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Το παρόν κλινικό εγχειρίδιο έχει παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Υλοποίηση Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Πληθυσμού και Διεξαγωγή Πανελλαδικής Μελέτης-Έρευνας 

για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής», που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση 
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και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-

2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Πρόλογος της Επιστημονικά Υπεύθυνης 

 

Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΣΑ, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για 

εμένα η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης, γραμμένη από τον άξιο συνεργάτη μου 

Γιώργο Κωνσταντακόπουλο και με την πολύτιμη συνεισφορά των υπολοίπων αγαπητών, 

διεπιστημονικών συνεργατών μου σε αυτό το έργο, Αθανασίας Λιοζίδου και Νίκης Φίλιππα. 

Η ΑΝΑΣΑ ιδρύθηκε, με πολύ αγάπη, το Μάιο 2007 και αποτελεί την πρώτη μη κερδοσκοπική 

εταιρία στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη 

θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) καθώς και 

υπέρ της ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

Τον Οκτώβριο 2008, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΑΝΑΣΑ, τα αιτήματα για θεραπεία και 

βοήθεια από ασθενείς και τις οικογένειές τους ήταν τόσα πολλά που επαναπροσδιορίστηκαν οι 

στόχοι του φορέα και τέθηκε ως επείγουσα προτεραιότητα η ίδρυση μιας δομής για τη θεραπεία 

των ασθενών. Έτσι εγκαινιάστηκε και το Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ, το οποίο λειτουργεί σαν 

πολυδύναμη μονάδα ημερήσιας φροντίδας και πολυδιάστατης θεραπείας των ασθενών με 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, ως εξωτερικό ιατρείο πρωτίστως, με σκοπό τη διάγνωση, τη 

θεραπευτική αντιμετώπιση, την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη και λειτουργική αυτονόμηση 

των μελών και παράλληλα την στήριξη των οικογενειών τους. Αποτελεί την πρώτη μάχιμη 

προσπάθεια της ΑΝΑΣΑ για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους πάσχοντες από 

ΔΠΤ (Ψυχογενή Ανορεξία, Ψυχογενή Βουλιμία, Διαταραχή Επεισοδιακής Υπερφαγίας). Είναι 

το πρώτο και μοναδικό στη χώρα μας, νοσοκομείο ημέρας εξειδικευμένο στις διατροφικές 

διαταραχές που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και συμβουλευτικής 

υποστήριξης των πασχόντων και των οικογενειών τους. Η αρχή της διεπιστημονικότητας 

αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ημέρας, καθώς η 

πολυπλοκότητα των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής καθιστά τη θεραπευτική τους 

αντιμετώπιση σχεδόν αδύνατη χωρίς τη συνεργασία επαγγελματιών υγείας διαφορετικών 
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ειδικοτήτων. Το θεραπευτικό πλαίσιο περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία (ατομική, οικογενειακή, 

ομαδική), φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτική της οικογένειας, διατροφολογική συμβουλευτική 

και ψυχοεκπαίδευση. 

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να δημιουργήσουμε ένα έγκυρο κλινικό εγχειρίδιο, το οποίο  

εξετάζει, όσο πιο περιεκτικά θα μπορούσαμε, όσα είναι έως τώρα γνωστά για τη θεραπεία των 

ΔΠΤ. Οι επιστημονικοί συνεργάτες μου κι εγώ προσωπικά, ελπίζαμε να ολοκληρώσουμε τη 

συγγραφή μίας μελέτης, η οποία θα αποτελούσε χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης, αφύπνισης και 

θεραπευτικής προσέγγισης σε κλινικούς συναδέλφους, ιατρούς, ερευνητές και γενικότερα 

επαγγελματίες στον ευρύτερο θεραπευτικό χώρο της χώρας μας. Στη μελέτη αυτή εστιάσαμε 

στις ισχυρές ιδέες, θεωρίες, υποθέσεις και θεραπευτικά μοντέλα που έχουν κυριαρχήσει στο 

χώρο. Οι ΔΠΤ συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους θεραπευτές τόσο σε ό,τι 

αφορά την ερμηνεία τους όσο και σε σχέση με το θεραπευτικό τρόπο αντιμετώπισης τους. 

Εύχομαι από την ψυχή μου η Μελέτη αυτή να είναι καλοτάξιδη και εύχρηστη στους 

συναδέλφους του κλινικού χώρου και ως αποτέλεσμα, να λειτουργήσει καταλυτικά στη σωστή 

και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των πασχόντων με ΔΠΤ στη χώρα μας. 

Σαν επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, νιώθω πως η συγγραφή αυτής της Μελέτης αποτελεί 

ουσιαστική και σημαντική συνεισφορά στην ελληνική, ψυχιατρική βιβλιογραφία, καθώς 

παρουσιάζει ολοκληρωμένα όσα έως τώρα είναι γνωστά και έγκυρα στον πολυσύνθετο κόσμο 

των ΔΠΤ, μια κατηγορία ψυχικών διαταραχών που εξελικτικά κι επί δεκαετίες, απασχολεί και 

προκαλεί τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και γενικότερα τους συναδέλφους στον 

ιατρικό και θεραπευτικό χώρο. Παράλληλα, εύχομαι η Μελέτη αυτή να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες στο χώρο της υγείας να κατανοήσουν σε βάθος την πολυσύνθετη φύση των 

διαταραχών αυτών και να αποτελέσει το έργο αυτό ένα χρήσιμο εργαλείο στην ενημέρωση τους 

πάνω στις ΔΠΤ, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες οι πάσχοντες από αυτές τις διαταραχές έρχονται 

όλο και πιο συχνά στην προσοχή των κλινικών και ζητούν τη βοήθεια των θεραπευτών και 

κλινικών προκειμένου να θεραπευτούν και να βγούν ως νικητές από το “χρυσό κλουβί” των 

ΔΠΤ. 

Τέλος, εύχομαι στους άξιους συνεργάτες μου (διεπιστημονική ομάδα συγγραφής αυτού του 

έργου αλλά και στη διακλαδική κλινική ομάδα του ΚΗ, ΑΝΑΣΑ) να συνεχίσουμε περαιτέρω τη 

σημαντική προσφορά μας στη θεραπεία των πολυσύνθετων ΔΠΤ καθώς και στην έγκυρη 
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επιστημονική γνώση και επιπλέον στην έρευνα, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί μεγάλη ανάγκη 

για τη χώρα μας. 

 

Ιούλιος 2015 

Μαρίτα Γεραρχάκη 
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I 

Εισαγωγή: Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής 

και η παρούσα μελέτη 
 

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος & Μαρίτα Γεραρχάκη 

 
 

Ι.1. Διαταραχές πρόσληψης τροφής – Σύντομη ιστορική αναδρομή 

 
 
Η πρώτη κλινική περιγραφή της ψυχογενούς ανορεξίας έγινε το 1689, όταν ο Άγγλος ιατρός 

Richard Morton ανέφερε δύο περιπτώσεις, μίας γυναίκας και ενός άνδρα, που παρουσίαζαν 

άρνηση λήψης τροφής και απίσχναση χωρίς συνυπάρχουσα σωματική νόσο. Αντίθετα με τον 

άνδρα ασθενή, που ανάρρωσε με αλλαγή περιβάλλοντος διαβίωσης και σταδιακή επανασίτιση, η 

γυναίκα ασθενής αρνήθηκε σταθερά να λάβει οποιαδήποτε θεραπεία και κατέληξε εντός τριών 

μηνών, αφού είχε παραμείνει σε σοβαρή απίσχναση για πάνω από δύο χρόνια (Morton 1694). 

Μόλις το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα υπήρξαν νέες αναφορές στην ψυχογενή 

ανορεξία, αυτή τη φορά ως ψυχικής αιτιολογίας νόσο. Ο διακεκριμένος Άγγλος ιατρός, Sir 

William Gull παρουσίασε αναλυτικά το 1873 τρεις περιπτώσεις ψυχογενούς ανορεξίας, 

εισάγοντας παράλληλα τον όρο Anorexia Nervosa (Gull 1873), ενώ την ίδια χρονιά ο Ernest-

Charles Lasègue, καθηγητής ιατρικής στο Hôpital Necker του Παρισιού, ανακοίνωσε τα 

πορίσματά του σχετικά με τη νέα διαγνωστική οντότητα που ονόμαζε «Υστερική Ανορεξία» 

(Anorexie Hysterique) (Lasègue 1964) και επισήμανε περισσότερο τα ψυχολογικά συμπτώματα 

των ασθενών και το ρόλο που παίζει η εμπλοκή της οικογένειας στη διαιώνιση της διαταραχής. 

Οι απόπειρες κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα να εντοπιστεί η αιτιολογία της 

ψυχογενούς ανορεξίας είτε σε βλάβες της υπόφυσης (Hepworth 1999) είτε και με 

ψυχαναλυτικής έμπνευσης υποθέσεις (Brumberg 2000), όχι μόνο δεν καρποφόρησαν αλλά 

εμπόδισαν μάλλον την ψυχοπαθολογική διερεύνηση της διαταραχής. Μόλις τη δεκαετία του ’60, 

μέσα από τις εργασίες της Hilde Bruch επανέρχεται στο προσκήνιο η μελέτη των 

ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων της διαταραχής ως βάση για τη διερεύνηση της 

αιτιοπαθογένειας και για την αναζήτηση αποτελεσματικών θεραπειών. Η Bruch προσδιόρισε την 

ψυχογενή ανορεξία βάσει τριών κλινικών χαρακτηριστικών, τα οποία θεωρούσε διαταραχές της 
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αντίληψης και της σκέψης: τη διαταραχή της εικόνας σώματος, τη διαταραχή στην αντίληψη 

σωματικών καταστάσεων (όπως της πείνας, της εξάντλησης κ.ά.) και συναισθημάτων και την 

αίσθηση αναποτελεσματικότητας που διακατέχει τις ασθενείς (Bruch 1962, 1966). Υποστήριζε 

ότι τα χαρακτηριστικά αυτά συνιστούν τις κλινικές εκδηλώσεις ελλειμμάτων στην ψυχολογική 

ανάπτυξη της προσωπικότητας, που διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία 

και αποτελούν το υπόβαθρο της διαταραχής. Οι εργασίες της Bruch επέδρασαν καταλυτικά στην 

περαιτέρω μελέτη των διαταραχών πρόσληψης τροφής ενώ παράλληλα συνέβαλαν σημαντικά 

στην αύξηση ενδιαφέροντος του πλατύτερου κοινού για αυτές (Bruch 1973, 1978). 

Σε αντίθεση με την ψυχογενή ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία περιγράφτηκε ως 

ιδιαίτερο κλινικό σύνδρομο σχετικά πολύ πρόσφατα. Τα βουλιμικά επεισόδια μέχρι τη δεκαετία 

του ’70 είχαν θεωρηθεί ένα σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί αποκλειστικά στο πλαίσιο είτε 

της ψυχογενούς ανορεξίας είτε της παχυσαρκίας (Beumont et al. 1994). Η πρώτη κλινική 

περιγραφή της ως ξεχωριστό κλινικό σύνδρομο έγινε το 1979 από τον Gerald Russell, που 

εισήγαγε τον όρο Bulimia Nervosa, εντοπίζοντας παράλληλα τα κοινά χαρακτηριστικά της με 

την ψυχογενή ανορεξία, τον φόβο πάχυνσης και τη διαταραχή της εικόνας σώματος (Russell 

1979). 

Στον Πίνακα I.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες μεταβολές στα διεθνή 

ταξινομητικά συστήματα, International Classification of Diseases (ICD) της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας (WHO) και Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA), διαχρονικά, όσον αφορά τις περιγραφές και τα 

διαγνωστικά κριτήρια των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Δομημένα διαγνωστικά κριτήρια για 

την ψυχογενή ανορεξία διατυπώνονται για πρώτη φορά το 1980 στο DSM-III (APA 1980) και 

επαναδιατυπώνονται στις επόμενες εκδόσεις, DSM-III-R (APA 1987), DSM-IV (APA 1994) και 

DSM-IV-TR (APA 2000), με μικρές μόνο μεταβολές. Στο DSM-ΙΙΙ εισάγεται η «βουλιμία» ως 

ξεχωριστή διαταραχή, χωρίς ωστόσο να περιληφθούν τότε στα διαγνωστικά κριτήρια ο φόβος 

πάχυνσης και η διαταραχή εικόνας σώματος. Στην αναθεώρηση της έκδοσης αυτής (DMV-III-R) 

η διαταραχή μετονομάζεται σε ψυχογενή βουλιμία και περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό κριτήριο η 

«επίμονη, υπερβολική ανησυχία για το σχήμα και το βάρος του σώματος». Στο DSM-IV 

περιγράφεται ως πιθανό νέο σύνδρομο η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Το 2013 

κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του DSM (DSM-5) (APA 2013), τα διαγνωστικά κριτήρια της 

οποίας θα παρουσιαστούν παρακάτω. Στο DSM-5 περιλαμβάνονται στη γενική κατηγορία  
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Πίνακας I.1 

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής στα προηγούμενα διεθνή ταξινομητικά συστήματα 

 
DSM-I (1952) 

Η ψυχογενής ανορεξία αναφέρεται ως “ψυχο-φυσιολογική αντίδραση”, η οποία είναι μορφή νευρωτικής νόσου. 

DSM-II (1968) 

Η ψυχογενής ανορεξία κατατάσσεται στις “διαταραχές σίτισης” (feeding disturbances) μαζί με την pica και το μηρυκασμό. 

ICD-9 (1978) 

 Τίθενται διαγνωστικά κριτήρια για την ψυχογενή ανορεξία, τα οποία δεν είναι δομημένα. Πέραν των βασικών 

χαρακτηριστικών (άρνηση πρόσληψης τροφής και απώλεια βάρους) περιγράφονται διάφορα, αποκλειστικά συμπεριφορικά, 
συμπτώματα. 

 Η διαταραχή εικόνας σώματος δεν περιλαμβάνεται στα περιγραφόμενα συμπτώματα. 

 Η βουλιμία δεν περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή διαταραχή. Η υπερφαγία περιγράφεται ως σύμπτωμα της ψυχογενούς 

ανορεξίας. 

