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 Περιγράφηκε από Thomas Brandt και Marianne 
Dietrich το 1986 

 Παρουσία ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, αγχους ή 
ήπιας κατάθλιψης 

Thomas Brandt 

ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΖΑΛΗΣ 



 Περιγράφηκε από τον Jeffrey Staab, Michael 
Ruckenstein το 2000 

 Προσπάθησαν να επικαιροποιήσουν το Phobic Postural 
vertigo 

 Ζαλη στην κίνηση ή σε κινούμενο περιβάλλον 
(πολυκοσμία, mall), ή όταν χρησιμοποιεί κάποιος 
υπολογιστή ή κινητό (scrolling)  
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 Ερευνητές από διάφορες χώρες προσπάθησαν να 
συσχετίσουν τις δυο προαναφερόμενες οντότητες που 
είχαν αρκετές ομοιότητες, ώστε να καταλήξουν σε μια 
κοινή ονομασία 
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 Barany Society, η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία 
Νευρο-ωτολογίας που ιδρύθηκε το 1960 από τον 
Hallpike και Nylen, αναγνώρισε την πάθηση αρχικά 
(2014). 

 Στη συνέχεια, ο Παγκοσμιος Οργανισμός Υγείας 
(WHO) συμπεριέλαβε το 2017 στο ICD-11 την πάθηση 
Persistent Postural Perceptual Dizziness 
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 J Vestib Res. 2017;27(4):191-208. doi: 10.3233/VES-170622. 

 Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness 
(PPPD): Consensus document of the committee for the 
Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society. 

 Staab JP1, Eckhardt-Henn A2, Horii A3, Jacob R4, Strupp M5, Brandt 
T5, Bronstein A6. 
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 One or more symptoms of dizziness, unsteadiness or non-spinning vertigo on most days 
for at least 3 months. 

 Symptoms last for prolonged (hours-long) periods of time, but may wax and wane in 
severity. 

 Symptoms need not be present continuously throughout the entire day. 

 Persistent symptoms occur without specific provocation, but are exacerbated by three 
factors: upright posture, active or passive motion without regard to direction or position, 
and exposure to moving visual stimuli or complex visual patterns. 

 The disorder is triggered by events that cause vertigo, unsteadiness, dizziness, or 
problems with balance, including acute, episodic or chronic vestibular syndromes, other 
neurological or medical illnesses, and psychological distress. 

 When triggered by an acute or episodic precipitant, symptoms settle into the pattern 
of criterion A as the precipitant resolves, but may occur intermittently at first, and 
then consolidate into a persistent course. 

 When triggered by a chronic precipitant, symptoms may develop slowly at first and 
worsen gradually. 

 Symptoms cause significant distress or functional impairment. 

 Symptoms are not better accounted for by another disease or disorder. 
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 Ζάλη στάσης συνοδευόμενος 
με αίσθημα φοβίας, με 
υφέσεις και εξάρσεις  

 Σε ορθία θέση 
 Σε καθιστή θέση  
 Στην βάδιση 

 
 Συνυπάρχει αρκετές φορές 

μια χρόνια δυσλειτουργία του 
αιθουσαίου συστήματος ή 
κεντρικές νευρολογικές 
παθήσεις με αποτέλεσμα 
επίμονη ζάλη και αστάθεια, 
χωρίς περιστροφικό ίλιγγο. 
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 Αστάθεια στο βάδισμα, αγχώδης διαταραχή, 
αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας, 
και αποτελεί σοβαρή αναπηρία. 

Οι περισσότερες διαγνωστικές (VNG) και 
απεικονιστικές εξετάσεις (MRI) ειναι 
αρνητικές 
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 Αιφνίδια έναρξη, τραύμα κεφαλής, PTSD 
(μετατραυματική αγχώδης διαταραχή) 

 Στην κίνηση ιδίως σε πολυκοσμία  

 Κινούμενο περιβάλλον, χρήση υπολογιστών 

 Συνοδεύεται με Αγχώδη διαταραχή, ιδιαίτερα 
στην αρχή όταν δεν έχει τεθεί η διαγνωση 

Ο ασθενής ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα στα 
οπτικά ερεθίσματα 
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 «Σαν να είμαι σε καράβι» 

 «Φοβάμαι ότι θα πέσω» 

 «Έχω βαρύ κεφάλι και θολή 
σκέψη» 

 «Σαν να αιωρούμαι, δεν νιώθω 
τα πόδια μου..» 

Και άλλες παρόμοιες 
περιγραφές... 
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 Ασθενείς δυσκολεύονται σε πολύπλοκα ή 
κινούμενα οπτικά ερεθίσματα (mall, 
σουπερμάρκετ, παρατηρώντας έξω από το 
παράθυρο σε τραίνο-αυτοκίνητο) 

 Επιδείνωση εάν συνυπάρχει και άλλη αιτία 
που επηρρεάζει την λειτουργική βάδιση 
(μυοσκελετικές παθήσεις) 
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Complex visual stimulation such as patterned carpets (above) or busy streets (below).  

