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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συναισθηµατική αστάθεια είναι ψυχοφυσιολογικό σύµπτωµα το οποίο παρατηρείται σε ορισµένεσ ψυχικέσ διαταραχέσ. Είναι µια σύνθετη δοµή που περιλαµβάνει: 1) πρωτογενή ή δευτερογενή συναισθήµατα, µε την κάθε κατηγορία να έχει τα δικά τησ χαρακτηριστικά, ένταση και διάρκεια,
2) ταχεία αλλαγή από ουδέτερα ή ήπιασ έντασησ συναισθήµατα σε έντονα και 3) δυσλειτουργική
ρύθµιση των συναισθηµάτων. Η συναισθηµατική αστάθεια συχνά συγχέεται µε την αστάθεια τησ
διάθεσησ, όπωσ στη διπολική διαταραχή, αλλά και µε άλλουσ όρουσ. Για να αποσαφηνιστεί η έννοιά
τησ, ερευνήσαµε βάσεισ δεδοµένων µε τον όρο συναισθηµατική αστάθεια και µελετήσαµε τα σχετικά άρθρα. Στο παρόν άρθρο τοποθετούµε τον όρο στο πλαίσιο τησ τρέχουσασ ορολογίασ και στο
πλαίσιο τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ, διερευνούµε τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά του και
τον τοποθετούµε στο περιβάλλον τησ ψυχοπαθολογίασ. Αιτιολογούµε γιατί ο όροσ συγχέεται µε την
παθολογία τησ διάθεσησ και κατόπιν ορίζουµε τη συναισθηµατική αστάθεια ωσ εγγενέσ χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ που τροποποιείται κατά την ανάπτυξη.
Λέξεισ-κλειδιά: συναισθηµατική αστάθεια, διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ, οριακή διαταραχή προσωπικότητασ, αστάθεια τησ διάθεσησ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
συναισθηµατική αστάθεια είναι ένα ψυχοφυσιολογικό σύµπτωµα το οποίο αναφέρεται σε ψυχοπαθολογίεσ όπωσ είναι η οριακή διαταραχή προσωπικότητασ και οι διπολικέσ διαταραχέσ τησ διάθεσησ.
(1) Παρατηρείται επίσησ σε καταθλιπτικέσ, µετατραυµατικέσ, προεµµηνορροϊκέσ και διατροφικέσ διαταραχέσ, όπωσ επίσησ στην κατάχρηση αλκοόλ, σε επιληπτικέσ κρίσεισ και εγκεφαλικέσ βλάβεσ. (2-4) Οι ασθενείσ
συχνά περιγράφουν τη συναισθηµατική αστάθεια ωσ
κατάσταση γρήγορων συναισθηµατικών µεταπτώσεων
που σχετίζονται µε µια υποκειµενική αίσθηση δυσάρεστων και γρήγορων εναλλαγών µεταξύ ισχυρών συναισθηµάτων και συγκινήσεων.
∆υστυχώσ, στην επιστηµονική βιβλιογραφία, ο όροσ
συναισθηµατική αστάθεια δεν ορίζεται µε σαφήνεια
γεγονόσ που συµβάλλει στη δηµιουργία σύγχυσησ. (3,4)
Ο όροσ χρησιµοποιείται εναλλακτικά και µε την έννοια
τησ συναισθηµατικήσ µεταβλητότητασ και τησ µεταβλητότητασ τησ διάθεσησ, όπωσ αυτέσ περιγράφονται στισ
διπολικέσ διαταραχέσ. (5,6) Η συναισθηµατική αντιδραστικότητα ή η συναισθηµατική δυσρρύθµιση είναι επίσησ όροι που συγχέονται µε τη συναισθηµατική αστάθεια. Λόγω αυτήσ τησ σύγχυσησ και τησ αποτυχίασ τησ
βιβλιογραφίασ να ορίσει ξεκάθαρα τη συναισθηµατική
αστάθεια, ο ορισµόσ τησ χρήζει αποσαφήνισησ. Ο ορισµόσ τησ θα βοηθήσει να κατανοήσουµε τισ πλευρέσ τησ
συναισθηµατικήσ αυτήσ εµπειρίασ και τη ρύθµισή τησ.
Επιπλέον, για να διαγνωστεί ορθά το σύµπτωµα και
να καταγραφούν οι διαφορέσ στισ συναισθηµατικέσ
εκδηλώσεισ θα πρέπει να αναγνωριστούν οι µεταβλητέσ που σχετίζονται µε τη συναισθηµατική αστάθεια,
δεδοµένου ότι αναφέρεται τόσο µια ψυχολογική δυσκολία όσο και σε ένα νευροφυσιολογικό υπόβαθρο. (3,4,7)
Ερευνήσαµε στη βάση δεδοµένων MEDLINE τισ λέξεισ
συναισθηµατική αστάθεια και συµβουλευτήκαµε σχετικά άρθρα που δηµοσιεύτηκαν κυρίωσ την τελευταία
δεκαετία. Αρχικά θα τοποθετήσουµε τον όρο εντόσ τησ
τρέχουσασ ορολογίασ και γνώσησ σε σχέση µε την ανθρώπινη συναισθηµατική εµπειρία και στη συνέχεια θα διερευνήσουµε ορισµένα από τα ψυχοφυσιολογικά χαρακτηριστικά τησ. Η ανασκόπηση αυτή θα ορίσει τη
συναισθηµατική αστάθεια ωσ ένα κληρονοµικό χαρακτηριστικό τησ ιδιοσυγκρασίασ που διαµορφώνεται από
αναπτυξιακέσ εµπειρίεσ – ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει την καθηµερινότητα, αλλά και προδιαθέτει για
συναισθηµατική παθολογία. Ωσ σύµπτωµα αναφέρεται
σε διάφορεσ διαταραχέσ, κυρίωσ όµωσ απαντάται στην
οριακή διαταραχή προσωπικότητασ όπου αποτελεί βασικό συστατικό (7-12) και θεωρείται προγνωστικόσ παράγοντασ αποπειρών αυτοκτονίασ, απρόσφορου θυµού
και συγκρούσεων στισ σχέσεισ. (7,9,12) Χρησιµοποιούµε συστηµατικά τη διαταραχή αυτή ωσ παράδειγµα στο
άρθρο µασ.

H

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
Συναίσθηµα είναι το αισθητηριακό βίωµα που προκύπτει
ωσ αντίδραση σε εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσµατα.
Εκφράζεται µέσω φυσιολογικών και κινητικών αντιδράσεων. (13,14) Ο συγκερασµόσ προηγούµενων συναισθηµατικών και γνωστικών εµπειριών µε τισ τρέχουσεσ σωµατικέσ αισθήσεισ ονοµάζεται συναίσθηµα. (14) Το συναίσθηµα
επίσησ περιλαµβάνει και τη διάσταση τησ κοινωνικήσ
έκφρασησ και αντίδρασησ. ∆ιαδραµατίζει καθοριστικό
ρόλο στισ σκέψεισ και στισ ενέργειεσ του ατόµου σε σχέση µε τον εαυτό του και τουσ άλλουσ, ενώ επηρεάζει και
τον τρόπο που το άτοµο αντιµετωπίζει τουσ αγχογόνουσ
παράγοντεσ και τισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ. (13,14)
Ο Ledoux, (15) ειδικόσ σε θέµατα συναισθηµάτων,
αναφέρει ότι τα συναισθήµατα ή αλλιώσ τα πρωτογενή
συναισθήµατα είναι ταχείεσ, βραχύχρονεσ φυσιολογικέσ αντιδράσεισ σε ερεθίσµατα. Αυτή η πρωτογενήσ
συναισθηµατική απόκριση διαµορφώνεται κυρίωσ στο
µεταιχµιακό δίκτυο, περιλαµβάνοντασ την αµυγδαλή,
αλλά και άλλα σηµεία, όπωσ τα νησίδια. Τα δευτερογενή συναισθήµατα είναι ένα πιο περίπλοκο σύστηµα συναισθηµάτων, µε νοητικέσ αναπαραστάσεισ που προκύπτουν σε συνάρτηση µε προγενέστερεσ αναµνήσεισ και
εµπειρίεσ οι οποίεσ βασίζονται νευρωνικά στο µεταιχµιακό σύστηµα και στα νεοφλοιικά δίκτυα. (13-15)
Σύµφωνα µε την κλινική περιγραφή του, το συναίσθηµα αποτελείται από µια ποσοτική διάσταση που κυµαίνεται από το ρηχό (επίπεδο) έωσ το υπερβολικό συναίσθηµα (οιστριονικό) ωσ προσ τη βαρύτητα. Θεωρείται
απρόσφορο όταν η συναισθηµατική ένταση δεν αντιστοιχεί στη σοβαρότητα του ερεθίσµατοσ. (13)
Τα συναισθήµατα διαφοροποιούνται επίσησ ωσ προσ
την ποιότητα τησ αντίδρασησ: µπορεί να διαρκούν από
µερικά λεπτά έωσ µερικέσ ώρεσ. Η ταχύτητα τησ αντίδρασησ ονοµάζεται ασταθήσ όταν είναι βραχυπρόθεσµα. (16,17) Θα µπορούσε να πει κανείσ ότι τα πρωτογενή συναισθήµατα έχουν µικρή διάρκεια επειδή αφορούν
τη φυσιολογία του οργανισµού. Από την άλλη πλευρά,
τα δευτερογενή συναισθήµατα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια επειδή προκύπτουν µετά από επεξεργασία αναµνήσεων στισ περιοχέσ του εγκεφαλικού φλοιού. Η
µετάβαση σε ένα διαφορετικό συναίσθηµα – χαµηλότερησ έντασησ ή ουδέτερο – δίνει τέλοσ στη συναισθηµατική εµπειρία µέσω γνωστικών µηχανισµών. Χρησιµοποιούνται διάφορεσ γνωστικέσ στρατηγικέσ για την
επίτευξη τησ µετάβασησ, η αποτελεσµατικότητα των
οποίων ποικίλλει. Ο χρόνοσ που απαιτείται για να υποχωρήσει µια συναισθηµατική εµπειρία αποτελεί παράµετρο τησ συναισθηµατικήσ αντίδρασησ. (16-18)
Οι Westen και συν. (19) αναφέρουν τισ ακόλουθεσ διαστάσεισ τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ: ένταση, µεταβλητότητα (που περιλαµβάνει τη διάρκεια και την ταχεία
εναλλαγή συναισθηµάτων), τάση του ατόµου να βιώνει
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συγκεκριµένα συναισθήµατα (ευχάριστα ή δυσάρεστα),
βαθµόσ συνειδητοποίησησ τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ, ικανότητα να βιώνει αµφιθυµία και τέλοσ συναισθηµατική έκφραση. Οι διαστάσεισ που αφορούν την
ένταση, τη διάρκεια και την ταχύτητα τησ µεταβολήσ σχετίζονται µε τη συναισθηµατική αστάθεια. Αντίθετα, η
συνειδητοποίηση τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ και η
δυνατότητα να νιώσει το άτοµο αµφιθυµία αναφέρονται
στην ψυχολογική εµπειρία και κατ’ επέκταση στην αναγνώριση και τη ρύθµιση τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ.
∆εν υπάρχουν πολλοί ορισµοί τησ συναισθηµατικήσ
αστάθειασ παρότι είναι ένασ όροσ που αναφέρεται συχνά.
Το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών-ΙΙΙ (DSM-III), (13) ορίζει τη συναισθηµατική
αστάθεια ωσ υπερβολική συναισθηµατική αντίδραση που
χαρακτηρίζεται από ασταθή και ταχέωσ µεταβαλλόµενα
συναισθήµατα. Σύµφωνα µε την ορολογία του DSM, η
συναισθηµατική αστάθεια αναφέρεται ωσ σηµαντική αντιδραστικότητα στη διάθεση του ατόµου. Συγκεκριµένα
περιγράφεται ωσ επεισόδια έντονησ δυσφορίασ, ευερεθιστότητασ ή άγχουσ, τα οποία διαρκούν µερικέσ ώρεσ
και σπάνια µερικέσ ηµέρεσ. Επιπλέον, οι συγγραφείσ του
DSM-IV τονίζουν ότι η συναισθηµατική αστάθεια χαρακτηρίζεται από σηµαντική αντιδραστικότητα, (20) εποµένωσ σχετίζεται µε χαµηλό κατώφλι αντίδρασησ σε ερεθίσµατα. Ο ορισµόσ υποδηλώνει επίσησ ότι τα αρνητικά
συναισθήµατα επικρατούν και ότι τα συναισθήµατα βιώνονται µε ταχύ ρυθµό για σύντοµα χρονικά διαστήµατα.
Προφανώσ, ο µεγάλοσ αριθµόσ όρων που αναφέρεται
στισ διάφορεσ διαστάσεισ των συναισθηµάτων και τησ
διάθεσησ οδηγεί σε σύγχυση. Είναι σηµαντικό να διαφοροποιήσουµε τον όρο συναισθηµατική αστάθεια από τον
όρο αστάθεια τησ διάθεσησ (βλ. πλαίσιο κειµένου). Όταν
µια συναισθηµατική κατάσταση είναι διάχυτη και διατηρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε αφορά τη διά-

