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Εισαγωγή

Τ

ὸ Κοινωνικοοικονομικὸ Ἐπίπεδο (ΚΟΕ)
εἶναι μιὰ σύνθετη δομὴ καὶ ἐννοιολογικὰ
γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς ἡ κοινωνικὴ «θέση» ἢ
«τάξη» ἑνὸς ἀτόμου.1 Τὸ ΚΟΕ ἐπηρεάζει σημαντικὰ τὴν ὑγεία. Σύμφωνα μὲ τὸν Ὀργανισμὸ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀσφάλειας (ΟΟΣΑ):2
«Ἄτομα χαμηλότερου ΚΟΕ τείνουν νὰ ἐμφανίζουν
ὑψηλότερο ἐπιπολασμὸ ἀσθενειῶν καὶ παθήσεων,
ἀναμένεται νὰ ζήσουν λιγότερα χρόνια μὲ καλὴ
ὑγεία, ἔχουν ὑψηλότερα ποσοστὰ θνησιμότητας
καὶ πεθαίνουν σὲ μικρότερες ἡλικίες.». Τὸ ΚΟΕ
ὅμως εἶναι ἐπίσης καὶ ἰσχυρὸς δείκτης πρόγνωσης
γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο.2,3-5
Στὴ σύγχρονη ἐπιδημιολογία, προκειμένου
νὰ χαρακτηριστεῖ τὸ ΚΟΕ, ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ
πιὸ συχνὰ τρεῖς μεταβλητὲς ὡς συνιστῶσες του: τὸ
ἐπάγγελμα, τὸ εἰσόδημα καὶ ἡ ἐκπαίδευση.6 Ἡ ἐκπαίδευση θεωρεῖται ὅτι ἐπηρεάζει τὴν ὑγεία τοῦ
ἀτόμου μὲ διαφορετικοὺς τρόπους. Ἡ ἀπόκτηση
γνώσης καὶ πληροφοριῶν, ποὺ ἐπηρεάζουν τὶς ἐπιλογὲς συμπεριφορῶν καὶ τρόπων ζωῆς, ἀποτελεῖ
ἕναν ἀπὸ τοὺς πιθανοὺς μηχανισμοὺς.7 Ἐπίσης ἡ
πρόσβαση σὲ οἰκονομικοὺς καὶ κοινωνικοὺς πόρους, καθὼς καὶ σὲ ὑπηρεσίες καὶ ὑποδομὲς ὑγείας

ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀτόμου.8,9 Σημαντικὸ μονοπάτι ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἐπίδραση τῆς ἐκπαίδευσης στὴν ἀπόκτηση καὶ ἀνάπτυξη
δεξιοτήτων, ποὺ συμβάλλουν θετικὰ στὴν ἐξέλιξη
τῆς ζωῆς.10 Τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐπίπεδο, μετρούμενο
εἴτε ὡς τὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης, εἴτε τὰ
ἔτη σπουδῶν ποὺ ἐπιτυγχάνει ἕνα ἄτομο, ἀποτελεῖ βασικὸ δείκτη σὲ πολλὲς ἐρευνητικὲς μελέτες
συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ὑγείας. Αὐτὸ ὀφείλεται σὲ μεθοδολογικοὺς λόγους, ὅπως ἡ σχετικὴ
εὐκολία πρόσβασης, ἀνάκτησης καὶ σύγκρισης τῆς
συγκεκριμένη πληροφορίας. Παρόλα αὐτὰ ὅμως,
αὐτὴ ἡ ἀπεικόνιση στερεῖται τῆς προσέγγισης
ἄλλων διαστάσεων τῆς ἐκπαίδευσης, πέρα ἀπὸ
τὴν ἀπόκτηση γνώσεων καὶ τὴν κατανόηση βασικῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων.10 Διαστάσεων
ποὺ ὁλοκληρώνουν τὴ μόρφωση τοῦ ἀτόμου καὶ
ἐπηρεάζουν τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς του. Τὸ σύνολο
τῶν δεξιοτήτων, ποὺ ἀναπτύσσει τὸ ἄτομο μέσῳ
τῶν διαφορετικῶν διαδικασιῶν μάθησης (ἐπίσημη, ἄτυπη, ἀνεπίσημη), εἶναι ἐξίσου καθοριστικὲς
μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐπίπεδο καὶ ἡ περαιτέρω ἀνάπτυξή τους ἐνισχύει τὴν ἐπίδραση τῆς ἐκπαίδευσης
στὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς του, συμπεριλαμβανομένης
καὶ τῆς ὑγείας του.11 Γνωστικὲς δεξιότητες, ὅπως ἡ
ἀνάγνωση, ἡ ἀριθμητική, ὁ ἐπιστημονικὸς ἀλφα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οἱ Πέντε Διαστάσεις τῆς Προσωπικότητας καὶ οἱ πτυχές τους
Πέντε Διαστάσεις
Προσωπικότητας

Περιγραφή*

Πτυχές* *

Εὐσυνειδησία

«Ἡ τάση τοῦ ἀτόμου νὰ εἶναι ὀργανωμένο,
ὑπεύθυνο, σκληρὰ ἐργαζόμενο»

Ἱκανότητα, ὀργάνωση, αἴσθηση τοῦ
καθήκοντος, ἀναζήτηση ἐπιτυχίας,
αὐτοπειθαρχία, περίσκεψη

Εξωστρέφεια

«Ὁ προσανατολισμὸς τῶν συμφερόντων καὶ τῶν
ἐνεργειῶν πρὸς τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο τῶν ἀνθρώπων
καὶ τῶν πραγμάτων καὶ ὄχι πρὸς τὸν ἐσωτερικὸ
κόσμο τῆς ὑποκειμενικῆς ἐμπειρίας κάποιου.
Τὸ ἄτομο ἐπηρεάζεται θετικὰ ἀπὸ διάφορα γεγονότα καὶ ἔχει αὐξημένα ἐπίπεδα κοινωνικότητας»

Ζεστασιά, κοινωνικότητα, δυνα
μισμός, δραστηριότητα, ἀναζήτηση
ἐνθουσιασμοῦ

Δεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία

«Ἡ τάση τοῦ ἀτόμου νὰ εἶναι ἀνοικτὸ σὲ νέες ἐμπειρίες πνευματικῆς, πολιτιστικῆς ἢ αἰσθητικῆς φύσης»

Φαντασία, αἰσθητική, συναισθήματα,
δράσεις, ἰδέες, ἀξίες

Συγκαταβατικότητα

«Ἡ τάση τοῦ ἀτόμου νὰ εἶναι συνεργατικὸς μὲ
ἀνιδιοτελῆ τρόπο»

Ἐμπιστοσύνη, εὐθύτητα, ἀλτρουισμός, συμμόρφωση, σεμνότητα,
ὑποχωρητικότητα

Νευρωτισμός/
Συναισθηματικὴ
Σταθερότητα

Νευρωτισμός: «Χρόνια συναισθηματικὴ ἀστάθεια
καὶ τάση γιὰ ψυχολογικὴ δυσφορία»
Συναισθηματικὴ Σταθερότητα: «Ἡ προβλεψιμότητα
καὶ ἡ συνέπεια στὶς συναισθηματικὲς ἀντιδράσεις,
ἀπουσία ραγδαίων ἀλλαγῶν στὴ διάθεση»

Ἄγχος, θυμὸς / ἐχθρότητα, κατάθλιψη, αὐτοσυνείδηση, αὐθόρμητη
ἐνέργεια, τρωτότητα

Πηγές: * APA Dictionary of Psychology. American Psychological Association, Washington, DC.,23 ** Πτυχὲς ἀπὸ τὸ Revised NEO
Personality Inventory (NEO PI- R) τῶν Costa PT καὶ McCrae RR24

βητισμὸς κ.ἄ., ἐπιτρέπουν τὴν καλύτερη κατανόηση τῆς πληροφορίας, τὴ λήψη ἀποφάσεων καὶ τὴν
ἐπίλυση προβλημάτων. Μὴ-γνωστικὲς δεξιότητες
ὅπως ἡ ἐπιμονή, ἡ συναισθηματικὴ σταθερότητα, ἡ
κοινωνικότητα κ.ἄ., συμβάλλουν στὴν καλύτερη μετάφραση τῶν προθέσεων σὲ πράξεις, τὴν ἑδραίωση
θετικῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων μὲ τὸν κοινωνικὸ
περίγυρο καὶ τὴ μὴ ἐμπλοκὴ σὲ ἀνθυγιεινὲς καὶ ἐπικίνδυνες συμπεριφορὲς καὶ τρόπους ζωῆς.12,13
Οἱ δύο κατηγορίες δεξιοτήτων δὲν συμβάλλουν μεμονωμένα, ἀλλὰ ἀλληλοεπιδροῦν καὶ ἀλληλοενισχύονται καὶ συμβάλλουν περαιτέρω στὴν
κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀτόμου.15
Παρόλα αὐτά, οἱ μὴ-γνωστικὲς δεξιότητες παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ποὺ αὐξάνουν τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ αὐτές. Οἱ μὴ-γνωστικὲς
δεξιότητες εἶναι ἐξίσου σημαντικὲς μὲ τὶς γνωστικὲς στὴ διαμόρφωση κοινωνικῶν, ἐργασιακῶν καὶ
οἰκονομικῶν ἀποτελεσμάτων στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.15,16 Ἡ σημασία τους εἶναι μεγάλη, καθὼς συμβάλλουν στὴν ἀνάπτυξη τῶν γνωστικῶν δεξιο
τήτων.17 Ἐπίσης, παρόλο ποὺ ὅλες οἱ δεξιότητες
παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα καὶ ἄρα
μποροῦν νὰ διαμορφωθοῦν σὲ πρώιμα στάδια
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, οἱ μὴ-γνωστικὲς δεξιότητες
εἶναι πιὸ εὔπλαστες σὲ μεταγενέστερα στάδια σὲ

