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Εισαγωγή
Η Σωματοδυσμορφική Διαταραχή (ΣΔΔ- Body Dysmorphic 
Disorder) είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή με έναρξη συ-
νήθως στην εφηβεία και χρόνια πορεία. Πρώτη φορά περι-
γράφηκε από τον Ιταλό ψυχίατρο Enrico Morselli το 1891 ως 
‘φόβος της ασχήμιας’ (dysmorphophobia).  Με το πέρασμα του 
χρόνου, η ΣΔΔ προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών γνωστών 
επιστημόνων, όπως π.χ. του Kraepelin και του Freud, όμως, 
παρά την ιστορική σημασία της διαταραχής, επίσημα αναγνω-
ρίστηκε ως σωματόμορφη διαταραχή (δυσμορφοφοβία) το 
1980 και στη συνέχεια, το 1987, η διαταραχή μετονομάστηκε 
σε «Σωματοδυσμορφική Διαταραχή» και συνέχιζε να ταξινο-
μείται ως υποκατηγορία των «Σωματόμορφων Διαταραχών» 
έως και το DSM-IV-TR [1].   Ως αποτέλεσμα των κλινικών 
παρατηρήσεων και μελετών που κατέδειξαν τη συνάφεια των 
συμπτωμάτων της ΣΔΔ με αυτά της Ιδεοψυχαναγκαστικής Δι-
αταραχής (ΙΨΔ), στο πρόσφατα αναθεωρημένο DSM-5 [2], η 
ΣΔΔ ταξινομείται πλέον στην νεοσυσταθείσα κατηγορία των 
«Ιδεοψυχαναγκαστικών και άλλων συναφών Διαταραχών».   

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη ΣΔΔ περιλαμβάνουν την 
επίμονη ενασχόληση με κάποιο φανταστικό ή ελάχιστο ελάτ-
τωμα στη φυσική εμφάνιση που επιφέρει κλινικά σημαντική 
δυσφορία και/ ή λειτουργική έκπτωση σε διάφορους τομείς 
της καθημερινής ζωής του ατόμου (π.χ. κοινωνική, επαγγελ-
ματική, κ.ά.). Η διάγνωση τίθεται μόνο όταν η ενασχόληση με 
τη φυσική εμφάνιση δεν οφείλεται σε άλλη ψυχική διαταραχή 
(π.χ. διαταραχή πρόσληψης τροφής).  Η βασική διαφορά με-
ταξύ του DSM-IV και DSM-5 για τη διάγνωση της ΣΔΔ έγκει-
ται στην πρόσθεση του διαγνωστικού κριτηρίου της ύπαρξης 
των καταναγκαστικών συμπεριφορών ή νοερών πράξεων ως 
απάντηση στις ανησυχίες περί της φυσικής εμφάνισης [2]. Στα 
διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5 περιλαμβάνονται επίσης: 
(α) η σοβαρότητα της διαταραχής που προσδιορίζεται με το 
βαθμό επίγνωσης (εναισθησίας) και (β) η παρουσία της μυϊκής 
δυσμορφίας. Ο προσδιοριστής «με μυϊκή δυσμορφία» επιτρέ-
πει την ανίχνευση ατόμων, κυρίως ανδρών, που έχουν την πε-
ποίθηση ότι η μυϊκή κατασκευή τους υπολείπεται ή είναι ανε-
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Περίληψη
Η Σωματοδυσμορφική Διαταραχή (ΣΔΔ) χαρακτηρίζεται από υπερβολική ενασχόληση με ένα φανταστικό (ή ελάχιστο) ελάττωμα 
στην εμφάνιση, οδηγώντας το άτομο σε κλινικά σημαντική δυσφορία, χρονοβόρες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή/και νοερές 
πράξεις, και λειτουργική έκπτωση στην κοινωνική, ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική λειτουργικότητα.  Πρόκειται για μια σοβαρή 
και απειλητική για τη ζωή διαταραχή, η οποία ξεκινά συνήθως στην εφηβεία και δεν αφορά στην απλή ανησυχία για την εμφάνιση 
στα πλαίσια της φυσιολογικής εφηβικής ανάπτυξης. Η διαταραχή συνδέεται με σημαντική συννοσηρότητα, αναπηρία και υψηλό 
κίνδυνο αυτοκτονικότητας, ειδικά στους εφήβους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για την κατα-
νόηση και θεραπεία της διαταραχής, ωστόσο οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί ως επί το πλείστον σε ενήλικους πληθυσμούς. Σκοπός 
της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών της ΣΔΔ 
στους εφήβους και στη συνέχεια η συνοπτική παρουσίαση ενός μοντέλου Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής (ΓΣ) ψυχοθεραπευτικής 
παρέμβασης, προσαρμοσμένου για εφήβους που στηρίζεται στο ΓΣ μοντέλο της διαταραχής, λαμβάνοντας υπόψη αναπτυξιακούς 
παράγοντες, αλλά και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα από κλινικές και νευροψυχολογικές μελέτες.  
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παρκής, με αποτέλεσμα να προκαλούν με διάφορους τρόπους 
υπερβολική ανάπτυξη των μυών μέχρι τη παραμόρφωσή τους. 
Ο προσδιοριστής της «επίγνωσης» της νόσου διευκολύνει το 
διαχωρισμό μεταξύ ατόμων με καλή, ικανοποιητική, φτωχή, 
απούσα ή παραληρητική εναισθησία αναφορικά με το υπερ-
βολικό ή αδικαιολόγητο των ανησυχιών και πεποιθήσεών τους 
σχετικά με την εμφάνιση [2].  
Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η σύντομη ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα επιδημιολογικά και τα 
κλινικά χαρακτηριστικά της ΣΔΔ στους εφήβους, καθώς και τα  
νευροψυχολογικά και γνωστικά ελλείμματα. Δίδεται ιδιαίτερη 
αναφορά στην παρουσίαση ενός μοντέλου γνωσιακής – συμπε-
ριφορικής (ΓΣ) ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης που λαμβάνει 
υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της ηλικιακής αυτής 
ομάδας και τα νευροψυχολογικά και γνωστικά ελλείμματα που 
χαρακτηρίζουν τη διαταραχή. 

Επιδημιολογικά δεδομένα
Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η ΣΔΔ είναι αρκε-
τά συχνή.  Υποστηρίζεται ότι 1,7-2,4% του ενήλικου γενικού 
πληθυσμού και 2,2% των εφήβων (1,7% των αγοριών και 2,8% 
των κοριτσιών), ηλικίας 14-19 χρονών, πάσχει από τη διαταρα-
χή [3]. Η συχνότητα εμφάνισής της είναι υψηλότερη σε κλινικά 
δείγματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ψυχιατρικής πε-
ρίθαλψης. Μελέτη σε κλινικό δείγμα εφήβων νοσηλευόμενων 
σε ψυχιατρικές κλινικές ανέδειξε ότι περίπου το 6,7% πληρού-
σε τα κριτήρια για σίγουρη ή πιθανή ΣΔΔ, αν και σπάνια η 
διάγνωση αυτή αναφέρονταν στο ιστορικό τους [4].  
Η έναρξη της ΣΔΔ τοποθετείται στην εφηβεία,  στην ηλικία 
των περίπου 12-13 ετών (μέση ηλικία έναρξης των συμπτω-
μάτων είναι 16 +/-6,9 έτη) [4], αν και έχουν περιγραφεί στη 
βιβλιογραφία περιπτώσεις παιδιών με έναρξη της διαταραχής 
στην ηλικία των 6 ετών [5]. Ωστόσο, οι ασθενείς συχνά δεν δι-
αγιγνώσκονται μέχρι και 15 χρόνια αργότερα καθώς συνήθως 
ντρέπονται να αποκαλύψουν τα συμπτώματά τους [6]. Ένας 
άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην υποδιάγνωση του προ-
βλήματος είναι ότι πολλοί κλινικοί αντιλαμβάνονται την ενα-
σχόληση των εφήβων με την εμφάνισή τους ως αναμενόμενο 
μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξής τους [7].  Η ΣΔΔ συχνά 
περιγράφεται ως ‘σιωπηρή διαταραχή’, καθώς η ενοχή, η ντρο-
πή και το στίγμα που συνοδεύει τη διαταραχή αποτελούν με-
γάλο εμπόδιο για την αναζήτηση θεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι ειδικοί έχουν επισημάνει την αναγκαιότητα όλοι οι έφηβοι 
ασθενείς να ερωτώνται κατά την κλινική συνέντευξη, σχετικά 
με τις ανησυχίες για την εμφάνισή τους και να διερευνάται 
διεξοδικά η πιθανότητα της ΣΔΔ με κατάλληλα ψυχομετρικά 
εργαλεία [7]. 
Η ΣΔΔ φαίνεται να εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα στους 
άνδρες και στις γυναίκες, παρότι μερικές έρευνες δείχνουν 
μια μικρή αύξηση της επικράτησης της νόσου στις γυναίκες 
[8]. Η πορεία της είναι χρόνια, με εξάρσεις και υφέσεις, ενώ 
η ανατομική περιοχή του σώματος που απασχολεί τον ασθενή 
μπορεί να εναλλάσσεται ή να παραμένει η ίδια. 
Η συννοσηρότητα της ΣΔΔ με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές 
είναι συχνή τόσο στους ενήλικες όσο και στους εφήβους [9]  
και σχετίζεται με μεγαλύτερη λειτουργική έκπτωση σε σημα-
ντικούς τομείς της ζωής [10]. Ο επιπολασμός ζωής της μείζο-
νος καταθλιπτικής διαταραχής ανέρχεται στο 75% σε ασθενείς 
που πάσχουν από ΣΔΔ [10]. Η χρήση ουσιών (30-49%), η ιδε-

