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Και πότε είναι παθολογικό;

Τι είναι το άγχος;



ΤοΤο άγχοςάγχος είναιείναι έναένα διάχυτοδιάχυτο, , δυσάρεστοδυσάρεστο συναίσθηµασυναίσθηµα
συγγενέςσυγγενές µεµε τοτο φόβοφόβο πουπου κινητοποιείταικινητοποιείται χωρίςχωρίς σαφήσαφή ήή

σηµαντικήσηµαντική απειλήαπειλή..

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την επιβίωση καθώς η

παρουσία του προετοιµάζει τον οργανισµό για να

αντιµετωπίσει τους κινδύνους µε τον καλύτερο δυνατό

τρόπο.

ΕίναιΕίναι έναένα πανανθρώπινοπανανθρώπινο συναίσθηµασυναίσθηµα τοτο οποίοοποίο

λειτουργείλειτουργεί ωςως µηχανισµόςµηχανισµός προειδοποίησηςπροειδοποίησης..

ΤιΤι είναιείναι;;



ΑΓΧΟΣ

Προετοιµασία οργανισµού

(σωµατικά, πνευµατικά) για
αντιµετώπιση κινδύνου.

Αδρεναλίνη

Φυγή ή Πάλη



Το άγχος όµως παραµένει απαραίτητο και

κινητοποιητικό συναίσθηµα για να ανταπεξέλθουµε

στους κινδύνους και τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.

Χάρη σε αυτό έχουµε επιβιώσει, αντιµετωπίζοντας
τους κινδύνους που εµφανίστηκαν στην εξέλιξή µας.



ΠότεΠότε είναιείναι παθολογικόπαθολογικό;;

ΌτανΌταν είναιείναι υπερβολικάυπερβολικά έντονοέντονο..

ΌτανΌταν οο προειδοποιητικόςπροειδοποιητικός αυτόςαυτός µηχανισµόςµηχανισµός

δυσλειτουργείδυσλειτουργεί, , όπωςόπως::

ΌτανΌταν διαρκείδιαρκεί πέραπέρα απόαπό τηντην έκθεσηέκθεση σεσε κίνδυνοκίνδυνο..

ΌτανΌταν εµφανίζεταιεµφανίζεται σεσε καταστάσειςκαταστάσεις πουπου δενδεν

εµπεριέχουνεµπεριέχουν κίνδυνοκίνδυνο..

ΌτανΌταν παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται χωρίςχωρίς κανένακανένα ιδιαίτεροιδιαίτερο λόγολόγο..



ΠωςΠως γίνεταιγίνεται αντιληπτόαντιληπτό;;

Αναγνωρίσιµο είναι το άγχος που εµφανίζεται ως

βασανιστικό συναίσθηµα (άγχος ή φόβος).

Συχνά εµφανίζεται ως σωµατικό ενόχληµα (δύσπνοια, 
ταχύπνοια, ταχυκαρδία, ναυτία, ζάλη, πονοκέφαλο, 
πόνος στο στήθος, θολή όραση κ.ά.).

Τέλος, το άγχος µπορεί να εκφραστεί µε συµπεριφορές
(π.χ. αποφυγές, ψυχαναγκασµούς, επισκέψεις σε
γιατρούς).

Άλλες φορές εκφράζεται µε ανήσυχες σκέψεις (για το
µέλλον το δικό του ή της οικογένειάς του, για την υγεία
ή την εργασία του κ.λπ.).



ΤοΤο άγχοςάγχος µπορείµπορεί νανα εµφανιστείεµφανιστεί σεσε πληθώραπληθώρα
σωµατικώνσωµατικών νοσηµάτωννοσηµάτων, (, (ππ..χχ. . νευρολογικέςνευρολογικές

διαταραχέςδιαταραχές, , ενδοκρινολογικέςενδοκρινολογικές παθήσειςπαθήσεις, , αυτοάνοσααυτοάνοσα, , 
φλεγµονώδηφλεγµονώδη ήή κακοήθηκακοήθη νοσήµατανοσήµατα) ) 

Τέλος, µπορεί να συνοδεύει άλλα ψυχιατρικά
νοσήµατα όπως η κατάθλιψη ή η σχιζοφρένεια, χωρίς

όµως να αποτελεί το κύριο σύµπτωµα αυτών. 

