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ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΣΗ 

ΓΙΑΘΔΗ 
 
 

 

Ο Κυνζηανηίνορ Ν. Φοςνηοςλάκηρ, είλαη Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο Χπρηαηξηθήο ζηελ Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαη ππεξεηεί 

ζηελ Γ΄ Παλεπηζηεκηαθή Χπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ ΑΦΔΠΑ.  

 

 

 

Έιαβε ην πηπρίν ηαηξηθήο (1989), ηελ εηδηθόηεηα ςπρηαηξηθήο (1998) θαη ην δηδαθηνξηθό ηνπ (1999) 

από ηελ Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Έιαβε ππνηξνθία 3 εηώλ κε 

ζέκα «Χπρνζσκαηηθή Ιαηξηθή» θαζώο θαη 1 έηνπο κεηαδηδαθηνξηθή ππνηξνθία από ην ΙΚΥ. Μέρξη ην 

2003 ππεξέηεζε σο αμησκαηηθόο ηνπ Υγεηνλνκηθνύ ηνπ Σηξαηνύ Ξεξάο θαη απνζηξαηεύηεθε κε ην 

βαζκό ηνπ Δπηάηξνπ. Τν 2005 κεηεθπαηδεύηεθε ζε ζέκαηα ιεηηνπξγηθήο λεπξνπαζνινγίαο θαη 

λεπξναπεηθόληζεο ζηελ Χπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο. 

Οη ηνκείο ηνπ θιηληθνύ θαη εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληόο ηνπ αληαλαθινύληαη θαη ζηα ζέκαηα ηα νπνία 

δηδάζθεη: γεληθή ςπρηαηξηθή, βηνινγηθή ςπρηαηξηθή, ςπρνθαξκαθνινγία δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, 

ζρηδνθξέλεηα θαη δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο. Δίλαη ελεξγό κέινο ζε αξηζκό εζληθώλ θαη δηεζλώλ 

επηζηεκνληθώλ εηαηξηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ EPA, APA, WPA, CINP, ECNP, ISAD, ISBD, 

EBF, Cochrane Collaboration θαη άιισλ θαη πξόζθαηα ήηαλ κέινο ηνπ Collegium Internationale 

Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) Advisory Board to the Task Force on the Usefulness of 

Antidepressants θαζώο θαη ζηελ Mental Health Economics Task Force of the International 

Psychogeriatric Association (IPA).  

Τν 2009 δηνξίζηεθε από ην Υπνπξγείν Υγείαο κέινο θαη ην 2012 Πξόεδξνο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο 

Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ θαη Γηαρεηξηζηηθνύ Διέγρνπ ησλ Μνλάδσλ Χπρηθήο Υγείαο. Τν 2013 

δηνξίζηεθε Πξόεδξνο ζηελ Δπηηξνπήο εμσηεξηθώλ εκπεηξνγλσκόλσλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ 

αμηνιόγεζε ππεξεζηώλ Χπρηθήο Υγείαο.  

Δίλαη πξόεδξνο ηεο ISNP θαη από ην 2006, ήηαλ γξακκαηέαο, από ην 2008 ζπκπξόεδξνο θαη ζην παξόλ 

Πξόεδξνο ηνπ Κιάδνπ Ιδησηηθά Αζθνύκελεο Χπρηαηξηθήο ηεο Παγθόζκηαο Χπρηαηξηθήο Δηαηξίαο. 

Δπίζεο δηεηέιεζε πξόεδξνο ηεο CINP Credentials and Membership Committee (2010-12) θαη ζην 

παξόλ είλαη πξόεξνο ηνπ Κιάδνπ Νεπξνςπρνινγηθώλ θαη Χπρνκεηξηθώλ δνθηκαζηώλ ηεο Διιεληθήο 

Χπρηαηξηθήο Δηαηξίαο. 

Δίλαη επίζεο Editor in Chief ηνπ δηεζλνύο πεξηνδηθνύ Annals of General Psychiatry θαη Guest Editor 

ηνπ δηεζλνύο πεξηνδηθνύ Current Opinion in Psychiatry. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε ζπγγξαθή 

πεξηζζόηεξσλ από 350 εξγαζηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλέδξηα ελώ πεξηζζόηεξεο από 160 έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά όπσο ην LANCET, BMJ, Biological Psychiatry,  International 

Journal of Neuropsychopharmacology, Journal of Affective Disorders, Schizophrenia Research, 

Psychiatry Research, Bipolar Disorders, Annals of General Hospital Psychiatry, θαη ην British Journal 

of Psychiatry, αλάκεζα ζηα άιια, κε πάλσ από 2500 αλαθνξέο θαη δείθηε h=28. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε 

ζπγγξαθή αξηζκνύ θεθαιαίσλ ζε δηεζλή βηβιία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο 

Γηαηαξαρέο ηεο Γηάζεζεο ζην Wiki project ηεο World Psychiatric Association (WPA).  

Έρεη ηηκεζεί κε ζεκαληηθά ειιεληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά βξαβεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 2012 

Kraepelin-Alzheimer Medal ηεο Χπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ. 
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1. Διζαγυγή 

 

Η καληνθαηάζιηςε είλαη γλσζηή από ηελ επνρή ηνπ Ιππνθξάηε (460–357 π.Φ), ηνπ 

Γαιελνύ (131–201 κ.Φ) θαη ηνπ Αξεηαίνπ από ηελ Καππαδνθία.  Οη αξραίνη Έιιελεο 

ήηαλ εθείλνη πνπ εηζήγαγαλ ηνπο όξνπο κειαγρνιία θαη καλία. Ο Ιππνθξάηεο ήηαλ ν 

πξώηνο πνπ πεξηέγξαςε ηελ κειαγρνιία, ε νπνία είλαη ε ειιεληθή ιέμε γηα ηελ 

‘καύξε ρνιή’ θαη ηαπηνρξόλσο απέδσζε θαη κηα βηνρεκηθή αηηία ζύκθσλα κε ηα 

επηζηεκνληθά θειεύζκαηα ηεο επνρήο, ζπλδένληαο ηελ κε ηνλ Κξόλν θαη ην 

θζηλόπσξν.  

Αξρηθά ε καλία πεξηγξάθεθε σο ηξέια κε πςσκέλε δηάζεζε αιια πεξηειάκβαλε 

εύξνο ςπρσηηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπσο είλαη θαηαλνεηέο ζήκεξα. Ο Αξεηαίνο ν 

Καπαδόθθεο (2
νο

 αηώλαο κ.Φ) ζεσξείηαη πσο ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο ζπλέδεζε ηελ 

κειαγρνιία κε ηε καλία θαη έθαλε κηα πεξηγξαθή ησλ καληαθώλ επεηζνδίσλ πνπ 

πιεζηάδεη ηελ ζύγρξνλε πξνζέγγηζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηόζν ςπρσηηθά ζεκεία 

όζν θαη πεξηνδηθόηεηα.  

Μηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζεσξία πνπ δηαηππώζεθε θαηά ηελ αξραηόηεηα, 

αθνξνύζε ηελ ηδηνζπγθξαζίαο (temperament) ε νπνία πξόηεηλε όηη ε πγεία ήηαλ 

πξνηόλ ηεο αξκνλίαο θαη ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ρπκώλ ηνπ ζώκαηνο 

(κειαηλα ρνιή, θίηξηλε ρνιή, αίκα θαη θιέγκα). Από ηνπο ρπκνύο απηνύο ην αίκα 

αληηπξνζώπεπε ηελ πγεία, αιιά επίζεο πξνδηέζεηε ζηελ εθδήισζε καλίαο. Η 

κειαγρνιηθή ηδηνζπγθξαζία, ζπλδεόηαλ κε ηελ ππεξνρή ηεο κέιαηλαο (καύξεο) ρνιήο 

θαη πξνδηέζεηε ηελ κειαγρνιία (θαηάζιηςε). Από ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε (384-

322 π.Φ), ε κειαγρνιηθή ηδηνζπγθξαζία ζπλδέεηαη θαη κε ηε δεκηνπξγηθόηεηα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 10
νπ

 θαη 11
νπ

 κ.Φ. αηώλα, θπξηάξρεζαλ νη Άξαβεο κειεηεηέο  

(Ishaq Ibn Imran, Avicenna θαη άιινη) ελώ ην 1621, ν Robert Burton, έγξαςε ην 

πξώην αγγιόθσλν θείκελν ζηνλ ηνκέα ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο ηελ «Αλαηνκία 

ηεο Μειαγρνιίαο». Αξγόηεξα, ε δνπιεηά ησλ Jean-Philippe Esquirol (1772-1840), 

Benjamin Rush (1745–1813), Henry Maudsley (1835–1918), Jean-Pierre Falret 

(1794-1870) θαη Jules Gabriel Francois Baillarger (1809-1890) επηβεβαίσζε ηε 

ζύλδεζε κεηαμύ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο καλίαο. Τέινο ν Emil Kreapelin (1856-

1926), εγθαζίδξπζε ηελ καληνθαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή σο μερσξηζηή λνζνινγηθή 

νληόηεηα (μερσξίδνληαο ηελ από ηελ ζρηδνθξέλεηα) κε θξηηήξην ηελ  θαιύηεξε 

γεληθόηεξε καθξνρξόληα έθβαζε αιιά θαη κε βάζε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα.  

Παξόια απηά, ζύγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηείλνπλ λα αλαδηακνξθώλνπλ ηνλ 

ππάξρνληα νξηζκό θαη ηελ ππάξρνπζα γλώζε θαη άπνςή καο γηα ηηο δηαηαξαρέο ηεο 

δηάζεζεο. Σήκεξα, ε θαθή έθβαζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο είλαη θαιά 

ηεθκεξησκέλε εηδηθά όηαλ εκθαλίδνληαη ζε λένπο ειηθηαθά αλζξώπνπο πνπ θάλνπλ 

θαηάρξεζε αιθνόι θαη νπζηώλ. Η απηνθηνλία απνηειεί κηα άιιε ζεκαληηθή 

αλεζπρία θαζώο πάλσ από ην 75% ησλ αζζελώλ πνπ πέζαλαλ απηνθηνλώληαο 

θαίλεηαη λα ππέθεξαλ από θάπνηα δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο. 

Πξόζθαηα, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο, θαηέηαμε ηηο λεπξνςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο σο έλα από ηα θπξηόηεξα αίηηα πνπ πξνθιεζεο αλαπεξίαο παγθνζκίσο. Η 

ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηεο αλαπεξίαο θαίλεηαη όηη είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από 

εθείλε πνπ πξνθαιεί ν θαξθίλνο ή νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θαη παξόκνηα κε ηελ 

ληθαλόηεηα) πνπ πξνθαιείηαη από ηξαπκαηηζκνύο από πνηθίιεο αηηίεο. Οη 

λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο εθείλεο πνπ πξνθαινύλ ην κεγαιύηεξν θνξηίν 

αλαπεξίαο είλαη νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (πίλαθαο 1).  
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2. Κλινική εικόνα 

 

Η έλαξμε ησλ επεηζνδίσλ δηάζεζεο κπνξεί λα είλαη νμεία ή ύπνπιε. Η 

ηδηνζπζηαζηαθή δηάζεζε κπνξεί λα είλαη ππνζπκηθή ή αζηαζήο ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

κπνξνύζαλ λα κνηάδνπλ κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο. Παξόκνηα δηάζεζε ζα 

κπνξνύζε λα επηθξαηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ 

πξνθαιώληαο ζεκαληηθή αλαπεξία, ρακειή πνηόηεηα δσήο θαη πξνβιήκαηα ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Αδξα νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ 

κπνξνύλ λα ηεζνύλ θάησ από ηελ νκπξέιια ησλ δύν βαζηθώλ δηαγλώζεσλ: Τεο 

κνλνπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη ηε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο.  

Η θαηάζιηςε ραξαθηεξίδεηαη από κηα ςπρνινγηθά αξλεηηθή θαη δπζάξεζηε εκπεηξία 

πνπ έρεη θάπνηα νκνηόηεηα κε ην πέλζνο αιιά είλαη πνιύ πην έληνλε, θαη ζαθώο εθηόο 

ηνπ ρξνληθνύ θαη ςπρνινγηθνύ πιαηζίνπ ηνπ πέλζνπο (εηθόλα 1). Παξόηη πνιινί 

αζζελείο κε θαηάζιηςε ηνπο κήλεο πξηλ ηελ εθδήισζή ηεο βηώλνπλ θάπνην ζνβαξό 

ςπρνπηεζηηθό γεγνλόο ή απώιεηα (εηδηθά θαηά ηα πξώηα επεηζόδηα), ην θαηαζιηπηηθό 

ζπλαίζζεκα είλαη εληειώο 

ππεξβνιηθό ζε έληαζε ζε 

ζρέζε κε ην ςπρνπηεζηηθό 

γεγνλόο, επηκέλεη γηα 

ππεξβνιηθό ρξόλν κεηά ηελ 

απνδξνκή ηνπ γεγνλόηνο θαη 

πνιιέο θνξέο δελ επηζηξέθεη 

ζηελ πξνεγνύκελε 

λνξκνζπκηθή θαηάζηαζε. Σε 

πνιινύο αζζελείο 

εκθαλίδεηαη αλεδνλία, 

δειαδή αληθαλόηεηα ηνπ 

αζζελνύο λα βηώζεη 

θπζηνινγηθά ζπλαηζζήκαηα, 

αθόκα θαη ηεο θαηάζιηςεο 

απηήο θαζαπηήο. Έλα θαηαζιηπηηθό επεηζόδην ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απν δηαηαξαρέο 

ηεο νξεμεο, ηνπ ύπλνπ, λεπξνγλσζηαθέο δηαηαξαρέο, θώπσζε θαη απηνθηνληθόηεηα. 

Τν DSM-5 αλαγλσξίδεη επίζεο ηα αηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο. Απηόο ν 

ππόηππνο ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζία καθξνρξόληαο επαηζζεζίαο ζηε 

δηαπξνζσπηθή απόξξηςε (παξόκνηα κε ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο) θαζώο θαη 

ηα ιεγόκελα «αληίζηξνθα λεπξνθπηηθά» ζπκπηώκαηα (ππεξππλνία, απμεκέλε όξεμε 

θαη ππεξθαγία, αύμεζε βάξνπο θαη κνιπβδώδε παξάιπζε). Τα ζπκπηώκαηα απηά 

ιέγνληαη «αληίζηξνθα» δηόηη είλαη ηα αληίζηξνθα ησλ ζεσξνύκελσλ σο «θιαζζηθώλ» 

ηεο θαηάζιηςεο (αππλία, αλνξεμία, αλεδνλία θηι) θαη εμαηηίαο ηνπο ν ππόηππνο απηόο 

νλνκάδεηαη «αηππηθόο». Σεκεηώλεηαη όηη ηα ζπκπηώκαηα απηά δελ είλαη νύηε 

«άηππα» (δελ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζιηςε) νύηε «κε-ηππηθά» (ζπάληα) θαζώο 

ραξαθηεξίδνπλ σο θαη ην 40% ησλ αζζελώλ ζε θάπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. 

Γηα κεξηθνύο αλζξώπνπο, ε θαηάζιηςε απνηειεί εκθαλίδεηαη σο έλα θαη κνλαδηθό 

επεηζόδην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, πεξίπνπ όκσο νη κηζνί από απηνύο, ζα 

βηώζνπλ θη άιιν θαηαζιηπηηθό επεηζόδην ζην κέιινλ. Η πξόβιεςε κεηά ην δεύηεξν 

επεηζόδην είλαη πσο ζα βηώζνπλ θαη έλα ηξίην ηελ επόκελε πεξίπνπ δεθεαηία ηεο δσήο 

ηνπο. Τν 1/3 ησλ αζζελώλ, ζα εκθαλίζεη ύθεζε ή θαη πιήξε απνθαηάζηαζε κέζα 

ζηνπο πξώηνπο 2-3 κήλεο. Μηα άιιε κεξίδα αζζελώλ (άιιν 1/3), ζα ρξεηαζηεί 6-8 

κήλεο ώζπνπ λα επέιζεη ε ύθεζε θαη πεξίπνπ ην 15% ησλ αζζελώλ δελ ζα έρεη 
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αλαξξώζεη κεηά από 2 ρξόληα θαη είλαη πηζαλό ε θαηάζηαζε ηνπο λα ραξαθηεξηζηεί 

ρξνλία.  

Η Γηπνιηθή Γηαηαξαρή (ΓΓ), (επίζεο νλνκάδεηαη καληνθαηαζιηπηηθή ςύρσζε) 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα ππνκαληαθό ή καληαθό επεηζόδην θαζώο θαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα θαηαζιηπηηθό. Αλ θαη κόλν έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό ησλ αζζελώλ 

βηώλεη έλα θαη κνλαδηθό καληαθό επεηζόδην, νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κε ΓΓ βηώλνπλ 

πνιιαπιά επεηζόδηα θαη από ηνπο δύν πόινπο.  

Ο θιαζηθόο νξηζκόο ηεο ΓΓ ππνδειώλεη όηη ε λόζνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

παξνπζία θαη ηελ ελαιιαγή επεηζνδίσλ καλίαο θαη θαηάζιηςεο κε επηζηξνθή ζην 

πξνλνζεξό θαιό επίπεδν ιεηηνπξγίαο κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ. Δπίζεο δέρεηαη όηη ε 

ΓΓ έρεη γεληθά ζεηηθόηεξε έθβαζε ζε ζρέζε κε ηε Σρηδνθξέλεηα. Σήκεξα γλσξίδνπκε, 

όηη απηό δελ ζπκβαίλεη πάληα. Η άπνςε απηή πνπ νπζηαζηηθά δηαηππώζεθε από ηνλ 

Emil Kraepelin ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα αληαπνθξίλεηαη θπξίσο ζε απην πνπ 

ζήκεξα νλνκάδνπκε ζηελ Γηπνιηθή Γηαηαξαρή ηύπνπ Ι, (ΓΓ-Ι) όπσο νξίδεηαη 

ζύκθσλα κε ην DSM-5. Τππηθά ε ΓΓ-Ι εκθαλίδεηαη πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ. 

Ο άιινο ηύπνο, ε Γηπνιηθή Γηαηαξαρή ηύπνπ ΙΙ (ΓΓ-ΙΙ),  αλαγλσξίδεηαη επηζήκσο σο 

έλαο ππόηππνο ηεο δηπνιηθήο λόζνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εκθάληζε 

ππόκαληαθώλ θαη όρη πιήξσλ καληαθώλ επεηζνδίσλ. Η ΓΓ-ΙΙ, είλαη ζπρλόηεξε από 

ηελ ΓΓ-Ι.  

