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Εισαγωγή
1. Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ) είναι η

πιο συχνή διαταραχή προσωπικότητας που συναντάται σε

κλινικούς πληθυσμούς[1]. Έρευνες υποστηρίζουν ότι έως

και το 6% του γενικού πληθυσμού πληροί τα διαγνωστικά

κριτήρια της ΟΔΠ, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται ση-

μαντικά στους κλινικούς πληθυσμούς που λαμβάνουν

υπηρεσίες ψυχικής υγείας: 8 έως 11% των εξωτερικών

ασθενών πληρούν τα κριτήρια της ΟΔΠ, ενώ για τους

εσωτερικούς ψυχιατρικούς ασθενείς το ποσοστό αυτό

φτάνει το 20%[2]. 

Οι ασθενείς με ΟΔΠ παρουσιάζουν σημαντική αστάθεια

στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στην εικόνα εαυτού και

στο συναίσθημα, ενώ διακρίνονται από έντονο παρορμη-

τισμό σε αρκετούς τομείς[3]. Οι ασθενείς με ΟΔΠ παρου-

σιάζουν σημαντική δυσλειτουργία στην καθημερινότητά

τους και συχνά επιβαρύνουν τους συγγενείς, τους φίλους

ή τους συναδέλφους[4]. Αναφορικά με τις συμπεριφορές

που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και τη

ζωή του ατόμου, εκτιμάται ότι τα ποσοστά μη αυτοκτονι-

κών αυτοτραυματισμών κυμαίνονται από 69% έως 80%,

το 75% των ασθενών κάνουν τουλάχιστον μία απόπειρα
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Περίληψη

Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) είναι μία ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει

στην αντιμετώπιση της απορρύθμισης του συναισθήματος. Υπάγεται στις γνωσιακές συμπεριφορικές θεραπείες και βασίζεται

α) στην επιστήμη του συμπεριφορισμού και τις θεωρίες της μάθησης για την επίτευξη των συμπεριφορικών αλλαγών, β) στη

φιλοσοφία του Ζεν για την εκμάθηση δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας και αποδοχής του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και

γ) στη διαλεκτική για την επίτευξη της σύνθεσης των αντιθέτων όπως αυτά εκφράζονται από τα διαλεκτικά διλήμματα και ευ-

ρύτερα ανάμεσα στην έννοια της αλλαγής και την έννοια της αποδοχής. Αρχικά διαμορφωμένη για τους ασθενείς με Οριακή

Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ), η ΔΣΘ αργότερα προσαρμόστηκε ώστε να εφαρμοστεί και σε άλλους κλινικούς πληθυ-

σμούς που παρουσιάζουν δυσκολίες στη ρύθμιση συναισθήματος, όπως στις περιπτώσεις Ψυχογενούς Βουλιμίας (ΨΒ) και

Διαταραχής Υπερφαγίας (ΔΥ). Η θεώρηση της ΔΣΘ για τις διαταραχές αυτές περιλαμβάνει την εξήγηση των διατροφικών

συμπεριφορών (π.χ. επεισόδια υπερφαγίας, πρόκληση εμετού) ως ένα δυσλειτουργικό τρόπο των ασθενών να ρυθμίσουν το δύ-

σκολο συναίσθημα. Η ρύθμιση του συναισθήματος περιλαμβάνει την προσπάθεια των ασθενών να επηρεάσουν, να αλλάξουν ή

να ελέγξουν το συναίσθημα που βιώνουν. Στην παρούσα ανασκόπηση μελετήθηκαν τρία θέματα: πρώτον, η προσαρμογή της

ΔΣΘ για την ΨΒ και ΔΥ καθώς και τα ευρήματα ερευνών για την αποτελεσματικότητά της. Δεύτερον, η προσαρμογή του αρχι-

κού μοντέλου της ΔΣΘ για την Ψυχογενή Ανορεξία η οποία εξηγείται ως μία διαταραχή υπερβολικής άσκησης ελέγχου. Τέλος,

η προσαρμογή της ΔΣΘ για εφήβους που εμφανίζουν συμπτωματολογία ΟΔΠ και ΔΠΤ. Τα ευρήματα μελετών που συζητούν-

ται στην παρούσα ανασκόπηση είναι ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ στους πληθυσμούς αυτούς, αν και

είναι αναγκαίες περισσότερες έρευνες.

Λέξεις κλειδιά: διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, διαταραχές πρόσληψης τροφής, ψυχο-

γενής βουλιμία, ψυχογενής ανορεξία, διαταραχή υπερφαγίας
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αυτοκτονίας, ενώ περίπου 8-10% αυτοκτονούν[2]. Αυτά τα

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμπεριφορών επικίνδυνων για

τη ζωή τους, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στις διαπρο-

σωπικές σχέσεις, τα ιδιαίτερα οδυνηρά συναισθήματα που

δεν ρυθμίζονται εύκολα και τη δυσκολία παραμονής σε μια

μακροχρόνια θεραπευτική σχέση κάνουν τους ασθενείς με

ΟΔΠ να χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης. 

2. Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας και Διαταραχές
Πρόσληψης Τροφής
Η ΟΔΠ  συχνά παρουσιάζει συννοσηρότητα με διάφορες

ψυχικές παθήσεις περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την

ήδη δύσκολη αντιμετώπισή της. Τα ευρήματα μελετών

σχετίζουν την ΟΔΠ με διαταραχές της διάθεσης, αγχώ-

δεις διαταραχές (ιδίως διαταραχή μετατραυματικού

στρες), κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες, ψυχώσεις και

άλλες διαταραχές προσωπικότητας[5,6]. Συννοσηρότητα

εντοπίζεται επίσης μεταξύ της ΟΔΠ και των Διαταραχών

Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ). Μάλιστα, οι οδηγίες για τη

θεραπεία ασθενών με ΔΠΤ της Αμερικανικής Ψυχιατρι-

κής Εταιρείας (2006)[7] συμπεριλαμβάνουν την αξιολό-

γηση των ασθενών και για διαταραχές προσωπικότητας.

Έρευνες στις οποίες ασθενείς αξιολογήθηκαν μέσω δια-

γνωστικών συνεντεύξεων, αναφέρουν ότι 3% των ασθε-

νών με ΟΔΠ παρουσιάζουν συννοσηρότητα με Ψυχογενή

Ανορεξία (ΨΑ) περιοριστικού τύπου, ενώ τα ποσοστά

αυτά για την Ψυχογενή Βουλιμία (ΨΒ) βρίσκονται στο

21% και για τη Διαταραχή Υπερφαγίας (ΔΥ) στο 9%[8].

Περίπου οι μισές από τις γυναίκες που θα αποταθούν για

θεραπεία λόγω ΟΔΠ, αναφέρουν και κάποια διάγνωση

ΔΠΤ (στο παρελθόν ή και στο παρόν)[9]. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα που προαναφέρθηκαν

σχετικά με τη συννοσηρότητα μεταξύ ΟΔΠ και ΔΠΤ, αξί-

ζει να αναφερθούν τα δεδομένα για τον τρόπο με τον

οποίο σχετίζονται. Εφόσον η κλινική εικόνα ασθενών με

ΟΔΠ και ΔΠΤ φαίνεται να είναι γενικά πιο επιβαρυμένη,

καθώς η απουσία ΔΠΤ αυξάνει τις πιθανότητες ύφεσης

της ΟΔΠ[9], η κατανόηση του συνδετικού κρίκου για τη

συνύπαρξη των διαταραχών αυτών κρίνεται απαραίτητη. 