ΑκόµαΑκόµα, , στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης χρήσηςχρήσης ήή στέρησηςστέρησης φαρµάκωνφαρµάκων

καικαι ουσιώνουσιών ( ( ππ..χχ. . αλκοόλαλκοόλ, , κάνναβηκάνναβη, , αµφεταµίνεςαµφεταµίνες).).

ΆλλεςΆλλες αιτίεςαιτίες άγχουςάγχους



Οι αγχώδεις διαταραχές που θα µας απασχολήσουν στη

συνέχεια είναι εκείνες στις οποίες το άγχος αποτελεί το

κύριο και προεξάρχον σύµπτωµα, χωρίς να µπορεί να
εξηγηθεί καλύτερα από κάποια άλλη αιτία. 



ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός βίουβίου 2020--25%.25%.
1 1 στουςστους 4 4 ανθρώπουςανθρώπους θαθα αναπτύξειαναπτύξει κάποιακάποια στιγµήστιγµή τηςτης

ζωήςζωής τουτου µίαµία αγχώδηαγχώδη διαταραχήδιαταραχή..

Επιδηµιολογία

19 19 εκατεκατ. . ενήλικεςενήλικες στιςστις ΗΠΑΗΠΑ νοσούννοσούν κάθεκάθε χρόνοχρόνο ((NIMH)NIMH)..



ΝοσηρότηταΝοσηρότητα υψηλότερηυψηλότερη στιςστις γυναίκεςγυναίκες, , σεσε αστικόαστικό

περιβάλλονπεριβάλλον καικαι σεσε νεαρέςνεαρές ηλικίεςηλικίες 2424--44 44 ετώνετών..

ΠαράγοντεςΠαράγοντες κινδύνουκινδύνου: : τοτο χαµηλόχαµηλό οικονοµικόοικονοµικό καικαι

µορφωτικόµορφωτικό επίπεδοεπίπεδο, , τατα ψυχοπιεστικάψυχοπιεστικά γεγονόταγεγονότα ((ππ..χχ. . 
ανεργίαανεργία, , οικονοµικάοικονοµικά προβλήµαταπροβλήµατα) ) καικαι οιοι

διαπροσωπικέςδιαπροσωπικές απώλειεςαπώλειες..



ΑιτιολογίαΑιτιολογία ΑγχωδώνΑγχωδών ∆ιαταραχών∆ιαταραχών

ΠολυπαραγοντικήΠολυπαραγοντική

ΒιολογικήΒιολογική--γενετικήγενετική

επιβάρυνσηεπιβάρυνση

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική

επίδρασηεπίδραση

ΨυχολογικήΨυχολογική

ευαλωτότηταευαλωτότητα



�� ΕιδικέςΕιδικές φοβίεςφοβίες

�� ΑγοραφοβίαΑγοραφοβία

�� ΚοινωνικήΚοινωνική ΦοβίαΦοβία

Ειδικές µορφές αγχωδών διαταραχών

�� ∆ιαταραχή∆ιαταραχή ΠανικούΠανικού

�� ΓενικευµένηΓενικευµένη ΑγχώδηςΑγχώδης ∆ιαταραχή∆ιαταραχή

�� ΙδεοψυχαναγκαστικήΙδεοψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή∆ιαταραχή

�� ΟξείαΟξεία ∆ιαταραχή∆ιαταραχή ΣτρεςΣτρες

�� ΜετατραυµατικήΜετατραυµατική ∆ιαταραχή∆ιαταραχή ΣτρεςΣτρες



Ειδική Φοβία

ΦόβοςΦόβος προςπρος κάποιακάποια εξωτερικάεξωτερικά ερεθίσµαταερεθίσµατα ήή συνθήκεςσυνθήκες

πουπου δενδεν είναιείναι επικίνδυναεπικίνδυνα ((αεροπλάνααεροπλάνα, , αίµααίµα, , ύψηύψη, , 
έντοµαέντοµα κκ..άά.)..).

ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός ζωήςζωής 66--10%. 2/3 10%. 2/3 είναιείναι γυναίκεςγυναίκες..

ΈναρξηΈναρξη νόσουνόσου νωρίςνωρίς (<25 (<25 χρονώνχρονών).).

ΛίγοιΛίγοι αναζητούναναζητούν θεραπείαθεραπεία..



ΦόβοςΦόβος καικαι αποφυγήαποφυγή κοινωνικώνκοινωνικών καταστάσεωνκαταστάσεων όπουόπου
τοτο άτοµοάτοµο ενδέχεταιενδέχεται νανα γίνειγίνει αντικείµενοαντικείµενο παρατήρησηςπαρατήρησης
ήή σχολιασµούσχολιασµού..

ΠεριορισµένηΠεριορισµένη µορφήµορφή ((δυσκολίαδυσκολία σεσε συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες
καταστάσειςκαταστάσεις ππ..χχ. . διαλέξειςδιαλέξεις, , επικοινωνίαεπικοινωνία µεµε τοτο άλλοάλλο
φύλοφύλο) ) καικαι γενικευµένηγενικευµένη µορφήµορφή ((σεσε πλειάδαπλειάδα συνθηκώνσυνθηκών).  ).  

ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός ζωήςζωής 33--13%.13%.ΥπερέχουνΥπερέχουν ελαφράελαφρά οιοι
γυναίκεςγυναίκες..

ΟιΟι άνδρεςάνδρες αναζητούναναζητούν συχνότερασυχνότερα βοήθειαβοήθεια..

Κοινωνική Φοβία



ΦόβοςΦόβος νανα βρεθείβρεθεί κάποιοςκάποιος σεσε µέρηµέρη ήή καταστάσειςκαταστάσεις

πουπου θαθα ήτανήταν δύσκοληδύσκολη ηη έξοδοςέξοδος ήή ηη πρόσβασηπρόσβαση σεσε

βοήθειαβοήθεια αναν πάθαινεπάθαινε κρίσηκρίση πανικούπανικού..

ΣτενάΣτενά συνδεδεµένησυνδεδεµένη µεµε τιςτις κρίσειςκρίσεις πανικούπανικού, , χωρίςχωρίς

όµωςόµως νανα συνυπάρχουνσυνυπάρχουν πάνταπάντα. . 

ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός ζωήςζωής 22--6%. 2/3 6%. 2/3 γυναίκεςγυναίκες..

<25% <25% αναζητούναναζητούν θεραπείαθεραπεία..

Αγοραφοβία



ΣυχνήΣυχνή καικαι επίµονηεπίµονη ανησυχίαανησυχία γιαγια πολλάπολλά θέµαταθέµατα ζωήςζωής, , 
δυσανάλογηδυσανάλογη προςπρος τιςτις αντικειµενικέςαντικειµενικές διαστάσειςδιαστάσεις τωντων
θεµάτωνθεµάτων ((ππ..χχ. . εργασίαεργασία, , σχολείοσχολείο, , οικογένειαοικογένεια).).

ΗΗ ανησυχίαανησυχία εκφράζεταιεκφράζεται µεµε σωµατικάσωµατικά ενοχλήµαταενοχλήµατα, , 
ευερεθιστότηταευερεθιστότητα, , κόπωσηκόπωση, , διαταραχέςδιαταραχές ύπνουύπνου ήή
συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης κκ..λπλπ. . 

ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός ζωήςζωής 2,52,5--11%. 2/3 11%. 2/3 τωντων ασθενώνασθενών
γυναίκεςγυναίκες. . 

ΜόλιςΜόλις τοτο 1/3 1/3 αναζητάαναζητά ψυχιατρικήψυχιατρική βοήθειαβοήθεια, , µετάµετά απόαπό
αρκετάαρκετά χρόνιαχρόνια. . 