Σπρλά, ηα καληαθά ζπκπηώκαηα κπνξεί λα κελ γίλνπλ αληηιεπηά από ηνλ θιηληθό 

δηνηη ν αζζελήο, αληί λα έρεη επθνξηθή δηάζεζε, είλαη επεξέζηζηνο, θαη επίζεο έρεη 

ζθέςεηο θαηαζιηπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη απηνθηνληθόο ηδεαζκό. Σπρλά ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο ν θιηληθόο νδεγείηαη  ιαλζαζκέλα ζηε δηάγλσζε ηεο αγρώδνπο 

θαηάζιηςεο, ή ρεηξόηεξα ζηελ δηάγλσζε θάπνηαο δηαηαξαρήο πξνζσπηθόηεηαο. 

Σπρλά, απηή ε επεξέζηζηε δηάζεζε ζηα πιαίζηα ελόο καληαθνύ επεηζνδίνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ην άηνκν ζην λα εθδειώζεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηδηαίηεξα όηαλ ληώζεη 

όηη απνξξίπηεηαη, ή θαηά ηελ βίσζε παξαιεξεηηθώλ ηδεώλ κεγαιείνπ θαη 

ςεπδαηζζήζεσλ. Απηνί νη αζζελείο είλαη ίζσο νη πην επηζεηηθνί αζζελείο πνπ ζπλαληά 

θαλείο ζην Τκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ.  

Ο όξνο ‘ηαρεία ελαιιαγή’ αλαθέξεηαη ζηνπο αζζελείο πνπ εθδειώλνπλ ηνπιάρηζηνλ 

4 επεηζόδηα δηάζεζεο ην έηνο. Οπζηαζηηθά νη αζζελείο απηνί ηείλνπλ λα είλαη 

ζπκπησκαηηθνί γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο θαη ζεσξνύληαη αλζεθηηθνί 

ζην ιίζην, γεληθά όκσο πνιύ ιίγεο γλώζεηο έρνπκε γηα ην πνηά είλαη ε θαιύηεξε 

ζεξαπεία γη απηνπο. Πξαθηηθά ε ζεξαπεία ηνπο βαζίδεηαη ζε έλαλ πνιύπινθν, 

επαίζζεην θαη δύζθνιν ζπλδπαζκό θαξκάθσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα άηππα 

αληηςπρσηηθά, ηα αληηεπηιηπηηθά θαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά αθόκε θαη αλ ζεσξείηαη, 

πσο ηα ηειεπηαία κπνξεί λα επηδεηλώλνπλ ή αθόκα θαη λα πξνθαινύλ ηαρεία 

ελαιιαγή ζηελ δηάζεζε ηνπ αηόκνπ.    

Έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα γηα ηε δηάγλσζε είλαη όηη ε ππνκαλία ζρεδόλ πάληα 

απνηειεί κηα επράξηζηε θαηαζηαζε ηεο δηάζεζεο θαη ζπρλά ζπλνδεύεηαη από 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη νρη από αλαπεξία. Σπλήζσο νη αζζελείο ηε 

βηώλνπλ σο θαηάζηαζε αλάξξσζεο απ΄ηελ θαηάζιηςε θαη όρη ζαλ παζνινγηθή θάζε. 

Σπρλά, ε ζσζηή δηάγλσζε επηηπγράλεηαη κόλν κεηά από ρξόληα δηνηη αξρηθά 

εκθαλίδνληαη κόλν θαηαζιηπηηθά επεηζόδηα νπόηε ν αζζελήο δηαγηγλώζθεηαη νξζά 

κόλν κεηά ηελ εκθάληζε ελόο καληαθνύ ε ππνκαληαθνύ επεηζνδίνπ. 

Δλώ ηα καληαθά θαη ηα ππνκαληαθά επεηζόδηα, νδεγνύλ άκεζα θαη ζαθώο ζηε 

δηάγλσζε ηεο Γηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ηα θαηαζιηπηηθά επεηζόδηα επηθέξνπλ δίιεκκα 

ζηνλ θιηληθό ζρεηηθά κε ην αλ έρεη λα αληηκεησπίζεη κνλνπνιηθή θαηάζιηςε ή 

Γηπνιηθή Γηαηαξαρή ε νπνία δελ έρεη αθόκα πιήξσο εθδεισζεί κε καληαθά 

επεηζόδηα. Τν ζπγθεθξηκέλν δίιεκκα είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δηεπθξηληζηεί θαη λα 
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ιπζεί θαζώο ε ζεξαπεία ησλ δύν λόζσλ είλαη δηαθνξεηηθή, αθόκα θαη όζνλ αθνξά ηε 

ζεξαπεία ηνπ νμέσο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο δελ απαληά ζε ζεξαπεία κε αληηθαηαζιηπηηθά.  

Δθηηκάηαη, πσο πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο αζζελείο πνπ αξρηθά εθδήισζαλ έλα 

θαηαζιηπηηθό επεηζόδην, ζα απνδεηρζνύλ δηπνιηθνί κέζα ζηα επόκελα 20 ρξόληα. Οη 

αζζελείο κε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε πνπ κε ηνλ θαηξό απνδείρζεθε όηη ήηαλ ΓΓ, 

εθδειώλνπλ πην ζπρλά ηα ιεγόκελα αηππηθά θαηαζιηπηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

(ππεξππλία, ππεξθαγία, κνιπβδώδε παξάιπζε, ρξόλην ππεξεπαηζζεζία ζηε 

δηαπξνζσπηθή απόξξηςε), ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε, ςπρσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

παζνινγηθή ελνρή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα. Οη αζζελείο κε ΓΓ, ηείλνπλ λα 

εκθαλίδνπλ ζε κηθξόηεξε ειηθία ηε λόζν, λα έρνπλ πεξηζζόηεξα θαη βξαρύηεξα 

επεηζόδηα θαηάζιηςεο, θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ΓΓ. Τν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ΓΓ 

απνηειεί έλαλ ηζρπξό πξνγλσζηηθό δείθηε δηπνιηθόηεηαο αθόκε θαη ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο.  

Τα ςπρσηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη θνηλά ζηνπο δηπνιηθνύο αζζελείο θαη  

πεξηιακβάλνπλ παξαιιεξεηηθέο ηδέεο θαη ςεπδαηζζήζεηο θάζε ηύπνπ πνπ κπνξεί λα 

είλαη είηε ζύληνλεο ή κε-ζύληνλεο κε ηε δηάζεζε. Σύκθσλα κε ην DSM-5, γηα λα γίλεη 

δηάγλσζε ηεο Σρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, πξέπεη λα ππάξρεη έλα ςπρσηηθό 

επεηζόδην επί απνπζίαο εμερόλησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηάζεζεο. Ψζηόζν ζην ICD-10, 

απηό ην δηαγλσζηηθό όξην είλαη θάπσο αζαθέο θαη ε δηαθνξηθή ηαμηλόκεζε είλαη 

ζπρλά δύζθνιε.  

Τα λεπξνγλσζηαθά ειιείκαηα ησλ αζζελώλ κε ΓΓ, δειαδή δηαηαξαξέο θαη 

πξνβιήκαηα ζηε ζπγθέληξσζε, ηε κλήκε, ηελ θξίζε, ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θ.α. δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθώο. Νεπξνγλσζηθή δπζιεηηνπξγία ππάξρεη ηόζν ζε 

κνλνπνιηθνύο όζν θαη ζε δηπνιηθνύο αζζελείο κε ηνπο δεύηεξνπο λα είλαη πηζαλόηαηα 

πεξηζζόηεξν επηβαξπκέλνη. Φαίλεηαη όηη ε επηβάξπλζε απμάλεηαη όζν 

κεηαθηλνύκαζηε απν ηε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε ζηελ ΓΓ-ΙΙ, ζηε ΓΓ-Ι, ηε ΓΓ-Ι κε 

ςπρσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηειηθά ζηε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, όκσο δελ 

είλαη ηόζν εμεζεκαζκέλε όζν ζηε ζρηδνθξέλεηα. Η λεπξνγλσζηαθή δπζιεηηνπξγία 

θαίλεηαη όηη είλαη παξνύζα αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο λνξκνζπκίαο κε θαηλνκεληθά 

πιήξε ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ, σζηόζν θαίλεηαη όηη είλαη ζνβαξόηεξε ζηε θάζε 

ηεο νμείαο καλίαο. Οη αζζελείο κε ΓΓ, ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε Σρηδνθξέλεηα, 

εκθαλίδνπλ ιηγόηεξν ζνβαξά ειιείκκαηα ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ πξνλνζεξή 

θαηάζηαζε, ηνλ ηξέρνλ δείθηε λνεκνζύλεο θαη ίζσο ηελ πξνζνρή, ηε ιεθηηθή κλήκε, 

ηε ιεθηηθή επθξάδεηα θαη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο θαηάινγνο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο καδί κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

 

Ανοπεξία και απώλεια βάποςρ: Η αλνξεμία θαη ε απώιεηα βάξνπο, ζεσξνύληαη 

αμηόπηζηα ζεκεία ηεο θαηαζιηπηηθήο λόζνπ. Μπνξνύλ θαη ηα δύν λα εληαρζνύλ ζην 

πιαίζην ηεο αληθαλόηεηαο ηνπ αζζελνύο λα απνιαύζεη δηάθνξα πξάγκαηα (αλεδνλία). 

Η απώιεία βάξνπο πνιιέο θνξέο εκθαλίδεηαη θαη ζε παξαλνηθνύο αζζελείο δηνηη 

κπνξεί λα θνβνύληαη πσο ην θαγεηό ηνπο είλαη δειεηεξηαζκέλν, θαη δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηελ αλνξεμία θαη ηελ απώιεηα βάξνπο ζηα πιαίζηα ηεο  θαηάζιηςεο. Η 

απώιεηα βάξνπο είλαη επίζεο ζπρλή ζε αζζελείο κε θαθνήζε λόζν θαη έηζη, κηα 

πιήξεο ηαηξηθή δηεξεύλεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε αζζελή κε αιιαγέο ζηελ όξεμε 

ή ζην βάξνο ηνπ.   
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Αςπνία: Απνηειεί βαζηθό ζύκπησκα ηεο θαηάζιηςεο θαη είλαη έλαη από ηα πην 

ελνριεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Υπάξρνπλ πνιινί ηύπνη αππλίαο. Η αξρηθή αππλία 

αλαθέξεηαη ζηελ δπζθνιία έιεπζεο ηνπ ύπλνπ. Η κέζε αππλία ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλόο πσο ην άηνκν μππλά πνιύ ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη ε ηειηθή 

αππλία ζρεηίδεηαη κε ην πνιύ πξσηλό μύπλεκα  

 

Αύξηζη βάποςρ: Έρεη πξόζθαηα ραξαθηεξηζηεί σο ζεκείν ηεο θαηάζιηςεο θαη 

κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο ππεξθαγίαο, ηεο κεησκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ή θαη 

ησλ δύν. Δθηόο από ηελ θαηαζηξνθηθή επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ 

αηόκνπ, κπνξεί λα επηδεηλώζεη ηελ γεληθή ζσκαηηθή πγεία ηδίσο ζε αζζελείο πνπ 

είλαη παρύζαξθνη ή πνπ πάζρνπλ από θάπνην κεηαβνιηθό ζύλδξνκν.   

 

Ανηδονια: Αλαθέξεηαη ζηελ αληθαλόηεηα ηνπ αζζελνύο λα βηώζεη θπζηνινγηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Σπρλά, νη αζζελείο κε αλεδνλία είλαη αλίθαλνη αθόκε θαη λα ληώζνπλ 

ηα ίδηα ηνπο ηα θαηαζιηπηηθά ηνπο ζπλαηζήκαηα θαη δελ κπνξνύλ νύηε λα θιάςνπλ. 

Δγθαηαιείπνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζην παξειζόλ απνηεινύζαλ πεγή επραξίζηεζεο 

θαη γεληθόηεξα παξαηηνύληαη από ηα ελδηαθέξνληα ηεο δσήο. Οη αζζελείο κε πην 

ζνβαξήο κνξθήο θαηάζιηςε αδηαθνξνύλ αθόκε θαη γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηνπο 

ζπδύγνπο ηνπο θαη θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο. Η δηαθνξά από ην επίπεδν, (ακβιύ) 

ζπλαίζζεκα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, είλαη πσο ε αλεδνλία είλαη από κόλε ηεο ε ίδηα 

επώδπλε. Καζώο ε θαηάζιηςε κπαίλεη ζε ύθεζε είηε ινγσ ζεξαπείαο είηε απηόκαηα, 

ε αλεδνλία είλαη έλα από ηα πξώηα ζπκπηώκαηα πνπ εμαθαλίδεηαη.  

 

Αςηοκηονικόρ ιδεαζμορ: Αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο απηνθηνλίαο. Ο 

απηνθηνληθόο ηδεαζκόο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, από έκκεζε έθθξαζε (π.ρ 

ε επηζπκία ηνπ αζζελνύο λα κελ μππλήζεη ή λα πεζάλεη από θάπνηα αζζέλεηα ή 

αηύρεκα), κέρξη απηνθηνληθή εκκνλή (ζθέςεηο θαη ζρέδηα πσο ζα θαηαζηξέςεη ηνλ 

εαπηό ηνπ) θαη ηειηθά, ζρεδηαζκό ηεο απηνθηνλίαο. Μεξηθνί αζζελείο 

ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ παζεηηθό ηξόπν απηνθαηαζηξνθήο (π.ρ νδεγνύλ ή 

πεξπαηνύλ απξόζεθηα) ελώ άιινη ζρεδηάδνπλ ηνλ ζάλαην ηνπο κε θάζε ιεπηνκέξεηα 

αθήλνληαο ζεκεηώκαηα θαη θξνληίδνληαο λα κελ έξζεη θακία βνήζεηα εγθαίξσο. 

 

Δνοσέρ: αθνξνύλ ηελ απηό-κνκθή, ηελ απηνθαηεγνξία θαη ηελ αλάγθε πνπ ληώζεη ν 

αζζελήο γηα ηηκσξία. Οη ζθέςεηο θαη ηα αηζζήκαηα ελνρήο είλαη ζε πνιύ κεγάιν 

βαζκό θπζηνινγηθά θαη κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαηαξαρήο ηεο 

δηάζεζεο ιόγσ ηεο αλαπεξίαο πνπ πξνθαιεί ε δηαηαξαρή θαη ηεο αληθαλόηεηαο ηνπ 

αζζελή λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζηνπο νηθείνπο ηνπ. Σε απηό ην 

ζηάδην νη αζζελείο κπνξεί λα ληώζνπλ ληξνπή. Παξ΄όια απηά όηαλ ε έληαζε θαη ην 

πεξηερόκελν είλαη ππεξβνιηθά ή θαη αθαηάιιεια, ηόηε νη ζθέςεηο ελνρήο ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζνύλ κέξνο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ζηηο πην ζνβαξέο θαηαζηάζεηο, απηέο 

νη ζθέςεηο ζα κπνξνύζαλ λα απνθηήζνπλ παξαιεξεκαηηθό ραξαθηήξα.  

 

Δςεπέθιζηοηηηα είλαη κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν   ελνριείηαη πνιύ 

εύθνια από ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, θαη εθθξάδεη ζπκό θαη ερζξόηεηα κε ρακειό 

νπδό. Η παξνπζία ηεο επεξέζηζηεο δηάζεζεο είλαη ζπρλά ε αηηία πνπ δίδεηαη 

ιαλζαζκέλε δηάγλσζε ζηνλ αζζελή εηδηθά ζε ζπλδπαζκό κε κεηθηέο θαηαζηάζεηο.  

 

Δςθοπία: Αλαθέξεηαη ζε κία παζνινγηθά απμεκέλε δηάζεζε πνπ είλαη αθαηάιιειε 

σο πξνο ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα. Θεσξείηαη πσο θαηαιακβάλεη ηνλ αθξηβώο 

αληίζεην πόιν ηεο ΄θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο’. Έλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλόο όηη ε 
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επθνξηθή δηάζεζε αθήλεη έλα επράξηζην ζπλαίζζεκα, θαη απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ 

νη αζζελείο αξθεηέο θνξέο αξλνύληαη λα δερηνύλ ζεξαπεία  

 

Ιδεοθςγή είλαη όξνο πνπ λαθέξεηαη ζε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζθέςεο θαη 

εθδειώλεηαη κέζσ ηεο γξήγνξεο νκηιίαο. Ο ιόγνο κπνξεί λα είλαη ζπλεθηηθόο θαη νη 

ζθέςεηο νμείεο, όηαλ όκσο ε ηαρύηεηα ηνπ ιόγνπ είλαη κεγάιε ηόηε κπνξεί θαη ηα δύν 

λα γίλνπλ αζπλάξηεηα θαη ε ζθέςε θαηαθεξκαηηζκέλε κε πεξηερόκελν πνπ ζπλερώο 

αιιάδεη.  

 

Καηαθλιπηική Γιάθεζη: Σεκαίλεη πσο νη αζζελείο βηώλνπλ κηα αξλεηηθή θαη 

δπζάξεζηε εκπεηξία. Σηα αγγιηθά θαη ζε άιιεο δπηηθέο θνπιηνύξεο θαη γιώζζεο, 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη ιέμεηο (ή ηα ζπλώλπκα απηώλ) ‘θαηαζιηπηηθόο’, ‘αγσληώδεο’, 

‘πελζηκνο’, ‘ιππεκέλνο’, ‘αγρώδεο’, ‘άθεθνο’  Η ιέμε ΄θαηαζιηπηηθόο’ 

ρξεζηκνπνηείηεη επξέσο ζηηο κέξεο καο, ιόγσ ηεο άκεζεο επαθήο πνπ έρεη ην θνηλό 

(ελ κέξεη ιόγσ ηνπ δηαδηθηίνπ) κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζιηςε. Ο ηξόπνο θαη 

ν ιεθηηθόο θώδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αζζελήο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ, εμαξηάηαη από ην πνιηηηζκηθό πιάηζην θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θαη κπνξεί λα 

επηθεληξσζεί είηε ζηελ ζσκαηηθή ιεηηνπξγία είηε ζε ππαξμηαθή θαη δηαπξνζσπηθή 

δπζθνξία θαη ηηο ζπλνδέο δπζθνιίεο. Τα ζσκαηηθά παξάπνλα είλαη πην εκθαλή ζηηο 

επηόηεξεο πεξηπηώζεηο θαη ζπλήζσο παξαηεξνύληαη ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 

όπνπ είλαη πην ζπρλνί νη αζζελείο κε αγρώδε θαηάζιηςε. Τέηνηνπ είδνπο πεξηπηώζεηο, 

ζεσξείηαη πσο ππνθέξνπλ από  ‘θαιπκκέλε’ θαηάζιηςε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

εθθξάδνπλ θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα αιιά κνλν ζσκαηηθά παξάπνλα. 

