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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
 

 Ορισμός 
Η πλειονότητα των ατόμων που προσέρχονται για θεραπεία 

μιας από των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής δεν πληρούν τα 

κριτήρια για τη διάγνωση της Νευρογενούς Ανορεξίας ή της 

Νευρογενούς Βουλιμίας, γεγονός που εγείρει ένα σημαντικό 

θεωρητικό και πρακτικό ερώτημα: «Τι είναι η Διαταραχή 

Πρόσληψης Τροφής;» Αν και το ερώτημα αυτό δεν έχει τύχει της 

δέουσας προσοχής, ωστόσο, ένας λειτουργικός ορισμός της 

Διαταραχής Πρόσληψης Τροφής θα μπορούσε να είναι ο 

ακόλουθος: «μια επίμονη διαταραχή της διατροφής ή της 

σχετιζόμενης με τη διατροφή συμπεριφοράς, η οποία έχει σε 

σημαντικό βαθμό αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική υγεία ή την 

ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου».(9,14) Το πλεονέ-

κτημα αυτού του ορισμού είναι ότι μπορεί να εμπεριέχει ξεκάθαρα 

τις μέχρι σήμερα αναγνωρισμένες διαταραχές, και παράλληλα, 

παρέχει μια βάση για να μελετήσουμε σαν Διαταραχές Πρόσληψης 

Τροφής κι άλλα σημαντικά κλινικά προβλήματα, τα οποία ωστόσο, 

δεν πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση της Νευρογενούς 

Ανορεξίας ή της Νευρογενούς Βουλιμίας. Για τέτοιου είδους 

προβλήματα συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «Άτυπες Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής». Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο 

χαρακτηρισμός «άτυπες» δεν είναι αντιπροσωπευτικός καθώς οι 

άνθρωποι που υποφέρουν από τέτοιου είδους προβλήματα 

φαίνεται να είναι περισσότεροι από αυτούς που εμφανίζουν τις 

«τυπικές» Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. (16) Σύμφωνα με τις 

έρευνες, σε ό,τι αφορά τις «άτυπες» μορφές εκδήλωσης της 

Νευρογενούς Ανορεξίας και της Νευρογενούς Βουλιμίας, τα 
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ποσοστά επιπολασμού είναι υψηλότερα από αυτά που αναφέ-

ρονται στις «τυπικές» μορφές εκδήλωσης αυτών των διαταραχών. 

(1,16) 

Για να γίνουν κατανοητές οι άτυπες Διαταραχές Πρόσληψης 

Τροφής αναφέρονται παρακάτω κάποια παραδείγματα: Μια 

περίπτωση τέτοιας άτυπης μορφής εκδήλωσης είναι αυτή των 

γυναικών, που εκδηλώνουν έντονη ενασχόληση με το βάρος τους, 

προβαίνουν σε αλλεπάλληλες δίαιτες, και διατηρούν ένα σωματικό 

βάρος κάτω από το όριο του φυσιολογικού (για την ηλικία, το φύλο 

και το ύψος τους), ωστόσο δεν έχουν παρουσιάσει άλλα 

συμπτώματα (π.χ. αμηνόρροια) και κατά συνέπεια, δεν πληρούν 

τα κριτήρια για τη διάγνωση της Νευρογενούς Ανορεξίας. Άλλο 

παράδειγμα μπορεί να αποτελεί η περίπτωση ατόμου που 

παρουσιάζει συχνά υπερφαγικά επεισόδια, τα οποία συνοδεύονται 

και από αυτοπροκαλούμενους εμετούς, αλλά η συχνότητα αυτής 

της συμπεριφοράς είναι μικρότερη από 2 φορές την εβδομάδα, 

γεγονός που δεν επιτρέπει να δοθεί η διάγνωση της Νευρογενούς 

Βουλιμίας.(16)  

Επιπρόσθετο παράδειγμα μιας σημαντικής άτυπης Διατα-

ραχής Πρόσληψης Τροφής είναι τα τακτικά υπερφαγικά επεισόδια, 

που δεν ακολουθούνται από αντισταθμιστικές συμπεριφορές με 

στόχο την αποφυγή της αύξησης του σωματικού βάρους, 

συμπεριφορές, δηλαδή, που είναι χαρακτηριστικές στη Νευρογενή 

Βουλιμία. Η διαταραχή αυτή ονομάζεται Διαταραχή με Κρίσεις 

Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας (38), και απαντάται συχνά ανάμεσα σε 

άτομα υπέρβαρα-παχύσαρκα, που προσέρχονται για θεραπεία σε 

κλινικές που διαθέτουν τμήματα ειδικά για την απώλεια 

βάρους.(16) 
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 Κατηγορίες 
Η Νευρογενής Ανορεξία είναι γνωστή εδώ και μερικές 

εκατοντάδες χρόνια από περιγραφές περιπτώσεων (28). Όμως, ο 

όρος Νευρογενής Βουλιμία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στις 

αρχές του 1970.(27) Ωστόσο, υπάρχει περιορισμένος αριθμός 

αναφορών από πηγές της Ιστορίας της Ιατρικής και πριν από το 

1970, που φαίνεται να αποτελούν περιπτώσεις που θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν Νευρογενής Βουλιμία. Σήμερα, τα δύο αυτά 

είδη των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής απασχολούν τους 

ψυχοθεραπευτές, καθώς φαίνεται να αποτελούν ένα ολοένα και 

περισσότερο αυξανόμενο φαινόμενο.(14) Παρότι οι κλινικές 

περιγραφές αυτών των διαταραχών μπορούν να εντοπιστούν 

αρκετά χρόνια πριν, για πρώτη φορά εντάσσονται στο DSM το 

1980 ως μια υποκατηγορία διαταραχών, που ξεκινούν στην 

παιδική και εφηβική ηλικία. Όταν εκδίδεται το DSM IV, οι 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, και ειδικότερα η Νευρογενής 

Ανορεξία και η Νευρογενής Βουλιμία, περιγράφονται ως διακριτές 

διαγνωστικές κατηγορίες, αντανακλώντας έτσι το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον των κλινικών και ερευνητών, έτσι όπως αυτό 

εκδηλώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.(5)  

Παρότι, λοιπόν, οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής είναι 

γνωστές εδώ και χρόνια, το ενδιαφέρον των ερευνητών και 

θεραπευτών για τις δύο περισσότερο γνωστές διαταραχές αυτού 

του τύπου εντείνεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 

δεκαετιών, και αυτό γιατί σημειώθηκε έκρηξη στη συχνότητα 

εμφάνισής τους.(14,37) Τα 2/3 των ασθενών που εμφανίζουν 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής διαγιγνώσκονται είτε με 

Νευρογενή Ανορεξία είτε με Νευρογενή Βουλιμία (14) και οι 

διαταραχές αυτές προσβάλλουν κατά κανόνα άτομα εφηβικής και 
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νεαρής ηλικίας, ενώ παρατηρούνται κατεξοχήν στις δυτικές κοι-

νωνίες. Τα τελευταία χρόνια, έχει συμπεριληφθεί στην ίδια νοσο-

λογική κατηγορία και μια άλλη απόκλιση της διατροφικής συμπε-

ριφοράς, η Διαταραχή με  Κρίσεις Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας (1).  

