•Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου
•Ταχυκαρδία
•Ιδρώτας
•Τρεμούλα
•Κοντανάσαιμα
•Υπέρπνοια
•Ρίγη
•Εξάψεις
•Ναυτία
•Κράμπες στην κοιλιά
•Πόνος στο στήθος
•Πονοκέφαλος
•Ζάλη
•Τάση για λιποθυμία
• Σφίξιμο στον λαιμό
•Δυσκολία κατάποσης
Ένα από τα χειρότερα πράγματα που βιώνει κανείς στην κρίση πανικού είναι ο
έντονος φόβος πως θα έχει ξανά άλλη μία. Με το φόβο πως θα επαναληφθείμια
κρίση πανικού ίσως αποφεύγει καταστάσεις και συνθήκες όπου θα μπορούσε αυτό
να συμβεί. Επίσης μπορεί να μην αισθάνεται σίγουρος να αφήσει το σπίτι του και
να βγει έξω (αγοραφοβία) διότι σε κανένα μέρος δεν αισθάνεται ασφαλής.
Εάν κάποιος έχει συμπτώματα κρίσης πανικού, οφείλει να ζητήσει άμεσα ιατρική
βοήθεια. Θεωρείται πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσει μόνος του, ενώ μπορεί και
να χειροτερεύσουν χωρίς θεραπεία. Επειδή τώρα, τα συμπτώματα της κρίσης
πανικού μπορεί να μοιάζουν με άλλα σοβαρά σωματικά προβλήματα, όπως για
παράδειγμα το έμφραγμα, είναι σημαντικό να υπάρξει πρώτα μια παθολογικήκαρδιολογική εκτίμηση, πριν απευθυνθεί κάποιος στον ψυχίατρο.
Αίτια
Δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι προκαλεί τις κρίσεις πανικού ή τη διαταραχή πανικού,
παρά το ότι οι παρακάτω παράγοντες μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο:
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• Γονίδια
•Κυρίαρχο άγχος
•Ιδιοσυστασία του χαρακτήρα (ταμπεραμέντο) η οποία
επιδεκτικό στο άγχος

κάνει το άτομο πιο

•Σοβαρές μεταβολές στην εγκεφαλική λειτουργία
Κάποιοι ερευνητές προτείνουν πως εμπλέκεται στις κρίσεις πανικού η φυσιολογική
αντίδραση του σώματος "μάχη ή φυγή" (fight - or–flight) μπροστά στον κίνδυνο. Για
παράδειγμα, εάν μία γκρίζα αρκούδα έρθει πίσω μας, το σώμα μας θα αντιδράσει
ενστικτωδώς. Η συχνότητα της καρδιάς και η αναπνοή μας θα γίνουν πιο γρήγορες
καθώς το σώμα μας προετοιμάζεται για μία απειλητική για τη ζωή μας κατάσταση.
Πολλές από τις αντιδράσεις αυτές συμβαίνουν και στην κρίση πανικού. Όμως δεν
είναι γνωστό γιατί μια κρίση πανικού συμβαίνει όταν δεν υπάρχει εμφανής
κίνδυνος ενόψη.
Παράγοντες κινδύνου
Τα συμπτώματα της διαταραχής πανικού συνήθως αρχίζουν στο τέλος της εφηβείας
ή στην έναρξη της ενήλικης ζωής, ενώ προσβάλλει πιο συχνά τις γυναίκες από τους
άντρες.
Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να αναπτυχθούν κρίσεις πανικού ή
διαταραχή πανικού περιλαμβάνουν:
• Οικογενειακό ιστορικό κρίσεων πανικού ή διαταραχής πανικού
•Εκσεσημασμένο άγχος
•Θάνατος ή σοβαρή νόσος αγαπημένου προσώπου
•Σημαντικές αλλαγές στη ζωή, όπως η απόκτηση ενός μωρού
•Ιστορικό παιδικής σωματικής ή σεξουαλικήςκακοποίησης
•Βίωμα ενός τραυματικού γεγονότος, όπως ενός ατυχήματος ή σεξουαλικής
επίθεσης
Επιπλοκές
Εάν μείνουν χωρίς θεραπεία είτε η διαταραχή είτε οι κρίσεις πανικού, μπορεί να
οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές που επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο της ζωής του
ατόμου. Μπορεί κάποιος να ανησυχεί τόσο πολύ μήπως και συμβούν περισσότερες
κρίσεις πανικού, ώστε να ζει μέσα σε ένα καθεστώς μόνιμου φόβου,
καταστρέφοντας ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής του.
