
АНКСИОЗНА, 
АНКСИОЗАН, 
АНКСИОЗНО?

КО, КО, 
ЗАШТО И
КАКО БОЛУЈЕ
ОД АНКСИОЗНОСТИ?



Страх

Одговор на познату, спољашњу, дефинисану
претњу

Адаптивна анксиозност превенира штету,Адаптивна анксиозност превенира штету,
опомињући особу да изведе неке радње како
би се припремила за опасност

 Ако его не функционише ваљано и дисбаланс
траје сувише дуго, особа осећа хроничну
анксиозност



Анксиозност

Реакција на претњу, која је непозната, 
интернализована, нејасна, произашла из
конфликта

Дифузан, непријатан осећај нелагодности, 
често праћен симптомима аутономног
система

Око 30 милиона људи у САД- у

пати због анксиозности (жене 2x чешће) 



Неуробиологија анксиозних
поремећаја

CortexCortex

HippocampusHippocampus
AmygdalaAmygdala



Неуроанатомска основа
анксиозности

 Пут „кратке петље“ : 

стимулуси које прима таламус→ латерална
амигдала → централни нуклеус

 Пут „дуге петље“ : из сензорног кортекса, 
инсуле и префронталног кортекса

→ латерална амигдала→ мождано стабло и
хипоталамус

→ аутономне и бихејвиоралне
манифестације акутног напада страха



Неуротрансмитерски системи у
анксиозности

Никотински ацетилхолински рецептори

 Гама- амино бутерна киселина

 Глутаматергички рецептори Глутаматергички рецептори

 Допаминергички систем

 Серотонин и његови рецептори

 Катехоламини

 Канабиноидни рецептори



Неуропептиди у анксиозности

CRH систем

 Аденилат циклаза – активишући полипептид 
(PACAP) 

 Глијални Ca- везујући протеин S100B  Глијални Ca- везујући протеин S100B 

 Протеин киназа C (PKC) 

 Rab3a 

 BDNF



Класификација анксиозних
поремећаја- Европа (МКБ- X)

 Неуротски, са стресом повезани и
соматоформни поремећаји

F40 Агорафобија

F41.0 Панични поремећајF41.0 Панични поремећај

F41.1 Генерализовани анксиозни поремећај

F41.2 Мешовити анксиозни и депресивни
поремећај

F42 Опсесивно- компулсивни поремећај

F43 Реакција на тежак стрес и поремећаји
прилагођавања



Панични поремећај

Рекурентан, неочекиван налет тешке
анксиозности- “панични напад”

Различит је степен антиципаторне
анксиозности између нападаанксиозности између напада

Периоди страха и дискомфора, праћени
психичким и соматским симптомима
анксиозности

Напади достижу пик у оквиру 10 мин, трају од

30-45мин

Око 2/3 пацијената развије агорафобију



Генерализовани анксиозни
поремећај

Ексцесивна, несврсисходна брига, која је
перзистентна

Траје пар месеци према МКБ-X, шест месеци и
дуже према DSM-IVдуже према DSM-IV

Није ограничена на посебне околности

Пацијенти имају физичке симптоме
анксиозности и кључне психолошке симптоме
→ немир, замор, тешкоће у концентрацији, 
раздражљивост, мишићну тензију и
поремећаје спавања



Опсесивно- компулсивни
поремећај

Рекурентне опсесивне руминације, слике
или пулзије, ментални или моторни
ритуали

Све је ово узнемирујуће, “краде време”, Све је ово узнемирујуће, “краде време”, 
нарушава социјални и радни ангажман

Уобичајене опсесије су везане за
прљавштину, могуће незгоде, религиозна
и сексуална питања: прање, чишћење, 
проверавање, пребројавање...



Посттрауматски стресни поремећај

 Истрорија излагања трауми: смрт или претња смрћу, 
озбиљна повреда или претња личном физичком
интегритету или интегритету других

 Одговор на трауму→ интензиван страх, 
беспомоћност, ужасбеспомоћност, ужас

 Касније се развијају симптоми поновног
преживљавања трауме→присећања, “flash-back”-
ови или кошмарни снови

 Симптоми избегавања→избегавање активности које
су повезане са траумом

 Симптоми повећане будности→поремећаји сна, 
хипервигилност и бурне реакције на мале поводе



Агорафобија, специфичне и
социјалне фобије

 Социјалне фобије: значајна, перзистентна и
безразложна брига од посматрања и негативне
процене других људи, током ситуација у јавности

→психичка и телесна анксиозност, значајан→психичка и телесна анксиозност, значајан
лични дистрес

 Специфичне фобије: ексцесиван и неоснован
страх од појединих људи, животиња, објеката или
ситуација, које се избегавају или су повезани са
значајним дискомфором



Анксиозно- депресивни поремећај

Заједничка биолошка основа анксиозности
и депресивности?

Анксиозност се лечи антидепресивима?Анксиозност се лечи антидепресивима?



Корелација анксиозности и
депресије

Концепт (великог) депресивног поремећаја је
сувише хетероген- интројектује анксиозност

“Микродијагнозе” панике, ГАП- а, фобија, “Микродијагнозе” панике, ГАП- а, фобија, 

ПТСП-а, па и ОКП- а су практично генератор
депресије

Клинички најфреквентније форме поремећаја
емоција су истовремена анксиозност и
депресивност у различитој пропорцији

Shorter E. Tyrer P. Separation of anxiety and depressive disorders: blind alley in 
psychopharmacology and classification of disease. BMJ. 2003 Jul 19;327(7407):158-60. 