Τόσο η ταξινόμηση όσο και ο καθορισμός των διαγνωστικών 

κριτηρίων, που απαιτούνται για την ασφαλή διάγνωση των 

Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής έχει περάσει από διάφορα 

στάδια. Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται οι επιμέρους 

διαγνώσεις, έτσι όπως αυτές ισχύουν σήμερα βάσει των 

αναθεωρημένων ταξινομικών συστημάτων. Έτσι, η 10η έκδοση του 

Διεθνούς Ταξινομικού Συστήματος Νόσων και Συνδεόμενων 

Προβλημάτων Υγείας (ICD 10) κατατάσσει τις Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής στα «Σύνδρομα Συμπεριφοράς που 

συνδέονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και με 

σωματικούς παράγοντες». Το Σύστημα της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM IV), το οποίο δεν περιλαμβάνει όλες 

τις κατηγορίες της διεθνούς ταξινόμησης, κατατάσσει τις 

διαταραχές αυτές ως χωριστή κατηγορία «Διαταραχές Πρόσληψης 

Τροφής».(37)   
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ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

ICD-10 DSM-IV¹² 

F 

50.0 
Νευρογενής Ανορεξία Νευρογενής Ανορεξία 

F 

50.1 

Άτυπη Νευρογενής 

Ανορεξία 
- Περιοριστικός Τύπος 

F 

50.2 
Νευρογενής Βουλιμία 

307.1 

-Υπερφαγικός –

Καθαρτικός Τύπος 

F 

50.3 

Άτυπη Νευρογενής 

Βουλιμία 

F 

50.4 

Υπερφαγία Συνδεόμενη 

Με Άλλες Ψυχολογικές 

Διαταραχές 

Νευρογενής Βουλιμία 

F 

50.5 

Έμετοι Συνδεόμενοι Με 

Άλλες Ψυχολογικές 

Διαταραχές 

- Καθαρτικός Τύπος 

F 

50.8 

Άλλες Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής 

307.51

- Μη Καθαρτικός Τύπος 

F 

50.9 

Διαταραχή Πρόσληψης 

Τροφής Μη 

Καθοριζόμενη 

307.50 Διαταραχή Πρόσληψης 

Τροφής Μη 

Καθοριζόμενη 

 

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής σχηματίζουν ένα συνεχές, στο οποίο 

τοποθετούνται σοβαρές διαταραχές στη διατροφή και στο βάρος 

καθώς και σοβαρή υποβόσκουσα ψυχοπαθολογία.(7) Τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά αυτών των διαταραχών είναι ο διαταραγμένος 

τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και βιώνουν τα άτομα αυτά 
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το σωματικό βάρος και σχήμα, καθώς και ο έντονος φόβος του 

πάχους. Αυτά τα δύο στοιχεία θα μπορούσαν να μην αποτελούν 

διαφορετικές διαγνώσεις, αλλά να συνιστούν δύο συνιστώσες μιας 

και μόνο διαταραχής. Αν αναλογιστούμε, για παράδειγμα, το 

γεγονός ότι τα δίδυμα αδέρφια των πασχόντων από Νευρογενή 

Ανορεξία έχουν περισσότερες πιθανότητες από το γενικό 

πληθυσμό να εμφανίσουν Νευρογενή Βουλιμία, ίσως είναι πιο 

εύκολο να κατανοήσουμε γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι δύο 

αυτές διαταραχές ίσως είναι περισσότερο στενά συνδεδεμένες απ’ 

ότι  θεωρούσαμε μέχρι τώρα.(5,7)       

Επανερχόμενοι στην ιδέα για το συνεχές των Διαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής, στο άκρο που καταλήγει στις πιο σοβαρές 

διαταραχές αυτής της κατηγορίας, τοποθετείται η σημαντική 

απώλεια βάρους, χαρακτηριστική της Νευρογενούς Ανορεξίας.(7) 

Πρόκειται για μια διαταραχή, που έχει τη βάση της στην 

ανυποχώρητη επιδίωξη της απώλειας βάρους και στο φόβο του 

πάχους, τα οποία οδηγούν σε εκούσια και αυτοεπιβαλλόμενη 

αποχή από την πρόσληψης τροφής και τελικά στην 

απίσχνανση.(37) Η απίσχνανση, εκτός από την αυστηρή στέρηση 

τροφής (Περιοριστικός Τύπος), μπορεί να προκληθεί και στις 

περιπτώσεις που το άτομο επιδίδεται σε αντισταθμιστικές / 

αντιρροπιστικές συμπεριφορές μετά από ένα υπερφαγικό 

επεισόδιο ή μετά από ένα κανονικό ή ακόμα και μετά από ένα 

μικρό γεύμα (Υπερφαγικός / Καθαρτικός Τύπος).(7)  

Η αμέσως επόμενη διαταραχή στο συνεχές είναι η 

Νευρογενής Βουλιμία, η οποία απαντάται σε άτομα μέσου βάρους 

και χαρακτηρίζεται από τον ίδιο χαοτικό τρόπο συμπεριφοράς που 

συναντάμε και στη Νευρογενή Ανορεξία και ειδικότερα στον 

Υπερφαγικό / Καθαρτικό Τύπο της.(7) Χαρακτηριστικό της 
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Νευρογενούς Βουλιμίας είναι τα υπερφαγικά επεισόδια, κατά τη 

διάρκεια των οποίων ο πάσχων κατακλύζεται από μια αίσθηση 

απώλειας ελέγχου και αδυναμίας να ελέγξει τη διατροφική 

συμπεριφορά του εκείνη τη στιγμή. Επίσης, σημαντικό 

χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι και η προσπάθεια 

διατήρησης του σωματικού βάρους ή αλλιώς αποφυγής της 

αύξησης του σωματικού βάρους με διάφορες πρακτικές όπως οι 

αυτοπροκαλούμενοι εμετοί ή η χρήση καθαρτικών.(37) Μέρος της 

προσπάθειας αυτής είναι και οι περίοδοι νηστείας, κατά τις οποίες 

η κατανάλωση τροφής είναι περιορισμένη, και οι οποίες 

προηγούνται ενός υπερφαγικού επεισοδίου.(7)  

Μετά τη Νευρογενή Βουλιμία στο συνεχές τοποθετείται η 

Διαταραχή με Κρίσεις Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας, μια νέα 

διαγνωστική κατηγορία, η οποία πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στο 

DSM IV.(1) Το χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής είναι ότι 

σημειώνονται επαναλαμβανόμενα υπερφαγικά επεισόδια χωρίς 

όμως να υπάρχουν συνακόλουθες αντισταθμιστικές συμπερι-

φορές, σαν αυτές που απαντώνται στη Νευρογενή Βουλιμία. Δεν 

εκπλήσσει, λοιπόν, το γεγονός ότι οι πάσχοντες από Διαταραχή με 

Κρίσεις Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας παρουσιάζουν σωματικό βάρος 

υψηλότερο του μέσου σωματικού βάρους για την ηλικία, το ύψος 

και το φύλο τους.(7) 

Στο τέλος του συνεχούς εντάσσονται οι Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά (NOS – 

Not Otherwise Specified), δηλαδή διαταραχές που δεν πληρούν τα 

κριτήρια για κάποιες από τις προαναφερθείσες Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής.(7)  
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 Επικινδυνότητα 
Η μακροχρόνια δυσλειτουργική διατροφική συμπεριφορά, που 

χαρακτηρίζεται από φάσεις νηστείας, υπερφαγικών επεισοδίων, 

κατάχρησης καθαρτικών και υιοθέτησης αντιρροπιστικών 

συμπεριφορών (π.χ. υπερβολική σωματική άσκηση), μπορεί να 

αποτελέσει την αιτία για την εκδήλωση σημαντικών οργανικών 

βλαβών και μάλιστα τόσο επικίνδυνων, που μπορεί να οδηγήσουν 

ακόμα και στο θάνατο του πάσχοντος.(14) 