σχέση μὲ τὶς γνωστικές, συνεπῶς ἀποτελοῦν ἐπιθυμητὸ στόχο παρέμβασης.18 Οἱ μὴ-γνωστικὲς δεξιότητες κατέχουν σημαντικὸ ρόλο στὴ βελτίωση τῆς
ὑγείας τοῦ ἀτόμου, σὲ βαθμὸ ποὺ ἡ ἐπίδραση τῆς
βελτίωσής τους, γενικὰ ὑπερτερεῖ τῆς ἀντίστοιχης
ἐπίδρασης λόγῳ τῆς βελτίωσης τῶν γνωστικῶν δεξιοτήτων.14 Ὁ ὅρος μὴ-γνωστικὲς δεξιότητες χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ περιγράψει τὰ προσωπικὰ
χαρακτηριστικά, ποὺ δὲν λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν
κατὰ τὶς μετρήσεις τοῦ δείκτη εὐφυΐας (IQ) ἢ τῶν
δοκιμῶν ἐπιτευγμάτων.20 Αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ λαμβάνουν πολλὰ διαφορετικὰ ὀνόματα στὴ
βιβλιογραφία, ὅπως «ἤπιες δεξιότητες», δεξιότητες χαρακτῆρα, μὴ-γνωστικὲς ἱκανότητες, κοινωνικο-συναισθηματικὲς δεξιότητες καὶ χαρακτηριστικὰ προσωπικότητας.19,20 Ἕνα ἐννοιολογικὸ
πλαίσιο, ποὺ προτάθηκε ἀπὸ τὸν ΟΟΣΑ,14 ὁρίζει
τὶς μὴ-γνωστικὲς δεξιότητες ὡς: «Ἀτομικὲς ἱκανότητες ποὺ μποροῦν νὰ α) ἐκδηλώνονται σὲ σταθερὰ μοτίβα σκέψεων, συναισθημάτων καὶ συμ
περιφορῶν, β) ἀναπτύσσονται μέσῳ ἐμπειριῶν
ἐπίσημης καὶ ἀνεπίσημης μάθησης, καὶ γ) εἶναι
σημαντικοὶ ὁδηγοὶ κοινωνικοοικονομικῶν ἀποτελεσμάτων σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ ἀτόμου».
Ὁ τομέας τῆς ψυχολογίας παρουσιάζει ἐκτενῆ
ἔρευνα τῶν μὴ-γνωστικῶν δεξιοτήτων. Οἱ με-
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τρήσεις τους πραγματοποιοῦνται κυρίως μέσῳ
μελετῶν αὐτο-αναφορᾶς καὶ ἀναφορῶν παρατήρησης.20 Οἱ ψυχολόγοι ἔχουν καταλήξει σὲ μιὰ
σχετικὰ εὐρέως ἀποδεκτὴ ταξινόμησή τους, τὸ
ἀποκαλούμενο μοντέλο τῶν Πέντε Μεγάλων Παραγόντων (Big Five Factor Model, FFM). Αὐτὸ
εἶναι ἕνα ἐμπειρικὸ μοντέλο προσωπικότητας, ποὺ
περιγράφει τοὺς χαρακτηριστικοὺς τρόπους ἑνὸς
ἀτόμου νὰ σκέφτεται, νὰ νιώθει καὶ νὰ συμπεριφέρεται, σύμφωνα μὲ πέντε εὐρεῖες διαστάσεις:
Νευρωτισμός, Ἐξωστρέφεια, Δεκτικότητα στὴν
Ἐμπειρία, Συγκαταβατικότητα καὶ Εὐσυνειδησία.
Ἡ καθεμία διάσταση ἀποτελεῖται ἀπὸ εἰδικοὺς
παράγοντες, ποὺ ὀνομάζονται πτυχὲς.21 Ὁ Πίνακας 1 καταγράφει τὶς πέντε διαστάσεις τῆς προσωπικότητας καὶ τὶς πολλαπλὲς πτυχές τους.
Πολλοὶ χαρακτηρίζουν τὶς παραπάνω διαστάσεις τῆς προσωπικότητας ὡς τὸ « γεωγραφικὸ
πλάτος καὶ μῆκος» τῶν μὴ-γνωστικῶν δεξιοτήτων,
σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο μποροῦν κατηγοριοποιηθοῦν στὴ συνέχεια οἱ ὑπόλοιπες πιὸ στενὰ προσδιορισμένες δεξιότητες.24 Πέρα ἀπὸ τὴν εὐρεῖα
χρήση τοῦ παραπάνω μοντέλου, χρησιμοποιοῦνται καὶ ἄλλες ταξινομήσεις τῶν χαρακτηριστικῶν προσωπικότητας, ὅπως τὰ μοντέλα Big Three
καὶ Big Nine καὶ τὸ Multidimensional Personality
Questionnaire (MPQ), καθὼς καὶ ταξινομήσεις τῆς
ψυχοπαθολογίας, ὅπως τὸ DSM-IV καὶ μετρήσεις τῆς ἰδιοσυγκρασίας. Ὅλοι οἱ τρόποι μέτρησης θεωρεῖται ὅτι σχετίζονται ἐννοιολογικὰ καὶ
ἐμπειρικὰ μὲ τὸ FFM.19,20,25 Ἀρκετὲς μελέτες ἔχουν
ἐξετάσει καὶ ἀναδείξει τὴ σημασία τῆς χρήσης τοῦ
FFM ὡς χρήσιμου ὁδηγοῦ στὴν διεξοδικὴ ἀξιολόγηση τῆς προσωπικότητας, σὲ ἔρευνες σχετικὰ τὴν
ὑγεία, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς καρδιαγγεια
κῆς νόσου.26-28 Σύμφωνα, ἐπίσης, μὲ μιὰ ἀνασκόπηση, οἱ μετρήσεις μὴ-γνωστικῶν δεξιοτήτων μὲ
τὸ παραπάνω μοντέλο προσωπικότητας, ἀνταγωνίζονται σὲ προγνωστικὴ ἐγκυρότητα γιὰ τὴν
μακροζωία αὐτὲς τοῦ IQ καὶ τοῦ ΚΟΕ.29 Τὸ FFM
ἔχει ἐρευνηθεῖ καὶ ἐπικυρωθεῖ σὲ διάφορες ἡλικίες καὶ κουλτοῦρες καθὼς καὶ στὰ δύο φῦλα.30-32 Ὁ
στόχος τῆς παρούσας ἀνασκόπησης εἶναι νὰ παρουσιαστεῖ ἡ τρέχουσα διαθέσιμη γνώση, νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ πιὸ χαρακτηριστικὲς μελέτες σχετικὰ
μὲ τὴν συσχέτιση τῶν μὴ-γνωστικῶν δεξιοτήτων ἢ
ἀλλιῶς τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς προσωπικότητας μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο, νὰ συζητηθοῦν οἱ
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πιθανοὶ περιορισμοὶ καὶ νὰ γίνουν προτάσεις γιὰ
μελλοντικὴ ἔρευνα.
Σὲ μιὰ συγχρονικὴ ἔρευνα στὴν Ἰνδία, οἱ
Roshan Α et al.33 μελέτησαν τὰ μοτίβα τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς προσωπικότητας σὲ δεῖγμα 225
γυναικῶν χωρισμένο δύο ὁμάδες: 75 καρδιαγγειακῶν ἀσθενῶν καὶ 75 καρκινοπαθῶν ἀσθενῶν
ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα τοῦ κρατιδίου τῆς Κεράλα καὶ
μιὰ ὁμάδα 75 ὑγιῶν ἀτόμων ἀπὸ τὸν γενικὸ πληθυσμό. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικότητας
τῶν συμμετεχόντων ἀξιολογήθηκαν μὲ τὸ ἐρωτηματολόγιο The Five Factor Personality Inventory.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, οἱ καρδιαγγειακοὶ
ἀσθενεῖς παρουσίαζαν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς
Ἐξωστρέφειας καὶ τῆς Δεκτικότητας σὲ Ἐμπειρίες, σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ ὅτι οἱ καρκινοπαθεῖς
καὶ οἱ ὑγιεῖς.33
Σὲ μιὰ ἄλλη συγχρονικὴ ἔρευνα στὸ Πακιστᾶν, οἱ Yazdani N καὶ Siddiqi AF34 μελέτησαν τὴ
σύνδεση μεταξὺ χαρακτηριστικῶν προσωπικότητας καὶ στεφανιαίας νόσου, καθὼς καὶ τὴν πιθανότητα ἄλλες μεταβλητὲς νὰ διαμεσολαβοῦν στὴ
σχέση. Τὸ δεῖγμα ἀποτελεῖτο ἀπὸ 231 συμμετέχοντες (159 ἄνδρες καὶ 72 γυναῖκες) ἀπὸ δημόσια
καὶ ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα καὶ κλινικές, ἀπὸ διαφορετικὲς περιοχὲς τοῦ Παντζάμπ, μοιρασμένους σὲ
δύο μεγάλες ὁμάδες: 176 ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία
νόσο καὶ 44 ὑγιεῖς μὲ ἀντιστοίχιση δημογραφικῶν
χαρακτηριστικῶν. Ἡ μέτρηση τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς προσωπικότητας πραγματοποιήθηκε μὲ
τὴ συμπλήρωση τοῦ ἐρωτηματολογίου Ten Item
Personality Inventory (TIPI). Σύμφωνα μὲ τὶς ἀναλύσεις, ἡ Δεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία, ἡ Ἀντίστροφη Συγκαταβατικότητα καὶ ὁ Νευρωτισμὸς ἀποτελοῦν σημαντικοὺς προγνωστικοὺς παράγοντες
ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου (p<0,05). Ἡ σχέση
τῆς Ἐξωστρέφειας καὶ τοῦ Νευρωτισμοῦ εἶναι
ἀντιστρόφως ἀνάλογη μὲ τὴν ἐμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Γιὰ μία μονάδα αὔξησης τῆς Ἀντίστροφης Συγκαταβατικότητας, ὑπάρχουν 45%
περισσότερες πιθανότητες νὰ ἀναπτυχθεῖ στεφανιαία νόσος. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση διαμεσολάβησης, τὸ κάπνισμα καὶ ἡ ὑπέρταση παραδόξως
δὲν διαμεσολαβοῦν τὴ σχέση προσωπικότητας καὶ
στεφανιαίας νόσου, ἐνῶ μιὰ σειρὰ μερικῶν μεσολαβητῶν, ὅπως ὁ διαβήτης, τὸ φῦλο, ἡ κάστα,
τὰ ἐπίπεδα χοληστερόλης, τὸ σωματικὸ βάρος, τὸ
ἐπάγγελμα, τὸ εἰσόδημα, τὸ ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης
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καὶ ἡ περιοχὴ κατοικίας, φαίνεται νὰ διαμεσολαβοῦν στὴ σχέση, μειώνοντας ἐλαφρῶς τὴν ἀρχικὴ
σημαντικότητά της.34
Στὶς ΗΠΑ, σὲ μιὰ συγχρονικὴ μελέτη, οἱ
Whitfield KE et al.35 χρησιμοποιώντας δεδομένα
ἀπὸ τὴ μελέτη Baltimore Study of Black Aging
(BSBA), ἐπιχείρησαν νὰ ἐξετάσουν κατὰ πόσο ἡ
προσωπικότητα συνδέεται μὲ τὸ John Henryism,
ἕναν τρόπο ἀντιμετώπισης τῆς ζωῆς (coping style),
πῶς ἡ προσωπικότητα πιθανὰ συνδέεται μὲ τὴν
καρδιαγγειακὴ ὑγεία καὶ πῶς τὸ John Henryism
πιθανὰ διαμεσολαβεῖ σὲ αὐτὴν τὴ σχέση. Τὸ δεῖγμα ἀποτελεῖτο ἀπὸ 234 Ἀφρο-Αμερικανούς, 65
ἄντρες (28%) καὶ 169 γυναῖκες (72%), ἡλικίας ἀπὸ