Οι αυτοτραυματισμοί και η αυτοκτονική συμπεριφορά εί-

ναι μία από τις παραμέτρους που φαίνεται να είναι κοινή

τόσο στην ΟΔΠ όσο και στις ΔΠΤ, όπως προκύπτει από

σχετικές μελέτες[10,11]. Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα

και για ασθενείς με συννοσηρότητα ΟΔΠ και ΔΠΤ. Η

έρευνα των Chen και συν. (2009)[9] υποστηρίζει ότι

ασθενείς με ΟΔΠ και ΨΒ έχουν αυξημένες πιθανότητες

να προβούν σε επαναλαμβανόμενες αυτοκτονικές συμπε-

ριφορές, ενώ ασθενείς με ΟΔΠ και ΨΑ παρουσιάζουν

αυξημένες πιθανότητες για επαναλαμβανόμενους μη αυ-

τοκτονικούς αυτοτραυματισμούς. Συγκεκριμένα για τη

συννοσηρότητα ΟΔΠ και ΨΒ, οι έρευνες δείχνουν ότι

σχετίζεται με συχνότερες νοσηλείες, σοβαρότερη ψυχο-

παθολογία, μειωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα

και περισσότερες διαπροσωπικές δυσκολίες[12]. 

Σε μία διαχρονική μελέτη όπου ασθενείς με ΟΔΠ και

ΔΠΤ παρακολουθήθηκαν επί 10 έτη[13] παρατηρήθηκε,

ότι η επικράτηση των ΔΠΤ ήταν αυξημένη σε ασθενείς με

ΟΔΠ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, αλλά μειώθηκε με

την πάροδο του χρόνου. Στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι η

ΔΠΤ-μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (σύμφωνα με το DSM-

III-R) ήταν η συχνότερη διατροφική διαταραχή σε ορια-

κούς ασθενείς. 

Συμπερασματικά, οι μέχρι τώρα έρευνες επισημαίνουν

ότι οι ΔΠΤ (κυρίως ΨΒ και ΔΥ) και η ΟΔΠ συχνά συνδέ-

ονται, αν και με έναν αρκετά πολύπλοκο τρόπο. Όπως

παρατηρούν οι Franko & Keel (2006)[11] πιθανοί κοινοί

παράγοντες που μπορεί να εμφανίζονται στην ΟΔΠ και

τις ΔΠΤ και να εξηγούν την εμφάνιση αυτοκτονικότητας

και αυτοτραυματισμών στον πληθυσμό αυτό, είναι – μετα-

ξύ άλλων - οι ελλιπείς δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,

η απορρύθμιση του συναισθήματος, η παρορμητικότητα,

η ανάγκη για αυτοέλεγχο και το τραύμα κατά την παιδική

ηλικία. Τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι δύο

αυτές διαταραχές διαφαίνονται και από μελέτες όπως

αυτή  των Dyer και συν. (2013)[14] όπου τα ευρήματα

υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με ΟΔΠ έχουν μια πιο δια-

ταραγμένη εικόνα σώματος σε σχέση με τον υγιή πληθυ-

σμό, ενώ επίσης η διάγνωση ΔΠΤ επιβαρύνει τη διαστρε-

βλωμένη εικόνα σώματος. 

H απορρύθμιση του συναισθήματος (κυρίως του αρνητι-

κού συναισθήματος) έχει εξεταστεί ως ένας από τους

συνδετικούς μηχανισμούς μεταξύ της ΟΔΠ και των ΔΠΤ

(ή των ακανόνιστων διατροφικών συμπεριφορών ακόμα

και σε απουσία διάγνωσης ΔΠΤ, όπως υπερφαγία ή κα-

θαρτικές συμπεριφορές). Ο όρος συναισθηματική απορ-

ρύθμιση αναφέρεται στη δυσκολία του ατόμου να ελέγξει

και να ρυθμίσει τη συναισθηματική του κατάσταση σε τέ-

τοιο βαθμό ώστε τα συναισθήματα να βιώνονται ως μη

ελεγχόμενα[15]. Στην έρευνα των Selby και συν.

(2010)[16] μελετήθηκε ο ρόλος της ευαισθησίας στην

απόρριψη σε σχέση με την απορρύθμιση του συναισθήμα-

τος, την ΟΔΠ και τις διαταραγμένες διατροφικές συμπε-

ριφορές. Ένα άτομο με έντονη ευαισθησία στην απόρρι-

ψη αναμένει συνεχώς την απόρριψη και εμφανίζει ιδιαί-

τερα χαμηλή ουδό στην αναγνώριση ενδείξεων (αντιλη-

πτών ή πραγματικών) απόρριψης. Συνήθως το άτομο αν-

τιδρά έντονα σε καταστάσεις όπου η απόρριψη είναι πι-

θανή[17]. Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των χαρακτηρι-

στικών αυτών, φαίνεται πως τα άτομα με ΟΔΠ είναι πιο

ευαίσθητα στην απόρριψη. Ο φόβος αυτός της απόρριψης

οδηγεί στην απορρύθμιση του συναισθήματος, το οποίο

κατά συνέπεια μπορεί να συνδεθεί με την εμφάνιση δυσ-

λειτουργικών διατροφικών συμπεριφορών[16]. 

Ένα είδος συναισθηματικής απορρύθμισης είναι και η

συναισθηματική μεταβλητότητα, όπου το άτομο βιώνει

συχνές συναισθηματικές διακυμάνσεις τόσο για τα θετικά

όσο και για τα αρνητικά συναισθήματα, σε αντίθεση με

το να βρίσκεται σε μία σταθερή, μέση συναισθηματική

7_Xirou&Gonidakis_Layout 1  7/16/15  2:02 PM  Page 106



Γνωσιακη - συμπεριφοριστικη ερευνα & Θεραπεια Tομ. 1, TευΧ. 2, σεΛ. 105-113, 2015

107© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

κατάσταση. Στην έρευνα των Selby και συν. (2012)[18]

εξετάστηκε η συναισθηματική μεταβλητότητα σε ασθε-

νείς με ΨΒ συγκριτικά με ασθενείς που εμφάνιζαν συννο-

σηρότητα ΟΔΠ και ΨΒ. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι

δύο αυτές διαταραχές λειτουργούν προσθετικά, καθώς οι

ασθενείς με ΟΔΠ  και ΨΒ παρουσιάζουν συχνότερα και

εντονότερα βιώματα θετικών και αρνητικών συναισθημά-

των, ως συνέπεια του συνδυασμού των προβλημάτων στη

ρύθμιση του συναισθήματος και της συμπεριφοράς, των

ανησυχιών σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις και του

άγχους σχετικά με θέματα σωματικού βάρους ή σχήμα-

τος. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας υποστήριξαν

την παραπάνω υπόθεση. Η προσθετική επίδραση των δύο

διαταραχών ήταν εμφανής καθώς οι ασθενείς αυτοί επέ-

δειξαν εντονότερη μεταβλητότητα στο αρνητικό συναί-

σθημα τις ημέρες όπου έγιναν βουλιμικά επεισόδια, ενώ

είχαν και υψηλότερα επίπεδα αρνητικών συναισθημάτων

πριν και μετά τα επεισόδια υπερφαγίας. 