θεση. (13) Η διάθεση διαφέρει από µια χρονικά περιορισµένη συναισθηµατική αντίδραση. Η αστάθεια τησ διάθεσησ συχνά συνδέεται µε τη διπολική διαταραχή, όπωσ
στην περίπτωση τησ ταχείασ κυκλικότητασ ή των µικτών
διαταραχών. (6) Η συναισθηµατική αστάθεια είναι µικρότερησ διάρκειασ και πιο ευµετάβλητη, αναφέρεται δηλαδή σε συχνέσ αλλαγέσ συναισθηµάτων. (17-19) Και τα
δυο φαινόµενα περιλαµβάνουν συγκεκριµένα ποσοτικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν είναι εύκολο να
διαχωριστούν. Για παράδειγµα, ορισµένα άτοµα µε διπολική διαταραχή µπορεί να έχουν χαρακτηριστικά συναισθηµατικήσ αστάθειασ, αλλά να πάσχουν και από αστάθεια τησ διάθεσησ ή ταχεία κυκλικότητα. Η συναισθηµατική
αστάθεια πιθανά λειτουργεί ωσ προδιαθεσικόσ παράγοντασ για την εκδήλωση αστάθειασ τησ διάθεσησ. Στο
παρόν άρθρο υποστηρίζεται ότι η σύγχυση µπορεί να αποφευχθεί αν διαχωριστεί η συναισθηµατική αστάθεια από
συγκεκριµένεσ καταστάσεισ του θυµικού, όπωσ εκείνεσ
που απαντώνται στισ διπολικέσ διαταραχέσ. (21)
Στο σηµαντικό άρθρο τουσ για τισ διαταραχέσ προσωπικότητασ, οι Siever και Davis (22) ορίζουν τη συναισθηµατική αστάθεια ωσ ένα χαρακτηριστικό που προδιαθέτει το άτοµο σε σηµαντικέσ και ταχείεσ µεταπτώσεισ
τησ συναισθηµατικήσ του κατάστασησ και σε ακραία
ευαισθησία απέναντι σε γεγονότα του περιβάλλοντοσ τα
οποία σε φυσιολογικά άτοµα θα προκαλούσαν ηπιότερεσ συναισθηµατικέσ αντιδράσεισ. Το ορίζουν ωσ ένα
γνώρισµα του χαρακτήρα µε βιολογικέσ και ψυχολογικέσ παραµέτρουσ. Το ζήτηµα του υψηλού ή του χαµηλού ορίου ώστε να εκδηλωθεί µια συναισθηµατική απόκριση έχει επίσησ αναλυθεί και από τον Davidson. (23)
Οι Rosenthal και συν. (21) περιγράφουν συνοπτικά
τη συναισθηµατική αστάθεια ωσ την τάση για ακραίεσ
διακυµάνσεισ στισ συναισθηµατικέσ καταστάσεισ. Οι
Miller και Pilkonis (24) την απεικονίζουν ωσ «εγωκε-

Ορισµοί
Πρωτογενέσ συναίσθηµα

Αισθητηριακή εµπειρία ωσ αποτέλεσµα εσωτερικών ή εξωτερικών ερεθισµάτων
που εκφράζεται µε φυσιολογικέσ και κινητικέσ αντιδράσεισ (14)

∆ευτερογενέσ συναίσθηµα

Σύνθετο σύνολο συναισθηµάτων µε νοητικέσ αναπαραστάσεισ που παράγονται σε
σχέση µε προηγούµενεσ αναµνήσεισ και σωµατικέσ εµπειρίεσ (13,14)

Συναισθηµατική αστάθεια

Κληρονοµούµενο/ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό που τροποποιείται από αναπτυξιακέσ εµπειρίεσ. Επηρεάζει τη συναισθηµατική εµπειρία και προδιαθέτει στην
εκδήλωση παθολογίασ στη διάθεση. Στισ διαφορετικέσ τησ διαστάσεισ περιλαµβάνονται η ένταση, το χαµηλό κατώφλι αντίδρασησ σε περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, η
ταχεία µεταβολή συναισθηµάτων µε τυχαίο τρόπο και η δυσκολία ρύθµισησ των
συναισθηµάτων (3,7,19)

∆ιάθεση

Σταθερόσ, διάχυτοσ συναισθηµατικόσ τόνοσ που διαρκεί ηµέρεσ, εβδοµάδεσ ή
µήνεσ (13)