49 ἕως 88 ἐτῶν. Οἱ μετρήσεις προσωπικότητας ἔγιναν μὲ τὴ χρήση τοῦ διεξοδικοῦ ἐρωτηματολογίου προσωπικότητας NEO-PI-R καὶ οἱ μετρήσεις
τοῦ τύπου ἀντιμετώπισης μὲ τὴν κλίμακα John
Henryism Scale of Active Coping. Ἡ καρδιαγγειακὴ ὑγεία ἐκτιμήθηκε μὲ τὴν ἀναφορὰ καρδιαγγειακῶν προβλημάτων ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες,
σύμφωνα μὲ τὸν κατάλογο The Health Problems
Checklist. Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν ὅτι ἐκεῖνοι
ποὺ εἶναι πιὸ Νευρωτικοὶ ἀναφέρουν περισσότερα καρδιαγγειακὰ προβλήματα (p<0,001) καὶ
ὅτι ἡ Δεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία (p<0,016) καὶ ἡ
Εὐσυνειδησία (p<0,001) ἦσαν σημαντικοὶ παράγοντες πρόβλεψης τοῦ ἐνεργοῦ τύπου ἀντιμετώπισης. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀνάλυσης διαμεσολάβησης ὅμως κατέδειξαν ὅτι ὁ τύπος ἀντιμετώπισης
δὲν διαμεσολαβεῖ στὴ σχέση μεταξὺ τῆς προσωπικότητας καὶ τῶν καρδιαγγειακῶν προβλημάτων.35
Σὲ μιὰ συγχρονικὴ μελέτη οἱ Lee HB et al.36
πραγματοποίησαν μιὰ διεξοδικὴ ἐξέταση τῆς σχέσης μεταξὺ τῆς στεφανιαίας νόσου καὶ καθεμίας
ἀπὸ τὶς πέντε βασικὲς διαστάσεις προσωπικότητας καὶ τὶς πτυχὲς αὐτῶν, μεταξὺ τῶν κατοίκων
μιᾶς κοινότητας στὶς ΗΠΑ. Βασίστηκαν σὲ δεδομένα ἀπὸ τὴν ἐπανεξέταση τῆς προοπτικῆς μελέτης
Baltimore Epidemiologic Catchment Area. Ἀπὸ 661
συμμετέχοντες ἐλήφθη τὸ διεξοδικὸ ἐρωτηματολόγιο προσωπικότητας NEO-PI-R, ἀξιολογήθηκαν
ψυχολογικὲς ἀνωμαλίες, καταγράφηκαν κοινωνικοδημογραφικὰ καὶ ἀτομικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ
στοιχεῖα καρδιαγγειακῆς ὑγείας. Κατὰ τὴν ἐπανεξέταση καταγράφηκαν 65 περιστατικὰ στεφανιαίας νόσου. Οἱ ἀσθενεῖς παρουσίασαν χαμηλότερη Δεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία καὶ Ἐξωστρέφεια
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σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑγιεῖς. Μετὰ τὴν προσαρμογὴ
γιὰ ὑποθετικοὺς συγχυτικοὺς παράγοντες, μόνο
ἡ Δεκτικότητα συσχετίστηκε στατιστικὰ σημαντικὰ καὶ ἀντίστροφα μὲ τὴν ἐμφάνιση στεφανιαίας
νόσου, δηλαδὴ ἡ ὑψηλὴ Δεκτικότητα ἀποτέλεσε
ἀνεξάρτητο προστατευτικὸ παράγοντα ἔναντι τῆς
ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου στὴν κοινότητα.
Ὅσον ἀφορᾶ στὶς πτυχὲς προσωπικότητας, τρεῖς
ἀπὸ αὐτές: ἡ Δραστηριότητα, τὰ Συναισθήματα
(Ἐξωστρέφεια) καθὼς καὶ ἡ φαντασία (Δεκτικότητα) ἐμφανίζονταν σημαντικὰ χαμηλότερα στὴν
ὁμάδα ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου σὲ σχέση μὲ
τὴν ὁμάδα τῶν ὑγιῶν.36
Οἱ Sutin AR et al.,37 σὲ μιὰ συγχρονικὴ μελέτη στὴ Σαρδηνία τῆς Ἰταλίας, στὴν προσπάθειά
τους νὰ μελετήσουν τὶς συσχετίσεις μεταξὺ ἀνθυγιεινῶν ἐπιπέδων λιπιδίων (δυσλιπιδαιμίας) ὡς
παράγοντες κινδύνου γιὰ τὴ στεφανιαία νόσο καὶ
τῶν ψυχολογικῶν χαρακτηριστικῶν, ἐξέτασαν τὴ
σχέση μεταξὺ προσωπικότητας, χοληστερόλης καὶ
τριγλυκεριδίων σὲ ἕνα μεγάλο δεῖγμα τῆς κοινότητας. Τὸ δεῖγμα τῶν συμμετεχόντων ἦταν 5.532
ἄτομα καὶ προῆλθε ἀπὸ μιὰ μεγάλη διεπιστημονικὴ ἔρευνα, τὸ πρόγραμμα SardiNIA. Οἱ συμμετέχοντες ἦσαν ἡλικίας 14 ἕως 94 ἐτῶν καὶ δὲν λάμβαναν κάποια θεραπευτικὴ ἀγωγὴ μείωσης τῆς
χοληστερόλης. Μετρήθηκαν τὰ ἐπίπεδα χοληστερόλης (ὁλική, LDL, HDL) καὶ τριγλυκεριδίων, ἐνῶ
συμπλήρωσαν τὴν Ἰταλικὴ ἐκδοχὴ τοῦ διεξοδικοῦ
ἐρωτηματολογίου προσωπικότητας NEO-PI-R. Σὲ
ὅλες τὶς ἀναλύσεις ἔγινε ἔλεγχος ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὸ φῦλο, τὸ Δείκτη Μάζας Σώματος, τὸ κάπνισμα, τὴν κατανάλωση ἀλκοόλ, τὴν ὑπέρταση
καὶ τὸ διαβήτη. Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, ἡ
χαμηλὴ Εὐσυνειδησία καὶ οἱ πτυχὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν παρορμητικότητα: Αὐθόρμητη ἐνέργεια (Νευρωτισμός), Ἀναζήτηση ἐνθουσιασμοῦ
(Ἐξωστρέφεια), Αὐτο-πειθαρχία (Εὐσυνειδησία)
καὶ Περίσκεψη (Εὐσυνειδησία) συνδέθηκαν μὲ χαμηλότερες τιμὲς ΗDL χοληστερόλης καὶ ὑψηλότερες τιμὲς τριγλυκεριδίων. Σὲ σύγκριση μὲ τὸ χαμηλότερο 10%, ὅσοι συμμετέχοντες ἔλαβαν σκὸρ στὸ
ὑψηλότερο 10% στὴν αὐθόρμητη ἐνέργεια, εἶχαν
2,5 φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο νὰ ὑπερβοῦν τὰ
ἀνώτερα κλινικὰ ὅρια τριγλυκεριδίων (Odds Ratio,
OR=2,51, 95% Confidence Interval, 95% CI=1,56–
4,07), ἐνῶ, ἀντίστοιχα, γιὰ τὴν Περίσκεψη εἶχαν τὶς
μισὲς πιθανότητες (OR=0,57, 95% CI=0,37–0,89).
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Ὁ Νευρωτισμὸς ἀντιθέτως δὲν βρέθηκε νὰ συσχετίζεται μὲ τὴν χοληστερόλη (ὁλική, HDL, LDL) ἢ
τὰ τριγλυκερίδια. Ἡ πτυχὴ τῆς Κατάθλιψης (Νευρωτισμὸς) ὅμως συσχετίστηκε μὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα
HDL χοληστερόλης στὶς γυναῖκες ἀλλὰ ὄχι στοὺς
ἄντρες.37 Ἐπίσης, σὲ μιὰ συγχρονικὴ μελέτη στὴν
Κορέα, οἱ Roh SJ et al.38 μελέτησαν τὴ συσχέτιση
τῶν ἐπιπέδων τῶν λιπιδίων καὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς προσωπικότητας σὲ 1.701 ἐθελόντριες
γυναῖκες 17 ἕως 39 ἐτῶν. Μετρήθηκαν τὰ ἐπίπεδα
τῆς χοληστερόλης (ὁλική, HDL, LDL) καὶ οἱ συμμετέχουσες ὁμαδοποιήθηκαν σύμφωνα μὲ κλινικὰ κριτήρια σὲ δυὸ ὁμάδες: α) φυσιολογικοῦ καὶ
β) μὴ-φυσιολογικοῦ ἐπιπέδου λιπιδίων. Ἐπίσης
συμπληρώθηκε ἡ Κορεάτικη σύντομη ἐκδοχὴ τοῦ
διεξοδικοῦ ἐρωτηματολόγιου προσωπικότητας
NEO-PI-R. Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, ὁ ὑψηλὸς Νευρωτισμὸς συσχετίστηκε μὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα
HDL χοληστερόλης. Ἡ χαμηλὴ Ἐξωστρέφεια καὶ ἡ
χαμηλὴ Δεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία συσχετίστηκαν μὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τριγλυκεριδίων. Οἱ πτυχὲς
Θυμὸς/Ἐχθρότητα, Αὐτοσυνείδηση καὶ Τρωτότητα (Νευρωτισμός), συσχετίστηκαν θετικά, ἐνῶ
οἱ πτυχὲς Δραστηριότητα (Ἐξωστρέφεια) καὶ
Εὐθύτητα (Συγκαταβατικότητα) συσχετίστηκαν
ἀρνητικὰ μὲ τὰ ἐπίπεδα τῆς HDL χοληστερόλης.
Οἱ πτυχὲς Δραστηριότητα (Ἐξωστρέφεια), Συναισθήματα, Αἰσθητική, Δράσεις (Δεκτικότητα) καὶ
Περίσκεψη (Εὐσυνειδησία) συσχετίστηκαν θετικὰ
μὲ τὰ ἐπίπεδα τῶν τριγλυκεριδίων. Ὅταν ἐφαρμόστηκαν κλινικὰ κριτήρια, ἡ Εὐσυνειδησία καὶ
ἰδιαίτερα ἡ πτυχὴ τῆς Αἴσθησης τοῦ καθήκοντος
εἶχαν λιγότερες πιθανότητες νὰ παρουσιάζουν
ὑπερβολικὰ ἐπίπεδα ὁλικῆς χοληστερόλης. Τὰ
ἀποτελέσματα τῆς μελέτης ἔδειξαν ὅτι στὴν Κορέα
οἱ γυναῖκες μὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα HDL χοληστερόλης τείνουν νὰ εἶναι πιὸ Νευρωτικές, ἐνῶ οἱ ὑπεργλυκαιμικὲς γυναῖκες ἐμφανίζουν λιγότερη Ἐξωστρέφεια καὶ Δεκτικότητα στὴν ἐμπειρία. Ἐπίσης
τὰ ἀποτελέσματα ἀνέδειξαν ὅτι ἡ Εὐσυνειδησία
εἶναι σημαντικὸς προγνωστικὸς δείκτης τοῦ κλινικοῦ ὁρίου κινδύνου γιὰ τὴν ὁλικὴ χοληστερόλη
καὶ πιθανὸν ἡ σχέση μεταξὺ Εὐσυνειδησίας καὶ
στεφανιαίας νόσου νὰ διαμεσολαβεῖται μερικῶς
ἀπὸ τὴν ὁλικὴ χοληστερόλη.38
Οἱ Jonassaint et al.,39 στὰ πλαίσια τοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος Community Health and Stress
Evaluation (CHASE) Study, μὲ στόχο τὸν ἐντοπι-
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σμὸ βιοσυμπεριφοριστικῶν παραγόντων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν αἰτιολογία καὶ τὴν παθογένεση τῆς
καρδιαγγειακῆς νόσου, μελέτησαν τὴ σχέση τῆς
διάστασης τῆς Δεκτικότητας στὴν Ἐμπειρία καὶ
τῶν πτυχῶν της, μὲ τὰ ἐπίπεδα τῆς C-ἀντιδρώσας
πρωτεΐνης (C-reactive Protein CRP). Στὴ μελέτη
