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Εισαγωγή   
H Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) [1] είναι μία από τις 
πιο δημοφιλείς θεραπείες τρίτης γενιάς των τελευταίων 20 χρόνων 
[2]. Η ΘΑΔ είναι μια μορφή Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θε-
ραπείας (ΓΣΘ) που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ένα εύρος 
ψυχολογικών και σωματικών δυσκολιών, κυρίως σε συνθήκες που 
είναι χρόνιες και ανθεκτικές στη θεραπεία [3]. Η ΘΑΔ δίνει με-
γαλύτερη βαρύτητα στη θεραπευτική διαδικασία, ενισχύοντας την 
ενεργή συμμετοχή της θεραπευτικής δυάδας (θεραπευτή-θεραπευ-
όμενου) μέσα από διαδικασίες έκθεσης, βιωματικών ασκήσεων, 
μεταφορών και διερεύνησης των αξιών, δηλαδή των βαθύτερων 
επιθυμιών του θεραπευόμενου. Παρότι η ΘΑΔ αρχικά ήταν εστια-
σμένη στη θεραπεία της κατάθλιψης, συγκαταλέγεται στις υπερ-δι-
αγνωστικές (transdiagnostic) μορφές θεραπείας, καθώς προσφέρει 
τη δυνατότητα προσαρμογής της θεραπευτικής διαδικασίας στις 
όποιες δυσκολίες βιώνουν οι θεραπευόμενοι ανεξαρτήτως της δι-
άγνωσής τους [4].

Οι Αγχώδεις Διαταραχές είναι οι συνηθέστερες ψυχιατρικές 
διαταραχές, καθώς 33.7% των ενήλικων πάσχουν από μια ή πε-
ρισσότερες κατά τη διάρκεια της ζωής τους [5]. Ενώ η ΓΣΘ και η 
φαρμακοθεραπεία θεωρούνται οι πιο ισχυρές εμπειρικά τεκμηρι-
ωμένες θεραπείες για τις Αγχώδεις Διαταραχές σε ενήλικες [6], 
έχει αποδειχθεί πως δεν είναι πάντα επιτυχείς. Για παράδειγμα, 
στην Κοινωνική Αγχώδη διαταραχή (ή Κοινωνική Φοβία) [7] και 
στη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ) [8], κάποιοι ασθενείς 
είτε υποτροπιάζουν κατά το τέλος της θεραπείας, είτε κάποια συ-
μπτώματα παραμένουν ανθεκτικά στην αλλαγή. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της διαθέσιμης 
βιβλιογραφίας ως προς την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ, μιας 
εμπειρικά τεκμηριωμένης προσέγγισης για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές και κατά πόσο αυτή μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική 
εναλλακτική στο πληθυσμό εκείνο που δεν ανταποκρίνεται στις 
παραδοσιακές παρεμβάσεις της ΓΣΘ και φαρμακοθεραπείας. Η 
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Περίληψη
Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) είναι μια ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση της τρίτης γενιάς 
Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Θεραπειών που στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη “ψυχολογικά ευέλικτης” συμπεριφοράς παρά 
στη μείωση των συμπτωμάτων, όπως η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η 
συστηματική ανασκόπηση των ιδιαίτερων συνιστωσών και προσπαθειών εφαρμογής της ΘΑΔ στις Αγχώδεις Διαταραχές ώστε 
να προταθεί μια εναλλακτική της παραδοσιακά καθιερωμένης ΓΣΘ και φαρμακοθεραπείας όταν ο θεραπευόμενος δεν ανταπο-
κρίνεται σε αυτές. Επίσης στοχεύει στην παρουσίαση του φιλοσοφικού/ θεωρητικού υπόβαθρου, των κεντρικών θεραπευτικών 
διαδικασιών της ψυχολογικής ευελιξίας και των παρεμβάσεων της ΘΑΔ. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιή-
θηκε μέσα από τις ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις: EBSCOhost (π.χ. PsychINFO, PsycArticles) και ACBS (Association 
for Contextual Behavioural Science - επίσημος οργανισμός για τη ΘΑΔ). Τα ερευνητικά ευρήματα του APA Division 1,2 Task 
Force, Society of Clinical Psychology αποδεικνύουν ότι η ΘΑΔ είναι μια επαρκώς αποτελεσματική, ερευνητικά τεκμηριωμένη 
θεραπευτική προσέγγιση, μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τις Αγχώδεις Διαταραχές. Η ανασκόπηση των σχετικών ερευνών 
και μετα-αναλύσεων δείχνει ότι η ΘΑΔ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη θεραπεία των Αγχωδών διαταραχών σε σχέση με 
την εκάστοτε ομάδα ελέγχου και εξίσου αποτελεσματική με τη ΓΣΘ. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε την ανάγκη 
για πιο αυστηρή μεθοδολογία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ, να διερευνηθούν περαιτέρω οι 
ιδιαίτερες συνιστώσες της.

Λέξεις κλειδιά: Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, ψυχολογική ευελιξία, βιωματική αποφυγή, Αγχώδεις Διαταραχές.
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ΘΑΔ διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές παρεμβάσεις καθώς 
δεν παρεμβαίνει στην αμφισβήτηση και στην τροποποίηση των 
δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών μέσω της γνωσια-
κής αναδόμησης, που αποτελεί κεντρική διαδικασία στη ΓΣΘ [9]. 
Η ΘΑΔ στοχεύει στο να αλλάξει τον τρόπο που το άτομο σχετί-
ζεται με τις σκέψεις αυτές, αλλάζοντας το πλαίσιο (context) μέσα 
στο οποίο αυτές οι σκέψεις διαδραματίζονται, αναπτύσσοντας 
μια ψυχολογικά ευέλικτη στάση [10,11]. Επίσης, η μετα-αναλυτική 
ανασκόπηση του Norton και συνεργατών 2007 [12] δείχνει πως η 
εφαρμογή της γνωσιακής αναδόμησης δεν αυξάνει το μέγεθος της 
επίδρασης της Θεραπείας Έκθεσης στο φοβογόνο ερέθισμα, μιας 
και τα αποτελέσματα της θεραπείας παραμένουν τα ίδια με ή χωρίς 
την παρέμβαση της έκθεσης, εύρημα που γεννά ερωτήματα για τις 
κεντρικές θεραπευτικές διαδικασίες της ΓΣΘ. Η ΘΑΔ έρχεται να 
προσφέρει μια καινοτόμα συμπεριφορική προσέγγιση, βασισμένη 
φιλοσοφικά στο πραγματιστικό φιλοσοφικό πλαίσιο της σύγχρονης 
συμπεριφοριστικής επιστήμης, της Λειτουργικής Πλαισιοκρατίας, 
(Functional Contextualism) [13] και θεωρητικά στη συμπεριφορική 
Θεωρία των Συσχετιστικών Πλαισίων (Relational frame theory) 
[14]. Υπό το πρίσμα της Λειτουργικής Πλαισιοκρατίας, κάθε ψυχο-
λογικό γεγονός ερμηνεύεται ως συνεχής πράξη αδιαχώριστη από 
το σημερινό και ιστορικό της πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι για να 
αναλυθεί η λειτουργία μιας συμπεριφοράς (σκέψη, συναίσθημα, 
σωματική αλλαγή) πρέπει να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο στο οποίο 
εμφανίζεται, μιας και αυτό βοηθά στην πρόβλεψη και στην επιρ-
ροή εν λόγω συμπεριφοράς  . To πλαίσιο είναι οτιδήποτε μπορεί 
να επηρεάσει τη συμπεριφορά που αναλύουμε: για παράδειγμα, 
συναισθήματα, διάθεση, σκέψεις, αντιλήψεις, κοινωνικά γεγονότα, 
εξελικτικό ιστορικό ενός ατόμου [13]. Η ΘΑΔ βασίζεται θεωρη-
τικά στη Θεωρία των Συσχετιστικών Πλαισίων (ΘΣΠ) [14], μια 
πλαισιοκρατική συμπεριφοριστική προσέγγιση της ανθρώπινης 
γλώσσας και νόησης. Όλοι οι πολύπλοκοι οργανισμοί μπορούν να 
συνδέσουν μεταξύ τους γεγονότα λόγω των φυσικών τους ιδιοτή-
των: για παράδειγμα, ένα λιοντάρι θα προτιμήσει μια μεγαλύτερη 
μερίδα κρέατος από μια μικρότερη (σχέσεις σύγκρισης). Μόνο 
όμως ο άνθρωπος που έχει αναπτύξει τον λόγο έχει την ικανότητα 
να συνδέει ερεθίσματα και γεγονότα (π.χ. λέξεις και αντικείμενα) 
με τρόπους που δεν εξαρτώνται από τις φυσικές ιδιότητες των ερε-
θισμάτων/γεγονότων αυτών: για παράδειγμα, το νόμισμα του ενός 
ευρώ είναι μικρότερο σε μέγεθος από το νόμισμα των 50 λεπτών, 
αλλά έχει μεγαλύτερη αξία, άρα είναι μια αξία που έχει κατασκευ-
αστεί κοινωνικά/συμβατικά (arbitrarily). Η ΘΣΠ βοηθά το άτομο 
να κατανοήσει πώς χρησιμοποιεί και συνδέεται με τη γλώσσα και 
πώς κατασκευάζει αυθαίρετες/συμβατικές σχέσεις (arbitrarily 
applicable relational responding), δημιουργώντας καινούριες πα-
ράγωγες σχέσεις (derived relations), συνδυάζοντας τις σχέσεις με-
ταξύ αυτών των ερεθισμάτων και μετασχηματίζοντας τις σχέσεις 
αυτές. Η ΘΣΠ αποτελείται από τρεις κεντρικές διαδικασίες: α) 
αμοιβαία συνεπαγωγή (mutual entailment) β) συνδυαστική αμοι-
βαία συνεπαγωγή (combinatorial mutual entailment) γ) μεταφορά 
και μετασχηματισμό των λειτουργιών του ερεθίσματος (transfer 
and transformation of stimulus functions). Πρώτον, η αμοιβαία 
συνεπαγωγή (mutual entailment) περιλαμβάνει την αμφίδρομη 
σχέση μεταξύ δύο ερεθισμάτων: μόλις το άτομο αντιληφθεί πως 
το ερέθισμα Α σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το ερέθισμα Β, τότε 
μπορεί αυθόρμητα να δημιουργήσει μια παράγωγη σχέση (derived 
relation), σύμφωνα με την οποία το Β σχετίζεται με κάποιο τρόπο 
με το Α μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για παράδειγμα, αν το 
“να πάω για μάθημα οδήγησης” (Α) είναι πιο τρομακτικό από το 