Αστάθεια τησ διάθεσησ

Ταχεία εναλλαγή τησ διάθεσησ (εντόσ ηµερών ή εβδοµάδων) µεταξύ ευθυµίασ,
κατάθλιψησ και ευφορίασ (5,6)
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ντρική και απρόβλεπτη εκδραµάτιση η οποία µπορεί να
οδηγήσει σε επιθετικότητα, αντικοινωνική ή ακραία δραµατική συµπεριφορά». Οι ορισµοί αυτοί δεν αποσαφηνίζουν ιδιαίτερα την έννοια τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ. Άλλοι συγγραφείσ προτείνουν πιο διαφωτιστικούσ
ορισµούσ. Ο Linehan, (8) σηµαντικόσ συγγραφέασ που
ασχολείται µε την οριακή διαταραχή προσωπικότητασ,
προτείνει ότι η δυσκολία στη συναισθηµατική ρύθµιση
που αποτελεί κεντρικό σύµπτωµα αυτήσ τησ διαταραχήσ, χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία απέναντι
σε συναισθηµατικά ερεθίσµατα, υψηλή συναισθηµατική ένταση και αργή επαναφορά στα φυσιολογικά επίπεδα συναισθήµατοσ. Ο Larsen, (25) δηµιουργόσ τησ
Κλίµακασ Συναισθηµατικήσ Αστάθειασ, αναλύει τη συναισθηµατική αστάθεια µε βάση τη συχνότητα των µεταπτώσεων, το βαθµό τησ διακύµανσησ, τη χρονική διάρκεια και την ένταση των συναισθηµάτων στο πλαίσιο τησ
φυσιολογίασ. Ο όροσ συναισθηµατική αστάθεια, εποµένωσ, αναφέρεται στην αστάθεια των συναισθηµάτων και
ειδικά στην ταχύτητα µε την οποία µεταβάλλονται.
Πιο πρόσφατα, οι Links και συν. (7) ενώ διερευνούσαν τη συναισθηµατική αστάθεια σε ασθενείσ µε οριακή διαταραχή προσωπικότητασ, διαπίστωσαν τέσσερα
κλινικά στοιχεία: ένταση και αλλαγή τησ διάθεσησ, συναισθηµατικό σθένοσ, πτωχό ή καθόλου έλεγχο του συναισθήµατοσ µε τυχαίο τρόπο, έντονη αντίδραση σε περιβαλλοντικούσ παράγοντεσ.
Σε µια σηµαντική ανασκόπηση, ο Koenigsberg (3) εξετάζει την έννοια τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ και αναφέρει ότι συνίσταται σε συχνέσ, κατηγορικέσ αλλαγέσ
συναισθηµάτων, συναισθήµατα υψηλήσ έντασησ, περιόδουσ ταχείασ αύξησησ συναισθηµάτων, χαµηλού βαθµού
επαναφορά στο φυσιολογικό επίπεδο του συναισθήµατοσ, ακραία αντιδραστικότητα σε ψυχοκοινωνικά ερεθίσµατα, τυχαίεσ χαοτικέσ ή ταχείεσ κυκλικέσ συναισθηµατικέσ διακυµάνσεισ και οιστριονικού τύπου περιγραφέσ
τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ. Σχολιάζει ότι ορισµένα
από αυτά τα χαρακτηριστικά ενδεχοµένωσ να ανήκουν σε
διαφορετικά νευροβιολογικά και ψυχοκοινωνικά ελλείµµατα. Είναι όντωσ πιθανό να υπάρχει απόσταση µεταξύ
των φυσιολογικών εκδηλώσεων των συναισθηµάτων και
του υποκειµενικού βιώµατοσ του συναισθήµατοσ. Συνεπώσ, στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, (3,7,17-19) η
συναισθηµατική αστάθεια συνδέεται συστηµατικά µε διαστάσεισ όπωσ το συναισθηµατικό σθένοσ, η ένταση των
συναισθηµάτων, το χαµηλό κατώφλι αντίδρασησ σε περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, η ταχεία εναλλαγή συναισθηµάτων µε τυχαίο τρόπο και η δυσκολία ελέγχου των συναισθηµάτων. Οι διαστάσεισ αυτέσ τησ συναισθηµατικήσ
αστάθειασ µπορούν να προσδιοριστούν µε τρόπο σαφή
και κατανοητό αλλά και να παρατηρηθούν µε ευκολία στο
κλινικό πλαίσιο. ∆εδοµένου ότι πλέον γνωρίζουµε περισσότερα για τη συναισθηµατική εµπειρία, είµαστε σε θέση
να καταλήξουµε σε έναν κοινά αποδεκτό πολυδιάστατο
ορισµό αυτού του χαρακτηριστικού. Στη συνέχεια, ανα-