συμμετεῖχαν συνολικὰ 165 ὑγιεῖς ἐθελοντὲς κοινότητας, μαῦροι (n=94) καὶ λευκοὶ (n=71), ἄντρες
(n=91) καὶ γυναῖκες (n=74). Δείγματα αἵματος ἐλήφθησαν πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς πρωτοκόλλου ψυχολογικοῦ stress διάρκειας 40 min καὶ
ἀναλύθηκαν τὰ ἐπίπεδα τῆς CRP. Ἡ Δεκτικότητα
καὶ οἱ πτυχές της, ἀξιολογήθηκαν μὲ τὸ διεξοδικὸ ἐρωτηματολόγιο προσωπικότητας NEO-PI-R.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, ὑψηλότερα σκὸρ
τῆς διάστασης τῆς Δεκτικότητας καὶ τῶν πτυχῶν
τῆς Αἰσθητικῆς, τῶν Συναισθημάτων καὶ τῶν
Ἰδεῶν συσχετίστηκαν μὲ χαμηλότερα μέσα ἐπίπεδα στὴ CRP στοὺς μαύρους, ἐνῶ στοὺς λευκοὺς δὲν
παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση. Αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία, τὸν
δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) καὶ τὴν ἐκπαίδευση. Τὰ εὑρήματα αὐτὰ ὑποδηλώνουν ὅτι, γιὰ τοὺς
μαύρους, ἡ Δεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία μπορεῖ
νὰ εἶναι ἕνας προστατευτικὸς παράγοντας ἔναντι
σὲ φλεγμονώδεις καταστάσεις ποὺ αὐξάνουν τὸν
κίνδυνο γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο ἢ ὁδηγοῦν
σὲ χειρότερη πρόγνωση, ὅταν ἡ νόσος εἶναι παροῦσα.39 Ἀντίστοιχα, σὲ μιὰ συγχρονικὴ μελέτη
στὸ Ἰρᾶν, οἱ Kheirabadi GR et al.40 διερεύνησαν τὴ
σχέση χαρακτηριστικῶν τῆς προσωπικότητας μὲ
τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακῆς νόσου, ἐνῶ ἐπιχείρησαν νὰ ἐξετάσουν τὴν ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία
καὶ τὴν ἤπια συστηματικὴ φλεγμονὴ ὡς πιθανὲς
διαμεσολαβητικὲς μεταβλητὲς στὴν παραπάνω
σχέση. Συνολικά, 254 βιομηχανικοὶ ὑπάλληλοι
ἡλικίας 40 ἕως 50 ἐτῶν, συμπλήρωσαν τὴν Περσικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ἐρωτηματολόγιου προσωπικότητας NEO-PI, ἔδωσαν δείγματα αἵματος γιὰ τὴν
ἀξιολόγηση τῆς συστηματικῆς φλεγμονῆς μέσῳ
τῆς μέτρησης τῆς C-ἀντιδρώσας πρωτεΐνης ὑψηλῆς
εὐαισθησίας (high sensitivity C-reactive Protein, hsCRP) καὶ τούς ἔγιναν μετρήσεις τῆς ἐνδοθηλιακῆς
λειτουργίας μέσῳ τοῦ δείκτη FMD. Σύμφωνα μὲ
τὰ ἀποτελέσματα, ἡ Εὐσυνειδησία καὶ ὁ Νευρωτισμὸς ἐμφάνισαν ἀρνητικὴ καὶ θετικὴ συσχέτιση,
ἀντίστοιχα μὲ τὴν ὑπέρταση. Παρόλα αὐτὰ ὅμως
δὲν βρέθηκε σημαντικὴ συσχέτιση μεταξὺ τῶν χα-
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ρακτηριστικῶν τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας (δείκτης FMD). Τὸ μοναδικὸ εὕρημα ἦταν ἡ ἀντίστροφη σχέση μεταξὺ τῆς
Εὐσυνειδησίας καὶ τῶν ἐπιπέδων hs-CRP στὸ αἷμα
καὶ κατ’ ἐπέκταση μὲ τὴ συστηματικὴ φλεγμονὴ.40
Σὲ μιὰ προοπτικὴ ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ ἕνα μεγάλο δεῖγμα κοινότητας ἀπὸ τὴ
διεπιστημονικὴ μελέτη SardiNIA στὴν Ἰταλία, οἱ
Terracciano A et al.41 ἐπιχείρησαν νὰ ἀξιολογήσουν
κατὰ πόσο οἱ διαστάσεις καὶ οἱ πτυχὲς τῆς προσωπικότητας μποροῦν νὰ προβλέψουν τὴ μὴ-πτώση
(non-dipping) τῆς πίεσης τοῦ αἵματος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας (πτώση πίεσης <10%), ἕνα μοτίβο ποὺ ἔχει συσχετιστεῖ μὲ τὸν αὐξημένο κίνδυνο
καρδιαγγειακῆς νοσηρότητας καὶ θνησιμότητας.
Συνολικά, 2.848 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τὴν
Ἰταλικὴ ἐκδοχὴ τοῦ διεξοδικοῦ ἐρωτηματολόγιου προσωπικότητας NEO-PI-R καὶ μετὰ ἀπὸ 7
χρόνια ὑποβλήθηκαν σὲ 24-ωρη παρακολούθηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσής τους (ABPM). Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, αὔξηση κατὰ 1 Standard
Deviation, SD εἴτε στὴν Εὐσυνειδησία εἴτε στὴ Συγ
καταβατικότητα συσχετίστηκε μὲ πάνω ἀπὸ 10%
μειωμένο κίνδυνο γιὰ τὸ μοτίβο μὴ-πτώσης τῆς πίεσης (non-dipping), (Εὐσυνειδησία: OR=0,88, 95%
CI=0,80–0,97 καὶ Συγκαταβατικότητα: OR=0,90,
95% CI=0,82–0,99, ἀντίστοιχα). Ὅσον ἀφορᾶ
στὶς πτυχές, τὸ μοτίβο μὴ-πτώσης τῆς πίεσης (nondipping) συσχετίστηκε σημαντικὰ μὲ ὑψηλότερη
Αὐθόρμητη ἐνέργεια (Νευρωτισμός), χαμηλότερη
Ἐμπιστοσύνη (Συγκαταβατικότητα) καὶ χαμηλότερη Αὐτοπειθαρχία, Ἱκανότητα, Ὀργάνωση καὶ
Αἴσθηση καθήκοντος (Εὐσυνειδησία). Τέλος, μείωση τῆς Εὐσυνειδησίας κατὰ 1 SD συσχετίστηκε
μὲ πάνω ἀπὸ 40% αὐξημένο κίνδυνο ἐμφάνισης
τοῦ μοτίβου ἀντίστροφης πτώσης (reverse dipping,
ἡ πίεση τοῦ αἵματος εἶναι ὑψηλότερη τὴ νύχτα σὲ
σχέση μὲ τὴν πίεση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας)
σὲ σύγκριση μὲ τὸ μοτίβο τῆς ἀκραίας πτώσης
(extreme dipping, πτώση τῆς πίεσης τοῦ αἵματος τὴ
νύκτα ≥20%) (OR=1,43, 95% CI=1,08–1,91).41
Οἱ Jonassaint C.R et al.,42 σὲ μιὰ προοπτικὴ μελέτη στὶς ΗΠΑ, ἐξέτασαν τὴ σχέση τῆς διάστασης
τῆς Δεκτικότητας στὴν Ἐμπειρία καὶ τῶν πτυχῶν
της, βάσει τοῦ ἐρωτηματολογίου προσωπικότητας
NEO-PI καὶ τὴν πιθανὴ προγνωστικὴ ἀξία τους
σχετικὰ μὲ τοὺς καρδιακοὺς θανάτους καὶ τὴ συνολικὴ θνησιμότητα. Οἱ συμμετέχοντες ἦσαν 977
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ἀσθενεῖς τοῦ Duke University Medical Center, ποὺ
εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ στεφανιογραφία μὲ σοβαρὴ
στεφανιαία νόσο (ἄνω τοῦ 75% στένωσης διαμέτρου μιᾶς τουλάχιστον στεφανιαίας ἀρτηρίας).
Στὴν 15ετῆ ἐπανεξέταση, 266 καρδιακοὶ καὶ 463
συνολικὰ θάνατοι κατεγράφησαν. Βάσει τῶν
ἀποτελεσμάτων, ἂν καὶ ἡ ὑψηλότερη Δεκτικότητα
φάνηκε ὁριακὰ νὰ ἀποκτᾶ στατιστικὴ σημαντικότητα σχετικὰ μὲ τὴ μείωση τῶν καρδιακῶν θανάτων (p=0,55), ἡ ἐξέταση τῶν πτυχῶν της ἐμφάνισε,
ἀνεξάρτητα τῆς ἡλικίας καὶ τῆς σοβαρότητας τῆς
νόσου, ὁρισμένα εὑρήματα. Ὑψηλότερες βαθμολογίες στὶς πτυχὲς τῶν Συναισθημάτων καὶ τῶν Δράσεων σχετίστηκαν μὲ μειωμένο κίνδυνο καρδιακοῦ
θανάτου (p=0,01) καὶ συνολικῆς θνησιμότητας
(p=0,01 καὶ p=0,03 ἀντίστοιχα), ἐνῶ ὑψηλότερες
βαθμολογίες στὶς πτυχὲς τῶν Ἰδεῶν καὶ τῆς Αἰσθητικῆς σχετίστηκαν μόνο μὲ μειωμένο κίνδυνο
καρδιακοῦ θανάτου (p=0,04). Ἀντιθέτως οἱ πτυχὲς
τῆς Φαντασίας καὶ τῶν Ἀξιῶν δὲν συσχετίστηκαν
σημαντικὰ μὲ τὴν μακροβιότητα, ἀλλὰ ἡ ὑψηλότερη βαθμολογία στὴν πτυχὴ τῶν Ἀξιῶν ἐμφάνισε
μιὰ τάση συσχέτισης μὲ τὴν αὔξηση τοῦ κινδύνου
καρδιακοῦ θανάτου (p=0,57).42
Σὲ μιὰ προοπτικὴ μελέτη τῶν Shippley BA
et al.,43 5.424 συμμετέχοντες στὴν ἔρευνα Health
and Lifestyle Survey στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο συμ
πλήρωσαν ἐρωτηματολόγια ὑγείας καὶ κοινωνικοδημογραφικῶν χαρακτηριστικῶν, τὸ ἐρωτηματολόγιο προσωπικότητας Eysenck Personality
Inventory καὶ ὑποβλήθηκαν σὲ κλινικὲς ἐξετάσεις,
μὲ σκοπὸ νὰ καταγραφεῖ ἡ θνησιμότητα σὲ διάρκεια 21 ἐτῶν καὶ νὰ διερευνηθεῖ ἡ σχέση τοῦ Νευρωτισμοῦ μὲ αὐτή. Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, ὁ
ὑψηλότερος Νευρωτισμὸς σχετίστηκε μὲ αὐξημένο
κίνδυνο θανάτου ἀπὸ ὅλες τὶς αἰτίες καὶ ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο σὲ μοντέλα προσαρμοσμένα γιὰ
τὴν ἡλικία καὶ τὸ φῦλο. Ὕστερα ἀπὸ ἔλεγχο γιὰ
τὸ ἐπαγγελματικὸ ἐπίπεδο, τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
τὸ κάπνισμα, τὴν κατανάλωση ἀλκοόλ, τὴ φυσικὴ
δραστηριότητα καὶ τὴν ὑγεία, ὁ Νευρωτισμὸς δὲν
προέβλεπε σημαντικὰ τὸν θάνατο ἀπὸ ὅλες τὶς αἰτίες, ἀλλὰ διατηροῦσε τὴ σημαντικὴ συσχέτισή του
μὲ τοὺς θανάτους ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο.43
Σὲ μιὰ προοπτικὴ μελέτη, ποὺ ἐξέτασε τὴ
σχέση μεταξὺ χαρακτηριστικῶν προσωπικότητας
καὶ μακροβιότητας στὶς ΗΠΑ, οἱ Terracciano A et
al.44 ἐπιχείρησαν νὰ ἀναλύσουν πιὸ διεξοδικὰ τὴν