 

Καηαθλιπηικό πεπιεσόμενο ζκέτηρ: Οη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο ραξαθηεξίδνληαη 

από ην γεγνλόο πσο αμηνινγνύλ αξλεηηθά ηνλ εαπηό ηνπο, ηνλ θόζκν θαη ην κέιινλ 

(αξλεηηθή γλσζηηθή ηξηάδα). Σε απηό ην πιαίζην, ην πεξηερόκελν ησλ θαηαζιηπηηθώλ 

ζθέςεσλ πεξηιακβάλεη απαηζηνδνμία, κεησκέλν απηνζεβαζκό θαη ρακειή 

απηνπεπνίζεζε, ηδέεο απώιεηαο, απνζηέξεζεο, ελνρέο, αληθαλόηεηα, απειπηζία, θαη 

ζε έζραην βαζκό ζθέςεηο ζαλάηνπ θαη απηνθηνλίαο.  

 

Καηαηονία: αθνξά κηα ζύλζεηε θαη πεξίπινθε θιηληθή εηθόλα.  Πεξηιακβάλεη 

πνηθίια ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία όπσο αθηλεζία έσο θαη πιήξεο stupor θαηά ην νπνίν 

ε ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε είλαη ηόζν έληνλε ώζηε νη αζζελείο λα θαζίζηαληαη 

αλίθαλνη λα εθπιεξώζνπλ αθόκε θαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο βαζηθέο αλάγθεο. 

Αληίζεηα επίζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ππεξβνιηθή θαη άζθνπε θηλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα έσο θαη δηέγεξζε (θαηαηνληθή δηέγεξζε) πνπ δελ επεξεάδεηαη από 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, αξλεηηζκό ρσξίο πξνθαλή αηηία, αιαιία, πεξίεξγεο ή 

ζηεξεόηππεο θηλήζεηο, καλλεξηζκνί θαη κεξηθέο θνξέο ερνιαιία θαη ερνπξαμία. 

Παξαηεξείηαη σο κέξνο ηεο θιηληθήο εηθόλαο ηόζν ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο όζν 

θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

 

Λογόπποια:  Αλαθέξεηαη ζηνλ πηεζηηθό, έληνλν θαη κε θαηαλνεηό ιόγν πνπ ζπρλά 

είλαη αλεμέιεγθηνο. Η ινγόξξνηα παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα καληαθώλ 

επεηζνδίσλ. Ο ιόγνο είλαη αθαηαλόεηνο, ζπρλά κε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ 

ζπληαθηηθώλ θαλόλσλ θαη παξάιεηςε ησλ ζπλδέζκσλ, ζέηνληαο κεξηθέο θνξέο 

δηαγλσζηηθά δηιιήκαηα (π.ρ ΑΔΔ). 

 

Μανιακή ζκέτη: Ο καληαθόο ηξόπνο ζθέςεο, είλαη ππεξβνιηθά ζεηηθόο θαη 

αηζηόδνμνο. Φαξαθηεξίδεηαη από κεγάιε απηνεθηίκεζε, αίζζεζε κεγαιείνπ (πνπ 
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αθνξά ηε ζεκαληηθόηεηα, ηε δύλακε, ηε γλώζε ή ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αηόκνπ), 

ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε, αίζζεζε πςειώλ επηηεπγκάησλ θαη ηθαλόηήησλ. Οη 

καληαθνί αζζελείο είλαη αλζεθηηθνί ζηηο εμεγήζεηο θαη ηελ αληηπαξάζεζε θαη ζε έλα 

κεγάιν βαζκό ζηεξνύληαη απηό-παξαηήξεζεο θαη ελαηζζεζίαο. Λόγσ ηεο έιιεηςεο 

ελαηζζεζίαο, ε καλία, αξγά ή γξήγνξα, απνθηά παξαιεξεκαηηθό ραξαθηήξα.  

 

Μηδενιζηικό Παπαλήπημα (ζςνδπομο Cotard):. Απηό ην ηδηαίηεξν είδνο 

παξαιεξεκαηηθώλ ηδεώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαη αθνξά ηελ 

απαηειή πεπνίζεζε πσο όια ή κεξηθά από ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο ηνπ αζζελή ιείπνπλ, 

ή είλαη ζάπηα, ή βξίζθνληαη ζε απνζύλζεζε, πσο ηα εζσηεξηθά όξγαλα είλαη ζάπηα ή 

ζηεξενπνηεκέλα ή αθνκή θαη πσο είλαη λεθξόο. Ο θόζκνο θαη όια όζα ζρεηίδνληαη κε 

απηόλ, έρνπλ πάςεη λα πθίζηαληαη.  

 

Παπαληπηηικερ ιδέερ μη ζύνηονερ με ηη διάθεζη: Γηάθνξεο παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

πνπ είλαη κε ζύληνλεο κε ηε δηάζεζε (π.ρ ηδέεο δίσμεο ή αλαθνξάο, θαηνρήο, 

επίδξαζεο θηι) κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο πξνθύπηνπλ από ηελ αίζζεζε κεγαιείνπ θαη 

από ηελ πεπνίζεζε ηνπ αζζελνύο πσο απηνί νη ζεκαληηθνί ιόγνη θάλνπλ ηνπο άιινπο 

λα δειέςνπλ.  Ψζηόζν κεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ παξαιεξεηηθέο ηδέεο ησλ νπνίσλ ην 

πεξηερόκελν δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξέρνπζα δηάζεζε ηνπ αζζελνύο (π.ρ παξάμελεο 

ηδέεο ρσξίο ζπλάθή ζρέζε κε ηε δηάζεζε) θαη νπηε ν ίδηνο ν αζζελήο κπνξεί λα δώζεη 

θάπνηα εμήγεζε ή ζύλδεζε. 

 

Παπαληπηηικέρ ιδέερ ζύνηονερ με ηην καηαθλιπηική διαθεζη: Τν πεξηερόκελν 

ηνπο αθνξά αθαηάιιειεο ή ππεξβνιηθέο ζθέςεηο ελνρήο, ακαξηίαο, αλαμηόηεηαο, 

θηώρεηαο θαη ζσκαηηθήο πγείαο. Οη κεδεληζηηθέο παξαιεξεηηθέο ηδέεο απνηεινύλ έλα 

ηδηαίηεξν είδνο θαζώο ν αζζελήο πηζηεύεη πσο ιείπνπλ κέξε από ην ζώκα ηνπ ή 

ζαπίδνπλ. Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο δίσμεο θαη δεινηππίαο, ελώ θαηλνκεληθά είλαη κε 

ζύληνλεο κε ηελ δηάζεζε, ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ ζύληνλεο κε απηή, αλ ζα 

κπνξνύζαλ λα εμεγεζνύλ ή λα ζπλδπαζηνύλ ζηελά κε ζθέςεηο ακαξίαο, ελνρήο, 

δήιηαο ή αλαμηόηεηαο.  

 

Παπαληπηηικέρ ιδέερ ζύνηονερ με ηην μανιακη διάθεζη: Καηά ηε δηάξθεηα 

καληαθώλ επεηζνδίσλ, ην πεξηερόκελν ηεο ζθέςεο γίλεηαη παξαιεξεκαηηθό θαη 

πεξηιακβάλεη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο εμαηξεηηθήο λνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο 

ηθαλόηεηαο, πγείαο θαη ηδέεο κεγαιείνπ ή ζεκαληηθόηεηαο Μεξηθέο θνξέο νη 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο, είλαη ηόζν ππεξβνιηθέο πνπ αιιάδεη ε ίδηα ε ηαπηόηεηα ηνπ 

αζζελνύο (π.ρ πηζηεύεη πσο είλαη ε κεηελζάξθσζε ηνπ κεζζία ή πσο είλαη πξνθήηεο 

θ.α). Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο αλαθνξάο θαη δίσμεο, είλαη ζύληνλεο κε ηε δηάζεζε κε 

βάζε ηελ πεπνίζεζε πσο ε αηηία ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε δήιεηα ησλ άιισλ 

απέλαληη ζηηο εηδηθέο ηθαλόηεηεο πνπ έρεη ν αζζελήο.  

 

Πένθορ: αλαθέξεηαη ζην ζπλαίζζεκα ηεο ζιίςεο σο ζπλέπεηα απώιεηαο ελόο 

αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ. Πεξηιακβάλεη θιάκα, ζιίςε, ελαζρόιεζε κε ην ρακέλν 

πξόζσπν θαη ζπλαθείο αλακλήζεηο.  

 

εξοςαλικερ διαηαπασέρ: Οη αζζελείο κε θαηάζιηςε αλαθέξνπλ κεησκέλε 

ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη δξαζηεξηόηεηα ελώ ζε κεξηθέο γπλαίθεο δηαθόπηεηαη 

πξνζσξηλά ε έκκπλνο ξύζε. Η ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία εηδηθά ζηηο γπλαίθεο, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπδπγηθέο ζπγθξνύζεηο. Έλα επηπξόζζεην πξόβιεκα είλαη πσο 

ε ζεξαπεία κε αληηθαηαζιηπηηθά ζπρλά πξνθαιεί ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία σο κέξνο 
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παξελεξγεηώλ. Αληίζεηα νη αζζελείο κε καλία (αιιά επίζεο κία κηθξή κεξίδα ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ αζζελώλ) ηππηθά εκθαλίδνπλ ππεξζεμνπαιηθόηεηα πνπ ζπλήζσο 

νδεγεί ζε ζεμνπαιηθή αδηαθξηζία ζπλνδεπκέλε από κία ξηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή δσή 

πνπ ζπρλά νδεγεί ζε ζπδπγηθά πξνβιήκαηα, πνιινύο ρσξηζκνύο ή αθόκε θαη 

δηαδύγηα, θαηάρξεζε αιθνόι θαη νπζηώλ, αθξνδίζηα θαη ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα 

λνζήκαηα όπσο ην AIDS. 

 

κέτειρ Θανάηος: Οη ζθέςεηο γύξσ από ηνλ ζάλαην είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο 

θαζώο κπνξεί ζηαδηαθά λα νδεγήζνπλ ζε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. Κπκαίλνληαη 

από θόβν κεπσο πεζάλεη κέρξη ζαθή επηζπκία λα απηνθηνλήζεη. Η θνηλή άπνςε πσο 

είλαη επηθίλδπλεο νη ζπδεηήζεηο απηέο θαζεαπηέο πάλσ ζε απηέο ηηο ζθέςεηο ηνπ 

αζζελνπο δηόηη πξνθαινύλ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, δελ έρεη επηζηεκνληθή βάζε. 

Αληηζέησο νη αζζελείο αλαθνπθίδνληαη θαη’απηόλ ηνλ ηξόπν.  

 

ςναιζθημαηική αζηάθεια: Αλαθέξεηαη ζε αζηαζή θαη γξήγνξα ελαιαζζόκελα 

ζπλαηζζήκαηα ιόγσ ηεο ππεξαληηδξαζηηθόηεηαο ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκα. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα δελ απνηειεί πάληα παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

 

Τπεπςπνία: Μεξηθνί αζζελείο θαη εηδηθόηεξα λένη θαη γπλαίθεο θνηκνύληαη 

ππεξβνιηθά πνιιέο ώξεο ελδερνκέλσο θαη ζρεδόλ νιόθιεξν ην 24σξν. Απηή ε 

θαηάζηαζε πξέπεη λα δηαθνξνδηαγηγλσζζεί από πιεζώξα ηαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ 

όπσο γηα παξάδεηγκα ε λαξθνιεςία θαη ην ζύλδξνκν Klein-Levin. Παξά ηνλ 

παξαηεηακέλν ύπλν, νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο είλαη θνπξαζκέλνη, γεγνλόο πνπ 

ππνδειώλεη πσο ν ύπλνο ηνπο δελ ηνπο αλαλεώλεη.  

 

Ττυμενη διάθεζη: Αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε δηέγεξζεο, ππεξβνιηθήο 

απηνπεπνίζεζεο θαη επραξίζηεζεο, κε ην άηνκν λα είλαη ραξνύκελν, λα γειά θαη λα 

θάλεη επράξηζηεο θαη εθθξαζηηθέο ρεηξνλνκίεο. Η πςσκέλε δηάζεζε δελ απνηειεί 

πάληνηε έλδεημε παζνινγίαο.  

 

Φεςδαιζθήζειρ μη ζύνηονερ με ηη διάθεζη: Δίλαη ςεπδαηζζήζεηο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα δηάζεζε.  

 

Φεςδαιζθηζειρ ζύνηονερ με ηην διάθεζη: είλαη ςεπδαηζζήζεηο ησλ νπνίσλ ην 

πεξηερόκελν είλαη ζύκθσλν είηε κε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ( π.ρ  θσλέο πνπ 

θαηεγνξνύλ ή πνπ ηαπεηλώλνπλ ηνλ αζζελή) είηε κε καληαθή δηάζεζε (π.ρ θσλέο πνπ 

πκλνύλ). Οη ςεπδαηζζήζεηο πνπ είλαη ζύληνλεο κε ηελ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, έρνπλ 

δπζάξεζην πεξηερόκελν θαη κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ επηπξόζζεηε δπζθνξία ζηνλ 

αζζελή. Μεξηθέο θνξέο δηαηάδνπλ ηνλ αζζελή λα πξνβεί ζε απηνθηνλία θαη κπνξεί 

αθόκε θαη λα ππνδείμνπλ ηε κέζνδν.  

 

Φεςδοάνοια: Σε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, θαη εηδηθά ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο νη 

λεπξνγλσζηηθέο δηαηαξαρέο (ζπγθέληξσζε, κλήκε, θξηζε θηι) είλαη πνιύ ζνβαξέο, 

ώζηε ε εηθόλα λα παξαπέκπεη ςεπδώο ζηελ ύπαξμε θάπνηαο άλνηαο. Τν θαηλόκελν 

απηό νλνκάδεηαη ‘ςεπδνάλνηα’. Όκσο, θαίλεηαη πσο ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί από απηνύο 

ηνπο αζζελείο ππνθέξνπλ πξαγκαηηθά από ηα ζπκπηώκαηα θάπνηαο αξρόκελεο άλνηαο 

θαη αξγόηεξα πηζαλόηαηα ζα εκθαλίζνπλ θάπνην αλνηθό ζπλδξνκν.  Δάλ θάπνηνο 

εμεηάζεη ην πξόβιεκα από κία άιιε νπηηθή πιεπξά, ζα δεη πσο ε θαηάζιηςε κε ηελ 

ήπηα γλσζηηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη είηε ε πξώηε εθδήισζε είηε έλαο ζνβαξόο 
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παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε άλνηαο, εηδηθά εάλ ππάξρεη νηθνγελεηαθό 

ηζηνξηθό. 

 

Φςσοκινηηική Δπιβπάδςνζη ζεκαίλεη πσο ν αζζελήο είλαη αδξαλήο θαη αξγόο ηόζν 

ζσκαηηθά όζν θαη ςπρηθά, αιιά απηό δελ έρεη πάληα αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή 

απόδνζε, παξόηη όια γίλνληαη κε πνιιή πξνζπάζεηα.  

 

Φςσοκινηηική επιηάσςνζη: ζεσξείηαη πσο είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο καλίαο, 

ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε δξαζηεξηόηεηα ε νπνία όκσο δηαηεξεί έλαλ άκεζν ζηόρν, 

πςειή ελέξγεηα θαη αληνρή όπσο επίζεο  από γξήγνξν θαη πηεζηηθό ιόγν.  

 

Φςσοκινηηικήρ Γιέγεπζηρ: Αλαθέξεηαη ζε κηα ππεξβνιηθή ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

ππεξδξαζηεξηόηεηα (πηεζηηθόο ιόγνο, αλεζπρία, ππεξβνιηθή θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά) 

θαη ζπλνδεύεηαη από κηα αίζζεζε εζσηεξηθήο αλαηαξαρήο ή ζνβαξήο έληαζεο ή 

άγρνπο κε ηόζν κεγάιε ζνβαξόηεηα ώζηε, παξά ην γεγνλόο πσο ν αζζελήο έρεη 

θπζηνινγηθό επίπεδν εγξήγνξζεο (δελ είλαη ζπγρπηηθόο), νη πεξηζζόηεξεο, αλ όρη όιεο 

από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο είλαη άζθνπεο.  

 

 

3. Σαξινόμηζη  

 

Οη όξνη «ελδνγελήο θαηάζιηςε», «λεπξσηηθή θαηάζιηςε», «αγρώδεο θαηάζιηςε», 

«ελειηθηηθή κειαγρνιία», «ςπρσηηθή θαηαζιηπηηθή αληίδξαζε», δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο γηα δηαθόξνπο ιόγνπο. 

Ο όξνο «λεπξαζζέλεηα» δηαηεξείηαη ζην ICD-10, αιιά ε ζεκαζία ηνπ είλαη αζαθήο.  

 

Η Διιάδα έρεη ππνρξέσζε από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο λα ρξεζηκνπνηεί ζηε 

δεκόζηα δηνίθεζή ηεο (λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, ζηαηηζηηθέο) ηε Γηεζλή 

Ταμηλόκεζε ησλ Νόζσλ, 10
ε
 έθδνζε, (ICD-10) ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί από ηνλ 

Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο. Η ICD αλάκεζα ζηα άιια πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο 

θαη θαηαιόγνπο θξηηεξίσλ γηα ηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

όινλ ηνλ θόζκν θαη απνηεινύλ ην επίζεκε εξγαιείν ησλ ζηαηηζηηθώλ εθζέζεσλ γηα  

ηελ πγεία. Δκθαλίδεη ζεκαληηθή αιιά όρη απόιπηε επηθάιπςε κε ην Γηαγλσζηηθό θαη 

Σηαηηζηηθό Δγρεηξίδην ησλ Χπρηθώλ Γηαηαξαρώλ, 5
ε
 έθδνζε (DSM-5) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ κνλνπσιηαθά ζηελ έξεπλα. 

 

Η βαζηθή αξρή θαη ησλ δύν ζπζηεκάησλ ηαμηλόκεζεο είλαη λα νξίζνπλ ην 

θαηαζιηπηηθό θαη ην καληαθό/ππνκαληαθό επεηζόδην.  