οψυχαναγκαστική διαταραχή (30-33%) και η κοινωνική φοβία 
(37-39%) συχνά συνυπάρχει με τη ΣΔΔ [10,11]. Τα συμπτώ-
ματα που σχετίζονται με τη φυσική εμφάνιση συνήθως προη-
γούνται της έναρξης της κατάθλιψης και/ή της χρήσης ουσιών 
[10,11].

Κλινικά χαρακτηριστικά
Αν και υπάρχουν λίγες έρευνες αναφορικά με τη φαινομενο-
λογία της ΣΔΔ στους εφήβους, τα υπάρχοντα ερευνητικά δε-
δομένα φαίνεται να συμφωνούν στο ότι τα κλινικά χαρακτηρι-
στικά της διαταραχής σε παιδιά και εφήβους είναι σε μεγάλο 
βαθμό παρόμοια με αυτά των ενηλίκων. Σε μία έρευνα 33 νε-
αρών ατόμων με ΣΔΔ, στο 72% των συμμετεχόντων οι ανη-
συχίες τους για την εμφάνιση προκαλούσαν σοβαρού βαθμού 
δυσφορία, 94% ανέφεραν σημαντική δυσλειτουργία στον ακα-
δημαϊκό ή επαγγελματικό τομέα, 39% είχαν νοσηλευτεί και 
21% είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας [12].  Αντίστοιχα ήταν 
τα αποτελέσματα μιας άλλης μελέτης στην οποία συμμετείχαν 
200 άτομα με ΣΔΔ (36 έφηβοι και 164 ενήλικοι) [11]. Μεταξύ 
των εφήβων, το 94,3% ανέφερε μέτριου, σοβαρού ή ακραίου 
βαθμού δυσφορία λόγω των συμπτωμάτων της διαταραχής, το 
80,6% είχε ιστορικό αυτοκτονικού ιδεασμού, ενώ το 44,4% 
είχε πραγματοποιήσει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι έφηβοι και 
οι ενήλικες ήταν συγκρίσιμοι στις περισσότερες μεταβλητές, 
αν και οι έφηβοι εμφάνιζαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
παραληρητικές πεποιθήσεις (π.χ. «είμαι παραμορφωμένος», 
«μοιάζω με τέρας»), έντονη δυσφορία, λειτουργική έκπτωση 
στο σχολείο και σε άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής, αυ-
τοκτονικό ιδεασμό και απόπειρες αυτοκτονίας. Συγκριτικά με 
συνομηλίκους τους, σκέφτονται την εμφάνισή τους πολύ περισ-
σότερο, κατά μέσο όρο 3-8 ώρες την ημέρα, και δυσκολεύονται 
ιδιαίτερα να ελέγξουν τις ανησυχίες τους παρά τη σημαντική 
συναισθηματική φόρτιση που αυτές τους προκαλούν [13]. Τα 
άτομα με ΣΔΔ συνήθως επικεντρώνονται σε περισσότερα από 
ένα σημεία του σώματος ή μπορεί να ανησυχούν για πολλά 
μέρη του σώματος ταυτόχρονα [13, 14]. Συνήθη μέρη επικέ-
ντρωσης της ανησυχίας των εφήβων με ΣΔΔ είναι το δέρμα, 
το πρόσωπο (π.χ. ακμή, σημάδια, χαρακτηριστικά), τα μαλλιά 
(λέπτυνση τριχών, υπερβολική τριχοφυΐα κ.ά.) και η μύτη (μέ-
γεθος, σχήμα κ.λπ.) αν και  οποιοδήποτε σημείο του σώματος 
μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο της ανησυχίας τους.  Σε μια 
μελέτη 33 παιδιών και εφήβων με ΣΔΔ, τα πιο συχνά σημεία 
ανησυχίας ήταν το δέρμα (61%) και τα μαλλιά (58%) [11-16].  
Η υπέρμετρη ανησυχία για την εμφάνιση οδηγεί τα άτομα με 
ΣΔΔ στην ανάγκη να εμπλακούν σε καταναγκαστικές-τελε-
τουργικές συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να καταλαμβάνουν 
πολλές ώρες της ημέρας με σκοπό να διορθώσουν ή να απο-
κρύψουν τα μέρη του σώματός τους που αντιλαμβάνονται ως 
ελαττωματικά.  Συνήθεις συμπεριφορές είναι η παρατήρηση 
του σώματος σε καθρέφτες ή άλλες αντανακλαστικές επιφά-
νειες, η συνεχής εξέταση και σύγκριση με την εμφάνιση των 
άλλων, η υπερβολική ενασχόληση με συμπεριφορές περιποίη-
σης με σκοπό την κάλυψη του υποτιθέμενου ελαττώματος. Οι 
αυτοκαταστροφικοί χειρισμοί, όπως το τρίψιμο ή το τσίμπημα 
του δέρματος, προκειμένου να ‘βελτιώσουν’ τις ακνεϊκές βλά-
βες μπορούν να αποβούν ακόμη και απειλητικοί για τη ζωή. 
Συχνή είναι, επίσης, η αναζήτηση διαβεβαιώσεων για το αντι-
λαμβανόμενο ελάττωμα από το άμεσο περιβάλλον (συνήθως 
γονείς), οι οποίες ωστόσο προσφέρουν προσωρινή ή και κα-
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θόλου ανακούφιση [11,13,16] . Η πλειοψηφία των ενηλίκων 
ασθενών με ΣΔΔ επιζητούν διορθωτική θεραπεία από πλαστι-
κό χειρουργό, δερματολόγο ή αισθητικό, αλλά με μικρή και 
παροδική βελτίωση. Οι διορθωτικές αυτές θεραπείες συνήθως 
επιφέρουν επιδείνωση της διαταραχής και εντονότερη ενα-
σχόληση με το ελάττωμα [17]. Οι έφηβοι σκέφτονται και συ-
ζητούν συχνά την πιθανότητα διόρθωσης του ελαττώματος με 
θεραπεία από πλαστικό χειρουργό, δερματολόγο ή αισθητικό.
Στον τομέα της κοινωνικοποίησης παρουσιάζουν μεγάλο εύ-
ρος δυσλειτουργίας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις η αποφυ-
γή των συνηθισμένων δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε 
κοινωνική απομόνωση, αφού το άτομο βγαίνει από το σπίτι του 
μόνο τα βράδια ή δεν βγαίνει ποτέ [16]. Η διαταραχή μπορεί 
να οδηγήσει τα άτομα στην εγκατάλειψη των σπουδών ή της 
εργασίας τους, γεγονός που επιφέρει ακόμη εντονότερες δυ-
σκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με δύο έρευ-
νες σε 33 και 36 νέους με ΣΔΔ, το 18% και 22% αντίστοιχα 
διέκοψαν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο, ενώ το 
36% της δεύτερης έρευνας αδυνατούσε να εργαστεί λόγω των 
συμπτωμάτων τους [12,14]. Οι έφηβοι με ΣΔΔ έχουν συνήθως 
χαμηλή αυτοπεποίθηση, αρνητική εικόνα του σώματός τους, 
καθώς και υψηλά ποσοστά συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης, 
μετατραυματικής διαταραχής και συμπτωμάτων αποσυνδετι-
κού τύπου [10]. Η μειωμένη ικανοποίηση των εφήβων με την 
εικόνα του σώματός τους έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο 
αυτοκτονικότητας [18]. 
Ο ειδικός οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς την 
ορθή αξιολόγηση και διαφοροδιάγνωση των συμπτωμάτων της 
ΣΔΔ καθώς συχνά τίθεται λανθασμένα διάγνωση άλλης δια-
ταραχής με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην λαμβάνει την εν-
δεδειγμένη θεραπεία [15]. Για παράδειγμα, αν οι ανησυχίες 
και οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές επικεντρώνονται 
στην εμφάνιση (συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών ανα-
φορικά με τη συμμετρία), θα πρέπει να τίθεται η διάγνωση 
της ΣΔΔ παρά της ΙΨΔ. Στην περίπτωση που τα συμπτώματα 
κοινωνικού άγχους και κοινωνικής αποφυγής οφείλονται στην 
αμηχανία και στην ντροπή που το άτομο νιώθει σχετικά με τα 
αντιλαμβανόμενα ελαττώματα στην εμφάνισή του και πληρού-
νται τα υπόλοιπα κριτήρια της ΣΔΔ, θα πρέπει τα τίθεται  η 
διάγνωση της ΣΔΔ και όχι της Κοινωνικής Φοβίας. Ως προς 
τη διαφοροδιάγνωση με την Μείζονα Καταθλιπτική Διατα-
ραχή, οι έφηβοι που πάσχουν από κατάθλιψη, όπως και αυτοί 
με ΣΔΔ, αναφέρουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα ντρο-
πής, και φόβο απόρριψης, ωστόσο, οι καταθλιπτικοί ασθενείς 
εστιάζουν λιγότερο ή και καθόλου στην εμφάνισή τους, ενώ οι 
ασθενείς με ΣΔΔ επικεντρώνονται υπερβολικά σε αυτήν και 
εμφανίζουν καταναγκαστικές επαναλαμβανόμενες συμπερι-
φορές [1,15].
  