22

παραπάνω σχέση, ὅσον ἀφορᾶ στὴ θνησιμότητα
ἀπὸ καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Οἱ συμμετέχοντες
στὴ μελέτη ἦσαν 2.359 ὑγιῆ ἄτομα ἀπὸ τὴ μελέτη
Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA) καὶ
συμπλήρωσαν στὴν ἀρχὴ τῆς μελέτης τὸ ἐρωτηματολόγιο ἰδιοσυγκρασίας Guilford-Zimmerman
Temperament Survey. Οἱ θάνατοι ἀπὸ καρδιαγγειακὲς παθήσεις (ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἀγγειακὲς
παθήσεις, στεφανιαία καὶ μὴ-στεφανιαία νόσος)
ἐπιβεβαιώθηκαν γιὰ 321 περιπτώσεις. Ὅσον
ἀφορᾶ στὴ σχέση τοῦ κινδύνου θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὲς παθήσεις καὶ πτυχῶν τῆς προσωπικότητας ἐντοπίστηκαν τάσεις γιὰ τὴ Δραστηριότητα
(Ἐξωστρέφεια) (Hazzard Ratio, ΗR=0,985, 95%
CI=0,967–1,003) καὶ τὴν Εὐσυνειδησία (ΗR=0,977,
95% CI=0,944–1,011) καθὼς καὶ σημαντικὴ συσχέτιση μὲ τὴν Συναισθηματικὴ σταθερότητα ἢ
ἀλλιῶς τὸ χαμηλὸ Νευρωτισμὸ (ΗR=0,979, 95%
CI=0,960–0,999). Ἡ ἰσχὺς τῶν παραπάνω σχέσεων
μειώθηκε ἐλαφρῶς μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ καπνίσματος καὶ τῆς παχυσαρκίας στὶς ἀναλύσεις, μὲ τὴν
ἐπίδραση ὅμως τῆς Συναισθηματικῆς σταθερότητας νὰ παραμένει σημαντικὴ.44
Οἱ Hagger-Johnson G et al.45 ἐπιχείρησαν νὰ
περιγράψουν καὶ νὰ ἐξηγήσουν τὴ σχέση μεταξὺ
τῆς χαμηλῆς Εὐσυνειδησίας στὴ μέση ἡλικία καὶ
τῆς θνησιμότητας ἀπὸ ὅλες τὶς αἰτίες, τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο καὶ τὸν καρκῖνο. Τὰ εὑρήματά
τους προῆλθαν ἀπὸ τὴν Whitehall II, μιὰ μεγάλη
προοπτικὴ μελέτη σὲ Βρετανοὺς δημόσιους ὑπαλλήλους. Τὸ δεῖγμα ἀποτελεῖτο ἀπὸ 6.800 συμμετέχοντες, ἡλικίας 39 ἕως 63 ἐτῶν ἀπὸ τὴ Φάση 3
(1991–1993) τῆς μελέτης, οἱ ὁποῖοι συμπλήρωσαν
ἕνα ἐρωτηματολόγιο μὲ δύο σημεῖα μέτρησης τῆς
Εὐσυνειδησίας («Εἶμαι ὑπὲρ-τελειομανὴς» καὶ
«Εἶμαι ὑπὲρ-εὐσυνείδητος») καὶ ἐξετάστηκαν
κλινικά. Μετρήθηκαν ἐπίσης καὶ ἄλλοι πιθανοὶ
μεσολαβητές. Ὁ ἐπανέλεγχος ὁλοκληρώθηκε περίπου 17 χρόνια μετά. Ἀπὸ σύνολο 463 θανάτων,
125 ἦταν καρδιαγγειακοὶ καὶ 227 ἀπὸ καρκῖνο.
Δὲν παρατηρήθηκαν ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ τῆς
Εὐσυνειδησίας καὶ φύλου ἢ ΚΟΕ (μέτρηση ὑπαλληλικῆς βαθμίδας). Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, μείωση τῆς Εὐσυνειδησίας κατὰ 1 SD συσχετίστηκε μὲ 10% αὐξημένο κίνδυνο θνησιμότητας
ἀπὸ ὅλες τὶς αἰτίες (ΗR=1,10, 95% CI=1,003–1,20).
Τὸ ΚΟΕ, τὸ ἐπίπεδο κοινωνικῆς ὑποστήριξης, οἱ
συμπεριφορὲς ὑγείας, ἡ ψυχιατρικὴ νοσηρότητα
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καὶ παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ἐπηρέασαν μερικῶς μόνο τὴν παραπάνω σχέση, ἐξασθενώντας την ἐλαφρῶς. Ἡ ἐπίδραση τῆς χαμηλῆς
Εὐσυνειδησίας ἦταν παρόμοια, ὅσον ἀφορᾶ στὴν
θνησιμότητα ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο (ΗR=1,17,
95% CI=0,98–1,39) καὶ ἀπὸ καρκῖνο (ΗR=1,10,
95% CI=0,96–1,25), ὅμως οἱ σχέσεις δὲν παρουσίασαν στατιστικὴ σημαντικότητα κυρίως λόγῳ μικρῆς στατιστικῆς ἰσχῦος.45
Ἀποτελέσματα μιᾶς συγκεντρωτικῆς ἀνάλυσης (pooled analysis) τριῶν προοπτικῶν μελετῶν,
τῶν Jokela M et al.46 στὶς ΗΠΑ, ὑπέδειξαν ὅτι ὁ
καρδιαγγειακὸς κίνδυνος, ποὺ συνδέεται μὲ τὰ
χαρακτηριστικὰ προσωπικότητας, πιθανὰ ποικίλει μεταξὺ τῶν κύριων καρδιακῶν καὶ ἐγκεφαλικῶν καταληκτικῶν σημείων τῆς νόσου. Συγκεκριμένα, ἡ ὑψηλὴ Ἐξωστρέφεια σχετίζεται μὲ
αὐξημένο κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ (ΗR=1,41, 95%
CI=1,10–1,80) ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴ θνησιμότητα ἀπὸ
στεφανιαία νόσο (ΗR=0,93, 95% CI=0,83–1,05). Ὁ
ὑψηλὸς Νευρωτισμὸς σχετίζεται μὲ τὸν κίνδυνο
στεφανιαίας νόσου (ΗR=1,16, 95% CI=1,04–1,29)
ἀλλὰ ὄχι μὲ τὸν κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ (ΗR=0,95,
95% CI=0,78–1,17). Ἡ ὑψηλὴ Εὐσυνειδησία σχετίζεται μὲ μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας τόσο
ἀπὸ στεφανιαία νόσο (ΗR=0,74, 95% CI=0,67–
0,81) ὅσο καὶ ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ (ΗR=0,78, 95%
CI=0,63–0,97). Οἱ συμμετέχοντες στὴν παραπάνω
ἔρευνα ἦσαν 24.543 γυναῖκες καὶ ἄντρες, μέσης
ἡλικίας 61 ἐτῶν καὶ μὲ ἐπανεξέταση θνησιμότητας στὰ 3 καὶ 15 ἔτη. Τὸ δεῖγμα συγκεντρώθηκε
ἀπὸ τὶς προοπτικὲς μελέτες Health and Retirement
Study, Wisconsin Longitudinal Study graduate καὶ
Wisconsin Longitudinal Study sibling.46
Οἱ Hagger-Johnson et al.,47 σὲ μιὰ προοπτικὴ
μελέτη, ἐξέτασαν τὸ ἐνδεχόμενο τὸ κοινωνικοοικονομικὸ ἐπίπεδο (ΚΟΕ) νὰ ἐπηρεάζει τὴ σχέση
μεταξὺ τοῦ Νευρωτισμοῦ καὶ τοῦ κινδύνου θνησιμότητας ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο. Συνολικὰ 5.450
συμμετέχοντες (2.505 ἄντρες καὶ 2.945 γυναῖκες),
ἀπὸ τὴν προοπτικὴ μελέτη Health and Lifestyle
Survey στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, συμπλήρωσαν
τὸ ἐρωτηματολόγιο προσωπικότητας Eysenck
Personality Inventory (EPI) καὶ παρατηρήθηκε ἡ
κατάσταση ὑγείας τους ἐπὶ 25 ἔτη. Οἱ συνιστῶσες
τοῦ ΚΟΕ ἦσαν τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο, τὸ εἰσόδημα καὶ τὸ ἐπάγγελμα. Βασικὸ εὕρημα τῆς μελέτης
εἶναι ὅτι τὸ ΚΟΕ τροποποιεῖ σχέση μεταξὺ Νευρω-