φέρουµε ορισµένα στοιχεία για τη χρησιµότητα και τη
δυνατότητα µέτρησησ αυτών των διαστάσεων, ωστόσο
είναι απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνεσ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ
Συναισθηµατικό σθένοσ
Η συναισθηµατική αστάθεια συνήθωσ αναφέρεται σε
αρνητικά συναισθήµατα και όχι σε θετικά, ίσωσ διότι τα
θετικά συναισθήµατα είναι ευχάριστα και, ωσ εκ τούτου, ανεκτά. Οι Tragesser και συν. (9,10) διαπίστωσαν
ότι η προδιάθεση για εναλλαγή µεταξύ άγχουσ και κατάθλιψησ, όπωσ επίσησ και µεταξύ ευφορίασ και θυµού,
είναι οι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντεσ για την
εµφάνιση οριακήσ διαταραχήσ προσωπικότητασ. Οι
Ebner-Priemer και συν. (17,27) διεξήγαγαν 24ωρεσ
µετρήσεισ τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ ασθενών που
έπασχαν από οριακή διαταραχή. Οι ασθενείσ ανέφεραν
περισσότερα αρνητικά συναισθήµατα απ’ ότι θετικά.
Υπήρξε, επίσησ, διακύµανση όσον αφορά τα θετικά συναισθήµατα στουσ οριακούσ ασθενείσ. Ο Stein (28) αναφέρει υψηλότερο ποσοστό θετικήσ διάθεσησ, αλλά µε µεγαλύτερη διακύµανση στουσ οριακούσ ασθενείσ συγκριτικά
µε ασθενείσ που έπασχαν από ψυχογενή ανορεξία. Υπάρχουν, εποµένωσ, έρευνεσ που τεκµηριώνουν την προδιάθεση για αρνητικά συναισθήµατα σε ασθενείσ µε
οριακή διαταραχή προσωπικότητασ.
Συναισθηµατική ένταση
Όχι µόνο τα άτοµα µε οριακή διαταραχή προσωπικότητασ, αλλά και εκείνα µε διπολικέσ διαταραχέσ αναφέρουν υψηλή ένταση συναισθηµάτων και ειδικότερα εναλλαγέσ µεταξύ κατάθλιψησ και άγχουσ. (29-31) Ωστόσο,
οι Henry και συν. (31) δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι
η ένταση των συναισθηµάτων σχετιζόταν µόνο µε την
οριακή διαταραχή προσωπικότητασ και όχι µε άλλεσ διαταραχέσ προσωπικότητασ. Ο Koenigsberg (3) τονίζει ότι
µπορεί επίσησ να παρατηρηθεί και στην οιστριονική διαταραχή προσωπικότητασ. Οι Herpertz και συν. (32) παρατήρησαν ότι ασθενείσ µε οριακή διαταραχή προσωπικότητασ ανέφεραν υψηλότερησ έντασησ συναισθήµατα σε
σύγκριση µε ασθενείσ που έπασχαν από αποφευκτική
διαταραχή, µετά από την ανάγνωση µιασ µικρήσ ιστορίασ. Οι Stiglmayr και συν. (33) κατέγραψαν υψηλότερησ έντασησ αυτο-αποστροφή σε άτοµα µε οριακή διαταραχή συγκριτικά µε άτοµα τησ οµάδασ ελέγχου, ενώ
οι Levine και συν. (34) διαπίστωσαν πιο έντονεσ αντιδράσεισ σε αρνητικά συναισθήµατα σε ασθενείσ µε οριακή
διαταραχή συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου. Οι Links
και συν. (35) αναφέρουν ότι η ένταση τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ στουσ ασθενείσ µε οριακή διαταραχή
παρουσίαζε αρνητική συσχέτιση µε τισ µετρήσεισ εναλλαγήσ τησ διάθεσησ, υποδηλώνοντασ ότι οι πιο ακραίεσ
τιµέσ τησ διάθεσησ ήταν λιγότερο προβλέψιµεσ σε σχέση µε τισ πιο ήπιεσ τιµέσ. Πολλοί κλινικοί και ερευνητέσ πιστεύουν ότι οι ασθενείσ µε οριακή διαταραχή προ-
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σωπικότητασ συνήθωσ υπερβάλουν στισ αναφορέσ τησ
διάθεσήσ τουσ, συγκριτικά µε τουσ καταθλιπτικούσ ασθενείσ χωρίσ διαταραχή προσωπικότητασ. (36,37) Όµωσ,
δεν δίνουν έντονα καταθλιπτική εικόνα στο έµπειρο κλινικό µάτι. (38) Οι Gratz και συν. (39) διαπίστωσαν ότι οι
ασθενείσ µε οριακή διαταραχή είναι λιγότερο πρόθυµοι
να βιώσουν δυσφορία στην προσπάθεια να εκτελέσουν
στοχοκατευθυνόµενεσ συµπεριφορέσ – γεγονόσ που δεν
αντανακλά µόνο την εµφανή υπερβολή και την έλλειψη
ανοχήσ απέναντι στη συναισθηµατική εµπειρία, αλλά και
την ελλειµµατική διαχείριση των συναισθηµάτων τουσ
που δηµιουργεί δυσφορία. Τα ανάµεικτα αποτελέσµατα
σχετικά µε την υψηλή συναισθηµατική αντιδραστικότητα των ασθενών µε οριακή διαταραχή µπορεί σε κάποιεσ περιπτώσεισ να ερµηνευθούν ωσ αποτέλεσµα πιθανών µετατραυµατικών εµπειριών που προκαλούν µειωµένη
συναισθηµατική αντιδραστικότητα λόγω τησ ενεργοποίησησ διασχιστικών µηχανισµών άµυνασ. Εν τούτοισ, οι
Kuo και Linehan (40) βρήκαν ότι η συναισθηµατική δυσρύθµιση των ασθενών µε οριακή διαταραχή εξηγείται
από το γεγονόσ ότι η συναισθηµατική τουσ ένταση έχει
υψηλότερη τιµή αφετηρίασ και όχι από την ύπαρξη συναισθηµατικήσ αντιδραστικότητασ.
Οι Henry και συν. (41,42) έχουν διερευνήσει τη συναισθηµατική ένταση των ασθενών µε διπολική διαταραχή σε περιόδουσ ευφορίασ και διαπίστωσαν ταχείεσ και
ασταθείσ αντιδράσεισ σε συναισθηµατικά ερεθίσµατα.
Οι M’Bailara και συν. (43) έχουν επίσησ δείξει ότι οι
ασθενείσ µε διπολική διαταραχή παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηµατικήσ αστάθειασ και έντασησ
συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου. Συνεπώσ, οι ασθενείσ µε διαταραχέσ τησ προσωπικότητασ και τησ διάθεσησ αναφέρουν µη φυσιολογική ένταση συναισθηµάτων, αλλά τα άτοµα µε διπολική διαταραχή συνήθωσ
είναι πιο ανεκτικά και παραπονιούνται για πλήξη µε τη
σταθεροποίηση τησ διάθεσησ.
Χαµηλό ‘Κατώφλι’ Αντίδρασησ σε Περιβαλλοντικά Ερεθίσµατα
Οι ιδιαίτεροι τρόποι µε τουσ οποίουσ τα περιβαλλοντικά
ερεθίσµατα ενεργοποιούν τη συναισθηµατική αστάθεια,
ειδικά σε ασθενείσ µε οριακή διαταραχή προσωπικότητασ, χρήζουν µελέτησ. (30,44-46) Οι διάφορεσ εναλλαγέσ συναισθηµάτων θεωρείται ότι προκύπτουν ωσ αντίδραση σε εξωτερικά γεγονότα, ωστόσο µπορεί να πηγάζουν
και από αρνητικέσ σκέψεισ για τον εαυτό, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενοχών, αισθήµατοσ απόρριψησ ή
εγκατάλειψησ. Τα συναισθήµατα αυτά βιώνονται συχνά
από ασθενείσ µε οριακή διαταραχή. Μια µελέτη έχει δείξει ότι σε ασθενείσ µε οριακή διαταραχή µόνο το 30%
των αλλαγών τησ διάθεσησ προκλήθηκε από εξωτερικά
γεγονότα. (35) Τα δευτερογενή συναισθήµατα πιθανά
συµβάλλουν σε παρατεταµένη δυσφορία, καθώσ παρατείνουν το αρχικό διαπροσωπικό στρεσ και αιτιολογούν
την τάση για αυτοκαταστροφικέσ συµπεριφορέσ. (12,29,44)
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Ταχεία Εναλλαγή Συναισθηµάτων µε Τυχαίο Τρόπο
Η ταχεία εναλλαγή συναισθηµάτων περιγράφει απόλυτα τη συναισθηµατική αστάθεια. (29,33,45) Παρατηρείται για ορισµένα λεπτά ή µερικέσ ώρεσ και έχει βραχεία διάρκεια. (15) Οι Cowdry και συν. (47) και ο Stein
(28) διαπίστωσαν ότι οι νοσηλευόµενοι ασθενείσ µε οριακή διαταραχή παρουσιάζουν µεγαλύτερη ηµερήσια διακύµανση τησ διάθεσησ και πιο τυχαία κατανοµή των
πρωινών διαθέσεων απ’ ότι οι ασθενείσ µε µείζονα κατάθλιψη ή οι υγιείσ µάρτυρεσ. Εν τούτοισ, οι ασθενείσ µε
οριακή διαταραχή φαίνεται να βιώνουν πιο παρατεταµένα συναισθήµατα όσον αφορά το θυµό. (48)
Ο Benazzi (5,49) αναφέρει ότι, µεταξύ µειζόνων επεισοδίων, ασθενείσ µε διπολική διαταραχή βιώνουν µικτέσ
καταστάσεισ που χαρακτηρίζονται από αστάθεια τησ διάθεσησ και ευαισθησία στισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ. Εδώ
ο συγγραφέασ χρησιµοποιεί εναλλακτικά τουσ όρουσ
διάθεση και συναίσθηµα, καθιστώντασ δύσκολη την αποσαφήνιση των εννοιών.
∆ιαταραχή Ελέγχου τησ Συναισθηµατικήσ Ρύθµισησ
Είναι απαραίτητο να διεξαχθούν επιπλέον έρευνεσ για τη
διαταραχή τησ συναισθηµατικήσ ρύθµισησ, η οποία µπορεί επίσησ να γίνει αντιληπτή και ωσ ξεχωριστή έννοια. Η
συναισθηµατική αντιδραστικότητα είναι η τάση του ατόµου να πυροδοτείται εύκολα από συγκεκριµένα, συναισθηµατικά φορτισµένα γεγονότα. (25) Η ρύθµιση των συναισθηµάτων, είναι η διαδικασία τησ διαµόρφωσησ ψυχικών
καταστάσεων µε τη διαµεσολάβηση µηχανισµών που ποικίλουν από τουσ ασυνείδητουσ, οµοιοστατικούσ µηχανισµούσ έωσ την αυτορύθµιση µέσω γνωστικών διεργασιών
και τησ αλληλεπίδρασησ µε τουσ άλλουσ. (26) Η κατάλληλη ρύθµιση ισοδυναµεί µε την ικανότητα αναγνώρισησ τησ
συναισθηµατικήσ εµπειρίασ και τησ µετατροπήσ τησ σε
πιο ανεκτά συναισθήµατα ή αλλιώσ η επίτευξη συναισθηµατικήσ ουδετερότητασ µέσω νοητικήσ επεξεργασίασ,
όπωσ η αποστασιοποίηση ή η επανεκτίµηση. (48) Το ιδιαίτερο προφίλ συναισθηµατικήσ ρύθµισησ κάθε ατόµου
αναπτύσσεται βάσει των διαφόρων εµπειριών ζωήσ και
των γνωστικών του σχηµάτων. Όταν η ρύθµιση αποτύχει
– δηλαδή όταν παρατηρηθεί δυσρύθµιση των συναισθηµάτων – τα συναισθήµατα ή θα υπο-ρυθµιστούν ή θα υπερρυθµιστούν. Θεωρείται ότι υπερ-ρυθµίζονται σε σωµατόµορφεσ διαταραχέσ, ενώ υπο-ρυθµίζονται σε ασθενείσ µε
οριακή διαταραχή. (50) Το προφίλ τησ υπο-ρύθµισησ θεωρείται χαρακτηριστικό των ασθενών µε οριακή διαταραχή. Τα συναισθήµατα βγαίνουν εκτόσ ελέγχου, αλλάζουν
ταχύτατα, εκφράζονται µε έντονο και ανάµικτο τρόπο και
τελικά υπερνικούν τη δύναµη τησ λογικήσ. (8,45,48) Οι
ψυχοδυναµικοί συγγραφείσ εξηγούν µε αναπτυξιακούσ
όρουσ την ταχεία εναλλαγή τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ στην οριακή διαταραχή προσωπικότητασ. (8,51,52)
Άλλοι, θεωρούν ότι ευθύνονται σεροτονινεργικά ελλείµµατα, η ανώριµη νευρολογική ανάπτυξη που παρεµποδίζεται από δυσλειτουργικέσ σχέσεισ παιδιού/γονέα ή απλά
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η παραµέληση. (16,22,44,45,52-55) Αυτό σηµαίνει ότι οι
ασθενείσ µε οριακή διαταραχή που έχουν βιώσει τραυµατικέσ εµπειρίεσ ή αποστέρηση κατά την παιδική ηλικία δεν έχουν αναπτύξει την εγκεφαλική και ψυχολογική
ικανότητα να ανταπεξέρχονται σε περίπλοκα ή δυνατά
συναισθήµατα πέραν τησ βασικήσ απόκρισησ. (56)
Οι Koenigsberg και συν. (48) έδειξαν ότι κατά την
ενεργοποίηση γνωστικών στρατηγικών απέναντι στα
αρνητικά συναισθήµατα που προκαλούν δυσάρεστεσ
εικόνεσ, δεν ενεργοποιείται το ίδιο καλά ο πρόσθιοσ
φλοιόσ προσαγωγίου και η ενδοβρεγµατική αύλακα –
τα κέντρα αξιολόγησησ των ερεθισµάτων – στουσ ασθενείσ µε οριακή διαταραχή και συναισθηµατική αστάθεια
όπωσ στουσ φυσιολογικούσ εθελοντέσ. ∆υσκολεύονται
να δώσουν την κατάλληλη προσοχή σε κοινωνικά ερεθίσµατα και αποστασιοποιούνται απέναντι σε συναισθηµατικά ερεθίσµατα µε συνέπεια να µη δίνουν τη δέουσα προσοχή στη συναισθηµατική ρύθµιση και να µην
ενεργοποιούν γνωστικούσ µηχανισµούσ προκειµένου να
ανακτήσουν την ηρεµία τουσ. Κατακλυσµένοι από αυτή
την εµπειρία καταφεύγουν συχνά σε αυτοκαταστροφικά ξεσπάσµατα ή πρωτόγονουσ µηχανισµούσ άµυνασ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ
Η κατανόηση τησ αιτιολογίασ είναι ένασ άλλοσ τρόποσ
να φωτίσουµε σε βάθοσ µια έννοια. Ο Koenigsberg (3)
αναφέρει ότι η συναισθηµατική αστάθεια οφείλεται σε
δυσρύθµιση των νευρολογικών συστηµάτων, σε ψυχοκοινωνικά ελλείµµατα ή σε αλληλεπίδραση και των δυο.
Γενετικοί Συσχετισµοί
Στην περίπτωση που ένασ διακριτόσ φαινότυποσ τησ
συναισθηµατικήσ αστάθειασ αναγνωρίζεται συχνά ωσ
χαρακτηριστικό σε πολλέσ παθογένειεσ, ενδεχοµένωσ
να µπορεί να οδηγήσει την έρευνα προσ συγκεκριµένουσ ενδοφαινότυπουσ που θα λειτουργούν ωσ σκαλοπάτια για την αναγνώριση του γονότυπου. (57-59) Για
παράδειγµα, οι Clayton, (60) Angst, (61) και οι συνεργάτεσ τουσ συνέκριναν τουσ υγιείσ συγγενείσ ασθενών
µε συναισθηµατικέσ διαταραχέσ µε µάρτυρεσ. ∆ιαπίστωσαν µεγαλύτερη αυτονοµική αστάθεια, συµπεριλαµβανοµένησ τησ χαµηλήσ συναισθηµατικήσ σταθερότητασ, σε αυτούσ τουσ συγγενείσ, υποδεικνύοντασ έτσι έναν
πιθανό κλινικό δείκτη για τισ συναισθηµατικέσ διαταραχέσ, ένα χαρακτηριστικό προδιάθεσησ για τισ παθογένειεσ τησ διάθεσησ. Η έλλειψη συσχέτισησ µεταξύ
αυτοαναφερόµενησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ και του
αριθµού των µειζόνων επεισοδίων τησ διάθεσησ δείχνει ότι η αστάθεια δεν αντανακλά απαραίτητα την επανεµφάνιση επεισοδίων τησ διάθεσησ, αλλά αντ’ αυτού
ίσωσ αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για την ύπαρξη ενόσ
χαρακτηριστικού τησ προσωπικότητασ. (42)
Εν τούτοισ, οι φαινότυποι συνήθωσ είναι περίπλοκα
και πολύ-γενετικά φαινόµενα - η µελέτη τουσ είναι απίθανο να δώσει απλέσ απαντήσεισ ή τιµέσ σηµαντικήσ