“να πάω στο σινεμά”, (Β) αυτό δημιουργεί μια παράγωγη σχέση 
το “να πάω στο σινεμά” (Β) είναι λιγότερο τρομακτικό από το “να 
πάω για μάθημα οδήγησης” (Α). Δεύτερον, η συνδυαστική αμοι-
βαία συνεπαγωγή (combinatorial mutual entailment) εμπλέκει 
δύο ή περισσότερα ερεθίσματα που έχει μάθει το άτομο μέσω της 
αμοιβαίας συνεπαγωγής τα οποία κατόπιν συνδυάζονται μεταξύ 
τους. Μαθαίνοντας πως το Α σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το Β 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το Β σχετίζεται με το Γ, το 
άτομο θα φτάσει να δημιουργήσει μια συνδυαστική αμοιβαία συ-
νεπαγωγή ότι το Α σχετίζεται με το Γ. Για παράδειγμα αν το “να 
πάω για μια ιατρική εξέταση” (Γ) είναι πιο τρομακτικό από το “να 
πάω για μάθημα οδήγησης” (Α), το “να πάω για μια ιατρική εξέ-
ταση” (Γ) είναι ακόμη πιο τρομακτικό από “να πάω σινεμά” (Β). 
Τρίτον, το συσχετιστικό πλαίσιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες διαδραματίζεται ένα γεγονός. Για πα-
ράδειγμα ένα παιδί αναφωνεί “αλεπού” όταν του διαβάζουν ένα 
παραμύθι και αναφωνεί “αλεπού” όταν ξυπνάει και βλέπει ξάφ-
νου μια αλεπού μέσα στο δωμάτιό του. Τέταρτον, η μεταφορά και 
μετασχηματισμός της λειτουργίας του ερεθίσματος (transfer and 
transformation of stimulus functions) [15] δείχνει πως οι λειτουρ-
γίες που έχει ένα ερέθισμα για ένα άτομο μπορούν να μετασχη-
ματιστούν ή να αλλάξουν με βάση το πώς αυτό σχετίζεται με άλλα 
ερεθίσματα. Όταν το άτομο έχει μάθει τη σχέση Α-Β και τη σχέση 
Β-Γ και η λειτουργία του ερεθίσματος αλλάξει, τότε η λειτουργία 
των άλλων ερεθισμάτων θα επηρεάσει το είδος της σχέσης που έχει 
αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Συνεπώς, στην προαναφερθείσα περί-
πτωση, το παιδί που έβλεπε την αλεπού μέσα από το παραμύθι, τη 
βίωνε σαν ένα αξιαγάπητο ζώο. Όταν όμως τη βλέπει δίπλα του 
και ο γονιός του εξηγεί ότι δυνητικά θα μπορούσε να του κάνει 
κακό, μπορεί να αναπτύξει φοβία για τις αλεπούδες και ίσως ακό-
μη για οτιδήποτε άλλο μοιάζει με αλεπού. Συνεπώς, οι λειτουργίες 
της αρνητικής αξιολόγησης που προέκυψαν για την αλεπού μετα-
σχημάτισαν τις λειτουργίες της αλεπούς και ίσως άλλων ζώων που 
μοιάζουν με αυτήν, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη Ειδικής Φοβίας. 
Η ΘΣΠ πρεσβεύει ότι η κυριολεκτική χρήση της ανθρώπινης γλώσ-
σας και των νοητικών διαδικασιών της έχει φωτεινές και σκοτεινές 
πλευρές [16]. Η φωτεινή πλευρά της γλώσσας βοηθά στην εύρεση 
λύσεων, στην ανάπτυξη κανόνων που βοηθούν στο να ακμάσει μια 
κοινωνία. Από την άλλη, η σκοτεινή πλευρά οδηγεί στη δημιουργία 
άτεγκτων κανόνων, στη μηρυκαστική σκέψη, στη μείωση του εύ-
ρους των επιλογών[16]. Η ΘΑΔ δεν στοχεύει να αλλάξει το περιε-
χόμενο των δυσλειτουργικών σκέψεων μέσω της αμφισβήτησης με 
σκοπό να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του ατόμου όπως στη ΓΣΘ 
[16]. Η ΘΑΔ επιδιώκει να μεταβάλει το πώς σχετίζεται το άτομο 
με αυτές τις εσωτερικές εμπειρίες μέσω της παρατήρησης (notice), 
ονομασίας (name) και ουδετεροποίησης (neutralization) τους, έτσι 
ώστε να έχουν μικρότερη επιρροή στη συμπεριφορά, χωρίς το άτο-
μο να προσκολλάται σε αυτές: π.χ. Παρατηρώ τη σκέψη (notice) 
“είμαι παγιδευμένος (name)” ως απλά μια σκέψη που έρχεται και 
φεύγει σαν ένα κύμα (neutralize) χωρίς να προσκολλώμαι  σε αυ-
τήν και παράλληλα προχωρώ στην επιθυμητή συμπεριφορά μου, 
δηλαδή να πάω στη δουλειά μου [16]. Οπότε ο σκοπός είναι η αλ-
λαγή της λειτουργία της σκέψης, όχι της μορφή ή της συχνότητά της. 
Οι Campbell-Sills και συνεργάτες του (2006) [17] δείχνουν πως η 
αποδοχή της εσωτερικής εμπειρίας οδηγεί σε μείωση του ψυχικού 
πόνου και αύξηση της αποδοχής για τα συμπτώματα του άγχους.
Συνεπώς, το άτομο όσο ζει και σκέφτεται δημιουργεί συσχετιστικά 
πλαίσια και αυτό είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση του 
και δεν μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο, είναι δυνατόν να αλλάξουν οι 
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λειτουργίες αυτών των πλαισίων μέσω καλλιέργειας της ψυχολογι-
κής ευελιξίας. Κάτι τέτοιο σημαίνει την πλήρη σύνδεση του ατόμου 
με την παρούσα στιγμή και τη συνειδητή αλλαγή ή δράση κατά τρό-
πο που συνάδει με τις αξίες του [18]. Εμπόδιο στη ψυχολογική ευ-
ελιξία στέκεται η εκ διαμέτρου αντίθετη διαδικασία της ψυχολογι-
κής ακαμψίας (psychological inflexibility) [19], η οποία εμποδίζει το 
άτομο να προβεί σε καινούριες συμπεριφορές παρότι γνωρίζει πως 
όλα όσα έχει δοκιμάσει έως τώρα έχουν αποδειχτεί αναποτελε-
σματικά. Συνεπώς, το άτομο οδηγείται σε μια ψυχολογικά άκαμπτη 
θεώρηση των πραγμάτων, δηλαδή σε μια κατάσταση βιωματικής 
αποφυγής [19]. H βιωματική αποφυγή ορίζεται ως η σκόπιμη προ-
σπάθεια διόρθωσης και ελέγχου ιδιωτικών γεγονότων (σκέψεις, 
αναμνήσεις, συναισθήματα και σωματικές αισθήσεις) μέσα από 
την αποφυγή και/ή τη διαφυγή από αυτά [20]. Η βιωματική αποφυ-
γή ενισχύει την επήρεια των λεκτικών διαδικασιών “είμαι παγιδευ-
μένος”, μειώνοντας τις εναλλακτικές επιλογές δράσης. Ο λεκτικός 
κανόνας που δημιουργεί το άτομο “μη σκέφτεσαι το άγχος  σου, 
το αίσθημα ότι είσαι παγιδευμένος” το οδηγεί σε καταστολή της 
σκέψης [21], σε ενδυνάμωση της βιωματικής αποφυγής και τελικά 
σε παγίωση τη λεκτικής συσχέτισης Άγχος=Κίνδυνος [22]. 
Όταν η βιωματική αποφυγή παίρνει υπερβολικές διαστάσεις εί-
ναι λόγω της γνωσιακής προσκόλλησης (cognitive fusion) [19], 
μίας από τις κεντρικές διαδικασίες της ψυχολογικής ακαμψίας. Η 
γνωσιακή προσκόλληση σημαίνει ότι οι διαστρεβλωμένες σκέψεις 
καθοδηγούν τις συμπεριφορές με έναν προβληματικό τρόπο. Το 
άτομο δεν εστιάζει στη παρούσα στιγμή αλλά τουναντίον κυριαρ-
χείται από λεκτικούς κανόνες και αξιολογήσεις. Ένας λεκτικός 
κανόνας είναι δύσκολος να αποδομηθεί εφόσον είναι αποτέλεσμα 
μιας σχέσης συνεπαγωγής [22]. Η σκέψη “πρέπει να σταματήσω να 
νιώθω παγιδευμένος” καθοδηγεί τη συμπεριφορά του ατόμου με 
αποτέλεσμα να απομονώνει τον εαυτό του από τους γύρω του όλο 
και περισσότερο. Καθώς οι συμπεριφορές καθοδηγούνται όλο και 
περισσότερο από τη βιωματική αποφυγή και την προσκόλληση, το 
άτομο απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις αξίες (values) 
του, τις βαθύτερες επιθυμίες του για το τι θέλει να πρεσβεύει στη 
ζωή του και πώς να δρα [23].Ο σκοπός της ΘΑΔ δεν είναι να μειώ-
σει το άγχος αλλά να αυξήσει την ψυχολογική ευελιξία ακόμη και 
όταν είναι παρούσες δύσκολες εσωτερικές εμπειρίες [19]. 
Η ψυχολογική ευελιξία αποτελείται από έξι κεντρικές διαδικασίες 
που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους: την Αποδοχή (acceptance), τη 
Γνωσιακή Αποκόλληση (cognitive defusion), την επαφή με την Πα-
ρούσα Στιγμή (contact with the present moment), τον Παρατηρητή 
Εαυτό (observer self) ή Εαυτό ως πλαίσιο (self as context), τις Αξίες 
(values) και τη Δεσμευμένη πράξη (committed action). 
Πρώτον, η αποδοχή είναι το αντίθετο της βιωματικής αποφυγής. 
Υπό το πρίσμα της ΘΣΠ, η αποδοχή είναι μια συμπεριφορική δια-
δικασία που αναπτύσσει και ενισχύει την προθυμία να αποδέχεται 
κανείς ολιστικά τις εσωτερικές του εμπειρίες ως έχουν χωρίς να 
προσπαθεί να τις μειώσει ή να τις αναστείλει[19]. Οι σκέψεις και τα 
συναισθήματα παρατηρούνται όπως παρουσιάζονται, ανεξάρτητα 
από το αν είναι ευχάριστα ή επώδυνα, ανοίγοντας και κάνοντας 
χώρο για αυτά, σταματώντας την πάλη μαζί τους, αφήνοντάς τα να 
έρχονται και να φεύγουν φυσικά [24]. Άτομα που έχουν διαγνω-
στεί με Αγχώδεις διαταραχές έρχονται στη θεραπεία συνήθως με 
ένα ισχυρό αίτημα να εξαλειφθεί ή να μειωθεί δραστικά το άγχος 
τους. Αντ’ αυτού, η ΘΑΔ  καλεί το άτομο να διερευνήσει τη μαται-
ότητα της εμπλοκής του σε διαδικασίες βιωματικής αποφυγής, να 
έρθει σε επαφή με τις εσωτερικές του εμπειρίες χωρίς άμυνα, και 
να στρέψει την προσοχή του στο πώς θα ζήσει μια ζωή σύμφωνα 