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Οι επιπλοκές τις οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν οι κρίσεις πανικού ή να
συνδέονται με αυτές, περιλαμβάνουν:
•Ανάπτυξη ειδικών φοβιών, όπως η φοβία της οδήγησης ή το να βγει από το σπίτι
•Αποφυγή κοινωνικών συναθροίσεων
•Προβλήματα στην εργασία ή στο σχολείο
•Κατάθλιψη
•Αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας ή αυτοκτονικού ιδεασμού
•Κατάχρηση αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ουσιών
•Οικονομικά προβλήματα
Δοκιμασίες και διάγνωση
Προκειμένου να τεθεί με ακρίβεια η διάγνωση της συμπτωματολογίας του πανικού,
είναι πιθανό κάποιος να υποβληθεί σε αρκετές εξετάσεις και δοκιμασίες. Ο γιατρός
πρέπει να προσδιορίσει εάν ο ασθενής υποφέρει από κρίσεις πανικού, διαταραχή
πανικού ή κάποια άλλη κατάσταση, όπως προβλήματα με την καρδιά του ή το
θυρεοειδή αδένα τα οποίαμοιάζουν με εκείνα του πανικού.
Ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε:
• Μία πλήρη παθολογική εξέταση
• Αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να ελεγχεί ο θυρεοειδής αδένας και άλλες
πιθανές ιατρικές καταστάσεις καθώς και δοκιμασίες για την καρδιακή λειτουργία
(ηλεκτροκαρδιογράφημα - ΗΚΓ) ή και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), για να
διαπιστωθεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού στα βασικά του συστήματα.
• Ψυχιατρική εκτίμηση προκειμένου να μιλήσει για τα συμπτώματά του, τις
αγχογόνες καταστάσεις, τους φόβους ή τις έννοιες που τον ταλανίζουν, τα
προβλήματα στις σχέσεις του, καθώς και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή
του.
Μπορεί να υποβληθεί και σε επιπρόσθετες ψυχολογικές δοκιμασίες αυτοαξιολόγησης και να συμπληρώσει ερωτηματολόγια. Επίσης πρέπει να ερωτηθεί για
τυχόν κατανάλωση αλκοόλ ή κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών (πχ ινδική κάνναβι).
Διαγνωστικά κριτήρια για τη Διαταραχή Πανικού
Κάθε άτομο που έχει κρίσεις πανικού δεν έχει οπωσδήποτε και διαταραχή πανικού.
Προκειμένου να διαγνωσθεί με διαταραχή πανικού, οφείλει κανείς να εκπληρώνει
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τα παρακάτω κριτήρια, όπως αυτά διευκρινίζονται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό
Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM) από την Αμερικανική Ένωση Ψυχιάτρων:
•Συμβαίνουν συχνές, απρόσμενες κρίσεις πανικού
• Τουλάχιστον μία από τις κρίσεις συνοδεύεται από συνεχή ανησυχία που διαρκεί
ένα μήνα ή περισσότερο και η οποία σχετίζεται με το ενδεχόμενο να έχει μία
επόμενη κρίση· από συνεχή φόβο για τις συνέπειες μίας κρίσης, όπως η απώλεια
ελέγχου, καρδιακό επεισόδιο ή να "τρελαθεί" ή από σημαντική αλλαγή στη
συμπεριφορά του, όπως το αποφεύγει καταστάσεις που πιστεύει πως θα
πυροδοτήσουν μία κρίση πανικού.