Στην ΔΥ το στρες και η αρνητική διάθεση φαίνεται να εί-

ναι από τους συχνότερους παράγοντες που πυροδοτούν

ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Ο ρόλος της συναισθηματικής

απορρύθμισης στην ΔΥ υποστηρίζεται από τα ευρήματα

ερευνών που αναφέρουν ότι η ΔΥ σχετίζεται άμεσα με τη

δυσκολία στην αναγνώριση και κατανόηση των συναι-

σθηματικών καταστάσεων, σε συνδυασμό με την περιορι-

σμένη ικανότητα χρήσης στρατηγικών ρύθμισης του συ-

ναισθήματος[19,20]. Στην ΨΒ τα αρνητικά συναισθήματα

διαδραματίζουν επίσης κυρίαρχο ρόλο. Η αρνητική διά-

θεση φαίνεται να προηγείται ενός επεισοδίου υπερφα-

γίας, ακολουθούμενο από την αντισταθμιστική συμπερι-

φορά (πρόκληση εμετού), ενώ μετά το επεισόδιο η διάθε-

ση βελτιώνεται[21]. Γενικότερα, οι ασθενείς με ΨΒ πα-

ρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες στην αυτεπίγνωση

των συναισθημάτων τους και χαμηλότερη ανοχή στα δύ-

σκολα συναισθήματα σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό.[20]    

3. Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για την Οριακή
Διαταραχή Προσωπικότητας 
Λόγω των ειδικών αναγκών των ασθενών με ΟΔΠ, ανα-

πτύχθηκε από την Marsha Linehan (1993a, 1993b)[22,23]

η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ). Πρόκει-

ται για μία ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπεία για τη

ρύθμιση του συναισθήματος, η οποία στοχεύει αποκλει-

στικά στη θεραπεία της ΟΔΠ και βασίζεται στη διαλεκτι-

κή ισορροπία ανάμεσα στις συμπεριφορικές τεχνικές της

αλλαγής και στη φιλοσοφία ζεν της αποδοχής. Η ΔΣΘ

βασίζεται στην θεώρηση ότι η ΟΔΠ επεξηγείται καλύτε-

ρα ως μια δυσλειτουργία του συστήματος για τη ρύθμιση

του συναισθήματος με αποτέλεσμα πολλές παρορμητικές

συμπεριφορές (π.χ. αυτοκτονική συμπεριφορά και αυτο-

τραυματισμοί) να αποτελούν δυσπροσαρμοστικές προ-

σπάθειες ρύθμισης επώδυνων συναισθημάτων. Σύμφωνα

με το μοντέλο της ΔΣΘ, η ρύθμιση του συναισθήματος πε-

ριλαμβάνει τις προσπάθειες του ατόμου να επηρεάσει, να

αλλάξει ή να ελέγξει το συναίσθημα, είτε εμποδίζοντας

το συναίσθημα να εμφανιστεί (αποφεύγοντας μία δύσκο-

λη κατάσταση) είτε προσπαθώντας να αλλάξει το συναί-

σθημα όταν έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αισθητό (ξεφεύ-

γοντας από μία δύσκολη κατάσταση). Η λειτουργική ρύθ-

μιση του συναισθήματος προϋποθέτει ότι το άτομο μπορεί

να ονομάσει, να παρακολουθήσει και να τροποποιήσει

τις συναισθηματικές του αντιδράσεις, καθώς και να απο-

δέχεται και να ανέχεται μία συναισθηματική εμπειρία

όταν τα συναισθήματα δεν είναι εφικτό – προσωρινά–  να

αλλάξουν.[20]

Η ΔΣΘ αποτελείται από τέσσερα μέρη: ατομική θερα-

πεία, ομαδική εκπαίδευση δεξιοτήτων, τηλεφωνική επι-

κοινωνία όποτε χρειαστεί ο θεραπευόμενος για παρέμ-

βαση στην κρίση και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των

θεραπευτών για τη συζήτηση των περιστατικών. Η ΔΣΘ

αποσκοπεί επίσης σε 5 βασικές λειτουργίες: να αυξήσει

το κίνητρο του ασθενούς για αλλαγή, να βελτιώσει τις δε-

ξιότητες του ασθενή, να γενικεύσει τις δεξιότητες που θα

μάθει ο ασθενής στο ευρύτερο καθημερινό του περιβάλ-

λον, να δομήσει ένα περιβάλλον το οποίο να ενισχύει τις

νέες δεξιότητες του ασθενή και να αυξάνει το κίνητρο και

την επάρκεια του θεραπευτή. Στην πλειοψηφία τους, οι

έρευνες εφαρμόζουν στο σύνολό τους και τους 4 βασικούς

τρόπους της ΔΣΘ για την ΟΔΠ[2].  Συγκεκριμένα, οι τέσ-

σερις ενότητες δεξιοτήτων στις οποίες εκπαιδεύονται οι

ασθενείς είναι η ενσυνειδητότητα (mindfulness), η ρύθμι-

ση του συναισθήματος, η ανοχή στα δύσκολα συναισθήμα-

τα και η διαπροσωπική αποτελεσματικότητα[22,23].

Η  ανάπτυξη της ΟΔΠ στη ΔΣΘ εξηγείται με βάση το βιο-

κοινωνικό μοντέλο[22], το οποίο προτείνει ότι η εκτετα-

μένη απορρύθμιση του συναισθήματος που κατά κύριο

λόγο χαρακτηρίζει την ΟΔΠ, προέρχεται από την αλλη-

λεπίδραση μέσα στο χρόνο μιας βιολογικής δυσλειτουρ-

γίας στο σύστημα της ρύθμισης του συναισθήματος και

ενός απαξιωτικού περιβάλλοντος. Η βιολογική δυσλει-

τουργία αφορά στην αυξημένη ευαισθησία στο συναίσθη-

μα, στην εντονότερη συναισθηματική αντιδραστικότητα

και στην επιβραδυμένη επαναφορά του συναισθήματος

στην αρχική κατάσταση. Το απαξιωτικό περιβάλλον περι-

γράφεται ως ένα περιβάλλον το οποίο απαξιώνει την επι-

κοινωνία των εσωτερικών βιωμάτων του ατόμου, συμπε-

ριλαμβανομένων και των συναισθημάτων του. Η έκφρα-

ση των συναισθημάτων δεν επικυρώνεται όταν δεν γίνε-

ται αποδεκτή από τα σημαντικά πρόσωπα στο περιβάλ-

λον του ατόμου (π.χ. γονείς). Διαφορετικά, υπάρχει το

ενδεχόμενο η έκφραση των συναισθημάτων του ατόμου

να αγνοείται ή να ακυρώνεται έως ότου η έκφραση συμβεί

με τέτοια ένταση όπου κάποιος από το περιβάλλον τελικά

δώσει προσοχή στο άτομο. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο

μαθαίνει (συνήθως ασυνείδητα) ότι προκειμένου να επι-

κοινωνήσει αποτελεσματικά η έντονη έκφραση των συναι-

σθημάτων είναι απαραίτητη. Επίσης, το απαξιωτικό περι-

βάλλον δεν μαθαίνει στο άτομο αποτελεσματικούς τρό-
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πους ρύθμισης του συναισθήματος και έτσι δεν μαθαίνει

να κατανοεί, να ονομάζει, να ανέχεται ή να ρυθμίζει τα

συναισθήματά του. 

Η ΔΣΘ δανείζεται τεχνικές από τη φιλοσοφία του Ζεν

(π.χ. στην εκμάθηση της ενσυνειδητότητας ως ενότητα δε-

ξιοτήτων) ενώ το θεωρητικό υπόβαθρο της θεραπείας βα-

σίζεται κυρίως στη συμπεριφορική θεωρία και τη διαλε-

κτική φιλοσοφία. Συνολικά, ο σκοπός της ΔΣΘ είναι να

αυξήσει τη συχνότητα των διαλεκτικών συμπεριφορών και

του διαλεκτικού τρόπου σκέψης του θεραπευόμενου. Στη

ΔΣΘ ακολουθείται μία σαφής ιεράρχηση επτά στόχων οι

οποίοι με σειρά προτεραιότητας είναι: μείωση αυτοκτονι-

κών συμπεριφορών, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαί-

νουν στη θεραπεία, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαί-

νουν στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, αύξηση των συμ-

περιφορικών δεξιοτήτων (βασικές δεξιότητες ενσυνειδη-

τότητας, διαπροσωπική αποτελεσματικότητα,  ρύθμιση συ-

ναισθήματος, ανοχή στο δύσκολο συναίσθημα, αυτο-δια-

χείρηση), μείωση μετατραυματικού στρες, αύξηση αυτο-

σεβασμού και τέλος επίτευξη προσωπικών στόχων[2,22]. 

