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Η Ψυχογενής Ανορεξία και η Ψυχογενής Βουλιµία είναι οι δύο διαταραχές 
πρόσληψης τροφής που έχουν µελετηθεί περισσότερο. Όσοι πάσχουν από αυτές 
τις διαταραχές κρίνουν αυστηρά τον εαυτό τους µε βάση το σχήµα και το βάρος 
του σώµατος τους καθώς και µε το πόσο ικανοί είναι στο να τα ελέγχουν. Στην 
ανορεξία, η επίµονη επιδίωξη της µείωσης του βάρους µπορεί να βλάψει την 
υγεία, και να οδηγήσει στο θάνατο. Στη βουλιµία, το σωµατικό βάρος παραµένει 
εντός φυσιολογικών πλαισίων κυρίως γιατί η επιδίωξη της µείωσης βάρους 
αντισταθµίζεται από αλλεπάλληλα επεισόδια υπερφαγίας. Πέρα από την ανορεξία 
και τη βουλιµία υπάρχουν άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι οποίες 
συµπεριλαµβάνουν επι µέρους συµπτώµατα ανορεξίας ή βουλιµίας ή 
συνδυασµούς συµπτωµάτων των δύο αυτών διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές 
ανήκουν στην κατηγορία της Διαταραχής στην Πρόσληψη Τροφής µη 
Προσδιοριζόµενης Αλλιώς. Πολλοί νέοι µπορεί να πάσχουν σοβαρά από 
συµπτώµατα ανορεξίας ή βουλιµίας αλλά να µην πληρούν τα επίσηµα κριτήρια 
είτε της ανορεξίας είτε της βουλιµίας.  
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Ψυχογενής Ανορεξία 
 
Διάγνωση 
 
Τα κύρια διαγνωστικά κριτήρια του ICD-10 για την Ψυχογενή Ανορεξία 
καταγράφονται στον Πίνακα 25.1. Τα κριτήρια του DSM-IV είναι παρόµοια, µε 
έναν επιπλέον προαιρετικό διαχωρισµό σε δύο υποκατηγορίες: 
  

1. Την Ψυχογενή Ανορεξία Περιοριστικού τύπου που αναφέρεται στη µείωση 
βάρους ως αποτέλεσµα περιορισµένης κατανάλωσης φαγητού και 
υπερβολικής άσκησης.   

2. Την  Ψυχογενή Ανορεξία τύπου Υπερφαγίας/Κάθαρσης που 
συµπεριλαµβάνει πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως επεισόδια υπερφαγίας 
τα οποία αντισταθµίζονται από συµπεριφορές κάθαρσης (π.χ. προκλητός 
(δηλ. εσκεµµένος) εµετός, χρήση καθαρτικών, διουρητικών ή κλυσµάτων). 

 
Κατά πόσο αυτές είναι πραγµατικά δύο ξεχωριστές οντότητες ή αποτελούν 
διαφορετικές εκδηλώσεις του ίδιου φάσµατος προβληµάτων παραµένει ασαφές. 
Πολλές φορές ασθενείς µε Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής πάσχουν επίσης από 
καταθλιπτικά και ψυχαναγκαστικά συµπτώµατα τα οποία κάποιες φορές χρήζουν 
πρόσθετης διάγνωσης και θεραπείας.  

 
 

:	  



	  

	  

3	  

Επιδηµιολογία 
 
Η Ψυχογενής Ανορεξία εµφανίζεται περισσότερο κατά τη διάρκεια των εφηβικών 
χρόνων µε συχνότητα δέκα φορές µεγαλύτερη σε κορίτσια από ότι στα αγόρια 
κυµαινόµενη µεταξύ 0.1% και 0.7%. Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής σπάνια 
εµφανίζονται πρίν την εφηβεία.  
 