Γενικευµένη Αγχώδης ∆ιαταραχή



ΧαρακτηρίζεταιΧαρακτηρίζεται απόαπό τηντην παρουσίαπαρουσία ιδεοληψιώνιδεοληψιών καικαι

ψυχαναγκασµώνψυχαναγκασµών..

ΙδεοληψίεςΙδεοληψίες: : επίµονεςεπίµονες, , επαναλαµβανόµενεςεπαναλαµβανόµενες σκέψειςσκέψεις

εικόνεςεικόνες ήή παρορµήσειςπαρορµήσεις πουπου βιώνονταιβιώνονται ωςως παρείσακτεςπαρείσακτες

καικαι ανεπιθύµητεςανεπιθύµητες απόαπό τοντον ασθενήασθενή. . 

ΨυχαναγκασµοίΨυχαναγκασµοί:: επαναλαµβανόµενεςεπαναλαµβανόµενες συµπεριφορέςσυµπεριφορές

ήή νοητικέςνοητικές διεργασίεςδιεργασίες µεµε µορφήµορφή τελετουργιώντελετουργιών µεµε

σκοπόσκοπό τητη µείωσηµείωση τουτου άγχουςάγχους πουπου προκαλούνπροκαλούν οιοι

ιδεοληψίεςιδεοληψίες..

Ιδεοψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή



ΙδιαίτερηΙδιαίτερη κατηγορίακατηγορία αγχωδώναγχωδών διαταραχώνδιαταραχών, , διαφορεδιαφορε--
τικήτική απόαπό τιςτις υπόλοιπεςυπόλοιπες..

ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός ζωήςζωής 0,70,7--4%. 14%. 1:1 :1 αναλογίααναλογία ανδρώνανδρών

γυναικώνγυναικών ((ηη µόνηµόνη µεταξύµεταξύ τωντων αγχωδώναγχωδών

διαταραχώνδιαταραχών). ). 

Ιδεοψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή



ΠληθώραΠληθώρα συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων πουπου ακολουθούνακολουθούν τραυµατικότραυµατικό
γεγονόςγεγονός πουπου βίωσεβίωσε τοτο άτοµοάτοµο καικαι απείλησεαπείλησε τητη ζωήζωή τουτου
ήή τητη σωµατικήσωµατική τουτου ακεραιότηταακεραιότητα..

ΤοΤο άτοµοάτοµο βιώνειβιώνει έντονοέντονο άγχοςάγχος, , επεισόδιαεπεισόδια αποξένωσηςαποξένωσης
απόαπό τηντην πραγµατικότηταπραγµατικότητα, , επαναβιώσειςεπαναβιώσεις τουτου γεγονότοςγεγονότος
ενώενώ αποφεύγειαποφεύγει γεγονόταγεγονότα, , καταστάσειςκαταστάσεις ήή συζητήσειςσυζητήσεις
πουπου θυµίζουνθυµίζουν τοτο γεγονόςγεγονός..

∆ιακρίνεται∆ιακρίνεται σεσε οξείαοξεία διαταραχήδιαταραχή στρεςστρες ήή
µετατραυµατικήµετατραυµατική διαταραχήδιαταραχή στρεςστρες ανάλογαανάλογα µεµε τοτο χρόνοχρόνο
εµφάνισηςεµφάνισης τηςτης διαταραχήςδιαταραχής σεσε σχέσησχέση µεµε τοτο τραυµατικότραυµατικό
γεγονόςγεγονός..