 Περιλαμβάνεται διαγνωστική κατηγορία “διαταραχή πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενη αλλιώς”. 

DSM-III (1980) 

 Εισαγωγή δομημένων διαγνωστικών κριτηρίων για την ψυχογενή ανορεξία. 

 Η διαταραχή εικόνας σώματος περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό κριτήριο, ανεξάρτητο από το φόβο πάχυνσης, που αποτελεί 
επίσης κριτήριο. 

 Περιλαμβάνεται ως κριτήριο σχετικά με το σωματικό βάρος η απώλεια βάρους κατά ≥ 25% του αρχικού, παράλληλα με την 
άρνηση να διατηρηθεί τρέχον βάρος πάνω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο. 

 Η “βουλιμία” περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή διαταραχή. 

 Δεν περιγράφεται συμπτωματολογία της βουλιμίας η οποία να σχετίζεται με την εικόνα σώματος. 

 Οι ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία και βουλιμικά επεισόδια δεν παίρνουν την επιπλέον διάγνωση της βουλιμίας. 

DSM-III-R (1987) 

 Τροποποιείται το κριτήριο σχετικά με το σωματικό βάρος σε χαμηλότερο κατά ≤ 15% από το κατώτερο φυσιολογικό όριο. 

 Εισάγεται η αμηνόρροια ως κριτήριο για την ψυχογενή ανορεξία. 

 Εισάγεται ο όρος “ψυχογενής βουλιμία”. 

 Εισάγεται ως κριτήριο για την ψυχογενή βουλιμία η “υπερβολική ανησυχία για το βάρος και το σχήμα του σώματος”. 

 Οι ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία και βουλιμικά επεισόδια μπορούν να λάβουν και τις δύο διαγνώσεις. 

ICD-10 (1992) 

 Εισαγωγή δομημένων διαγνωστικών κριτηρίων για την ψυχογενή ανορεξία. 

 Η διαταραχή εικόνας σώματος περιλαμβάνεται αποτελεί ξεχωριστό κριτήριο. 

 Η ψυχογενής βουλιμία περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή διαταραχή. 

 Ο φόβος πάχυνσης σε συνδυασμό με το αυστηρό χαμηλό ιδεώδες σωματικό βάρος αποτελεί κριτήριο για την ψυχογενή 
βουλιμία. 

 Εισάγονται οι διαγνώσεις “άτυπη ψυχογενής ανορεξία” και “άτυπη ψυχογενής βουλιμία”. 

DSM-IV (1994) 

 Εισαγωγή ειδικών τύπων της ψυχογενούς ανορεξίας (περιοριστικός και υπερφαγικός/καθαρτικός). Κατά συνέπεια οι 

ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία και βουλιμικά επεισόδια δεν παίρνουν επιπλέον τη διάγνωση της ψυχογενούς βουλιμίας 
αλλά κατατάσσονται στον υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο ψυχογενούς ανορεξίας. 

 Εισαγωγή ειδικών τύπων της ψυχογενούς βουλιμίας (καθαρτικός και μη καθαρτικός). 

 Περιλαμβάνεται διαγνωστική κατηγορία “διαταραχή πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενη αλλιώς”. Η διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, παρόλο που αναφέρεται ως πιθανό νέο σύνδρομο. 

 

Αναπαραγωγή από Κωνσταντακόπουλος 2013 
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«Διαταραχές σίτισης και πρόσληψης τροφής» οι εξής διαγνωστικές κατηγορίες (διαταραχές): 

Ψυχογενής ανορεξία, Ψυχογενής βουλιμία, Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, Pica, 

Διαταραχή μυρηκασμού, Διαταραχή αποφυγής/περιορισμού λήψης τροφής, Άλλες 

προσδιοριζόμενες διαταραχές σίτισης ή πρόσληψης τροφής, Μη προσδιοριζόμενες διαταραχές 

σίτισης ή πρόσληψης τροφής. 

 

 

I.2. Ψυχογενής ανορεξία 
 

 
Ι.2.1. Κλινική περιγραφή 

 

Σε όλες τις κλινικές περιγραφές της ψυχογενούς ανορεξίας, από τις πιο πρώιμες μέχρι αυτές των 

σύγχρονων διαγνωστικών συστημάτων, πυρηνικά χαρακτηριστικά της νόσου θεωρούνται: 

- η διατήρηση του σωματικού βάρους σε επίπεδο κατώτερο από το ελάχιστο φυσιολογικό 

για το ύψος και την ηλικία, 

- ο περιορισμός της πρόσληψης τροφής ή/και άλλες συμπεριφορές που παρεμποδίζουν την 

αύξηση του βάρους, 

- ο υπερβολικός φόβος για την αύξηση του βάρους, 

- η διαταραχή στην αντίληψη της εικόνας σώματος και η υπερενασχόληση με το βάρος και 

το σχήμα του σώματος. 

Παρότι ο όρος «ανορεξία», που εισήχθει από τις πρώτες περιγραφές της διαταραχής (anorexia 

nervosa), χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι σήμερα, χαρακτηριστικό της διαταραχής δεν είναι η 

απώλεια ή η σημαντική μείωση της όρεξης, τουλάχιστον στα αρχικά στάδιά της, πριν 

εγκατασταθεί χρόνια και βαριά απίσχναση. Ο περιορισμός της προσλαμβανόμενης τροφής 

γίνεται εκουσίως, δηλαδή με προσπάθεια των ασθενών να αντισταθούν στην πείνα, και όχι λόγω 

μειωμένης όρεξης. 

Οι ασθενείς προσπαθούν να περιορίσουν τις προσλαμβανόμενες θερμίδες όχι μόνο με 

περιορισμό της ποσότητας του φαγητού αλλά και με απόλυτη αποφυγή παχυντικών (λιπών, 

υδατανθράκων) και χρήση αποκλειστικά «διαιτητικών» τροφών και σε ορισμένες περιπτώσεις 

με λήψη αντι-ορεξιογόνων φαρμάκων. Ωστόσο, ορισμένες ασθενείς χάνουν περιοδικά τον 

έλεγχο στην προσπάθεια να διατηρήσουν αυστηρά δίαιτα και εκδηλώνουν υπερφαγικά επεισόδια. 



14 
 

 

Αυτές οι ασθενείς καθώς και όσες εμφανίζουν παρεκκλίσεις από τον αυστηρό διαιτητικό τους 

πρόγραμμα, καταφεύγουν σε καθαρτικές συμπεριφορές, όπως προκλητούς εμετούς (που 

προκαλούν με μηχανικό τρόπο ή λήψη εμετικών ουσιών) ή λήψη καθαρτικών σκευασμάτων σε 

μεγάλες ποσότητες. Βάσει της ύπαρξης ή μη υπερφαγικών επεισοδίων και καθαρτικών 

συμπεριφορών στην κλινική εικόνα, διαχωρίζονται δύο τύποι της διαταραχής: ο περιοριστικός 

τύπος (μόνο περιορισμός της διατροφής, χωρίς υπερφαγικά επεισόδια ή καθαρτικές 

συμπεριφορές) και ο υπερφαγικός/καθαρτικός τύπος (καθαρτικές συμπεριφορές σε υπερφαγικά 

επεισόδια ή σε περιπτώσεις παρέκκλισης από το διαιτητικό πρόγραμμα διατροφής), οι οποίοι 

φαίνεται να έχουν θεραπευτική και προγνωστική σημασία. Στο σύνολό τους οι ασθενείς με 

ψυχογενή ανορεξία υιοθετούν επίσης διάφορες συμπεριφορές που οδηγούν σε απώλεια βάρους, 

με πλέον συνήθη την υπερβολική και καταναγκαστικού τύπου σωματική άσκηση, αλλά ενίοτε 

και λήψη διουρητικών φαρμάκων ή θυρεοειδικών ορμονών. 

Οι παθολογικές συμπεριφορές σχετικά με τη διατροφή και το σωματικό βάρος 

συνδέονται με υπερβολικό φόβο των ασθενών για τον κίνδυνο αύξησης του βάρους τους. Ο 

φόβος αυτός κυριαρχεί στην σκέψη των ασθενών και υποκινεί τις προαναφερόμενες 

συμπεριφορές, που στοχεύουν στον απόλυτο έλεγχο του σωματικού βάρους. Οι ασθενείς 

βιώνουν την αγωνία ότι κάθε παρέκκλιση από τον αυστηρό περιορισμό της διατροφής και τα 

επιπλέον μέτρα που παίρνουν, θα οδηγήσει σε απότομη και ανεξέλεγκτη αύξηση του βάρους. 

Αντιστρόφως, η επιπλέον απώλεια βάρους, ακόμα και όταν η ασθενής αναγνωρίζει ότι είναι 

αδύνατη, λειτουργεί καθησυχαστικά στο φόβο πάχυνσης. Άλλες συμπεριφορές ελέγχου του 

βάρους και του σχήματος του σώματος έχουν καταναγκαστικό χαρακτήρα, όπως το συχνό 

ζύγισμα, η λεπτομερής και τελετουργική παρακολούθηση στον καθρέπτη, ο έλεγχος 

συγκεκριμένων σημείων του σώματος μέσω της αφής και των ρούχων κ.ά. 

Οι πεποιθήσεις των ασθενών σχετικά με το σχήμα και το βάρος του σώματός τους είναι 

συνήθως υπερβολικές και άκαμπτες. Θεωρούν ότι δεν είναι αδύνατες ενώ βρίσκονται σε εμφανή 

απίσχναση, ή αντιστρόφως υποστηρίζουν ότι θα είναι παχύσαρκες αν αυξήσουν έστω και 

ελάχιστα το βάρος τους. Αντιστοίχως, υπερβολικές πεποιθήσεις εκφράζουν για την επίδραση 

του φαγητού και των επιμέρους τροφών στην αύξηση του βάρους. Συνήθως, τουλάχιστον σε 

αρχικά στάδια, οι ασθενείς δεν δέχονται καμία αμφισβήτηση των πεποιθήσεών τους από τους 

άλλους και δεν θεωρούν την κατάστασή τους παθολογική. Γι’ αυτό δεν αναζητούν βοήθεια για 

τη διαταραχή και αρνούνται τη θεραπεία. Αναγνωρίζοντας την αντίθετη γνώμη των άλλων, δεν 
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αλλάζουν στάση, αλλά επιχειρούν την απόκρυψη της διατροφικής τους συμπεριφοράς (π.χ. 

τρώνε μόνες) ή της σωματικής τους εικόνας (π.χ. φορώντας φαρδιά ρούχα) και σε περιπτώσεις 

που το βάρος τους ελέγχεται από άλλους, όπως γονείς ή θεραπευτές, χρησιμοποιούν μεθόδους 

παραπλάνησης (π.χ. πίνουν πολύ νερό πριν ζυγιστούν). Πολλές ασθενείς συνεχίζουν να μην 

αναγνωρίζουν ότι πάσχουν ακόμα και όταν η απίσχνασή τους είναι εξεζητημένη και οδηγεί σε 

σημαντικές σωματικές επιπλοκές και γενική δυσλειτουργία, εμφανίζουν δηλαδή παντελή 

έλλειψη εναισθησίας (επίγνωσης του νοσηρού). Σε άλλες περιπτώσεις, οι ασθενείς αναγνωρίζουν 

σωματικά προβλήματα ή ψυχικές εκδηλώσεις (π.χ. άγχος ή κατάθλιψη), για τα οποία επιθυμούν 

βοήθεια, αλλά δεν δέχονται να αλλάξουν διατροφική συμπεριφορά. Τέλος, και στις περιπτώσεις 

που οι ασθενείς αποδέχονται την ψυχογενή ανορεξία ως πηγή των προβλημάτων τους, 

εμφανίζουν αντίσταση στη θεραπεία με έντονες δυσκολίες να αλλάξουν τις παθολογικές 

συμπεριφορές. 

Η διαταραχή της εικόνας σώματος στην ψυχογενή ανορεξία με βάση τα μέχρι τώρα 

δεδομένα από τη διερεύνηση της διαταραχής συνίσταται σε αντιληπτικά, συναισθηματικά και 

νοητικά βιώματα, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το σώμα τίθεται το επίκεντρο της προσοχής 

των ασθενών και συχνά αναφέρουν ότι «βλέπουν» παχιά ορισμένα μέρη του σώματος ή και 

συνολικά το σχήμα του σώματός τους ως υπέρβαρο. Αντίστοιχα, αισθάνονται έντονα την 

προπέτεια περιοχών του σώματος, π.χ. της κοιλιάς. Οι διαταραχές αυτές της αντίληψης δεν 

συνιστούν τυπικές ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις αλλά εξαρτώνται καθοριστικά από τη 

συναισθηματική φόρτιση των ασθενών, π.χ. το άγχος ότι το βάρος έχει αυξηθεί μετά από γεύμα, 

και συνδέονται στενά με τις αντίστοιχες πεποιθήσεις των ασθενών για το βάρος και το σχήμα 

του σώματός τους. 

Συνήθεις συνοδές κλινικές εκδηλώσεις της διαταραχής είναι αγχώδη, καταθλιπτικά και 

ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα. Ο υποσιτισμός επιφέρει καταθλιπτική διάθεση, ανηδονία και 

αϋπνία (Keys et al. 1950) και επιπλέον οι επιπτώσεις της διαταραχής στη λειτουργικότητα και 

τις διαπροσωπικές σχέσεις της ασθενούς, συχνά επιδρούν αρνητικά στη διάθεση. Το άγχος 

συνοδεύει πολλές από τις συμπεριφορές των ασθενών (π.χ. τη λήψη γεύματος, τον έλεγχο του 

βάρους, την απόκρυψη του προβλήματος), μπορεί όμως να είναι γενικευμένο. Πολλές 

συμπεριφορές των ασθενών σχετικά με τον έλεγχο της διατροφής και του βάρους έχουν συχνά 

χαρακτηριστικά καταναγκασμών, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες επίσης συνδέονται με τον 

υποσιτισμό (Keys et al. 1950). Μπορεί ωστόσο να εμφανίζονται παράλληλα και 
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ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα με περιεχόμενο άσχετο με τη διατροφή και το βάρος (π.χ. 

ιδεοληψίες τάξης ή καθαριότητας). 