Αιτιοπαθογένεια 
Η αιτιοπαθογένεια της ΣΔΔ είναι πολυπαραγοντική, όπου η 
αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών, νευροβιολογικών και κοι-
νωνικών παραγόντων φαίνεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και στη διατήρηση των συμπτωμάτων [19].
Μελέτες οικογενειών διαπίστωσαν οικογενειακή προδιάθε-
ση για την εμφάνιση της διαταραχής, αφού έδειξαν ότι 6-8% 
των ασθενών με ΣΔΔ είχαν συγγενείς πρώτου βαθμού που 
έπασχαν από την ίδια διαταραχή [15,20]. Πρόσφατη μελέ-
τη διδύμων έδειξε ότι η υπερβολική ανησυχία σχετικά με το 

αντιλαμβανόμενο ή το ελάσσονα ελάττωμα στη φυσική εμφά-
νιση αποτελεί κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό, με τις μη κοι-
νές περιβαλλοντικές επιρροές, σε αντίθεση με τις κοινές, να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια της ΣΔΔ [21].  
Η ένδειξη για τη συμβολή των νευροβιολογικών παραγόντων 
στην αιτιοπαθογένεια της ΣΔΔ προκύπτει κυρίως από τα ευ-
ρήματα απεικονιστικών μελετών του εγκεφάλου. Οι μελέτες 
με χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) ενοχοποιούν 
τις ίδιες εγκεφαλικές περιοχές (πρόσθιο-ραβδωτό κύκλωμα, 
αμυγδαλή) που έχουν αναδειχθεί  να σχετίζονται με τη ΙΨΔ 
[22]. Οι δομικές αλλαγές που εντοπίζονται στις απεικονιστικές 
μελέτες του εγκεφάλου των ασθενών με ΙΨΔ στις περιοχές του 
μεταιχμιακού συστήματος και των βασικών γαγγλίων φαίνε-
ται να υπάρχουν και στους ασθενείς με ΣΔΔ [23]. Πρόσφατη 
έρευνα που χρησιμοποίησε για την εξέταση της λευκής ουσί-
ας του εγκεφάλου την τεχνική της απεικόνισης του Τανυστή 
Διάχυσης (DTI: Diffusion Tensor Imaging) έδειξε μειωμένη 
συνδεσιμότητα και αποδιοργάνωση σε διαφορετικές περιοχές 
του εγκεφάλου, όπως στο μεσολόβιο, στην άνω επιμήκη δε-
σμίδα (superior longitudinal fasciculus) και στη μετωπο-ινιακή 
δεσμίδα του εγκεφάλου (fronto-occipital fasciculus) [24]. Μια 
άλλη περιοχή που βρέθηκε να εμπλέκεται στη ΣΔΔ και στη 
ΙΨΔ είναι ο κερκοφόρος πυρήνας (βασικά γάγγλια), περιοχή 
που σχετίζεται με τη ρύθμιση της κίνησης, με τη μάθηση και 
άλλες νοητικές λειτουργίες [25]. Οι νευροαπεικονιστικές με-
λέτες με τη χρήση της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας 
(fMRI) έδειξαν υπερδραστηριότητα και υποδραστηριότητα 
του αριστερού ημισφαιρίου στις περιοχές της πρωτογενούς 
και δευτερογενούς επεξεργασίας οπτικών ερεθισμάτων κατά 
τη διάρκεια της κωδικοποίησης των γενικών στοιχείων προ-
σώπου ή αντικειμένου σε ασθενείς με ΣΔΔ συγκριτικά με τους 
υγιείς μάρτυρες [26,27]. Οι ερευνητές ερμήνευσαν τα παρα-
πάνω ευρήματα ως ένδειξη ότι οι ασθενείς με ΣΔΔ μπορεί να 
βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην οπτική επεξεργασία 
της λεπτομέρειας παρά στην ολιστική οπτική επεξεργασία και 
απαρτίωση της εικόνας. Η υπερδραστηριότητα της βρεγμα-
το-οπτικής περιοχής του εγκεφάλου, παρατηρούμενη στις νευ-
ροαπεικονιστικές μελέτες τομογραφίας με χρήση μονήρους 
δέσμης φωτονίων (SPECT) ενισχύει την υπόθεση δυσλειτουρ-
γικής οπτικής αντίληψης των ασθενών με ΣΔΔ  [28].
Οι ψυχολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι μια σειρά χαρακτη-
ριστικών προσωπικότητας σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη 
διατήρηση της ΣΔΔ. Συγκεκριμένα, η ανασφάλεια, η αυξημέ-
νη ευαισθησία, καθώς και τα αγχώδη, ναρκισσιστικά, σχιζο-
ειδή και εσωστρεφή χαρακτηριστικά προσωπικότητας συνα-
ντώνται συχνά ανάμεσα σε άτομα (ενηλίκους και εφήβους) με 
ΣΔΔ [29]. Σε μία μελέτη, αναφέρεται ότι το 38% των ασθενών 
με ΣΔΔ είχαν ταυτόχρονα διαγνωστεί ότι έπασχαν από διατα-
ραχή προσωπικότητας [30].
Οι νευροψυχολογικές μελέτες έχουν αναδείξει μία σειρά γνω-
στικών ελλειμμάτων σε άτομα με ΣΔΔ, όπως στις εκτελεστικές 
λειτουργίες (σχεδιασμός και οργάνωση πληροφοριών) [31], 
στη μνήμη (οπτική και ακουστική) [32], στην εργαζόμενη μνή-
μη και στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών [33], στην 
επιλεκτική προσοχή και στην εσφαλμένη επιλεκτική επεξερ-
γασία πληροφοριών ‘απειλητικού’ περιεχομένου [34], στη 
συναισθηματική επεξεργασία (αναγνώριση συναισθηματικής 
έκφρασης προσώπου) [35] και στην οπτική επεξεργασία πλη-
ροφοριών [36].
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Καθώς η ΣΔΔ αρχίζει συνήθως στην εφηβεία, τότε που η 
έγνοια για τη φυσική εμφάνιση και την κοινωνικοποίηση κο-
ρυφώνονται, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν τη συμβολή των 
κοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη της διαταραχής στην 
εφηβική ηλικία.  Υποστηρίζουν ότι η επιρροή πολιτισμικών 
προτύπων ‘ομορφιάς’ προωθεί τις ψυχικές παθήσεις που σχε-
τίζονται με την εμφάνιση, όπως τις διαταραχές πρόσληψης 
τροφής και τη ΣΔΔ, οι οποίες συναντώνται πιο συχνά στους 
νέους σήμερα [37]. Υποστηρίζουν ακόμη, ότι οι έφηβοι που 
συνεχώς εκτίθενται σε ‘όμορφους’ ανθρώπους, συνήθως μέσω 
των ΜΜΕ (τηλεόραση, περιοδικά, διαδίκτυο), μπορεί να αντι-
δράσουν αρνητικά με τους εξής δύο τρόπους: (α) να βιώνουν 
αυξημένη εσωτερική πίεση προκειμένου να αποκτήσουν πα-
ρόμοια χαρακτηριστικά και /ή (β)  να αναπτύξουν αισθήματα 
αμφιβολίας για τον εαυτό και/ή αισθήματα ανεπάρκειας κα-
θώς συνειδητοποιούν ότι παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα δεν μπορούν να επιτευχθούν [38].

Γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο της ΣΔΔ
Ερευνητές έχουν αποπειραθεί να διατυπώσουν τα αίτια της 
ΣΔΔ χρησιμοποιώντας το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, μέρος 
του οποίου αποτυπώνεται καλά στο γνωσιακό μοντέλο της 
διαταραχής. Αυτό εξετάζει και λαμβάνει υπόψη τα γνωστι-
κά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της 
διαταραχής και ενσωματώνει έναν συνδυασμό παραγόντων 
–πολιτισμικών, βιολογικών (προδιάθεση), ψυχολογικής ευα-
λωτότητας– και εμπειριών στην πρώιμη παιδική ηλικία, που 
μπορούν να ερμηνεύσουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τη διατή-

ρηση της διαταραχής. Η ιδέα του ΓΣ μοντέλου της ΣΔΔ είναι 
ότι τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές προσδιορίζονται 
από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο ερμηνεύει τα αντιλαμ-
βανόμενα «ελαττώματα» της εμφάνισής του και ότι η αλλαγή 
των γνωσιακών προκαταλήψεων, των βασικών πεποιθήσεων 
και συμπεριφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
συμπτωμάτων της διαταραχής (βλέπε Σχεδιάγραμμα 1).  
Τα ευρήματα πρόσφατων νευροψυχολογικών μελετών έχουν 
χρησιμοποιηθεί από το ΓΣ μοντέλο της ΣΔΔ για την ανάπτυξη 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Σημαντικό εύρημα είναι ότι τα 
άτομα με ΣΔΔ επικεντρώνονται υπερβολικά στη λεπτομέρεια 
όταν επεξεργάζονται οπτικά ερεθίσματα και έχουν μειωμέ-
νη δυνατότητα ολιστικής οπτικής επεξεργασίας της εικόνας 
[26,27]. Αυτό δυνητικά τα αποτρέπει από το να αντιλαμβά-
νονται τις οπτικές λεπτομέρειες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με 
αποτέλεσμα τα υποτιθέμενα ‘ελαττώματα’ στην εμφάνισή τους 
να μοιάζουν μεγαλύτερα ή παραμορφωμένα. Ακόμα, φαίνεται 
ότι τα άτομα με ΣΔΔ υπερβάλουν τη σημασία της εξωτερικής 
εμφάνισης, αφού ταυτίζουν την ομορφιά με την ευτυχία (π.χ. 
«Αν ήμουν πιο όμορφή/-ος, όλη μου η ζωή θα ήταν καλύτερη») 
[39]. Έτσι, η επανεκπαίδευση στην οπτική αντίληψη της εικό-
νας αποτελεί πρόσθετο συστατικό της θεραπείας.
Οι συνήθεις γνωσιακές προκαταλήψεις που συναντώνται στη 
ΣΔΔ είναι η διπολική/διχοτομική σκέψη («όλα ή τίποτα»), τα 
αυθαίρετα συμπεράσματα (διάβασμα σκέψης, πρόβλεψη του 
τι πρόκειται να συμβεί) και η συναισθηματική λογική («αισθά-
νομαι ότι δεν είμαι ελκυστική, οπότε μάλλον δεν είμαι»). Οι 
παραπάνω γνωσιακές προκαταλήψεις φαίνεται να  συνδέονται 

Σχεδιάγραμμα 1: Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό Μοντέλο για την Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας (ΔΣΔ) Fang A, Wilhelm S. Clinical 
Features, Cognitive Biases, and Treatment of Body Dysmorphic Disorder. Annu Rev Clin Psychol, 2015.
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με την εναισθησία του ατόμου,  αλλά και με τις παραληρητικές 
ιδέες αναφοράς [40].  Τα ελλείμματα στη συναισθηματική επε-
ξεργασία των πληροφοριών, και ειδικότερα η τάση των ασθε-
νών με ΣΔΔ να ερμηνεύουν αρνητικά τις εκφράσεις προσώπου 
των άλλων, συνδέονται με τις παραληρητικές ιδέες αναφοράς, 
όπως ότι οι άλλοι τους κοροϊδεύουν, τους κοιτάζουν επίμονα ή 
μιλούν για εκείνους [41]. Οι ασθενείς αντιδρούν στα αντιλαμ-
βανόμενα ελαττώματα της εμφάνισής τους και τις επακόλου-
θες δυσλειτουργικές ερμηνείες με έντονα αρνητικά συναισθή-
ματα (άγχος, κατάθλιψη, ενοχή, ντροπή, αηδία). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της επιλεκτικής προσοχής στο ‘πρό-
βλημα’ και τη χρήση αντισταθμιστικών στρατηγικών (π.χ. απο-
φυγή κοινωνικών καταστάσεων, τελετουργίες) για τη μείωση 
των αρνητικών συναισθημάτων, οι οποίες ωστόσο διατηρούν 
το πρόβλημα [42].
Δεδομένων των κοινών ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών 
μεταξύ της ΣΔΔ και της ΙΨΔ και της Κοινωνικής Φοβίας κα-
θώς και της συννοσηρότητας με τις προαναφερόμενες διατα-
ραχές, το ΓΣΘ μοντέλο της ΣΔΔ έχει μερική επικάλυψη με 
εκείνο της Κοινωνικής Φοβίας [43], της ΙΨΔ [44], του άγχους 
υγείας [45] και το ΓΣ μοντέλο της εικόνας του σώματος [46]  
που συνήθως εφαρμόζεται σε μη ψυχιατρικούς ασθενείς που 
εκφράζουν δυσαρέσκεια για το σχήμα και βάρος του σώματός 
τους.  Τα αναπτυξιακά ΓΣ μοντέλα προτείνουν ότι ο κίνδυνος 
για την εμφάνιση της ΣΔΔ αυξάνεται όταν το άτομο βιώνει κρί-
σιμα ή τραυματικά γεγονότα που σχετίζονται με τη φυσική του 
εμφάνιση. Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι αυθόρ-
μητες νοερές εικόνες (γνωσίες) που σχετίζονται με πρώιμες 
στρεσσογόνες μνήμες αναφορικά με την εμφάνιση μπορούν να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διαταραχής [47].  Πρόσφατη 
μελέτη σε εφήβους με ΣΔΔ κατέδειξε ότι οι κοινωνικές τους 
δυσκολίες που σχετίζονται με τη φυσική εμφάνιση, και ειδικά 
τα ‘πειράγματα’ που έχουν βιώσει από το αντίθετο φύλο, συν-
δέονται με αυξημένο φόβο απόρριψης λόγω της εμφάνισης, 
και στη συνέχεια, με αυξημένη συμπτωματολογία ΣΔΔ [48]. 
Οι αυθόρμητες νοερές εικόνες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
στη διατήρηση της ΣΔΔ αφορούν είτε στις αναμνήσεις πειραγ-
μάτων/κοροϊδιών ή εκφοβισμού στο σχολείο είτε στην αυξημέ-
νη αυτοσυνειδητότητα για σωματικές αλλαγές κατά την διάρ-
κεια της εφηβείας [47]. Σύμφωνα λοιπόν με την υπόθεση ότι τα 
ψυχοτραυματικά γεγονότα ενεργοποιούν δυσλειτουργικές πε-
ποιθήσεις σχετικές με την κανονικότητα και τις επιπτώσεις της 
φυσικής εμφάνισης στην αυταξία και στην κοινωνική αποδοχή 
[49] και δεδομένου ότι ο φόβος της κοινωνικής απόρριψης εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλός στην εφηβεία, ένας έφηβος με βιολογική 
προδιάθεση και ψυχολογική ευαλωτότητα (π.χ. χαμηλή αυτο-
εκτίμηση) που έχει βιώσει στο παρελθόν ή βιώνει κοροϊδίες/
πειράγματα για την εμφάνισή του βρίσκεται σε αυξημένο κίν-
δυνο να αναπτύξει συμπτώματα ΣΔΔ [50]. Μία υπόθεση είναι 
ότι μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα ΣΔΔ, αυτά ενδέχεται να 
διατηρηθούν όταν ο έφηβος συνεχίσει να εστιάζει επιλεκτικά 
την προσοχή του στις αντιληπτές από τον ίδιον ‘ατέλειες’ και να 
επαγρυπνά ακόμη και για πολύ μικρές αλλαγές στην εμφάνισή 
του. Η απόρριψη ή/και η διαστρέβλωση των πληροφοριών, που 
δεν συμφωνούν με τις δικές του δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 
για την εμφάνισή του, οδηγούν στο μηρυκασμό, στα αρνητικά 
συναισθήματα, όπως στην αποστροφή, αηδία, θλίψη, καθώς 
και στις συμπεριφορές ασφαλείας για την κάλυψη ατελειών ή 
αλλαγή της εμφάνισης [51]. Οι ασθενείς με ΣΔΔ, σε αντίθεση 