∆ιαταραχές Συνδεόµενες µε το Στρες



∆ιαταραχή Πανικού

ΚρίσηΚρίση πανικούπανικού είναιείναι µιαµια συγκεκριµένησυγκεκριµένη χρονικήχρονική περίοδοςπερίοδος

έντονουέντονου άγχουςάγχους καικαι ανησυχίαςανησυχίας όπουόπου εµφανίζονταιεµφανίζονται καικαι

κορυφώνονταικορυφώνονται εντόςεντός 10 10 λεπτώνλεπτών συµπτώµατασυµπτώµατα όπωςόπως::

ταχυκαρδίαταχυκαρδία, , αίσθηµααίσθηµα παλµώνπαλµών, , εξάψειςεξάψεις, , τρόµοςτρόµος, , 
εφίδρωσηεφίδρωση, , δύσπνοιαδύσπνοια, , αίσθηµααίσθηµα πνιγµούπνιγµού, , στηθάγχηστηθάγχη, , 
ναυτίαναυτία, , επιγαστραλγίαεπιγαστραλγία, , ζάληζάλη, , αστάθειααστάθεια, , παραισθησίεςπαραισθησίες, , 
αίσθηµααίσθηµα αποξένωσηςαποξένωσης απόαπό τηντην πραγµατικότηταπραγµατικότητα, , φόβοςφόβος

θανάτουθανάτου ήή απώλειαςαπώλειας ελέγχουελέγχου..

Ιδιαίτερα έντονο και αγωνιώδες βίωµα. 



∆ιαταραχή Πανικού

ΧαρακτηρίζεταιΧαρακτηρίζεται απόαπό τηντην παρουσίαπαρουσία επαναλαµβανόµεεπαναλαµβανόµε--
νωννων κρίσεωνκρίσεων πανικούπανικού καθώςκαθώς καικαι τηντην ανησυχίαανησυχία γιαγια νέεςνέες

προσβολέςπροσβολές ήή τιςτις συνέπειέςσυνέπειές τουςτους..

ΣυχνήΣυχνή ηη συνοσηρότητασυνοσηρότητα µεµε αγοραφοβίααγοραφοβία ((καθώςκαθώς οο

ασθενήςασθενής αποφεύγειαποφεύγει µέρηµέρη φοβούµενοςφοβούµενος πιθανήπιθανή νέανέα

κρίσηκρίση).).

ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός ζωήςζωής 22--6%. 3 6%. 3 φορέςφορές συχνότερησυχνότερη στιςστις

γυναίκεςγυναίκες. . ΟιΟι ασθενείςασθενείς κάνουνκάνουν εκτεταµένηεκτεταµένη χρήσηχρήση τωντων

υπηρεσιώνυπηρεσιών υγείαςυγείας. . 



ΦαύλοςΦαύλος κύκλοςκύκλος κρίσηςκρίσης πανικούπανικού..

Επαγρύπνηση για αναγνώριση

«µη φυσιολογικών» σωµατικών ερεθισµάτων

Άτοµα ευαίσθητα σε εσωτερικά ερεθίσµατα

Ερέθισµα Καταστροφολογική Παρερµηνεία Άγχος

Αδρεναλίνη

Σωµατικά συµπτώµατα

Ταχυκαρδία, ταχύπνοια, εφίδρωση

Φόβος επικείµενης βιολογικής

καταστροφής (έµφραγµα, εγκεφαλικό)
Φόβος απώλειας ελέγχου



ΟιΟι αγχώδειςαγχώδεις διαταραχέςδιαταραχές έχουνέχουν στηνστην πλειονότητάπλειονότητά τουςτους χρόνιαχρόνια

πορείαπορεία, , µεµε εξάρσειςεξάρσεις καικαι υφέσειςυφέσεις εφόσονεφόσον δενδεν αντιµετωπιστούναντιµετωπιστούν

επαρκώςεπαρκώς..

Πορεία και πρόγνωση αγχωδών διαταραχών

ΕµφανίζουνΕµφανίζουν αυξηµένοαυξηµένο κίνδυνοκίνδυνο επιπλοκήςεπιπλοκής µεµε κατάχρησηκατάχρηση αλκοόλαλκοόλ

ήή ουσιώνουσιών, , σεσε µιαµια προσπάθειαπροσπάθεια ανακούφισηςανακούφισης τουτου άγχουςάγχους..

ΕπίσηςΕπίσης, , στηστη χρόνιαχρόνια πορείαπορεία τουςτους µπορείµπορεί νανα επιπλακούνεπιπλακούν µεµε

κατάθλιψηκατάθλιψη καικαι αυτοκτονικότητααυτοκτονικότητα..