Η συμπεριφορική θεωρία επηρεάζει κάθε διάσταση της

ΔΣΘ[2], όπως ο τρόπος που αυτή ορίζεται, ο τρόπος που

αξιολογούνται οι συμπεριφορές (αυτές ορίζονται ως ο,τι-

δήποτε κάνει το άτομο συμπεριλαμβανομένων των σκέ-

ψεων, των συναισθημάτων και των πράξεων), ποιες πα-

ρεμβάσεις θα επιλεχθούν αλλά και πώς διατυπώνεται το

κάθε περιστατικό. Ο σκοπός των παρεμβάσεων είναι να

μειώσουν τη συχνότητα δυσπροσαρμοστικών και δυσλει-

τουργικών συμπεριφορών (π.χ. αυτοτραυματισμοί) και να

αυξήσουν τη συχνότητα προσαρμοστικών συμπεριφορών.

Η συμπεριφορική θεωρία (βασισμένη στις αρχές τις κλα-

σικής και συντελεστικής μάθησης και στη μάθηση μέσω

παρατήρησης) υποστηρίζει ότι η διατήρηση των δυσλει-

τουργικών συμπεριφορών οφείλεται σε έλλειψη δεξιοτή-

των, σε προβληματικές συγκυρίες, σε ανεπαρκή επεξερ-

γασία του συναισθήματος και σε γνωστικούς παράγοντες.

Με βάση τα παραπάνω, οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις

της ΔΣΘ επικεντρώνονται στην εκμάθηση δεξιοτήτων,

στην ενσυνειδητότητα, στη διαχείριση απρόοπτων συγκυ-

ριών, στην έκθεση και στη γνωσιακή αναδόμηση. 

Η κεντρική ιδέα της διαλεκτικής θεωρίας δηλώνει ότι η

πραγματικότητα δεν είναι στατική και απόλυτη, ανακατα-

σκευάζεται συνεχώς και αποτελείται από αντίθετες δυνά-

μεις, τη θέση και την αντίθεση. Ο θεραπευτής έχει μια

διαλεκτική στάση απέναντι στα θέματα που δυσκολεύουν

τον ασθενή, κατά την οποία κρατά ταυτόχρονα δύο αντί-

θετες θέσεις και ψάχνει την αλήθεια και στις δύο θέσεις.

Σύμφωνα με τη διαλεκτική, αντίθετες απόψεις μπορούν

να συνυπάρχουν σε έναν άνθρωπο (πχ «Θέλω να πεθά-

νω» και «Θέλω να ζήσω»). Αυτές οι αντίθετες θέσεις

μπορούν να προκαλέσουν ένταση και σύγκρουση, η

οποία όμως είναι απαραίτητη προκειμένου να έρθει και η

αλλαγή. Το βασικό διαλεκτικό δίλημμα του ασθενούς εί-

ναι μεταξύ της αποδοχής του εαυτού όπως είναι και της

ανάγκης για αλλαγή των δυσλειτουργικών συμπεριφο-

ρών. Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να δεχθεί το γεγο-

νός ότι δύο αντίθετες θέσεις μπορούν να συνυπάρχουν,

να δεχθεί τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι και στη συ-

νέχεια να προχωρήσει στην αλλαγή των δυσλειτουργικών

συμπεριφορών. Τα διαλεκτικά διλήμματα των ασθενών

με ΟΔΠ είναι κυρίως τρία και σε αυτά εστιάζεται η δια-

λεκτική. Το πρώτο είναι μεταξύ συναισθηματικής ευαλω-

τότητας και αυτό-υποτίμησης, όπου ο ασθενής αμφιτα-

λαντεύεται μεταξύ έντονου συναισθηματικού πόνου και

της αυτό-υποτίμησης του πόνου του. Το δεύτερο δίλημμα

είναι αυτό της ενεργούς παθητικότητας (παθητικότητα

απέναντι στην επίλυση των προβλημάτων του από τον

ίδιο ενώ την ίδια στιγμή πολύ ενεργητικά αναζητά από

τους άλλους να επιλύσουν τα δικά του προβλήματα), σε

αντιδιαστολή με την προφανή ικανότητα (τάση των ασθε-

νών να φαίνονται επαρκείς και ορισμένες φορές να συμ-

περιφέρονται σαν να διαθέτουν κάποιες ικανότητες και

άλλες φορές, ή σε άλλα πλαίσια, αυτές οι ικανότητες να

απουσιάζουν πλήρως από το συμπεριφορικό τους ρεπερ-

τόριο). Τέλος αμφιταλαντεύονται μεταξύ αδιάκοπων κρί-

σεων (η τάση να βιώνουν τη ζωή ως μία σειρά από

ακραία προβλήματα) και καταπιεσμένης θλίψης (δυσκο-

λία στο να βιώσουν το συναίσθημα που σχετίζεται με κά-

ποιο τραύμα ή απώλεια)[2,22]. 

Η αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ έχει μελετηθεί και όπως

φαίνεται από την ανασκόπηση των Bloom και συν

(2012)[24] στις έρευνες έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες

παραλλαγές της (π.χ. διάρκεια θεραπείας από δύο εβδο-

μάδες ως τρεις μήνες, μόνο ομαδική θεραπεία ή απουσία

τηλεφωνικής συμβουλευτικής). Στην πλειοψηφία των

ερευνών τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι μετά τη ΔΣΘ

υπήρξε μείωση του αυτοκτονικού ιδεασμού, των αυτο-

τραυματισμών, και των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγ-

χους. Τα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση του θυμού

και των επιθετικών συμπεριφορών διέφεραν μεταξύ των

ερευνών που αναλύθηκαν. 

Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία και Διατα-

ραχές Πρόσληψης Τροφής
Οι κυριότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν

στην αντιμετώπιση των ΔΠΤ περιλαμβάνουν τη Γνωσιακή

Συμπεριφοριστική Θεραπεία[25], τη Συστημική Θερα-

πεία Οικογένειας και την Ψυχοδυναμική Θεραπεία.

Έχει παρατηρηθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθε-

νών με ΨΒ ή ΔΥ που ακολουθούν μία από τις παραπάνω

θεραπείες, συνεχίζει να παρουσιάζει διαταραγμένες δια-

τροφικές συμπεριφορές μετά το τέλος της θεραπείας. Πιο

πάνω, παρουσιάστηκαν έρευνες οι οποίες σχετίζουν τις

ΔΠΤ με την αρνητική διάθεση και συνδέουν τις ΔΠΤ με

την ΟΔΠ. Συμπερασματικά, είναι αναμενόμενο να μελε-

τήσει κανείς κατά πόσο μία προσέγγιση που εστιάζει στη

ρύθμιση του συναισθήματος θα μπορούσε να βοηθήσει
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τους ασθενείς που δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στις

παραπάνω θεραπείες. Το μοντέλο της ρύθμισης του συ-

ναισθήματος της ΔΣΘ παρουσιάζει τις διαταραγμένες

διατροφικές συμπεριφορές των ασθενών (π.χ. επεισόδια

υπερφαγίας, πρόκληση εμετού, διατροφικός περιορι-

σμός) ως συμπεριφορικές προσπάθειες να επηρεάσουν,

να αλλάξουν ή να ελέγξουν επώδυνες συναισθηματικές

καταστάσεις. Όπως η ΔΣΘ διατυπώνει τον αυτοτραυμα-

τισμό ως δυσλειτουργική συμπεριφορά ρύθμισης του συ-

ναισθήματος στην ΟΔΠ, αντίστοιχα στις ΔΠΤ τα επεισό-

δια υπερφαγίας ή η πρόκληση εμετού αποτελούν επίσης

δυσλειτουργικές συμπεριφορές για τη ρύθμιση του συναι-

σθήματος. Εφόσον η ΔΣΘ στοχεύει στην εκμάθηση προ-

σαρμοστικών δεξιοτήτων για τη ρύθμιση του συναισθήμα-

τος και εστιάζει στις συμπεριφορές που παρουσιάζονται

ως συνέπεια της συναισθηματικής απορρύθμισης, υπάρ-

χει το θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή της θερα-

πείας αυτής σε ασθενείς με ΔΠΤ[20].