Παρά τη σοβαρότητα αυτών των διαταραχών, μερικοί ιατροί 

συνεχίζουν να τις αντιμετωπίζουν ως σύνδρομα που δεν αφορούν 

τη δική τους επιστήμη και θα ήταν καλύτερα ν’ αφήσουν την 

αντιμετώπισή τους στους ψυχίατρους, ψυχολόγους κ.α. Υπάρχουν, 

ωστόσο, δύο σημαντικοί λόγοι διαφωνίας με αυτή την άποψη – 

στάση. Εν πρώτοις, οι πάσχοντες από κάποια Διαταραχή 

Πρόσληψης Τροφής διακατέχονται από μυστικοπάθεια σε ό,τι 

αφορά τη διατροφική τους συμπεριφορά και τις σχετιζόμενες με τη 

διατροφή συνήθειές τους, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα 

διστακτικοί στο να επισκεφθούν έναν ψυχίατρο ή έναν ψυχολόγο 

οικειοθελώς. Οι γενικοί ιατροί, όμως, και ειδικότερα οι παιδίατροι, 

ενδοκρινολόγοι, καρδιολόγοι, γαστρεντερολόγοι, μαιευτήρες, 

γυναικολόγοι και κυρίως οι οδοντίατροι, είναι αυτοί που φέρουν τη 

μεγαλύτερη ευθύνη για την αρχική αναγνώριση και παραπομπή 

αυτών των ασθενών. Δεύτερον, οι σοβαρές ιατρικές επιπλοκές των 

διαταραχών αυτών, οι οποίες συχνά ταλαιπωρούν το άτομο για 

μακρές χρονικές περιόδους, αντιμετωπίζονται καλύτερα από μια 

ομάδα επαγγελματιών (διεπιστημονική), που θα περιλαμβάνει 

ιατρούς, ψυχίατρους, ψυχολόγους, διατροφολόγους κ.α. Σε μια 

τέτοια ομάδα ο κάθε επιστήμονας από τη δική του σκοπιά και μέσα 
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από τις δικές του γνώσεις θα μπορέσει να συμβάλλει στην 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαταραχής.(7) 

 

 Επιδημιολογία 
 Για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής έχουν αναφερθεί 

ποσοστά που αγγίζουν ακόμα και το 4% σε πληθυσμούς έφηβων ή 

νεαρών ενήλικων κοριτσιών. Ειδικά οι γυναίκες φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτες στην ανάπτυξη αυτών των διαταραχών, καθώς 

αντιπροσωπεύουν το 90% των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με 

κάποια από τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Το γεγονός ότι οι 

διαταραχές αυτές είναι επιλεκτικά συχνότερες ανάμεσα στις 

γυναίκες, και ότι στις κοινωνίες που δίνεται έμφαση στη 

λεπτόσωμη σιλουέτα σαν ιδανικό της γυναικείας ομορφιάς τα 

ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα, υποδηλώνει ότι παράγοντες που 

σχετίζονται με την κοινωνία και την κουλτούρα αυτής 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην παθογένεια αυτών 

των διαταραχών όσο και στην αυξητική τους τάση.(7) 

         Πολλές ερευνητικές μελέτες επιβεβαιώνουν την επικράτηση 

των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στο γυναικείο φύλο, και 

δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία 

χρόνια.(7) Ιδιαίτερη αύξηση σημειώθηκε στις δυτικές βιομηχανικές 

χώρες και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα στο διάστημα από το 

1960 έως το 1980.(10) Προς απογοήτευση των ερευνητών, οι 

πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι περιορισμοί στο φαγητό, τα 

υπερφαγικά επεισόδια, οι καθαρτικές συμπεριφορές, και η 

διαστρεβλωμένη αυτοεικόνα, που παλαιότερα θεωρούνταν ως 

διαταραχές της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής, έχουν 

αρχίσει να κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους ακόμα και σε 

κορίτσια ηλικίας 9 ετών.  
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Ανάμεσα στους κλινικούς πληθυσμούς, οι Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής είναι πολύ συχνές ακόμα και σήμερα ανάμεσα 

στα άτομα που ανήκουν στην Καυκάσια φυλή και στις γυναίκες της 

μέσης ή ανώτερης κοινωνικοοικονομικής τάξης. Ωστόσο, η 

εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική τάξη και το φύλο φαίνονται στις 

τελευταίες έρευνες να αλλάζουν ως ένα βαθμό (7), καθώς οι 

διαταραχές αυτές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πάρει τη μορφή 

επιδημίας και βρίσκουν έδαφος σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και 

μειονότητες. Υπολογίζεται ότι στην Αμερικανική επικράτεια περί-

που 7.000.000 γυναίκες και 1.000.000 άνδρες εκδηλώνουν κάποια 

μορφή Διαταραχής Πρόσληψης Τροφής, με πρώτες σε σειρά 

εμφάνισης τη Νευρογενή Ανορεξία και τη Νευρογενή Βουλιμία.(10)   

Η Νευρογενής Βουλιμία και η Διαταραχή με Κρίσεις 

Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας είναι πιο συχνές από τη Νευρογενή 

Ανορεξία. Ωστόσο, τα ποσοστά που προκύπτουν από τις έρευνες 

θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη γιατί οι διαταραχές 

αυτές χαρακτηρίζονται από την τάση των ασθενών να 

αποκρύπτουν τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές και πρακτικές 

τους σχετικά με την κατανάλωση τροφής και σαν αποτέλεσμα 

αυτού πολλά περιστατικά αυτών των διαταραχών δεν αναφέρονται 

στο βαθμό που απαντώνται στην πραγματικότητα.  

 
 Συνοσηρότητα  
Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής συχνά συνοδεύονται και 

από άλλα ψυχιατρικά προβλήματα ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα 

κλινικά συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν αυτόματα, όταν το 

άτομο αντιπαρέλθει την κακή διατροφή και την αποστέρηση 

τροφής. (7) 
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 Αιτιολογία 
     Πριν αναπτύξουμε το ευρύ θέμα της αιτιολογίας των 

Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής είναι σημαντικό να έχουμε 

υπόψη μας τρεις ιδιότητες των υποτιθέμενων αιτιών αυτών των 

διαταραχών: 

1. Τα επαρκώς τεκμηριωμένα δεδομένα για τις αιτίες των 

διαταραχών αυτών είναι πολύ λίγα. Οι γνώσεις μας για τις 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής προέρχονται, ως επί το 

πλείστον, από κλινικές παρατηρήσεις ασθενών και όχι από 

πειράματα που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν μια 

αιτιώδη σχέση μεταξύ κάποιου παράγοντα και της 

εκδήλωσης μιας από αυτές τις διαταραχές. 

2. Είναι μάλλον απίθανο να υπάρχει μια και μόνο αιτία για 

οποιαδήποτε από αυτές τις διαταραχές. 

3. Ανεξάρτητα από τις περιορισμένες γνώσεις μας για την αιτία 

των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, αυτό δεν έχει 

επουδενί εμποδίσει την ανάπτυξη τεχνικών για τη θεραπεία 

τους.(2)  

Η αιτιολογία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής παραμένει 

αδιευκρίνιστη(7). Αυτό στο οποίο φαίνεται οι απόψεις των ειδικών 

να συγκλίνουν, είναι ότι η αιτιολογία των διαταραχών αυτών είναι 

πολυπαραγοντική (37), και η αναζήτηση ενός και μοναδικού 

αιτιολογικού παράγοντα φαίνεται να είναι ένα άκαρπο 

εγχείρημα.(14) Το αν και κατά πόσο μια Διαταραχή Πρόσληψης 

Τροφής θα εκδηλωθεί και θα επιμείνει συνεχίζοντας την πορεία 

της, είναι κάτι που θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από την 

παρουσία συνθηκών, οι οποίες ενεργοποιούν την επιρρέπεια του 

ατόμου σε ειδικούς παράγοντες κινδύνου ή το κατευθύνουν προς 

προστατευτικούς μηχανισμούς.(37) Όλες οι σύγχρονες 
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προσεγγίσεις συγκλίνουν στο ότι μια Διαταραχή Πρόσληψης 

Τροφής έρχεται σαν μια «προσωπική απάντηση» του ατόμου στις 

συνθήκες ζωής, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο. Αυτός είναι 

και ο λόγος, που συνίσταται η οποιαδήποτε ερμηνεία επιχειρείται 

να δοθεί, να στηρίζεται σε μια προσεκτική μελέτη της 

πολυεπίπεδης αλληλεπίδρασης ενός συνόλου παραγόντων, 

βιολογικών και ψυχολογικών, που διαπλέκονται με το κοινωνικό 

περιβάλλον και την κουλτούρα του και οικοδομούν ένα είδος 

προδιαθεσικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εκδήλωση τέτοιων 

διαταραχών.(7,14) 