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τισμοῦ καὶ τοῦ κινδύνου θνησιμότητας ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο, συγκεκριμένα στὶς ἐνήλικες γυναῖκες (ΗR=0,79, 95% CI=0,63–0,99). Συγκριτικὰ
μὲ γυναῖκες μὲ μέσο ΚΟΕ, ὅσες εἶχαν χαμηλὸ ΚΟΕ
σὲ συνδυασμὸ μὲ ὑψηλὸ Νευρωτισμὸ ἐμφάνισαν
αὐξημένο κίνδυνο θνησιμότητας ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο (ΗR=2,02, 95% CI=1,45–2,80), ἐνῶ ὅσες
εἶχαν ὑψηλὸ ΚΟΕ σὲ συνδυασμὸ μὲ ὑψηλὸ Νευρωτισμὸ ἐμφάνισαν μειωμένο κίνδυνο (ΗR=0,61, 95%
CI=0,38–0,97).47
Περιορισμοὶ
Ἕνας πιθανὸς περιορισμὸς τῶν μελετῶν εἶναι
τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀπαντήσεις τῶν αὐτο-αναφορῶν
ἐνέχουν πάντα τόν κίνδυνο τοῦ σφάλματος ἀναφορᾶς, δεδομένου ὅτι οἱ μετρήσεις τῶν μὴ-γνωστικῶν δεξιοτήτων γίνονται μὲ ἐμπειρικὰ μοντέλα,
ποὺ δὲν συνδέονται μὲ κάποιο ἀντικειμενικὸ ἀποτέλεσμα. Εἶναι ἐμφανές, ἐπίσης, ὅτι ἡ πλειοψηφία
τῶν μελετῶν ἔχει πραγματοποιηθεῖ στὸν δυτικὸ
κόσμο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔλλειψη δεδομένων
ἀπὸ διαφορετικὰ γεωγραφικά, γλωσσικά, κοινωνικὰ καὶ πολιτισμικὰ πλαίσια, ποὺ θὰ ἔδιναν καθολικὴ ἐγκυρότητα καὶ ἀξιοπιστία στὶς ἐκτιμήσεις
τῶν σχέσεων μεταξὺ μὴ-γνωστικῶν δεξιοτήτων
καὶ καρδιαγγειακῆς νόσου.
Συμπεράσματα
Ἡ πληρέστερη κατανόηση τῶν συσχετίσεων
μεταξὺ διαφορετικῶν χαρακτηριστικῶν ἢ δεξιοτήτων καὶ τῆς καρδιαγγειακῆς λειτουργίας, καθὼς
καὶ τῶν ἐμπλεκόμενων μηχανισμῶν καὶ σημαντικῶν κλινικῶν βιοδεικτῶν-παραγόντων καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, εἶναι μεγάλης σημασίας καὶ
γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη προγνωστικῶν μοντέλων καὶ προγραμμάτων πρόληψης τῆς νόσου.
Ἀντίστοιχης σημασίας εἶναι ἡ διερεύνηση καὶ ὁ
προσδιορισμὸς τῶν τύπων καρδιαγγειακῶν νοσημάτων, στὰ ὁποῖα ἐπιδροῦν οἱ δεξιότητες ἢ τὰ
χαρακτηριστικὰ προσωπικότητας. Ἡ μελέτη τῶν
πτυχῶν τῆς προσωπικότητας μπορεῖ νὰ συμβάλει
στὸν παραπάνω στόχο, καθώς, ὅπως ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὶς μελέτες, πολλὲς συσχετίσεις μπορεῖ
νὰ μὴν ἐντοπίζονται μὲ τὴν ἀξιολόγηση μόνο τῶν
εὐρύτερων διαστάσεων (οἱ σχέσεις νὰ εἶναι ὁριακὲς ἕως καὶ μὴ σημαντικές), ἀλλὰ σὲ ἐπίπεδο πτυχῶν, οἱ σχέσεις αὐτὲς νὰ εἶναι πιὸ ἰσχυρὲς καὶ νὰ
προσδιορίζονται.
Ἀναδεικνύεται, ἐπίσης, ἡ ἀνάγκη γιὰ περαι-
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τέρω ἔρευνα πάνω στὰ μοντέλα ἀλληλεπίδρασης
ποὺ θὰ προσπαθοῦν νὰ περιγράψουν τὴ σχέση
μεταξὺ χαρακτηριστικῶν ἢ δεξιοτήτων καὶ τῆς
καρδιαγγειακῆς νόσου, συγκεκριμένα βάσει τοῦ
φύλου, τῆς ἡλικίας καὶ τοῦ ΚΟΕ. Οἱ ἴδιες δεξιότητες μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζουν διαφορετικὰ (εἴτε θετικὰ εἴτε ἀρνητικά) τὸ ἄτομο, ἀναλόγως ἂν εἶναι
ἄνδρας ἢ γυναῖκα καὶ σὲ ποιὸ ἡλικιακὸ στάδιο
βρίσκεται καὶ κυρίως ἀναλόγως τῶν κοινωνικοοικονομικῶν συνθηκῶν στὶς ὁποῖες ζεῖ καὶ ἀναπτύσσεται. Ἡ ἀγνόηση αὐτῶν τῶν σημαντικῶν
ἀλληλεπιδράσεων μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει εἴτε σὲ
ὑποεκτίμηση εἴτε σὲ ὑπερεκτίμηση τῆς ἐπίδρασης
τῶν χαρακτηριστικῶν ἢ δεξιοτήτων στὴ νόσο καὶ
σὲ ἀποτυχία παρεμβάσεων, ποὺ στοχεύουν στὴν
ἀνάπτυξή τους μὲ σκοπὸ τὴ βελτίωση τῆς ὑγείας.
Σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὴν προηγούμενη διαπίστωση,
ἀναγκαῖο ἐπίσης εἶναι νὰ ληφθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν καὶ
οἱ ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ τῶν ἐπιμέρους γνωστικῶν δεξιοτήτων. Οἱ δεξιότητες ἀλληλοεπιδροῦν,
ἡ μία κατηγορία ἐνισχύει τὴν ἄλλη καὶ συνεργιστικὰ συμβάλλουν στὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀτόμου καὶ
στὴν ὑγεία του.15 Ἀποτελεῖ λοιπὸν πρόκληση, ἡ
διερεύνηση, κατανόηση καθὼς καὶ ἡ μέτρηση τῶν
παραπάνω ἀλληλεπιδράσεων γιὰ τὸν σχεδιασμὸ
καὶ τὴν ἀνάπτυξη ἐξατομικευμένων προγνωστικῶν μοντέλων καὶ θεραπειῶν, βάσει τῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ ἐμφανίζει τὸ ἄτομο. Μὲ τὸ ἴδιο
σκεπτικό, θὰ πρέπει ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἀνάπτυξη
τῶν προγραμμάτων πρόληψης, νὰ λαμβάνει ὑπ᾽
ὄψιν αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ στὴν προσπάθεια
ἀποτελεσματικότερης ἐπικοινωνίας τῆς πληροφορίας καὶ αὔξησης τῆς γνώσης καὶ ἐπίγνωσης, ἀλλὰ
νὰ στοχεύει καὶ στὴν καλλιέργεια τῶν ἀναγκαίων δεξιοτήτων, ποὺ χρειάζεται νὰ ἀναπτύξει τὸ
ἄτομο, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀξιοποιήσει τὰ παραπάνω πρὸς ὄφελος τῆς ὑγείας του.
Ἡ συνήθης εἰκόνα ἀπὸ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία εἶναι αὐτὴ τῆς εὐρείας χρήσης τοῦ χρόνου
σπουδῶν καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιπέδου ὡς ἀπεικόνιση τῶν δεξιοτήτων ποὺ ἀποκτᾶ τὸ ἄτομο.10
Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ δικαιολογεῖται μεθοδολογικὰ
λόγῳ τῆς εὐκολίας πρόσβασης καὶ ἀνάκτησης τῆς
συγκεκριμένης πληροφορίας καὶ ἐννοιολογικὰ
ἀποτελεῖ μιὰ προσέγγιση, ποὺ ὁρίζει τὸ σχολεῖο
(τυπικὴ ἐκπαίδευση) ὡς τὸ πιὸ συγκροτημένο περιβάλλον μάθησης μέσα στὸ ὁποῖο τὸ ἄτομο ἀποκτάει γνώσεις, ἀναπτύσσει τὶς γνωστικές του δεξι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν μελετῶν ποὺ ἀνασκοπήθηκαν στὴν παροῦσα ἐργασία
ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Roshan Α et al., 2014