 

Καηαζιηπηηθό επεηζόδην 

 

Τν  ICD-10 απαηηεί  ην θαηαζιηπηηθό επεηζόδην λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο, 

λα κελ έρνπλ ππάξμεη, ζε θακία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ, ππνκαληαθά ή καληαθά 

επεηζόδηα θαη ην επεηζόδην λα κε κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ 

νπζηώλ ή ζε νπνηαδήπνηε νξγαληθή ςπρηθή δηαηαξαρή. Ο αζζελήο πξέπεη λα 

εκθαλίδεη ηνπιάρηζηνλ δύν από ηα αθόινπζα ηξία: α) θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ε νπνία 

λα είλαη παξνύζα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο θαη ζρεδόλ θάζε κέξα γηα δύν 

ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο, β) αλεδνλία θαη γ) κεησκέλε ελέξγεηα ή θόπσζε. Δπηπιένλ 

ζα πξέπεη λα είλαη παξόληα θαη ζπκπηώκαηα από ηα παξαθάησ ώζηε ην ζύλνιν ησλ 

ζπκπησκάησλ λα είλαη 4 γηα ήπηα θαηάζιηςε, 6 γηα κέηξηα θαη 8 γηα ζνβαξή: α) 
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απώιεηα απηνπεπνίζεζεο ή απηνζεβαζκνύ, β) ππεξβνιηθή απηνκνκθήο ή έληνλεο θαη 

αθαηάιιειεο ελνρέο, γ) επηκέλνπζεο ζθέςεηο ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο, ή απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά, δ) κεησκέλε ηθαλόηεηα ζθέςεο ή ζπγθέληξσζεο, ε) ςπρνθηλεηηθή 

δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε, ζη) δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ θαη δ) ηεο όξεμεο κε ζπλέπεηα 

κεηαβνιή ζην ζσκαηηθό βάξνο 

Τν ICD-10 πεξηγξάθεη επίζεο ην «ζσκαηηθό ζύλδξνκν» σο κηα παξαιιαγή ηεο 

παιαηόηεξα νλνκαδόκελεο «ελδνγελνύο θαηάζιηςεο». Τν ζύλδξνκν απηό 

πεξηιακβάλεη αλεδνλία, απσιεηα ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο, πξσηκε πξσηλή 

έγεξζε, εθζεζεκαζκέλε ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή δηέγεξζε, απώιεηα νξεμεο θαη 

βάξνπο θαζώο θαη απώιεηα ηεο ιίκπηλην.  

 

Ο νξηζκόο πνπ δίλεη ην  DSM-5 γηα ην θαηαζιηπηηθό επεηζόδην, ζηελ νπζία είλαη 

παξόκνηνο κε ηνλ νξηζκό ηνπ  ICD-10 ππάξρνπλ όκσο θάπνηεο δηαθνξέο.  Ο ρξόλνο 

δηάξθεηαο ησλ δύν εβδνκάδσλ είλαη ν ίδηνο, αιιά ε πξώηε νκάδα θξηηεξίσλ πνπ 

πξέπεη λα πιεξνύληαη πεξηιακβάλεη κόλν ηα δύν πξώηα, πνπ είλαη ε θαηαζιηπηηθή 

δηάζεζε θαη ε απώιεηα επραξίζηεζεο θαη όρη ε κεησκέλε ελέξγεηα, θαη απαηηεί 

ηνπιάρηζηνλ ελα από ηα δύν λα είλαη παξόλ ελ αληηζέζεη κε ην ICD-10 πνπ απαηηεί ηα 

δύν από ηα ηξία. Η δηάγλσζε ηνπ θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ απαηηεί ζπλνιηθά πέληε 

ζπκπηώκαηα λα είλαη παξόληα από έλα ζύλνιν ελλέα: α) θαηαζιηπηηθή δηαζεζε ή β) 

αλεδνλία θαη επηπξόζζεηα από ηα παξαθάησ: γ) ζεκαληηθή απώιεηα ή αύμεζε 

βάξνπο δ) αππλία ή ππεξππλία ε) ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή αλαζηνιή ζη) θώπσζε ή 

απώιεηα ελέξγεηαο δ) αηζζήκαηα αλαμηόηεηαο ή ππεξβνιηθή ή αθαηάιιειε ελνρή ε) 

κεησκέλε δπλαηόηεηα λα ζθεθηεί ή λα ζπγθεληξσζεί ή αλαπνθαζηζηηθόηεηα θαη ζ) 

επηκέλνπζεο ηδέεο ζαλάηνπ ή απηνθηνληθόο ηδεαζκόο. 

Υπάξρεη νξηζκόο γηα ην «ήπην», «κέηξην» θαη «ζνβαξό» επεηζόδην ζηε βάζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο ζθαηξηθή αλαπεξία.  

Δπίζεο νξίδνληαη ηα «κειαγρνιηθά» ραξαθηεξηζηηθά ελόο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ 

σο ε ύπαξμε αλεδνλίαο πνπ αθνξά όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ή απώιεηα ηεο 

αληηδξαζηηθόηεηαο ηεο δηάζεζεο ζε ζπλήζσο επράξηζηα εξεζίζκαηα (ελα από ηα δύν), 

θαζώο θαη ηξία από ηα παξαθάησ: α) δηαθνξεηηθή πνηόηεηα ηεο θαηαζιηπηηθήο 

δηάζεζεο, β) ηαθηηθά ρεηξόηεξε δηάζεζε ην πξσί, γ) πξώηκε πξσηλή έγεξζε, δ) 

εθζεζεκαζκέλε ςπρνθηλεηηθή αλεζπρία ή αλαζηνιή, ε) εθζεζεκαζκέλε απώιεηα 

όξεμεο ή βάξνπο θαη ζη) εθζεζεκαζέλε ή αθαηάιιειε ελνρή.  

Οξίδνληαη επίζεο ηα «αηππηθά» ραξαθηεξηζηηθά σο κηα κνξθή αληίπνδα ζηα 

«κειαγρνιηθά»: ύπαξμε αληηδξαζηηθόηεηαο ηεο δηάζεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ δπν από ηα 

παξαθάησ: α) ζεκαληηθή αύμεζε βάξνπο ή όξεμεο, β) ππεξππλία, γ) κνιπβδώδεο 

παξάιπζε θαη δ) καθξνρξόληα επαηζζεζία ζηε δηαπξνζσπηθή απόξξηςε.  

 

Μαληαθό/ππνκαληαθό επεηζόδην 

 

Τν καληαθό επεηζόδην θαηά ICD-10 ραξαθηεξίδεηαη από δηάζεζε αλεβαζκέλε 

δηαρπηηθή ή επεξέζηζηε θαη νπσζδήπνηε κε θπζηνινγηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν 

γηα ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα ή αξθεηά ζνβαξή ώζηε λα απαηηεί εηζαγσγή ζην 

λνζνθνκείν. Δπηπιένλ πξέπεη λα είλαη παξόληα ηξία από ηα αθόινπζα ζπκπηώκαηα: 

α) απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ή ζσκαηηθή αλεζπρία β) απμεκέλε νκηιεηηθόηεηα (πίεζε 

ιόγνπ) γ) εύθνιε δηάζπαζε ή δπζθνιία ζπγθέληξσζεο δ) κεησκέλε αλάγθε ύπλνπ ζη) 

απμεκέλε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα δ) αύμεζε ησλ εμόδσλ ή αιιε ξηςνθίλδπλε 

ζπκπεξηθνξά ε) απμεκέλε θνηλσληθόηεηα ή δηαπξνζσπηθή άλεζε.  

Τν ππνκαληαθό επεηζόδην απαηηεί δηάξθεηα κόλν 4 εκεξώλ γηα ηελ αλεβαζκέλε ή 

επεξέζηζηε δηάζεζε. Δπηπιένλ πξέπεη λα είλαη παξόληα ηξία από ηα αθόινπζα 
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ζπκπηώκαηα: α) απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ή ζσκαηηθή αλπζερία β) απμεκέλε 

νκηιεηηθόηεηα (πίεζε ιόγνπ) γ) εύθνιε δηάζπαζε θπγή ηδεώλ ή ππνθεηκεληθή 

εκπεηξία νηη νη ζθέςεηο ηξέρνπλ δ) απώιεηα θπζηνινγηθώλ θνηλσληθώλ αλαζηνιώλ, ε) 

κεησκέλε αλάγθε ύπλνπ ζη) απμεκέλε απηό-εθηίκεζε ή αίζζεκα κεγαιείνπ δ) 

αθεξεκάδα ή ζπλερείο αιιαγέο ζηε δξαζηεξηόηεηα ή ηα ζρέδηα ε) παξάηνικε θαη 

ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ζ) εθζεζεκαζκέλε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ή ζεμνπαιηθή 

αζπξνζηνκία  

 

Τν καληαθό θαη ην ππνκαληαθό επεηζόδην θαηά DSM-5 ραξαθηεξίδνληαη από κηα 

πεξίνδν παζνινγηθήο θαη ζηαζεξά πςσκέλεο, δηαρπηηθήο ή επεξέζηζηεο δηάζεζεο πνπ 

δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 1 εβδνκάδα γηα ην καληαθό θαη ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο γηα ην 

ππνκαληαθό επεηζόδην. Αλ ε βαξύηεηα νδεγήζεη ζε λνζειεία, ηόηε δίδεηαη ε 

δηάγλσζε ηνπ καληαθνύ επεηζνδίνπ αλεμαξηήησο δηάξθεηαο. Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη 

λα είλαη παξόληα ηνπιάρ–ζηνλ 3 από ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα (4 αλ ε δηάζεζε είλαη 

κόλν επεξέζηζηε): α)  απμεκέλε απηνεθηίκεζε ή ηδέεο κεγαιείνπ β) κεησκέλε αλάγθε 

γηα ύπλν γ) πεξηζζόηεξν νκηιεηηθόο από ην ζπλεζηζκέλν ή πίεζε ιόγνπ δ) ηδενθπγή ή 

ζθέςεηο πνπ ηξέρνπλ ε) εύθνιε δηάζπαζε ζη) απμεκέλε ζηνρνθαηεπζπλόκελε 

δξαζηεξηόηεηα ή ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε δ) απμεκέλε ελαζρόιεζε κε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επώδπλεο ζπλέπεηεο 

 

Μεηθηό επεηζόδην 

Καηά ICD-10, έλα κεηθηό επεηζόδην ραξαθηεξίδεηαη είηε από κηα αλάκεημε είηε από 

κηα ηαρύηαηε ελαιιαγή (κέζα ζε ώξεο) ππνκαληαθώλ, καληαθώλ θαη θαηαζιηπηηθώλ 

ζπκπησκάησλ. Καηα DSM-5 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ραξαθηεξηζκόο «κε κεηθηά 

ραξαθηεξηζηηθά» όηαλ ζε πιήξε εθδήισζε καληαθνύ ή ππνκαληαθνύ επεηζνδίνπ ή 

θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ ζπλππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 ζπκπηώκαηα ηνπ αληίζεηνπ 

πόινπ.  

 

Υπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν πνπ ηα δύν ζπζηήκαηα αληηιακβάλνληαη 

ηηο δηπνιηθέο λόζνπο εθηόο από ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

νξηζκνύο ησλ επεηζνδίσλ δηάζεζεο. Τν DSM-5 δηαρσξίδεη ηελ Γηπνιηθή Γηαηαξαρή 

ηύπνπ Ι (ε νπνία πεξηιακβάλεη καληαθά επεηζόδηα) από ηελ Γηπνιηθή Γηαηαξαρή 

ηύπνπ ΙΙ (ε νπνία πεξηιακβάλεη ππνκαληθά αιιά όρη καληαθά επεηζόδηα). 

Σηνλ πίλαθα 1, δίδεηαη ε ιεπηνκεξήο ηαμηλόκεζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο θαηα 

ICD-10. Σεκεηώλεηαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ε Διιάδα γηα ηε ρξήζε ηεο 

ηαμηλόκεζεο απηήο ζε όια ηα δεκόζηα έγγξαθα. 

 

Πίνακαρ 1: Η ηαμηλόκεζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο όπσο απηή γίλεηαη από ην 

ICD-10 

  

F30-F39: Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο) 

F30    Μαληαθό επεηζόδην 

F30.0 Υπνκαλία 

F30.1 Μαλία ρσξίο ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα 

F30.2 Μαλία κε ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα 

F30.8 Άιια καληαθά επεηζόδηα 

F30.9 Μαληαθό επεηζόδην κε θαζνξηδόκελν 

F31 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή 

F31.0 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην ππνκαληαθό 
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F31.1 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην καληαθό ρσξίο 

ςπρσηηθά ζπκπησκαηα 

F31.2 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην καληαθό κε ςπρσηηθά 

ζπκπησκαηα  

F31.3 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην ήπηαο ή κέηξηαο 

θαηάζιηςεο 

.30 ρσξίο ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

.31 κε ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

F31.4 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην ζνβαξήο θαηάζιηςεο 

ρσξίο ςπρσηηθά ζπκπησκαηα  

F31.5 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην ζνβαξήο θαηάζιηςεο κε 

ςπρσηηθά ζπκπησκαηα 

F31.6 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην κεηθηό 

F31.7 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, ζε ύθεζε 

F31.8 Άιιεο δηπνιηθέο δηαηαξαρέο 

F31.9 Γηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, κε θαζνξηδόκελε 

F32 Καηαζιηπηηθό επεηζόδην 

F32.0 Ήπην θαηαζιηπηηθό επεηζόδην 

.00 Φσξίο ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

.01 Με ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

F32.1 Μέηξην θαηαζιηπηηθό επεηζόδην 

.10 Φσξίο ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

.11 Με ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

F32.2 Σνβαξό θαηαζιηπηηθό επεηζόδην ρσξίο ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα 

F32.3 Σνβαξό θαηαζιηπηηθό επεηζόδην κε ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα 

F32.8 Άιια θαηαζιηπηηθά επεηζόδηνα 

F32.9 Καηαζιηπηηθό επεηζόδην κε θαζνξηζκέλν 

F33 Υπνηξνπηάδνπζα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή 

F33.0 Υπνηξνπηάδνπζα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην ήπην 

.00 Φσξίο ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

.01 Με ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

F33.1 Υπνηξνπηάδνπζα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην κέηξην 

.10 Φσξίο ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

.11 Με ζσκαηηθό ζύλδξνκν 

F33.2 Υπνηξνπηάδνπζα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην ζνβαξό ρσξίο 

ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα 

F33.3 Υπνηξνπηάδνπζα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, παξόλ επεηζόδην ζνβαξό κε 

ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα  

F33.4 Υπνηξνπηάδνπζα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, ζε ύθεζε 

F33.8 Άιιεο ππνηξνπηάδνπζεο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο  

F33.9 Υπνηξνπηάδνπζα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, κε θαζνξηδόκελε 

F34 Δπηκέλνπζα δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθή) 

F34.0 Κπθινζπκία 

F34.1 Γπζζπκία 

F34.8 Άιιεο επηκέλνπζεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο) 

F34.9 Δπηκέλνπζεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο), κε θαζνξηδόκελεο 

F38 Άιιεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο) 

F38.0 Άιιεο κνλήξεηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο) 

.00 Μεηθηό ζπλαηζζεκαηηθό επεηζόδην 

F38.1 Άιιεο ππνηξνπηάδνπζεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο) 
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.10 Υπνηξνπηάδνπζα βξαρεία θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή 

F38.8 Άιιεο εηδηθέο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο) 

F39 Με θαζνξηδόκελεο Άιιεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο) 

 

4. Δπιδημιολογία  

 

Η κνλνπνιηθή κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (ΜΚΓ) είλαη κία από ηηο πην ζπρλέο 

δηαηαξαρέο δηάζεζεο. Ο επηπνιαζκόο ηεο είλαη 4.7% γηα ηνπο άλδξεο θαη 6% γηα ηηο 

γπλαίθεο. Η θαηάζιηςε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ, κπνξεί λα επεξεάζεη ην 10-25% ησλ 

γπλαηθώλ θαη ην 5-12% ησλ αλδξώλ, θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο, κε ηνπο δείθηεο λα 

πνηθίινπλ επξέσο θαη λα εμαξηώληαη από ηε θπιή θαη ηελ εζληθή θαηαγσγή, ην θύιν, 

ηελ ειηθία, θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο θαη ηε γεληθή ζσκαηηθή πγεία. 

Τα απνηειέζκαηα επηδεκηνινγηθήο κειέηεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, 

πξνηείλνπλ πσο θαηάζιηςε ηέηνηαο βαξύηεηαο ώζηε λα πξνθαιεί αλαπεξία 

παξνπζηάδεηαη ζην  5-8% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηηο 

πην ήπηεο κνξθέο θαηάζιηςεο θαη δπζζπκίαο, ν επηπνιαζκόο ηεο απμάλεηαη κέρξη θαη 

17%. Αλαθέξεηαη επίζεο πσο όηαλ ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη ππνθιηληθέο πεξηπηώζεηο 

θαηάζιηςεο θαη δπζζπκίαο, ηόηε επεξεάδεηαη ζρεδόλ ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνύ.  

Παξά ηε ζεξαπεία, νη δείθηεο αλαπεξίαο είλαη πςεινί θαη ην 15% ησλ αζζελώλ θαη 

εηδηθά νη άλδξεο, πεζαίλνπλ απηνθηνλώληαο. Αληίζηξνθα, πεξίπνπ ην 85% όζσλ 

απηνθηνλνύλ ππνθέξνπλ από θάπνηνπ είδνπο θαηάζιηςε..  

Τα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ εκθάληζεο 

ΜΚΓ, είλαη πινύζηα αιιά αζαθή. Οη γπλαίθεο έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλόηεηεο από ηνπο 

άλδξεο λα βηώζνπλ έλα επεηζόδην ΜΚΓ, αιιά επίζεο ε ειηθία παίδεη ζύλζεην ξόιν. 

Ο κέζνο όξνο ειηθίαο έλαξμεο ηεο ΜΚΓ, είλαη κεηαμύ 20 θαη 40, ελώ ε ΓΓ  

εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζηελ αξρή ηεο δεύηεξεο δεθαεηίαο ηεο δσήο. Η επίδξαζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ είλαη αζζελήο αλ ζεσξήζεη θαλείο όηη νη 

παξάγνληεο απηνη παίδνπλ θαπνην ξόιν. Η νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη 

έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο ΜΚΓ. 