 

• Κακοποίηση 
Σύμφωνα με τα δεδομένα κάποιων ερευνών, οι αναφορές για 

σεξουαλική κακοποίηση είναι συχνότερες στον πληθυσμό των 

πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο ποσοστό στο γενικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια, έχει 

διατυπωθεί η άποψη, ότι τα άτομα, που έχουν εμπειρίες 

κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία, διατρέχουν μεγάλο 

κίνδυνο να  εκδηλώσουν κάποια από τις Διαταραχές Πρόσληψης 

Τροφής.(14) Ασφαλώς, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να τεθούν 

υπό αμφισβήτηση, δεδομένου ότι πολλές φορές οι θεραπευόμενοι 

αναφέρονται σε  εμπειρίες και συμβάντα του παρελθόντος, τα 

οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό συνήθως 

γίνεται μέσα στα πλαίσια μιας ασυνείδητης προσπάθειας του 

θεραπευόμενου να ανταποκριθεί σε αυτό που, ο ίδιος θεωρεί ότι, ο 

θεραπευτής του αναμένει, προσδοκά ή υποθέτει ότι του έχει 

συμβεί. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τέτοιες 

αναφορές σε εμπειρίες κακοποίησης δεν προκύπτουν μόνο από 

πάσχοντες που βρίσκονται σε θεραπευτική διαδικασία, αλλά και σε 
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πάσχοντες που δεν δέχονται καμία θεραπευτική παρέμβαση.(33) 

Μεταγενέστερες ερευνητικές προσπάθειες για να επιβεβαιωθεί 

αυτό το αποτέλεσμα απέτυχαν (26) κι έτσι ο ρόλος της σεξουα-

λικής κακοποίησης στην αιτιοπαθογένεια των Διαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής παραμένει αβέβαιος.(5)    

      Συχνές είναι οι αναφορές των ερευνητικών δεδομένων και στη 

σωματική και λεκτική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, σε ό,τι 

αφορά τους πάσχοντες από κάποια Διαταραχή Πρόσληψης 

Τροφής. Συγκεκριμένα έχουν προκύψει από τις έρευνες τρία 

στοιχεία της εμπειρίας κακοποίησης, τα οποία οδηγούν σε στενό 

συσχετισμό της κακοποιητικής εμπειρίας και της εκδήλωσης της 

διαταραχής:  

1. το να έχει συμβεί η κακοποίηση σε πολύ μικρή ηλικία  

2. το να περιλαμβάνει η κακοποιητική εμπειρία την επιβολή του 

ενηλίκου στο παιδί με τη χρήση της σωματικής του δύναμης 

– υπεροχής  

3. το να είναι ο ενήλικος αυτός μέλος της οικογένειας του 

παιδιού – θύματος.(5,8) 

 

• Οικογένεια  
Ο Salvador Minuchin (21) υποστήριξε ότι η δυναμική της 

οικογένειας σχετίζεται στενά με την εκδήλωση των Διαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, αφενός το 

παιδί θεωρείται σωματικά – οργανικά ευάλωτο, και αφετέρου η 

οικογένεια του παιδιού εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που προάγουν την ανάπτυξη και εκδήλωση της 

Διαταραχής Πρόσληψης Τροφής. Κατά συνέπεια, η διαταραχή του 

παιδιού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποφυγή των 

συγκρούσεων μεταξύ των υπολοίπων μελών της οικογένειας, 
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καθώς η συμπτωματολογία του παιδιού υποκαθιστά άλλες, 

βαθύτερες ενδοοικογενειακές συγκρούσεις.(5)  

Τα χαρακτηριστικά των οικογενειών των πασχόντων από 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής έχουν συγκεντρωθεί από μελέτες 

των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ίδιων των 

ασθενών, αλλά και μέσα από μελέτες των χαρακτηριστικών των 

οικογενειών τους. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρούμε επιφυλάξεις 

γι’ αυτά τα δεδομένα, γιατί δε γνωρίζουμε αν όσα παρατηρούμε και 

καταγράφουμε είναι η αιτία της διαταραχής ή το αποτέλεσμα 

αυτής. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των 

ερευνών ποικίλλουν ανάλογα και με τις ερευνητικές μεθόδους ή τις 

πηγές των δεδομένων. Για παράδειγμα, οι ίδιοι οι ασθενείς, όταν 

ερωτηθούν, συχνά αναφέρουν υψηλά επίπεδα ενδοοικογενειακών 

συγκρούσεων (17), σε αντίθεση με τους γονείς τους που δεν 

κάνουν τέτοιες αναφορές. Σε μια μελέτη, που παρατηρήθηκε μια 

σχετική διαφοροποίηση των γονέων της πειραματικής ομάδας 

(γονείς πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής) από 

τους γονείς της ομάδας ελέγχου, οι πρώτοι ανέφεραν: 

- υψηλά επίπεδα απομόνωσης  

- χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εμπλοκής όλων των μελών  

- χαμηλά επίπεδα ψυχολογικής και ηθικής στήριξης. (5) 

     Γενικότερα, φαίνεται ότι οι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις 

αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των οικογενειών των 

πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.(14) Παρόλα 

αυτά, όταν οι οικογένειες αυτές αξιολογήθηκαν ως προς στοιχεία 

όπως: 

− αυστηρότητα  

− εγγύτητα   

− συναισθηματική εμπλοκή  

− επικριτικά σχόλια  

− εχθρότητα 
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δεν παρουσίασαν υψηλά επίπεδα συγκρούσεων (4). Αυτό ίσως 

έχει να κάνει με το γεγονός ότι υιοθετείται από τις οικογένειες αυτές 

μια τακτική αποφυγής των συγκρούσεων. Όταν όμως οι 

οικογένειες αυτές αξιολογούνται μετά την αποθεραπεία του 

πάσχοντος μέλους, παρουσιάζουν μια βελτιωμένη εικόνα 

τουλάχιστον ως προς την λειτουργικότητά τους.(35) Το εύρημα 

αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι η συμπτωματολογία του 

ασθενούς υποκαθιστά βαθύτερες ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, 

γιατί, αν συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε σε τέτοιες έρευνες οι 

συγκρούσεις να έχουν αναδυθεί στην επιφάνεια μετά τη βελτίωση 

του ασθενούς.(5) 

  Σε κάποιες μελέτες οι ερευνητές έχουν επιλέξει, ως μέθοδο 

συλλογής δεδομένων, την ερευνητική παρατήρηση μέσα στα 

πλαίσια μιας προσπάθειας να αποστασιοποιηθούν από τις 

αναφορές των ίδιων των ασθενών, ώστε να είναι σε θέση να 

διαχωρίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια ποια είναι τα πραγματικά 

χαρακτηριστικά των οικογενειών αυτών και πώς αυτά γίνονται 

αντιληπτά από τα πάσχοντα μέλη. Στις μελέτες αυτές προκύπτει 

ότι οι οικογένειες των πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης 

Τροφής δε διαφέρουν κατά πολύ από τις υπόλοιπες οικογένειες, 

σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των θετικών και αρνητικών μηνυμάτων 

προς τα παιδιά τους. Υπήρξαν, ωστόσο, και κάποια 

διαφοροποιητικά στοιχεία όπως: 

- οι γονείς των παιδιών με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής ήταν 

περισσότερο αποκαλυπτικοί – επιδεικτικοί σε σχέση με το σώμα 

τους (π.χ. χρησιμοποιούν την τουαλέτα και αφήνουν την πόρτα 

ανοιχτή, η πόρτα του υπνοδωματίου τους είναι ανοικτή ενώ 

εκείνοι αλλάζουν ρούχα κ.α.) 
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- οι γονείς των παιδιών με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής 

εμφάνιζαν ελλείψεις στις δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ. δυσκολία 

στο να ζητούν διευκρινήσεις για ασαφείς δηλώσεις των παιδιών 

τους).(31)   

