Κοινωνική φοβία: Βιοψυχοκοινωνική διαταραχή;
Η κοινωνική φοβία γνωστή και ως αγχώδης κοινωνική διαταραχή είναι ο υπερβολικός φόβος
ή/και η αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων. Το άτοµο αισθάνεται ότι υποβάλλεται σε
εξονυχιστική εξέταση και φοβάται την αρνητική κρίση των άλλων.
Συχνά αποκαλύπτεται από το ιστορικό σοβαρών ψυχικών διαταραχών, όπως η µείζων
κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή ή και η σχιζοφρένεια, ότι η κοινωνική φοβία είχε ήδη
εγκατασταθεί από την εφηβική ηλικία ή και ενωρίτερα.
Η συννοσηρότητα αυτή της κοινωνικής φοβίας συνδέεται µε σοβαρή λειτουργική αναπηρία,
χρήση ουσιών, απόπειρες αυτοκτονίας και σοβαρή υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής.
Η αιτιοπαθογένεια της κοινωνικής φοβίας προσδιορίζεται από γενετικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γονεϊκή ψυχοπαθολογία, όπως µείζων κατάθλιψη ή διπολική
διαταραχή, σε συνδυασµό µε υπερπροστατευτική απόρριψη βρέθηκαν να αποτελούν το
βιοψυχοκοινωνικό υπόστρωµα της κοινωνικής φοβίας.
Η βιολογική βάση της διαταραχής έγινε πρόσφατα το αντικείµενο ερευνών.
Οι Bruder και συν. (2004) υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι ασθενείς µε κοινωνική φοβία
έχουν έλλειµµα στην εξεργασία λέξεων και συλλαβών από το αριστερό ηµισφαίριο του
εγκεφάλου. Αυτή η δυσλειτουργία φαίνεται να συµβάλλει στο επικοινωνιακό άγχος που
βιώνουν οι ασθενείς στις κοινωνικές καταστάσεις.
Οι Mathew και συν. (2001) προτείνουν δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις του ντοπαµινικού
και του σεροτονινεργικού συστήµατος νευροµεταβιβαστών.
Οι Stein και συν. (2002) αναφέρουν ενδείξεις υπερλειτουργίας της αµυγδαλής στο µεταιχµιακό
σύστηµα.
Η επιδηµιολογική επίπτωση της κοινωνικής φοβίας κατά τη διάρκεια της ζωής εκτιµάται ότι
κυµαίνεται από 7-12%. ∆εδοµένων των αναπηρικών επιπτώσεών της, θεωρείται ότι αποτελεί
σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Πρώιµη εγκατάσταση της κοινωνικής φοβίας επί
διπολικής διαταραχής βρέθηκε να συνδέεται µε χρόνιες οικογενειακές δυσλειτουργίες. Σε
αυτές τις περιπτώσεις παράλληλα µε την ψυχοφαρµακοθεραπευτική αγωγή χρειάζεται
ατοµική ψυχοθεραπεία και οικογενειακή υποστήριξη.
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