Η προσαρμογή της βασικής ΔΣΘ για τις διατροφικές δια-

ταραχές (κυρίως ΨΒ και ΔΥ) περιγράφεται στο βιβλίο

των Safer, Telch και Chen (2009)[20]. Οι έρευνες που

έχουν διεξαχθεί για την αποτελεσματικότητα της προ-

σαρμοσμένης ΔΣΘ στις ΔΠΤ δείχνουν θετικά ευρήματα,

επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητα της συναισθηματικής

απορρύθμισης στις διαταραχές αυτές. Στην έρευνα των

Telch και συν. (2001)[26] σε ασθενείς με ΔΥ, βρέθηκε ότι

σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (ασθενείς σε λίστα

αναμονής), μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών από αυτούς

που ολοκλήρωσαν τις 20 εβδομάδες ΔΣΘ απείχαν από

επεισόδια υπερφαγίας στο τέλος της θεραπείας, παρου-

σίασαν μείωση στην ανησυχία τους για το βάρος και το

σώμα τους, ενώ επίσης είχαν μειωμένη επιθυμία να στρα-

φούν στο φαγητό όταν ένιωθαν θυμό. Στις επαναληπτικές

συνεντεύξεις που έγιναν 3 και 6 μήνες μετά το τέλος της

θεραπείας το 67% και το 56% των ασθενών αντίστοιχα

που έλαβαν ΔΣΘ απείχαν από τα επεισόδια υπερφαγίας.

Σε αντίστοιχη έρευνα για την ΨΒ[27] βρέθηκε ότι το

28,6% των ασθενών που έλαβαν ΔΣΘ απείχαν από επεισό-

δια υπερφαγίας και αυτοπροκαλούμενου εμετού σε αντί-

θεση με το 0% για του ασθενείς στη λίστα αναμονής. Επί-

σης, η σύνδεση της διατροφικής διαταραχής με το μηχανι-

σμό της ρύθμισης του συναισθήματος επιβεβαιώθηκε κα-

θώς οι ασθενείς που έλαβαν ΔΣΘ ανέφεραν μειωμένη επι-

θυμία για υπερφαγικό επεισόδιο όταν ένιωθαν θυμό, άγ-

χος ή θλίψη. Και στις δύο έρευνες το ποσοστό των ασθε-

νών που αποσύρθηκαν από την έρευνα ήταν πολύ χαμηλό. 

1. Η προσαρμογή της  ΔΣΘ για την Ψυχογενή Βουλιμία
και τη Διαταραχή Υπερφαγίας.
Η προσαρμογή της ΔΣΘ για την ΨΒ και την ΔΥ των

Safer, Telch και Chen[20] περιλαμβάνει ένα συνδυασμό

από δύο μέρη της βασικής ΔΣΘ: ατομική ψυχοθεραπεία

(που στοχεύει στην ενίσχυση των κινήτρων των ασθενών)

και ομαδική εκπαίδευση δεξιοτήτων (στις οποίες οι ασθε-

νείς εκπαιδεύονται και ενδυναμώνουν τις νέες δεξιότη-

τες). Τα παραπάνω καλύπτονται σε 20 εβδομαδιαίες συ-

νεδρίες: δίωρες ομαδικές συνεδρίες για τους ασθενείς με

ΔΥ ή ωριαίες ατομικές συνεδρίες για τους ασθενείς με

ΨΒ. Σχετικά με τις δεξιότητες που μαθαίνονται, στην

προσαρμογή αυτή συμπεριλαμβάνονται η ενσυνειδητότη-

τα, η ρύθμιση του συναισθήματος και η ανοχή στο δύσκο-

λο συναίσθημα. Η εκπαίδευση στη διαπροσωπική αποτε-

λεσματικότητα δεν συμπεριλαμβάνεται καθώς ενδεχομέ-

νως να αλληλεπικαλύπτεται με άλλες θεραπευτικές προ-

σεγγίσεις που εστιάζουν συγκεκριμένα στην αντιμετώπι-

ση των διαπροσωπικών δυσκολιών.

Βασικός στόχος της θεραπείας είναι να σταματήσουν οι

δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές. Το μοντέλο

της συναισθηματικής απορρύθμισης περιγράφει τις δυσ-

λειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές με τον εξής τρό-

πο: κάποιο γεγονός προκαλεί θετικά ή αρνητικά συναι-

σθήματα, οπότε παρουσιάζεται η ανάγκη για τη ρύθμιση

του συναισθήματος που βιώνεται. Λόγω των ελλείψεων

σε δεξιότητες ρύθμισης του συναισθήματος, υπάρχει χα-

μηλή προσδοκία για ρύθμιση της διάθεσης, κάτι που αυ-

ξάνει το άγχος. Το άτομο αισθάνεται ότι κατακλύζεται

από το συναίσθημα και έχει επείγουσα ανάγκη να σταμα-

τήσει την κλιμάκωση του συναισθήματος. Αυτό οδηγεί

στην μαθημένη, παρορμητική και δυσπροσαρμοστική

συμπεριφορά για τη ρύθμιση του συναισθήματος, που

στην περίπτωση των ΔΠΤ είναι το υπερφαγικό επεισόδιο

και/ή η πρόκληση εμετού. Στο στάδιο αυτό μπορεί να έρ-

χεται μία παροδική μείωση της δυσφορίας, αλλά το άτομο

έχει ταυτόχρονα και μειωμένη αυτοεκτίμηση, αρνητική

εικόνα εαυτού και αισθήματα ενοχής και ντροπής λόγω

της δυσλειτουργικής διατροφικής συμπεριφοράς στην

οποία μόλις στράφηκε. Συνέπεια αυτών είναι το άτομο να

νιώθει ότι η ρύθμιση του συναισθήματος δεν είναι εφικτή,

βάζοντας έτσι αυτό το φαύλο κύκλο και πάλι σε κίνηση. 

Η δομή των 20 συνεδριών όπως αναφέρεται από τους

συγγραφείς, περιλαμβάνει δύο συνεδρίες για τον προσα-

νατολισμό των ασθενών στη ΔΣΘ πριν ξεκινήσει η θερα-

πεία. Κατά τις συνεδρίες αυτές, οι ασθενείς βοηθούνται

μέσω της διαλεκτικής, ώστε να δεσμευτούν προφορικά

για την πλήρη αποχή τους από τις δυσλειτουργικές δια-

τροφικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια, γίνονται τρεις συ-

νεδρίες για την εκπαίδευση στις δεξιότητες της ενσυνει-

δητότητας, οκτώ συνεδρίες εκπαίδευσης και ασκήσεων

για τις δεξιότητες στη ρύθμιση του συναισθήματος, πέντε

συνεδρίες για την εκμάθηση δεξιοτήτων στην ανοχή των

δύσκολων συναισθημάτων, μία συνεδρία ανασκόπησης

των τεχνικών που δουλεύτηκαν και η τελευταία συνεδρία

αφιερώνεται στη συζήτηση των μελλοντικών σχεδίων και

στον αποχαιρετισμό από τη θεραπεία. 

Ο σκοπός της θεραπείας είναι το άτομο να καταναλώνει

φαγητό συνειδητά, άρα όχι με την αίσθηση της απώλειας

ελέγχου που χαρακτηρίζει την ΨΒ και τη ΔΥ. Συγκεκρι-

μένα, οι επιμέρους στόχοι είναι να σταματήσουν συμπερι-
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φορές που μπορεί να παρεμβαίνουν στη θεραπεία (π.χ.