Συγχρονική μελέτη, Ἰνδία
Ν= 225 γυναῖκες
3 ὁμάδες: 75 καρδιοπαθεῖς,
75 καρκινοπαθεῖς, 75 ὑγιεῖς

Five factor personality inventory

Ἐξωστρέφεια καὶ Δεκτικότητα
σὲ Ἐμπειρία: Περισσότερο σὲ
καρδιαγγειακοὺς ἀσθενεῖς σὲ
σχέση μὲ καρκινοπαθεῖς καὶ
ὑγιεῖς.

Yazdani N καὶ Siddiqi AF,
2013

Συγχρονική μελέτη,
Πακιστᾶν
Ν=231 (159 ἄντρες καὶ
72 γυναῖκες)
2 ὁμάδες:
Ἀσθενῶν στεφανιαίας
νόσου καὶ μὴ-ἀσθενῶν

Ten Item Personality Inventory
(TIPI)

h Ἀντίστροφη συγκαταβατικότητα 45% περισσότερες πιθανότητες γιὰ στεφανιαία νόσο.
Ἐξωστρέφεια καὶ Νευρωτισμὸς
ἀντιστρόφως ἀνάλογη σχέση μὲ
ἐμφάνιση στεφανιαίας νόσου.

Whitfield KE et al., 2010

Συγχρονική μελέτη, ΗΠΑ
N= 234 Ἀφρο-Αμερικανοὶ 65
ἄντρες (28%)- 169 γυναῖκες
(72%) 49 ἕως 88 ἐτῶν.
Δεδομένα ἀπὸ τὴ μελέτη
Baltimore Study of Black
Aging (BSBA)

-Revised NEO Personality
Inventory (NEO-PI- R)
-John Henryism Scale of Active
Coping
-The Health Problems Checklist:
καταγραφὴ καρδιαγγειακῶν
προβλημάτων

Πιὸ Νευρωτικοὶ ἀναφέρουν
περισσότερα καρδιαγγειακὰ
προβλήματα ὑγείας.
Δεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία καὶ
Εὐσυνειδησία προβλέπουν τὸν
τύπο ἀντιμετώπισης τῆς ζωῆς.
Ὁ τύπος ἀντιμετώπισης τῆς ζωῆς
δὲν διαμεσολαβεῖ στὴ σχέση
μεταξὺ προσωπικότητας καὶ
καρδιαγγειακῆς ὑγείας.

Lee HB et al., 2014

Revised NEO Personality
Συγχρονική μελέτη,
Inventory (NEO-PI- R)
ΗΠΑ Ν= 661
Δεδομένα ἀπὸ τὴ μελέτη
Baltimore Epidemiologic
Catchment Area (ECA)
ἐπανέλεγχος μεταξὺ
Κύματος III (1993–1996) καὶ
Κύματος IV (2004–2005)

Sutin AR et al., 2010

Συγχρονική μελέτη, Ἰταλία
Ν= 5532 14-94 ἐτῶν χωρὶς
θεραπευτικὴ ἀγωγὴ μείωσης
χοληστερόλης
Δεδομένα ἀπὸ διεπιστημονικὴ μελέτη SardiNIA.

-Revised NEO Personality
Inventory (NEO-PI- R)
-Μετρήσεις χοληστερόλης
(ὁλικῆς, LDL, HDL) καὶ
τριγλυκεριδίων

i Εὐσυνειδησία καὶ i πτυχὲς
ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν παρ
ορμητικότητα g hLDL καὶ
h τριγλυκερίδια.
Σκὸρ στὸ max 10% τῆς Αὐθόρμητης Ἐνέργειας g 2.5 φορὲς
μεγαλύτερο κίνδυνο ὑπέρβασης
κλινικοῦ ὁρίου τριγλυκεριδίων
σὲ σχέση μὲ τὸ min 10%. Ἡ
πτυχὴ Κατάθλιψη συσχετίστηκε
μὲ i HDL μόνο στὶς γυναῖκες.

Roh SJ et al., 2014

Συγχρονική μελέτη,
Κορέα Ν= 1701 ἐθελόντριες
γυναῖκες 17-39 ἐτῶν
2 ὁμάδες: Φυσιολογικῶν καὶ
μὴ-φυσιολογικῶν κλινικῶν
ἐπιπέδων λιπιδίων

-Revised NEO Personality
Inventory (NEO-PI- R)
-Μετρήσεις χοληστερόλης
(ὁλική, HDL, LDL

hΝευρωτισμός συσχετίστηκε μὲ
iHDL.
iΕξωστρέφεια καὶ iΔεκτικότητα στὴν Ἐμπειρία συσχετίστηκαν μὲ h ἐπίπεδα τριγλυκεριδίων.