      Σε ό,τι αφορά την οικογένεια του πάσχοντος, θεωρείται ότι 

προδιαθεσικοί παράγοντες για την εκδήλωση των διαταραχών 

αυτών αποτελούν: 

− η μεγάλη άσκηση ελέγχου 

− η μείωση της αυτονομίας του 

παιδιού  

− η μειωμένη ενσυναίσθηση  

− η μειωμένη συναισθηματικη 

υποστήριξη 

− το «μπλοκάρισμα» της 

συναισθηματικής 

έκφρασης του παιδιού  

− η υπεραξιολόγηση της 

αυξημένης επίδοσης / 

διάκρισης / επιτυχίας.(14)    

     Ο συνδυασμός τέτοιου είδους δεδομένων με δεδομένα ερευνών 

που στηρίζονται στις αναφορές των ίδιων των πασχόντων, ίσως να 

βοηθούσε να οδηγηθούμε σε μια πιο ξεκάθαρη άποψη για το ρόλο 

της οικογένειας. Πιθανώς με αυτόν τον τρόπο να μπορούσαμε να 

καταλήξουμε στο αν οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής συνδέο-

νται με πραγματικά προβληματικά στοιχεία των οικογενειών ή αν 

συνδέονται με τον τρόπο που οι πάσχοντες αντιλαμβάνονται την 

οικογένειά τους ως προβληματική.(5) 

    

• Ψυχολογικοί Παράγοντες  
Η πλειονότητα των θεωριών, που έχουν αναπτυχθεί για να 

εξηγήσουν τις ψυχολογικές συνιστώσες των Διαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής, εστιάζουν στο διαταραγμένο τρόπο με τον 

οποίο ο πάσχων βιώνει τον εαυτό του, το σώμα του και την 

προσωπική του ταυτότητα. Ο τρόπος που βιώνει ο πάσχων την 

αυτοαξία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εξωτερική του 
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εμφάνιση και τα επιτεύγματά του. Η υπέρμετρη ενασχόληση με το 

σώμα ερμηνεύεται σαν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να 

αντιμετωπίσει τα υποβόσκοντα αισθήματα αδυναμίας και 

ακαταλληλότητας.(7) Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το ότι έχουν 

αναγνωριστεί ως προδιαθεσικοί παράγοντες τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

− χαμηλή αυτοεκτίμηση 

− χαμηλό αυτοσυναίσθημα 

− έλλειψη πίστης προς τον 

εαυτό  

− έλλειψη πίστης προς τις 

δυνατότητές του 

− συνεχής τάση συμμόρ-

φωσης με τις επιθυμίες των 

άλλων 

− τάση ικανοποίησης των 

αναγκών των άλλων  

− έντονη δυσαρέσκεια με το 

σωματικό βάρος  

− δυσαρέσκεια με την εικόνα 

του σώματος (14)  

 

• Προσωπικότητα 
     Τα στοιχεία για την προσωπικότητα του πάσχοντος πολλές 

φορές προέρχονται από δεδομένα ερευνών, που έχουν στηριχθεί 

σε αναδρομικές αναφορές των ίδιων των ασθενών, αλλά και 

συγγενών τους για την προσωπικότητα του πάσχοντος πριν και 

μετά την εμφάνιση της διαταραχής. Θα πρέπει, ωστόσο, να 

βλέπουμε με επιφύλαξη τέτοιου είδους δεδομένα, καθώς σε τέτοιες 

αναδρομικές αναφορές υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το άτομο να 

έχει επηρεαστεί από την τρέχουσα κατάσταση του ατόμου και την 

τωρινή του διάγνωση.(5) 

     Σε ό,τι αφορά μελέτες, που έχουν στηριχθεί στη χορήγηση 

ερωτηματολογίων προσωπικότητας (π.χ. MMPI), αναφέρεται ότι οι 
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πάσχοντες από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα νευρωτισμού, άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Επίσης, σημειώνουν υψηλές βαθμολογίες σε μετρήσεις που 

αφορούν την αποδοχή παραδοσιακών αρχών και αξιών, δηλαδή 

δείχνουν να ενστερνίζονται τόσο τα οικογενειακά όσο και τα 

κοινωνικά πρότυπα, όπως αυτά προβάλλονται σήμερα. Σε τέτοιες 

έρευνες έχουν εντοπιστεί και διαφορές μεταξύ των ασθενών που 

πάσχουν από Νευρογενή Ανορεξία και αυτούς που πάσχουν από 

Νευρογενή Βουλιμία. Πιο συγκεκριμένα: 

- οι ασθενείς που εμφανίζουν Νευρογενή Ανορεξία αναφέρουν 

κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση και άγχος (14) 

- οι ασθενείς που πάσχουν από Νευρογενή Βουλιμία εμφανίζουν 

πιο έντονη ψυχοπαθολογία και σημειώνουν υψηλότερες 

βαθμολογίες σε αρκετές βαθμίδες των ερωτηματολογίων 

προσωπικότητας. (5,14) 

      Γενικότερα, τα άτομα που υποφέρουν από Διαταραχές 

Διάθεσης (κυρίως Κατάθλιψη) αλλά και από Διαταραχές 

Προσωπικότητας (κυρίως Αποφευκτική, Ναρκισσιστική και Οριακή) 

παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο να εκδηλώσουν Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής.(14) 

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μελέτες που ερευνούν 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν προβλεπτικούς παράγοντες για την εμφάνιση των 

Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.(20) Σε έρευνα που διεξήχθη στη 

Μινεάπολη με δείγμα 2.000 φοιτητών, στους οποίους χορηγήθηκε 

ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογούσε την επικινδυνότητα 

ανάπτυξης αυτών των διαταραχών, προέκυψε ότι αυτή ήταν ο 

παράγοντας που με μεγαλύτερη ακρίβεια προβλέπει τον κίνδυνο 

ανάπτυξης αυτών των διαταραχών, μια μέτρηση που αφορά το 
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βαθμό στον οποίο το άτομο είναι ικανό να αναγνωρίζει 

διαφορετικές σωματικές – βιολογικές εσωτερικές ανάγκες και 

καταστάσεις.(5) 

 

• Το Φύλο και η Ηλικία   
 Το φύλο και η ηλικία είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες 

που συντείνουν στην εκδήλωση των Διαταραχών Πρόσληψης 

Τροφής. Ένα ποσοστό που αγγίζει το 90% των πασχόντων από 

αυτές τις διαταραχές είναι έφηβες ή νεαρές ενήλικες γυναίκες (14), 

γεγονός που οφείλεται κατά πολλούς στο ότι οι γυναίκες 

επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα πρότυπα που 

προβάλλει η κοινωνία και τα οποία φαίνεται να ενισχύουν θετικά 

την επιθυμία να είναι κανείς αδύνατος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 

δίαιτες είναι πολύ συχνές ανάμεσα σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, της 

Καυκάσιας φυλής και υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, 

στην ίδια ομάδα δηλαδή που σημειώνεται το υψηλότερο ποσοστό 

Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.(5)  

 Είναι λίγες οι έρευνες που έχουν εστιάσει στο να 

κατανοήσουμε τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στους άνδρες. 

Η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών, που έχουν λάβει την 

διάγνωση μιας Διαταραχής Πρόσληψης Τροφής είναι 1:10. 

Ωστόσο, οι επαγγελματίες που ειδικεύονται στη θεραπεία των 

διαταραχών αυτών στους άνδρες διατυπώνουν την υποψία τους 

ότι οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής καταγράφονται σε 

μικρότερο του πραγματικού βαθμού για τους άνδρες, βαθμός που 

δεν αντανακλά τα αληθινά ποσοστά, που οι ειδικοί αυτοί  θεωρούν 

ότι για συγκεκριμένες υποομάδες ανδρών μάλλον είναι 

απροσδόκητα υψηλά. Για παράδειγμα, πρόσφατες έρευνες 
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αναφέρουν αρκετά υψηλά ποσοστά των Διαταραχών Πρόσληψης 

Τροφής σε ομοφυλόφιλους άνδρες.(7) 

       Η εκδήλωση αυτών των διαταραχών στους άνδρες 

διαφοροποιείται καθώς οι άνδρες ασχολούνται λιγότερο με το να 

φθάσουν σε ένα συγκεκριμένο ιδανικό βάρος ή με το μέγεθος των 

ρούχων που φοράνε και εστιάζουν περισσότερο σε θέματα που 

αφορούν τη γράμμωση των μυών τους και την αποφυγή 

εναπόθεσης λίπους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους. 