με τις αξίες του, παρά την ύπαρξη του άγχους του. Συνεπώς, κατά 
τη διαδικασία έκθεσης στο φοβογόνο ερέθισμα, προετοιμάζεται 
να μάθει πώς να ανταποκρίνεται στις εσωτερικές του εμπειρίες 
πιο ευέλικτα παρά να νιώσει καλύτερα, κάτι το οποίο μπορεί να 
συμβεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, αλλά δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό.
Δεύτερον, η γνωσιακή αποκόλληση είναι το αντίθετο της γνωσι-
ακής προσκόλλησης (fusion). Είναι μια διαδικασία που στοχεύει 
στην αποδυνάμωση των γνωστικών προσκολλήσεων που δημιουρ-
γεί η γλώσσα, μέσω της παρατήρησης των γλωσσικών διαδικασιών 
εντός του πλαισίου στο οποίο συμβαίνουν στο παρόν [25]. Το άτομο 
μαθαίνει να παρατηρεί τις σκέψεις του, να τις βλέπει όπως ακρι-
βώς είναι: ήχοι, λέξεις, ιστορίες, αποσπάσματα από γλώσσες, που 
εναλλάσσονται χωρίς το άτομο να προσκολλάται στο περιεχόμενο 
τους και να εμπλέκεται σε μια γνωσιακή διαμάχη για το αν κάποια 
σκέψη είναι σωστή ή λανθασμένη [25]. Η γνωσιακή αποκόλληση 
καλεί το άτομο να κοιτάξει τις εσωτερικές του εμπειρίες μέσα στο 
πλαίσιο που εξελίσσονται και να χτίσει μια σχέση με αυτές ως ένας 
ουδέτερος παρατηρητής αντί να προσκολλάται στο περιεχόμενό 
τους [26]. Οι διαδικασίες της γνωσιακής αποκόλλησης συνάδουν 
με το εύρημα πως η μεγαλύτερη βελτίωση στις γνωσιακές θερα-
πείες επέρχεται όταν το άτομο αποκτά μια γνωσιακή απόσταση 
(cognitive distancing) όπου οι σκέψεις παρατηρούνται από από-
σταση [27].
Τρίτον, η επαφή με την παρούσα στιγμή βοηθά το άτομο να εστι-
άσει με ευελιξία σε αυτήν τη στιγμή που διαδραματίζεται στο εδώ 
και τώρα, είτε είναι γεμάτη από θλίψη είτε από χαρά. Υπό το 
πρίσμα της ΘΣΠ, υιοθετώντας μια ενσυνείδητη στάση, το άτομο 
αναπτύσσει την ικανότητά παρατήρησης της εμπειρίας του με ένα 
τρόπο που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ενδιαφέρον, χωρίς να 
προσκολλάται στο περιεχόμενο των γλωσσολογικών κατασκευ-
ών. Για παράδειγμα, μια σκέψη αναξιότητας “δεν αξίζω τίποτα” 
παρατηρείται απλώς ως σκέψη και όχι ως μια καθολική αλήθεια 
που καθορίζει τη ζωή του. Για να επιτευχθεί η ενσυνείδητη παρατή-
ρηση και η μη-κριτική περιγραφή χρειάζεται να συνοδεύεται από 
αποδοχή και γνωσιακή αποκόλληση [28].
Τέταρτον, ο “παρατηρητής εαυτός» ή αλλιώς ο εαυτός ως πλαίσιο 
είναι ένας υπερβατικός εαυτός που παρατηρεί τόσο τις εσωτερι-
κές όσο και τις εξωτερικές διεργασίες όπως εξελίσσονται στο πα-
ρόν. Είναι ακριβώς το αντίθετο του εαυτού που είναι υπερβολικά 
προσκολλημένος στις γλωσσικές κατασκευές, δηλαδή τις “ιστορί-
ες” που κατασκευάζει για το ποιος είναι. Ανεξαρτήτως του πώς 
χαρακτηρίζει το άτομο τον εαυτό του: “Εγώ είμαι μητέρα”, “ Εγώ 
είμαι υπάλληλος”, “Εγώ είμαι αποτυχημένη”, υπάρχει πάντα ένα 
“Εγώ” που παραμένει σταθερό και παρατηρεί, και αυτό το “Εγώ” 
αποτελεί τον “παρατηρητή εαυτό”  [29]. Συνεπώς, ο “παρατηρητής 
εαυτός” παρατηρεί τις εσωτερικές και εξωτερικές εμπειρίες αλλά 
ταυτόχρονα είναι διαχωρισμένoς από αυτές. Στη θεραπεία το άτο-
μο καλλιεργεί μια στάση ενδιαφέροντος απέναντι στις εμπειρίες 
του, όπως ακριβώς ένας επιστήμονας παρατηρεί ένα εν εξελίξει 
φαινόμενο, χωρίς να παρεμβαίνει [26]
Πέμπτο, οι αξίες είναι σαν μια πυξίδα που καθοδηγεί τις πράξεις 
του ατόμου προς την υλοποίηση βαθύτερων επιθυμιών του. Δεν εί-
ναι συναισθήματα ούτε εξασφαλίζουν βέβαια αποτελέσματα, αλλά 
είναι περισσότερο επιλογές για πώς το άτομο θέλει να αλληλοεπι-
δρά και να σχετίζεται με τον κόσμο, τους άλλους και τον εαυτό του 
[29]. Οι αξίες έχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: α) είναι προ-
σανατολισμένες στο παρόν β) φέρουν ενέργεια, με την έννοια μιας 
συνεχούς δυναμικής διαδικασίας γ) είναι ελεύθερα επιλεγμένες 
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δ) αυξάνουν την αποδοχή δύσκολων εσωτερικών εμπειριών [28]. 
Υπό το πρίσμα της ΘΣΠ, οι διάφορες εμπειρίες κατατάσσονται 
σε επιθυμητές και σε απεχθείς βάσει ενός συνόλου αυτό-επιβαλ-
λόμενων λεκτικών κανόνων [1]. Για παράδειγμα, μια μητέρα που 
έχει διαγνωστεί με Διαταραχή Πανικού δυσκολεύεται να πετάξει 
με την οικογένεια της στη Disneyland, στο ταξίδι εκείνο που πάντα 
περίμεναν, μιας και το αεροπλάνο εντείνει το αίσθημα εγκλωβι-
σμού. Μέσα από τη ΘΑΔ αντιλαμβάνεται πως η γονεϊκότητα και 
η φροντίδα είναι από τις κεντρικές της αξίες, πράγμα που κάνει 
τη συμπεριφορά να πετάξει πιο επιθυμητή και τη συμπεριφορά να 
απομονωθεί μόνη της στο σπίτι πιο απεχθή. 
Έκτο, η δεσμευμένη πράξη ενισχύει το άτομο να δεσμευτεί σε αλ-
λαγές στη συμπεριφορά του ακολουθώντας το δρόμο των αξιών 
του [1,29]. Υπό το πρίσμα της ΘΣΠ, είναι μια εποικοδομητική συ-
μπεριφορά που θέτει συμπεριφορικούς στόχους, ελέγχεται από τις 
αξίες και συντηρείται από αυτές. Για παράδειγμα στην παραπάνω 
περίπτωση, εφόσον διασαφηνιστούν οι αξίες, η μητέρα καλείται να 
προχωρήσει στη δεσμευμένη πράξη της έκθεσης στο φοβογόνο ερέ-
θισμα, το αίσθημα εγκλεισμού που βιώνει στο αεροπλάνο. Συνεπώς, 
μια απεχθής εμπειρία, , μπορεί να μετατραπεί σε μια επιθυμητή όταν 
το άτομο είναι πρόθυμο να έρθει πιο κοντά στις αξίες του [25].

1.Μεθοδολογία:
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με προσωπι-
κή έρευνα στις εξής ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: Μedline/ 
Pubmed, PsychArticles PsychINFO, PMC (Pub Med Central), 
Cochrane Central Register of trials (CENTRAL) και μέσω του 
ACBS (Association for Contextual Behavioural Science-επίση-
μος οργανισμός για τη ΘΑΔ) για τη χρονική περίοδο 1986, έτος 
δημοσίευσης της πρώτης μελέτης της ΘΑΔ μέχρι τον Ιούνιο 2019. 
Η γλώσσα στην οποία έγινε η ανασκόπηση είναι μόνο η αγγλική, 
με χρήση των ακόλουθων όρων: “Acceptance and Commitment 
Therapy”, “experiential avoidance”, “psychological flexibility/
inflexibility”, “anxiety disorder” and specific anxiety disorders 
(πχ: “GAD”,“OCD”, “PTSD”, “social anxiety”, etc) “review”, 
“randomised controlled trials”, “meta-analysis”. 
1.1 Κριτήρια εισαγωγής: Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες μετα-α-
ναλύσεις/ συστηματικές ανασκοπήσεις και τυχαιοποιημένες ελεγ-
χόμενες μελέτες σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
α) Πληθυσμός: Ενήλικες 18-67 ετών β) Μεθοδολογικός σχεδια-
σμός: Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση της ποιότη-
τας των ερευνών βάσει της φόρμας αξιολόγησης του Ost (2008) 
[30], “Psychotherapy outcome study methodology rating form 
(POMRF)”. Η κλίμακα εξετάζει 22 στοιχεία μεθοδολογίας, όπως 
τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
ψυχομετρικών κλιμάκων που επιλέχθηκαν, την κατάρτιση των θε-
ραπευτών, την προσήλωση στο θεραπευτικό μοντέλο, τον αριθμό 
συμμετεχόντων K.ά. Η κλίμακα POMRF κυμαίνεται από 0 έως 
44, με τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες να αποδεικνύουν 
μεγαλύτερη μεθοδολογική αυστηρότητα. γ) Διάγνωση: Οι συμμε-
τέχοντες πληρούσαν τα κριτήρια τουλάχιστον μια κύριας Αγχώδης 
Διαταραχής σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM (DSM 
IV [31] και DSM-5[32]) δ) Θεραπεία: Οι έρευνες αυτές εκτός της 
τυπικής εκδοχής της ΘΑΔ περιλαμβάνουν και εναλλακτικές θερα-
πευτικές προσαρμογές της [AABT, Acceptance-Based Behavior 
Therapy (AABT), Mindfulness and Acceptance-Based Group 
Therapy (MAGT) Κ.α] για την αντιμετώπιση των Αγχωδών Δια-
ταραχών ε) Γλώσσα: Η γλώσσα στην οποία έγινε η ανασκόπηση 
είναι μόνο η αγγλική.