Σωματικές επιπλοκές 

Οι ιατρικές επιπλοκές της ψυχογενούς ανορεξίας προκαλούνται κυρίως από τον υποσιτισμό και 

τον καταβολισμό σε περιπτώσεις έντονης απίσχνασης. Γενικές επιπτώσεις του υποσιτισμού στην 

ψυχική κατάσταση συνιστούν οι διαταραχές του ύπνου, η αυξημένη κινητική δραστηριότητα και η 

ευερεθιστότητα, ενώ στη φυσική κατάσταση εμφανίζονται κόπωση, μυική αδυναμία, υποθερμία 

και αφυδάτωση. Ειδικά ελλείμματα στη θρέψη λόγω του περιορισμού της διατροφής, όπως 

ανεπάρκεια βιταμινών (φυλλικού οξέως, βιταμίνης D, συμπλέγματος Β), σιδήρου, ασβεστίου, 

μαγνησίου και λευκωμάτων, έχουν επιπτώσεις σε πολλά συστήματα του οργανισμού. Επιπλέον, 

οι διαταραχές του μεταβολισμού προκαλούν τόσο άμεσες επιπλοκές όσο και έμμεσες μέσω 

ορμονολογικών διαταραχών. 

Το είδος και η βαρύτητα των επιπλοκών που θα παρουσιαστούν, καθορίζονται σε ένα 

βαθμό από ιδιοσυστατικούς παράγοντες αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό από το ρυθμό απώλειας 

βάρους, τη βαρύτητα και τη χρονιότητα της απίσχνασης (Mitchell & Crow 2006). Οι πιθανές 

σωματικές επιπλοκές της ψυχογενούς ανορεξίας κατά σύστημα του οργανισμού αναφέρονται 

στον Πίνακα I.2. Οι σωματικές συνέπειες των υπερφαγικών και καθαρτικών συμπεριφορών 

περιγράφονται πιο αναλυτικά στο υποκεφάλαιο της ψυχογενούς βουλιμίας. Οι περισσότερες από 

τις επιπλοκές είναι αναστρέψιμες μετά την ανάκτηση του βάρους. Ωστόσο, η οστεοπόρωση δεν 

αποκαθίσταται πλήρως μετά την ανάκτηση του βάρους και ορισμένες εγκεφαλικές μεταβολές 

που σχετίζονται με νοητικές λειτουργίες και αυξάνονται με τη χρονιότητα της διαταραχής, 

μπορεί να μην αντιστρέφονται πλήρως (Fonville et al. 2014). 

Ψυχιατρική συνοσηρότητα 

Συνόσηση με άλλη ψυχική διαταραχή παρατηρείται στο 50% και πλέον των ασθενών με 

ψυχογενή ανορεξία ενώ το 30% και πλέον πληρεί τα κριτήρια για 3 ή περισσότερες διαταραχές 

ταυτόχρονα (Hudson και συν. 2007). 

Οι αγχώδεις και οι καταθλιπτικές διαταραχές εμφανίζονται στις ασθενείς με ψυχογενή 

ανορεξία σε σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση με τις αντίστοιχης ηλικίας ομάδες 

του γενικού πληθυσμού (Hudson et al. 2007). Οι συχνότερες συνοσηρές αγχώδεις διαταραχές 

βρέθηκε ότι είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και η κοινωνική φοβία (Kaye et al. 2004). 

Όλες αυτές οι διαταραχές πρέπει να διαγνώσκονται ως συνοσηρές, μόνο εφόσον αποκλειστεί ότι  
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Πίνακας I.2 

Σωματικές επιπλοκές της ψυχογενούς ανορεξίας 

 

Σύστημα Επιπλοκή 

Καρδιαγγειακό Υπόταση, Ορθοστατική υπόταση, Βραδυκαρδία, Ακροκυάνωση, Παθολογικά ευρήματα 

στο Η.Κ.Γ (χαμηλά δυναμικά, παράταση QT διαστήματος, αρρυθμίες), Καρδιακή 

ανακοπή 

Νευρικό Νοητικές δυσλειτουργίες (διαταραχές συγκέντρωσης, προσοχής, μνήμης), Οργανικό 

ψυχοσύνδρομο, Επιληπτικές κρίσεις, Εικόνα ψευδοατροφίας με αναστρέψιμη διεύρυνση 

των κοιλιών στη νευροαπεικόνιση, Περιφερική νευροπάθεια 

Ενδοκρινείς αδένες Διακοπή μεταβολικού κύκλου των οιστρογόνων και μείωση έκκρισης γοναδοτροπινών 

(αμηνόρροια), Μείωση των ενεργών κλασμάτων των θυροειδικών ορμονών και αύξηση 

των ανενεργών, Αύξηση επιπέδων της κορτιζόλης, Μείωση των επιπέδων της λεπτίνης, 

Υπογλυκαιμία, Υποθερμία, Υπερχοληστεριναιμία  

Μυοσκελετικό Μείωση της οστικής μάζας (αναστολή αύξησης του ύψους σε έφηβες, πρώιμη 

οστεοπόρωση σε ενήλικες), Απώλεια μυικής μάζας, Μυικές κράμπες, Μυαλγίες – 

αρθραλγίες 

Πεπτικό Μείωση της γαστρικής και εντερικής κινητικότητας (δυσπεψία, αίσθημα κορεσμού, 

δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός), Στοματίτιδα – γλωσσίτιδα 

*Από καθαρτικές συμπεριφορές: Υπεραμυλασαιμία, Οξεία παγκρεατίτιδα, Οισοφαγίτιδα, 

Οισοφάγος Barrett, Pήξη οισοφάγου, Yπερπλασία παρωτίδων, Διάβρωση οδοντικής 

επιφάνειας και προοδευτική απασβέστωση δοντιών 

Δέρμα Ξηροδερμία, Υπέρχρωση λόγω υπερκαροτιναιμίας, Τριχόπτωση, Lanugo (λεπτές, 

άχρωμες τρίχες στην πλάτη, την κοιλιακή χώρα και τον πήχη) 

Αιμοποιητικό Λευκοπενία, Αναιμία, Θρομβοκυτοπενία 

Ουροποιητικό Νυκτουρία, Συχνοουρία, Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπομαγνησιαιμία, υποκαλιαιμία, 

υποχλωριαιμία, υπονατριαιμία), Νεφρολιθίαση 
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το είδος και η βαρύτητα των συμπτωμάτων δεν μπορεί να οφείλονται στον υποσιτισμό (βλ. 

παρακάτω Διάγνωση). Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι η εμφάνιση αγχωδών διαταραχών συχνά 

προηγείται της έναρξης της ψυχογενούς ανορεξίας (Kaye et al. 2004), όπως και η μείζων 

κατάθλιψη στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων συνόσησης (Fernandez-Aranda et al. 2007). 

 Συχνή συνόσηση με εξάρτηση από το αλκοόλ φαίνεται ότι εμφανίζεται στην ψυχογενή 

ανορεξία σε συνδυασμό με υπερφαγικά επεισόδια (δηλαδή στον υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο της 

διαταραχής) ή με ιστορικό ψυχογενούς βουλιμίας (Bulik et al. 2004). Αντίθετα, δεν βρέθηκε 

σημαντική συνοσηρότητα της ψυχογενούς ανορεξίας με χρήση άλλων εθιστικών ουσιών 

(Calero-Elvira et al. 2009). 

Τα τελευταία χρόνια διερευνάται η σχέση μεταξύ των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

και της διαταραχής σωματικής δυσμορφία. Από τα μέχρι τώρα ευρήματα φαίνεται ότι η 

συνύπαρξη των διαταραχών είναι πολύ κοινή, με συχνότητα που φτάνει το 39% των ασθενών με 

ψυχογενή ανορεξία (Grant et al. 2002) και ξεπερνά το 50% στο σύνολο των ασθενών με 

διαταραχή πρόσληψης τροφής (Dingemans et al. 2012). Στις περισσότερες περιπτώσεις 

συνύπαρξής τους, η ψυχογενής ανορεξία εμφανίζεται προ της διαταραχής σωματικής 

δυσμορφίας (Hartmann et al. 2013). 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες το 25-80% των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία 

πληρούν τα κριτήρια και για μια τουλάχιστον διαταραχή προσωπικότητας. Στο σύνολο των 

ασθενών και τον περιοριστικό τύπο της διαταραχής οι πιο συχνές διαγνώσεις είναι της 

αποφευκτικής, της ιδεοψυχαναγκαστικής και της εξαρτητικής διαταραχής προσωπικότητας 

(Ομάδα C), ενώ στον υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο έχει βρεθεί ότι συχνότερη είναι η οριακή 

διαταραχή προσωπικότητας (Grilo 2002), αν και από σχετική μετα-ανάλυση αμφισβητείται η 

επάρκεια των ερευνητικών δεδομένων για αυτόν τον τύπο (Cassin & von Ranson 2005). Σε 

εφήβους ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία βρέθηκε επίσης συνύπαρξη διαταραχής 

προσωπικότητας στο 25% με συχνότερες την αποφευκτική, την ιδεοψυχαναγκαστική και την 

οριακή (Gaudio & Di Ciommo 2011). 

 

Ι.2.2. Επιδημιολογία 

 

Η ψυχογενής ανορεξία δεν είναι μία συχνή πάθηση. Σε επιδημιολογικές μελέτες από διάφορες 

χώρες ο δια βίου επιπολασμός (life-time prevalence) της διαταραχής κυμαίνεται από 0,9% έως 
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2,2% στο γυναικείο πληθυσμό και ο επιπολασμός σημείου (point  prevalence) είναι γύρω στο 

0,3% και φτάνει μέχρι 1,3% αν συνυπολογιστούν και υπο-ουδικές περιπτώσεις (Hudson et al. 

2007, Keski-Rahkonen et al. 2007, Smink et al. 2012). Ωστόσο, η διαταραχή είναι πολύ 

συχνότερη στην εφηβική και νεαρά ενήλικη ζωή. Η επίπτωσή της (incidence = 

νεοεμφανιζόμενες περιπτώσεις ανά έτος) στην εφηβική ηλικία βρέθηκε από 270 έως 1204 

περιπτώσεις ανά 100.000 γυναίκες ανά έτος σε μελέτες στη Φιλανδία (Keski-Rahkonen et al. 

2007, Isomaa et al. 2009). Η συχνότητα εμφάνισης της ψυχογενούς ανορεξίας στον ανδρικό 

πληθυσμό είναι τουλάχιστον 10 φορές μικρότερη από αυτή που βρίσκεται στις γυναίκες, 

πρόκειται δηλαδή για σχεδόν αποκλειστικά γυναικεία πάθηση. 

Ο επιπολασμός και η επίπτωση της ψυχογενούς ανορεξίας φαίνεται να αυξάνοται κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σύμφωνα με τις επιδημιολογικές μελέτες και παράλληλα 

να μειώνεται η ηλικία εμφάνισής της  Ωστόσο, η αύξηση αυτή μπορεί να μην αντανανακλά μια 

έξαρση της διαταραχής λόγω πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών αλλά να οφείλεται στη 

βελτίωση της ικανότητας διαγνωστικής ανίχνευσής της (Smink et al. 2012). Άλλωστε το μέγεθος 

μεταβολής που παρατηρείται, είναι σχετικά μικρό και συνεπώς η διαταραχή παραμένει σπάνια. 

Πολιτισμικοί παράγοντες φαίνεται να επιδρούν στη συχνότητα και την κλινική εμφάνιση της 

διαταραχής. Παρότι λίγες μελέτες έχουν διενεργηθεί σε μη-δυτικές κοινωνίες, αυτές βρίσκουν 

μικρότερο επιπολασμό σε αναπτυσσόμενες χώρες (Schmidt & Treasure 2006) και σε 

πληθυσμιακές ομάδες της μαύρης φυλής έναντι ομάδων της λευκής που διαβιούν στις ίδιες 

χώρες (Striegel-Moore et al. 2003, Hoek et al. 2005). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η διαταραχή 

εμφανίζεται χωρίς έντονο φόβο πάχυνσης σε ασιατικούς πληθυσμούς αλλά αυτή η παραλλαγή 

στην κλινική εικόνα ανευρίσκεται και σε δυτικούς πληθυσμούς (Becker et al. 2009).  

Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησαν τα νεοεισαχθέντα διαγνωστικά 

κριτήρια του DSM-5 (APA 2013), βρήκαν μεγέθη που δεν διαφέρουν σημαντικά από το εύρος 

τιμών που έχουν εκτιμηθεί παλαιότερα με άλλα διαγνωστικά μέσα. Συγκεκριμένα ο επιπολασμός 

της ψυχογενούς ανορεξίας κατά τη δάρκεια της εφηβείας βρέθηκε 0,8-1,7% (Stice et al. 2013b,  

Smink et al. 2014). 
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Ι.2.3. Αιτιοπαθογένεια – Παράγοντες κινδύνου 

 

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα γνωρίζουμε ότι η αιτιοπαθογένεια της διαταραχής είναι 

πολυπαραγοντική και σε αυτήν συμβάλλουν παράλληλα βιολογικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί 

παράγοντες. Οι αιτιολογικοί παράγοντες αποτελούν ένα σύνθετο πεδίο συνεχιζόμενης έρευνας. 

Ωστόσο, από τα υπάρχοντα δεδομένα έχουν εντοπιστεί πιθανοί παράγοντες που επιδρούν στην 

προδιάθεση του ατόμου για την ανάπτυξη της διαταραχής, την έκλυση και τη διαιώνισή της. 

Προδιαθεσικοί παράγοντες 

H ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης για την ανάπτυξη της ψυχογενούς ανορεξίας 

υποστηρίζεται από ευρήματα μελετών οικογενειακής μετάδοσης και διδύμων. H πιθανότητα 

ύπαρξης συγγενούς με ψυχογενή ανορεξία στις οικογένειες των ασθενών βρέθηκε 11 φορές 

μεγαλύτερος από το γενικό πληθυσμό (Strober et al. 2000). Η συχνότητα κοινής εμφάνισης 

βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη σε μονοζυγωτικούς έναντι διζυγωτικών διδύμων (Becker et al. 