Αίτια 
 
Μελέτες σε διδύµους έχουν οδηγήσει σε αντιφατικά στοιχεία περί του ρόλου της 
γενετικής προδιάθεσης στην εκδήλωση της Ψυχογενούς Ανορεξίας: εάν µία από 
τις διδύµους έχει ανορεξία, οι πιθανότητες να εµφανίσει τα συµπτώµατα και η 
άλλη είναι αυξηµένες αλλά δεν είναι ακόµη ξεκάθαρο κατά πόσο αυτό οφείλεται 
σε κοινά γονίδια ή στο κοινό περιβάλλον εντός του οποίου ζουν. Η τελειοµανία 
είναι ένα χαρακτηριστικό που συχνά προηγείται της εµφάνισης της ανορεξίας. 
Επιδηµιολογικές µελέτες δείχνουν πως κοινωνικοί παράγοντες µπορεί να έχουν 
σηµατνική επίδραση στην εµφάνιση της νόσου. Το χαµηλό σωµατικό βάρος 
ανταποκρίνεται στο σύγχρονο Δυτικό στερεότυπο της θηλυκής οµορφιάς, κάτι 
που οδηγεί πολλά έφηβα κορίτσια στη δίαιτα. Αν και οι περισσότερες δίαιτες που 
κάνουν οι έφηβοι δεν έχουν απαραιτήτως βλαβερές συνέπειες, η κοινωνική πίεση 
για δίαιτα και ισχνότητα µπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εµφάνισης 
διαταραχών πρόσληψης τροφής. Άτοµα που κάνουν συγκεκριµένα επαγγέλµατα, 
όπως το µόντελινγκ και το µπαλέτο που δίνουν έµφαση στη λεπτότητα του 
σώµατος, έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν προβλήµατα σε σχέση 
µε το φαγητό. Δεν είναι όµως σαφές εάν αυτά τα επαγγέλµατα οδηγούν τα άτοµα 
στην εµφάνιση διαταραχών στην πρόσληψη τροφής ή εάν τα άτοµα που έχουν 
προδιάθεση για µία τέτοια διαταραχή έλκονται περισσότερο από αυτά τα 
επαγγέλµατα. Η Ψυχογενής Ανορεξία είναι σπανιότερη σε ανεπτυγµένες χώρες. 
Επίσης, σε χώρες χαµηλού και µέσου εισοδήµατος, (π.χ. Αιθιοπία, Ινδία, Ιράκ, 
Κένυα κ.α.) η Ψυχογενής Ανορεξία είναι συχνότερη στα πιο εύπορα (και συνήθως 
πιο εκδυτικισµένα) κοινωνικά στρώµατα από ότι στα χαµηλότερα. Αν και δεν 
υπάρχει συγκεκριµένο “ανορεξιογόνο” οικογενειακό περιβάλλον, η διαταραχή 
σχετίζεται µε γενικώς αυξηµένα προβλήµατα οικογενειακής επικοινωνίας. Επίσης 
υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εµφανιστεί η ανορεξία σε άτοµα που 
έχουν συγγενείς µε προβλήµατα βάρους, µη ψυχιατρικές νόσους, καθώς και 
κατάθλιψη και αλκοολισµό. 
     
Ο ρόλος παιδικών εµπειριών, όπως η σεξουαλική κακοποίηση, στην προδιάθεση 
των ατόµων για Ψυχογενή Ανορεξία δεν είναι ξεκάθαρος. Σε πολλές περιπτώσεις 
η εµφάνιση της ανορεξίας φαίνεται να έχει προηγηθεί τέτοιων αρνητικών 
εµπειριών. Παρ’όλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει ένα συγκεκριµένο είδος 
αρνητικών εµπειριών που να προδιαθέτει το άτοµο ειδικά σε συµπτώµατα 
ανορεξίας έναντι άλλης πάθησης. Η αύξηση του βάρους και οι σωµατικές αλλαγές 
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που συµβαίνουν λόγω της εφηβείας µπορούν επίσης να παίξουν ρόλο στην έναρξη 
της διαταραχής. Αυτό συµβαίνει κυρίως όταν το άτοµο φοβάται τη µετάβαση από 
την παιδική σχέση µε τους γονείς στη σεξουαλική ωρίµανση και 
ανεξαρτητοποίηση που συνεπάγεται η εφηβεία.  
 