Θεραπεία Αγχωδών ∆ιαταραχών

1. Φαρµακευτικές προσεγγίσεις

Συµπτωµατικά χρησιµοποιούνται αγχολυτικά φάρµακα

για άµεση µείωση του άγχους (π.χ. σε ειδικές φοβίες ή σε
κρίση πανικού) ή οι β-αδρενεργικοί αναστολείς για µείωση
των σωµατικών εκδηλώσεων του άγχους (π.χ. στην
κοινωνική φοβία).

Θεραπευτικά χρησιµοποιούνται αντικαταθλιπτικά

φάρµακα. Η διάρκεια της αγωγής ποικίλει ανάλογα µε τα
συµπτώµατα και τη χρονιότητα της διαταραχής.



2. Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

Η γνωσιακή-συµπεριφορική θεραπεία θεωρείται η
θεραπεία εκλογής για τις αγχώδεις διαταραχές. 

Η γνωσιακή προσέγγιση επικεντρώνεται στην

τροποποίηση των νοητικών διεργασιών που

προηγούνται των αγχωδών συµπτωµάτων.

Η συµπεριφορική στον έλεγχο σωµατικών συµπτωµάτων

και την τροποίηση συµπεριφορών συνδεόµενων µε τις

αγχώδεις διαταραχές. 

Πολλές είναι οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που

χρησιµοποιούνται, όπως η βραχεία ψυχοδυναµική, η
συστηµική ή η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία.



ΚαιΚαι οιοι δύοδύο προσεγγίσειςπροσεγγίσεις ((φαρµακευτικήφαρµακευτική καικαι ψυχοθεραπευτικήψυχοθεραπευτική) ) 
έχουνέχουν υψηλήυψηλή αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα, , ενώενώ οο συνδυασµόςσυνδυασµός τουςτους

προσφέρειπροσφέρει τατα καλύτερακαλύτερα αποτελέσµατααποτελέσµατα τόσοτόσο άµεσαάµεσα όσοόσο καικαι

µακροπρόθεσµαµακροπρόθεσµα ((µείωσηµείωση υποτροπώνυποτροπών).).



ΟιΟι αγχώδειςαγχώδεις διαταραχέςδιαταραχές αποτελούναποτελούν πολύπολύ συχνέςσυχνές ψυχικέςψυχικές

διαταραχέςδιαταραχές..

ΗΗ εξατοµικευµένηεξατοµικευµένη θεραπευτικήθεραπευτική προσέγγισηπροσέγγιση απόαπό κάποιοκάποιο ειδικόειδικό τηςτης

ψυχικήςψυχικής υγείαςυγείας µπορείµπορεί νανα εξασφαλίσειεξασφαλίσει τατα καλύτερακαλύτερα

αποτελέσµατααποτελέσµατα καικαι νανα προστατεύσειπροστατεύσει τοντον ασθενήασθενή απόαπό τιςτις

δυσάρεστεςδυσάρεστες συνέπειεςσυνέπειες πουπου ηη χρονιότηταχρονιότητα τηςτης νόσουνόσου µπορείµπορεί νανα

επιφέρειεπιφέρει. . 

ΗΗ προσεκτικήπροσεκτική διαγνωστικήδιαγνωστική προσέγγισηπροσέγγιση τωντων αγχωδώναγχωδών διαταραχώνδιαταραχών

καικαι οο αποκλεισµόςαποκλεισµός σωµατικώνσωµατικών ήή άλλωνάλλων ψυχιατρικώνψυχιατρικών αιτιώναιτιών τουτου

άγχουςάγχους αποτελείαποτελεί τοτο πρώτοπρώτο βήµαβήµα γιαγια τηντην αντιµετώπισήαντιµετώπισή τουςτους..



Συχνά, το άγχος αναγνωρίζει αρκούδες...



...αλλά τα πράγµατα είναι λιγότερο επικίνδυνα.



ΕυχαριστώΕυχαριστώ

γιαγια τοτο χρόνοχρόνο σαςσας..