2004). Βάσει των μελετών υπολογίζεται ότι το 28%-74% της αιτιοπαθογένειας της διαταραχής 

μπορεί να αποδοθεί σε κληρονομικούς παράγοντες (Trace et al. 2013). Οι γονιδιακές μελέτες 

συσχέτισης (association) και σύνδεσης (linkage) έχουν δώσει αντιφατικά αποτελέσματα, που 

συνήθως δεν επιβεβαιώθηκαν από επόμενες μελέτες. Το μόνο σταθερό σχετικό εύρημα είναι η 

συσχέτιση της ψυχογενούς ανορεξίας με το 1438Α αλλήλιο του 5ΗΤ-2Α υποδοχέα της 

σεροτονίνης (Klump & Culbert 2007). 

Παρόλο που δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι ο μηχανισμός συμβολής των γονιδίων και 

γενικότερα των βιολογικών παραγόντων στην αιτιοπαθογένειά της, είναι πλέον κοινά αποδεκτό 

ότι η ψυχογενής ανορεξία είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή (Kaye et al. 2009). Σε αυτή την 

παραδοχή συντείνουν ευρήματα σχετικά με εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, προϋπάρχουσες της 

διαταραχής (π.χ. McCormick et al. 2008) και συσχέτιση της πιθανότητας και της ηλικίας 

έναρξης της διαταραχής με την ύπαρξη ιστορικού περιγεννητικών επιπλοκών (Favaro et al. 

2006). 

 Ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση της 

διαταραχής. Συγκεκριμένα, η τελειοθηρία έχει αποδειχθεί ότι προϋπάρχει της διαταραχής 

(Fairburn et al. 1999, Tyrka et al. 2002) και συνήθως συνυπάρχουν ιδεοψυχαναγκαστικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, γενικευμένο ή/και κοινωνικό άγχος και αίσθημα 

αναποτελεσματικότητας (Fairburn & Harrison 2003). 
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Ο τρόπος γονεϊκής ανατροφής και τα συνδεόμενα με αυτόν προβλήματα φαίνεται ότι 

αποτελούν παράγοντα κινδύνου για  την εμφάνιση της διαταραχής (Fairburn & Harrison 2003, 

Jacobi et al. 2004). Συνήθως οι ασθενείς περιγράφουν τις μεν μητέρες τους ως 

υπερεμπλεκόμενες, τους δε πατέρες τους ως ψυχρούς και απόμακρους. Συχνά επίσης οι μητέρες 

των ασθενών έχουν και οι ίδιες έντονες ανησυχίες για την τροφή και το σώμα, ακόμα και αν δεν 

πάσχουν από διαταραχή πρόσληψης τροφής. Άλλοι ατομικοί ψυχολογικοί παράγοντες που 

συμπεριλαμβάνονται στους παράγοντες κινδύνου, είναι οι διαταραχές στη σίτιση και τον ύπνο 

κατά τη βρεφική ηλικία, οι αγχώδεις διαταραχές της παιδικής ηλικίας και οι πρώιμες 

τραυματικές εμπειρίες (Jacobi et al. 2004). 

 Παρότι πολιτισμικοί παράγοντες φαίνεται να εμπλέκονται στην εκδήλωση της 

ψυχογενούς ανορεξίας, η συμμετοχή τους στην αιτιοπαθογένεια είναι προς το παρόν ζήτημα 

προς διερεύνηση, εφόσον η διαταραχή δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο 

(π.χ. των σύγχρονων δυτικών κοινωνικών) αλλά παρουσιάζεται σε παγκόσμια εμβέλεια και 

διαχρονικά (Keel & Klump 2003, Keel & Forney 2013). Αντιστοίχως, προς συζήτηση παραμένει 

η υπόθεση ότι το ιδανικό της ισχνότητας και της δίαιτας των σύγχρονων κοινωνιών και η 

διάδοσή του από τα μέσα επικοινωνίας του μέσα από την προβολή ισχνών προτύπων 

συμβάλλουν στην εμφάνιση της διαταραχής (Hausenblas et al. 2013). 

Εκλυτικοί παράγοντες 

Η εφηβεία παίζει συχνά καταλυτικό ρόλο για την εκδήλωση της ψυχογενούς ανορεξίας και είναι 

πολύ πιθανό να καθορίζει τη διαφορά στη συχνότητα εμφάνισής της μεταξύ των δύο φύλων. Στο 

βιολογικό επίπεδο επέρχονται μεταβολές στην εγκεφαλική λειτουργία που σχετίζονται με την 

έναρξη της διαταραχής (Klump et al. 2007). Συγκεκριμένα, κατά την εμμηναρχή 

ενεργοποιούνται τα γονιδία των οιστρογόνων και των ενδοεγκεφαλικών υποδοχέων τους, έχει δε 

βρεθεί ότι η αύξηση των ενδοεγκεφαλικών οιστρογόνων επηρεάζει και τη μεταγραφή του 

γονιδίου του 5ΗΤ-2Α υποδοχέα της σεροτονίνης. Στο ψυχολογικό επίπεδο λόγω των μεταβολών 

στο σώμα ενεργοποιείται στα άτομα υψηλού κινδύνου δυσαρέσκεια με το σώμα και 

εμφανίζονται φόβοι ωρίμανσης λόγω της επικείμενης ενηλικίωσης. 

Προϋπάρχουσα παχυσαρκία κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία που οδηγεί σε 

αγωνιώδεις προσπάθειες δίαιτας, παρατηρείται στο 7-20% των ασθενών. Επίσης στρεσογόνα 

γεγονότα, όπως θάνατος γονέα, διαζύγιο, κακοποίηση, μετακόμιση σε άλλη πόλη για σπουδές, 

αποτελούν συχνά το έναυσμα για την εκδήλωση της διαταραχής (Βάρσου και συν. 2013). 
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Παράγοντες διαιώνισης 

Διάφοροι ψυχολογικοί και διαπροσωπικοί παράγοντες μπορεί να επιδράσουν ενισχυστικά στην 

εξέλιξη της διαταραχής για τη διαιώνισή της (Schmidt & Treasure 2006, Βάρσου και συν. 2013). 

Στα αρχικά στάδια η απώλεια βάρους συνδέεται με αισθήματα ελέγχου και αυτο-επάρκειας και 

μπορεί επιπλέον να υπάρχει θετική ενίσχυση γι’ αυτήν από το περιβάλλον της ασθενούς 

(οικογένειας, φίλοι, συμμαθητές) καθώς εκλαμβάνεται ως επίτευγμα. Όταν η διαταραχή γίνει 

αντιληπτή από την οικογένεια, μπορεί η αντίδρασή της απέναντι στην ασθενή να προσθέτει 

«πλεονεκτήματα» στη διαιώνιση της διαταραχής (π.χ. μείωση των απαιτήσεων, αύξηση του 

ενδιαφέροντος και της φροντίδας, προσφορά υλικών αγαθών). Όταν η διαταραχή καταστεί 

χρόνια και οι επιπτώσεις της είναι αναγνωρίσιμες από την ίδια την ασθενή, το κυρίαρχο εμπόδιο 

για την αντιμετώπισή της και τις μεταβολές της διατροφικής συμπεριφοράς είναι ο φόβος – 

φόβος για τον κίνδυνο της απώλειας του ελέγχου αν παραβιαστεί ο αυστηρός περιορισμός της 

διατροφής και της επιστροφής σε προ της ανορεξίας αρνητικές καταστάσεις. 

 

Ι.2.4. Διάγνωση και κλινική εκτίμηση 

 

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ψυχογενή ανορεξία σύμφωνα με τα σύγχρονα ταξινομητικά 

συστήματα DSM-5 (APA 2013) και ICD-10 (WHO 1992) παρουσιάζονται στον Πίνακα I.3. 

Πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα διαγνωστικά κριτήρια, στα 

οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα πολύ πρόσφατα διατυπωθέντα κριτήρια του DSM-5, είχαν 

πρατηρηθεί δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες στις διαταραχές πρόσληψης τροφής: 

α) Σημαντικός αριθμός ασθενών μεταπίπτει στην πορεία από τη μία διαταραχή σε άλλη. Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας παρακολούθησης το 15-30% των περιπτώσεων 

ψυχογενούς ανορεξίας θα μετεξελιχθεί σε ψυχογενή βουλιμία. 

β) Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών δεν πληρεί όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της ψυχογενούς 

ανορεξίας, αν και παρουσιάζει παρόμοια κλινική πορεία και πρόγνωση με την τυπική διαταραχή 

και έχει ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης. 

γ) Τα ποσοστά μετάπτωσης από μία διαταραχή σε άλλη είναι μεγαλύτερα στις μεταπτώσεις από 

τυπικές σε άτυπες διαταραχές και αντιστρόφως. 

 Στο DSM-5 επιχειρείται να αρθούν προβλήματα που διογκώνουν τεχνικά τα παραπάνω 

φαινόμενα με το να διευρυνθούν τα διαγνωστικά όρια της ψυχογενούς ανορεξίας και να  
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Πίνακας I.3 

Διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας σύμφωνα με τα σύγχρονα ταξινομικά 

συστήματα 

 
Κριτήρια κατά DSM-5 

A. Περιορισμός της προσλαμβανόμενης ενέργειας σε σχέση με τις ανάγκες, που οδηγεί σε σημαντικά χαμηλό 

σωματικό βάρος στο πλαίσο που προσδιορίζεται από την ηλικία, το φύλο, την πορεία ανάπτυξης και τη 

φυσική υγεία. Το σημαντικά χαμηλό βάρος ορίζεται ως βάρος που είναι λιγότερο από το κατώτερο όριο 

του φυσιολογικού ή, σε παιδιά και εφήβους, λιγότερο από το κατώτερο όριο του αναμενόμενου. 

B. Έντονος φόβος αύξησης του βάρους ή πάχυνσης, ή επίμονη συμπεριφορά που παρεμβαίνει στο σωματικό 

βάρος, παρόλο που είναι κανείς σε σημαντικά χαμηλό βάρος. 

C. Διαταραχή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς το βάρος και το σχήμα του σώματός του, 

υπερβολική επίδραση του σωματικού βάρους ή σχήματος στην αυτο-αξιολόγηση, ή άρνηση της 

σοβαρότητας του χαμηλού τρέχοντος σωματικού βάρους. 

Ορισμός τύπου 

Περιοριστικός τύπος:  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών το άτομο δεν εμπλέκεται σε 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγικής ή καθαρτικής συμπεριφοράς (π.χ. αυτοπροκαλούμενων εμέτων ή 

κατάχρησης υπακτικών, διουρητικών ή υποκλυσμών). Αυτός ο τύπος περιγράφει περιπτώσεις στις οποίες η 

απώλεια βάρους επιτυγχάνεται κυρίως μέσω δίαιτας, νηστείας, και/ή υπερβολικής σωματικής άσκησης.  

Υπερφαγικός/Καθαρτικός τύπος:  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών το άτομο εμπλέκεται σε 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγικής ή καθαρτικής συμπεριφοράς (π.χ. αυτοπροκαλούμενων εμέτων ή 

κατάχρησης υπακτικών, διουρητικών ή υποκλυσμών). 

Κριτήρια κατά ICD-10 

A. Το σωματικό βάρος διατηρείται σε επίπεδο τουλάχιστον 15% κάτω από το αναμενόμενο (λόγω είτε 

απώλειας είτε μη επίτευξης αύξησης του βάρους) ή ο δείκτης βάρους σώματος είναι ίσος ή μικρότερος από 

17,5. Οι ασθενείς σε προεφηβία μπορεί να εκδηλώνουν αποτυχία να επιτύχουν την αναμενόμενη αύξηση 

του βάρους κατά την περίοδο της ανάπτυξης. 

B. Η απώλεια βάρους είναι αυτοπροκαλούμενη μέσω της αποφυγής των «παχυντικών τροφών» και ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα: αυτοπροκαλούμενοι έμετοι, αυτοπροκαλούμενη καθαρτική συμπεριφορά, 

υπερβολική άσκηση, χρήση αντιορεξιογόνων σκευασμάτων ή/και διουρητικών. 

C. Υπάρχει διαταραχή της εικόνας σώματος με τη μορφή ειδικής ψυχοπαθολογίας ενώ ο έντονος φόβος της 

πάχυνσης επιμένει ως παρεισφρέουσα, υπερτιμημένη ιδέα και ο/η ασθενής επιβάλλει ένα χαμηλό ουδό 

βάρους στον εαυτό του/της. 

D. Εκτεταμένη ενδοκρινική διαταραχή που περιλαμβάνει το άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γενετήσιων 

αδένων εκδηλώνεται στις γυναίκες ως αμηνόρροια και στους άνδρες ως απώλεια του σεξουαλικού 

ενδιαφέροντος και ορμής. Μπορεί επίσης να υπάρχουν αυξημένα επίπεδα αυξητικής ορμόνης, αυξημένα 

επίπεδα κορτιζόλης, μεταβολές στον περιφερικό μεταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών και ανωμαλίες 

στην έκκριση ινσουλίνης.  

E. Σε προεφηβική έναρξη, η αλληλουχία των συμβαμάτων της ενήβωσης καθυστερεί ή ακόμα και 

αναστέλλεται (η ανάπτυξη επιβραδύνεται, στα κορίτσια δεν αναπτύσσεται το στήθος και υπάρχει 

πρωτογενής αμηνόρροια, στα αγόρια τα γεννητικά όργανα παραμένουν εφηβικά). Με την ανάρρωση, η 

ενήβωση συχνά ολοκληρώνεται κανονικά, αλλά η εμμηναρχή είναι καθυστερημένη. 
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συρρικνωθούν αντιστοίχως οι άτυπες μορφές της. Γι’ αυτό το λόγο το κριτήριο Α δεν 

περιλαμβάνει τον όρο «άρνηση» να διατηρηθεί το σωματικό βάρος στο κατώτερο φυσιολογικό 

όριο, που υπήρχε στo DSM-IV (APA 1994), επειδή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εάν και σε πιο 

βαθμό είναι επιθυμία της ασθενούς να παραμείνει σε μη φυσιολογικό βάρος ή δυσκολεύεται να 

το αυξήσει. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται στο DSM-5 το κριτήριο D των συστημάτων DSM-IV 

και ICD-10 για την ύπαρξη αμηνόρροιας, το οποίο επέβαλε μία αδικαιολόγητη αυστηρότητα στη 

διάγνωση, αφού οι ασθενείς με και χωρίς αμηνόρροια δεν διέφεραν μεταξύ τους στην κλινική 

εικόνα και την πρόγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας (Attia & Roberto 2009). 