Είναι πιθανόν γνωσιακές διεργασίες να οδηγούν σε ανορεξικές συµπεριφορές (π.χ. 
εµµονικές σκέψεις περί βάρους να οδηγήσουν σε εκτενή δίαιτα)· µπορεί όµως να 
συµβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή η ίδια η απώλεια βάρους και η ανορεξία να 
οδηγούν σε τέτοιου είδους δευτερογενείς γνωσιακές διεργασίες. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η εσκεµµένη ασιτία µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση της 
πρόσληψης τροφής για λόγους που έχουν να κάνουν µε τη φυσιολογία του 
σώµατος. Για παράδειγµα, η δυσκοιλιότητα και η καθυστερηµένη γαστρική 
κένωση, που είναι αποτελέσµατα του υποσιτισµού, µπορούν να κάνουν το άτοµο 
να νιώθει «γεµάτο» ακόµα και εάν έχει φάει ελάχιστα. Επίσης, η ασιτία µπορεί να 
µετατραπεί σε ένα είδος παράδοξης επιβράβευσης: µέσα από τις ανορεξικές 
συµπεριφορές, ο ασθενής αισθάνεται να έχει αυξηµένο έλεγχο επί του 
περιβάλλοντος του, π.χ. λόγω της προσοχής που του δίνουν οι γύρω του. Επίσης, 
επειδή ο υποσιτισµός µειώνει τη θερµογένεση και τη θερµική µόνωση του 
σώµατος, η ανάγκη για άσκηση µπορεί να αυξηθεί αυτόµατα για να διατηρηθεί η 
θερµοκρασία και αυτό µπορεί να επιταχύνει περαιτέρω τη µείωση βάρους. Έτσι η 
ασιτία και η απώλεια βάρους µπορούν να δηµιουργήσουν ένα φαύλο κύκλο 
ανορεξίας και υποσιτισµού για καθαρά βιολογικούς λόγους, ενώ η ασθενής και η 
οικογένεια της µπορεί να δίνουν άλλες, ψυχολογικού τύπου, εξηγήσεις. Συνεπώς, 
ακόµη και εάν η απώλεια βάρους άρχισε λόγω άγχους ή κοινωνικής πίεσης για 
δίαιτα, καταλήγει να γίνει µέρος µιας αυτοτροφοδοτούµενης βιολογικής 
διαδικασίας η οποία χρειάζεται ειδική αντιµετώπιση.  
 
Θεραπεία 
 
Η Ψυχογενής Ανορεξία αντιµετωπίζεται σε εξωτερικά ιατρεία από ειδικά 
εκπαιδευµένους θεραπευτές. Η σταδιακή αλλά σταθερή αποκατάσταση του 
βάρους είναι ο πρώτος στόχος, µε σκοπό τα παιδιά να ανακτήσουν βάρος ώστε να 
βρεθούν περί το 10% του αναµενόµενου βάρους για την ηλικία τους. Αυτό 
συνήθως επιτυγχάνεται τρώγοντας µικρά και συχνά γεύµατα (4-6 φορές ανά 
ηµέρα).  
Η αύξηση του βάρους διευκολύνεται από το συνδυασµό της συστηµικής 
θεραπείας οικογένειας, των συµεπριφοριστικών τεχνικών και της ατοµικής 
θεραπείας. Η συστηµική θεραπεία οικογένειας αποσκοπεί στην οικογενειακή 
αναδιοργάνωση που θα διευκολύνει τη θεραπεία. Οι γονείς αναλαµβάνουν την 
ευθύνη για τη σωστή διατροφή των παιδιών µέχρι να αποκατασταθεί το 
φυσιολογικό βάρος. Τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες κλινικές µελέτες δείχνουν ότι 
τα θεραπευτικά προγράµµατα στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα παιδιά όσο και 
οι γονείς στη θεραπεία έχουν τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Σε κάποιες 
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περιπτώσεις η οµαδική θεραπεία για οικογένειες που έχουν µέλη µε Ψυχογενή 
Ανορεξία µπορεί να είναι πολύ οφέλιµη. Οι συµπεριφοριστικές τεχνικές 
χρησιµοποιούνται για την τήρηση του διατροφικού προγράµµατος και της 
αύξησης βάρους µέσω αµοιβών. Η ατοµική θεραπεία παρέχει έναν συνδυασµό 
υποστήριξης, γνωσιακής αναδόµησης, εκπαίδευσης γύρω από το φαγητό, 
αντίληψης της νόσου (εναισθησίας) και δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων. Τα 
νευροληπτικά φάρµακα και τα διεργερτικά όρεξης δεν έχουν σαφή τεκµηρίωση. 
Τα αντικαταθλιπτικά όµως µάλλον έχουν κάποια αποτελεσµατικότητα στην 
αύξηση βάρους και στη συνυπάρχουσα κατάθλιψη.  
 