με τους υγιείς, επιλεκτικά επικεντρώνουν την προσοχή τους σε 
λέξεις, όπως «ελκυστικός», «όμορφος» ή «αποκρουστικός», 
«άσχημος», είναι απορροφημένοι με την ‘ιδανική’ ομορφιά 
και την αντιλαμβανόμενη μειονεξία τους, και επιδιώκουν τη 
διαβεβαίωση από τους άλλους ή τη σύγκριση με τους άλλους 
[34]. Διατηρούν συνήθως αρνητική ερμηνευτική προκατάληψη 
διφορούμενων κοινωνικών καταστάσεων, παρερμηνεύοντας 
τα ερεθίσματα ως απειλητικά, γεγονός που μπορεί να προκα-
λέσει άγχος ή να το διατηρήσει. Για παράδειγμα, το γέλιο ενός 
ατόμου παρερμηνεύεται από τον έφηβο με ΣΔΔ ως αρνητική 
αντίδραση στην εμφάνισή του, γεγονός που ενισχύει περαιτέ-
ρω τις ανησυχίες του γι’ αυτήν. Η διαστρεβλωμένη επεξεργα-
σία πληροφοριών είναι πιθανότερο να συμβεί όταν το άτομο 
βρίσκεται σε καταστάσεις που του προκαλούν αυξημένα επί-
πεδα συναισθηματικής διέγερσης (π.χ. κοινωνικές).  

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση 
Παρότι η ΓΣΘ για τη ΣΔΔ σε παιδιά και εφήβους έχει τα ίδια 
συστατικά και στόχους με εκείνους των ενηλίκων, η προσαρ-
μογή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει την αναπτυξιακά 
κατάλληλη θεραπεία.  Συγκεκριμένα, η προσαρμογή της ΓΣΘ 
στην αντιμετώπιση της ΣΔΔ σε εφήβους οφείλει να λάβει 
υπόψη τις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης και ψυχολογι-
κής αλλαγής, καθώς η εφηβεία είναι μια περίοδος ραγδαίας 
ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από σημαντικές βιολογικές, 
σωματικές, γνωστικές και ψυχολογικές αλλαγές. Σημαντικά 
είναι τα θέματα γύρω από την ανάπτυξη της ταυτότητας, την 
απόκτηση αυτονομίας, τη σεξουαλικότητα, τη συναισθηματι-
κή απεξάρτηση από τους γονείς παράλληλα με την αυξημένη 
επιρροή και πίεση των συνομηλίκων. Η εφηβεία, από το γεγο-
νός και μόνο της εμφάνισης της ήβης και των συνεπαγόμενων 
νευροβιολογικών και οργανολογικών αλλαγών, θέτει ως μεί-
ζον ζήτημα την απαρτίωση από την πλευρά του εφήβου μιας 
καινούργιας εικόνας σώματος. Οι μοναδικές ψυχοκοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στα διάφορα στά-
δια της ανάπτυξής τους χρειάζεται να εξετάζονται καθόλη τη 
διάρκεια της θεραπείας. Η τυπική αναπτυξιακή πορεία ενός 
εφήβου με ΣΔΔ ανακόπτεται από τη φύση των συμπτωμάτων. 
Κατά την περίοδο της εφηβείας όπου οι κοινωνικές πιέσεις 
στηρίζονται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που ως 
επί το πλείστον έχουν στόχο την κατάκτηση της ανεξαρτησίας 
και αυτονομίας, οι έφηβοι με ΣΔΔ, έχοντας ελλιπείς κοινω-
νικές δεξιότητες, γίνονται ολοένα πιο εξαρτημένοι από τους 
γονείς. Έτσι, τόσο η αναγνώριση όσο και η εξέταση των πιθα-
νών αναπτυξιακών προκλήσεων σε κάθε βήμα της θεραπείας 
είναι κρίσιμη. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά σημεία στα οποία 
θα πρέπει να εστιάσει η θεραπεία ενός εφήβου; 

Εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης και αύξηση κινήτρου
Η σημασία της εδραίωσης μιας καλής θεραπευτικής συμμαχί-
ας και η κινητοποίηση του εφήβου αποτελούν βασικά συστατι-
κά της ΓΣΘ. Η φτωχή εναισθησία, η ψυχοκοινωνική λειτουρ-
γική έκπτωση, τα καταθλιπτικά συμπτώματα και ο αυξημένος 
κίνδυνος αυτοκτονικότητας αδιαμφισβήτητα μπορούν να επη-
ρεάσουν το κίνητρο και τη συμμετοχή του εφήβου στη θερα-
πευτική διαδικασία. Επιπλέον, επειδή οι περισσότεροι έφηβοι 
που αντιμετωπίζουν ΣΔΔ δύσκολα πείθονται να δεχτούν βοή-
θεια από ειδικό και έρχονται στη θεραπεία με προτροπή των 
γονέων, παρά τη θέλησή τους, ο θεραπευτής θα πρέπει αρχικά 
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να προσπαθήσει να προσεγγίσει τον έφηβο, κάνοντας τη θερα-
πεία ενδιαφέρουσα και ελκυστική για αυτή την ηλικία. Οι έφη-
βοι, συγκριτικά με τους ενήλικες, είναι πιθανότερο να έχουν 
μειωμένη εναισθησία, και ως αποτέλεσμα αυτού να έχουν την 
άκαμπτη πεποίθηση ότι μόνο κάποια διορθωτική ιατρική (π.χ. 
πλαστική, δερματολογική) ή αισθητική παρέμβαση μπορεί να 
λύσει το πρόβλημά τους. Εάν πιστεύουν απόλυτα ότι τα ‘ελατ-
τώματα’ της εμφάνισής τους είναι πραγματικά, τότε, τουλάχι-
στον στην αρχή, είναι απρόθυμοι και διστακτικοί να λάβουν 
ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η μετατόπιση του κέντρου βάρους, από την αμφισβήτηση της 
εγκυρότητας της πεποίθησής τους περί του αντιλαμβανόμενου 
ελαττώματος, στην κατανόηση των επιπτώσεων αυτής στην κα-
θημερινή λειτουργικότητα, μπορεί να φανεί πιο βοηθητική στη 
θεραπευτική εμπλοκή και δέσμευση του εφήβου. Επιπλέον, η 
κοινωνική ενίσχυση και οι αμοιβές είναι χρήσιμες για την αύ-
ξηση και διατήρηση του κινήτρου για θεραπεία.   