 Στο DSM-5 περιλαμβάνονται επιπλέον προσδιορισμοί της διάγνωσης και συγκεκριμένα 

προσδιορισμός της βαρύτητας της διαταραχής και της πιθανής ύφεσης. Ορίζονται 4 επίπεδα 

βαρύτητας της διαταραχής με βάση το ΒΜΙ (Body Mass Index, δείκτης μάζας σώματος) [βάρος 

(kgr) / ύψος
2
 (m)]: Ήπια (ΒΜΙ >17), Μέτριας βαρύτητας (ΒΜΙ = 16-16.99), Σοβαρή (ΒΜΙ = 15-

15.99) και Πολύ σοβαρή  (ΒΜΙ <15). Επιπλέον, προσδιορίζεται αν η ασθενής που πληρούσε πριν 

τα κριτήρια της διαταραχής, βρίσκεται πλέον σε μερική ύφεση (δεν πληρείται το κριτήριο Α, 

αλλά πληρείται το κριτήριο B ή C) ή σε πλήρη ύφεση (δεν πληρείται πλέον κανένα διαγνωστικό 

κριτήριο). 

Διαφορική διάγνωση 

Εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο περιορισμός της πρόσληψης τροφής από την ασθενή 

είναι εκούσιος, θα πρέπει να διερευνηθεί αρχικά η πιθανότητα ύπαρξης σωματικών παθήσεων 

που μπορούν να προκαλέσουν ανορεξία ή/και αδικαιολόγητη απώλεια βάρους. Τέτοιες παθήσεις 

είναι οι όγκοι του εγκεφάλου, ο καρκίνος, η φυματίωση, το ΑΙDS, ο υπερθυροειδισμός, η νόσος 

του Addisson και διάφορες παθήσεις του γαστρενερικού συστήματος (π.χ. το σύνδρομο 

δυσαπορρόφησης, η νόσος του Crohn). Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να διενεργηθεί 

κατάλληλος κλινικός και παρακλινικός έλεγχος για να αποκλειστούν τα οργανικά αίτια των 

συμπτωμάτων. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι συνυπάρχουσες σωματικές νόσοι που έχουν 

ρυθμιστεί (π.χ. υποθυρεοειδισμός υπό αγωγή) ή απαιτούν προγραμματισμό της διατροφής και 

δίαιτα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης), μπορεί να χρησιμοποιούνται από την ασθενή ως δικαιολογία 

για τα συμπτώματα της ψυχογενούς ανορεξίας. Παραμένει γι’ αυτό σημαντικό για τη 

διαφοροδιάγνωση να διερευνηθεί κατά πόσο ο περιορισμός της διατροφής είναι εκούσιος και 

προκαλείται από διαταραχή της εικόνας σώματος. 
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Η διαφορική διάγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας περιλαμβάνει άλλες ψυχικές 

διαταραχές, στις οποίες εμφανίζεται ως σύμπτωμα η ανορεξία και η απώλεια βάρους, όπως οι 

καταθλιπτικές διαταραχές, ή μπορεί να υπάρχει περιορισμός της πρόσληψης τροφής για άλλους 

λόγους, όπως στις φοβίες (π.χ. φοβία κατάποσης ή εμέτου), στις σωματοποιητικές διαταραχές 

(λόγω ενασχόλησης με γαστρεντερικές ενοχλήσεις) και τη σχιζοφρένεια (συνέπεια ψυχωσικών 

βιωμάτων, π.χ. παραληρητικές ιδέες δηλητηρίασης). 

Διάγνωση συνοσηρότητας 

Στη διαγνωστική διερεύνηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται έλεγχος για πιθανές συνυπάρχουσες 

ψυχικές διαταραχές, που προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, πρέπει να δίνεται προσοχή στο είδος  και τη 

βαρύτητα των συμπτωμάτων καθώς αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο πλαίσιο της ψυχογενούς 

ανορεξίας λόγω υποσιτισμού ή ως ιδιαίτερες εκδηλώσεις της ίδιας της διαταραχής. 

Συγκεκριμένα, η βαρύτητα και το είδος των καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων καθώς 

και το ιστορικό πρέπει να εξεταστούν για τη συν-διάγνωση των αντίστοιχων διαταραχών. Τα 

ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα πρέπει να μην περιορίζονται σε συμπεριφορές σχετικές με τη 

διατροφή και την εμφάνιση, προκειμένου να διαγνωστεί συνυπάρχουσα ιδεοψυχαναγκαστική 

διαταραχή. Για τη διάγνωση της κοινωνικής φοβίας απαιτείται να διερευνηθεί εάν το άγχος και η 

αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων σχετίζονται αποκλειστικά με το φαγητό (π.χ. αποφυγή 

γευμάτων με άλλους, ή φόβος εκδήλωσης υπερφαγίας σε δημόσια μέρη). 

Κλινική εκτίμηση 

Η κλινική εκτίμηση των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία δεν περιορίζεται στα συμπτώματα της 

νόσου αλλά πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την εκτίμηση της φυσικής τους κατάστασης, τη 

διατροφική εκτίμηση (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο) και την ψυχολογική αξιολόγηση, η οποία 

συμπεριλαμβάνει και την εξέταση της οικογένειας, ιδιαίτερα σε εφήβους και παιδιά. 

 Για την εκτίμηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων ο κλινικός πρέπει να διερευνήσει στο 

πλαίσιο της διαγνωστικής συνέντευξης τα παρακάτω: 

1. Το τρέχον βάρος και ύψος της ασθενούς (αντικειμενική μέτρηση από τον κλινικό) 

2. Την στάση της ασθενούς απέναντι στο τρέχον σωματικό της βάρος και την πιθανότητα 

αύξησής του 

3. Την ενασχόληση με το βάρος και το σχήμα του σώματος, τους φόβους πάχυνσης, τη 

σημασία της εικόνας σώματος στην αυτο-αξιολόγηση και την αναγνώριση τυχόν 

σωματικών επιπτώσεων από το χαμηλό βάρος και τον υποσιτισμό 
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4. Την πορεία των έμμηνων κύκλων και την πιθανή χρήση αντισυλληπτικών σκευασμάτων 

5. Τις συμπεριφορές περιορισμού της πρόσληψης τροφής (καθημερινά γεύματα με 

ποσότητες, «απαγορευμένες» τροφές) 

6. Τη χρήση μη-καθαρτικών συμπεριφορών για τον έλεγχο του βάρους, δηλαδή σωματικής 

άσκησης και νηστείας (συχνότητα και ένταση) 

7. Την εκδήλωση και συχνότητα υπερφαγικών επεισοδίων και τη διάκρισή τους από 

παρεκκλίσεις από το αυστηρό διαιτητικό πρόγραμμα που δεν συνιστούν υπερφαγία 

8. Τη χρήση και τη συχνότητα καθαρτικών συμπεριφορών 

9. Τη χρήση σκευασμάτων με σκοπό την απώλεια  βάρους (διαιτητικών φαρμάκων, 

διεγερτικών ουσιών, θυρεοειδικών ορμονών). 

Επικουρικά της συνέντευξης μπορεί επίσης να χορηγηθούν κατάλληλα ερωτηματολόγια 

διάγνωσης και κλινικής εκτίμησης (αναφέρονται όσα έχουν προσαρμοστεί στα ελληνικά): 

 Eating Attitudes Test-26 (EAT-26) (Garner et al. 1982). Ελληνική εκδοχή: Βάρσου & 

Τρίκκας (1991), Σίμος (1996). 

 Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE) (Henderson & Freeman 1987).  Ελληνική 

εκδοχή: Βάρσου & Τρίκκας (1991), Κωνσταντακόπουλος (2013). 

 Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q 6.0) (Fairburn & Beglin 2008). 

Ελληνική εκδοχή: Πλιατσκίδου και συν. (2012). 

H εκτίμηση της φυσικής κατάστασης της ασθενούς και ο έλεγχος για πιθανές σωματικές 

επιπλοκές πρέπει να γίνεται πάντοτε και με ιδιαίτερη προσοχή όταν το σωματικό βάρος είναι 

πολύ χαμηλό (ΒΜΙ < 16). Πρέπει δε να επαναλαμβάνεται με τακτικό τρόπο κατά την 

παρακολούθηση και τη θεραπεία (σε συχνότητα από κάθε εβδομάδα έως κάθε 3μηνο, που 

καθορίζεται από το επίπεδο του ΒΜΙ) και εκτάκτως όταν υπάρχουν νέα σωματικά συμπτώματα 

ή σημαντική απώλεια βάρους. Ο αρχικός έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Ζωτικά σημεία (σφύξεις, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία σώματος, συχνότητα αναπνοής) 

2. Ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, ασβέστιο, μαγνήσιο, και φωσφόρο αίματος 

3. Αμυλάση 

4. Γενική αίματος 

5. Θυρεοειδικές ορμόνες (T3, T4, and TSH) 

6. Αλβουμίνη 

7. Φερριτίνη 
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8. Ουρία, Κρεατινίνη 

9. Γενική ούρων 

10. Ηπατικός έλεγχος (SGOT, SGPT, χολερυθρίνη) 

11. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

12. Μέτρηση οστικής πυκνότητας 

Εφόσον από την κλινική εκτίμηση προκύψουν ενδείξεις επικίνδυνης για τη ζωή της ασθενούς 

κατάστασης, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή της στο νοσοκομείο για την άμεση αντιμετώπιση 

της ιατρικής κατάστασης και περαιτέρω για την αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας σε 

ενδονοσοκομειακό θεραπευτικό πρόγραμμα. Τα κριτήρια για την εισαγωγή στο νοσοκομείο, που 

αφορούν τη φυσική ή την ψυχική κατάσταση, ή δυσκολίες για επιτυχή εξωνοσοκομειακή 

αντιμετώπιση, αναφέρονται στον Πίνακα I.4. 

 Η ψυχολογική εκτίμηση των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία περιλαμβάνει πολλές 

διαστάσεις της προσωπικότητας, της στάσης απέναντι στη διατροφή και την εμφάνιση και της 

εικόνας εαυτού, οι οποίες εμπλέκονται στη διαταραχή. Πρέπει επίσης να εκτιμηθούν 

προβλήματα στη συναισθηματική διάθεση, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις σχέσεις με την 

οικογένεια. Μπορούν να αξιοποιηθούν πολλά κατάλληλα κλινικά εργαλεία. Ως ειδικά 

ερωτηματολόγια για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, που έχουν προσαρμοστεί στα ελληνικά, 

αναφέρονται τα εξής: 

 Eating Disorder Inventory (EDI) (Garner et al. 1983). Ελληνική εκδοχή: Βάρσου & 

Τρίκκας (1991), Σίμος (1996). 

 Body Shape Questionnaire-34 (BSQ-34) (Cooper et al. 1987). Ελληνική εκδοχή: 

Κωνσταντακόπουλος (2013). 

Το EDI εκτιμά μία σειρά ψυχολογικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που αφορούν τις 

διαταραχές πρόσληψης τροφής: Ισχνοέφεση, Βουλιμία, Δυσαρέσκεια με το σώμα, 

Αναποτελεσματικότητα, Τελειοθηρία, Διαπροσωπική δυσπιστία, Ιδιοδεκτική ενημερότητα, 

Φόβοι ωρίμανσης. Το BSQ-34 εκτιμά πιο συγκεκριμένα τη διαταραχή της εικόνας σώματος. 

 

Ι.2.5. Πορεία και πρόγνωση 

 

Η πορεία της ψυχογενούς ανορεξίας δεν είναι προσδιορισμένη αλλά κυμαίνεται σημαντικά ανά 

περίπτωση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο η γενική πρόγνωση δεν είναι καλή,  
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Πίνακας I.4 

Κριτήρια εισαγωγής στο νοσοκομείο ασθενούς με ψυχογενή ανορεξία 

 
Απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις 

Ιατρικές 

Πολύ χαμηλό σωματικό βάρος (ΒΜΙ < 12) ή ταχεία μείωση του βάρους (> 1kgr/βδομάδα) με άρνηση λήψης τροφής 

Καρδιαγγειακές επιπλοκές: Βραδυκαρδία (< 40 σφ./min), Υπόταση (< 90/60 mmHg) 

Σοβαρή αφυδάτωση  

Επίμονη υπογλυκαιμία (σάκχαρο αίματος < 60 mg/dl) 

Δυσχερής έλεγχος σακχαρώδους διαβήτη 

Σοβαρή διαταραχή ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο < 3 mmol/L) 

Υποθερμία 

Ηπατικές ή νεφρικές επιπλοκές  

Ψυχιατρικές 

Υψηλός κίνδυνος αυτοκτονίας  

Σοβαρή συνοσηρότητα (π.χ. σοβαρή μείζων κατάθλιψη ή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή) 

Πολύ χαμηλό κίνητρο / Έλλειψη εναισθησίας  

Αδυναμία ελέγχου της υπερβολικής άσκησης ή/και της επαναλαμβανόμενης καθαρτικής συμπεριφοράς 

 

Υπονόμευση της εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης 

Πολύ δυσμενής οικογενειακή κατάσταση (π.χ. έντονη επικριτικότητα, κακοποίηση)  

Δυσχερής κοινωνική κατάσταση (π.χ. ακραία απομόνωση, απουσία υποστήριξης) 

Μεγάλη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στην κατοικία της ασθενούς και τη θεραπευτική μονάδα 

Αποτυχία αύξησης του βάρους με εξονοσοκομειακή ψυχοθεραπεία 

Τροποποιημένο από Βάρσου και συν. 2013 

 

 

 

εφόσον μία μειονότητα μόνο των ασθενών θα εμφανίσει ύφεση εντός 1 έτους από την έναρξη 

της διαταραχής και θα παραμείνει έκτοτε σε ύφεση. Από πολλές μακροχρόνιες μελέτες 

παρακολούθησης (10-20 έτη) συμπεραίνεται ότι περίπου οι μισές ασθενείς  παρουσιάζουν πλήρη 

ανάρρωση από τη διαταραχή, το 1/3 παρουσιάζουν μερική ύφεση και διατηρούνται σε αυτή την 

κατάσταση, ενώ το 20% μεταπίπτει σε χρονιότητα της διαταραχής  (Steinhausen 2002). Η 

διάγνωση συχνά μεταβάλεται κατά τη διάρκεια της ζωής. Η πλειοψηφία των ασθενών με τον 

περιοριστικό τύπο της διαταραχής μεταπίπτουν μακροπρόθεσμα στον υπερφαγικό/καθαρτικό 
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τύπο (Eddy et al. 2002) και περίπου το 1/3 του συνόλου των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία θα 

μεταπέσει σε ψυχογενή βουλιμία (Eddy et al.2008, Castellini et al. 2011). 