 
 
Πρόγνωση 
 
Διαµήκεις κλινικές µελέτες δειγµάτων από ασθενείς µε σχετικά βαριά ανορεξία 
δείχνουν πως περίπου 50% των ασθενών θα θεραπευτούν, 30% θα έχουν µερική 
βελτίωση των συµπτωµάτων και 20% θα έχουν χρόνια ανορεξία. Το ένα πέµπτο 
των ατόµων µε ανορεξία θα αναπτύξουν και Διαταραχές της Διάθεσης και 
λιγότεροι από το 50% θα καταφέρουν να δηµιουργήσουν σταθερές µακροχρόνιες 
σχέσεις. Περίπου το 2% των ασθενών θα πεθάνουν από υποσιτισµό ή θα 
αυτοκτονήσουν. Κάποια άτοµα ξεκινούν έχοντας ανορεξία Περιοριστικού τύπου 
και στη συνέχεια αναπτύσουν ανορεξία τύπου Υπερφαγίας/Κάθαρσης, η οποία σε 
ορισµένες περιπτώσεις µπορει να εξελιχθεί σε Ψυχογενή Βουλιµία. Δείκτες κακής 
πρόγνωσης αποτελούν η µεγάλη απώλεια βάρους, η υπερφαγία, η µακρά διάρκεια 
των συµπτωµάτων, η έναρξη της νόσου πριν την εφηβεία και η ύπαρξη 
ψυχολογικών προβληµάτων που προηγούνται της ανορεξίας. Η µετεφηβική 
εµφάνιση της ασθένειας, οι καλές σχέσεις µεταξύ παιδιού και γονέων καθώς και η 
γρήγορη εντόπιση και θεραπεία των συµπτωµάτων θεωρούνται ενδείξεις 
καλύτερης πρόγνωσης.  
 
 
Ψυχογενής Βουλιµία 
 
Διάγνωση 
 
Η Ψυχογενής Βουλιµία συµπεριλαµβάνει συχνά επεισόδια υπερφαγίας, όπου το 
άτοµο χάνει τον έλεγχο και καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες φαγητού πολύ 
γρήγορα. Η διάγνωση αυτής της διαταραχής δεν θα πρέπει να γίνεται εάν τα 
επεισόδια συµβαίνουν εξ’ολοκλήρου σε περιόδους όπου το άτοµο πληρεί τα 
κριτήρια για την Ψυχογενή Ανορεξία. Τα επεισόδια συµβαίνουν όταν υπάρχει 
συνεχής επιθυµία ή εµµονή µε το φαγητό. Το άτοµο αντισταθµίζει τις παχυντικές 
συνέπειες των επεισοδίων µε εσκεµµένο εµετό, χρήση καθαρτικών, περιόδους 
ασιτίας ή άλλους τρόπους. Οι πάσχοντες από Ψυχογενή Βουλιµία έχουν µεν 
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σωµατικό βάρος που δεν αποκλίνει πολύ του φυσιολογικού, αλλά 
χαρακτηρίζονται από την εµµονή που τους διακατέχει σε σχέση µε το βάρος τους.  
 