διακύµανσησ. (57-59) Σήµερα, αξιόπιστα δεδοµένα δείχνουν ότι οι κληρονοµούµενη γενετική ποικιλοµορφία
τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ εντοπίζεται σε οικογένειεσ όπου τα άτοµα πάσχουν από οριακή διαταραχή προσωπικότητασ. (62,63) Μελέτεσ διδύµων (64,65) επίσησ
υποστηρίζουν την ύπαρξη γενετικών στοιχείων για τη
συναισθηµατική αστάθεια. Οι Distel και συν. (66) σε µια
σηµαντική µελέτη διδύµων για τη γενετική συνδιακύµανση στην οριακή διαταραχή προσωπικότητασ, συµπεραίνουν ότι η συναισθηµατική αστάθεια είναι ένα από τα
στοιχεία που καθορίζουν τη διαταραχή. Η διακύµανσή
τησ θεωρείται ήπια καθότι η µισή από την κληρονοµικότητα υποστηρίζεται από γενετικά κοινέσ οδούσ που
περικλείουν επίσησ προβλήµατα ταυτότητασ, δυσλειτουργικών σχέσεων και αυτοτραυµατισµού. Ένασ ισχυρόσ περιβαλλοντικόσ παράγοντασ µπορεί να επηρεάσει
την ανάπτυξή τησ, εφόσον οι ασθενείσ µε οριακή διαταραχή φαίνεται ότι έχουν υψηλά ποσοστά αρνητικών γεγονότων ζωήσ κατά την παιδική ηλικία.
Κάποια αλληλόµορφα του πολυµορφικού γονιδίου
µεταφορέα 5HT που επηρεάζει τη σεροτονινεργική λειτουργία και το γονίδιο του υποδοχέα µ-οπιοειδών κερδίζουν την προσοχή αναφορικά µε τη συναισθηµατική
αστάθεια. (57) Εν τούτοισ, οι µελέτεσ αυτέσ θα πρέπει
να επιβεβαιωθούν.
Νευροβιολογικοί Συσχετισµοί
Σε επίπεδο νευροµετατροπήσ, η σεροτονινεργική διαταραχή και η νοραδρενεργική ενεργοποίηση πιστεύεται
ότι συµβάλλουν στη συναισθηµατική αστάθεια στισ διαταραχέσ προσωπικότητασ. (55,67,68) Ορισµένοι νευροδιαβιβαστέσ µπορεί να συµµετέχουν σε αυτό. Η διέγερση µέσω των παραγόντων ενεργοποίησησ τησ συναισθηµατικήσ
αντίδρασησ τροποποιούνται από χολινεργικούσ, σεροτονινεργικούσ και νοραδρενεργικούσ νευροδιαβιβαστέσ
που δραστηριοποιούνται µέσω τησ αµυγδαλήσ. Ο Depue
(69) έχει υποστηρίξει ότι το ντοπαµινεργικό δίκτυο εµπλέκεται στα θετικά συναισθήµατα και στην κινητική ενεργοποίηση, το νορεπινεφρινικό δίκτυο, µε την εγρήγορση, την ετοιµότητα και την αρνητική συναισθηµατικότητα
και το σεροτονινικό δίκτυο µε την αντιδραστικότητα σε
όλα τα ερεθίσµατα και την ευερεθιστότητα. (3,70) Η χολινεργική νευροδιαβίβαση µπορεί να υποστηρίζει την
ενεργοποίηση του κογχοµετωπιαίου φλοιού σε απόκριση του κοινωνικού πλαισίου ενόσ συναισθήµατοσ, διατηρώντασ έτσι την οργή, την ταχεία συναισθηµατική αντιδραστικότητα και τη συναισθηµατική αστάθεια. (3)
Συνοπτικά, ορισµένοι συγγραφείσ υποστηρίζουν ότι η
συναισθηµατική αστάθεια µπορεί να δηµιουργείται από
την υπερβολική µεταιχµιακή (limbic) αντιδραστικότητα
στα ΟΑΒΑεργικά/γλουταµινεργικά/χολινεργικά κυκλώµατα, έχοντασ ωσ αποτέλεσµα µια αύξηση τησ ευαισθησίασ ή τησ αντιδραστικότητασ σε περιβαλλοντικά συναισθηµατικά ερεθίσµατα όπωσ παρατηρούνται στην οριακή
διαταραχή προσωπικότητασ και σε άλλεσ διαταραχέσ
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προσωπικότητασ τησ οµάδασ Β. (54,55,58) Οι M’Balaria
και συν. (43) διερωτώνται αν το χαρακτηριστικό αυτό
µπορεί επίσησ να µην επηρεάζει και την αστάθεια τησ
διάθεσησ στουσ ασθενείσ µε διπολικέσ διαταραχέσ.
Αυτέσ οι υποθέσεισ και ορισµένα άλλα δεδοµένα υποστηρίζουν την ύπαρξη νευροφυσιολογικήσ βάσησ για τη
συναισθηµατική αστάθεια, αλλά δηλώνουν επίσησ και
το ρόλο αναπτυξιακών ελλειµµάτων τα οποία εξηγούν
την πτωχή ρύθµιση τησ µεταβαλλόµενησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ. Όπωσ σηµειώνεται νωρίτερα, οι συγγραφείσ κατηγορούν την ανώριµη νευροανάπτυξη που
εµποδίζεται από τισ τεταµένεσ σχέσεισ παιδιών και γονέων ή απλά την παραµέληση για να εξηγήσουν το χαρακτηριστικό αυτό. (16,51,52,54)
Αναπτυξιακοί Συσχετισµοί
Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι τα συναισθήµατα υποστηρίζονται από έµφυτα και επίκτητα νευροσυµπεριφορικά κυκλώµατα που επιτελούν µια οµοιοστατική λειτουργία, οδηγώντασ στη ρύθµιση των φυσιολογικών αντιδράσεων,
των κινητικών αντιδράσεων και εκφράσεων του προσώπου. Τα βασικά συναισθήµατα είναι µέροσ µιασ ταχείασ
φυσιολογικήσ αντίδρασησ σε συγκεκριµένουσ εκλυτικούσ
παράγοντεσ. Τα εκτελεστικά φλοιικά δίκτυα ύστερα επιτρέπουν τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των πρωτογενών και των δευτερογενών συναισθηµάτων και καθορίζουν τη βαρύτητα που θα τουσ δοθεί
και το κατά πόσο θα συσχετιστούν µε προηγούµενεσ εµπειρίεσ. Σε δεύτερη φάση, τα δίκτυα ρυθµίζουν την ενεργοποίηση ή την αναστολή τησ αντίδρασησ, όπωσ επίσησ και
την τροποποίηση ή την έκφρασή τησ, ειδικά αν η αυτόνοµη συναισθηµατική αντίδραση µπορεί να απειλεί υψηλότερησ τάξησ νοητικούσ στόχουσ. (3,14,15) Τα νευρολογικά σηµεία τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ βρίσκονται
κυρίωσ στισ µεταιχµιακέσ και πρόσθιεσ υποφλοιικέσ και
φλοιικέσ περιοχέσ σε σχέση µε άλλα φλοιικά δίκτυα.
(14,15) Ο νωτιαίοσ και µέσοσ προµετωπιαίοσ φλοιόσ και
ο φλοιόσ τησ πρόσθιασ έλικασ είναι περιοχέσ του εγκεφάλου που εµπλέκονται στη γνωστική και εκτελεστική
λειτουργία που σχετίζεται µε την επεξεργασία τησ προσοχήσ και του συναισθήµατοσ. Ενώ ο µετωποβασικόσ φλοιόσ µπορεί να σχετίζεται περισσότερο µε την άρση των αναστολών και την αλλαγή στισ λειτουργίεσ του συναισθήµατοσ,
το εσωτερικό µέροσ εµπλέκεται στον έλεγχο τησ διάθεσησ και στισ νευροφυτικέσ λειτουργίεσ. (71,72) Το πλευρικό µέροσ µπορεί να εµπλέκεται στη διεργασία τησ ενσυναίσθησησ και τησ κοινωνικά κατάλληλησ συµπεριφοράσ
και να επεξεργάζεται την ανάλυση εξωτερικών αλληλεπιδράσεων. (73) Όλεσ αυτέσ οι φλοιικέσ περιοχέσ συνδέονται µε µεταιχµιακέσ υποφλοιικέσ δοµέσ – όπωσ η αµυγδαλή, η νησίδα, ο ιππόκαµποσ και άλλοι υποφλοιικοί
πυρήνεσ – σε ένα σύνθετο νευροκύκλωµα που ταλαντεύεται σαν τραµπάλα, όπωσ το θέτουν οι Pavuluri και συν.
(74) Η αµυγδαλή είναι ο µεταιχµιακόσ πυρήνασ που είναι
κυρίωσ υπεύθυνοσ για την αντίδραση σε θετικά και αρνη-
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τικά συναισθήµατα τα οποία µπορεί να βραχυκυκλώσουν
το δίκτυο επεξεργασίασ δευτερογενών συναισθηµάτων
παρακάµπτοντασ τισ εκτελεστικέσ λειτουργίεσ και προωθώντασ µια ταχεία, και αυτόµατη αντίδραση. (75,76)
Ψυχολογικοί Συσχετισµοί
Από ψυχολογικήσ απόψεωσ, τα δευτερογενή συναισθήµατα διαµορφώνονται από το συνδυασµό τησ συνειδητήσ αναπαράστασησ του εαυτού εντόσ ενόσ συγκεκριµένου πλαισίου και αυτοµατοποιηµένων αντιδράσεων
σε προηγούµενεσ αναπαραστάσεισ. Τα συναισθήµατα
γίνονται αντικείµενο συνειδητήσ επεξεργασίασ µέσω
των νευροκυκλωµάτων του προµετωπιαίου φλοιού και
του φλοιού τησ πρόσθιασ έλικασ σε σύνδεση µε το µεταιχµιακό και αυτόνοµο σύστηµα. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπεται η συνείδηση του εαυτού καθώσ και η αξιολόγηση νοητικών εικόνων και συναισθηµάτων που συνδέονται
µε την αναπαράσταση του εαυτού και των άλλων. (14)
Όπωσ υποδεικνύει αυτό το πλούσιο και περίπλοκο δίκτυο
που αποτελείται από πολλούσ νευρικούσ βρόγχουσ ανάδρασησ, η δυσρύθµιση σε οποιοδήποτε από αυτά τα επίπεδα θα σήµαινε και συναισθηµατική αστάθεια ή σοβαρέσ διακυµάνσεισ εντόσ του νευρολογικού και του
φυσιολογικού συστήµατοσ ρύθµισησ. (3)
Η µάθηση και η εµπειρία διαδραµατίζουν βασικό ρόλο
στη συναισθηµατική αναγνώριση, ρύθµιση και έκφραση.
Οι αναπτυξιακέσ εµπειρίεσ διαµορφώνουν το εγκεφαλικό κύκλωµα που στόχο έχει την αξιολόγηση των διαπροσωπικών, συναισθηµατικά φορτισµένων γεγονότων. Ήδη
από νωρίσ, τα µωρά και τα παιδιά χρησιµοποιούν την
αλληλεπίδρασή τουσ µε τουσ ενήλικεσ που τα φροντίζουν
ωσ µέσο αναγνώρισησ και διαχείρισησ των συναισθηµάτων τουσ – πρόκειται δηλαδή για έναν κοινωνικό βρόγχο
ανάδρασησ. Οι Fonagy και συν. (16) έχουν δείξει το ρόλο
τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ στην ανάπτυξη τησ συναισθηµατικήσ ρύθµισησ και σύνδεσησ στα βρέφη. Η αναγνώριση των συναισθηµάτων του βρέφουσ από τουσ γονείσ
που αντικατοπτρίζεται στα πρόσωπά τουσ και στισ αντιδράσεισ ενσυναίσθησησ, βοηθούν το παιδί να δοµήσει
την ικανότητα να αναγνωρίσει τισ δικέσ του συναισθηµατικέσ εµπειρίεσ και να αποκτήσει αίσθηση του εαυτού
και των άλλων. Η σταθερότητα ή η αστάθεια του αναπτυσσόµενου εγκεφαλικού δικτύου εξηγεί τη συναισθηµατική δυσρύθµιση ή την παρορµητικότητα που παρατηρείται στα βρέφη και στα νήπια. (3-16)
Κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία, αλλά και
µετέπειτα, τα άτοµα µαθαίνουν στρατηγικέσ ρύθµισησ
των συναισθηµατικών τουσ αντιδράσεων, όπωσ µε την
αποστασιοποίηση ή την επανεκτίµηση. Οι Goldin και συν.
(76) υποστηρίζουν ότι η επανεκτίµηση οδηγεί στη µειορρύθµιση των συναισθηµάτων, ενώ η καταπίεση περιλαµβάνει αυξηµένεσ προσπάθειεσ αναστολήσ συµπεριφορών που αφορούν τισ εκφράσεισ του προσώπου. Άλλη
εναλλακτική είναι η χρησιµοποίηση άλλων ατόµων για
την εκφόρτιση των συναισθηµάτων, για λήψη υποστήρι-
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ξησ και συµβουλών σε σχέση µε το πώσ να αντιδράσει
κανείσ σε διαπροσωπικά συναισθηµατικά ερεθίσµατα.
Ελλείµµατα µάθησησ στον τρόπο ρύθµισησ των συναισθηµάτων παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ. Οι Andrulonis και συν. (77) έχουν υποστηρίξει ότι ο µειωµένοσ συναισθηµατικόσ έλεγχοσ, η
ευερεθιστότητα και η ανωριµότητα συνδέονται µε ελλειµµατικέσ εκτελεστικέσ λειτουργίεσ. Υπάρχουν και άλλεσ
αναφορέσ που υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση. Τα
συµπτώµατα τησ οριακήσ διαταραχήσ, συµπεριλαµβανοµένησ τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ, µπορούν να ερµηνευθούν ωσ αποτέλεσµα αλλοιωµένησ ικανότητασ σύνδεσησ µεταξύ προµετωπιαίου φλοιού και άλλων κέντρων
που εµπλέκονται στη γνωστική και εκτελεστική λειτουργία. (78,79) Επιπλέον, από ψυχοπαθολογικήσ πλευράσ,
οι ΜacKinnon και Pies (70) προτείνουν ότι οι γενετικοί
παράγοντεσ, οι εγκεφαλικοί τραυµατισµοί ή το στρεσ µπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στην ιδιοσυγκρασία, το
οποίο οδηγεί σε παθολογικέσ καταστάσεισ τησ διάθεσησ.
Σύµφωνα µε τουσ συγγραφείσ, η χαρακτηρολογική αστάθεια επέρχεται από αγχογόνουσ παράγοντεσ νωρίσ στη
ζωή, όπωσ η συνεχήσ έκθεση σε µη προβλέψιµα πλαίσια επιβράβευσησ/ενίσχυσησ που προκαλούν σοβαρέσ
και επίµονεσ συγκρούσεισ µεταξύ γονέα και παιδιού, αλλά
και πτωχέσ αντικειµενοτρόπεσ σχέσεισ. Αυτά τα αγχογόνα γεγονότα αυξάνουν την απελευθέρωση τοξικών επιπέδων κορτικοστεροειδών που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και καθορίζουν τον τρόπο εκδήλωσησ
των συναισθηµάτων ή την αστάθεια τησ διάθεσησ. Σε
σηµαντικά άρθρα, οι Post (80) και Meany (81) τονίζουν
την ύπαρξη επιγεννητικών επιδράσεων στη βιολογία τησ
ρύθµισησ των συναισθηµάτων λόγω έκθεσησ σε επαναλαµβανόµενο στρεσ. Οι Koukopoulos και συν. (82) εξηγούν τη διαταραχή τησ ρυθµιστικήσ ικανότητασ του κεντρικού νευρικού συστήµατοσ που παρατηρείται στην κυκλοθυµία
των ασθενών µε διπολική διαταραχή, ωσ αποτέλεσµα τησ
διαταραχήσ του νευρικού συστήµατοσ που µεσολαβεί στην
αντίδραση προσαρµογήσ του οργανισµού στην αλλαγή.
Η υπόθεση των McKinnon και Pies (70) και των
Koukopoulos και συν. (82) περιλαµβάνει επίσησ µια
υπόθεση για τη συναισθηµατική αστάθεια που είναι
συνήθωσ από τη φύση τησ κυκλική/διπολική. Η άποψή
τουσ σχετίζεται περισσότερο µε την κυκλικότητα τησ
διάθεσησ ή τη συναισθηµατική δυσρρύθµιση απ’ ότι µε
τη συναισθηµατική αστάθεια. ∆εν είναι σαφέσ αν οι απόψεισ αυτέσ µπορούν να εφαρµοστούν στη συναισθηµατική αστάθεια που απαντάται σε άλλεσ παθολογικέσ
καταστάσεισ. Για παράδειγµα, η συναισθηµατική αστάθεια και δυσρρύθµιση είναι χαρακτηριστικά που απαντώνται σε µετατραυµατικέσ αγχώδεισ διαταραχέσ και
αποδίδονται σε τραυµατικέσ εµπειρίεσ. (3) Η θεώρηση
τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ ωσ δυσκολίασ προσαρµογήσ του ατόµου σε αρνητικά περιβαλλοντικά ερεθίσµατα συµφωνεί µε όσα αναφέρονται για τισ διαταραχέσ προσωπικότητασ. Από αυτήν την άποψη, ο Koenigsberg