Άλζξσπνη πςεινύ θηλδύλνπ είλαη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ ρεξέςεη πξόζθαηα, έρνπλ 

ρσξίζεη ή έρνπλ πάξεη δηαδύγην. Από ηελ άιιε πιεπξά σζηόζν, ρακεινύ θηλδύλνπ 

είλαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ παληξεπηεί πνηέ, θαζώο θαη νη παληξεκέλνη. Τν 

νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ηεο ΜΚΓ, εηδηθά ζε ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνπ καδί κε ην 

νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό απηνθηνληθόηεηαο θαη αιθννιηζκνύ θαη ε πξώηκε παηδηθή 

θαθνπνίεζε θαη απώιεηα γνλέα πξηλ ηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ απνηεινύλ ζεκαληηθνύο 

παξάγνληεο θηλδύλνπ. Κάπνηα ζηνηρεία πξνζσπηθόηεηαο (εζσζηξέθεηα, αλεζπρία, 

εμάξηεζε θαη δηαπξνζσπηθή επαηζζεζία) απνηεινύλ επηπξόζζεηνπο παξάγνληεο 

θηλδύλνπ. Τα γεγνλόηα δσήο (θπξίσο ε απώιεηα θαη ηα πέλζνο), ην ρξόλην ζηξεο 

(ιόγσ νηθνλνκηθώλ, νηθνγελεηαθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ δπζθνιηώλ) θαζώο θαη νη 

θαζεκεξηλέο ςπρνζσκαηηθή πίεζε όπσο ε αιιαγή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, αθόκα θαη 

απηή πνπ νθείιεηαη  ζε ζεηηθά ζπκβάληα (π.ρ ε αιιαγή ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ιόγσ 

πξναγσγήο), θαίλεηαη όηη ελδερνκέλσο ζπληεινύλ ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. 

Αξρηθά, έρεη πξνηαζεί πσο ν επηπνιαζκόο ηεο θιαζηθήο καληαθήο θαηαζιηπηηθήο 

ςύρσζεο είλαη πεξίπνπ 1% (0.4-1.6%), σζηόζν, ζήκεξα γλσξίδνπκε πσο ν 

πξαγκαηηθόο επηπνιαζκόο, εμαξηάηαη από ηνλ νξηζκό θαη ην θαηά πόζνλ ζην θάζκα 

ησλ δηπνιηθώλ δηαηαξαρώλ πεξηιακβάλεηαη θαη κηα κεγάιε πνηθηιία δηαηαξαρώλ ηεο 

δηάζεζεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα. Έηζη, ε ΓΓ ηύπνπ Ι 

θαη ηύπνπ ΙΙ, έρνπλ έλα αζξνηζηηθό πνζνζηό επηπνιαζκνύ πνπ αλέξρεηαη ζην 3.7%. Η 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκό ηεο ΓΓ πξνηείλεη έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο 
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ηνπ 3-6.5% ζπκπεξηιακβάλνληαο έλα επξύηεξν πιαίζην δηπνιηθόηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηνλ νξηζκό πνπ δίλεη ην DSM θαη ην ICD.  

Όζνλ αθνξά άιινπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε ΓΓ, αλ θαη έρεη πξνηαζεί 

πσο ε λεαξή ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (ρσξηζκέλνο/δηαδεπκέλνο) θαη ηα 

αξλεηηθά γεγνλόηα δσήο, παίδνπλ θάπνην ξόιν, ν κόλνο παξάγνληαο πνπ έρεη 

αμηόπηζηα απνδεηρζεί είλαη κηα γελεηηθή επηβάξπλζε πνπ είλαη πςειόηεξε από απηή 

πνπ παξαηεξείηαη ζηε ΜΚΓ. 

 

5. ςνοζηπόηηηα 
 

Τόζν νη κεγάιεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο όζν θαη ε θιηληθή εκπεηξία ππνδειώλνπλ 

πσο νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο είηε ζπλππάξρνπλ είηε επηθαιύπηνληαη ζεκαληηθά κε ηηο 

αγρώδεηο δηαηαξαρέο. Οη αγρώδεηο δηαηαξαρέο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαηαζιηπηηθώλ επεηζνδίσλ, κπνξεί λα απνηεινύλ πξνάγγειν ηνπο ή λα 

εκθαληζηνύλ θαηά ηελ πνξεία κηαο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο. Πνιινί ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη κηα θνηλή πξνδηάζεζε πνπ ζπλδέεη ηηο δηαηαξαρέο ηεο 

δηάζεζεο θαη ηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο .  

Όιεο νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο θαη εηδηθά ε ΓΓ, κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε θαηάρξεζε 

αιθνόι θαη νπζηώλ (θπξίσο δηεγεξηηθώλ), θαη απηό γίλεηαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ηεο 

απηό-ζεξαπείαο από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο. Η θαηάρξεζε αιθνόι είλαη 

ζπλεζηζκέλε ζε πεξηζζόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αζζελείο θαη απνηειεί ηδηαίηεξν 

πξόβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη ηεο πξώηκεο ελειηθίσζεο.  Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ε θαηάρξεζε αιθνόι, κπνξεί όρη κόλν λα θαηαζηείιεη 

ηα ζπκπηώκαηα, αιιά θαη λα εληζρύζεη ζπγθεθξηκέλεο επηζπκεηέο δξαζηεξηόηεηεο 

(π.ρ πςειή ζρνιηθή απόδνζε, θύιν θ.α). Η θαηάρξεζε νηλνπλεύκαηνο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ άξζε αλαζηνιώλ θαη λα νδεγήζεη ηνλ αζζελή ζην λα 

εθδειώζεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά εηδηθά σο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, δηαπξάηηνληαο 

αθόκε θαη «εγθιήκαηα πάζνπο» πνπ είλαη ην πην ηξαγηθό απνηέιεζκα. Οη αζζελείο κε 

ΓΓ πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηώλ ηείλνπλ λα θάλνπλ πεξηζζόηεξν ρξήζε δηεγεξηηθώλ 

νπζηώλ.  

Οη ζσκαηηθέο λόζνη ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ αλεζπρία θαη 

έηζη, νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

έθβαζε ησλ ζσκαηηθώλ λόζσλ. Ο ζεξαπεπηήο, ζα πξέπεη λα ππνςηαζηεί θιηληθή 

θαηάζιηςε ζε όινπο ηνπο αζζελείο πνπ αξλνύληαη λα ιάβνπλ ηαηξηθή θξνληίδα. 

 

6. Γιαθοπική διάγνυζη 

 

Οη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο πξέπεη λα δηαθνξνδηαγηγλσζζνύλ από πιεζώξα άιισλ 

παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηόζν ςπρηαηξηθώλ όζν θαη «γεληθώλ ηαηξηθώλ».  

Σηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο πνπ 

είλαη απεπζείαο ζπλέπεηα κηαο πξσηνπαζνύο δηαηαξαρέο θαηάρξεζεο αιθνόι θαη 

νπζηώλ, ην θπζηνινγηθό πέλζνο, ε θαηάζιηςε ζηα πιαίζηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, νη 

αγρώδεηο δηαηαξαρέο, νη δηαηαξαρέο ηεο πξνσπηθόηεηαο ηδηαίηεξα όηαλ ππάξρεη 

έληνλε δπζθνξία θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, ε άλνηα θαζώο θαη πνηθηιία γεληθώλ 

ηαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ ζπκπηώκαηα παξόκνηα κε απηά ηεο 

θαηάζιηςεο. Δπίζεο δηάθνξα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεξαπεία 

ζσκαηηθώλ λόζσλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε.   

Η πην ζεκαληηθή δηαθνξηθή δηάγλσζε πξέπεη λα γίλεη κεηαμύ ησλ δηαηαξαρώλ ηεο 

δηάζεζεο θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Λόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθήο πνξείαο θαη πξόγλσζεο, νη 
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θιηληθνί ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα δίλνπλ δηάγλσζε δηαηαξαρήο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ζε αζζελείο κε ελεξγή δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο ελδερνκέλσο αθόκε 

θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο είλαη ππν-νπδηθέο. Έλαο επηθίλδπλνο 

θαη ζηεξεόηππνο ηξόπνο ζθέςεο νδεγεί ηνπο γηαηξνύο λα ππνζέηνπλ όηη επεηδή 

θάπνηνο αζζελήο δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζηε ζπλεζηζκέλε ζεξαπεία γηα ηελ 

θαηάζιηςε, ππάξρεη κηα ππνθείκελε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθνηεηαο πνπ επζύλεηαη 

γηα ηε ζπκπησκαηνινγία. Απηό, είλαη ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθό όζνλ αθνξά 

ππννπδηθέο ή κε θιαζηθέο κεηθηέο θιηληθέο εηθόλεο πνπ είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθέο ζηε 

ζεξαπεία θαη πξνθαινύλ απειπηζία ζηνλ ζεξαπεπηή.  

Τν θπζηνινγηθό πέλζνο εκθαλίδεηαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ράζεη θάπνην 

ζεκαληηθό γη απηνύο πξόζσπν θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ έηνπο από ηελ απώιεηα. Μόλν όκσο 

ην 5% ζα πξνρσξήζεη ηειηθά λα εκθαλίζεη θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Τν θπζηνινγηθό 

πέλζνο, ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάζιηςε δηαηεξεί ηελ αληηδξαζηηθόηεηα ζηα επράξηζηα 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ε όπνηα αλαπεξία αλ ηπρόλ ππάξρεη είλαη ήπηα 

θαη πεξηζηαζηαθή. Δπίζεο δελ ππάξρεη θακία ζνβαξή ςπρνπαζνινγία (παξαιεξεηηθέο 

ηδέεο ή ςεπδαηζζήζεηο ή απηνθηνληθόο ηδεαζκόο).  

Σηνπο αζζελείο κε δηαηαξαρή δηάζεζεο ζπρλά εκθαλίδνληαη αγρώδε ζπκπηώκαηα ηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θξίζεηο παληθνύ, θνβίεο θαη ςπραλαγθαζκνύο. 

Μαθξνρξόληα δεδνκέλα πξνηείλνπλ πσο ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ηείλνπλ λα 

κεηξηάδνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ελώ ηα αγρώδε επηκέλνπλ.  Λόγσ ηνπ όηη νη 

αγρώδεηο δηαηαξαρέο ζπαλίσο εκθαλίδνλαη πξώηε θνξα κεηά ηελ ειηθία ησλ 40, κηα 

όςηκε εκθάληζε αγρσδσλ ζπκπησκάησλ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζεκάδη θαηάζιηςεο.  

Σεκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί όηη ηα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, εηδηθά ζηελ θαηάζιηςε, 

κπνξεί λα αληαλαθινύλ κηα ππνβόζθνπζα ζσκαηηθή λόζν παξά κηα ζσκαηνπνηεηηθή 

ςπρνινγηθή δηεξγαζία. Απηό ζεκαίλεη όηη παξά ην γεγνλόο όηη ε θαηάζιηςε 

πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία ζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ ρσξίο λα ππάξρεη 

ππνθείκελε ζσκαηηθή λόζνο, ε πιήξεο ηαηξηθή δηεξεύλεζε είλαη απνιύησο 

απαξαίηεηε αλεμάξηεηα από ηελ θιηληθή εληύπσζε ηνπ γηαηξνύ, θαζώο νη λόζνη πνπ 

κπνξεί λα ππνθξύπηνληαη είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξέο. 

Οη ζσκαηηθέο λόζνη πνπ ζπλδένληαη πην ζπρλά κε ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο είλαη ε 

Πνιιαπιή Σθιήξπλζε, ε λόζνο Parkinson, ε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, ε επηιεςία, 

ε ππληθή άπλνηα, νη εγθεθαιηθνί όγθνη, νη αγγεηαθέο εγθεθαινπάζεηεο, ην ζύλδξνκν 

ρξόληαο θόπσζεο, θάπνηεο λόζνη ηνπ θνιιαγόλνπ όπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη 

ν ζπζηεκαηηθόο εξπζπκαηώδεο ιύθνο θαη δηάθνξεο λενπιαζίεο από ηηο νπνίεο πηό 

ραξαθηεξηζηηθόο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παγθξέαηνο. Δπίζεο ππάξρεη πιεζώξα 

ελδνθξηληθώλ δηαηαξαρώλ όπσο ππό- θαη ππεξζπξνεηδηζκόο, ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο, 

λόζνο Addison, λόζνο Cushing θαη ζαθραξώδεο δηαβήηεο, δηάθνξεο ινηκώμεηο όπσο 

γεληθή παξάιπζε (ηξηηνγελήο ζύθηιε), κόιπλζε από ηνμόπιαζκα,  γξίπε, ηνγελήο 

πλεπκνλία, ηνγελήο επαηίηηδα, ινηκώδεο κνλνππξήλσζε θαη AIDS, θαζώο θαη 

δηαηξνθηθέο θαηαζηάζεηο όπσο πειιάγξα θαη θαθνήζεο αλαηκία.  

Σηηο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ πξόθιεζε θαηάζιηςεο  

πεξηιακβάλεηαη ε α-κεζπιληόπα, ηα αληηρνιηλεζηεξάζηθά εληνκνθηόλα, ε 

θπθινζεξίλε, ε ηλδνκεζαθίλε, ν πδξάξγπξνο,  θάπνηα αληηςπρσηηθά θάξκαθα,  ε 

ξεζεξπίλε, ηα ζηεξνεηδή αληηζπιιεπηηθά, ην ζάιην, ε βηλβιαζηίλε θαη ε βηλθξηζηίλε, 

θαζώο θαη θάπνηα αληηεπηιεπηηθά, θπξίσο ε ηνπηξακάηε θαη ε ιεβηξαθεηάκε. Η 

δηαθνπή θαξκάθσλ όπσο νη ακθεηακίλεο ή ηα ππλσηηθά θαζώο θαη ε δηαθνπή ηεο 

θαηάρξεζεο αιθνόι κπνξεί επίζεο λα ππξνδνηήζνπλ θαηάζιηςε.  

Σηνλ γεξηαηξηθό πιεζπζκό, ε δηαθνξνδηάγλσζε κεηαμύ ηεο ςεπδνάλνηαο πνπ 

πξνθαιείηαη από θαηάζιηςε θαη πξαγκαηηθήο άλνηαο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζώο 
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ελδείθλπληαη δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Η δηαθνξνδηάγλσζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε βάζε ην λεπξνςπρνινγηθό πξνθίι ηνπ αζζελνύο, όπσο επίζεο θαη από 

ηελ θιηληθή ηνπ εηθόλα.  Καηά βάζε, ε ςεπδνάλνηα, έρεη νμεία έλαξμε ρσξίο 

πξνεγνύκελεο λεπξνγλσζηαθέο δηαηαξαρέο, αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό 

ζπλαηζζεκαηηθήο λόζνπ, κε πεξηγεγξακκέλα κλεκνληθά ειιείκκαηα θαη αζηαζή 

λεπξνγλσζηαθή δπζιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα αληηζηξαθεί κε ηε ζσζηή 

αληηκεηώπηζε.  

Η αλάγθε γηα δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο από ηηο παξαπάλσ 

θαηαζηάζεηο απνηειεί ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ θιηληθό γηαηξό θαζώο κπνξεί 

λα θαζνξίζεη ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ αζζελνύο κε πξνθαλείο επηπηώζεηο γηα ηελ 

πγεία ηνπ θαη ηε δσή ηνπ θαζώο θαη ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο 

ηνπ. Η δηαθνξνδηάγλσζε ζα ζηεξηρζεί ζε κηα ελδειερή ηαηξηθή θιηληθή εμέηαζε ε 

νπνία ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί θαη απν κηα ζεηξά εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ, ηελ γεληθε αίκαηνο θαη ηηο ηππηθέο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκκα θαη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκκα, εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπξενεηδννύο, θαη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ην θόζηνο αθόκε θαη 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ. Σε πεξίπησζε όςηςεο έλαξμεο ηεο δηαηαξαρήο ηεο 

δηάζεζεο, ν έιεγρνο θαξθηληθώλ δεηθηώλ θαη ε δηεξεύλεζε γηα ύπαξμε θαθνήζεηαο 

είλαη πξώηε πξνηεξαηόηεηα.    

 

7. Αιηιοπαθογένεια 

 

Η αηηηνπαζνγέλεηα ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ δηαηαξαρώλ ηεο 

δηάζεζεο έρεη απνηειέζεη πεδίν δηαθσληώλ θαη έληνλσλ ζπδεηήζεσλ. Φπζηθά, 

ζήκεξα, ζεκαζία έρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη νη 

επηζηεκνληθέο απνδείμεηο θαη ιηγόηεξν νη ζεσξεηηθέο θαη ηδενινγηθέο πξνζεγγίζεηο, νη 

νπνίεο όκσο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηζρπξή επίδξαζε όρη κόλν ζην θνηλό αιιά θαη 

ζε εηδηθνύο ηεο ςπρηθήο πγείαο.  

Σεκείν θακπήο ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο απνηέιεζε ηόζν ε 

δηαηύπσζε ηνπ «ηζηνξηθνύ δπηζκνύ» ςπρήο-ζώκαηνο από ηνλ Καξηέζην ηνλ 17
ν
 

αηώλα, όζν θαη ε «ςπρνβηνινγηθή» πξνζέγγηζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα από ηνλ 

Adolf Meyer. Η δηαηύπσζε ηνπ «βην-ςπρν-θνηλσληθνύ κνληέινπ» από ηνλ Engel ηε 

δεθαεηία ηνπ 70 παξείρε έλα κε εηδηθό, αθειέο αιιά ηαπηόρξνλα πεξηεθηηθό 

ζεσξεηηθό πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνηείλνληαη από δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο όηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε. 

Γπζηπρώο, ηζηνξηθά, ε πξνζέγγηζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ζηελ ςπρηαηξηθή θηλείηαη 

κεηαμύ επηιεθηηθήο ηδενινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη άθξηηεο απνδνρήο θαη «ζύλζεζεο». 

 

α. Χπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε 

 

Η απόδσζε ηεο αηηηνινγίαο ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ ζε ςπρνινγηθνύο θαη 

θνηλσληθνύο παξάγνληεο είλαη όρη κόλν απιά ζπλεζηζκέλε αιιά θπξίαξρε ζην επξύ 

θνηλό αιιά θαη ζε εηδηθνύο ηνπ ρώξνπ. Δηδηθόηεξα απηό αθνξά ηηο δηαηαξαρέο εθείλεο 

όπσο νη αγρώδεηο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ζπκπηώκαηα όρη 

θαη ηόζν απνκαθξπζκέλα απν ηελ θνηλή αλζξώπηλε εκπεηξία (όινη νη αλζξσπνη έρνπλ 

ληώζεη έληνλν αγρνο ή «κειαγρνιία» θαπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο κεηά από θαπνηα 

δπζάξεζηε θαηάζηαζε, όρη όκσο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο). Υπό ην πξίζκα απην, 

ηόζν νη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη εηδηθνί, όζν θαη πνιιέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο 

απνδίδνπλ ηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο ζε δπζκελή γεγνλόηα ηεο δσήο.  