απουσία από συνεδρίες), να σταματήσουν οι δυσλειτουρ-

γικές διατροφικές συμπεριφορές, να εξαλειφθεί η κατα-

νάλωση φαγητού χωρίς τη συνειδητή προσοχή του ατό-

μου, να μειωθούν οι έντονες επιθυμίες για φαγητό και η

εμμονή με το φαγητό, να μειωθεί το φαινόμενο όπου το

άτομο παραδίνεται στο φαγητό και αποκλείει άλλες

εναλλακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να

μην στραφεί στο επεισόδιο υπερφαγίας και τέλος να μει-

ωθούν συμπεριφορές που μπορεί να φαίνονται ασύνδετες

με τις δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές αλλά

στην πραγματικότητα τις επηρεάζουν (π.χ. να αγοράζει

κανείς φαγητά με τα οποία συνήθως συμβαίνουν τα υπερ-

φαγικά επεισόδια με κάποιο πρόσχημα). 

Μέσα από τη ΔΣΘ, λοιπόν, οι ασθενείς κατανοούν πώς οι

δυσλειτουργικές τους συμπεριφορές διατηρούνται και

πώς πυροδοτούνται, ενώ μέσα από τις τεχνικές μαθαί-

νουν να ρυθμίζουν και να αναγνωρίζουν τα συναισθήμα-

τά τους, να τα αλλάζουν όπου αυτό απαιτείται ή να έχουν

περισσότερη ανοχή στο συναίσθημά τους.

2. Η ΔΣΘ σε ασθενείς με συννοσηρότητα: ΟΔΠ και ΔΠΤ
Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συννοσηρότητα  ΔΠΤ και

ΟΔΠ παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη θεραπεία. Αν

και δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που να μελε-

τούν την αποτελεσματικότητα στοχευμένων θεραπειών για

τον πληθυσμό αυτό, οι έρευνες που βρέθηκαν αξιολογούν

την εφαρμογή της ΔΣΘ για τους ασθενείς που παρουσιά-

ζουν αυτή την κλινική εικόνα. Οι Palmer και συν.

(2003)[28] στη μελέτη τους εξέτασαν την αποτελεσματικό-

τητα της ΔΣΘ σε επτά ασθενείς με ΟΔΠ και μία διατροφι-

κή διαταραχή (όχι όμως ΨΑ). Παρόλο που το δείγμα της

έρευνας ήταν αρκετά περιορισμένο, οι ασθενείς αυτές

δέχθηκαν 18 μήνες ΔΣΘ. Στο θεραπευτικό τους πρόγραμ-

μα προστέθηκαν και 5-6 ψυχοεκπαιδευτικές συνεδρίες

σχετικά με το βάρος, όπου εντάχθηκε το βιοκοινωνικό μον-

τέλο της ΔΣΘ προσαρμοσμένο για διατροφικά θέματα. Οι

ασθενείς έμαθαν συμπεριφορικές τεχνικές για την αντιμε-

τώπιση των δυσλειτουργικών διατροφικών συμπεριφορών

τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μετά την

εφαρμογή αυτής της προσαρμογής της ΔΣΘ, οι ασθενείς

χρειάζονται λιγότερες ημέρες νοσηλείας, εμφάνιζαν λιγό-

τερα συμπτώματα διατροφικής διαταραχής, ενώ παρουσία-

ζαν και λιγότερες περιπτώσεις αυτοτραυματισμών. 

Η ΔΣΘ μελετήθηκε και από τους Chen και συν.

(2008)[29] σε οκτώ ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί με

ΟΔΠ και ΨΒ ή ΔΥ. Η θεραπεία διήρκησε 6 μήνες και οι

προσαρμογές που έγιναν αφορούσαν στην περιγραφή

των επεισοδίων υπερφαγίας ως ένας τρόπος να γίνουν

ανεκτές οι δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις. Στην

αρχή κάθε ατομικής συνεδρίας γινόταν έλεγχος βάρους

των ασθενών, ενώ ο θεραπευτής δεν είχε επαφή με την

ασθενή για 24 ώρες μετά από κάποια επικίνδυνη συμπε-

ριφορά προκειμένου να αποφευχθεί η ενίσχυση της συμ-

περιφοράς από την προσοχή που θα έδινε ο θεραπευτής.

Ο κανόνας αυτός προσαρμόστηκε για συμπεριφορές

υπερφαγίας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι μισοί ασθενείς

απείχαν από επεισόδια υπερφαγίας με το τέλος της θερα-

πείας και στην επαναξιολόγηση 6 μήνες αργότερα. Βελ-

τίωση παρατηρήθηκε και αναφορικά με τη μείωση των

αυτοκτονικών συμπεριφορών και των αυτοτραυματισμών.

Στους περιορισμούς της έρευνας, συγκαταλέγονται ο μι-

κρός αριθμός δείγματος, η σύντομη διάρκεια της θερα-

πείας και η ανομοιογένεια του δείγματος ως προς τη

φαρμακευτική αγωγή (κάποιοι ασθενείς λάμβαναν αγω-

γή ενώ κάποιοι όχι).

Σε συγκριτική μελέτη των Ben-Porath και συν (2009)[30]

το δείγμα αποτελούνταν από ασθενείς με ΔΠΤ και ασθε-

νείς με συννοσηρότητα ΔΠΤ και ΟΔΠ. Το θεραπευτικό

πρόγραμμα που εφαρμόστηκε περιελάμβανε την εκμάθη-

ση στις τέσσερις ενότητες δεξιοτήτων της βασικής ΔΣΘ

(ενσυνειδητότητα, ρύθμιση συναισθήματος, ανοχή στο

δύσκολο συναίσθημα και διαπροσωπική αποτελεσματικό-

τητα). Οι τεχνικές αυτές δουλεύονταν σε ομαδικές συνε-

δρίες δύο φορές την εβδομάδα. Επιπρόσθετες ομάδες

έγιναν σε εβδομαδιαία βάση για την ενίσχυση των κινή-

τρων και της δέσμευσης των ασθενών στη θεραπεία, για

τη θέσπιση στόχων και για την συμπεριφορική ανάλυση

γύρω από τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές (διατροφι-

κές συμπεριφορές, αυτοτραυματισμοί, αυτοκτονικές συμ-

περιφορές). Οι ασθενείς συμμετείχαν επίσης σε μία ομά-

δα σκοπός της οποίας ήταν η εξάσκηση των τεχνικών για

τη γενίκευση της χρήσης τους και εκτός θεραπείας, ενώ

παρακολουθούσαν και εβδομαδιαίο πρόγραμμα yoga στο

οποίο είχαν ενσωματωθεί τα στοιχεία της ενσυνειδητότη-

τας μέσα από την κίνηση. Οι ασθενείς έλαβαν ενημέρωση

πάνω στην υγιεινή διατροφή και στον προγραμματισμό

των γευμάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η έκθεση καθώς

οι ασθενείς γευμάτιζαν μαζί. Σύμφωνα με τη βασική ΔΣΘ

οι ασθενείς είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τους θερα-

πευτές όποτε αυτό κρινόταν αναγκαίο, για τη μείωση των

αυτοτραυματισμών και των αυτοκτονικών συμπεριφορών

αλλά και για βοήθεια στο να αντισταθούν στην επιθυμία

για δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές. Αν και

δεν είχαν ατομικές συνεδρίες όπως ορίζει η βασική ΔΣΘ,

οι ασθενείς είχαν ατομικές εβδομαδιαίες συναντήσεις με

θεραπευτή διάρκειας 30 λεπτών. 

Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι η συννοσηρό-

τητα ΟΔΠ δεν επηρέασε το αποτέλεσμα για τις ΔΠΤ.