(3) υποδεικνύει δυο τύπουσ συναισθηµατικήσ αστάθειασ: έναν τύπο υπο-ανταπόκρισησ σε σχέση µε το επίπεδο τησ κατάλληλησ απόκρισησ (µε αργή επαναφορά
στο φυσιολογικό) και έναν δεύτερο αντιδραστικό τύπο
υπερ-ανταπόκρισησ (µε αυξηµένη αντιδραστικότητα και
απόκριση στα ερεθίσµατα). Σε αυτό το πλαίσιο, διαφορετικέσ µη φυσιολογικέσ διαστάσεισ µπορούν να πυροδοτήσουν διαφορετικέσ συναισθηµατικέσ αποκρίσεισ:
µια υπο-ανταποκρινόµενη και πιο αυτόνοµη αντίδραση
ενδεχοµένωσ να ταίριαζε στην κατηγορία του διπολικού
φάσµατοσ, ενώ µια υψηλά αντιδραστική απόκριση θα
σχετιζόταν µε τισ διαταραχέσ προσωπικότητασ.
Εποµένωσ, η συναισθηµατική αστάθεια αναφέρεται
περισσότερο ωσ χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ
παρά ωσ κατάσταση τησ διάθεσησ – ένα χαρακτηριστικό
που µπορεί να επιµείνει για χρόνια, ειδικότερα στην οριακή διαταραχή προσωπικότητασ, (9,10) που όµωσ παρατηρείται και στισ διπολικέσ διαταραχέσ τησ διάθεσησ και
σε άλλεσ διαταραχέσ προσωπικότητασ. (83-87) Ο Paris
(88) µετά από πολυετή παρακολούθηση µιασ κοόρτησ
ασθενών µε οριακή διαταραχή, διαπίστωσε ότι αυτό που
οδηγούσε στισ πιο επίµονεσ διαπροσωπικέσ και εργασιακέσ δυσλειτουργίεσ ήταν η συναισθηµατική αστάθεια.
Μια διαχρονική µελέτη στο νοσοκοµείο McLean για τα
διαπροσωπικά χαρακτηριστικά τησ οριακήσ διαταραχήσ
προσωπικότητασ επίσησ επεσήµανε ότι το πιο επίµονο
χαρακτηριστικό ήταν η συναισθηµατική δυσφορική αντίδραση απέναντι στη συνθήκη τησ µοναξιάσ. (84) Οι
Tragesser και συν. (9,10) παρόλα αυτά θεωρούν ότι η
συναισθηµατική αστάθεια σε συνδυασµό µε την παρορµητικότητα είναι οι ισχυρότεροι παράγοντεσ που προβλέπουν την ανάπτυξη και την εγκατάσταση οριακών χαρακτηριστικών στο µέλλον. Τα δεδοµένα αυτά τονίζουν ότι
η συναισθηµατική αστάθεια είναι ένα χαρακτηριστικό τησ
ιδιοσυγκρασίασ που εµµένει και συµβάλλει στη δηµιουργία κοινωνικών δυσλειτουργιών σε µακροχρόνια βάση.
Η συναισθηµατική αστάθεια έχει επίσησ µελετηθεί σε
σχέση µε το νευρωτισµό – µια βασική διάσταση τησ προσωπικότητασ η οποία αφορά την προδιάθεση σε αρνητικέσ συναισθηµατικέσ εµπειρίεσ και γνωστικέσ διεργασίεσ που χαρακτηρίζονται από κατάθλιψη, άγχοσ, θυµό
και ντροπή. Ο νευρωτισµόσ θεωρείται προγνωστικόσ
παράγοντασ για διάφορεσ ψυχοπαθολογίεσ, όπωσ οι
συναισθηµατικέσ διαταραχέσ και η οριακή διαταραχή
προσωπικότητασ. (45) Οι Miller και Pilkonis (24) διαπίστωσαν µικρή, αλλά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των
κλιµάκων που αξιολογούν αυτέσ τισ δυο διαστάσεισ σε
νοσηλευόµενουσ ψυχιατρικούσ ασθενείσ και έδειξαν ότι
ο νευρωτισµόσ και η συναισθηµατική αστάθεια αλληλεπιδρούν µε ποικίλουσ τρόπουσ. Ο νευρωτισµόσ σχετίζεται σηµαντικά µε ένα αγχώδεσ, αποφευκτικό προφίλ προσωπικότητασ, ενώ η συναισθηµατική αστάθεια συνδέεται
περισσότερο µε ένα προφίλ εξωστρέφειασ, όπωσ στην
οµάδα Β των διαταραχών προσωπικότητασ. Οι δοµέσ
αυτέσ είναι διακριτέσ, ωστόσο σχετίζονται µεταξύ τουσ.
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ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
Η µέτρηση τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ είναι µια
περίπλοκη διεργασία, µε πολλέσ µεταβλητέσ που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι διαθέσιµεσ κλίµακεσ ίσωσ
είναι πολύ απλοϊκέσ για αξιόπιστη µέτρηση. Οι Miller
και Pilkonis (24) χρησιµοποίησαν κάποια από τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-III-R για τη διαταραχή προσωπικότητασ στην έρευνά τουσ σχετικά µε τη συναισθηµατική αστάθεια. Το ερωτηµατολόγιο Personality
Assessment Inventory Borderline (89) περιλαµβάνει
µια κλίµακα συναισθηµατικήσ αστάθειασ που µετρά τη
σταθερότητα τησ διάθεσησ και των συναισθηµάτων, τη
συναισθηµατική απόκριση και τον έλεγχο του θυµού. Η
κλίµακα αυτή έχει χρησιµοποιηθεί και σε ορισµένα ερευνητικά προγράµµατα για τη συναισθηµατική αστάθεια.
(6,99) Άλλα εργαλεία αξιολόγησησ (π.χ. το ερωτηµατολόγιο DAPP-BQ [65]) περιέχουν επίσησ ερωτήσεισ που
σχετίζονται µε τη συναισθηµατική αστάθεια.
Οι ακόλουθεσ κλίµακεσ µετρούν συγκεκριµένα τη συναισθηµατική εµπειρία. Η Κλίµακα Συναισθηµατικήσ Αστάθειασ (ALS) (90) είναι µια κλίµακα αυτοαναφοράσ 54
σηµείων που εξετάζει την τάση µεταβολήσ τησ διάθεσησ
από αυτό που το ίδιο το άτοµο αντιλαµβάνεται ωσ φυσιολογικό σε διάφορεσ συναισθηµατικέσ καταστάσεισ όπωσ
θυµό, κατάθλιψη, ευφορία, και ανησυχία. Μετρά επίσησ
την τάση για εναλλαγή µεταξύ κατάθλιψησ και ευφορίασ
και µεταξύ κατάθλιψησ και άγχουσ. (47) Η Κλίµακα Έντασησ Συναισθηµάτων (AIM) (25) είναι µια κλίµακα αυτοαναφοράσ 40 σηµείων για τισ ατοµικέσ διαφορέσ στη συναισθηµατική ένταση που προκαλούν συναισθηµατικά
φορτισµένα ερεθίσµατα σε µια κλίµακα 5 βαθµίδων. Η
Βραχεία Έκδοση του Ερωτηµατολογίου για τη Ρύθµιση
και Εµπειρία Συναισθηµάτων (19,91) είναι ένα ερωτηµατολόγιο τύπου Likert, 98 ερωτήσεων, που επιτρέπει στουσ
επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ να βαθµολογήσουν τουσ
ασθενείσ σε πολλαπλά στοιχεία τησ συναισθηµατικήσ
εµπειρίασ και ρύθµισησ. Καλύπτει τισ εξήσ διαστάσεισ:
αρνητικό συναίσθηµα, συναισθηµατική διαθεσιµότητα,
συναισθηµατική δυσρύθµιση, θετικό συναίσθηµα και
πέντε παράγοντεσ ρύθµισησ συναισθηµάτων.
Όλα αυτά τα εργαλεία µέτρησησ βασίζονται στη δυνατότητα ανάκλησησ των ασθενών ή απαιτούν εισ βάθοσ
κατανόηση του ασθενούσ από τον επαγγελµατία ψυχικήσ υγείασ. Αυτού του είδουσ οι αναφορέσ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ µπορούν να υποστούν στρεβλώσεισ
λόγω άγνοιασ, αλλοιώσεων µνήµησ ή απλά λόγω λήθησ.
Χαρακτηριστικά τησ ιδιοσυγκρασίασ, όπωσ ο νευρωτισµόσ µπορούν επίσησ να επηρεάσουν τισ αναφορέσ. Οι
ασθενείσ µε οριακή διαταραχή φαίνεται να έχουν την
τάση να θυµούνται τα αρνητικά σηµεία, ακόµα και όταν
η αξιολόγηση γίνεται σε πραγµατικό χρόνο. (46,92) Για
το λόγο αυτό, χρησιµοποιείται η άµεση ανάκληση ή η
παρατήρηση επί τόπου τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ
µέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευέσ αυτέσ µασ
επιτρέπουν την από απόσταση παρακολούθηση των απο-