Αν και υπάρχουν δυσκολίες για τον ακριβή καθορισμό της θνησιμότητας από ψυχογενή 

ανορεξία, η συνολική θνησιμότητα υπολογίζεται σε 1 ανά 20 ασθενείς (Steinhausen 2002). Η 

μέση θνησιμότητα ανά έτος βρέθηκε από σχετική μετα-ανάλυση 0,6%, περίπου δεκαπλάσια από 

αυτή που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό και διπλάσια σε σύγκριση με τις άλλες σοβαρές 

ψυχικές διαταραχές (Arcelus et al. 2011). Βάσει αυτών των ποσοστών η ψυχογενή ανορεξία 

καθίσταται μία από τις πλέον επικίνδυνες για τη ζωή ψυχικές παθήσεις. Ο θάνατος στην 

ψυχογενή ανορεξία προέρχεται κυρίως από τις ιατρικές επιπλοκές του υποσιτισμού, την 

κατάχρηση ουσιών και την αυτοκτονία. Μεγάλο ποσοστό των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία, 

περίπου 17%, πραγματοποιούν απόπειρα αυτοκτονίας (Bulik et al. 2008) και ο κίνδυνος 

επιτυχούς απόπειρας στη διαταραχή είναι αυξημένος σε σχέση με τις απόπειρες στο γενικό 

πληθυσμό (Keel et al. 2003). 

 Πολλοί παράγοντες, κλινικοί, ψυχολογικοί και οικογενειακοί, φαίνεται ότι επηρεάζουν 

την πρόγνωση της διαταραχής. Μία σύνοψη των προγνωστικών δεικτών της ψυχογενούς 

ανορεξίας από τις σχετικές μελέτες παρουσιάζεται στον Πίνακα I.5. 

 

 

 

Πίνακας I.5 

Προγνωστικοί δείκτες στην ψυχογενή ανορεξία 

 
Θετικοί δείκτες Αρνητικοί δείκτες 

Ιστριονικά στοιχεία προσωπικότητας Ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία προσωπικότητας 

Πρώιμη έναρξη στην εφηβεία Έντονοι φόβοι ωρίμανσης 

Μικρό διάστημα μεταξύ έναρξης και θεραπείας Έντονα διαταραγμένη εικόνα σώματος 

Απουσία ψυχιατρικής συνοσηρότητας Υπερφαγικός/Καθαρτικός τύπος 

Απουσία έντονων ενδο-οικογενειακών συγκρούσεων Αυξημένη παρορμητικότητα 

 Ανάγκη ενδονοσοκομειακής αντιμετώπισης 

 Χαμηλό επίπεδο συνεργασίας για τη θεραπεία 

 Χαμηλή ικανότητα αυτο-διεύθυνσης 

Τροποποιημένο από Βάρσου και συν. 2013 
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Ι.3. Ψυχογενής βουλιμία 

 
 
Ι.3.1. Κλινική περιγραφή 

 

Η ψυχογενής βουλιμία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερβολικής και 

χωρίς έλεγχο κατανάλωσης τροφής ακολουθούμενα από συμπεριφορές που στοχεύουν στην 

αποτροπή αύξησης του βάρους. Ετυμολογικά ο όρος βουλιμία προέρχεται από τις λέξεις βους 

και λιμός (= πείνα όση ενός βοδιού). Σε αντίθεση με την ψυχογενή ανορεξία, στην ψυχογενή 

βουλιμία το σωματικό βάρος διατηρείται πάνω από το ελάχιστο φυσιολογικό όριο. 

Το κυρίαρχο σύμπτωμα της διαταραχής είναι το βουλιμικό επεισόδιο.  Κατά τη διάρκεια 

του επεισοδίου η ασθενής καταναλώνει τροφή με τρόπο παρορμητικό, αδυνατώντας να 

σταματήσει, έχοντας απωλέσει τον έλεγχο στην ποσότητα αλλά συνήθως και στην ποιότητα της 

προσλαμβανόμενης τροφής. Τρώει υπερβολικές ποσότητες σε μικρό χρονικό διάστημα, συχνά 

χωρίς να μασάει καλά, χωρίς να προετοιμάζει κατάλληλα ή να σερβίρει το φαγητό (π.χ. 

κατευθείαν από το μαγειρικό σκεύος ή από το ψυγείο). Συχνά εναλλάσσει διάφορα τρόφιμα και 

τα γλυκά με τα αλμυρά ή καταναλώνει «ό,τι βρει». Το επεισόδιο όμως περιλαμβάνει κυρίως 

τροφές που σε άλλες περιπτώσεις η ασθενής αποφεύγει για να μην παχύνει, ή τροφές με έντονες 

γεύσεις και πολλές θερμίδες. 

 Τα επεισόδια υπερφαγίας εμφανίζονται αρχικά μετά από μία περίοδο περιορισμού της 

διατροφής με σκοπό την απώλεια βάρους και σηματοδοτούν την κάμψη της αντίστασης στις 

«απαγορευμένες» τροφές, είτε λόγω πείνας είτε υπό το καθεστώς συναισθηματικής φόρτισης. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς έχουν από πριν την έναρξη της νόσου 

αυξημένη ενασχόληση με το βάρος και το σχήμα του σώματος, το οποίο καταλαμβάνει κεντρική 

θέση στην αυτο-αξιολόγησή τους και μάλιστα όχι μόνο όσον αφορά στενά την εξωτερική τους 

εμφάνιση αλλά συνολικά την αξία του εαυτού τους. Με αυτό τον τρόπο, τόσο η απόκλιση τους 

από «ιδανικό» πρότυπο εμφάνισης, το οποίο συνήθως ορίζεται με απόλυτο και άκαμπτο τρόπο, 

όσο και η αδυναμία τους να το επιτύχουν με αυστηρή δίαιτα και φυσική άσκηση, εκλαμβάνονται 

ως σημαντικά πλήγματα στην αυτο-εκτίμησή τους. Κατά συνέπεια, τα βουλιμικά επεισόδια 

προκαλούν στο άτομο έντονο φόβο πάχυνσης και την καταφυγή του σε αντιρροπιστικές 

συμπεριφορές, που συνιστούν μία αγωνιώδη προσπάθεια να επανακτηθεί ο αυστηρός έλεγχος επί 
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της διατροφής. Η προσπάθεια αυτή οδηγεί σε νέο κύκλο δίαιτας – βουλιμίας και έτσι προκύπτει 

ο φαύλος κύκλος που συντηρεί τη διαταραχή. Η απώλεια ελέγχου, οι καταφυγή σε 

αντιρροπιστικές συμπεριφορές και η επαναληψιμότητα αυτών των συμπεριφορών προκαλούν 

αισθήματα αποτυχίας, μειονεξίας και ντροπής, τα οποία επιδρούν ενισχυτικά στο φαύλο κύκλο 

της διαταραχής. 

 Η συνηθέστερη αντιρροπιστική συμπεριφορά (περίπου στα 3/4 των περιπτώσεων) είναι η 

πρόκληση εμετού αμέσως μετά την υπερφαγία, η οποία γίνεται συνήθως με ερεθισμό της 

υπερώας και υποβοηθείται με τη λήψη μεγάλης ποσότητας υγρών, ορισμένες φορές με χρήση 

ουσιών (ιπεκακουάνας). Άλλες καθαρτικές συμπεριφορές είναι η λήψη καθαρτικών, διουρητικών 

ή διαιτητικών σκευασμάτων. Οι συμπεριφορές αυτές προσφέρουν την παροδικά ανακουφιστική, 

πλην όμως ανακριβή, εντύπωση αποβολής της τροφής. Οι μη καθαρτικές συμπεριφορές όπως 

νηστεία ή ενταντική άσκηση μεταξύ των επεισοδίων έχουν στόχο την κατανάλωση της περίσειας 

θερμίδων από την υπερφαγία. 

 Στη χρόνια φάση της διαταραχής, τα βουλιμικά επεισόδια μπορεί να χάσουν τον αιφνίδιο 

και αγωνιώδη χαρακτήρα που είχαν αρχικά, και να γίνονται περισσότερο προγραμματισμένα. Οι 

έμετοι συχνά προκαλούνται ευκολότερα λόγω χαλάρωσης του γαστρο-οισοφαγικού σφιγκτήρα. 

Σε αυτήν την περίπτωση, πολλές ασθενείς αναφέρονται τότε στα επεισόδια με θετικό τρόπο, ως 

διαφυγή από τα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο ο έντονος φόβος του πάχους συνεχίζει να 

επιβάλλει την καταφυγή στους εμέτους και η ντροπή συνεχίζει να οδηγεί στην απόκρυψη του 

προβλήματος, σε ορισμένες περιπτώσεις για πολλά χρόνια. 

Σωματικές επιπλοκές 

Οι συχνότερες σωματικές επιπλοκές της ψυχογενούς βουλιμίας προέρχονται από τους εμέτους 

και άλλες καθαρτικές συμπεριφορές λόγω επίδρασής τους στο γαστρεντερικό και την πρόκληση 

ηλεκτρολυτικών διαταραχών (Mitchell & Crow 2006). Οι πιθανές επιπλοκές κατά σύστημα του 

οργανισμού περιγράφονται στον Πίνακα I.6. Άμεσος κίδυνος για τη ζωή των ασθενών 

προκύπτει από τις καρδιολογικές επιπλοκές και γι’ αυτό επιβάλλεται, εφόσον προκύψουν 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές, τακτική παρακολούθηση των επιπέδων καλίου και νατρίου και 

καρδιολογική παρακολούθηση. Η παρακολούθηση αυτή προσφέρει επίσης έναν αδρό δείκτη της 

σοβαρότητας των καθαρτικών συμπεριφορών (Crow et al. 1997). 
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Πίνακας I.6 

Σωματικές επιπλοκές της ψυχογενούς βουλιμίας 

 
Σύστημα Επιπλοκή 

Ηλεκτρολύτες Υποκαλιαιμία, Αφυδάτωση από απώλεια νατρίου, Υποχλωραιμική αλκάλωση, 

Υπομαγνησιαιμία, Υποφωσφαταιμία. 

Πεπτικό Διόγκωση των παρωτίδων (λόγω των εμέτων), Οισοφαγίτιδα (λόγω της επίδρασης των 

γαστικών υγρών στο βλεννογόνο του οισοφάγου), Ρήξη του οισοφάγου, Οισοφάγος 

Barrett, Γαστρίτιδα, Καθυστέρηση γαστρικής κένωσης – Γαστροπάρεση, Γαστρικό έλκος, 

Γαστρορραγία, Δυσκοιλιότητα (λόγω αφυδάτωσης, υποκαλιαιμίας και χρόνιας χρήσης 

καθαρτικών). 

Καρδιαγγειακό Παράταση του QT διαστήματος, Καρδιακή παύση (από υποκαλιαιμία), Μυοκαρδιοπάθεια 

(από χρήση ιπεκακουάνας) 

Νευρικό Δυσκολία συγκέντρωσης, Νοητικές δυσλειτουργίες, Επιληπτικές κρίσεις 

Μυϊκό Μυοπάθεια (από ηλεκτρολυτικές διαταραχές) 

Ουροποιητικό Νεφροπάθεια, Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (από χρόνια υποκαλιαιμία) 

Γεννητικό Διαταραχές στην έμμηνο ρύση: συνήθως αραιομηνόρροια, σπανιότερα αμηνόρροια 

Δέρμα Σημείο του Russel (ουλές στη ραχιαία επιφάνεια της άκρας χείρας λόγω χρήσης των 

δακτύλων για την πρόκληση εμετού), Οίδημα προσώπου, άνω άκρων 

Δόντια Διάβρωση οδοντικής επιφάνειας και προοδευτική απασβέστωση (λόγω της επίδρασης 

των γαστρικών υγρών) 

 

 

 

 

Ψυχιατρική συνοσηρότητα 

Η συνοσηρότητα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση για την ψυχογενή βουλιμία, όπως και για 

τις διαταραχές πρόσληψης τροφής γενικότερα. Αγχώδεις διαταραχές παρουσιάζονται στο 1/3 

περίπου των πασχόντων από βουλιμία και στις περισσότερες περιπτώσεις προϋπάρχουν, γεγονός 

που εγείρει το ζήτημα πιθανού παθογενετικού ρόλου του άγχους στις διαταραχές πρόσληψης 

τροφής, (Kaye et al. 2004, Buckner et al. 2010). Συνηθέστερα συνυπάρχουν κοινωνική φοβία, 

διαταραχή γενικευμένου άγχους και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Συχνά επίσης 

παρατηρείται μετατραυματική διαταραχή stress. Σε μεγάλη συχνότητα επίσης η βουλιμία 

συνυπάρχει με διαταραχές της διάθεσης, κυρίως με μείζονα κατάθλιψη (30-51%), δυσθυμική 
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διαταραχή (14-19%) και διπολική διαταραχή (4-17%) (Hudson et al. 2007). Πολύ συχνά σε 

περιπτώσεις συνοσηρότητας (30-70%) τουλάχιστον ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο έχει 

προηγηθεί της βουλιμίας, ενώ έχει βρεθεί ότι η κατάθλιψη σε εφηβική ηλικία είναι προβλεπτικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη ψυχογενούς βουλιμίας (Stice et al. 2004). Επιπλέον, στις 

οικογένειες των ασθενών εμφανίζονται διαταραχές της διάθεσης πολύ συχνότερα σε σύγκριση 

με το γενικό πληθυσμό και η εμφάνισή τους είναι ανεξάρτητη από την συνύπαρξη διαταραχής 

της διάθεσης στην ίδια την ασθενή (Mangweth et al. 2003). Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η 

μέχρι σήμερα έρευνα σχετικά με τη συνοσηρότητα αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών με 

διαταραχές πρόσληψης τροφής, παρότι εκτεταμένη, παρουσιάζει σοβαρές μεθοδολογικές 

αδυναμίες και τα παραπάνω ποσοστά πρέπει να εκλαμβάνονται με επιφυλάξεις (Godart et al. 