Ψυχοεκπαίδευση
Ο θεραπευτής εστιάζει στην εκπαίδευση του εφήβου και της 
οικογένειάς του σχετικά με τη  ΣΔΔ, το ΓΣ μοντέλο ερμηνείας 
των συμπτωμάτων και της προτεινόμενης θεραπείας. Η παρου-
σίαση των επιδημιολογικών δεδομένων (π.χ. 2 στα 100 παιδιά 
που φοιτούν στο σχολείο έχουν συμπτώματα ΣΔΔ) βοηθάει 
στην αντιμετώπιση ντροπής, στενοχώριας και στίγματος  που 
μπορεί να βιώνει ο έφηβος, αφού συνειδητοποιεί ότι δεν είναι 
ο μόνος στον κόσμο που πάσχει από τη συγκεκριμένη διαταρα-
χή. Η παρουσίαση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου ανάπτυ-
ξης και διατήρησης των συμπτωμάτων της ΣΔΔ μπορεί να βο-
ηθήσει στη μείωση της ενοχής, του θυμού, της αυτομομφής και 
της ντροπής μέσα στην οικογένεια. Ο θεραπευτής οφείλει να 
εξηγήσει τη συμβολή των περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. 
ρόλος των ΜΜΕ) στην ανάπτυξη και έκφραση των συμπτω-
μάτων της διαταραχής, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για αιτι-
ώδη σχέση μεταξύ των δύο, αλλά για αλληλεπίδραση μεταξύ 
βιολογικής προδιάθεσης, ψυχολογικής ευαλωτότητας (χαμηλή 
αυτοεκτίμηση) και περιβάλλοντος (π.χ. πρώιμες τραυματικές 
εμπειρίες). Η ατομική διατύπωση της περίπτωσης, χρησιμο-
ποιώντας το ΓΣ μοντέλο, βοηθάει τους γονείς στην κατανόηση 
του προβλήματος, στη συνεργασία τους και στο κίνητρο συμμε-
τοχής στη θεραπευτική  διαδικασία. Η χρήση μεταφορών κατά 
την επεξήγηση των στόχων και της δομής της θεραπευτικής 
παρέμβασης βοηθάει τόσο τους γονείς όσο και τον έφηβο να 
ξεκαθαρίσουν τους ρόλους των εμπλεκομένων, καθώς και του 
τι χρειάζεται να κάνουν οι ίδιοι (ο θεραπευτής είναι ο ‘προπο-
νητής’, ο έφηβος είναι ο ‘παίκτης’ που προπονείται στην εκμά-
θηση καινούργιων δεξιοτήτων, ο γονιός είναι ο ‘συμπαίκτης’, 
και όλοι μαζί ανήκουν σε μία ομάδα).  

Εκπαίδευση γονέων
Η ψυχοθεραπευτική εργασία με την οικογένεια είναι απαραί-
τητη καθώς τα συμπτώματα της ΣΔΔ επιφέρουν αρνητικές επι-
πτώσεις στη λειτουργία όλης της οικογένειας. Οι γονείς στην 
προσπάθειά τους να βοηθήσουν, στέκονται συχνά εμπόδιο 
στην αλλαγή με τη δική τους μη βοηθητική συμπεριφορά, συμ-
μετέχοντας στους καταναγκασμούς – τελετουργίες του εφήβου, 
ο οποίος επιζητά είτε διαβεβαιώσεις είτε οικονομική κάλυψη 
της δαπάνης μιας ‘διορθωτικής’ παρέμβασης. Συχνά δε, οι γο-
νείς, κατόπιν λανθασμένης συμβουλής τρίτων, εμφανίζονται 

προκειμένου να μειώσουν τη συναισθηματική δυσφορία του 
παιδιού τους, είτε υπερπροστατευτικοί είτε προσαρμοστικοί  
(π.χ. επιτρέπουν τη συμπεριφορά αποφυγής) προκειμένου να 
μειώσουν τη συναισθηματική δυσφορία του παιδιού τους. Για 
το λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να εμπλακούν από το αρχικό 
στάδιο της θεραπείας, κατά το οποίο πραγματοποιείται η αξιο-
λόγηση των προβλημάτων, ώστε να προσφέρουν πληροφορίες 
για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του εφήβου, 
αλλά και της δικής τους εμπλοκής στη διαταραχή. Μετέπειτα, 
οι οικογενειακές συνεδρίες αφορούν συνήθως στην ψυχοεκ-
παίδευση για τη ΣΔΔ, στην ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων, και 
στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογέ-
νειας. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν καθόλη τη 
διάρκεια της θεραπείας, βοηθώντας στα συμπεριφορικά πει-
ράματα που ανατίθενται στον έφηβο και στη διατήρηση κινή-
τρου για αλλαγή, μειώνοντας τις συμπεριφορές που διατηρούν 
τα συμπτώματα της διαταραχής (π.χ. να μη δίνουν συνεχείς 
διαβεβαιώσεις), και ενισχύοντας θετικά τις συμπεριφορές που 
δεν σχετίζονται με τη διαταραχή.  
Ένα άλλο ζήτημα, ιδιαίτερα σημαντικό, είναι οι γονείς να 
αντιληφθούν και να αποδεχτούν τη φυσιολογική κατά την πε-
ρίοδο της εφηβείας μετατόπιση του κέντρου βάρους, από τους 
γονείς στους συνομηλίκους, αναφορικά με την εμπιστοσύνη, 
στήριξη και επιρροή. Ενώ οι υγιείς έφηβοι περνούν όλο και 
περισσότερο χρόνο με τους φίλους τους, οι έφηβοι με ΣΔΔ συ-
χνά εμφανίζουν αυξημένη προσκόλληση και συναισθηματική 
εξάρτηση από τους γονείς τους. Κατά συνέπεια, οι γονείς θα 
πρέπει να εκπαιδευτούν στο να επαγρυπνούν λιγότερο και να 
μειώσουν την υπερπροστατευτική τους συμπεριφορά [52].

