
                Στεφανιαία νόσος και η σχέση της µε το άγχος

                    Το Ψυχολογικό στρες και Καρδιαγγειακές Παθήσεις

H ιδέα ότι τα συναισθήµατα συµβάλλουν στην καρδιακή νόσο έχει µια µακρά 

ιστορία. Τον 18ο αιώνα ο John Hunter, Σκωτσέζος ανατόµος και χειρούργος, 

δήλωσε: «Η ζωή µου είναι στα χέρια του κάθε καθάρµατος που επιλέγει να µε 

πειράξει ή ενοχλήσει». Πέθανε από καρδιακή προσβολή, αφού έχασε την ψυχραιµία 

του σε µια συνεδρίαση της επιτροπής στην ιατρική σχολή του. Ο William Osler, ένας 

Καναδός γιατρός µε δεσπόζουσα θέση στην αγγλοσαξονική ιατρική περιέγραψε ένα 

τυπικό ασθενή µε καρδιακή νόσο ως «ένα έντονο και φιλόδοξο άνθρωπο», δηλαδή, 

µια έγκαιρη αναγνώριση της προσωπικότητας τύπου Α. Σήµερα αν ρωτήσετε τους 

επιζώντες από έµφραγµα µυοκαρδίου καθώς σκέφτονται τι µπορεί να προκάλεσε τη 

καρδιακή προσβολή, το 70% αυτών πιστεύουν ότι το στρες εµπλέκεται.

Στην ιατρική, το άγχος είναι ένα από τα πιο συνηθισµένα παράπονα των ασθενών. 

Στην καρδιολογία, οι αναφορές για το στρες αναλαµβάνουν ιδιαίτερη θέση, διότι οι 

δεσµοί µεταξύ του εγκεφάλου και της καρδιάς είναι ισχυροί. Το ψυχολογικό στρες 

συµβαίνει όταν ένα άτοµο αντιλαµβάνεται ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

υπερβαίνουν των ικανοτήτων του. Το στρες µπορεί να σηµαίνει διαφορετικά 

πράγµατα για διαφορετικούς ανθρώπους. Ο τρόπος που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι 

τις απαιτήσεις αυτές θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που σκεφτόµαστε, την 

προσωπικότητα µας και τις προηγούµενες εµπειρίες της ζωής µας, κλπ.

Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) αποτελεί µία από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες που 

παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία της ανθρωπότητας στην εποχή µας. Οι 

παγκόσµιες στατιστικές σχετικά µε την είδηση του επιπολασµού της στεφανιαίας 

νόσου σε όλο τον κόσµο φαίνεται να είναι πολύ υψηλές και συνεχώς αυξάνονται. 

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, εκτιµάται ότι 17,5 εκατοµµύρια 

άνθρωποι πέθαναν από καρδιαγγειακή νόσο το 2005, αντιπροσωπεύοντας το 30% του 

συνόλου των παγκόσµιων θανάτων. Από αυτούς τους θανάτους 7,6 εκατοµµύρια 

οφείλονταν σε καρδιακές προσβολές και 5,7 εκατ. ευρώ, λόγω εγκεφαλικού 

επεισοδίου. Περίπου το 80% αυτών των θανάτων συνέβησαν σε χώρες χαµηλού και 

µεσαίου εισοδήµατος. Αν οι σηµερινές τάσεις συνεχιστούν στον ίδιο ρυθµό, 

εκτιµάται πως µέχρι το 2015 περίπου 20 εκατοµµύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από 

καρδιαγγειακή νόσο - κυρίως από καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Στρες και Καρδιακές Παθήσεις

Το στρες µπορεί να επηρεάσει την καρδιά µέσω:

● Αύξηση της αρτηριακής πίεσης 

● Αύξηση της κακής χοληστερόλης 

● Επηρεάζει την πήξη του αίµατος κάνοντας θρόµβους 

● Αύξηση των επιπέδων των ορµονών του στρες στο σώµα (αδρεναλίνη) 

● Υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας



Τύπος Προσωπικότητας και Καρδιακές Παθήσεις

Α τύπος Προσωπικότητας

- Φιλοδοξία

- Ανυποµονησία

- Αντιπαλότητα

- Επιθετικότητα

- Αυξηµένη προσοχή

- Ευερεθιστότητα

- Θυµός

- Γρήγορη οµιλία

Ο  Α  τύπος  προσωπικότητας περιγράφει  µια  χαρακτηριστική  συµπεριφορά 

στρατηγικής αντιµετώπισης σε καταστάσεις  άγχους. Υπάρχει υποψία ότι άτοµα µε 

αυτό  τον  τύπο  προσωπικότητας  έχουν  τη  µεγαλύτερη  ευπάθεια  σε  ασθένειες  του 

κυκλοφορικού συστήµατος.

Στρες και Στεφανιαία Νόσος

Το άγχος συνδέεται στενά µε τη στεφανιαία νόσο. Ειδικότερα, το ψυχολογικό στρες 

είναι συχνά µια σοβαρή αιτία για τη στηθάγχη και µπορεί να επιδεινώσει ειδικά τη 

στεφανιαία νόσο. Επιπλέον, ο θυµός και η εχθρικότητα έχουν επίσης αποδειχθεί ότι 

επηρεάζουν αρνητικά και συνδέονται µε την άσχηµη κυκλοφορία του αίµατος, 

επισηµαίνοντας τη σηµασία αυτών των φαινοµένων για την αιτιολογία της 

στεφανιαίας νόσου. Ωστόσο, και άλλες µορφές του άγχους έχουν επιπτώσεις: το 

συµπεριφορικό/ψυχοκοινωνικό στρες έχει αποδειχθεί ότι συµµετέχει στην ανάπτυξη 

της στεφανιαίας νόσου και το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να συνδέεται µε την 

νευροενδοκρινική διαµεσολάβηση

Στρες και Αρρυθµία

Η αρρυθµία συχνά σχετίζεται µε το άγχος. Για παράδειγµα, το στρες αυξάνει άµεσα 

τον καρδιακό ρυθµό και προκαλεί αλλαγές στην αντίδραση αυτού. Στο σύνολό, το 

άγχος συµβάλλει στην εµφάνιση, ανάπτυξη και εξέλιξη µιας ποικιλίας 

καρδιαγγειακών παθήσεων. Ειδικότερα, οι ψυχικοί και οι ψυχο-κοινωνικοί 

στρεσογόνοι παράγοντες έχουν προφανώς µια βαθιά επίδραση στο κυκλοφορικό 

σύστηµα. Ατοµικές διαφορές µπορούν να διαδραµατίσουν ακόµη ένα σηµαντικό 

ρόλο, αφού η ευαισθησία και η αντίδραση του κάθε ατόµου δείχνουν να επηρεάζουν. 

Ωστόσο, η δραστηριότητα του Συµπαθητικού Νευρικού Συστήµατος αποτελεί 

προφανώς ένα κρίσιµο κρίκο, µια κρίσιµη επίδραση της απάντησης στο στρες και 

ενδεχοµένως να υποστεί φθορά επηρεάζοντας το καρδιαγγειακό σύστηµα..
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