 

 18 

Τν ζέκα είλαη πην πεξίπινθν απ όζν δείρλεη εθ πξώηεο όςεσο θαζώο από ηε κηα 

κεξηά ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ ακθηζβεηνύλ ηνλ ξόιν πνπ παίδνπλ ηα 

ζηξεζνγόλα γεγνλόηα ηεο δσήο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνξεία ηεο θαηάζιηςεο ελώ 

από ηελ άιιε θαίλεηαη όηη αλαπηύζζεηαη κηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπξνβηνινγηθώλ 

ζπζηεκάησλ απόθξηζεο ζην ζηξεο, σο πηζαλή ζπλέπεηα ζε δπζκελή βηώκαηα ζε πνιύ 

κηθξή ειηθία. Απην κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο θαη άγρνπο. Τν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη θαηά πόζν 

απηή ε ζρέζε είλαη αληηθεηκεληθή ή απηνί νη αζζελείο (πνπ ζπλήζσο έρνπλ 

πξνζσπηθόηεηα κε πςειό βαζκό ςπρνπαζνινγίαο θαη επαηζζεζία ζηε δηαπξνζσπηθή 

απόξξηςε) ηείλνπλ λα ππεξαλαθέξνπλ θαη λα δξακαηνπνηνύλ ηα γεγνλόηα ηεο δσήο 

ηνπο.  

 

β. Χπρνινγηθά κνληέια ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο 

 

Ενδοβολή ηης επιθεηικόηηηας:  

 

Πξνηάζεθε από ηνλ  Sigmund Freud θαη ηνλ Karl Abraham κε βάζε κηα «κεηαθνξά» 

από ηε θπζηθή ζηελ ςπρνινγία (πδξαπιηθό κνληειν). Σύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηνκαηηθνύ ζηαδίνπ (12νο - 18νο κήλαο δσήο) νη δηαηαξαρέο 

ζηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ βξέθνπο θαη ηεο κεηέξαο, εγθαζηζηνύλ επαισηόηεηα ζηελ 

αλάπηπμε θαηάζιηςεο. Σηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο κηα 

πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή απώιεηα νδεγεί ζε θαηάζιηςε, σο απνηέιεζκα επηζεηηθώλ 

ελνξκήζεσλ πνπ ζηξέθνληαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό (ηνπ αζζελνύο) θαη εηδηθόηεξα θαηά 

ηνπ ακθηζπκηθά αγαπεκέλνπ εζσηεξηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ραζεί. Ο ζηόρνο 

ηεο ελδνζηξεθόκελεο επηζεηηθόηεηαο ζεσξείηαη πσο είλαη ε ηηκσξία ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο αγάπεο ην νπνίν απέηπρε λα εθπιεξώζεη ηελ αλάγθε ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνύο γηα 

αγάπε. Σπλνδεύεηαη από αηζζήκαηα ελνρήο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά. Τν κνληέιν εμειίρζεθε θαη πξνηάζεθαλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ από 

άιινπο ζπγγξαθείο. Τν κεηνλέθηεκα απηνύ ηνπ κνληέινπ είλαη πσο αληηπξνζσπεύεη 

έλα ζρεηηθά θιεηζηό θύθισκα, αλεμάξηεην από ηνλ εμσηεξηθό θόζκν, ελώ ε θιηληθή 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη πσο πνιινί θαηαζιηπηθνί αζζελείο εθθξάδνπλ αλνηρηά ηνλ 

ζπκό θαη ηελ ερζξόηεηα ηνπο απέλαληη ζηνπο άιινπο, ζπκπεξηθνξά πνπ κεηώλεηαη 

κεηά ηε ζεξαπεία θαη ηελ ύθεζε ηεο θαηάζιηςεο. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα πσο ε έθθξαζε ηνπ ζπκνύ πξνο ηα έμσ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε 

ελδνβνιή ηνπ, έρεη ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ζεξαπεία ηεο θιηληθήο 

θαηάζιηςεο.  

 

Απώλεια ανηικειμένοσ:  

 

Ο όξνο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξαπκαηηθό απνρσξηζκό από ζεκαληηθά αληηθείκελα 

πξνζθόιιεζεο (π.ρ. ζάλαηνο πξνζθηινπο πξνζώπνπ). Παξόια απηά ζύκθσλα κε 

εκπεηξηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα κόλν θάησ από ην 10% ησλ αζζελώλ πνπ βηώλνπλ 

πέλζνο ζα εθδειώζνπλ αξγόηεξα θαη θιηληθή θαηάζιηςε. Τν κνληέιν πεξηιακβάλεη 2 

βήκαηα. Τν πξώην βήκα αθνξά κηα ζεκαληηθή απώιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο πνπ δεκηνπξγεί επαισηόηεηα, ε νπνία, ζε δεύηεξε θάζε νδεγεί ζε 

θιηληθή θαηάζιηςε θαηά ηελ ελήιηθε δσε ιόγσ θάπνηαο άιιεο ζεκαληηθήο απώιεηαο.  

Τν κνληέιν απηό ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξία 

ηεο ελδνβνιήο ηεο επηζεηηθόηεηαο. Υπνζηεξίδεηαη κεξηθώο από κειέηεο ζε 

πξσηεύνληα ζειαζηηθά, όκσο νη κειέηεο απηέο δε ζηεξίδνπλ κηα εηδηθή ζρεζε ηεο 

απώιεηαο κε ηελ θαηάζιηςε, αιιά ηελ εθδήισζε ελόο γεληθόηεξνπ θάζκαηνο 
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ςπρνπαζνινγίαο, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νπνίαο ζύκθσλα κε ηε ζύγρξνλε 

ηαμηλόκεζε ζεσξείηαη ππν-νπδηθό.    

 

Απώλεια ασηό-εκηίμηζης:  

 

Σύκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε θαηάζιηςε πξνέξρεηαη από ηελ αδπλακία ηνπ Δγώ λα 

εγθαηαιείςεη αλέθηθηνπο ζηόρνπο θαη ηδέεο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηάξεπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο. Απηό ην κνληέιν ππνζηεξίδεη όηη ην λαξθηζζηζηηθό πιήγκα πνπ 

θαηαζηξέθεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αζζελνύο πξνέξρεηαη από εζσηεξηθεπκέλεο αμίεο 

ηνπ Δγώ, θαη όρη από «πδξαπιηθέο πηέζεηο» πνπ πξνέξρνληαη από ην Δθείλν όπσο έρεη 

πξνηαζεί από ην κνληέιν ελδνβνιήο ηεο επηζεηηθόηεηαο.  Σε απηό ην πιαίζην ε 

απώιεηα ηεο απηόεθηίκεζεο ιακβάλεη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη ππαξμηαθέο 

δηαζηάζεηο. Τν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη όηη δελ ππνζηεξίδεηαη από 

εκπεηξηθά δεδνκέλα. Τόζν ηα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε όζν θαη απηά κε 

ρακειή, κπνξεί λα αλαπηύμνπλ θαηάζιηςε ή καλία ρσξίο θακηά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμύ ηνπο.  

 

Γνωζηικό Μονηέλο:  

 

Τν γλσζηηθό κνληέιν αλαπηύρζεθε από ηνλ Aaron Beck, θαη πξνηείλεη πσο ν 

αξλεηηθόο ηξόπνο ζθέςεο απνηειεί ηνλ θύξην ιόγν γηα ηελ εκθάληζε ηεο θιηληθήο 

θαηάζιηςεο. Σύκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε θαηάζιηςε γίλεηαη αληηιεπηή ζην 

πιαίζην ηεο «γλσζηηθήο ηξηάδαο». Απηή ε ηξηάδα πξνηείλεη όηη ν αζζελήο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηό ηνπ, ην πεξηβάιινλ θαη ην κέιινλ κε αξλεηηθό 

θαηαζιηπηηθό ηξόπν (αβνεζεζία, αξλεηηζκό θαη απειπηζία). Σηνλ ππξήλα ππάξρεη κηα 

θαηαζιηπηηθή πξνθαηάιιεςε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ζηηο εξκελείεο πνπ δίλεη ην 

άηνκν, γεγνλόο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα έλαλ αξλεηηζηηθό ηξόπν ζηάζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. Οη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο κνξθνπνηνύληαη από αλειαζηηθά 

λνεηηθά ζρήκαηα κε θαηαζιηπηηθό πξνζαλαηνιηζκό, πνπ ζεσξείηαη πσο είλαη 

ζθαηξηθά, εζσηεξηθεπκέλα θαη ζηαζεξά. 

Απηή ε πξνθαηάιεςε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο είλαη ιόγσ ηεο ππεξ-γελίθεπζεο, ηεο 

κεγέζπλζεο ησλ αξλεηηθώλ γεγνλόησλ κε ηαπηόρξνλε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθώλ, 

ηνπ απζαίξεηνπ ζπλεηξκνύ θαη ηεο επηιεθηηθήο αθαίξεζεο. Σπζηεκαηηθά ζθάικαηα 

ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, επηηξέπνπλ ηελ εκκνλή ησλ αξλεηηθώλ ζρεκάησλ, παξά ηηο 

αληίζεηεο ελδείμεηο από ην πεξηβάιινλ. Τν κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκα απηνύ ηνπ 

κνληέινπ είλαη πσο βαζίδεηαη ζηελ αλαδξνκηθή παξαηήξεζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ 

αζζελώλ, θαη έηζη, ε αξλεηηθή ηξηάδα ζα κπνξνύζε λα εξκελεπζεί όηη απνηειεί 

θιηληθή ή ππνθιηληθή εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο θαη όρη ηελ αηηία ηεο. Τν θπξηόηεξν 

πιενλέθηεκα απηνύ ηνπ κνληέινπ είλαη πσο νδήγεζε ζηελ πξώηε επηζηεκνληθά 

επεμεξγάζηκε θαη ειέγμηκε εξεπλεηηθά πξαθηηθή ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ε 

νπνία ελδερνκέλσο λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία 

αζζελώλ.    

 

Σσμπεριθορικό μονηέλο ηοσ μαθημένοσ αβοήθηηοσ:  

 

Τν κνληέιν απηό είλαη βαζηζκέλν ζε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ κε δώα θαη πξνηείλεη πσο 

ε θαηάζιηςε είλαη πξνηόλ κάζεζεο παιαηόηεξσλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ην άηνκν 

δελ κπνξνύζε νύηε λα ζηακαηήζεη νύηε λα απνθύγεη αλεπηζύκεηα ή ηξαπκαηηθά 

ζπκβάληα. Ψζηόζν θαίλεηαη πσο ην παξάδεηγκα ηνπ καζεκέλνπ αβνήζεηνπ είλαη πην 

γεληθό θαη αλαθέξεηαη ζε έλα εύξνο ςπρνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ θνηλσληθή 
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ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο θ.α). Φαίλεηαη πσο ηα πξώηκα θαη 

ηα παιαηόηεξα ζπκβάληα ηεο δσήο, κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ έλα πξνθίι 

πξνζσπηθόηεηαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη παζεηηθόηεηα, έιιεηςε ερζξόηεηαο θαη απηό-

κνκθή αιιά απηό δελ έρεη απνδεηρηεί. Από ηελ άιιε κεξηά, απηή ε ζεσξία ζα 

κπνξνύζε λα νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ πξόηαζε όηη ε θαηάζιηςε θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ηε ζπλδεύνπλ, ζα κπνξνπζαλ λα είλαη απνηέιεζκα ελόο 

καδνρηζηηθνύ ηξόπνπ δσήο κε ζπκπεξηθνξηθά πξόηππα ρεηξαγώγεζεο ησλ άιισλ κε 

ζθνπό ηε δηαρείξεζε δηαπξνζσπηθώλ ζεκάησλ. Αθόκε πεξηζζόηεξν, ε πξόζθαηε 

έξεπλα κε δώα εκπιέθεη ηε ζεκαζία ησλ γελεηηθώλ παξαγόλησλ ζηελ επαισηόηεηα 

ζην καζεκέλν αβνήζεην.   

 

Σσμπεριθορικό μονηέλο ηης ενίζτσζης:  

 

Σύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο ελίζρπζεο, νη ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο 

θαηάζιηςεο, αλαπηύζζνληαη ιόγσ έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ ζηνρεπκέλσλ 

αληακνηβώλ θαζώο θαη κε ηελ απνδνρή κε ηπραίσλ αληακνηβώλ πνπ επσδώλνπλ 

απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ζεσξία γεθπξώλεη ηηο ζεσξίεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, 

ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ην καζεκέλν αβνήζεην κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ζην αηνκν. Παξόια απηά, θαίλεηαη θαηαιιειόηεξε γηα λα 

εξκελεύζεη θαζεκεξηλέο θπζηνινγηθεο ζπκπεξηθνξέο θαη θνηλσληθά  δεηήκαηα θαη 

όηη ηελ θιηληθή θαηάζιηςε. Με βάζε ηε ζεσξία απηή, κηα ςπρνζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε έρεη ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ηνπ αζζελνύο.  

 

Ψστολογικές θεωρίες ηης μανίας:   

 

Η ςπρνινγηθή ζεώξεζε ηεο καλίαο πξνηείλεη όηη ηα καληαθά ζπκπηώκαηα απνηεινύλ  

άκπλα ελάληηα ζε κηα ππνβόζθνπζα θαηάζιηςε. Οη κεραληζκνί άκπλαο πνπ 

εκπιέθνληαη είλαη ε παληνδπλακία, ε άξλεζε θαη ε εμεηδαλίθεπζε. Σε απηό ην 

πιαίζην, ε επθνξηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο είλαη θαηαλνεηή σο κηα ηάζε λα 

εμσζηξαθίζεη θάζε δπζάξεζηε πιεπξά ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη λα απνζηαζηνπνηεζεί 

από ηα πξνβιήκαηα αθόκε θαη αλ ε θαηάζηαζε είλαη ηξαγηθή. Υπό ην πξίζκα απηό, ε 

ζπλύπαξμε θαηαζιηπηηθώλ θαη καληαθώλ ζπκπησκάησλ ζηα κεηθηά επεηζόδηα είλαη 

εύθνια θαηαλνεηά από ηελ ςπρνδπλακηθή ζθνπηά θαζώο ηα καληαθά ζηνηρεία ζηνπο 

θαηαζιηπηηθνύο αζζελείο αλαγλσξίδνληαη σο άκπλεο. Ψζηόζν ε πξνζέγγηζε απηή 

ζπγρέεη ηελ θπζηνινγηθή αληηδξαζηηθή αιιά παξνδηθή ειαθξά αλνδν ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο όηαλ ην άηνκν βηώζεη έλα δπζάξεζην γεγνλόο κε ηελ καλία ε νπνία 

είλαη ζνβαξή θαηάζηαζε, ζηαζεξή θαη ελδερνκέλσο επηδεηλώλεηαη απν ηα 

αληηθαηαζιηπηηθά. 

  

γ. Βηνινγηθά κνληέια ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο 

 

Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ην κεηαηρκηαθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ θαζώο θαη ηνλ 

δηεγθέθαιν ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο λεπξώλεο πνπ πεξηέρνπλ ζεξνηνλίλε θαη λνξαδξελαιίλε. Πην 

πνιύπινθα κνληέια ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε (αλάινγα κε ηελ 

πνιηθόηεηα ηνπ επεηζνδίνπ ηεο δηάζεζεο) ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηεγεξηηθώλ 

ακηλνμέσλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ θινηνύ. 

Πιεζώξα βηνινγηθώλ δεηθηώλ έρεη αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα, αιιά θαλέλαο δελ έρεη 

απνδεηρζεί αξθεηά αμηόπηζηνο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θιηληθή πξάμε. Ο πην 

γλσζηόο απν απηνύο είλαη ε δνθηκαζηα θαηαζηνιήο κε δεμακεζαζόλε (εηθόλα 2) ε 
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νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηε κειέηε ησλ δηαηαξαρώλ ζηνλ άμνλα 

ππνζάιακνπ-ππόθπζεο-

επηλεθξηδίσλ ζε αζζελείο κε 

θαηάζιηςε. Απαηηεί ηελ από 

ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε 1mg 

δεμακεζαδόλεο (έλα ζπλζεηηθό 

γιπθνθνξηηθνεηδέο) κε 

ηαπηόρξνλε κέηξεζε ηεο 

θνξηηδόιεο ζηηο 23:00 ηελ 

πξώηε εκέξα θαη αθνινύζσο 

κέηξεζε θνξηηδόιεο ζηηο 

08:00, 16:00, θαη 23:00 ηε 

δεύηεξε εκέξα. Φπζηνινγηθά 

ε ηηκή ηεο θνξηηδόιεο δε ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

5κg/dl, ζε θακία κέηξεζε ηεο 

δεύηεξεο εκέξαο (θαηαζηνιή). Σε πνιινπο αζζελείο κε θαηάζιηςε αιιά επίζεο θαη 

ζε παξα πνιινπο αλζξώπνπο κε έληνλν ζηξέο, ε θνξηηδόιε πεξλά ην όξην απηό (κε 

θαηαζηνιή). Έρνπλ πξνηαζεί επίζεο κεγαιύηεξα πξσηόθνιια πνπ απαηηνύλ 

πςειόηεξε δόζε 

δεμακεζαδόλεο θαη 24σξν 

δηάζηεκα παξαθνινύζεζεο. 

Άιινη  ζεκαληηθνί 

ςπρνελδνθξηλνινγηθνί δείθηεο  

είλαη ε δνθηκαζία θαηαζηνιήο 

κε CRH (εηθόλα 2), ε 

δνθηκαζία δηέγεξζεο κε TRH 

(εηθόλα 3) θαη ε δνθηκή 

θελθινπξακίλεο θαη 

δεμθελθινπξακίλεο νη νπνίεο 

ζεσξείηαη πσο αληαλαθινύλ 

ηελ θεληξηθή ζεξνηνληλεξγηθή 

δξαζηεξηόηεηα (από ηνπ 

ζηόκαηνο ρνξήγεζε 30mg 

δεμθελθινπξακίλεο θαη 

κέηξεζε ησλ επηπέδσλ πξνιαθηίλεο ζην πιάζκα  θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη 

60΄, 120΄, 180΄, 240΄ θαη 300΄κεηά ηε ρνξήγεζε). Έλαο κε ελδνθξηλνινγηθόο δείθηεο 

βαζίδεηαη ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκκα θαη αθνξά ηελ παξαηήξεζε όηη νη 

θαηαζιηπηηθνί αζζελείο εκθαλίδνπλ πξνώζεζε θάζεο ζε πνιινύο βηνξπζκνπο, εηδηθά 

όζνλ αθνξά ηνλ (κηθξόηεξν) ιαλζάλνληα ρξόλν ζηελ έιεπζε ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ 

REM (ζπληνκόηεξε ιαλζάλνπζα πεξίνδνο REM).  