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κρίσεων στην άµεση συναισθηµατική εµπειρία, εξουδετερώνοντασ έτσι τα σφάλµατα ανάµνησησ.
Σήµερα αναπτύσσεται βιβλιογραφία γύρω από τισ πρόδροµεσ εµπειρίεσ των ατόµων χρησιµοποιώντασ τη µεθοδολογία ESM και ακόµη περισσότερο τη χρονικά ευαίσθητη αξιολόγηση ΕΜΑ. (17,18,27,30,44,46,59,93) Οι
ερευνητέσ που διεξάγουν αυτέσ τισ µελέτεσ καθορίζουν
τη συναισθηµατική αστάθεια σύµφωνα µε διάφορεσ µεταβλητέσ και θέτουν τουσ κανόνεσ για τη συλλογή των δεδοµένων και την αξιοπιστία. Για παράδειγµα, οι Links και
συν. (7,30,35) χρησιµοποίησαν τη µέτρηση τησ έντασησ
των συναισθηµάτων, τησ διαταραχήσ του ελέγχου και τησ
αναστολήσ των συναισθηµάτων, τησ έντασησ αρνητικήσ
διάθεσησ και τησ αντιδραστικότητασ τησ διάθεσησ σε µια
πρόσφατη µελέτη για τη συναισθηµατική αστάθεια σε σχέση µε τον αυτοκτονικό ιδεασµό και τη συµπεριφορά στουσ
ασθενείσ µε οριακή διαταραχή. Η οµάδα του εκτίµησε τη
συναισθηµατική αστάθεια µε το SCID-II, µια υποκλίµακα
του DAPP-BQ, και µε οπτικά αναλογικέσ κλίµακεσ ESM
(οι οποίεσ ήταν αναφερόµενεσ από τον ασθενή και αφορούσαν τέσσερισ διαστάσεισ των συναισθηµατικών διακυµάνσεων του ασθενούσ). Κατέληξαν στο συµπέρασµα
ότι οι µεταβολέσ του συναισθήµατοσ θα πρέπει να µετρώνται περισσότερεσ από µια φορέσ τη µέρα. Οι Trull και
συν. (46) χρησιµοποιώντασ το EMA, κατέγραψαν αυξηµένη µεταβλητότητα στη βαθµολογία θετικών και αρνητικών
συναισθηµάτων µε την πάροδο του χρόνου, όπωσ επίσησ
και µεγαλύτερη αστάθεια στισ βαθµολογίεσ για επιθετικότητα, φόβο και θλίψη, στουσ ασθενείσ µε οριακή διαταραχή σε σύγκριση µε ασθενείσ µε καταθλιπτική διαταραχή. Οι ασθενείσ µε οριακή διαταραχή ήταν επίσησ πιο
πιθανό να αναφέρουν επανειληµµένεσ ακραίεσ αλλαγέσ
στη βαθµολογία τησ εχθρότητασ. Οι Jahng και συν. (18)
πρότειναν ορισµένεσ στατιστικέσ µεθόδουσ αξιολόγησησ.
Αυτή η τεχνική προσέγγιση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη διαφόρουσ παράγοντεσ µέτρησησ, όπωσ οι ηµερήσιεσ
και καθηµερινέσ µεταβολέσ έναντι εκείνων του Σαββατοκύριακου, η σχέση µε εξωγενή γεγονότα, οι µετρήσεισ
βάσει χρόνου και οι δείκτεσ αστάθειασ σε συνάρτηση µε
το χρόνο. (93) Εν τούτοισ, οι Jahng και συν. (18) διερωτώνται για την αξιοπιστία αυτών των µετρήσεων ακριβείασ
και ειδικότερα σε ασθενείσ µε οριακή διαταραχή.
Η συναισθηµατική αστάθεια θα µπορούσε επίσησ να
αξιολογηθεί στο εργαστήριο µετρώντασ τισ συναισθηµατικέσ αντιδράσεισ σε ερεθίσµατα και µε διάφορεσ
γνωστικέσ, νευροχηµικέσ και λειτουργικέσ νευροαπεικονιστικέσ δοκιµασίεσ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆ιεξαγάγαµε µια ανασκόπηση τησ έννοιασ τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ και τησ ασάφειασ που την περιβάλλει
λόγω τησ περιπλοκότητάσ τησ. Ο όροσ χρησιµοποιείται
εναλλακτικά µε την αστάθεια τησ διάθεσησ, ενώ άλλοι
όροι, όπωσ η αρνητική συναισθηµατικότητα, η αστάθεια
του συναισθήµατοσ και η δυσρύθµιση του συναισθήµατοσ
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µπορούν να θεωρηθούν ωσ επιµέρουσ διαστάσεισ τησ.
Η δική µασ πρόταση συνοψίζεται στην ακόλουθη εξήγηση τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ. Πρόκειται για στοιχείο του χαρακτήρα, µια σύνθετη δοµή που εµπεριέχει
διαστάσεισ όπωσ το συναισθηµατικό σθένοσ, η ένταση του
συναισθήµατοσ, η εναλλαγή συναισθηµάτων µε τυχαίο
τρόπο, το κατώφλι αντίδρασησ σε περιβαλλοντικά ερεθίσµατα και η δυσκολία ρύθµισησ των συναισθηµάτων. Ορισµένεσ εξ αυτών των διαστάσεων έχουν τεκµηριωθεί,
κυρίωσ στην έρευνα για την οριακή διαταραχή προσωπικότητασ. Η διαταραχή ρύθµισησ του συναισθήµατοσ µπορεί να οριστεί ωσ ξεχωριστή έννοια, καθώσ όπωσ προκύπτει από έρευνεσ διαθέτει τη δική τησ διπολικότητα. (51)
Εξετάζοντασ τα διαθέσιµα δεδοµένα υποστηρίζουµε
ότι η έννοια τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ είναι τόσο
ένα κληρονοµούµενο χαρακτηριστικό όσο και µια ανεπάρκεια – αποτέλεσµα ενόσ ασταθούσ και αναπτυξιακά πτωχού περιβάλλοντοσ κατά την παιδική ηλικία. Αναφέρουµε ορισµένεσ τεχνικέσ µέτρησησ και υπογραµµίζουµε
την πρόκληση να µετρηθεί σωστά η συναισθηµατική
αστάθεια, λόγω τησ δυσκολίασ των ασθενών να αναφέρουν µε ακρίβεια τη συναισθηµατική τουσ εµπειρία.
Κλινικοί και ερευνητέσ θα πρέπει να διαφοροποιήσουν
τη συναισθηµατική αστάθεια από διακριτέσ φάσεισ του
θυµικού. Η συναισθηµατική αστάθεια είναι συγχυτικόσ
παράγοντασ στον καθορισµό τησ διαφορικήσ διάγνωσησ
µεταξύ διπολικήσ διαταραχήσ ΙΙ και τησ οριακήσ διαταραχήσ προσωπικότητασ, διότι είναι ένα χαρακτηριστικό
που υπάρχει και στισ δυο διαταραχέσ. Η προσεκτική διατύπωση των όρων θα βοηθήσει στην αποφυγή τησ σύγχυσησ που επισηµάναµε στην παρούσα ανασκόπηση.
Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τησ συναισθηµατικήσ
αστάθειασ θα πρέπει να αποσαφηνίζονται για κάθε ασθενή και για κάθε διάγνωση ξεχωριστά. Όταν τα χαρακτηριστικά που έχουν εντοπιστεί είναι ξεκάθαρα, εύχρηστα
και µετρήσιµα, η έννοια – µε την επίτευξη αυτήσ τησ
σαφήνειασ – θα έχει κλινική σηµασία για τον ψυχίατρο
και τον επαγγελµατία ψυχικήσ υγείασ. Με το σωστό ορισµό και τη διεύρυνση των διαστάσεων του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού καθίσταται δυνατή µια πιο συστηµατική ανάλυση, η οποία θα αποδώσει χρήσιµεσ πληροφορίεσ
για τισ διαφορέσ που εντοπίζονται σε ασθενείσ µε ποικίλεσ διαγνώσεισ. Οι πληροφορίεσ αυτέσ θα είναι επίσησ δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για τη διερεύνηση πιθανών σχέσεων µε τουσ φαινοτύπουσ και τουσ γονότυπουσ.
Για να λάβουν χώρα οι συγκεκριµένεσ φαινοτυπικέσ/γονοτυπικέσ συνδέσεισ είναι απαραίτητο να υπάρξουν περισσότερα δεδοµένα σχετικά µε τισ φυσιολογικέσ παραµέτρουσ συγκεκριµένων συναισθηµατικών διεργασιών και
του τρόπου που τα συναισθηµατικά γεγονότα και χαρακτηριστικά προάγουν την ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων. Η περαιτέρω έρευνα θα µπορούσε να καθορίσει ποιεσ διαστάσεισ είναι εκείνεσ που διαφοροποιούν τη µια
παθολογική κατάσταση από την άλλη. Μια πιο προσεκτική µατιά στα νευρικά δίκτυα και στουσ νευροχηµικούσ