2002, Godart et al. 2007, Swinbourne & Touyz 2007). 

Η κατάχρηση αλκοόλ και άλλων εθιστικών ουσιών εμφανίζεται σε  ασθενείς με ψυχογενή 

βουλιμία σε πολλαπλάσια συχνότητα σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (Bulik et al. 2004, 

Calero-Elvira et al. 2009). Έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση ουσιών σε συνδυασμό με την αυτο-

τραυματιστική συμπεριφορά και την κλεπτομανία, που επίσης συναντώνται σε μεγάλη 

συχνότητα, καθορίζουν μία υποομάδα «πολυ-παρορμητικών» ασθενών με βουλιμία (Waxman 

2009). 

H παρορμητικότητα έχει επίσης θεωρηθεί ως το σημείο τομής της βουλιμίας με την 

οριακή διαταραχή προσωπικότητας, με την οποία πολύ συχνά συνδιαγιγνώσκονται (Cassin & von 

Ranson 2005). Συχνά επίσης οι ασθενείς με βουλιμία εμφανίζουν άλλες δραματικού τύπου 

διαταραχές προσωπικότητας, ιστριονική ή ναρκισιστική (Grilo 2002). Τέλος, σε μεγάλο 

ποσοστό ασθενών παρατηρούνται χαρακτηριστικά ιδεοψυχαναγκαστικής προσωπικότητας 

(Cassin & von Ranson 2005). 

 

Ι.3.2. Επιδημιολογία 

 

Ο δια βίου επιπολασμός της ψυχογενούς βουλιμίας στο γυναικείο πληθυσμό υπολογίζεται στο 

1,5-2,3% σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες κοορτής (Hudson et al. 2007, Keski-Rahkonen et al. 

2009). Από αυτό το ποσοστό μόλις το 1/3 διαγιγνώσκεται από υπηρεσίες υγείας ακόμα και στις 

οικονομικά αναπτυγμένες χώρες. Η συνολική ετήσια επίπτωση της διαταραχής εκτιμάται ότι 

είναι περίπου 12 νέα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, φτάνει ωστόσο σε 300 νέες 
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περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους όταν υπολογίζεται μόνο στην ηλικιακή ομάδα μέγιστου 

κινδύνου (16-20 ετών) (Keski-Rahkonen et al. 2009). 

Όπως και η ψυχογενής ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία είναι μία διαταραχή που 

εμφανίζεται κυριώς στις γυναίκες, με αναλογία γυναικών-ανδρών 10:1. Παρουσιάζεται συνήθως 

στην όψιμη εφηβεία και τη νεαρή ενήλικο ζωή, σε ηλικία 16-24 ετών (μέση τιμή ηλικίας 

έναρξης τα 18 έτη). Γι’ αυτό ο επιπολασμός της κατά τη διάρκεια της εφηβείας (0,9%) είναι 

μικρότερος του επιπολασμού σε όλες της ηλικίες, αν και μεγαλύτερος της ψυχογενούς ανορεξίας 

στην εφηβεία (0,3%) (Swanson et al. 2011). 

Η επίπτωση της διαταραχής εμφανίζεται να αυξάνεται σταθερά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριών δεκαετιών, αλλά είναι πιθανόν αυτό να οφείλεται – τουλάχιστον εν μέρει – σε 

αυξημένη ανίχνευσή της λόγω βελτίωσης της διαγνωστικής ικανότητας (Smink et al., 2012). 

Από την άλλη πλευρά, στις προηγούμενες δεκαετίες ορισμένες επαναλαμβανόμενες μελέτες 

σημείωσαν μείωση ή μη σημαντική μεταβολή του επιπολασμού (Crow & Brandenburg 2010). Σε 

ένα βαθμό οι αποκλίσεις στα ευρήματα των επιδημιολογικών μελετών μπορεί να οφείλονται σε 

διαφορετικά διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν (του DSM-III έναντι των 

αυστηρότερων του DSM-III-R και του DSM-IV) και γι’ αυτό να αντανακλούν διαφορετικές 

τάσεις μεταβολής στη συχνότητα της σοβαρής έναντι ελαφρότερων μορφών της διαταραχής. Σε 

κάθε περίπτωση, η πραγματική αυξητική τάση στη συχνότητα της διαταραχής δεν είναι 

«επιδημική», όπως λανθασμένα προβάλλεται από μέσα επικοινωνίας. Ωστόσο, οι αριθμοί των 

ασθενών που καταγράφονται από υπηρεσίες υγείας, είναι κατά πολύ μικρότεροι των 

πραγματικών, λόγω της τάσης των ασθενών να αποκρύπτουν τη διαταραχή και της μη ύπαρξης 

σαφών φυσικών σημείων για την ανίχνευσή της, όπως στην περίπτωση της ψυχογενούς 

ανορεξίας. 

Με βάση τα μέχρι σήμερα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα, η ψυχογενής βουλιμία 

θεωρείται συχνότερη στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες και σε άτομα της λευκής φυλής και 

γι’ αυτό θεωρείται ότι οφείλεται σε πολιτισμικούς παράγοντες σε μεγαλύτερο βαθμό από την 

ψυχογενή ανορεξία (Keel & Klump 2003). Ωστόσο, συγκριτική μελέτη μεταξύ των φυλετικών 

ομάδων στις ΗΠΑ έδειξε αυξημένα ποσοστά σε αφρο-αμερικανικής και λατινογενούς 

καταγωγής έναντι των μη-λατίνων λευκών γυναικών, δείχνοντας ότι η αλληλεπίδραση φυλετικής 

καταγωγής με άλλους πολιτισμικούς – κοινωνικούς παράγοντες στην αιτιοπαθογένεια της 

διαταραχής είναι σύνθετη (Marques et.al. 2011). 
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Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησαν τα νεοεισαχθέντα διαγνωστικά 

κριτήρια του DSM-5 (APA 2013), δεν βρήκαν μεγέθη μεγαλύτερα από το εύρος τιμών που 

βρήκαν προηγούμενες μελέτες με τα κριτήρια του DSM-IV ή DSM-III-R, παρά τη διεύρυνση 

των διαγνωστικών ορίων. Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός της ψυχογενούς βουλιμίας κατά τη 

δάρκεια της εφηβείας βρέθηκε 0,8-2,6% (Stice et al. 2013b,  Smink et al. 2014), ενώ της υπο-

ουδικής βουλιμίας 4,4% (Stice et al. 2013b). 

 

Ι.3.3. Αιτιοπαθογένεια – Παράγοντες κινδύνου 

 

Προδιαθεσικοί παράγοντες 

Από τις μελέτες οικογενειών και διδύμων προκύπτει ισχυρή κληρονομική προδιάθεση. Πολύ 

συχνή είναι η ύπαρξη μέλους με διαταραχή πρόσληψης τροφής στο οικογενειακό ιστορικό των 

ασθενών με ψυχογενή βουλιμία (Strober et al. 2000). Βάσει μελετών διδύμων η συμμετοχή 

γενετικών παραγόντων στην εμφάνιση της βουλιμίας εκτιμάται μεταξύ 28% και 83% (Bulik et 

al. 2000). Επίσης έχουν εντοπιστεί ορισμένοι γενετικοί τόποι που σχετίζονται με τη διαταραχή 

(στα χρωμοσώματα 10p και 14) και πιθανώς με συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της, όπως η 

παρορμητική υπερφαγία και η καταναγκαστικότητα (Bulik et al. 2003). Παρόλο που έχουν 

βρεθεί πολλοί βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη διαταραχή, οι περισσότεροι απ’ 

αυτούς πιθανότατα αποτελούν φυσιολογικές μεταβολές προκαλούμενες από τη βουλιμία. Έχει 

ωστόσο υποστηριχθεί ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση της διαταραχής με γενετική προδιάθεση 

σχετική τη σεροτονινεργική και τη ντοπαμινεργική δραστηριότητα, τη γκρελίνη (ρυθμιστής της 

όρεξης), τα οιστρογόνα και τα ενδογενή κανναβινοειδή (ρυθμιστές της πρόσληψης τροφής) 

(Trace et al. 2013). 

Η χαμηλή αυτο-εκτίμηση αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και σε 

συνδυασμό με την στενή και απόλυτη σύνδεση της με την εξωτερική εμφάνιση – και ειδικότερα 

με το σωματικό βάρος – αποτελεί το ψυχολογικό υπόβαθρο της διαταραχής. Σημαντικό επίσης 

ρόλο παίζουν η τελειοθηρία, που οδηγεί στον αυστηρό έλεγχο επί του σωματικού βάρους και της 

διατροφής, και η παρορμητικότητα, που ευοδώνει τις κρίσεις υπερφαγίας (Keel & Forney 2013). 

Διάφοροι ατομικοί παράγοντες κινδύνου έχουν συνδεθεί με ψυχική ευαλωτότητα για την 

ανάπτυξη της ψυχογενούς βουλιμίας: η πρώιμη ενήβωση, το ιστορικό φυσικής ή σεξουαλικής 

κακοποίησης, προϋπάρχουσα καταθλιπτική ή αγχώδης διαταραχή (APA 2013). 
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Κοινωνικά πρότυπα που συνδέουν την επιτυχία με την εξωτερική εμφάνιση, προβάλλουν 

την ισχνότητα ως ιδεώδη εμφάνιση, στιγματίζουν το πάχος και δαιμονοποιούν ορισμένες τροφές, 

συμβάλλουν στην εκδήλωση της διαταραχής. Είναι ενδεικτικό ότι η διαταραχή δεν 

παρουσιάζεται σε πληθυσμούς με πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά των 

δυτικού τύπου κοινωνιών (Keel & Forney 2013). Οι οικογένειες των βουλιμικών ασθενών 

χαρακτηρίζονται συχνά από δυσλειτουργίες, συγκρουσιακές σχέσεις και ελλείμματα στη γονεϊκή 

φροντίδα. Οι ασθενείς προσλαμβάνουν αυξημένες απαιτήσεις και ελλιπή συναισθηματική 

στήριξη από τους γονείς και αμφιταλαντεύονται μεταξύ της αναζήτησης της αποδοχής τους και 

της εκδήλωσης θυμού  απέναντί τους (Βάρσου και συν. 2013).  

Εκλυτικοί παράγοντες 

Προνοσηρή παχυσαρκία ή αύξηση του βάρους στην εφηβεία που αντιμετωπίστηκε με δίαιτα, 

επικριτικά σχόλια για το βάρος ή για μέρη του σώματος από σημαντικά πρόσωπα και ερωτική 

απόρριψη μπορεί να προηγηθούν της έναρξης της διαταραχής. Συχνά επίσης έχουν προηγηθεί 

βιώματα απώλειας, δυσκολίες προσαρμογής ή άλλες ψυχοπιεστικές καταστάσεις (Keel & Forney 

2013). 

Παράγοντες διαιώνισης 

Σύμφωνα με τη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση, ο φαύλος κύκλος «ενασχόλησης με το 

σχήμα και βάρος του σώματος – αυστηρής δίαιτας – βουλιμικής συμπεριφοράς», στο έδαφος της 

χαμηλής αυτο-εκτίμησης και της τελειοθηρίας, αποτελεί τον ψυχολογικό μηχανισμό διαιώνισης 

της βουλιμίας (Fairburn et al. 1993). 

Έχει επιπλέον βρεθεί ότι βιολογικοί παράγοντες που εμπλέκονται στον κύκλο πείνας – 

πρόσληψης τροφής – κορεσμού, προάγουν την τάση για υπερφαγία, ιδίως όσο το άτομο επιχειρεί 

τον περιορισμό της διατροφής. Συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί μειωμένα επίπεδα μονοαμινών, που 

εμπλέκονται στην πρόσληψη τροφής (νορεπινεφρίνη) και την ικανοποίηση από αυτή 

(ντοπαμίνη), και χαμηλά επίπεδα νευροπεπτιδίων που ρυθμίζουν τον κορεσμό (πεπτίδιο YY, 

χολοκυστοκινίνη και γκρελίνη) (Kaye et al. 2009). 

 

Ι.3.4. Διάγνωση και κλινική εκτίμηση 

 

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ψυχογενή βουλιμία σύμφωνα με τα σύγχρονα ταξινομητικά 

συστήματα DSM-5 (APA 2013) και ICD-10 (WHO 1992) παρουσιάζονται στον Πίνακα I.7. 



37 
 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάκριση μεταξύ «καθαρτικού» και «μη καθαρτικού» τύπου της 

διαταραχής (βάσει της χρήσης καθαρτικών ή άλλων αντιρροπιστικών συμπεριφορών) που 

υπήρχε στις προηγούμενες εκδόσεις του DSM, έχει εξαληφθεί στο DSM-5, αφού δεν βρέθηκε να 

έχει κλινική και προγωστική σημασία. Ωστόσο, στο DSM-5 περιλαμβάνονται άλλοι 

προσδιορισμοί της διάγνωσης και συγκεκριμένα προσδιορισμός της βαρύτητας της διαταραχής 

και της πιθανής ύφεσης. Ορίζονται 4 επίπεδα βαρύτητας της διαταραχής με βάση τη συχνότητα 

των επεισοδίων καθαρτικών συμπεριφορών κατά μέσο όρο: Ήπια (1-3 επεισόδια ανά βδομάδα), 

Μέτριας βαρύτητας (4-7 επεισόδια ανά βδομάδα), Σοβαρή (8-13 επεισόδια ανά βδομάδα) και 

Πολύ σοβαρή  (≥ 14 επεισόδια ανά βδομάδα). Επιπλέον, προσδιορίζεται αν η ασθενής που 

πληρούσε πριν τα κριτήρια της διαταραχής, βρίσκεται πλέον σε μερική ύφεση (δεν πληρούνται 

πλέον όλα τα κριτήρια για μια σημαντική χρονική περίοδο) ή σε πλήρη ύφεση (δεν πληρείται 

πλέον κανένα διαγνωστικό κριτήριο). 