•Οι κρίσεις πανικού δεν οφείλονται σε κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών, μία
σωματική πάθηση ή κάποια άλλη ιατρική κατάσταση όπως η κοινωνική φοβία ή
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Για κάποιους ασθενείς, η διαταραχή πανικού μπορεί να συμπεριλαμβάνει την
αγοραφοβία – δηλαδή, την αποφυγή χώρων ή καταστάσεων που επιφέρουν άγχος
εξαιτίας του φόβου μήπως δεν μπορέσει να ξεφύγει ή να ζητήσει βοήθεια εάν του
συμβεί μια κρίση πανικού.
Εάν κάποιος έχει κρίσεις πανικού αλλά δεν έχει διαγνωσθεί πως έχει διαταραχή
πανικού, μπορεί και τότε να ωφεληθεί από τη θεραπεία. Εάν δεν αντιμετωπισθούν
οι κρίσεις πανικού, υπάρχει το ενδεχόμενο να χειροτερεύσουν και να αναπτυχθούν
διαταραχή πανικού ή φοβίες.
Θεραπεία
Το κέρδος από τη θεραπεία είναι να εξαλείψουμε όλα τα συμπτώματα της κρίσης
πανικού. Με αποτελεσματική θεραπεία, οι περισσότεροι άνθρωποι τελικώς είναι σε
θέση να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Οι κυριότερες θεραπείες για τις κρίσεις πανικού είναι η ψυχοθεραπεία και η
φαρμακευτική. Και οι δύο είναι αποτελεσματικές. Ο ψυχίατρος θα συστήσει τον ένα
ή και τους δύο τύπους θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του ασθενούς,
το ιστορικό του, τη σοβαρότητα της διαταραχής πανικού και το εάν υπάρχουν
θεραπευτές με ειδικήψυχοθεραπευτική εκπαίδευση για την περίπτωση αυτή.
Ψυχοθεραπεία
Η ψυχοθεραπεία, αποκαλούμενη και θεραπεία με την ομιλία ή συμπεριφορική,
θεωρείται ως πρώτης εκλογής θεραπεία για κρίσεις και διαταραχή πανικού. Η
ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει να καταλάβει ο ασθενής τις κρίσεις και τη
διαταραχή πανικού και πώς να τις αντιμετωπίσει.
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Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή για να μάθει
μέσα ακριβώς από την προσωπική του εμπειρία πως τα συμπτώματα του πανικού
δεν είναι επικίνδυνα. Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών, ο
θεραπευτής θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο σταδιακά να ξαναζήσει τα
συμπτώματα της κρίσης πανικού σε ένα περιβάλλον όμως σφαλές και
υποστηρικτικό. Αφότου τα σωματικά συμπτώματα του πανικού πάψουν να
φαντάζουν ως απειλητικά, οι κρίσεις αρχίζουν να λύνονται. Η επιτυχημένη
θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να ξεπεράσει τους φόβους
απέναντι στις καταστάσεις που πριν απέφευγε εξαιτίας των κρίσεων πανικού.
Ο θεραπευτής μπορεί να προτείνει εβδομαδιαίες συναντήσεις στην έναρξη της
ψυχοθεραπείας. Ο ασθενής μπορεί να αρχίσει να βλέπει βελτίωση στα συμπτώματα
των κρίσεων πανικού μέσα σε μερικές εβδομάδες, ενώ συχνά τα συμπτώματα
μειώνονται σημαντικά ή εξαφανίζονται μέσα σε μερικούς μήνες.
Καθώς τα συμπτώματα βελτιώνονται, η θεραπευτική δυάδα θα φτιάξει από κοινού
ένα σχέδιο προκειμένου η θεραπεία να τελειώσει σε κάποια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Έκτοτε ο ασθενής μπορεί να διατηρεί αναμνηστικές επισκέψεις
περιστασιακά προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι κρίσεις πανικού παραμένουν υπό
έλεγχο.