(7) 

        Δεδομένου ότι η έναρξη των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής 

έπεται μιας περιόδου αυστηρής δίαιτας ή μιας γενικότερης 

ανησυχίας για το βάρος, η συμβολή των προτύπων, που 

προβάλλονται για το ρόλο του κάθε φύλου και την ιδανική εικόνα 

αυτού, είναι αδιαμφισβήτητα καθοριστικής σημασίας για την 

ανάπτυξη των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.(19) Σε καμία 

περίπτωση, βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι όλοι όσοι κάνουν δίαιτα 

θα εμφανίσουν και κάποια από τις Διαταραχές Πρόσληψης 

Τροφής, καθώς είναι πολυάριθμοι οι παράγοντες που θα πρέπει 

να συγκλίνουν για να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για 

την εκδήλωση μιας τέτοιας διαταραχής.(5) 

 

• Βιολογία – Γενετική – Εγκέφαλος  
 Υπάρχουν δεδομένα που στηρίζουν την άποψη ότι τόσο οι 

γενετικοί όσο και οι βιολογικοί παράγοντες συμβάλλουν τρόπον 

τινά στην ανάπτυξη των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.(14,37) 

Ο ρόλος των γενετικών καταβολών και της κληρονομικής 

προδιάθεσης αποδεικνύεται μέσα από τη σημαντικά μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους 

βιολογικούς συγγενείς των πασχόντων. Το εύρημα αυτό 
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παραπέμπει στην πιθανή ύπαρξη μηχανισμών μεταβίβασης των 

διαταραχών αυτών στα μέλη μιας οικογένειας.(5,37) Πιο 

συγκεκριμένα, οι γυναίκες συγγενείς των πασχόντων γυναικών 

έχουν 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής.(5,30,32)  

 Στο γενετικό επίπεδο, υπάρχουν δεδομένα που θέλουν τη 

Νευρογενή Ανορεξία και τη Νευρογενή Βουλιμία να εμφανίζονται 

με ποσοστά σύμπτωσης σχεδόν 50% μεταξύ των μονοζυγωτικών 

διδύμων, σε σύγκριση με ποσοστό 10% μεταξύ των 

ετεροζυγωτικών διδύμων ή των μη δίδυμων αδελφών.(30) 

 Σε ό,τι αφορά τον εγκέφαλο, η προσοχή των ερευνητών έχει 

εστιάσει στις υποθαλαμο-υποφυσιακές ανωμαλίες.(5) Ο υποθά-

λαμος είναι ένα εγκεφαλικό κέντρο «κλειδί» του προσθεγκεφάλου, 

με μια σειρά ευδιάκριτων πυρήνων. Βλάβη σε έναν από τους 

πυρήνες αυτούς διαταράσσει μία ή περισσότερες συμπεριφορές 

σχετιζόμενες με τα κίνητρα όπως η θρέψη, η πρόσληψη νερού, η 

ρύθμιση της θερμοκρασίας, η σεξουαλική και η μαχητική 

συμπεριφορά. Επίσης, ο υποθάλαμος ρυθμίζει και την έκκριση 

ορμονών, μέσω της επίδρασης που ασκεί στην υπόφυση.(15,32) 

Τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια (εγκεφαλίνες, ενδορφίνες) είναι 

χημικές ουσίες, που απελευθερώνονται από τον ίδιο τον 

οργανισμό μας με στόχο να μειώσουν την αίσθηση του πόνου. Τα 

οπιοειδή πεπτίδια απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια περιόδων 

αποστέρησης τροφής και θεωρείται ότι παίζουν ρόλο στις 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.(5) 

 Σε ό,τι αφορά τους νευροδιαβιβαστές, δηλαδή τις πρώτες ύλες 

που συνθέτει κάθε νευρώνας από πρόδρομα μόρια, που 

προέρχονται από την τροφή, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

σεροτονίνη και τη νορεπινεφρίνη.(15,36) Στους πάσχοντες από 

 23



Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής τα επίπεδα της νορεπινεφρίνης 

είναι χαμηλά, τόσο στη Νευρογενή Ανορεξία όσο και στη 

Νευρογενή Βουλιμία, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά.(36)  Υπό 

κανονικές συνθήκες ο εγκέφαλος διατηρεί ένα σχετικά σταθερό 

επίπεδο κάθε νευροδιαβιβαστή ακόμα και σε περιόδους νηστείας. 

Αν υπάρχει όμως στη διατροφή υψηλή ή χαμηλή συγκέντρωση 

των απαραίτητων για τη σύνθεση ενός συγκεκριμένου 

νευροδιαβιβαστή πρόδρομων ουσιών, ο εγκέφαλος μπορεί να 

συνθέσει μια κάπως μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη συνήθη 

ποσότητα του νευροδιαβιβαστή αυτού.(15,36) Έχει προκύψει από 

τις έρευνες ότι τα άτομα με Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής 

παρουσιάζουν μια διαταραχή της σεροτονινεργικής 

δραστηριότητας΄ τα αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης προάγουν το 

αίσθημα πληρότητας – κορεσμού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

επιθυμία για την πρόσληψη τροφής. Σε ό,τι αφορά την παράταση 

της υπερφαγικής συμπεριφοράς, από την άποψη της χρονικής 

διάρκειας ενός υπερφαγικού επεισοδίου, έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι μπορεί να οφείλεται σε διαταραχή της λειτουργίας της 

σεροτονίνης, μιας και η τελευταία εμπλέκεται στη διαδικασία του 

αισθήματος του κορεσμού.(37)  

 Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως ότι οι έρευνες, που 

εστιάζουν αποκλειστικά στους μηχανισμούς του εγκεφάλου που 

σχετίζονται με το αίσθημα της πείνας, την πρόσληψη τροφής και το 

αίσθημα πληρότητας – κορεσμού, δεν έχουν να προσφέρουν 

πολλά στις γνώσεις μας για άλλα κύρια χαρακτηριστικά – στοιχεία 

των διαταραχών αυτών, και κυρίως για το ότι είναι κεντρικό 

στοιχείο ο έντονος, επίμονος φόβος του πάσχοντος ότι θα γίνει 

υπέρβαρος – ο φόβος του πάχους.(36) 
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 Είναι σαφές ότι η αιτιολογία και οι παθοφυσιολογικοί 

μηχανισμοί των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής δεν έχουν 

ευκρινώς αναγνωρισθεί. Ωστόσο, έχουν σημειωθεί πρόοδοι στη 

μοριακή γενετική και παράλληλα αυξάνονται συνέχεια οι γνώσεις 

μας στο χώρο των βιολογικών παραμέτρων, που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του σωματικού βάρους (π.χ. 