Επιδηµιολογία 
 
Η βουλιµία πρωτοεµφανίζεται σε λίγο µεγαλύτερη ηλικία από την ανορεξία και 
είναι είναι και αυτή συχνότερη στις γυναίκες. Αν και οι επιδηµιολογικές µελέτες 
δείχνουν πως τα κρούσµατα βουλιµίας είναι περισσότερα από αυτά της ανορεξίας 
στο γενικό πληθυσµό, η βουλιµία υποεκπροσωπείται στον κλινικό πληθυσµό.  
 
 
 
Αίτια 
 
Η βουλιµία οφείλεται σε ένα συνδυασµό γενικών παραγόντων κινδύνου για την 
ψυχοπαθολογία (π.χ. παραµέληση από τους γονείς, σεξουαλική κακοποίηση) 
καθώς και σε ειδικούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. το άτοµο να είναι υπέρβαρο πριν 
την εµφάνιση της βουλιµίας). 
 
Θεραπεία 
 
Η πλειονότητα των ατόµων που πάσχουν από βουλιµία µπορούν να 
αντιµετωπιστούν ως εξωτερικοί ασθενείς µέσω γνωσιακής-συµπεριφοριστικής 
θεραπείας. Αυτή είναι η ενδεδειγµένη θεραπεία, αν και υπάρχει και κάποια 
τεκµηρίωση για την αποτελεσµατικότητα των εκλεκτικών αναστολέων 
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, όπως η φλουοξετίνη. Μακροπρόθεσµα, 
περίπου 50% των ατόµων θα αναρρώσουν πλήρως, ενώ 25% θα έχουν χρόνια 
βουλιµία που συνήθως χαρακτηρίζεται από υφέσεις και υποτροπές των 
συµπτωµάτων. Η συνυπάρχουσα κατάθλιψη είναι συχνή σε ασθενείς µε βουλιµία 
και µπορεί να χρειασθεί να αντιµετωπισθεί ανεξάρτητα από την ανορεξία.  
 
 
Διαταραχή Υπερφαγίας 
	  
Η ένταξη αυτής της διαταραχής εξετάζεται για τις επόµενες εκδόσεις του DSM 
και του ICD. Έχει µελετηθεί λιγότερο από την ανορεξία και τη βουλιµία, αλλά και 
αυτή συµπεριλαµβάνει συχνά επεισόδια υπερφαγίας µε απώλεια ελέγχου. Σε 
αντίθεση µε τη βουλιµία, άτοµα µε Διαταραχή Υπερφαγίας δεν παρουσιάζουν 
ακραίες συµπεριφορές ελέγχου του βάρους, όπως ο εµετός ή η χρήση καθαρτικών. 
Η Διαταραχή Υπερφαγίας είναι έντονα συνδεδεµένη µε την παχυσαρκία και η 
επιδηµιολογία της είναι διαφορετική από αυτή της ανορεξίας και της βουλιµίας.  
Η αναλογία γυναικών/ανδρών που πάσχουν από διαταραχή υπερφαγίας είναι 
µικρότερη και τα περισσότρα περιστατικά πρωτοεµφανίζονται στη µέση ηλικία – 
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(παρόλο που µπορεί να έχει την έναρξη της και στην εφηβεία). Φαίνεται να έχει 
καλύτερη θεραπευτική ανταπόκριση από την ανορεξία και τη βουλιµία, 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Η γνωσιακή-συµπεριφοριστική θεραπεία και η 
διαπροσωπική θεραπεία φαίνεται να αποδίδουν καλά αποτελέσµατα.  
	  
	  
	  
	  