1.2 Κριτήρια αποκλεισμού
Από τις 78 μελέτες που αξιολογήθηκαν για την καταλληλόλητα 
τους, 60 απορρίφθηκαν σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
α) Πληθυσμός: 11 μελέτες εκτός του ηλικιακού φάσματος 18-65 
ετών (1 μετα-ανάλυση, 3 μελέτες για Κοινωνική Αγχώδη Διαταρα-
χή, 5 για Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές, 2 για Ιδεοψυχαναγκαστι-
κή Διαταραχή) β) Μεθοδολογικός σχεδιασμός: 18 μελέτες με χαμη-
λή κλίμακα PORMF (1 για Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, 
2 για Διαταραχή Πανικού, 2 με Διαταραχή Άγχους Ασθένειας, 2 
για το Άγχος Εξετάσεων, 1 για το Άγχος των Μαθηματικών και 1 
για Φοβίες, 2 για Κοινωνική Αγχώδη Διαταραχή, 2 για Γενικευμέ-
νη Αγχώδη Διαταραχή, 4 για Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές, 1 για 
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή) γ) Διάγνωση: Σε 13 μελέτες οι 
συμμετέχοντες δε πληρούσαν τα κριτήρια κάποιας Αγχώδης Δια-
ταραχής σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM (DSM IV 
[31] και DSM-5[32]) παρά αναφερόταν η ψυχική τους κατάσταση 
ως στρεσογόνα (stress) δ) Θεραπεία: Σε 7 μελέτες η ΘΑΔ χρησι-
μοποιήθηκε ως μια συνθετική μορφή παρέμβασης αναμειγνύοντας 
παρεμβάσεις από άλλες θεραπείες (2 για Ιδεοψυχαναγκαστική 
Διαταραχή, 5 για Μεικτές Αγχώδεις διαταραχές) ε) Γλώσσα: 11 
μελέτες που είχαν διεξαχθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής (1 
μετα-ανάλυση, 3 μελέτες για Κοινωνική Αγχώδη Διαταραχή, 2 για 
Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές, 2 για Γενικευμένη Αγχώδη Διατα-
ραχή και 3 για Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή)
Στην παρούσα ανασκόπηση 18 έρευνες πληρούσαν τα κριτήρια 
εισαγωγής, εκ των οποίων οι 4 ήταν μετα-αναλύσεις/ συστηματι-
κές ανασκοπήσεις [33-36] και οι 14 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες [37-50] (βλέπε.Prisma 1 διάγραμμα ροής για τη διαδικα-
σία επιλογής). Παρουσιάζονται αναλυτικά οι 4 μετα-αναλύσεις 
(βλέπε .Πίνακα 1) και 6 από τις 14 μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες έρευνες καθώς και ορισμένες από τις πιο ποιοτικές, 
σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης PORMF(βλέπε Πίνακα 2). 
Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε ώστε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω 
η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ στη θεραπεία των 
Αγχωδών Διαταραχών.
Έτσι, παρουσιάζονται δύο έρευνες για τη ΓΑΔ, [37,38] δύο έρευ-
νες για την ΙΔΨ [42,44], μία έρευνα για την Κοινωνική Αγχώδη 
Διαταραχή [46] και μία έρευνα για τις Μεικτές Αγχώδεις Διαταρα-
χές [49]. Καθώς η εφαρμογή της ΘΑΔ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα 
στάδια για τη Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, τη Διαταρα-
χή Πανικού, τη Διαταραχή Άγχους ασθένειας, το Άγχος Εξετάσε-
ων, το Άγχος των Μαθηματικών και τις Φοβίες, δε συμπεριελήφθη-
σαν οι σχετικές τυχαιοποιημένες μελέτες [51-56 κατ’ αντιστοιχία] 
καθώς τόσο τα ερευνητικά ευρήματα όσο και ο μεθοδολογικός 
σχεδιασμός τους στερούνται αξιοπιστίας. 

2. Ευρήματα
Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει κυρίως στο πώς η ΘΑΔ ωφελεί 
το άτομο μέσω της εκμάθησης και της καλλιέργειας διαδικασιών 
ψυχολογικής ευελιξίας [1,4]. Η ΘΑΔ έχει φανεί χρήσιμη σε ένα 
ευρύ φάσμα πληθυσμού με ψυχολογικές και με σωματικές δυσκο-
λίες, όπως οι Αγχώδεις Διαταραχές και η Κατάθλιψη [35,57], τα 
Ψυχωτικά συμπτώματα όπως, για παράδειγμα: οι Παραληρητικές 
ιδέες [58], η Διαχείριση του Πόνου [59], η Οριακή Διαταραχή Προ-
σωπικότητας [60], οι Διατροφικές Διαταραχές [61], οι Λειτουργικές 
Σωματικές Διαταραχές (functional somatic disorders) [62], η Πα-
ρορμητικότητα [63] και πολλά άλλα. Η παρούσα ανασκόπηση εστι-
άζεται στις Αγχώδεις Διαταραχές, όπου τα ερευνητικά ευρήματα 
του APA Division 12 Task Force, Society of Clinical Psychology [64] 
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αποδεικνύουν ότι η ΘΑΔ αποτελεί μια επαρκώς αποτελεσματική 
ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση.
Σύμφωνα με τις μετα-αναλύσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις και 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα ανασκόπηση, η ΘΑΔ αποδεικνύεται μια αποτελεσματική 
παρέμβαση, καθώς όλες οι μετρήσεις έδειξαν σημαντική βελτίω-
ση μετά το τέλος της παρέμβασης, ενώ σαφής είναι η υπεροχή της 
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (όπου χρησιμοποιήθηκε), τόσο 
κατά το τέλος της παρέμβασης, όσο και στους επανελέγχους [33-

50]. Επίσης η ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι εξίσου αποτελεσματικές, ενώ 
οι όποιες διαφορές τους ήταν μικρές σε μέγεθος και στατιστικά μη 
σημαντικές [33-36, 38, 39, 40, 45, 46,48,49]. 

Α) Μετα-αναλύσεις/ Συστηματικές ανασκοπήσεις
Στην πρώτη χρονολογικά μετα-ανάλυση του Swain και συνεργα-
τών (2013) [33] για την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ για τις Αγ-
χώδεις διαταραχές συμπεριλήφθηκαν 38 έρευνες και ένα άρθρο. 
Συμμετείχαν 959 άτομα που κάλυπταν όλο το φάσμα των Αγχω-

Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή μετα-αναλύσεων και συστηματικών ανασκοπήσεων, όπου εφαρμόστηκε η ΘΑΔ για την αντιμετώπιση των Αγχωδών 
διαταραχών

Συγγραφέας Έτος 
δημοσίευσης

Ηλικίες 
(μέσος όρος)

Αριθμός συμμετεχόντων Είδος παρέμβασης Αποτελέσματα ομάδας παρέμ-
βασης

Swain et al. 2013 37 Ετερογενές μείγμα 959 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών Διαταραχών

Συστηματική ανασκόπη-
ση 38 κλινικών μελετών: 4 
τυχαιοποιημένες ελεγχό-
μενες μελέτες, 16 σχεδια-
σμοί μεταξύ των ομάδων 
(between-group designs), 
10 σχεδιασμοί εντός των 
ομάδων (within-group 
designs) και 8 μελέτες 
σειράς περιστατικών 
(case series). 

Η ΘΑΔ και η ΓΣΘ έχουν την 
ίδια αποτελεσματικότητα. Σε 17 
από 38 μελέτες δε μπόρεσε να 
μετρηθεί το μέγεθος επίδρασης 
και η αποτελεσματικότητα της 
ΘΑΔ σε σχέση με τις άλλες 
συνθήκες. 

Bluet et al. 2014 38.2 Ετερογενές μείγμα 404 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών διαταραχών

Εμπειρική ανασκόπηση 
απαρτίζεται από τρεις 
επιμέρους αναλύσεις: α) 
μια μετα-ανάλυση που 
εξετάζει τη σχέση μεταξύ 
ψυχολογικής ακαμψίας 
και της συμπτωματολο-
γίας του Άγχους β) μια 
συστηματική ανασκόπηση 
όλων των αποτελεσμάτων 
για την αποτελεσματι-
κότητα της ΘΑΔ για τις 
Αγχώδεις Διαταραχές 
γ) μια μετα-ανάλυση 9 
τυχαιοποιημένων ελεγχό-
μενων μελετών.

Η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
ήταν υψηλή σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου: λίστα αναμο-
νής αλλά φαίνεται ισοδύναμη 
με τις ομάδες παρέμβασης και 
πιο συγκεκριμένα με τις ΓΣΘ 
θεραπείες.

Twohig et al. 2017 39.5 Ετερογενές μείγμα 1962 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών Διαταραχών 
και 1414 ασθενών με 
διάγνωση Κατάθλιψης

Συστηματική ανασκόπη-
ση 36 τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών. 20 
εξ αυτών για τις Αγχώδεις 
Διαταραχές 

Η ΘΑΔ φάνηκε πιο αποτελε-
σματική έναντι των παθητικών 
συνθηκών ελέγχου (καμία 
θεραπεία ή συνήθη θεραπεία). 
ΘΑΔ ισάξια αποτελεσματική με 
τη ΓΣΘ. Ενδείξεις δείχνουν πως 
η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
οφείλεται στο μηχανισμό της 
ψυχολογικής ευελιξίας

Kelso et al. 2019 36.1 Ετερογενές μείγμα 1752 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών διαταραχών 

Συστηματική ανασκόπηση 
20 ερευνών: 11 τυχαιοποι-
ημένων και 9 μη τυχαιο-
ποιημένων ελεγχόμενων 
μελετών. Διεξαγωγή της 
ΘΑΔ μέσω διαδικτύου 
(iACT) με ή χωρίς τη 
βοήθεια θεραπευτή