Έλα πηζαλά αμίόπηζην θαη νινθιεξσκέλν λεπξνβηνινγηθό κνληέιν ζα κπνξνύζε λα 

πξνηείλεη όηη νη αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγία ζηελ 

θαηάιιειε ελεξγνπνίεζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθώλ ζπζηεκάησλ όηαλ αληηκεησπίδνπλ 

ζπλερέο ή επαλεηιιεκέλν ζηξεο. Ψο απνηέιεζκα, ε αιιαγή ηεο δηάζεζεο είλαη έληνλε, 

παξαηεηακέλε θαη δελ απηνπεξηνξίδεηαη ή απνθαζίζηαηαη πιήξσο. Δπηπξνζζέησο, 

κέζσ ελόο απνηειέζκαηνο  «επαηζζεηνπνίεζεο κε απνηέιεζκα απην-αλάθιεμε» 

(kindling, όπσο αθξηβώο ζηελ επηιεςία), ηείλεη λα ελεξγνπνηείηαη ζηαδηαθά από όιν 

θαη πην αζήκαληα γεγνλόηα ώζπνπ ζην ηέινο ελεξγνπνηείηαη εληειώο απηόκαηα. 

Σπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη όηη αλακέλεηαη πσο κηα πξώηκε εθαξκνγή ζεξαπείαο 
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κε αληηθαηαζιηπηηθά θαη ςπρνζεξαπεία ζα κπνξνύζε λα παξεκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε 

απηώλ ησλ αλεπηζύκεησλ λεπξνπιαζηηθώλ αιιαγώλ θαη ηε καθξνρξόληα επηδείλσζε 

ηεο θιηληθήο πνξείαο. Πάλησο πηζαλόηαηα ην λεπξνβηνινγηθό ππόζηξσκα δηαθέξεη 

κεηαμύ κνλνπνιηθήο θαη δηπνιηθήο θαηάζιηςεο, αθόκα θαη αλ νη θιηληθέο εηθόλεο 

είλαη όκνηεο. 

Τα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από κειέηεο νηθνγελεηώλ θαη δηδύκσλ ππνζηεξίδνπλ 

ζηέξεα ηελ νηθνγελή θύζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο. Ψζηόζν, κέρξη ζηηγκήο, ν 

ηξόπνο ηεο γελεηηθήο κεηάδνζεο παξακέλεη αζαθήο θαζώο νη γελεηηθέο κειέηεο δελ 

έρνπλ δώζεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. Τν πην πηζαλό κνληέιν είλαη έλα 

πνιππαξαγνληηθό κνληέιν. Τα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από έξεπλεο κε δηδπκνπο 

ππνδεηθλύνπλ πσο πεξίπνπ γελεηηθνί παξάγνληεο επζύλνληαη γηα ην 50-70% ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο. 

 

8. Φύλο  

 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ζρεδόλ ζε όιν ηνλ θόζκν, νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ 

θαηάζιηςε ζε δηπιάζην πνζνζηό  από ηνπο άλδξεο, σζηόζν πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη 

απηό δελ έρεη επηβεβαησζεί από κειέηεο ζε κε-βηνκεραληθνύο πνιηηηζκνύο. Η Δζληθή 

Μειέηε Σπλλνζεξόηεηαο ησλ ΗΠΑ (NCS) αλέθεξε πσο ην 6% ησλ γπλαηθώλ έλαληη 

ηνπ 3.8% ησλ αλδξώλ ππνθέξεη από έλα ηξέρνλ θαηαζιηπηηθό επεηζόδην θαη πσο ην 

21.3% ησλ γπλαηθώλ έλαληη ηνπ 12.7% ησλ αλδξώλ έρεη εκθαλίζεη θάπνηα ζηηγκή ζηε 

δσή ηνπ ελα θαηαζιηπηηθό επεηζόδην. Τα πνζνζηά γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη 

παξόκνηα ζηα δύν θύια θαη νη δηαθνξέο αθνξνύλ κόλν ηελ κνλνπνιηθή θαηάζιηςε. 

Ψζηόζν δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα θύια όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν 

ππνηξνπήο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη πσο ην θύιν είλαη κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ 

θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ επεηζνδίσλ, αιιά όρη κεηαμύ ησλ 

παξαγόλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε. Ο πςειόηεξνο θίλδπλνο γηα 

ηηο γπλαίθεο αθνξά ηηο ειηθίεο 20-30 θαη ηα πνζνζηά ηεο πξώηεο εκθάληζεο 

θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη εθεβεία αιιά θαη όςηκα 

(κέζε ειηθία, ειηθησκέλνη) είλαη παξόκνηα θαη γηα ηα δύν θύια.  

Φαίλεηαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθόο παξάγνληαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην θύιν θαη πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο δηαθνξέο. Σηόρνο ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ νη ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, ρσξίο 

όκσο απηό λα επηθέξεη πεηζηηθά απνηειέζκαηα. Ο ξόινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ην γπλαηθείν αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ζηελ ςπρηθή πγεία παξακέλεη έλα δήηεκα 

ακθηιεγόκελν. Τν γεγνλόο πσο ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ θύισλ όζνλ αθνξά ηελ 

εκθάληζε θαηάζιηςε δελ είλαη εκθαλήο κέρξη ηελ εθεβεία, θαη εμαθαλίδεηαη κεηά ηελ 

εκκελόπαπζε, ππνζηεξίδεη ηελ ζεσξία πσο ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηεο γπλαηθείαο 

θπζηνινγίαο κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο.  Μηα πην εμειηγκέλε πξνζέγγηζε 

πξνηείλεη όηη ε γπλαηθεία θπζηνινγία απηή θαζεαπηή δελ απνηειεί παξάγνληα 

θηλδύλνπ, αληηζέησο ζα κπνξνύζε λα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αύμεζε ηεο επαηζζεζίαο 

ζε ζηξεζνγόλνπο παξάγνληεο, θαη έηζη έκκεζα λα νδεγεί ζε θαηάζιηςε. Απηή ε 

ζεσξία ππνζηεξίδεηαη θαη από ην γεγνλόο νηη ιόγσ αληζνηήησλ ζηνπο θνηλσληθνύο 

ξόινπο αιιά θαη ιόγσ αληηθεηκεληθώλ θαηαζηάζεσλ, νη γπλαίθεο είλαη πηζαλό λα 

βηώζνπλ κεγαιύηεξν άγρνο θαη αθόκε θαη απεηιεηηθά γηα ηε δσή γεγνλόηα θαη 

βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα πξώηκε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ηξέρνπζα 

ζπδπγηθή θαθνπνίεζε. Δπηπιένλ κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηνύλ αληηζπιιεπηηθά ράπηα θαη 

λα βηώλνπλ επνρηθέο δηαηαξαρέο δηάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ηαπηόηεηα (π.ρ πξνεκκελνξπζηαθέο ή κεηά ηνλ ηνθεηό δηαηαξαρέο δηάζεζεο).  
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Απ’ ηελ άιιε πιεπξά πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε πσο άλδξεο θαη γπλαίθεο εθθξάδνπλ 

ηελ θαηάζιηςε κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη ηα δηαθνξεηηθά πνζνζηά κπνξεί λα 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πιαζκαηηθά θαη λα νθείινληαη ζε κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο. Υπό ην πξίζκα απηό, ν δηαθνξεηηθόο γλσζηαθόο ηξόπνο 

αληηκεηώπηζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα δύν θύια κπνξεί λα είλαη έλαο απν ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα απηά ηα επηδεκηνινγηθά απνηειέζκαηα. Οη γπλαίθεο 

είλαη πην πηζαλό λα δηαγλσζηνύλ κε θαηάζιηςε δηνηη αλαδεηνύλ επαγγεικαηηθή 

βνήζεηα πην ζπρλά γηα ηα θαηαζιηπηηθά ηνπο ζπκπηώκαηα θαη ίζσο επεηδή είλαη πην 

επαίζζεηεο ζηηο αξλεηηθέο ζρέζεηο. Αληίζεηα, ζεσξείηαη όηη νη άλδξεο αληηδξνύλ ζην 

ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο κε ην λα κελ ην ζθέθηνληαη, ελώ νη γπλαίθεο είλαη πνην πηζαλό 

λα κπξεθάδνπλ ηα πξνβιήκαηα. Σε απηό ην πιαίζην, είλαη πην πηζαλό γηα ηηο γπλαίθεο 

απ’όηη γηα ηνπο άλδξεο λα αλαθέξνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ιόγσ πξνβιεκάησλ 

ζην γάκν ηνπο. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη ηξόπνη ζθέςεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη έηλαη θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά 

θαζνξηδόκελνη ή επηβαιόκκελνη, από ηε ζηηγκή πνπ κειέηεο αλαθέξνπλ όηη 

θαηαζιηπηηθέο θνηηήηξηεο πνπ απεπζύλζεθαλ ζηνπο θίινπο ηνπο αληηκεησπίζηηθαλ κε 

ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα, ελώ αληίζεηα νη θαηαζιηπηηθνί θηηεηέο πνπ έθαλαλ ηα ίδην, 

αληηκεηώπηζαλ ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε θαη ζπρλά ηελ επζεία απόξξηςε αθόκε θαη 

ηελ ερζξόηεηα. Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ε ζρέζε ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο κε ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο ζηα δύν θύια. Δλώ νη παληξεκέλεο, 

δηαδεπκέλεο θαη ρσξηζκέλεο γπλαίθεο είλαη πην πηζαλό λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε από 

ηνπο άλδξεο, νη άλδξεο πνπ είλαη ρήξνη έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο θαηάζιηςεο 

από ηηο ρήξεο γπλαίθεο. Οη αλύπαλδξνη άλδξεο θαη γπλαίθεο, κνηξάδνληαη παξόκνηα 

πνζνζηά θαηάζιηςεο.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξύζε λα εμεγήζεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ 

πνζνζηώλ, είλαη πσο νη άλδξεο, αιιά όρη νη γπλαίθεο, πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνόι 

κπνξεί λα επηθαιύπηνπλ κηα ππνθείκελε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Απηή ε απόςε 

παξάγεηαη από ηελ παξαηήξεζε πσο ε θαηάρξεζε αιθνόι θαη νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο 

ζπρλά θιεξνλνκνύληαη κέζα ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.  

 

9. Αςηοκηονικόηηηα 

 

Σήκεξα γλσξίδνπκε πσο ε απηνθηνλία είλαη κηα ζύλζεηε ζπκπεξηθνξά κε 

πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία θαη απαηηεί ζύλζεηε θαη εμειηγκέλε πξνζέγγηζε. 

Σηαηηζηηθά ζηνηρεία, δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ πνζνζηώλ απηνθηνλίαο ζε 

όιε ηελ Δπξώπε, ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, σζηόζν θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα αύμεζή ηνπο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, ε ζρέζε ηεο νπνίαο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη αζαθήο θαζώο 

παξαηεξείηαη θαη ζηηο πιένλ επεκεξνύζεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε.  

Ο θπξηόηεξνο ιόγνο γηα ηελ γεληθόηεξε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απηνθηνληώλ 

παγθνζκίσο θαίλεηαη λα είλαη ε θαιύηεξε αλαγλώξηζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο 

θαζώο θαη ε δηαζέζηκε ζεξαπεία θπξίσο κε ηελ επξεία ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθώλ.  

Η θαηαλόεζε θαη ε πξόιεςε ηεο απηνθηνληθόηεηαο, είλαη έλα από ηα πην δύζθνια 

έξγα ηεο ςπρηαηξηθήο ζήκεξα. Μειέηεο ςπρνινγηθήο απηνςίαο δείρλνπλ ζαθώο όηη ε 

πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ πνπ πέζαλαλ απηνθηνλώληαο ππέθεξαλ από θάπνηα 

δηαηαξαρή δηάζεζεο, ζπλήζσο από ΜΚΓ πνπ δελ είρε ζεξαπεπηεί κε ζπρλή 

ζπλλνζεξόηεηα άγρνπο θαη δηαηαξαρέο θαηάρξεζεο νπζηώλ.  Πεξίπνπ ην  60-80% 

όισλ ησλ απηνθηνλεζάλησλ ππέθεξαλ από θαηάζιηςε ελώ αληίζηξνθα, πεξίπνπ 15% 

ησλ αζζελώλ κε ζνβαξή ΜΚΓ πεζαίλνπλ ηειηθά απηνθηνλώληαο. Η αλαινγία ησλ 
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απνπεηξώλ έλαληη ζαλάησλ απν απηνθηνλία είλαη πεξίπνπ 5 πξνο 1 ζε αζζελείο κε 

νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή δηάζεζεο.  

Αλ θαη έρνπλ αλαγλσξηζηεί πνιινί παξάγνληεο θηλδύλνπ, νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο 

δελ είλαη θιηληθά ρξήζηκνη. Έλαο ζεκαληηθόο θαη ρξήζηκνο παξάγνληαο θηλδύλνπ 

είλαη ε παξνπζία κηαο κεηθηήο θαηαζιηπηηθήο θαηάζηαζεο (3 ή πεξηζζόηεξα 

ηαπηόρξνλα ππνκαληαθά ζπκπηώκαηα ζε αζζελείο κε ‘κνλνπνιηθή θαηάζιηςε’)  

Απηή ε θιηληθή εηθόλα επηθαιύπηεηαη ζε καγάιν βαζκό κε ηελ αγρώδε θαηάζιηςε. 

Άιινη παξάγνληεο θηλδύλνπ πεξηιακβάλνπλ ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό απηνθηνλίαο, 

ηνλ πςειό αξηζκό πξνεγνύκελσλ θαηαζιηπηηθώλ επεηζνδίσλ, ηε ζπλλνζεξόηεηα 

άγρνπο, ηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο, ηελ εμάξηεζε από ην αιθνόι, όπσο θαη 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθνί θαη ςπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο όπσο ε λεαξή ειηθία, ην 

δηαδύγην ή ε ρεξία θαη ε εκπεηξία δπζκελώλ θαηαζηάζεσλ δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αύμεζε ηνπ απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ θαη κεγαιύηεξν αξηζκό απνπεηξώλ. Αλ θαη νη 

βηνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ δηεξεπλήζεη κέρξη ζήκεξα ηε ζρέζε δηαθόξσλ βηνινγηώλ 

δεηθηώλ κε ηελ απηνθηνληθόηεηα, δελ έρεη βξεζεί έλαο βηνινγηθόο δείθηεο πνπ λα 

δηαρσξίδεη ηηο «απηνθηνληθέο» κε ηηο «κε απηνθηνληθέο» θαηαζιίςεηο.  

Δληππσζηαθό είλαη ην γεγνλόο πσο παξά ηε ζπρλή επαθή κε ηαηξηθέο ππεξεζίαο πξηλ 

ηε δηάπξαμε απηνθηνλίαο, κόλν κηθξή κεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη ιάβεη ηελ 

θαηάιιειε ζεξαπεία. Απηό είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα εηδηθά ζηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα όπνπ νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο αλαδεηνύλ βνήζεηα. Έηζη είλαη πηζαλή θαη 

δπλαηή όρη κόλν κηα πξώηκε αλαγλώξηζε ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη 

κηα πξώηκε παξέκβαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα θάλεη ηε δηαθνξά.  

Πξόζθαηα, ν Οξγαληζκόο Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ 

(FDA) εμέδσζε κηα πξνεηδνπνίεζε πνπ αθνξά ηελ ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθώλ ζε 

παηδηά, εθήβνπο θαη πηζαλόλ ζε αλζξώπνπο όισλ ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ, ιόγσ 

επαγόκελεο απηνθηνληθόηεηαο (ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αιιά όρη απηνθηνλία). 

Υπάξρεη ζήκεξα, κηα παξόκνηα πξνεηδνπνίεζε πνπ αθνξά ηα αληηεπηιεπηηθά. 

Ψζηόζν, πξόζθαηεο κειέηεο ζηελ Οιιαλδία θαη ζηηο ΗΠΑ αλέθεξαλ όηη ε κείσζε 

ηεο ρξήζεο ησλ αληηθαηαζιηπηηθώλ ζε παηδηά, εθήβνπο θαη λένπο σο ζπλέπεηα ηεο 

πξνεηδνπνίεζεο απηήο νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ. Δίλαη σζηόζν θνηλή 

πεπνίζεζε όηη κηα από ηηο πηό επηθίλδπλεο πεξηόδνπο γηα απηνθηνλία είλαη νη πξώηεο 

κέξεο πνπ εκθαλίδεηαη ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα, όηαλ ν αζζελεήο έρεη βειηησκέλε 

ςπρνθηλεηηθόηεηα θαη ελέξγεηα όκσο εμαθνινπζεί λα είλαη θαηαζιηπηηθόο, νπόηε ζηε 

θάζε απηή έρεη θαη ηα θίλεηξα αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα λα απνπεηξαζεί λα πεζάλεη. 

 

10. Γιαηαπασέρ ηηρ διάθεζηρ ζε παιδιά και εθήβοςρ 

 

Αλ θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο είλαη ζηελ νπζία ηα 

ίδηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, παξαδνζηαθά, ηα παηδηά θαη νη ειηθησκέλνη 

ζεσξνύληαη θάπσο μερσξηζηνί ιόγσ ησλ εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ε θάζε ηεο δσήο ηνπο θαη ν ηξόπνο πνπ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηε 

ζπλνιηθή εθδήισζε ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ηε ζεξαπεία. Δπηπξόζζεηα, ε 

έλαξμε νπνηαζδήπνηε δηαηαξαρήο ζε πξώηκε ειηθία, ζέηεη ην εξώηεκα αλ απηό 

θαζνξίδεη κηα πην ζνβαξή θαη ρξόληα λόζν κε θησρή απόθξηζε ζηε ζεξαπεία.  