λεπτίνη). Όλες αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την αισιοδοξία ότι θα 

σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της παθοφυσιολογίας των 

Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής και στον προσδιορισμό των 

ειδικών γονιδίων, που ενδεχομένως αποτελούν προδιαθεσικούς 

παράγοντες ανάπτυξης των διαταραχών αυτών.(37) 

  

• Άτομο 
Φαίνεται μέσα από τις έρευνες ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος 

να εκδηλωθεί κάποιο διατροφικό πρόβλημα σε νεαρά άτομα που 

πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα (διαβήτη, άσθμα) ή σε άτομα 

που παρουσιάζουν πρώιμη ήβη. Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει να 

σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης Διαταραχών Πρόσληψης 

Τροφής είναι η αναπτυξιακή φάση που διάγει το άτομο.(14) 

Επίσης υψηλός είναι ο κίνδυνος να λάβουν διάγνωση 

Διαταραχής Πρόσληψης Τροφής και άτομα που ανήκουν σε 

συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, στις οποίες αναμένεται 

ότι η ενασχόληση με το βάρος και την εικόνα του σώματος είναι 

έντονη (μοντέλα, χορευτές, γυμναστές, παρουσιαστές, αθλητές, 

καλλιτέχνες, στρατιωτικοί, αναβάτες ιππασίας, παλαιστές, body 

builders).(7,13,14) Σε τέτοιου είδους επαγγέλματα οι πιέσεις, που 

ασκούνται για την απώλεια βάρους ή τη διατήρηση του σωματικού 

βάρους σε ένα επίπεδο, είναι πολύ μεγάλες. Γενικότερα σε αυτούς 

τους επαγγελματικούς χώρους επικρατεί η αντίληψη ότι η 
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εξωτερική εμφάνιση και η εικόνα του σώματος είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την επαγγελματική επιτυχία και τα επιτεύγμα-

τα.(7) 

 

• Κοινωνικοί – πολιτισμικοί παράγοντες – Κουλτούρα 
Φαίνεται να υπάρχει μια ευρέος φάσματος ποικιλία σε ό,τι 

αφορά το σωματικό βάρος των ατόμων που ζουν σε διαφορετικά 

κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. Βιολογικοί, ψυχολογικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες διαπλέκονται για να καθορίσουν αν τελικά 

ένα άτομο θα γίνει παχύσαρκο ή το αντίθετο, δηλαδή αν θα είναι 

λεπτόσωμο ή αδύνατο. Οι επιρροές του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος, ακόμα και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, θα 

καθορίσουν τον τρόπο που βλέπουμε την απίσχνανση ή την 

παχυσαρκία. Η μορφοποίηση των διαφόρων προλήψεων, 

προκαταλήψεων και τελετουργιών θα καθοριστεί από τις διάφορες 

γνωσίες, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά γενικότερα.(14) 

Ο ουσιαστικός ρόλος της κουλτούρας στην εγκατάσταση 

ρεαλιστικών, σε αντίθεση με διαταραγμένων, αντιλήψεων 

αναφορικά με το σώμα υπογραμμίζεται μέσα από το υψηλότερο 

ποσοστό εμφάνισης των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στις 

βιομηχανικές κοινωνίες (Αμερική, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία, 

Ευρώπη). Ως ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες για την 

ανάπτυξη τέτοιων διαταραχών έχει αναγνωρισθεί και η 

δυτικόμορφη κουλτούρα, που προβάλλει το πρότυπο της 

λεπτόσωμης σιλουέτας και την ίδια στιγμή ωθεί προς την 

κατανάλωση πλούσιων ποσοτήτων τροφής (και κυρίως του 

«γρήγορου φαγητού»).(14,23) Με το πέρασμα των ετών, τα 

πρότυπα που η κοινωνία προβάλλει για την εικόνα του ιδανικού 

σώματος διαφοροποιούνται. Τις τελευταίες δεκαετίες, στην 
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κουλτούρα των δυτικών κοινωνιών, έχει παρατηρηθεί μια σταθερή 

πορεία προς ολοένα και πιο αδύνατα σώματα ως τα ιδανικά.(13) 

Το ιδανικό αυτό φαίνεται να είναι το όχημα μέσω του οποίου οι 

άνθρωποι μαθαίνουν να αισθάνονται ότι είναι ή να φοβούνται 

μήπως γίνουν παχύσαρκοι.(39)  

Η δύναμη και τεράστια επιρροή των κοινωνικών επιδράσεων 

στη διαμόρφωση του σωματικού βάρους εντοπίζεται στο γεγονός 

ότι οι επιδράσεις αυτές είναι πολυεπίπεδες στην εκδήλωσή τους 

και μπορούν να αναγνωριστούν στην οικογένεια, στις διάφορες 

υπηρεσίες, στην κοινότητα και στην κοινωνία εν γένει.(14,23) Για 

παράδειγμα στα εξώφυλλα του Playboy παρατηρήθηκε ότι από το 

1959 ως το 1978 υπήρχε μια σαφής στροφή προς τη 

φωτογράφηση όλο και πιο αδύνατων γυναικών.(13) Αν και αυτή η 

τάση φαίνεται τώρα να έχει σταθεροποιηθεί (34), οι υποψήφιες σε 

διαγωνισμούς ομορφιάς μέχρι το 1988 φαίνεται να ήταν όλο και 

πιο αδύνατες. Αυτό το ιδανικό του λεπτόσωμου σώματος το έχει 

ενστερνιστεί μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων νέων γυναικών, οι 

οποίες αν και έχουν ένα κανονικό – φυσιολογικό βάρος, 

αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως υπέρβαρους. Μια μελέτη 

σε κορίτσια του γυμνασίου δείχνει ότι το 1/3 αυτών εσφαλμένα 

αισθανόταν ότι είναι υπέρβαρες.(19) 

Το γεγονός ότι τόσο μεγάλος αριθμός γυναικών επιχειρεί να 

ελέγξει την πρόσληψη τροφής, το μέγεθος και σχήμα του σώματός 

του φαίνεται να καθορίζεται από την κουλτούρα της κάθε 

κοινωνίας. Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής φαίνεται να 

ανθίζουν σε κοινωνίες που προβάλλουν ως αξίες την αδύνατη 

σιλουέτα, την ανεξαρτησία και τα προσωπικά επιτεύγματα και σε 

κοινωνίες στις οποίες οι ρόλοι των γυναικών είναι συχνά 

συγκεχυμένοι και αντιφατικοί. Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής 
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θεωρούνται ότι προκύπτουν ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των 

γυναικών να διαχειριστούν τις αλλαγές στο ρόλο τους. Ορισμένοι 

θεωρητικοί έχουν υποστηρίξει ότι οι αξίες της αυτονομίας και των 

προσωπικών επιτευγμάτων στις βιομηχανικές κοινωνίες έρχονται 

σε σύγκρουση με τις διαπροσωπικές ανάγκες των γυναικών, που 

είναι απαραίτητες για την υγιή εξέλιξή τους. Οι γυναίκες που είναι 

ψυχολογικά ευάλωτες ή που δεν έχουν τέτοιες εσωτερικές δομές, 

που θα τους επιτρέψουν να δομήσουν το αίσθημα της σύνδεσης – 

επικοινωνίας με τους άλλους ανεξάρτητα από το κοινωνικό 

περιβάλλον, μπορεί να καταφύγουν στο φαγητό στα πλαίσια μιας 

προσπάθειας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για τη 

δημιουργία σχέσεων.(7) Οι διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις 

άλλωστε θεωρούνται ένας σημαντικός παράγοντας στην εκδήλωση 

των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.(14) 

Η λεπτόσωμη εμφάνιση στις γυναίκες έγινε συνώνυμη με τη 

δύναμη, την επιτυχία, τον έλεγχο, και έχει ταυτιστεί με τη 

σεξουαλική ελκυστικότητα. Την ίδια στιγμή, η παχυσαρκία 

αντιπροσωπεύει ένα ανεπιθύμητο, μη-ελκυστικό σώμα, την 

αποτυχία, την οκνηρία, την αυτοεγκατάλειψη, την έλλειψη θέλησης 

και αυτοελέγχου, τη μοναξιά, την απληστία, την συστολή, την 

απουσία εξυπνάδας και ευστροφίας.(6,37) Με το πέρασμα των 

ετών, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας σχετικά με την 

παχυσαρκία γινόταν πιο έντονη, τόσο ο επιπολασμός των 

Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής ολοένα και αυξανόταν.(5) 