Η ΘΑΔ μέσω διαδικτύου 
(iACT) παρουσιάζεται εξίσου 
αποτελεσματική με τη ΓΣΘ 
μέσω διαδικτύου (iCBT) και την 
παρέμβαση της Εκφραστικής 
γραφής για τα Γενικευμένα Αγ-
χώδη συμπτώματα στις τυχαιο-
ποιημένες ελεγχόμενες μελέτες.
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δών Διαταραχών. Στις 38 έρευνες συγκαταλέγονται: 5 έρευνες 
με ΓΑΔ, 3 έρευνες Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, 10 με 
Κοινωνική Αγχώδη Διαταραχή, μία με Ειδική Φοβία, μία με Δι-
αταραχή Πανικού, 7 με ΙΔΨ, 4 με Γενικευμένα Αγχώδη Συμπτώ-
ματα, 5 με Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές και 2 με Άγχος Εξετά-
σεων. Οι ερευνητικοί σχεδιασμοί ποικίλουν, αποτελούμενοι από: 
4 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, 16 σχεδιασμούς μεταξύ 
των ομάδων (between-group designs), 10 σχεδιασμούς εντός των 
ομάδων (within-group designs) και 8 μελέτες σειράς περιστατικών 
(case series). Στις περισσότερες έρευνες,  η θεραπεία που χρησι-
μοποιήθηκε ήταν είτε η ΘΑΔ είτε προσαρμογές της ΘΑΔ, όπως 
η Acceptance-based Behaviour Therapy, (ABBT) και η συνδυα-
στική θεραπεία: Acceptance-enhanced Panic Control Treatment 
(APCT) and Mindfulness and Acceptance-based Group Therapy 
(MAGT). Η θεραπεία διεξήχθη είτε ατομικά είτε ομαδικά και 
μόνο σε 2 έρευνες χορηγήθηκε βιβλίο αυτοβοήθειας βασισμένο 
στη ΘΑΔ χωρίς καθοδήγηση του θεραπευτή. Η διάρκεια της θε-
ραπείας ποίκιλλε χρονικά από μια 15-λέπτη παρέμβαση ΘΑΔ μέ-
χρι και 21 συνεδρίες. Μόνο 6 από τις 38 έρευνες  χρησιμοποίησαν 
ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, σε 4 έρευνες χρησιμοποιήθηκε η 
λίστα αναμονής ως ομάδα ελέγχου, σε μία η ομάδα ελέγχου είχε 
λάβει ψυχοεκπαίδευση και στην άλλη η αντίστοιχη ομάδα είχε 
υποβληθεί σε Συνήθη θεραπεία. Σε 16 από τις 38 έρευνες η ΘΑΔ 
συγκρίθηκε με μια ενεργή θεραπεία παρέμβασης: σε 9 έρευνες με 
τη ΓΣΘ, σε 2 με τη Θεραπεία εκπαίδευσης στην προοδευτική μυ-
ϊκή χαλάρωση σε μία με τη Θεραπεία για τον έλεγχο του πανικού 
(panic control treatment), σε μία με τη Θεραπεία σχημάτων εστια-
σμένη στο συναίσθημα (schema plus emotion-focused therapy), σε 
δύο με τη Θεραπεία Έκθεσης με εξοικείωση και σε μια με Θερα-
πεία συστηματικής απευαισθητοποίησης. Συνολικά, Τα ευρήματα 
έδειξαν σημαντική βελτίωση για τη ΘΑΔ σε επίπεδο μείωσης των 
συμπτωμάτων των Μεικτών Αγχώδων Διαταραχών και της Κοι-
νωνικής Αγχώδης Διαταραχής. Παρ ’όλα αυτά είναι δύσκολη η 
εξαγωγή σαφών αποτελεσμάτων, λόγω της έλλειψης του μεγέθους 
επίδρασης, το οποίο δεν μπορούσε να υπολογιστεί σε 17 από τις 
38 έρευνες, λόγω μικρού και πολύ ετερογενούς δείγματος, χρήσης 
ετερογενών ψυχομετρικών κλιμάκων, έλλειψης ομάδας ελέγχου 
στην πλειονότητα των ερευνών. 
Η εμπειρική ανασκόπηση των Bluett και συνεργατών 2014 [34] 
απαρτίζεται από τρεις επιμέρους αναλύσεις: α) μια μετα-ανάλυση 
που στοχεύει να αναδείξει τη σχέση μεταξύ ψυχολογικής ακαμψί-
ας και της συμπτωματολογίας του άγχους. Για τη μέτρηση της ψυ-
χολογικής ακαμψίας χρησιμοποιήθηκε το Acceptance and Action 
Questionnaire (AAQI-II) [23,65] και για τη μέτρηση της συμπτω-
ματολογίας του άγχους χορηγήθηκαν σχετικές ψυχομετρικές κλί-
μακες όπως το BAI [66]. Η μετα-ανάλυση των 63 μελετών έδειξε 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ΑΑQ και των ψυχομετρικών 
κλιμάκων για τις Αγχώδεις Διαταραχές (r = 0,45, 95% CI = 0,41, 
0,49, z = 18,58, p <0,001, k = 63, n = 13,788). β) μια συστηματική 
ανασκόπηση όλων των ευρημάτων για την αποτελεσματικότητα 
της ΘΑΔ για το άγχος και τις διαταραχές του φάσματος της ΙΔΨ 
(Oc- spectrum) και σε δεδομένα για την επίδραση των ρυθμιστικών 
(moderators) και διαμεσολαβητικών (mediators) παραγόντων γ) 
μια προκαταρκτική (preliminary) μετα-ανάλυση για τις τυχαιοποι-
ημένες ελεγχόμενες μελέτες της ΘΑΔ για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές. Εστιάζοντας στη προκαταρκτική μετα-ανάλυση συμπεριελή-
φθησαν 9 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που επιλέχθηκαν 
βάσει συγκεκριμένων κριτήριων. Στις 7 από τις 9 τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες, η ΘΑΔ συγκρίθηκε με 5 ομάδες παρέμβασης: 

Γνωσιακή Θεραπεία (ΓΣ), ΓΣΘ,  Θεραπεία Αντιστροφής Συνή-
θειας (habit reversal training), Θεραπεία εκπαίδευσης στην προ-
οδευτική μυϊκή χαλάρωση και Συστηματική Απευαισθητοποίηση 
και στις άλλες 2 μελέτες η ΘΑΔ συγκρίθηκε με την ομάδα ελέγχου 
(λίστας αναμονής). Το δείγμα αποτελούνταν από 404 ατόμων με 
ετερογενείς διαγνώσεις. Η θεραπεία διεξήχθη είτε ατομικά, είτε 
ομαδικά. Συνολικά, στην προκαταρτική μετα-ανάλυση το μέγεθος 
της επίδρασης για τη ΘΑΔ δεν ήταν στατιστικά σημαντικό σε σύ-
γκριση με τις ομάδες παρέμβασης με συνολικό μέγεθος της επίδρα-
σης 0.40. Επίσης, η σύγκριση της ΘΑΔ με τις ομάδες παρέμβασης 
χρησιμοποιώντας το AAQ , έδειξε μέγεθος της επίδρασης μόλις 
0.08. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ ήταν υψηλή σε σχέ-
ση με την ομάδα ελέγχου λίστας αναμονής αλλά φαίνεται ισοδύνα-
μη με τις ομάδες παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα με τις ΓΣΘ, 
ΓΘ και Θεραπεία αντιστροφής συνήθειας. Τα ευρήματα δείχνουν 
ότι η ΘΑΔ είναι μέτρια αποτελεσματική για τη ΓΑΔ, την ΙΔΨ και 
για την Κοινωνική Διαταραχή Άγχους (Κοινωνική φοβία). Φαίνε-
ται πως η ΘΑΔ είναι σε πρώιμα στάδια όσον αφορά τη Διαταραχή 
μετά από τραυματικό στρες, τις Φοβίες και τη Διαταραχή Πανικού. 
Τέλος, η αρχική υπόθεση ότι η ψυχολογική ευελιξία μπορεί να εί-
ναι ρυθμιστικός παράγοντας (moderator) δεν επιβεβαιώθηκε. 
Στη συστηματική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον 
Τwohig  και συνεργάτες 2017 [35] για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές και την Κατάθλιψη,  συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα της 
ΘΑΔ με άλλες 7 διαθέσιμες ψυχολογικές παρεμβάσεις: ΓΣΘ, ΓΘ, 
Mindfulness and Acceptance-based group therapy (MAGT), Αφη-
γηματική Θεραπεία, Θεραπεία εκπαίδευσης στην προοδευτική 
μυϊκή χαλάρωση, Πρόγραμμα Σταδιακής Απευαισθητοποίησης, 
Times perspective therapy και δύο ομάδες placebo: Εκφραστική 
γραφή και Ομάδα βοήθειας (minimal support group) και με δύο 
ομάδες ελέγχου: λίστα αναμονής και Συνήθη θεραπεία. Συμπερι-
λήφθηκαν 36 έρευνες εκ των οποίων, 20 ερευνούν την αποτελε-
σματικότητα της ΘΑΔ για τις Αγχώδεις Διαταραχές σε ετερογενές 
δείγμα 1962 ατόμων. Από τις 20 έρευνες για τις Αγχώδεις Διατα-
ραχές,  5 έρευνες είναι για τη ΓΑΔ, 5 έρευνες για την Κοινωνική 
Αγχώδη Διαταραχή, 4 έρευνες για την ΙΔΨ, μία έρευνα για τη Δι-
αταραχή Πανικού, 4 έρευνες για τις Μεικτές Αγχώδεις Διαταρα-
χές και μία έρευνα για τη Διαταραχή Άγχους ασθένειας. Τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι η ΘΑΔ είναι αποτελεσματική έναντι των 
ομάδων ελέγχου, , όπως επίσης ότι είναι εξίσου αποτελεσματική 
με τη ΓΣΘ. Στην ίδια μετα-ανάλυση φάνηκε ότι πως η ΘΑΔ είναι 
αποτελεσματική για τη ΓΑΔ με μέγεθος της επίδρασης που ποικί-
λει από 0,98 εώς1,02 για τις ομάδες ελέγχου και 0,63 έως 0,79 σε 
σύγκριση με τις ομάδες παρέμβασης. Επίσης δείχνει πως η ΘΑΔ 
σε σύγκριση με τη λίστα αναμονής μπορεί να είναι αποτελεσματική 
στις Διαταραχές Πανικού και  τη Διαταραχή Άγχους ασθένειας με 
μέγεθος της επίδρασης που ποικίλει από 0,89 εώς 0,72 αντίστοιχα. 
Στην πιο πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση που διενεργήθηκε 
από τους Kelson και συνεργάτες (2019) [36], εξετάστηκε η αποτε-
λεσματικότητα της ΘΑΔ μέσω διαδικτύου (iACT) για τη ΓΑΔ, την 
Κοινωνική Αγχώδη διαταραχή, τη Διαταραχή Άγχους Ασθένειας, 
τα Γενικευμένα αγχώδη συμπτώματα με ή χωρίς συννοσηρότητα 
σωματικών ή ψυχολογικών προβλημάτων υγείας. Το δείγμα απο-
τελούνταν από 1752 άτομα με ετερογενείς διαγνώσεις. Συμπερι-
λήφθηκαν 20 έρευνες. Επιλέχθηκαν 11 τυχαιοποιημένες και 9 μη 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, με απαραίτητα κριτήρια 
τον πειραματικό σχεδιασμό και την ύπαρξη ομάδας ελέγχου. Σε 8 
μελέτες η iACT συγκρίθηκε με την ομάδα ελέγχου της λίστας ανα-
μονής, σε 2 μελέτες με το Διαδικτυακό φόρουμ συζήτησης (online 
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discussion forum), σε 2 μελέτες με την Εκφραστική γραφή, σε 2 με 
το ΓΣ παρέμβαση μέσω διαδικτύου (iCBT) και τέλος με τη συνθή-
κη πρόσβασης σε ιστοσελίδα για θέματα ψυχικής υγείας. Στη με-
τα-ανάλυση αυτή είναι δύσκολο να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα 
λόγω της συμπερίληψης: μη τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων ερευ-
νών, μικρού δείγματος και ελάχιστων ενεργών συνθηκών παρέμ-
βασης (εκτός του iCBT).Παρ’ όλα αυτά η iACT φανερώνει μέτρια 
αλλά σημαντική αποτελεσματικότητα στη μείωση του άγχους σε 18 
από τις 20 έρευνες. Από τις 18 έρευνες, στις 13 ο θεραπευτής ήταν 
παρών και στις άλλες 5 το άτομο είχε πρόσβαση στην iACT χωρίς 
κάποια βοήθεια. Η iACT παρουσιάζεται εξίσου αποτελεσματική 
με τη iCBT και την παρέμβαση της Εκφραστικής γραφής στην πε-
ρίπτωση των γενικευμένων αγχωδών συμπτωμάτων στις τυχαιοποι-
ημένες ελεγχόμενες μελέτες. 