Παρόλα αυτά, οι ασθενείς με συννοσηρότητα εμφάνιζαν

υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. Οι ασθενείς

αυτοί παρουσίαζαν εντονότερη παθολογία πριν αλλά και

μετά τη θεραπεία, συγκριτικά με ασθενείς που είχαν διά-

γνωση ΔΠΤ μόνο. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας

έδειξαν ότι η ΔΣΘ φαίνεται να βοηθά στην αύξηση των

προσδοκιών για τη ρύθμιση της διάθεσης σε ασθενείς με

συννοσηρότητα ΔΠΤ και ΟΔΠ. Συνεπώς, σύμφωνα με το

μοντέλο της ΔΣΘ, εφόσον ένας ασθενής έχει θετικότερη
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προσδοκία σχετικά με την ικανότητά του να ρυθμίσει το

συναίσθημα και τη διάθεσή του, οι πιθανότητες να ακο-

λουθήσει η προβληματική συμπεριφορά μειώνονται. Επι-

προσθέτως, οι ερευνητές σημειώνουν ότι προκειμένου να

μάθει κανείς τις δεξιότητες της ΔΣΘ, θα πρέπει να επε-

ξεργαστεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες που δίνονται.

Αυτό γίνεται πολύ δύσκολο όταν το συναίσθημα είναι

απορρυθμισμένο και το άτομο βρίσκεται σε έντονη συ-

ναισθηματική διέγερση, καθώς τότε η μνήμη εργασίας

διακόπτεται με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα

επεξεργασίας του έργου που εκτελείται[31]. Σύμφωνα με

την παραπάνω θεώρηση, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε

να παρεμβάλλεται και στη θεραπεία, καθιστώντας τη

χρήση των δεξιοτήτων που μαθαίνονται δύσκολη εκτός

συνεδριών, αν το συναίσθημα του ασθενή είναι απορρυθ-

μισμένο. Εφόσον η ΔΣΘ έχει ως πρωταρχικό στόχο τη

ρύθμιση του συναισθήματος, είναι κατάλληλη για τους

ασθενείς με διαγνώσεις ΔΠΤ και ΟΔΠ.

Κοντά στη θεραπευτική προσέγγιση που περιγράφεται

στην προηγούμενη έρευνα είναι και η προσέγγιση που

αναλύεται στο άρθρο των Federici και συν (2012)[32].

Πρόκειται για το σχεδιασμό μίας θεραπευτικής παρέμβα-

σης σε ασθενείς με πολλαπλές διαγνώσεις ανάμεσα στις

οποίες και οι ΔΠΤ (ΔΠΤ και συννοσηρότητα διαταραχών

άξονα Ι ή/και ΙΙ). Το πρόγραμμα αυτό ακολουθεί τις βα-

σικές αρχές της ΔΣΘ και εκπαιδεύει τους θεραπευόμε-

νους στις δεξιότητες της ΔΣΘ, συμπεριλαμβάνοντας όμως

στοιχεία και από τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θερα-

πεία (π.χ. ψυχοεκπαίδευση γύρω από τη διατροφή, προ-

γραμματισμός γευμάτων, αυτοπαρατήρηση διατροφικών

συνηθειών και βάρους, διαχείριση σκέψεων γύρω από τη

διατροφή, κλπ). Η προσαρμογή αυτή της ΔΣΘ εξετάστη-

κε αργότερα ως προς την αποτελεσματικότητά της με θε-

τικά αποτελέσματα[33]. Οι ασθενείς έδειξαν βελτίωση

σχετικά με τα διατροφικά τους συμπτώματα, τις αυτοκτο-

νικές συμπεριφορές, τους αυτοτραυματισμούς και τη στα-

θερότητα της υγείας τους γενικά.

Γενικότερα, τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιά-

στηκαν τείνουν να συμφωνήσουν προς τη χρήση της βασι-

κής ΔΣΘ με παρόμοιες προσαρμογές για τους ασθενείς με

ΔΠΤ και μία δεύτερη διάγνωση, είτε αυτή είναι η ΟΔΠ είτε

κάποια άλλη διαταραχή. Σημαντικές προσθήκες στην εφαρ-

μογή της ΔΣΘ φαίνεται να είναι ομαδικές συνεδρίες Γνω-

σιακής Συμπεριφοριστικής προσέγγισης ή επιπλέον συνε-

δρίες για την ενίσχυση της κινητοποίησης των ασθενών και

της γενίκευσης των δεξιοτήτων εκτός της θεραπείας. 

3. Η προσαρμογή της ΔΣΘ για την Ψυχογενή Ανορεξία
Έως τώρα, έχουν συζητηθεί κυρίως η ΨΒ και η ΔΥ κα-

θώς και η αντιμετώπισή τους (είτε με συνοσσηρότητα

ΟΔΠ είτε χωρίς) από τη ΔΣΘ και τις προσαρμογές της. Η

ΨΑ σπανίως αναφέρεται σε σχετικές μελέτες ενώ φαίνε-

ται να αποτελεί μία ποιοτικά διαφορετική διατροφική

διαταραχή. Οι Safer και συν (2009)[20] στο βιβλίο τους

για τη ΔΣΘ στις διατροφικές διαταραχές, αναφέρουν

εξαρχής ότι το πρόγραμμα ΔΣΘ που περιγράφεται αφο-

ρά ασθενείς με ΨΒ ή ΔΥ και όχι ΨΑ καθώς δεν υπάρχει

ακόμη υποστήριξη από επαρκή αριθμό ερευνών. Για τη

θεραπεία της ΨΑ δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάποια θε-

ραπευτική προσέγγιση μεταξύ των υπολοίπων ως προς

την αποτελεσματικότητά τους, πιθανώς λόγω της δυσκο-

λίας να αντιμετωπίσουν τα κύρια συμπτώματα της ασθέ-

νειας[34]. Οι Lynch και συν. (2013)[35] περιγράφουν την

ΨΑ περιοριστικού τύπου (ΨΑ-ΠΤ) ως μία διαταραχή

υπερβολικής άσκησης ελέγχου της ασθενούς, η οποία

συγγενεύει με τις διαταραχές του ιδεοψυχαναγκαστικού

φάσματος. Οι συμπεριφορές που παρουσιάζονται στις

διαταραχές υπερβολικού ελέγχου είναι παρόμοιες με τις

συμπεριφορές που παρατηρούνται στην ΨΑ περιοριστι-

κού τύπου: κοινωνική απόσυρση, γνωστική ακαμψία και

εμμονή στην επαναληπτικότητα, χαμηλή αναζήτηση πρω-

τοτυπίας/μειωμένη ευαισθησία στην επιβράβευση, έντονη

ανάγκη για δομή και συμμετρία, έντονη ευαισθησία στην

απειλή, τελειοθηρία και απαξιωτικά ή επικριτικά περι-

βάλλοντα κατά την παιδική ηλικία. Συναισθηματικά ελ-

λείμματα στους ασθενείς με ΨΑ-ΠΤ αποτελούν η δυσκο-

λία στην αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων και

η μειωμένη έκφραση των δικών τους συναισθημάτων, κυ-

ρίως των αρνητικών. 

Η προσαρμογή της ΔΣΘ για τις διαταραχές οι οποίες χα-

ρακτηρίζονται από υπερβολικό έλεγχο όπως η ΨΑ καλεί-

ται «Ριζοσπαστικά Ανοιχτή» ΔΣΘ (Radically Open –

DBT) [35,36]. Ο βασικός στόχος της εν λόγω προσαρμο-

γής της ΔΣΘ για τις ασθενείς με ΨΑ είναι η μείωση του

υπερβολικού ελέγχου της συμπεριφοράς και όχι η μείωση

της υπερβολικής έλλειψης ελέγχου που χαρακτηρίζει τη

βασική μορφή της ΔΣΘ (και τις διαταραχές της ΨΒ και

ΔΥ). Αν και πολλές από τις αρχές της ΔΣΘ διατηρούνται

στην προσαρμογή αυτή, μία δομική διαφορά είναι ότι η

ΡΑ-ΔΣΘ θεωρεί ότι η συναισθηματική μοναξιά είναι το

πρόβλημα για τις διαταραχές αυτές και όχι η απορρύθμι-

ση του συναισθήματος. Οι θεραπευτικές τεχνικές, λοιπόν,

εστιάζουν στη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση των

ασθενών, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

και όχι στην άμεση αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της

διατροφικής διαταραχής. Ακολουθούνται τα ίδια τέσσερα

θεραπευτικά μέρη και μαθαίνονται οι τέσσερις ενότητες

τεχνικών όπως και στη βασική ΔΣΘ με την προθήκη της

τεχνικής που αφορά στο «radical openness» το οποίο συ-

νεπάγεται ότι η ασθενής εγκαταλείπει προηγούμενες αυ-

στηρές προκαταλήψεις για το πώς θα έπρεπε να είναι ο

κόσμος και προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον που διαρ-

κώς αλλάζει. Η διαδικασία αυτή είναι μία πρόκληση για

την αντίληψη της πραγματικότητας της ασθενούς. 