µηχανισµούσ ενδεχοµένωσ να βοηθούσε στην αποσαφήνιση των διαστάσεων τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ.
Μια βελτιωµένη µατιά στη συναισθηµατική αστάθεια
µπορεί επίσησ να καθοδηγήσει τον κλινικό στον καθορισµό συγκεκριµένων διαστάσεων που θα µπορούσε να
εντάξει στο θεραπευτικό σχεδιασµό. Εκτόσ λίγων εξαιρέσεων, οι φαρµακολογικέσ προσεγγίσεισ δεν είναι διαθέσιµεσ ή είναι δύσκολο να εντοπιστούν επειδή η συνήθησ µέθοδοσ τησ ψυχοφαρµακολογικήσ έρευνασ είναι να
εστιάζει σε συγκεκριµένεσ διαγνώσεισ και όχι σε αυτέσ
καθαυτέσ τισ παθολογικέσ διαστάσεισ. (95-99) Αντίθετα,
η στοχευµένη ψυχοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει τον
ασθενή να µάθει να τροποποιεί και να αναστέλλει τη δευτερογενή παρορµητικότητα. ∆ιαλεκτικέσ, συµπεριφορικέσ και γνωσιακέσ θεραπείεσ έχουν επικεντρωθεί στην
αντιµετώπιση τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ στο πλαίσιο των θεραπευτικών τουσ στόχων, όµωσ µέχρι σήµερα
δεν έχει αποδειχτεί ότι µια συγκεκριµένη µέθοδοσ µπορεί να φέρει συγκεκριµένα αποτελέσµατα – όπωσ η καλύτερη τροποποίηση τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ.
Συµπερασµατικά, η έλλειψη γνώσησ γύρω από τισ διαστάσεισ τησ συναισθηµατικήσ αστάθειασ δυσχεραίνουν
την ανάδειξη ενόσ λειτουργικού ορισµού. Η συναισθηµατική αστάθεια µπορεί να γίνει αντιληπτή είτε ωσ µια διακριτή παράµετροσ µιασ συγκεκριµένησ παθολογίασ είτε
ωσ ένα χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση ψυχοπαθολογίασ. Η προσπάθεια ανάπτυξησ ενόσ ορισµού για τη συναισθηµατική αστάθεια, ελπίζουµε ότι θα προκαλέσει
περαιτέρω συζήτηση και αναγνώριση του ενδιαφέροντοσ
που παρουσιάζει η περιπλοκότητα αυτήσ τησ έννοιασ.
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