Β) Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Μελέτες
Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ)
H πρώτη έρευνα για τη ΓΑΔ με τη μεγαλύτερη επίδραση είναι των 
Roemer και συνεργατών (2008) [37]. Η έρευνα χρησιμοποίησε μια 
προσαρμογή της ΘΑΔ, η οποία εστιάζει περισσότερο στις διαδικα-
σίες αποδοχής και ενσυνειδητότητας και ονομάζεται Acceptance-
Based Behaviour Therapy (AABT). Στην ερευνά συγκρίθηκε η 
AABT με τη λίστας αναμονής και τα αποτελέσματα έδειξαν σημα-
ντική μείωση του άγχους. 33 συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε μία από τις δύο ομάδες. Στην αρχική μέτρηση πριν την έναρξη 
της παρέμβασης, ο μέσος όρος του άγχους ήταν 74.77% .Ενώ στη 
μέτρηση μετά το τέλος της παρέμβασης ήταν 53.23% με στατιστικά 
σημαντικό μέγεθος της επίδρασης 1,65 για την ABBT σε σύγκριση 
με τη λίστα αναμονής. Τα προκαταρκτικά ευρήματα διατηρήθηκαν 
στους επανελέγχους 3 μήνες μετά (Μ=54.03, μέγεθος της επίδρα-
σης= 1,63) και 9 μήνες μετά (M = 52.82, μέγεθος της επίδρασης 
= 1,80). Επιπροσθέτως, μετά το τέλος της θεραπείας, το 77% που 
ανήκε στη συνθήκη ABBT δεν πληρούσε τα κριτήρια για τη ΓΑΔ. 
Αυτά τα αποτελέσματα έμειναν σταθερά και σε κάποιες περιπτώ-
σεις βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. 
Επίσης, η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη των Hayes-Skelton 
και συνεργατών (2013) [38] συνέκρινε τη Θεραπεία ABBT με τη 
Θεραπεία Εφαρμοσμένης Χαλάρωσης (Applied relaxation) για 
την αντιμετώπιση της ΓΑΔ. Το δείγμα αποτελούνταν από 81 άτο-
μα και η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 16 συνεδρίες. Τα ευρήματα 
έδειξαν και για τις δύο θεραπείες σημαντική βελτίωση τόσο κατά 
την ολοκλήρωσή τους όσο και στους επανελέγχους σε επίπεδο 
μείωσης των συμπτωμάτων της ΓΑΔ, μείωσης της κατάθλιψης και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Το μέγεθος της επίδρασης μεταξύ 
των δύο θεραπειών ήταν μη στατιστικά σημαντικό (0.002 εώς 0.20), 
εύρημα που δείχνει ότι η βελτίωση συνέβη ανεξαρτήτως του είδους 
της θεραπείας. Τέλος, στον επανέλεγχο 6 μήνες μετά την παρέμ-
βαση, η βελτίωση παρέμεινε σταθερή, καθώς δεν παρατηρήθηκε 
κάποια διαφορά στο μέγεθος επίδρασης.

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΔΨ)
Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες για τη ΘΑΔ στη θερα-
πεία της ΙΔΨ συγκρίνοντας της αποτελεσματικότητά της έναντι 
στης φαρμακευτικής αγωγής. Ενδεικτικά, στην έρευνα των Vakili 
και συνεργατών (2014) [42] συμπεριλήφθηκαν 27 άτομα, τα οποία 
κατανεμήθηκαν τυχαία σε μια από τις τρεις συνθήκες θεραπεί-
ας: α) θεραπεία ΘΑΔ β) λήψη SSRI γ) λήψη SSRI συνδυασμένη 
με ΘΑΔ (ΘΑΔ+SSRI). Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα άτομα που 
έλαβαν ΘΑΔ ή συνδυασμένη θεραπεία (ΘΑΔ+SSRI) εμφάνισαν 

σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση των ΙΔΨ συμπτωμάτων, όπως 
μείωση της βιωματικής αποφυγής, σε σύγκριση με εκείνα που τους 
χορηγήθηκε μόνο φαρμακευτική αγωγή (SSRI) Στη λήξη της θερα-
πείας το ποσοστό μείωσης των συμπτωμάτων ήταν 44 %, 40%, 12.5 
% για τη ΘΑΔ, ΘΑΔ+SSRI και SSRI αντίστοιχα. Ερευνώντας 
το ίδιο θέμα, ο Rohani και συνεργάτες (2018) [44] μελέτησε την 
επίδραση της ΘΑΔ σε επίπεδο ομαδικής παρέμβασης σε ενήλικες 
με διάγνωση ΙΔΨ οι οποίοι λάμβαναν τη βέλτιστη δόση SSRIs. Οι 
συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε δυο συνθήκες: α) Ομαδι-
κή ΘΑΔ συνδυασμένη με βέλτιστη δόση SSRI, β) ομάδα που παρα-
μένει υπό συνεχή εποπτεία-διαχείριση της βέλτιστης δόσης SSRI 
(continued SSRI management). Μετά το τέλος της παρέμβασης, 
τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοια μείωση των συμπτωμάτων και 
στις δύο ομάδες, όπως μετρήθηκαν με τις κλίμακες Yale Brown 
(Y-BOCS-SR) [67] και (BDI-II) [68]. Σε επανελέγχους μετά το 
τέλος της παρέμβασης περαιτέρω μείωση της συμπτωματολογίας 
παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα ομαδικής ΘΑΔ + SSRI. Η ίδια 
ομάδα παρουσίασε μείωση της μηρυκαστικής σκέψης και αύξηση 
της ψυχολογικής ευελιξίας εν συγκρίσει με την ομάδα που λάμβανε 
αποκλειστικά φαρμακευτική αγωγή. 

Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή (Κοινωνική Φοβία)
Οι Craske και συνεργάτες 2014 [46] διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη και 
πιο αυστηρά μεθοδολογικά τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, 
εξετάζοντας την επίδραση των ρυθμιστών (moderators) και των πα-
ραγόντων πρόβλεψης (predictors) κατά την έκβαση της θεραπείας. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 87 άτομα που κατανεμήθηκαν τυχαία σε 
3 ομάδες: ΘΑΔ, ΓΣΘ και λίστα αναμονής. Η διαδικασία αξιολό-
γησης συμπεριλάμβανε: διαγνωστική συνέντευξη, χορήγηση ερω-
τηματολογίων και ένα σύνολο καθηκόντων όπως η ομιλία μπροστά 
σε κοινό. Τα άτομα που συμμετείχαν στις δύο πρώτες συνθήκες, 
εκτέθηκαν συστηματικά σε φοβογόνες καταστάσεις στο πλαίσιο 12 
ατομικών συνεδριών. Στις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ψυχομε-
τρικές κλίμακες για το άγχος (πχ: Clinical Severity Rating  ADIS-IV 
[69]),την ποιότητα ζωής (πχ: Quality of Life Inventory,QOLI [70]), 
αλλά και ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της 
δυσφορίας (SUDS) που χρησιμοποιούνται σε παρεμβάσεις συμπε-
ριφορικής έκθεσης. Επίσης, χορηγήθηκαν ψυχομετρικές κλίμακες, 
όπως το AAQ [23,65] Κ.ά, στην αρχή και στο τέλος της θεραπείας, 
καθώς και σε επανελέγχους (6 και 12 μήνες) για τη διερεύνηση της 
ύπαρξης ρυθμιστών όπως η ψυχολογική ευελιξία. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι και η ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι ανώτερες από τη λίστα 
αναμονής και ισάξια αποτελεσματικές. Μάλιστα, η ΓΣΘ φάνηκε 
περισσότερο αποτελεσματική στην περίπτωση ατόμων με υψηλό 
βαθμό βιωματικής αποφυγής, εύρημα που προκαλεί ενδιαφέρον 
μιας και η ΘΑΔ είναι η κύρια θεραπεία που εστιάζει στη βελτίω-
ση της βιωματικής αποφυγής. Επιπλέον η ΘΑΔ έδειξε μεγαλύτερη 
μείωση των συμπτωμάτων άγχους στην ομιλία μπροστά σε κοινό. 
Από την άλλη, η αξιολόγηση του QOLI [70] έδειξε πως τα θετικά 
αποτελέσματα στην ποιότητα της ζωής των συμμετεχόντων αυξήθη-
καν σταδιακά και στις δύο θεραπείες, καθώς και στη λίστα αναμο-
νής κατά τη διάρκεια των 12 μηνών. Τέλος, και οι δύο σημείωσαν 
παρόμοια ποσοστά μείωσης των συμπτωμάτων της κύριας διατα-
ραχής. Συγκεκριμένα, στη λήξη της θεραπείας το ποσοστό μείωσης 
των συμπτωμάτων ήταν 52% για τη ΓΣΘ και 41%. για τη ΘΑΔ. 
Ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 57% για τη ΓΣΘ  και 53% για τη 
ΘΑΔ έξι μήνες μετά τη θεραπεία και 40% για τη  ΓΣΘ και 41%. 
Για τη ΘΑΔ 12 μήνες μετά.
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Πίνακας 2. Συνοπτική περιγραφή Τυχαιοποιημένων Ελεγχόμενων Μελετών, όπου εφαρμόστηκε η ΘΑΔ για την αντιμετώπιση των Αγχωδών διαταραχών

Συγγραφέας Έτος 
δημοσίευσης

Ηλικία 
(μέσος όρος)

Φύλλο Αριθμός 
συμμετεχόντων

Είδος παρέμβασης Αποτελέσματα ομάδας 
παρέμβασης 

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ)

Roemer et al.* 2008 33.59 22 γυναίκες
9 άνδρες

33 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: ΑΒΒΤ 
(προσαρμογή της ΘΑΔ) 
και λίστα αναμονής.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη λίστα αναμονής.
Μετά το τέλος της θεραπείας, 
το 77% στη συνθήκη ABBT 
δεν πληρούσε τα κριτήρια για 
τη ΓΑΔ.