Γνωσιακές στρατηγικές
Οι γνωσιακές στρατηγικές είναι απλοποιημένες και δίνουν 
έμφαση στην αναγνώριση σκέψεων και συναισθημάτων, αφού 
οι μικρότερης ηλικίας έφηβοι μπορεί να είναι λιγότερο εξοι-
κειωμένοι με συναισθηματικές και γνωσιακές καταστάσεις 
και τη λεκτική έκφρασή τους, και συχνά συγχέουν τις σκέψεις 
με τα συναισθήματα. Οι γνωσιακές στρατηγικές βοηθούν τους 
εφήβους να διακρίνουν μεταξύ συναισθημάτων και σκέψεων 
και έπειτα να τα συνδέουν.  Επίσης, να αναγνωρίζουν και να 
τροποποιούν τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο (π.χ. αντιλαμ-
βανόμενη κοινωνική αξιολόγηση) που οδηγεί σε συμπεριφο-
ρές ασφαλείας (τελετουργίες) και/ή σε αποφυγή συμμετοχής 
σε κοινωνικές δραστηριότητες (π.χ. έξοδοι με φίλους, πάρτι 
ή ραντεβού) στις οποίες ο έφηβος αισθάνεται ότι εξετάζεται 
από τους άλλους και φοβάται ότι θα εξευτελιστεί. Για παρά-
δειγμα, οι περισσότεροι έφηβοι που ξαφνικά ανακαλύπτουν 
ότι ένα σπυράκι εμφανίστηκε στο πρόσωπό τους θα σκεφτούν 
«Ωχ! έχω ένα σπυράκι!». Ωστόσο, η ερμηνεία αυτής της σκέ-
ψης θα οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές αντιδράσεις. Πολλοί 
έφηβοι μπορεί να την ερμηνεύσουν με τον εξής τρόπο: «Εντά-
ξει, έχω σπυράκι, όμως δεν είναι και τόσο εμφανές» ή «το δέρ-
μα μου δεν είναι και τόσο καθαρό όσο θα επιθυμούσα, αλλά 
σε γενικές γραμμές φαίνομαι καλά». Σε τέτοιες περιπτώσεις 
η συναισθηματική τους αντίδραση και συνεπώς οι συμπεριφο-
ρές θα είναι ουδέτερες -πιθανότατα θα συνεχίσουν την ημέρα 
τους, όπως π.χ. θα πάνε στο σχολείο, κ.λπ. Σε αντιδιαστολή, 
οι γνωσιακές προκαταλήψεις/διαστρεβλώσεις που σχετίζονται 
με τη ΣΔΔ είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αρνητική κοινωνική 
αξιολογική ερμηνεία, όπως π.χ. «όλοι θα προσέξουν το αηδια-
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στικό μου δέρμα, θα σκεφτούν ότι είμαι σαν τέρας» ή «κανένα 
κορίτσι δεν θα ενδιαφερθεί για εμένα αφού έχω τόσο απαίσιο 
δέρμα». Ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος και οι γνωσιακές 
προκαταλήψεις (συναισθηματική συλλογιστική, διάβασμα της 
σκέψης) οδηγούν τον έφηβο με ΣΔΔ, είτε σε χρονοβόρες τε-
λετουργίες προκειμένου να αντιμετωπίσει την ‘απειλή’ των 
επικείμενων κοινωνικών καταστάσεων (π.χ. έξοδος), είτε 
στην αποφυγή των κοινωνικών καταστάσεων, που με τη σει-
ρά τους παράδοξα ενισχύουν τις γνωσιακές διαστρεβλώσεις, 
όπως π.χ. «Ο μόνος λόγος που δεν παρατήρησαν τα σπυράκια 
μου σήμερα είναι γιατί πέρασα 3 ώρες να τα καλύψω με make 
up».  Οι γνωσιακές στρατηγικές βοηθούν τους εφήβους να 
κατανοήσουν και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες και τις 
συναισθηματικές καταστάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα 
στο πλαίσιο των αναδυόμενων βιολογικών, ψυχολογικών και 
κοινωνικών παραμέτρων αλλαγής.
Πρόκληση στη συνεργασία με τους εφήβους μπορεί να αποτε-
λεί η τάση τους προς την υπερβολικά άκαμπτη και/ ή προσα-
νατολισμένη στο παρόν σκέψη. Η χρήση μεταφορών προσαρ-
μοσμένων στο αναπτυξιακό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του 
εφήβου, είναι ιδιαίτερα βοηθητική στο να επιστήσει την προ-
σοχή του στις διάφορες στρατηγικές που χρησιμοποιεί για να 
κατανοήσει τον κόσμο και την εμπειρία του μέσα σε αυτόν. Τα 
δε συμπεριφορικά πειράματα (καλά σχεδιασμένες βιωματικές 
δραστηριότητες) αποτελούν επιπρόσθετο βοηθητικό εργαλείο 
για την αλλαγή των λανθασμένων γνωσιών και των συναισθη-
μάτων, και κατ’ επέκταση των συμπεριφορικών μοτίβων. Χρη-
σιμοποιούνται για τον έλεγχο της εγκυρότητας των γνωσιών 
και πεποιθήσεων για τον εαυτό και τους άλλους, και διευκο-
λύνουν τον έλεγχο νέων πιο προσαρμοστικών πεποιθήσεων 
(γνωσιακή αναδόμηση). Το παιχνίδι ρόλων και η χρήση των 
καρτών αντιμετώπισης στρεσσογόνων καταστάσεων μέσα στη 
συνεδρία αποτελούν επιπρόσθετες στρατηγικές ιδιαίτερα χρή-
σιμες στην πρακτική εξάσκηση γνωσιακών στρατηγικών (π.χ. 
τεχνική εσωτερικού διαλόγου, αυτοκαθοδήγηση), οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνες τους ή να βοηθήσουν 
στη στοχοθέτηση-σχεδιασμό συμπεριφορικών πειραμάτων.  

Έκθεση και Παρεμπόδιση Αντίδρασης (Ε-ΠΑ)
Όπως στη ΓΣΘ ενηλίκων με ΣΔΔ, η έκθεση και παρεμπόδιση 
αντίδρασης (Ε-ΠΑ) εφαρμόζεται για να βοηθήσει τους εφή-
βους να μειώσουν την αποφυγή και τις συμπεριφορές ασφαλεί-
ας/τελετουργίες (π.χ. υπερβολική ενασχόληση με συμπεριφορές 
περιποίησης με σκοπό την κάλυψη του υποτιθέμενου ελαττώ-
ματος, συνεχής μηρυκασμός ή έλεγχος μέσω παρατήρησης σε 
καθρέφτη, επιδίωξη διαβεβαίωσης από τους γονείς). Αφού, λοι-
πόν,  προσδιοριστούν οι αγχογόνες καταστάσεις,  με τη βοήθεια 
θερμομέτρου φόβου ή σκάλας (ανάλογα με την αναπτυξιακή 
ηλικία), καταρτίζεται μία λίστα ιεραρχίας από τις λιγότερο προς 
τις περισσότερο αγχογόνες καταστάσεις στις οποίες ο έφηβος 
θα εκτεθεί σταδιακά. Η παροχή προτύπου μίμησης από τον θε-
ραπευτή σε δοκιμασίες έκθεσης και χρήσης προσαρμοστικών 
στρατηγικών αντιμετώπισης προβλήματος βοηθάει στην αύξηση 
του κινήτρου και προετοιμάζει τον έφηβο για την μελλοντική 
εφαρμογή των Ε-ΠΑ εργασιών για το σπίτι.  Η έκθεση μέσα 
στη συνεδρία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 
πραγματικότητα, άρα να προκαλεί συναισθηματική δυσφορία, 
έτσι ώστε να διευκολύνει τη γενίκευση στο σπίτι, στο σχολείο 
και στα κοινωνικά περιβάλλοντα [53]. Η πρώτη έκθεση θα πρέ-

πει να δημιουργήσει χαμηλής έντασης δυσφορία και να έχει με-
γάλη πιθανότητα επιτυχίας. Στις επόμενες συνεδρίες έκθεσης 
μπορεί να επιχειρηθεί η πρόκληση μεγαλύτερου βαθμού δυσφο-
ρίας, όμως θα πρέπει να επιτευχθεί η μείωσή της και το βίωμα 
κατάκτησης ελέγχου από τον έφηβο. Οι γονείς εκπαιδεύονται 
στην αναγνώριση των σχετικών με τη διαταραχή συμπεριφορών 
και προγυμνάζονται στην υποστήριξη του παιδιού μέσω της εν-
θάρρυνσης παρά με της εμπλοκής τους στις τελετουργίες και 
στις συμπεριφορές αποφυγής.  