Φαρμακοθεραπεία
Η χορήγηση φαρμάκων μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα που συνδέονται με τις
κρίσεις πανικού καθώς και την πιθανή συνοδό κατάθλιψη που βιώνει ο ασθενής.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι φαρμάκων που δείχνουν να είναι αποτελεσματικά στη
διαχείριση των συμπτωμάτων των κρίσεων πανικού, όπως:
•Εκλεκτικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης της Σεροτονίνης (SSRIs). Γενικώς είναι
ασφαλή φάρμακα και με μικρό κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Συστήνονται ως φάρμακα πρώτης εκλογής για τις κρίσεις πανικού. Οι SSRΙsπου
έχουν εγκριθεί από τον Oργανισμό Χορήγησης Φαρμάκων και Τροφών (FDA) στις
ΗΠΑ είναι η φλουοξετίνη, η παροξετίνη και η σερτραλίνη.
• Αναστολείς Επαναπρόσληψης της Σεροτονίνης και της Νοραδρεναλίνης (SNRIs).
Αποτελούν άλλη κατηγορία αντικαταθλιπτικών. Από το FDA μόνον η βενλαφαξίνη
έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της διαταραχής πανικού.
• Βενζοδιαζεπίνες. Θεωρούνται ως ελάσσονα ηρεμιστικά φάρμακα που δρουν στο
κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι βενζοδιαζεπίνες σε μεγάλη δόση ή/και για μακρύ
χρονικό διάστημα χορήγησης μπορεί να επιφέρουν ψυχική ή/και σωματική
εξάρτηση. Από το FDAέχουν εγκριθεί ως θεραπεία για τη διαταραχή πανικού η
αλπραζολάμη, η κλοναζεπάμη και η λοραζεπάμη. Εάν ο ασθενής ζητήσει βοήθεια
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στα Επείγοντα ενός Νοσοκομείου, μπορεί να του χορηγηθεί μία βενζοδιαζεπίνη για
να σταματήσει η κρίση.
Εάν μία φαρμακευτική αγωγή δεν βοηθάει αποτελεσματικά, ο ψυχίατρος μπορεί
να συστήσει την αλλαγή σε άλλη κατηγορία φαρμάκου ή σε συνδυασμό φαρμάκων
προκειμένου να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να θυμάται κανείς πως
θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής για να νοιώσει
βελτίωση στα συμπτώματα. Όλες οι φαρμακευτικές αγωγές ενέχουν τον κίνδυνο
των ανεπιθύμητων ενεργειών, και κάποιες μάλιστα δεν ενδείκνυνται σε σοβαρές
περιπτώσεις, όπως η εγκυμοσύνη. Γενικώς, μία συζήτηση με τον ψυχίατρο για
πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ χρήσιμη.

΄Αλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις
Ενώ οι κρίσεις πανικού και η διαταραχή πανικού οφελείται από την ψυχιατρική
θεραπεία, και ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να διαχειρισθεί τα συμπτώματά του από
μόνος του. Κάποια βήματα αυτο-φροντίδας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
• Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ, καφεΐνης αλλά και ψυχοτρόπων ουσιών.
• Φυσική άσκηση και επαρκής ύπνος
• Εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης, όπως για παράδειγμα η γιόγκα, η βαθειά
αναπνοή και η προοδευτική μυική χαλάρωση κ.α.
• Διατήρηση ημερολογίου, στο οποίο καταγράφονται η διερεύνηση των συνθηκών,
τα γεγονότα ζωής αλλά και τα συναισθήματα που βιώνονται στην κρίση πανικού, η
διερεύνηση της προσωπικής σημασίας των συμπτωμάτων του πανικού, καθώς και η
διερεύνηση των συναισθημάτων και του περιεχομένου των επεισοδίων του
πανικού. Έχει διαπιστωθεί πως ο κάθε ασθενής αποδίδει μοναδική σημασία στα
συμπτώματά του, καθώς επίσης βιώνει ποικίλα ασυνείδητα και συνειδητά
συναισθήματα επιπρόσθετα με το άγχος στη διάρκεια του πανικού. Όλη αυτή η
λεπτομερής καταγραφή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό υλικό για να προχωρήσει
η ψυχοθεραπεία του ασθενούς και η αποκρυπτογράφηση των εμπειριών και
συμπτωμάτων του πανικού, άρα και η αποδυνάμωση ή καλύτερα η εξάλειψή τους.
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