       Σε πολλές κοινωνίες, ωστόσο, συνεχίζεται να παρατηρείται 

ενασχόληση με την τροφή σε μεγάλο βαθμό, τα πολυτελή 

εστιατόρια πληθαίνουν και αναρίθμητα περιοδικά και τηλεοπτικές 

εκπομπές είναι αφιερωμένα στη μαγειρική. Την ίδια στιγμή τα 

ποσοστά των ατόμων, που πάσχουν από παχυσαρκία, είναι 
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ανησυχητικά και συνακόλουθα, η δίαιτα για την απώλεια βάρους 

είναι ένα φαινόμενο κοινό και έχει αναπτυχθεί σε μια βιομηχανία, 

που αφήνει τεράστια χρηματικά ποσά. Στις κοινωνίες αρχίζει να 

υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση τόσο για την υγεία όσο και για 

την παχυσαρκία, και η δίαιτα με σκοπό  την απώλεια βάρους 

γίνεται όλο και πιο συχνό φαινόμενο΄ ο αριθμός των ατόμων που 

κάνουν δίαιτα έχει αυξηθεί από 7% για τους άνδρες και 14% για τις 

γυναίκες το 1950 σε 24% για τους άνδρες και 40% για τις γυναίκες 

το 1993. Η βιομηχανία της δίαιτας (βιβλία, χάπια, βίντεο, ειδικά 

φαγητά) εκτιμάται στα 30 δις δολάρια κάθε χρόνο. (Το 1993 η 

Αμερικανική κυβέρνηση ξόδεψε περίπου αυτό το ποσό συλλογικά 

για την παιδεία, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εργασία και 

τους κοινωνικούς φορείς). Ενδεικτικό είναι ότι  η λιποαναρρόφηση 

έχει γίνει η πιο συχνή επέμβαση στην πλαστική χειρουργική.(3,5)  

Τα παραπάνω καταδεικνύονται μέσα από έρευνες όπως αυτή 

που πραγματοποιήθηκε στο Πακιστάν σε δείγμα 369 έφηβων 

κοριτσιών, και βρέθηκε ότι κανένα από αυτά δεν πληρούσε τα 

κριτήρια για την διάγνωση της Νευρογενούς Ανορεξίας, ενώ μόνο 

ένα πληρούσε τα κριτήρια για την διάγνωση της Νευρογενούς 

Βουλιμίας.(23) Σε άλλη μια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 

δείγμα φοιτητών κολεγίου από την Ουγκάντα και την Μ. Βρετανία, 

ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν την 

ελκυστικότητα γυναικών που απεικονίζονταν γυμνές σε πίνακες 

ζωγραφικής και ποίκιλαν από πολύ αδύνατες ως παχουλές. Οι 

φοιτητές από την Ουγκάντα εκτιμούσαν ότι οι παχουλές γυναίκες 

ήταν πιο ελκυστικές από τις πολύ αδύνατες, σε αντίθεση με τους 

φοιτητές από την Βρετανία.(11) Άλλες έρευνες, που στηρίζουν την 

άποψη αυτή της επίδρασης των κοινωνικοπολιτισμικών 

παραγόντων στη διατροφική συμπεριφορά του ατόμου, έχουν βρει 
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ότι για τις γυναίκες, που προέρχονται από κουλτούρες με χαμηλά 

ποσοστά Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, όταν βρεθούν να ζουν 

σε κουλτούρες με υψηλά ποσοστά αυτών των διαταραχών, 

αυξάνεται το ποσοστό εμφάνισης των διαταραχών αυτών σε αυτή 

την ομάδα.(39)  

Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος για την τροφή στις 

σύγχρονες κοινωνίες, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός 

ότι αυτή η πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχει αρχίσει να 

νοσεί. Η εφαρμογή διαφόρων διαιτητικών σχημάτων με στόχο την 

απώλεια βάρους, κυρίως από το γυναικείο πληθυσμό, και η 

αντιρροπιστική πολλές φορές παρορμητική υπερκατανάλωση 

τροφών πήραν επιδημικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αγγίζουν 

αρκετά συχνά ή ακόμα και να φθάνουν τα ψυχοπαθολογικά όρια. 

(37) Οι έφηβες κοπέλες της Καυκάσιας φυλής κάνουν δίαιτα πιο 

συχνά απ’ ότι οι Αφροαμερικανές έφηβες και έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να είναι δυσαρεστημένες με τα σώματά τους.(29)  Και 

οι δυο αυτοί παράγοντες είναι συνδεδεμένοι με τον αυξημένο 

κίνδυνο για την ανάπτυξη μιας Διαταραχής Πρόσληψης Τροφής. 

Πρόσφατα όμως, η έμφαση στη λεπτόσωμη σιλουέτα και τη δίαιτα 

εξαπλώθηκε και πέρα από την ομάδα των γυναικών της 

Καυκάσιας φυλής, της υψηλής ή μέσης κοινωνικοοικονομικής 

τάξης, και σε γυναίκες χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών 

τάξεων.Ο επιπολασμός των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής έχει 

αυξηθεί και σε αυτές τις ομάδες. 

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτή η υπεραπασχόληση με 

το να είναι κανείς αδύνατος ίσως να βρίσκεται και σε ύφεση. Σε 

έρευνα των Garner et al. (1980) φάνηκε ότι ο αριθμός των άρθρων 

που αναφέρονταν σε δίαιτες αυξανόταν σταθερά κατά τη διάρκεια 

της περιόδου που τα εξώφυλλα παρουσίαζαν όλο και πιο αδύνατες 
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γυναίκες.(13) Οι Nemeroff et al. (1994) ανέλυσαν το περιεχόμενο 3 

γυναικείων περιοδικών για τη χρονική περίοδο μεταξύ 1980 και 

1991. Ο αριθμός των άρθρων που αναφέρονταν στην απώλεια 

βάρους είχε μειωθεί στα 2 από αυτά.(24)  Άλλες έρευνες δείχνουν 

ότι η ένταση με την οποία τα άτομα επιμένουν σε μια δίαιτα, αλλά 

και οι συμπεριφορές των ατόμων που πάσχουν από Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής, έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια.(12) 

Οι Nemeroff et al. (1994) επίσης ανέλυσαν το περιεχόμενο 

αρκετών ανδρικών περιοδικών και βρήκαν ότι η συχνότητα 

παρουσίας άρθρων σχετικών με την απώλεια βάρους, αν και είναι 

πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τα γυναικεία περιοδικά, στην 

χρονική περίοδο που μελετούσε η έρευνα, η συχνότητα αυτή είχε 

αυξηθεί.(24) Βέβαια, θα ήταν παρακινδυνευμένο να υποθέσουμε 

ότι είμαστε προ των θυρών μιας έξαρσης των Διαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής στους άνδρες. Είναι περισσότερο αποδεκτό 

να πούμε ότι τα άρθρα αυτά εστιάζουν στο ιδανικό ανδρικό σώμα 

προβάλλοντας όμως ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος ή την 

αυξημένη μυϊκή μάζα.(22) 

Η έμφαση, που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στον αιτιολογικό 

ρόλο των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων σε ότι αφορά τις 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, έχει συμβάλλει στην 

εντατικοποίηση των προσπαθειών να τροποποιηθεί η επίδραση 

αυτών των μεταβλητών στα άτομα κυρίως της εφηβικής και νεαρής 

ενήλικης ζωής. Ίσως με τέτοιου είδους προσπάθειες να ανατραπεί 

η προβολή αυτού του προτύπου της λεπτόσωμης σιλουέτας ως 

ενδεικτικό της ελκυστικότητας, της επιτυχίας, της δύναμης και του 

ελέγχου κι έτσι να μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη της 

ανάπτυξης αυτών των διαταραχών.(37) 
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   * * * * * * 

Συμπερασματικά, η αποσαφήνιση των ρόλων και της 

διαπλοκής μεταξύ βιολογικών, κοινωνικοπολιτισμικών και ψυχολο-

γικών παραγόντων, που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, θα οδηγήσει σε 

περισσότερο ακριβείς και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, προ-

ληπτικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα των καταστάσεων αυτών. (7) 
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