Φαίλεηαη πσο ην αλαπηπμηαθό ζηάδην, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθθξαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ ηεο δηάζεζεο θαη γη’απηό π.ρ. ε δηάρπηε αλεδνλία ή ε 

ζεκαληηθή ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ζπλαληώληαη ζπάληα ζηα παηδηά κε θαηάζιηςε 

ελώ νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη πην 

ζπρλά ζηα παηδηά πξνεθεβηθήο ειηθίαο.  
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Έρεη αλαθεξζεί πσο νη επηπηώζεηο ησλ δηαηαξαρώλ δηάζεζεο ζηα παηδηά θαη ηνπο 

εθήβνπο, έρνπλ απμεζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  Οη αλαθνξέο απηέο είλαη 

κάιινλ ζπλεπείο θαη πξνηείλνπλ επίζεο πσο ππάξρεη κηα κείσζε ζηελ ειηθία έλαξμεο 

ησλ δηαηαξαρώλ δηάζεζεο. Η γεληθή εηθόλα είλαη όηη ν επηπνιαζκόο ηεο θαηάζιηςεο 

είλαη πεξίπνπ 0.3% ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 0.4–3% γηα ηα παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο θαη 0.4–6.4% γηα ηνπο εθήβνπο. Ο επηπνιαζκόο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

είλαη  0.2–0.4% ζηα παηδηά θαη 1% ζηνπο εθήβνπο. Η έξεπλα δείρλεη όηη ην 40-70% 

ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ κε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, εκθαλίδνπλ επίζεο 

ηνπιάρηζηνλ κία ζπλλνζεξή ςπρηθή δηαηαξαρή. Οη παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη ν 

κεραληζκόο αηηηνπαζνγέλλεζεο γηα απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα είλαη αβέβαηνη.  

Σρεηηθά κε ηελ απηνθηνληθνηεηα θαη ηηο ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ε απόπεηξα 

απηνθηνλίαο είλαη 1% ζηα παηδηά θαη 1.7–5.9% ζηνπο εθήβνπο, ελώ ηα πνζνζηά 

απηνθηνλίαο θπκαίλνληαη από θνληά ζην 0 ζε παηδηά θάησ ηεο ειηθίαο ησλ 10, έσο 

θαη 18/100,000 ζε αγόξηα ειηθίαο 15-19 εηώλ. Τα δεδνκέλα δείρλνπλ πσο θαηά ηελ 

ειηθία ησλ 15-19 εηώλ, ηα πνζνζηά ησλ απηνθηνληώλ ηεηξαπιαζηάζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεξαζκέλσλ ηεζζάξσλ δεθαεηηώλ παγθνζκίσο θαη ν ιόγνο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνύ δελ είλαη γλσζηόο. Γπζηπρώο, ε απηνθηνλία πιένλ είλαη ε ηέηαξηε 

αηηία ζαλάηνπ ζε παηδηά ειηθίαο 10-15 εηώλ θαη ε ηξίηε αηηία ζαλάηνπ ζηνπο εθήβνπο 

θαη ηνπο λένπο ελήιηθεο ειηθίαο 15-25 εηώλ. Ο ηξόπνο απηνθηνλίαο είλαη ν πην 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο θαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ην αλ ε απόπεηξα ζα θαηαιήμεη ζε 

ζάλαην. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ απνπεηξώλ απηνθηνλίαο ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

εθήβσλ έρνπλ δπλεηηθά κηθξή πηζαλόηεηα ζαλάηνπ, ελ κέξεη ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

πξόζβαζεο ζε ζαλαηεθόξα πιηθά θαη επεηδή δελ έρνπλ αθόκα επαξθέο λνεηηθό 

δπλακηθό γηα λα ζρεδηαζνπλ κηα επηηπρή απόπεηξα. Απηό πνπ είλαη κνλαδηθό ζε 

απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα είλαη ε κίκεζε απηνθηνλίαο θαη ε κεηάδνζε-επηκόιπλζε. 

Έρεη παξαηεξεζεί όηη ε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά απμάλεηαη ζηνπο εθήβνπο κεηά 

από  έθζεζε ζε λέεο ηζηνξίεο απηνθηνλίαο ηδηαίηεξα δηαζήκσλ αλζξώπσλ πνπ ππεξ-

πξνβάιινληαη από ηα ΜΜΔ ή ην δηαδίθηπν ή αθόκα θαη κε ηελ παξαθνινύζεζε κηαο 

ηαηλίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απηνθηνλία ελόο εθήβνπ. Ψζηόζν απηό θαίλεηαη πσο 

αθνξά επάισηα άηνκα θαη όρη νιόθιεξε ηελ ειηθηαθή νκάδα.  

Η αηηηνπαζνγέλεηα ησλ δηαηαξαρώλ δηάζεζεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο δελ είλαη 

θαιά θαηαλνεηε. Δίλαη κηα ειηθηαθή νκάδα πνπ ζπλδπάδεη αλαπηπμηαθή επαισηόηεηα 

κε πςειή λεπξνπιαζηηθόηεηα θαη δπλαηόηεηα επηδηόξζσζεο ηπραίαο βιάβεο. Γεληθά, 

πηζηεύεηαη πσο νη γελεηηθνί παξάγνληεο, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν, σζηόζν ππάξρνπλ 

αζαθή ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ην ξόιν πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ.  

Παξαδνζηαθά, έρεη ππάξμεη κεγάιν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

εληόο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο, αιιά νη 

ζπλζήθεο είλαη ζπλήζσο πεξίπινθεο θαη πνιύ δύζθνιν ή θαη αδύλαην λα 

εξκελεπηνύλ. Δίλαη γεγνλόο όηη νη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο αλαθέξνληαη πην ζπρλά 

από ηνπο εθήβνπο, πξηλ εθδειώζνπλ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά όκσο ηα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη δύζθνια. Υπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο πνπ ππνδειώλνπλ πσο ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαηάζιηςε, κπνξέη λα έρνπλ βηώζεη πεξηζζόηεξα ζηξεζνγόλα 

γεγνλόηα δσήο όπσο δηαπξνζσπηθέο απώιεηεο, πξνβιήκαηα ζρέζεσλ, δηαδύγην 

γνλέσλ, πέλζνο, ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη απηνθηνλία ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Η θιηληθή θαηάζιηςε ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα, παξνπζηάδεη ηα ίδηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ελειίθνπο. Μεξηθέο κηθξέο δηαθνξέο είλαη ε  

παξνπζία πην ζπρλά επεξέζηζηεο από όηη θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο θαη απνηπρία 

επίηεπμεο αλακελόκελεο αύμεζεο βάξνπο αληί γηα απώιεηα βάξνπο. Τα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζπρλά ράλνπλ ην ρακόγειν ηνπο, δείρλνπλ απάζεηα απέλαληη 

ζην παηρλίδη, επηδεηθλύνπλ έιιεηςε εκπινθήο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, θάλνπλ 
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ζσκαηηθά παξάπνλα θαη επηδεηθλύνπλ ζσκαηηθή βία, ελώ γηα ηα παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο, ε κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε, ε απμεκέλε επεξεζηζηόηεηα,  νη θαβγάδεο ή νη 

ινγνκαρίεο θαη ε απνθπγή ησλ ζπλνκηιίθσλ κπνξεί λα είλαη ζεκάδηα ηεο 

θαηαζιηςεο. Η επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ άγρνπο θαη ε ζρνιηθή άξλεζε, δελ 

είλαη αζπλήζηζηα ζηα θαηαζιηπηηθά παηδηά.  

Η κεηάβαζε από ηε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη ζεκαληηθά 

πςειόηεξε ζηα παηδηά απ’όηη ζηνπο ελήιηθεο θαη θηάλεη ην 32% κέζα ζε δηάζηεκα 5 

εηώλ.  Δπίζεο, αλαθέξεηαη πσο ε καλία ζηα παηδηά κπνξεί λα είλαη παξνύζα σο έλα 

ρξόλην κνηίβν αληί σο έλα επεηζόδην, κε κεηθηά θαη ηαρεία ελαιιαζζόκελα 

ραξαθηεξηζηηθά αληί ησλ θιαζηθώλ εθδειώζεσλ. Η ζπλλνζεξόηεηα κε άιιεο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη πςειή. Απηό ππνδεηθλύεη όηη ε έλαξμε ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη πην ζνβαξή κνξθή ηεο λόζνπ θαη ζρεηηθά 

αλζεθηηθή ζηε ζεξαπεία. Οη θύξηεο δηαηαξαρέο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δηαθνξνδηαγηγλσζζεί είλαη ε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθόηεηαο 

θαη ε δηαζπαζηηθή δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο.  

Οη ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο 

είλαη παξόκνηεο κε απηέο ησλ ελειίθσλ. Αληίζεηα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθσλία ζε 

ζρέζε κε ηε θαξκαθνζεξαπεία. Γελ ππάξρνπλ δηπιά-ηπθιέο κειέηεο θαη θαίλεηαη πσο 

απηέο νη ειηθηαθέο νκάδεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ επαγόκελε από ηα 

αληηθαηαζιηπηηθά απηνθηνληθόηεηα.  

 

11. Γιαηαπασέρ ηηρ διάθεζηρ ζηην ηπίηη ηλικία 

 

Η παγθόζκηα ηάζε είλαη ηόζν ε αύμεζε ησλ απόιπησλ αξηζκώλ όζν θαη ε αύμεζε 

ηνπ πνζνζηνύ ησλ ειηθησκέλσλ ζην γεληθό πιεζπζκό. Απηό θπζηθά, νδεγεί ζηελ 

αύμεζε θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ γεξηαηξηθώλ ςπρηαηξηθώλ αζζελώλ θαη κηα κεηαηόπηζε 

ηνπ βάξνπο ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξνο ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο. 

Φπζηθά, νη γεξηαηξηθνί ςπρηθά αζζελείο παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο πξνθιήζεηο ηόζν 

ζε δηαγλσζηηθό όζν θαη ζε ζεξαπεπηηθό επίπεδν.  

Ο επηπνιαζκόο ηεο ΜΚΓ εθηηκάηαη πσο είλαη 2% ζην γεληθό πιεζπζκό άλσ ησλ 65 

εηώλ, θαη θηάλεη ην 15% καδί κε απηνύο πνπ έρνπλ θάπνην άιιν είδνο δηαηαξαρήο ηεο 

δηάζεζεο. Δρεη παξαηεξεζεί όηη ην  25-40% ησλ αζζελώλ πνπ λνζειεύνληαη ζην 

γεληθό λνζνθνκείν έρεη θάπνηα ππν-νπδηθή θαηάζιηςε. Σηελ θνηλόηεηα ην πηζαλόηεξν 

πνζνζηό ειηθησκέλσλ αζζελώλ κε ΜΚΓ είλαη πεξίπνπ 12%, κε έλα επηπξόζζεην 

30% λα εθδειώλεη επηόηεξεο κνξθήο θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα. 

Η αλαγλώξηζε ησλ γεξηαηξηθώλ αζζελώλ κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (κε όςηκε 

έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο δηάζεζεο) είλαη πησρή κε ιηγόηεξν από ην 50% ησλ 

λνζειεπόκελσλ αζζελώλ κε θαηάζιηςε ζηε γεληθή ηαηξηθή πξαθηηθή παξαπέκπνληαη 

ζε έλαλ ςπρίαηξν ελώ ιηγόηεξν από ην 20% ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. 

Ταπηόρξνλα, νη ειηθησκέλνη αζζελείο κε θαηάζιηςε, έρνπλ κέρξη 1.5-3 θνξέο 

πςειόηεξε  ζπλλνζεξόηεηα, θαη ν θίλδπλνο απηνθηνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

θηάλεη ζην 15% ζηελ ειηθηαθή νκάδα απηή, πεξίπνπ κε ην έλα δέθαην απηώλ (1,5%) 

λα πεζαίλεη εηεζησο. Η αλαινγία ησλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε ΜΚΓ παξακέλεη 

ζηαζεξή ζε όιν ην θάζκα ηεο ειηθίαο θαη είλαη πςειόηεξε ζηηο ειηθησκέλεο 

γπλαίθεο. 

Οη αζζελείο κε όςηκε έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο δηάζεζεο, είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα 

έρνπλ ζεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο ζε ζύγθξηζε κε 

λεώηεξνπο αζζελείο θαη είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα εκθαλίδνπλ δνκηθέο αιιαγέο 

ηνπ εγθεθάινπ. Νεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη πνηθηιία 

κνξθνινγηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ δηαθνξνπνηνπλ θαζαξά ηελ θαηάζιηςε πνπ 
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εκθαλίδεηαη ζε κεγάιε ειηθία από ηελ θαηάζιηςε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο λένπο, θαη 

ππνδειώλνπλ μεθάζαξα κία ζρέζε κε ηελ απμαλόκελε βαξύηεηα ηεο ππνθινηώδνπο 

αγγεηαθήο λόζνπ (αγγεηαθή εγθεθαινπάζεηα) θαη ηε ζνβαξόηεξε έθπησζε ηεο 

λεπξνγλσζηαθήο επίδνζεο. Αθόκε, ε θαηάζιηςε είλαη πην ζπρλή θαη πην ζνβαξή ζε 

αζζελείο κε αγγεηαθή άλνηα. 

Πνηθίιεο κειέηεο ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο αλαθέξνπλ πσο ε δηάζεζε ηνπο 

είλαη πην ζπρλά επεξέζηζηή παξά θαηαζιηπηηθή. Δπίζεο εκθαλίδνληαη πην ζπρλά 

ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα όπσο ε απώιεηα βάξνπο, νη ηδέεο ελνρήο, ν απηνθηνληθόο 

ηδεαζκόο, ηα κειαγρνιηθά ραξαθηεξηζηηθά,  ππνρνλδξίαζε θαη ςπρσηηθά ζηνηρεία.  

Πνιινί από ηνπο αζζελείο, εθδειώλνπλ έλαλ ηύπν ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο «παζεηηθή» ή «απηό-επηζεηηθόηεηα». Αξλνύληαη λα ζεθσζνύλ από ην θξεβάηη, λα 

θάλε, λα πιπζνύλ ή λα κηιήζνπλ. Δπίζεο θξύβνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο λόζνπο νη νπνίεο έηζη κέλνπλ αζεξάπεπηεο. 

Τα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζνύλ ζσζηά από ηαηξηθήο πιεπξάο 

θαη νη ζεξάπνληεο ζα πξεπεη λα απνθεύγνπλ λα ηα απνδίδνπλ εύθνια ζε κηα 

ππνβόζθνπζα ςπρηθή δηαηαξαρή. Δίλαη πνιύ πηζαλό, ν αζζελήο λα ηαιαλίδεηαη από 

κηα πξαγκαηηθή ζσκαηηθή δηαηαξαρή αθόκε θαη αλ είλαη δύζθνιν λα δηαγλσζζεί από 

ηνπο γηαηξνύο.  Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη θαλεξό πσο νη ειηθησκέλνη αζζελείο κε 

θαηάζιηςε εθδειώλνπλ πεξηζζόηεξα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

λεαξόηεξνπο ζε ειηθία αζζελείο. Σην πιαίζην απηό, ε έλλνηα ηεο «ζπγθεθαιπκκέλεο 

θαηάζιηςεο» ήηαλ πνιύ δεκνθηιήο ζην παξειζόλ αιιά ζήκεξα δελ είλαη απνδεθηή 

από ηα ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα. Τα πνζνζηά ζπλλνζεξόηεηαο κεηαμύ ηεο θαηάζιηςεο 

θαη ησλ ζσκαηηθώλ λόζσλ πνηθίινπλ από  6% έσο 45%. Η κεγάιε απηή απόθιηζε 

αληαλαθιά ελ κέξεη θαη ηε δπζθνιία λα εθαξκνζηνύλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ δηάγλσζε 

ηεο θαηάζιηςεο ζε αζζελείο κε γεληθεπκέλα πξνβιήκαηα πγείαο. Η ζνβαξόηεηα ησλ 

ηαηξηθώλ λόζσλ, ε λεπξνγλσζηαθή επηβξάδπλζε, ε ζσκαηηθή αλαπεξία θαη ηα 

ζπκπηώκαηα πόλνπ καδί κε άιια ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο ηεο θαηάζιηςεο, ηζρπξόηεξνη από ηελ εηδηθή 

ηαηξηθή δηάγλσζε.  

Πεξίπνπ ην 38-58% ησλ ειηθησκέλσλ πνπ  έρνπλ ΜΚΓ πιεξνύλ επίζεο ηα θξηηήξηα 

γηα θάπνηα αγρώδε δηαξαξαρή θαη ε παξνπζία άγρνπο ζηνπο ειηθησκέλνπο πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο ζεκάδη ηεο θαηάζιηςεο αθόκε θαη αλ ζηεξνύληαη απζεληηθήο 

θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο.  

Σηα ειηθησκέλα άηνκα, ππάξρεη απμεκέλε πηζαλόηεηα ζπλύπαξμεο θαηάζιηςεο θαη 

άλνηαο ή θάπνηνπ άιινπ ηύπνπ «νξγαληθήο» λεπξνγλσζηαθήο δηαηαξαρήο. Τν 

ζύλδξνκν ηεο «ςεπδνάλνηαο» έρεη πεξηγξαθεί θαη ν όξνο αλαθέξεηαη ζηελ εθδήισζε 

αλνηθώλ ζπκπησκάησλ ηα νπνία νθείινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ζηελ θαηάζιηςε 

θαη εμαθαλίδνληαη κεηά από επηηπρεκέλε αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία. Έρεη 

πεξηγξαθεί επίζεο όςηκε εκθάληζε δηπνιηθόηεηαο ζε έδαθνο αξρόκελεο άλνηα. 

Η απηνθηνλία απνηειεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηνπο ειηθησκέλνπο. Οη 

ειηθησκέλνη άλδξεο είλαη πην πηζαλό λα απηνθηνλήζνπλ απ’ όηη νη ειηθησκέλεο 

γπλαίθεο. Η ζπλύπαξμε κηαο ζνβαξήο ζσκαηηθήο λόζνπ όπσο ε λεθξηθή αλεπάξθεηα 

ή ν θαξθίλνο απνηεινύλ ζεκαληηθό παξάγνληα θηλδύλνπ γηα κηα θαιά νξγαλσκέλε 

απόπεηξα απηνθηνλίαο. Άιινη παξάγνληεο θηλδύλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ κνλαμηά θαη 

ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε ζπλήζσο σο ζπλέπεηα πέλζνπο. Η απνηπρία αθνινύζεζεο 

ησλ ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ ζε ζνβαξέο γεληθέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζα κπνξνύζαλ λα 

ζεσξεζνύλ σο ηξόπνο «παζεηηθήο απηνθηνλίαο». Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

«ελεξγεηηθά» ζρέδηα απηνθηνλίαο δελ είλαη ζπρλά, αθόκε θαη ζε βαξηά αζζελεηο. 

Υπάξρεη πηζαλόηεηα νμείαο εκθάληζεο απηνθηνληθώλ ζρεδίσλ (κεηά από θάπνην νμύ 
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πεξηζηαηηθό πνπ αθνξά ηελ γεληθή πγεία, π.ρ εγθεθαιηθό επεηζόδην ή θαξδηαθή 

πξνζβνιή). 
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