Stoyan Popkirov et al. Pract Neurol 2018;18:5-13 

©2018 by BMJ Publishing Group Ltd 
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 Δημιουργεί ανασφάλεια, επειδή ο εγκέφαλος 
αναγνωρίζει ότι είναι ψευδαίσθηση, η οποία όμως 
επηρρεάζει την καθημερινότητα του ασθενούς 
(κοινωνικές αλλά και επαγγελματικές 
δραστηριότητες) 

 Φαύλος κύκλος με το άγχος 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/abstract-
black-and-white-striped-optical-illusion-vector-26182257 
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 Φόβος για πτώσεις, άγχωδης διαταραχή, αποφυγή 
δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού 

 Εκτός απο Ωτορινολαρυγγολόγο, συνήθως οι ασθενείς 
μπορεί να επισκεφθούν Νευρολόγο και Ψυχίατρο 

 Μπορεί να υπάρχει ή να συνυπάρχει δευτερεύουσα 
ψυχιατρική διαταραχή 
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 Δύσκολο να καθοριστεί 

 Στην Μεγαλη Βρετανία, 4% του πληθυσμού πάσχει από 
κάποια μορφή ζάλης (στοιχεία από Γενικούς Ιατρούς 
GP’s) 

 15-20% των ασθενών μπορεί να έχει συμπτώματα PPPD 
(σε τριτοβάθμια κέντρα όπου αντιμετωπίζονται 
πολύπλοκες περιπτώσεις) 

 Ένα 20-30% των περιστατικών συμπίπτει με 
ημικρανίες 

 Ένα 15-20% εκλύεται από κρίσεις πανικού ή γενικά 
αγχώδεις διαταραχές 
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 Νευροεκφυλιστικές παθήσεις (παρεγκεφαλιδικές 
παθήσεις, σύνδρομο καθέτου προς τα κάτω νυσταγμού 
κτλπ) 

 Πολυνευροπάθεια 
 Mal de debarquement (χειροτερεύει χωρίς κίνηση) 
 Αμφίπλευρη αιθουσοπάθεια 
 Από Αιθουσαία ημικρανία 
 Σπανίως από ΚΠΙΘ 
 Μπορεί και να συνυπάρχει το PPPD με τα 2 προηγούμενα 

αλλά και με Meniere’s... 
 Λάθος διάγνωση ψυχογενούς ιλίγγου ή σπάνια 

ταλαντοψίας... 
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 Επικρατούσες θεωρίες 

A) Ο ασθενής αξιολογεί περισσότερο τα οπτικά ερεθίσματα 
από τις αιθουσαίες πληροφορίες για τον προσανατολισμό 
στον χώρο. 

B) Φλοιϊκές και μη βλάβες που δυσκολεύουν το συνδυασμό 
των πληροφοριών για τη στάση και τη βάδιση (ισορροπία) –
νευρικές συνδέσεις που δεν ευνοούν την αιθουσαία 
αντιρρόπηση. 

  

 Οι αγχώδεις διαταραχές που αναπτύσσονται ή ήδη 
υπάρχουν προκαλούν φάυλο κύκλο...(ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή) 
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 Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εξετάσεων όπως της 
fMRI υπάρχει ένδειξη ότι σε άτομα με PPPD οι 
περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες είναι υπεύθυνες 
για τον προσανατολισμό στον χώρο, για την 
πολλαπλή αισθητηριακή επεξεργασία ερεθισμάτων 
και για την αξιολόγηση κινδύνου δεν παρουσιάζουν 
φυσιολογική δραστηριότητα, σε σχέση με τον 
φυσιολογικό πληθυσμό. 
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The normal physiological reaction to strong dizziness or dysequilibrium (1) is to activate 

alternative and additional systems of movement control (2) that do not rely on vestibular 

information.  

Stoyan Popkirov et al. Pract Neurol 2018;18:5-13 

©2018 by BMJ Publishing Group Ltd 
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 Εξηγούμε στον ασθενή, διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει 
θεραπεία... 

 CBT (ψυχολογική υποστήριξη) 
 Ασκήσεις Αιθουσαίας Αποκατάστασης 
 - Φαρμακα (SSRI’s / φλουοξετινη, σιταλοπράμη, 

σερτραλίνη  και SNRI’s / ντουλοξετίνη, βενλαφαξίνη) 
για 1 χρόνο ή φάρμακα για την θεραπεία της 
αιθουσαίας ημικρανίας 

 Αντιμετώπιση άλλης συνυπάρχουσας λαβυρινθικής 
πάθησης 
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 Καινούργια πάθηση, αναγνωρισμένη πλέον από Barany 
Society και WHO 

 Παρατεταμένη αίσθηση ζάλης είτε σε όρθια θεση είτε 
σε καθιστή, με υφέσεις και εξάρσεις 

 Εργαστηριακές και Νευροωτολογικές εξετάσεις κατά 
κανόνα είναι φυσιολογικές 

 Επηρρεάζεται η ψυχολογία και δημιουργείται φαύλος 
κύκλος 

 Η θεραπεία περιλαμβάνει την ενημέρωση και 
καθησυχασμό του ασθενή, CBT, αιθουσαίες ασκήσεις 
και φαρμακευτική αγωγή 
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