Καρδιαγγειακοί ἀσθενεῖς: iΔεκτικότητα σὲ Ἐμπειρίες
3 πτυχὲς σημαντικὰ πιὸ i σὲ
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο σὲ
σχέση μὲ ὑγιεῖς:
Δραστηριότητα, Συναισθήματα
καὶ Φαντασία.
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“before-after” μελέτη, ΗΠΑ
πρωτόκολλο ψυχικοῦ στρὲς
μέτρηση CRP στὸ αἷμα
Ν= 165 ὑγιεῖς ἐθελοντὲς
μαῦροι (94) καὶ λευκοὶ (71),
ἄντρες (91) καὶ γυναῖκες (74)
ἀπὸ κοινότητα.
Community Health and Stress
Evaluation (CHASE) Study

-Revised NEO Personality
Inventory (NEO-PI- R)
-Μετρήσεις CRP

hΔεκτικότητα καὶ hπτυχὲς
Αἰσθητικῆς, Συναισθημάτων,
Ἰδεῶν συσχετίστηκαν μὲ
i CRP μόνο στοὺς Ἀφρο-Αμερικανούς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὴν ἡλικία, τὸ ΔΜΣ καὶ τὴν
ἐκπαίδευση.

Kheirabadi GR et al., 2014

Συγχρονική μελέτη, Ἰρᾶν
Ν= 254 βιομηχανικοὶ ὑπάλληλοι 40-50 ἐτῶν.

-NEO-PI
-Μετρήσεις hs-CRP(Συστηματικὴ φλεγμονὴ)
Μετρήσεις FMD (Ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία)

Εὐσυνειδησία ἀρνητικὴ καὶ
Νευρωτισμὸς θετικὴ συσχέτιση ἀντίστοιχα μὲ τὴν
ὑπέρταση.
Ἀντίστροφη σχέση μεταξὺ
Εὐσυνειδησίας καὶ hs-CRP

Terracciano A et al., 2014

Προοπτική μελέτη, Ἰταλία
Ν= 2848
24ωρη παρακολούθηση ἀρτηριακῆς πίεσης 7 χρόνια μετά.
Διεπιστημονικὴ μελέτη
SardiNIA

-Revised NEO Personality
Inventory (NEO-PI- R)
-Παρακολούθηση ABPM

-Συγκαταβατικότητα καὶ ἡ
Εὐσυνειδησία: Αὔξηση 1 SD
g 10% i κινδύνου μοτίβου
μὴ-πτώσης (non- dipping)
νυκτερινῆς πίεσης
- Μοτίβο μὴ- πτώσης (nondripping) νυκτερινῆς πίεσης
συσχέτιση μέ:
h Αὐθόρμητη Ἐνέργεια
i Ἐμπιστοσύνη, Αὐτοπειθαρχία, Αἴσθηση καθήκοντος,
Ὀργάνωση, Ἱκανότητα.
-Μείωση 1 ΤΑ Εὐσυνειδησίας
g 40% i κινδύνου μοτίβου
ἀντίστροφης πτώσης (reverse
dipping) τῆς νυκτερινῆς
πίεσης.

Jonassaint CR et al., 2007

Προοπτική μελέτη ΗΠΑ
977 ἀσθενεῖς ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ στεφανιογραφία
μὲ σημαντικὴ στεφανιαία
νόσο (ἄνω τοῦ 75% στένωσης
διαμέτρου μιᾶς τουλάχιστον
στεφανιαίας ἀρτηρίας)
15ετής ἐπανεξέταση
266 καρδιαγγειακοὶ θάνατοι.

NEO Personality Inventory
(NEO PI)

i Κίνδυνος καρδιαγγειακοῦ
θανάτου συσχέτιση
μὲ Δεκτικότητα, καὶ πτυχές
της:
h Συναισθήματα, Δράσεις,
Ἰδέες καὶ Αἰσθητικὴ

Shippley BA et al., 2007

Προοπτική μελέτη, Ἡνωμένο Βασίλειο Ν=5424 (2991
ἄντρες, 2433 γυναῖκες) 18–94
ἐτῶν ἀπὸ τὴ μελέτη Health
and Lifestyle Survey.

Eysenck Personality Inventory

Νευρωτισμός: h κατὰ 1 SD g
h 12% κίνδυνο θανάτου ἀπὸ
καρδιαγγειακὴ νόσο.

Terracciano A et al., 2008

Προοπτική μελέτη, ΗΠΑ
N=2359 (38% γυναῖκες) ὑγιῆ
ἄτομα ἡλικίας 17-98 ἐτῶν
ἀπὸ τὴ μελέτη Baltimore
Longitudinal Study of Aging
(BLSA).

Guilford-Zimmerman
Temperament Survey

Κίνδυνος θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο συσχέτιση
μὲ πτυχές:
Γενικὴ δραστηριότητα Εὐσυνειδησία
Συναισθηματικὴ σταθερότητα

Hagger-Johnson G et al., 2012

Προοπτική μελέτη,
Ἡνωμένο Βασίλειο
Ν= 6800 δημόσιοι ὑπάλληλοι
39-63 ἐτῶν
Φάση 3 (1991-1993) Μελέτη
Whitehall II
Μέσος χρόνος ἐπανελέγχου
17 ἔτη.

-Ἐρωτηματολόγιο 2 σημείων μέτρησης Εὐσυνειδησίας
(«Εἶναι ὑπὲρ- τελειομανὴς»
καὶ «Εἶμαι ὑπὲρ-εὐσυνείδητος» )
-ΚΟΕ: Ἐπαγγελματικὴ βαθμίδα

iΕυσυνειδησία συσχετίστηκε μὲ hπίεση αἵματος, μὲ
τοὺς ἄντρες σὲ σχέση μὲ τὶς
γυναῖκες.
iΕυσυνειδησίαg10% hκίνδυνο θνησιμότητας ἀπὸ ὅλες τὶς
αἰτίες.
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Προοπτική μελέτη, ΗΠΑ
Ν= 24543 γυναῖκες καὶ ἄντρες
μέσης ἡλικίας 61.4 ἐτῶν
Ὁμαδοποίηση Ἀπὸ 3 κοορτές:
Health and Retirement
Study (n = 13900), Wisconsin
Longitudinal Study graduate
(n = 6674) Wisconsin
Longitudinal Study sibling (n
= 3969)

-Κοορτὴ Health and
Retirement Study: Προσαρμοσμένο ἐρωτηματολόγιο
προσωπικότητας 21 σημείων
ἀπὸ τὴ μελέτη Midlife in the
United States study
-Κοορτὲς Wisconsin
Longitudinal Study: ἐρωτηματολόγιο 29 σημείων Big Five
Inventory

-hἘξωστρέφεια σχετίζεται μὲ
h κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ, ἀλλὰ
ὄχι μὲ τὴ θνησιμότητα ἀπὸ
στεφανιαία νόσο.
-hΝευρωτισμός σχετίζεται
περισσότερο μὲ κίνδυνο
στεφανιαίας νόσου σὲ σχέση
μὲ κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ.
-hΕυσυνειδησία σχετίζεται μὲ
i κίνδυνο θνησιμότητας τόσο
ἀπὸ στεφανιαία νόσο καὶ ἀπὸ
ἐγκεφαλικό.

Hagger-Johnson G et al., 2012

Προοπτική μελέτη, Ἡνωμένο
Βασίλειο
N=5450 (2505 ἄντρες)
The Health and Lifestyle
Survey (HALS)
25ετής ἐπανέλεγχος.

-Eysenck Personality Inventory
(EPI)
-ΚΟΕ: 3 δεῖκτες μορφωτικὸ
ἐπίπεδο, εἰσόδημα, ἐπάγγελμα

ΚΟΕ τροποποιεῖ τὴ σχέση
προσωπικότητας- καρδιαγγειακῆς νόσου μόνο γιὰ τὶς
γυναῖκες:
h Νευρωτισμὸ + i ΚΟΕg h
κίνδυνος θνησιμότητας ἀπὸ
καρδιαγγειακὴ νόσο
h Νευρωτισμὸ + h ΚΟΕgh
κίνδυνος θνησιμότητας ἀπὸ
καρδιαγγειακὴ νόσο

ότητες καθὼς καὶ τὶς μὴ-γνωστικὲς δεξιότητες, ποὺ
ἔχουν σχέση μὲ τὴν κοινωνικοποίησή του καὶ τὸν
ἔλεγχο τῶν συναισθημάτων του, ἐνῶ, τέλος, δέχεται ἐπιρροὲς στὶς συμπεριφορὲς καὶ στάσεις ζωῆς.
Παρόλα αὐτά, δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑποβαθμίζεται ἡ
σημασία τῶν ὑπολοίπων περιβαλλόντων μάθησης,
ὅπως τὸ οἰκογενειακό, τὸ ἐργασιακὸ καὶ ἡ κοινότητα, καθὼς καὶ οἱ διαφορετικοὶ τύποι μάθησης
πέραν τῆς ἐπίσημης ἐκπαίδευσης, ποὺ βιώνει τὸ
ἄτομο στὰ διάφορα περιβάλλοντα. Εἰδικά, ὅσον
ἀφορᾶ στὴν ἀνάπτυξη πολιτικῶν καὶ παρεμβάσεων, ποὺ ἔχουν ὡς στόχο τὴν ἀνάπτυξη συνολικὰ τῶν δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τῶν
μὴ-γνωστικῶν, μεμονωμένες δράσεις δὲν θὰ εἶναι
τὸ ἴδιο ἀποτελεσματικὲς σὲ σχέση μὲ τὶς συνδυασμένες προσπάθειες, ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν σὲ
συνεργασία μὲ τὰ σχολεῖα, τὶς οἰκογένειες καὶ τὶς
τοπικὲς κοινωνίες.
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