Hayes-Skelton et al. * 2013 32.93 53 γυναίκες
28 άνδρες

81 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΑΒΒΤ 
(προσαρμογή της ΘΑΔ), 
Θεραπεία Εφαρμοσμέ-
νης Χαλάρωσης.

AABT και Θεραπεία Εφαρ-
μοσμένης Χαλάρωσης εξίσου 
αποτελεσματικές. Το μέγεθος 
της επίδρασης μεταξύ των 
δύο θεραπειών ήταν μη στα-
τιστικά σημαντικό (0.002 εώς 
0.20)

Avdagic et al. 2014 36.17 34 γυναίκες
17 άνδρες

51 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: Ομαδική 
ΘΑΔ, Ομαδική ΓΣΘ.

Ομαδική ΘΑΔ πιο αποτελε-
σματική από τη ΓΣΘ, με μέ-
γεθος της επίδρασης 0.79. Στη 
λήξη της θεραπείας το ποσο-
στό μείωσης των συμπτωμά-
των ήταν 79% για ομαδική 
ΘΑΔ και 49%  για ομαδική 
ΓΣΘ αντίστοιχα.

Stefan, et al. 2019 27.13 60 γυναίκες 11 
άνδρες

71 συμμετέχοντες  Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΑΒΒΤ 
(προσαρμογή της ΘΑΔ), 
ΓΣΘ και Λογικο-θυμική 
Συμπεριφορική θερα-
πεία.

AABT, ΓΣΘ και REBT είναι 
εξίσου αποτελεσματικές για 
την αντιμετώπιση της ΓΑΔ.

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΔΨ)

Twohig et al. 2010 37 48 γυναίκες
31 άνδρες

79 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: ΘΑΔ και 
PRT.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη την PRT. Στη λήξη 
της θεραπείας το ποσοστό 
μείωσης των συμπτωμάτων 
ήταν 46%–56% για  ΘΑΔ και 
13%–18% για PRT.  Επα-
νέλεγχο 6 μηνών ήταν 46%–
66% για ΘΑΔ και 16%–18% 
για PRT.

Vakili et al. * 2014 26.96 12 γυναίκες
15 άνδρες

27 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΘΑΔ, SSRI 
και ΘΑΔ+SSRI.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από SSRI και εξίσου αποτε-
λεσματική με ΘΑΔ+SSRI. 
Στη λήξη της θεραπείας το 
ποσοστό μείωσης των συ-
μπτωμάτων ήταν για ΘΑΔ 44 
%, για ΘΑΔ+ SSRI 40%, για 
SSRI 12.5%.

Baghooli et al. 2014 - 56 γυναίκες
44 άνδρες

90 συμμετέχοντες (10 
αποχώρησαν)

Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΘΑΔ, 
clomipramine,

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από clomipramine και εξί-
σου αποτελεσματική με ΘΑ-
Δ+clomipramine.
ΘΑΔ+clomipramine.

Rohani, et al. * 2018 27.91 46 γυναίκες 46 συμμετέχοντες  Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: Ομαδική 
ΘΑΔ, ΘΑΔ+SSRI και 
SSRI

Ομαδική ΘΑΔ πιο αποτελε-
σματική από SSRI και εξίσου 
αποτελεσματική με Ομαδική 
ΘΑΔ+SSRI. Στον επανέ-
λεγχο περαιτέρω μείωση της 
συμπτωματολογίας για την 
ομαδική ΘΑΔ + SSRI.



Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) για τη θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών Χρυσάγη A.

42

Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές
H μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη ερευνητικά τυχαιοποιημένη ελεγ-
χόμενη μελέτη που έχει διενεργηθεί ως τώρα είναι των Arch και 
συνεργατών 2012 [49] με ποσοστό 31/44 στη φόρμα αξιολόγησης 
POMRF [30]. 128 άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια τουλάχιστον 
μίας Αγχώδους Διαταραχής, οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία σε 
δύο συνθήκες παρέμβασης: ΘΑΔ και ΓΣΘ και στις δύο παρεμβά-
σεις συμπεριλήφθηκε συμπεριφορική έκθεση. Μετρήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης και σε 
επανελέγχους 6 και 12 μήνες μετά, χρησιμοποιώντας ψυχομετρικές 
κλίμακες για τις Αγχώδεις Διαταραχές (όπως (πχ: Clinical Severity 
Rating [69],) και την ποιότητα ζωής (AΑQ [23,65]). Τα ευρήματα 
έδειξαν ότι και οι δύο παρεμβάσεις ήταν εξίσου αποτελεσματι-

κές, όπως φάνηκε από τις μετρήσεις στο τέλος και 6 μήνες μετά τη 
θεραπεία. Στον επανέλεγχο 12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας 
η ΘΑΔ φάνηκε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κύρια 
Αγχώδη Διαταραχή, με μέγεθος της επίδρασης 1.26 και 0.56 αντί-
στοιχα για τη ψυχολογική ευελιξία. Από την άλλη, η ΓΣΘ έδειξε 
πιο θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα της ζωής σύμφωνα με το 
QOLI [70]. Στην ίδια μελέτη εξετάστηκε ο ρόλος των δυο διαμε-
σολαβητών (mediators): ευαισθησία στο άγχος (anxiety sensitivity) 
και γνωσιακή αποκόλληση. Η ΓΣΘ είχε υψηλότερη επίδοση από τη 
ΘΑΔ στα μέτρια επίπεδα άγχους, αλλά δεν προέκυψαν διαφορές 
ανάμεσα στις 2 συνθήκες για τα χαμηλά και υψηλά επίπεδα της 
ευαισθησίας στο άγχος. Παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της ευ-
αισθησίας στο άγχος και αύξηση της γνωσιακής αποκόλλησης και 

Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή (Κοινωνική Φοβία)

Kocovski et al. 2013 34 74 γυναίκες
63 άνδρες

137 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΜABGT 
(προσαρμογή της ΘΑΔ), 
Ομαδική ΓΣΘ και λίστα 
αναμονής.

ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι ανώ-
τερες από τη λίστα αναμονής 
και ισάξια αποτελεσματικές.

Craske et al. * 2014 28.3 40 γυναίκες
47 άνδρες

 87 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΘΑΔ, ΓΣΘ 
και λίστα αναμονής.

ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι ανώ-
τερες από τη λίστα αναμονής 
και ισάξια αποτελεσματικές. 
Στη λήξη της θεραπείας το 
ποσοστό μείωσης των συ-
μπτωμάτων ήταν 52% ΓΣΘ, 
41% ΘΑΔ. Επανέλεγχο 6 
μηνών ήταν 57% για τη ΓΣΘ, 
53% για τη ΘΑΔ. Επανέ-
λεγχο 12 μηνών: 40% για τη 
ΓΣΘ, 41%.ΘΑΔ για τη

Yadegari et al. 2014 22.9 6 γυναίκες
10 άνδρες

16 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 συνθήκες: ΘΑΔ και 
λίστα αναμονής.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη λίστα αναμονής.

Herbert et al. 2018 30 45γυναίκες
43 άνδρες

88 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 συνθήκες παρέμβα-
σης: ΘΑΔ και ΓΣΘ μέσω 
διαδικτύου (iCBT)

ΓΣΘ μέσω διαδικτύου είναι 
πιο αποτελεσματική από τη 
ΘΑΔ στη μείωση των συ-
μπτωμάτων. Μέτριο μέγεθος 
επίδρασης για τη ΘΑΔ στη 
βελτίωση της κοινωνικής συ-
μπεριφοράς των συμμετεχό-
ντων.

Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές

Arch et al. * 2012 37.94 67 γυναίκες
61 άνδρες

128 συμμετέχοντες Συμμετέχοντες με 
ετερογενείς διαγνώσεις 
κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: ΘΑΔ και 
ΓΣΘ.

ΘΑΔ και ΓΣΘ είναι εξίσου 
αποτελεσματικές, στο τέλος 
και 6 μήνες μετά τη θεραπεία. 
Στον επανέλεγχο 12 μηνών η 
ΘΑΔ επιφέρει τη μεγαλύτερη 
βελτίωση στην κύρια Αγχώδη 
Διαταραχή.

Ritzert et al. 2016 38 394 γυναίκες
109 άνδρες

503 συμμετέχοντες Συμμετέχοντες με ετερο-
γενείς διαγνώσεις κατα-
νεμήθηκαν τυχαία σε 2 
ομάδες: ΘΑΔ ανάγνωση 
βιβλίου αυτοβοήθειας και 
λίστα αναμονής.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη λίστα αναμονής. Στη 
λήξη της θεραπείας το ποσο-
στό μείωσης των συμπτωμά-
των ήταν 28.2%. Επανέλεγχο 
9 μηνών ήταν 35.1%.

Σημείωση: AABT = Acceptance-Based Behavior Therapy, ΓΣΘ=Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, ΘΑΔ=Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, MAGT = Mindfulness 
and Acceptance-Based Group Therapy, PRT=Progressive Relaxation Training (Θεραπεία εκπαίδευσης στην προοδευτική μυϊκή χαλάρωση), SSRI= Εκλεκτικοί αναστο-
λείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, TPT =Time Perspectives Therapy, NT = Narrative Therapy (Αφηγηματική Θεραπεία)
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στις δύο θεραπείες αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό στη ΘΑΔ. Τέλος, η 
ΘΑΔ φάνηκε περισσότερο αποτελεσματική στην περίπτωση ατό-
μων με υψηλή συννοσηρότητα

3. Συζήτηση 
3.1 Σχόλια για τα ευρήματα των ερευνών
Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να διερευ-
νήσει τα τρέχοντα ερευνητικά ευρήματα ως προς την αποτελεσμα-
τικότητα της ΘΑΔ, για τις Αγχώδεις Διαταραχές και κατά πόσο 
αυτή μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική εναλλακτική στον 
πληθυσμό εκείνο που δεν ανταποκρίνεται στις παραδοσιακές πα-
ρεμβάσεις της ΓΣΘ και φαρμακοθεραπείας. Πλήθος τυχαιοποιη-
μένων ελεγχόμενων μελετών, μετα-αναλύσεων και συστηματικών 
ανασκοπήσεων καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
στη θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών [33-50]. Πιο συγκεκριμέ-
να, η ΘΑΔ φαίνεται ότι είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου, τόσο στη μείωση των συμπτωμάτων 
των Αγχωδών Διαταραχών, όσο και στην αύξηση της ψυχολογικής 
ευελιξίας. [33-50]. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι 
διατηρούνται και σε βάθος χρόνου σύμφωνα με τα ευρήματα των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν κάποιους μήνες μετά την λήξη της πα-
ρέμβασης [33-50]. Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
με άλλες θεραπείες φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με τις 
Γνωσιακές Θεραπείες: ΓΣΘ, ΓΘ, iCBT [33-36, 39,40,45,46,48,49] 
και πιο αποτελεσματική από αυτές σε μερικές περιπτώσεις [39,49]. 
Μόνο σε μία έρευνα η ΓΣΘ μέσω διαδικτύου είναι πιο αποτελε-
σματική από τη ΘΑΔ στη μείωση των συμπτωμάτων [48].
Ο τρόπος διεξαγωγής της ΘΑΔ (ατομικά/ ομαδικά) δε φαίνεται να 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της [33-50]. Η μετα-ανάλυση 
Kelson 2019 [36] διευρύνει τον τρόπο διεξαγωγής της ΘΑΔ μέσω 
διαδικτύου (iACT) με ή χωρίς τη βοήθεια του θεραπευτή. Παρόλα 
αυτά, τα αποτελέσματα για την παρουσία του ερευνητή σε σχέση 
με την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ είναι αντικρουόμενα, καθώς 
κάποιες μελέτες υποστηρίζουν ότι η παρουσία του θεραπευτή ωφε-
λεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και άλλες όχι. [49,50].