Εκπαίδευση δεξιοτήτων
Οι έφηβοι με ΣΔΔ και οι γονείς τους χρειάζονται συχνά βοή-
θεια στο να χειριστούν τις βιολογικές, διαπροσωπικές και ψυ-
χοκοινωνικές προκλήσεις της εφηβείας, όπως π.χ. την αναδυ-
όμενη δυναμική μεταξύ της οικογένειας και των συνομηλίκων. 
Ο έφηβος πριν την έναρξη της θεραπείας είναι πιθανό να έχει 
βιώσει απώλειες -κοινωνικές (π.χ. φιλία) ή ακαδημαϊκές (π.χ. 
πτώση στους βαθμούς, αποτυχία προαγωγής στην επόμενη 
τάξη)- ως αποτέλεσμα των συμπτωμάτων της ΣΔΔ. Παρομοί-
ως, ενδιαφέροντα ή δεξιότητες (π.χ. μουσική, εικαστικά, αθλή-
ματα) έχουν μειωθεί ή απολεσθεί. Για το λόγο αυτό, ένα ση-
μαντικό συστατικό της θεραπείας αφορά στην αξιολόγηση των 
προσωπικών προκλήσεων και στόχων του εφήβου. Η κλινική 
παρατήρηση και η συλλογή πληροφοριών από τους γονείς, τον 
έφηβο και το σχολείο  μπορούν να ενημερώσουν τον θεραπευ-
τή για τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστεί ο έφη-
βος να αναπτύξει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Καθώς τα 
συμπτώματα της ΣΔΔ βελτιώνονται και η επικέντρωση στη φυ-
σική εμφάνιση καταναλώνει λιγότερο χρόνο, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η θεραπεία να εστιάσει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του εφήβου, μέσω διεύρυνσης του κύκλου των φίλων και 
των ενδιαφερόντων του. Ο έφηβος διδάσκεται, μέσω μίμησης 
προτύπου και παιχνιδιού ρόλων, κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. 
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, διεκδικητικότητα) που 
θα βελτιώσουν τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και την 
κοινωνική λειτουργικότητά του (π.χ. πιο στενές φιλίες, σχέ-
σεις με άτομα του αντίθετου φύλου, συμμετοχή σε πάρτι). 
Επίσης, στηρίζεται στην κατάκτηση δεξιοτήτων που θεωρού-
νται σημαντικές από τον ίδιο ή τους συνομηλίκους του (π.χ. 
αθλητισμός, χορός). Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων που 
αποτελεί εν μέρει μια εξειδικευμένη μορφή ενός συμπεριφο-
ρικού πειράματος αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων. Η συστηματική επίλυση προβλήματος 
διδάσκεται και μέσω μίμησης προτύπου καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας ως τρόπος προαγωγής και αξιολόγησης εναλλα-
κτικών λύσεων σε υποθετικά σενάρια προβλήματος.
Η ΓΣΘ ενός έφηβου με ΣΔΔ έχει στόχο και τη βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης που σχετίζεται με την αξία που δίνει στον εαυ-
τό του. Ο θεραπευτής, επικεντρώνοντας στη βελτίωση των κοι-
νωνικών δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας σε διάφορους 
τομείς της καθημερινής ζωής βοηθά τον έφηβο να αντιληφθεί 
τον εαυτό του ως κάτι περισσότερο από την εμφάνισή του και 
τα τυχόν ελαττώματά της. Προς αυτή την κατεύθυνση, η αντι-
ληπτική επανεκπαίδευση εφαρμόζεται προκειμένου ο έφηβος 
να βοηθηθεί να διευρύνει την οπτική αντιληπτική προοπτική 
του (εκπαιδεύεται να βλέπει στον καθρέφτη ‘όλη την εικόνα’) 
και να περιγράφει την εμφάνισή του, εστιάζοντας και σε άλλες 
πτυχές πλην εκείνων που θεωρεί ως ελαττωματικές,  με  έναν 
ολιστικό, ουδέτερο και μη επικριτικό τρόπο.  
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Επίλογος
Η ΣΔΔ είναι μια χρόνια διαταραχή και συνδέεται με σημα-
ντικά χαμηλή ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και υψηλά πο-
σοστά αυτοκτονικότητας στους εφήβους. Παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για μια σοβαρή διαταραχή που συναντάται αρκετά 
συχνά στον εφηβικό πληθυσμό (περίπου 2%), η ΣΔΔ παρα-
μένει μια ελλιπώς αναγνωρισμένη νόσος. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Αριστείας του Ηνω-
μένου Βασιλείου (NICE) τονίζουν την έλλειψη επιστημονικά 
τεκμηριωμένων θεραπειών για τη ΣΔΔ παιδιών και εφήβων. 
Προτείνουν, ωστόσο, ως θεραπεία πρώτης επιλογής τη ΓΣΘ για 
παιδιά (8-11 ετών) και εφήβους (12-18 ετών) που πάσχουν από 
ΣΔΔ, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει και την οικογένεια ή τους 
φροντιστές και να προσαρμόζεται στην αναπτυξιακή ηλικία του 
ανηλίκου [54]. Στην περίπτωση μη επαρκούς ανταπόκρισης στη 
ΓΣΘ προτείνεται η χορήγηση αντικαταθλιπτικού φαρμάκου –
εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) 
– παράλληλα  με την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Οι έρευνες 
αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ για παιδιά και εφήβους με ΣΔΔ 
έχουν χρησιμοποιήσει θεραπευτικά πρωτόκολλα αντίστοιχα με 
εκείνα για τη θεραπεία της ΣΔΔ σε ενηλίκους, με επιπρόσθε-
τη εργασία με τους γονείς [55]. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 
μελέτες περίπτωσης εφήβων [56,57,58] και μία ανοιχτή μελέτη 
6 εφήβων με ΣΔΔ [59], οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με βραχεία 
ατομική ΓΣΘ (από 8 έως 17 συνεδρίες) παράλληλα με συμβου-
λευτική γονέων. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης ήταν ενθαρ-
ρυντικά, αφού οι περισσότεροι έφηβοι παρουσίασαν κλινικά 
σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της ΣΔΔ, της αυτοεκτί-
μησης, της διάθεσης και της ποιότητας ζωής μετά τη λήξη της 
θεραπείας. Τα θεραπευτικά οφέλη διατηρήθηκαν 3 και 6 μήνες 
μετά τη λήξη της θεραπείας. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε η πρώτη 
πιλοτική ελεγχόμενη μελέτη της αποτελεσματικότητας ΓΣΘ σε 
30 εφήβους με ΣΔΔ (ομάδα παρέμβασης έναντι λίστας αναμο-
νής). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ομάδα που 
έλαβε ΓΣΘ (14 συνεδρίες) έδειξε στατιστικά σημαντική συ-
μπτωματολογική βελτίωση άμεσα και 2 μήνες μετά τη λήξη της 
θεραπείας [60]. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πιλοτικής 
αυτής μελέτης καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη διερεύ-
νησης της αποτελεσματικότητας της ΓΣ ψυχοθεραπευτικής πα-
ρέμβασης και διατήρησης αυτής σε βάθος χρόνου (>2 ετών), με 
τυχαιοποιημένες-ελεγχόμενες μελέτες σε μεγαλύτερα δείγματα.
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Summary
Body Dysmorphic Disorder (BDD) is a common and severe 
condition characterized by excessive preoccupation with one 
or more perceived defects or flaws in physical appearance 
that are not observable or appear slight to others, leading 
to time-consuming repetitive behaviors or mental acts, and 
clinically significant distress or impairment in social, academic/
occupational, or other important areas of functioning. The 
disorder usually begins during early adolescence, disrupts 
age-appropriate task development, is associated with chronic 
and unremitting course, and with significant comorbidity 
and high rates of suicidality both in youth and in adults. In 
recent years, there has been growing body of literature on 
conceptualizations, assessment and treatment strategies in 
the case of adult BDD, yet the empirical-base of effective 
treatments in young people is scarce. The purpose of this review 
is to present the current knowledge on the epidemiological 
and clinical characteristics of adolescent BDD, as well as the 
findings from adult neuroimaging and neuropsychological 
studies that provide a conceptual framework for understanding 
the cognitive information and perceptual processing biases 
in BDD patients that are addressed by cognitive-behavioral 
model of BDD. In the light of the developmental changes 
(physical, intellectual, personality, social) during adolescence, 
the necessity of adaptation of CBT approach for adolescents 
with BDD is discussed.  Emphasis is placed on the key 
developmental experiences and challenges that need to be 
addressed throughout treatment as well as on the level of family 
involvement during the intervention.  The issue of engaging 
adolescents in treatment through finding ways to increase and 
maintain their treatment motivation as well as the importance 
of psychoeducating the family, alongside the adolescent, about 
BDD are pointed out.  Cognitive and behavioral strategies, 
tailored to developmental level and interests of the adolescent 
are briefly presented. Specific skills training (e.g. social skills, 
developing interest-based skills), based on individual’s needs 
assessment, is highlighted as a critical treatment component 
that facilitates improvements in self-esteem and self-concept. 
To this end, the need of incorporating into skills training the 
perceptual (mirror) retraining, derived from the latest scientific 
data from neuropsychological studies, is pointed out.   Finally, 
preliminary results of CBT treatment efficacy in adolescent 
BDD, based on a few published case studies, one small open trial 
and one pilot randomized-control trial are briefly presented. 
The findings, so far, point to emerging evidence that brief 
CBT protocols used in adult BDD may be a helpful treatment 
option for adolescent BDD, when developmentally appropriate 
modifications are applied, and underscore the importance of 
future research in this area.   

Key words: body dysmorphic disorder, body image, cognitive-
behavioral therapy, adolescents      
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