Η θεραπευτική προσέγγιση αυτή φαίνεται να έχει ενθαρ-

ρυντικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της ΨΑ-ΠΤ.

Στην πρώτη έρευνα που διεξήχθη για να εξεταστεί η απο-

τελεσματικότητα της ΡΑ-ΔΣΘ στην ΨΑ-ΠΤ[35], τα απο-
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τελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς σημείωσαν αύξηση

βάρους και βελτίωση στην ποιότητα ζωής. 

4.  Η εφαρμογή της ΔΣΘ για εφήβους με ΔΠΤ
Οι έρευνες που μελετούν την αποτελεσματικότητα της

ΔΣΘ στους εφήβους, αφορούν κυρίως εφήβους που πα-

ρουσιάζουν συμπτωματολογία ΟΔΠ. Εφόσον, όμως, η

ΔΣΘ σχεδιάστηκε αρχικά για την αντιμετώπιση ασθενών

με δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος, μπορεί να

εφαρμοστεί σε εφήβους που εμφανίζουν παρόμοιες δυ-

σκολίες ακόμη και αν δεν έχουν λάβει διάγνωση ΟΔΠ

(π.χ. αυτοκτονικός ιδεασμός, αυτοκτονική συμπεριφορά,

αυτοτραυματισμοί). Αντίστοιχα, έρευνες έχουν διεξαχθεί

για την προσαρμογή της ΔΣΘ για εφήβους με εναντιωμα-

τική συμπεριφορά, διπολική διαταραχή και διαταραχές

πρόσληψης τροφής (ΨΒ, ΔΥ, ΨΑ). Σε όλες τις διαταρα-

χές αυτές, η απορρύθμιση του συναισθήματος φαίνεται

να παίζει σημαντικό ρόλο[37].

Μία βασική διαφοροποίηση από την αρχική μορφή της

ΔΣΘ είναι και η ένταξη των γονέων στις ομάδες εκμάθη-

σης δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να διευκολυνθούν οι

έφηβοι ώστε να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και εκτός

θεραπείας. Επίσης, όποτε κρίνεται απαραίτητο γίνονται

οικογενειακές συνεδρίες, ενώ η ΔΣΘ επικεντρώνεται σε

διλήμματα μεταξύ εφήβου και οικογένειας (επιείκεια –

αυταρχικότητα, η ερμηνεία φυσιολογικών εξελικτικών

συμπεριφορών του εφήβου ως αποκλίνουσες – αποτυχία

να εντοπιστούν αποκλίνουσες συμπεριφορές, εξαναγκα-

στική αυτονομία – ενθάρρυνση εξάρτησης). Η θεραπεία

για τους εφήβους διαρκεί 16 εβδομάδες (σε αντίθεση με

τον 1 χρόνο της βασικής μορφής της ΔΣΘ), αλλά παρέχε-

ται η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα επιπλέον πρόγραμμα

θεραπείας 16 εβδομάδων σε περίπτωση που τα συμπτώ-

ματα δεν έχουν παρουσιάσει επαρκή ύφεση. Οι βασικές

δεξιότητες της ΔΣΘ μαθαίνονται, με την προσθήκη μίας

δεξιότητας για τους εφήβους και τις οικογένειές τους, που

εστιάζει στην επικύρωση των συναισθημάτων των άλλων.

Τέλος, τα φυλλάδια δίνονται σε πιο απλοποιημένη μορφή

για να είναι πιο κατανοητά και ελκυστικά για τους εφή-

βους. Σε γενικές γραμμές, από τις έρευνες που έχουν διε-

ξαχθεί για τη ΔΣΘ στους εφήβους προκύπτουν ευοίωνα

αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητά της[37,38].  

Επίλογος
Η ΟΔΠ και οι ΔΠΤ (ΨΒ, ΔΥ, ΨΑ) παρουσιάζουν μία πο-

λύπλοκη κλινική εικόνα, ιδίως όταν παρουσιάζονται ταυ-

τόχρονα. Η ΔΣΘ φαίνεται να είναι μια θεραπεία στην

οποία οι ασθενείς αυτοί ανταποκρίνονται αρκετά καλά,

γεγονός που σημαίνει ότι η θεώρηση της προσέγγισης αυ-

τής για τις εν λόγω διαταραχές είναι βάσιμη. Οι διαφορε-

τικές προσαρμογές από το αρχικό μοντέλο της ΔΣΘ για

την ΟΔΠ σχεδιάστηκαν για ασθενείς με ΨΒ ή ΔΥ, για

ασθενείς με συννοσηρότητα ΔΠΤ και ΟΔΠ, για ασθενείς

με ΨΑ-ΠΤ αλλά και για εφήβους που παρουσιάζουν τις

προαναφερθείσες διαταραχές. Τα ευρήματα των ερευνών

είναι έως τώρα ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα

της ΔΣΘ, αν και είναι απαραίτητες περαιτέρω μελέτες.
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Summary
Borderline Personality Disorder (BPD) patients are more

often women, experiencing extreme painful emotions that

make them so desperate that they are willing to try any

kind of behavior, no matter how harmful this is, in order

to attenuate the strength of these emotions. Drug abuse,

binge eating, compulsive buying, violence, self-mutilation

are just a short list of these behaviors. Unfortunately, a

large number of these people reach a point where they can

find no other way out of their suffering than to commit

suicide. Moreover, BPD exhibits quite high comorbidity

with other mental health disorders such as mood disor-

ders, both unipolar and bipolar, anxiety disorders, eating

disorders and substance abuse. This fact complicates even

further the therapeutical intervention. 

Dialectical Behavior Therapy (DBT) is a treatment specifi-

cally designed to treat patients suffering from BPD and is

based on behavioral theory and the philosophy of Zen with

some elements of the cognitive model. Although it is basi-

cally an individual therapy, it is delivered by a team of ther-

apists with the individual therapist serving as the primary

therapist. Skills training is an important component of the

therapeutic intervention. The therapy has been found to be

significantly effective in reducing borderline symptomatol-

ogy and specifically suicidality and self harming behaviors. 

Although DBT has been developed as a treatment for BPD

it has also been studied and found effective for the treat-

ment of other mental disorders such as depression, sub-

stance dependence and eating disorders, especially bulimia

and binge eating. It must be noted that DBT was effective

for these disorders even when there was no comorbidity

with BPD. Furthermore, elements of DBT such as skills

training have been adapted to be used in various multidis-

ciplinary intensive therapeutic interventions, although

these interventions should not be labeled as DBT. Accord-

ing to the DBT model of understanding, eating disorders

(ED) symptomatology such as bingeing and purging are
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treated as a pathological way to achieve emotional regula-

tion. Emotional regulation is defined as the effort made by

the patient to influence, alter or control her/his emotions.

This review focuses on three areas: firstly, on the adapta-

tion of DBT for BN and BED and the findings from the

studies on its efficacy. Secondly, on the adaptation of DBT

for Anorexia Nervosa, which is treated as a disorder of ex-

cessive control. And finally, on the adaptation of DBT for

adolescents with BPD and ED. The research findings are

rather encouraging for the efficacy of DBT for the treat-

ment of ED but further research is certainly needed. 

Key words: dialectical behavioral therapy, borderline personali-

ty disorder, eating disorders, bulimia nervosa, anorexia nervosa,

binge eating disorder
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