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Τι σημαίνει  
μετατραυματική διαταραχή (ΜΤΔ); 



Μετατραυματική Διαταραχή 



Τραύμα είναι το αποτέλεσμα και η αντίληψη ενός 

γεγονότος ως (κατά DSM-IV): 

o Πραγματικής και ξαφνικής απειλής της ζωής ή 

σοβαρού τραυματισμού του ατόμου ή άλλων 

o Ανεξάρτητο από την ενεργό συμμετοχή του 

o Συνοδευόμενη από αίσθηση πλήρους 

αδυναμίας και ανικανότητας αντιμετώπισης 

συναισθημάτων και κατακλυσμιαίου άγχους 

o Η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση 

μετατραυματικού στρες ή και μετατραυματικού 

συνδρόμου (ΜΤΣ) 



Κατηγορίες 

μετατραυματικής 
διαταραχής (ICD 10) 

o Οξεία αντίδραση στο στρες (στα 

πρώτα λεπτά μετά στρες) 

o Διαταραχή στρες μετά από 

ψυχοτραυματική εμπειρία (στους 

πρώτους 6 μήνες μετά στρες) 

o Μετατραυματικό σύνδρομο (διάρκεια 

περισσότερο από μήνα) 

o Χρόνια διαταραχή προσωπικότητας 

μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία 

o Σύνθετη μετατραυματική διαταραχή 

 

 



Μετατραυματικό Σύνδρομο (ΜΤΣ) 

 Τραυματική εμπειρία 

 Τη με κάποιο τρόπο επανάληψη εμπειρίας (ακούσιες αναδρομές, 
παρέμβλητες αναμνήσεις – flash back -, εφιάλτες) 

 Αποφυγή από ο,τιδήποτε παραπέμπει στην τραυματική εμπειρία 
(ερεθισμάτων, επίπεδο συναίσθημα, αίσθημα αποξένωσης, 
μειωμένο ενδιαφέρον για ασχολίες) 

 Συμπτώματα υπερδιέγερσης (εκρήξεις θυμού, διαταραχές ύπνου, 
ανιδράσεις αιφνιδιασμού…) 

 Η διαταραχή διαρκεί περισσότερο από μήνα 

 Η διαταραχή έχει επιπτώσεις στην εργασιακή και κοινωνική ζωή 
του ατόμου. 

Το σύνδρομο μπορεί να είναι οξύ, χρόνιο, με καθυστερημένη 
έναρξη. 



ΜΤΣ & κίνδυνος 
καρδιαγγειακού 

επεισοδίου 

• 53% αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρδιακών 
επεισοδίων μετά PTSD (προσαρμογή σε 
δημογραφικούς, κλινικούς και ψυχολογικούς 
παράγοντες) 

• 27% αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρδιακών 
επεισοδίων μετά προσαρμογή για κατάθλιψη. 

(Beristianos MH et all. Am J Geriatr Psychiatry 2016, 24: 192-
200). 

• Αυξημένος κίνδυνος για ΑΕΕ, συχνότερα σε 
άντρες από γυναίκες. 

(Gradus Jl et all. BMJ Open 2015; 5: e009334) 

 



ΜΤΣ & κίνδυνος 

εμφράγματος 

μυοκαρδίου 

Οι περισσότερες έρευνες 
υποστηρίζουν ότι το ΜΤΣ 
ενισχύει τις πιθανότητες 
ΟΕΜ, με τους άντρες να είναι 
σε υψηλότερο κίνδυνο 
κίνδυνο από τις γυναίκες. 

 
Gradus JL et all. BMJ Open 2015;5:e009334. 



Σχέση ΜΤΣ και 

καρδιαγγειακών 

επεισοδίων 

 Συμπεριφορικοί και φυσιολογικοί μηχανισμοί συνδέουν τα 
συμπτώματα ΜΤΣ με  καρδιαγγειακά επεισόδια. 

 Αιφνίδια καρδιαγγειακά επεισόδια μπορούν να οδηγήσουν 
σε συμπτωματολογία PTSD  και αυτά με τη σειρά τους 
μπορούν να συνδεθούν με καρδιαγγειακά επεισόδια εκ 
νέου. 

Emdin CA et all. Am J Cardiol 2016;118: 511-19. 



Νέες κατευθύνσεις στην έρευνα 

• Επιπλέον ανάγκη διερεύνησης σε γυναικείο πληθυσμό. 

• Σχέση πρώτου επεισοδίου φλεβικής φλεβοθρόμβωσης και 

ΜΤΣ. 

• Επιπλέον ανάγκη διερεύνησης σε πληθυσμούς όχι βετεράνων. 



Ανοιχτά ερωτήματα 

• Στη βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, υποστηρίζεται 

αιτιολογική σχέση μεταξύ ΜΤΣ και καρδιαγγειακών νοσημάτων; 

• Γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο σε αυτή τη σχέση; 

• Τρέχουσες μελέτες 

 



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 



Τραύμα 



Φυσιολογικοί 

μηχανισμοί  



 

Συμπεριφορικοί 

μηχανισμοί 

 
 Κάπνισμα 

 Φτωχή σωματική δραστηριότητα 

 Μεταβολικό σύνδρομο 

 Διαταραχές του ύπνου 

 Κακή συνεργασία με θεράποντες 

 



Σύνδεση ΜΤΔ δευτερογενώς με 

καρδιαγγειακή νόσο 

Edmondson D. Soc Personal Psycholo Compass 2014; 8:118-34 
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Ανοιχτά ερωτήματα 



Ευχαριστώ πολύ 