3.2 Περιορισμοί
Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, σοβαρές μεθοδολογικές ελλεί-
ψεις περιορίζουν την εμβέλεια των συμπερασμάτων. Σε πολλές με-
λέτες παρατηρήθηκε μικρό μέγεθος δείγματος, απουσία ανεξάρ-
τητων αξιολογητών στις επαναξιολογήσεις, χρήση διαφορετικών 
ψυχομετρικών κλιμάκων σε διαφορετικές μελέτες και ανάμειξη 
διαφορετικών μεθοδολογικών σχεδιασμών. Επίσης η διάρκεια 
και ο τρόπος διεξαγωγής της ΘΑΔ ποικίλλει από μια δεκαπεντά-
λεπτη παρέμβαση έως και 21 συνεδρίες. Η διεξαγωγή της επίσης 
ποικίλλει, καθώς η ΘΑΔ πραγματοποιείται σε ατομικές/ομαδικές 
συνεδρίες, σε διαδικτυακές παρεμβάσεις ή ακόμη και σε ανάγνω-
ση βιβλίου αυτο-βοήθειας ΘΑΔ. Έρευνες που αποτυγχάνουν να 
επιλύσουν τα προαναφερθέντα προβλήματα, δεν μπορούν να απο-
δώσουν έγκυρο μέγεθος της επίδρασης και ικανοποιητική αξιολό-
γηση κατά POMRF [30]. Επίσης, φαίνεται δύσκολο να αξιολογη-
θεί η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ σε σχέση με άλλες θεραπείες 
πέρα των Γνωσιακών: ΓΣΘ, ΓΣ και iCBT, εφόσον τις περισσότερες 
φορές δεν παρέχεται στατιστική ανάλυση μεταξύ των δύο διαφο-
ρετικών προσεγγίσεων [33,40].
Επιπροσθέτως σε αρκετές μελέτες εφαρμόστηκαν παρεμβάσεις 
που μοιράζονται κοινούς μηχανισμούς με τη ΘΑΔ [33-38, 40, 45] 
αλλά εμφανίζονται με παρεμφερή ονόματα όπως Acceptance-
enhanced Panic Control Treatment (APCT), AABT (acceptance-

based behavior therapy), AEBT (acceptance enhanced behavior 
therapy), και MAGT (mindfulness and acceptance-based group 
therapy). Παρότι μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία με τη ΘΑΔ, 
δεν μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα αν μοιράζο-
νται ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς με τη ΘΑΔ, ώστε να εξηγη-
θεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επίσης δε συμπεριλήφθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες για τη Δι-
αταραχή μετά από τραυματικό στρες, τη Διαταραχή Πανικού, τη 
Διαταραχή Άγχους Ασθένειας, το Άγχος Εξετάσεων και το Άγχος 
των Μαθηματικών και τις Φοβίες [51-56 κατ’ αντιστοιχία] καθώς η 
εφαρμογή της ΘΑΔ σε αυτές τις διαταραχές βρίσκεται ακόμη σε 
πρώιμα στάδια. Τέλος, η παρούσα ανασκόπηση συμπεριέλαβε με-
λέτες μόνο στην αγγλική γλώσσα και σε πληθυσμό ενηλίκων 18-67 
ετών. 

3.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Ενώ τα πρωταρχικά ευρήματα της ΘΑΔ για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές είναι αρκετά ενθαρρυντικά, επιβάλλεται να εφαρμοστεί πιο αυ-
στηρή μεθοδολογία σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης POMRF 
[30]. Επίσης οι μελλοντικές έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουν 
περαιτέρω την ύπαρξη πιθανών ρυθμιστών (moderators), διαμε-
σολαβητών (mediators) και παραγόντων πρόβλεψης (predictors). 
Πιο συγκεκριμένα αν και η πλειοψηφία των ερευνών δεν υιοθε-
τεί σθεναρά την υπόθεση ότι η ψυχολογική ευελιξία λειτουργεί ως 
ρυθμιστικός παράγοντας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της ΘΑΔ, η υπόθεση αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σχετι-
κά με τους ιδιαίτερους μηχανισμούς της ΘΑΔ [33, 34, 38,45, 49]. 
Ένα απροσδόκητο εύρημα ήταν ότι σε έρευνες που εφαρμόστηκε 
η ΓΣΘ, τα επίπεδα ποιότητας ζωής όπως αυτά μετρούνται από το 
εργαλείο QOLI ήταν υψηλότερα από εκείνα που παρατηρήθηκαν 
σε εφαρμογές της ΘΑΔ[33-36, 49]. Το εύρημα αυτό αντικρούει την 
ερευνητική υπόθεση υπεροχής της ΘΑΔ αναφορικά με την ποιό-
τητα ζωής, υπόθεση που πηγάζει από το γεγονός πως η προσέγγι-
ση εστιάζει σε έναν τρόπο ζωής σύμφωνο με τις αξίες του ατόμου. 
Συνεπώς, το θέμα των μηχανισμών που εξηγούν την αποτελεσμα-
τικότητα της ΘΑΔ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για βαθύτερη 
κατανόηση των θεωρητικών συνιστωσών της θεραπείας με σκοπό 
να ενισχύσει τόσο την κλινική όσο και την ερευνητική διαδικασία. 
Η παρούσα ανασκόπηση αποδεικνύει πως η ΘΑΔ μπορεί να απο-
τελέσει μια εναλλακτική προσέγγιση, είτε σε άτομα για τα οποία 
η ΓΣΘ ήταν ανεπιτυχής, είτε σε άτομα που δεν επιθυμούν την έκ-
θεση ως μέθοδο θεραπείας [34,46]. Παρ ’όλα αυτά οι μελλοντικές 
έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουν πιο διεξοδικά ποιοι παρά-
γοντες συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των διαφορετικών 
παρεμβάσεων, όπως τα χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών, την 
ύπαρξη συννοσυρότητας ή μη με άλλες διαταραχές, τις ιδιαίτερες 
συνιστώσες της παρέμβασης ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα αναφορικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματι-
κότητα της ΘΑΔ για τις αγχώδεις διαταραχές. Για παράδειγμα μία 
από τις κύριες διαφορές μεταξύ ΘΑΔ και ΓΣΘ είναι ότι στη ΘΑΔ 
χρησιμοποιούνται ασκήσεις έκθεσης με στόχο την αποδοχή των συ-
μπτωμάτων προκειμένου το άτομο να ζήσει μια ζωή σύμφωνη με τις 
αξίες του και όχι με στόχο τη μείωση τους όπως στην παραδοσιακή 
ΓΣΘ [8]. 
Τέλος, η παρουσίαση της ΘΑΔ μέσω αυτής της εργασίας εξοικειώ-
νει την ελληνική επιστημονική κοινότητα με τα ζητήματα της εφαρ-
μογής αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης, ενώ η κριτική της θεώ-
ρηση δημιουργεί πεδία έρευνας ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη και 
αναθεώρηση της ερευνητικής της βάσης. Σκοπός της μελλοντικής 
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διερεύνησης είναι η διαμόρφωση εξειδικευμένων και δομημένων 
παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for 
the treatment of Anxiety Disorders: A literature 
review

Alexandra Chrysagi
Institute of Behavior Research and Therapy  

Correspondence: Alexandra Chrysagi, 63 Wigmore St,   
Marylebone, London, UK, W1U 1PX, E-Mail: chrisagi_alex@
yahoo.gr, Tel.: +447999547318

Abstract
Acceptance and Commitment therapy (ACT) has become an 
increasingly popular therapy within the “third generation” of 
cognitive-behavioural therapies (CBT) with a strong increase 
of the number of RCTs, meta-analyses and systematic studies. 
ACT is a unique approach based philosophically on Functional 
Contextualism and theoretically, on basic science of cognition 
Relational Frame Theory. One of the most fundamental core 
features of ACT is that it is a process-focused treatment, flexibly 
delivered via the Psychological Flexibility Model: acceptance, 
cognitive defusion, contact with the present moment, self as 
context, committed action and values, which all work together in 
an inextricably interwoven fashion. The purpose of the present 
review is to synthesize the current state of research on ACT 
for Anxiety Disorders, a highly prevalent condition in order 
to clarify the effectiveness and support its application on this 
population. Searches were conducted for relevant studies on 
Μedline/ Pubmed, PsychArticles PsychINFO, PMC (Pub Med 
Central), Cochrane Central Register and ACBS up to June 
2019.Our review of ACT shows that it is an effective treatment 
of Anxiety disorders despite of its delivery format: in person 
(one-to-one), in a group or on-line. ACT outperformed control 
conditions. Its effectiveness is shown through the noticeable 
reduction of the symptoms and the increase of psychological 
flexibility which help clients to engage with values-congruent 
activities instead of experientially avoiding, escaping and 
suppressing uncomfortable experiences, ‘’I am afraid to go 
out , but I am willing to make room for this feeling in order to 
live a life in line with my values of connection, contribution, 
and care’’. Comparing ACT and manualised treatments such 
as CBT shows that ACT is equally effective as CBT. Although 
CBT is the most empirically supported treatment for Anxiety 
Disorders, a significant number of clients remain symptomatic 
and ACT provides a viable alternative. Furthermore, this review 
has highlighted the need on understanding which treatment 
best serves the client by exploring further the potential impact 
of treatment moderators (e.g. psychological flexibility) and 
predictors (e.g. baseline characteristics of the sample). Given 
that ACT performed similarly to CBT therapy, further research 
is needed to enlighten the functional relationships between ACT 
intervention components, processes and outcomes. Finally, ACT 
has been criticized for using less rigorous methodology, stressing 

the need for larger RCTs conducted by independent research 
teams; hence there is still a clear need for high-quality studies 
that will further examine and support the application and efficacy 
of ACT.
   
Key words: Acceptance and Commitment therapy, psychological 
flexibility model, experiential avoidance, Anxiety disorders, 
metanalytic studies, RCTs
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