Περιπτώσεις στις οποίες τα βουλιμικά επεισόδια εμφανίζονται με συχνότητα μικρότερη 

από 1 εβδομαδιαίως ή για μία περίοδο μικρότερη των 3 μηνών, κατατάσσονται στην κατηγορία 

«άλλες προσδιοριζόμενες διαταραχές σίτισης ή πρόσληψης τροφής» του DSM-5, όπου 

περιγράφονται ως «Ψυχογενής βουλιμία χαμηλής συχνότητας ή περιορισμένης διάρκειας» (APA 

2013). 

Διαφορική Διάγνωση 

Κρίσεις υπερφαγίας μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο νευρολογικών νοσημάτων, όπως 

επιληπτικού τύπου ισοδύναμα, όγκοι του εγκεφάλου, τα σύνδρομα Klüver-Bucy και Kleine-

Levin, καθώς και στο γενετικό σύνδρομο Prader-Willi, χωρίς όμως να συνοδεύονται από 

αντιρροπιστικές συμπεριφορές. 

 Κρίσεις υπερφαγίας μπορεί να αποτελούν εκδηλώσεις παρορμητικής συμπεριφοράς σε 

ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, χωρίς άλλα συμπτώματα της ψυχογενούς 

βουλιμίας. Υπερφαγία επίσης μπορεί να εμφανιστεί ως σύμπτωμα μείζονος καταθλιπτικού 

επεισοδίου, αλλά συνήθως δεν έχει επεισοδιακό χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση δεν 

συνοδεύεται από αντιρροπιστικές συμπεριφορές. 
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Πίνακας I.7 

Διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς βουλιμίας σύμφωνα με τα σύγχρονα ταξινομικά 

συστήματα 

 
Κριτήρια κατά DSM-5 

A. Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας. Ένα επεισόδιο υπερφαγίας χαρακτηρίζεται από αμφότερα τα 

ακόλουθα:  

1) Πρόσληψη σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. μέσα σε 2 ώρες) μίας ποσότητας τροφής, η 

οποία  είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν που θα μπορούσαν να καταναλώσουν οι περισσότεροι 

άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου και υπό παρόμοιες συνθήκες. 

2) Αίσθημα έλλειψης ελέγχου στην πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου (δηλ. αίσθημα 

του ατόμου ότι δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει ή να ελέγξει τι και πόσο τρώει). 

B. Επαναλαμβανόμενη παθολογική αντιρροπιστική συμπεριφορά προκειμένου να αποτραπεί η αύξηση του 

βάρους, όπως αυτοπροκαλούμενοι εμετοί, κατάχρηση καθαρτικών, διουρητικών, υποκλυσμών ή άλλων 

φαρμάκων, δίαιτα ή υπέρμετρη σωματική άσκηση. 

C. Τόσο τα επεισόδια υπερφαγίας όσο και και η παθολογική αντιρροπιστική συμπεριφορά εμφανίζονται κατά 

μέσο όρο τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για διάστημα 3 μηνών. 

D. Η αυτο-αξιολόγηση επηρεάζεται υπερβολικά από το σχήμα και το βάρος του σώματος. 

E. Η διαταραχή δεν εμφανίζεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια επεισοδίων ψυχογενούς ανορεξίας. 

Κριτήρια κατά ICD-10 

A. Υπάρχει επίμονη υπερενασχόληση με την πρόσληψη τροφής και μία ακαταμάχητη επιθυμία για το φαγητό. 

Η/ο ασθενής υποκύπτει σε επεισόδια υπερφαγίας κατά τα οποία μεγάλες ποσότητες τροφής 

καταναλώνονται σε μία βραχεία χρονική περίοδο. 

B. Η/ο ασθενής επιχειρεί να αντιρροπήσει την «παχυντική» επίδραση της τροφής μέσω ενός ή περισσοτέρων 

από τα ακόλουθα: αυτοπροκαλούμενοι εμετοί, κατάχρηση καθαρτικών, παρεμβαλλόμενες περίοδοι 

ασιτίας, κατάχρηση φαρμάκων, όπως αντιορεξιογόνων, θυρεοειδικών υποκατάστατων, ή διουρητικών. 

Όταν η βουλιμία εμφανίζεται σε διαβητικούς ασθενείς, αυτοί μπορεί να επιλέξουν να παραμελήσουν την 

ινσουλινοθεραπεία. 

C. Η ψυχοπαθολογία συνίσταται σε παθολογικό φόβο πάχυνσης. Η/ο ασθενής θέτει για την/τον εαυτό του 

έναν αυστηρά καθορισμένο ουδό βάρους, πολύ πιο κάτω από το βάρος που συνιστά προνοσηρά το 

βέλτιστο ή το υγιές βάρος από την άποψη του ιατρού. Υπάρχει συχνά, αλλά όχι πάντοτε, ιστορικό 

προηγούμενου επεισοδίου ψυχογενούς ανορεξίας και το διάστημα μεταξύ των δύο διαταραχών κυμαίνεται 

από λίγους μήνες μέχρι αρκετά χρόνια. Το προηγηθέν επεισόδιο μπορεί να έχει εκδηλωθεί πλήρως ή να 

έχει λάβει ελάσσονα συγκαλυμμένη μορφή με μέτρια απώλεια βάρους ή/και παροδική φάση αμηνόρροιας. 
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 Η διαφορική διάγνωση από τον υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο της ψυχογενούς ανορεξίας 

θα βασιστεί στο σωματικό βάρος, το οποίο στη βουλιμία δεν είναι χαμηλότερο του 

φυσιολογικού. Στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας δεν υπάρχει αντιρρόπιση των 

υπερφαγικών επεισοδίων. 

Κλινική εκτίμηση 

Όπως και στην ψυχογενή ανορεξία, η κλινική εκτίμηση των ασθενών με ψυχογενή βουλιμία δεν 

περιορίζεται στα συμπτώματα της νόσου αλλά πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνση 

τυχόν σωματικών επιπλοκών και μία ευρύτερη ψυχολογική αξιολόγηση. 

 Στο πλαίσιο της διαγνωστικής συνέντευξης ο κλινικός πρέπει να διερευνήσει και να 

εκτιμήσει τα παρακάτω: 

1. Το τρέχον βάρος και ύψος της ασθενούς (αντικειμενική μέτρηση από τον κλινικό) 

2. Την εκδήλωση και συχνότητα υπερφαγικών επεισοδίων και το συνολικό πρότυπο 

καθημερινής διατροφής (αριθμός και είδος γευμάτων, «απαγορευμένες τροφές») 

3. Τη χρήση, το είδος και τη συχνότητα καθαρτικών συμπεριφορών 

4. Τη χρήση σκευασμάτων για την πρόκληση εμετού (ιπεκακουάνας), υπακτικών, ή με 

σκοπό την απώλεια  βάρους (διαιτητικών φαρμάκων, διεγερτικών ουσιών, θυρεοειδικών 

ορμονών) 

5. Τη χρήση μη-καθαρτικών συμπεριφορών για τον έλεγχο του βάρους, δηλαδή σωματικής 

άσκησης και νηστείας (συχνότητα και ένταση) 

6. Την ενασχόληση με το βάρος και το σχήμα του σώματος, τη σημασία της εικόνας 

σώματος στην αυτο-αξιολόγηση 

7. Την αναγνώριση των ψυχολογικών, σωματικών και κοινωνικών επιπτώσεων της 

διαταραχής 

8. Το ιστορικό έναρξης και πορείας των συμπτωμάτων και τυχόν προϋπάρχουσα ψυχογενή 

ανορεξία. 

Επικουρικά της συνέντευξης μπορεί επίσης να χορηγηθούν κατάλληλα ερωτηματολόγια 

διάγνωσης και κλινικής εκτίμησης, που προαναφέρθηκαν στην εκτίμηση της ψυχογενούς 

ανορεξίας. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι ασθενείς είναι κατά κανόνα επιφυλακτικοί και 

τείνουν να αποκρύπτουν ή να ελαχιστοποιούν τα προβλήματα απέναντι σε άλλους και γι’ αυτό 

είναι πιθανό να χρειαστούν παραπάνω από μία συνεδρίες για την πλήρη λήψη ιστορικού και την 
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αρχική εκτίμηση μέσα από την εγκαθίδρυση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εξεταστή και 

εξεταζόμενου. 

Η πιθανότητα για σωματικές επιπλοκές πρέπει να διερευνάται πάντοτε στο πλαίσιο της 

αρχικής εκτίμησης και να προτείνεται στην ασθενή ο κατάλληλος ιατρικός έλεγχος, που 

περιλαμβάνει: 

1. Εκτίμηση από παθολόγο και γαστρεντερολόγο, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις  

2. Μέτρηση ηλεκτρολυτών και διενέργεια άλλων παρακλινικών εξετάσεων κατά περίπτωση 

3. Οδοντιατρική εξέταση 

4. Μέτρηση οστικής πυκνότητας, εφόσον υπάρχει ιστορικό ψυχογενούς ανορεξίας. 

Η νοσηλεία σπάνια χρειάζεται σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία και αφορά μόνο την 

αντιμετώπιση επικίνδυνων για την ζωή ιατρικών επιπλοκών ή περιπτώσεις που οι κοινωνικές 

συνθήκες παρεμποδίζουν την εξωνοσοκομειακή θεραπεία. 

Η ψυχολογική εκτίμηση των ασθενών με ψυχογενή βουλιμία είναι παρόμοια με την 

προαναφερόμενη στην ψυχογενή ανορεξία. Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται στη διερεύνηση της 

συνοσηρότητας με κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών και 

διαταραχή προσωπικότητας. Επίσης δεν θα πρέπει να παραληφθεί η διερεύνηση πιθανής 

αυτοκτονικότητας και η εκτίμηση του κινδύνου αυτοκτονίας. 

 

Ι.3.5. Πορεία και πρόγνωση 

 

Παρότι θεωρείται ότι η πρόγνωση της ψυχογενούς βουλιμίας είναι σαφώς καλύτερη από αυτή 

της ψυχογενούς ανορεξίας, οι μακροχρόνιες μελέτες δεν βρίσκουν πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα. Σχετική μετα-ανάλυση έδειξε ότι εντός δεκαετίας και πλέον από τη διάγνωση της 

διαταραχής, το 44% των ασθενών έχουν αναρρώσει πλήρως, το 28,5% παρουσιάζει υποκλινικά 

συμπτώματα, το 10,5% εμφανίζει χρονιότητα της διαταραχής, ενώ στο 17% παρατηρείται 

μετάπτωση σε άλλη διαταραχή πρόσληψης τροφής (Steinhausen & Weber 2009). Η θνητότητα 

εντός δεκαετίας διακυμαίνεται στις σχετικές μελέτες από 0 έως 2%, με μέση τιμή 0,3-0,4% 

(Steinhausen & Weber 2009, Keel & Brown 2010, Arcelus et al. 2011). Βασικές αιτίες της 

αυξημένης θνησιμότητας συνιστούν οι ιατρικές επιπλοκές της διαταραχής και η αυτοκτονίες. Ο 

κίνδυνος απόπειρας αυτοκτονίας είναι αυξημένος στις ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία (Franko 
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& Keel 2006) και η επιτυχής απόπειρα αποτελεί αιτία του 23% των θανάτων εντός 20ετίας 

(Crow et al. 2009). 

Η ύπαρξη συνοσηρότητας με άλλες ψυχικές διαταραχές και η μειωμένη κοινωνική 

προσαρμοστικότητα συνιστούν αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες (Crow & Brandenburg 

2010, Keel and Brown 2010), ενώ η ύπαρξη μακράς περιόδου ύφεσης στο ιστορικό συνδέεται με 

θετική μακροπρόθεσμη πρόγνωση (APA 2013). 

 

 

Ι.4. Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 
 

 
Ι.4.1. Κλινική περιγραφή 

 

Η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (binge eating disorder) χαρακτηρίζεται από 

επαναλαμβανόμενα υπερφαγικά επεισόδια, τα οποία δεν συνοδεύονται από συμπεριφορές 

αντιρρόπησής τους. Τα υπερφαγικά επεισόδια έχουν παραρμητικό χαρακτήρα και συνοδεύονται 

από αίσθημα απώλειας ελέγχου, όπως περιγράφτηκε και για την ψυχογενή βουλιμία. Μπορεί 

ωστόσο να διαρκούν περισσότερο και σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής «μασουλάει» ή 

«τσιμπολογάει» επί πολλές ώρες. Η υπερφαγία μπορεί περιγράφεται με διάφορους όρους, όπως 

η πολύ γρήγορη κατανάλωση τροφής, το αίσθημα βάρους από το πολύ φαγητό, η κατανάλωση 

μεγάλης ποσότητας τροφής χωρίς πείνα, η ενοχή μετά από υπερβολικά μεγάλο γεύμα, το να 

τρώγει κανείς μόνος για να μη δουν οι άλλοι την ποσότητα που καταναλώνει. Η επεισοδιακή 

υπερφαγία οδηγεί συχνά σε παχυσαρκία, αλλά όχι πάντοτε, αφού αυτό εξαρτάται από τη 

συχνότητα των επεισοδίων και από το γενικότερο πρόγραμμα διατροφής. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η έκλυση των επεισοδίων υπερφαγίας συνδέεται με 

καταστάσεις με αρνητικά συναισθήματα. Η υπερφαγία προσφέρει παροδική εκτόνωση από τα 

αρνητικά συναισθήματα αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση λόγω των επεισοδίων οι ασθενείς 

διακατέχονται από αισθήματα ντροπής, ενοχής και μειονεξίας, που δοκιμάζουν την αυτο-

εκτίμησή τους ενώ παράλληλα τους καθιστούν ευάλωτους για νέα επεισόδια. Πυρηνικά 

χαρακτηριστικά της ψυχογενούς βουλιμίας όσον αφορά την εικόνα σώματος, δηλαδή η 

υπερενασχόληση με το βάρος και το σχήμα του σώματος και η υπέρμετρη επίδραση της εικόνας 

σώματος στην αυτο-αξιολόγηση είναι επίσης παρόντα και στη διαταραχή επεισοδιακής 
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υπερφαγίας και συνδέονται με την εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και χαμηλής 

αυτο-εκτίμησης (Allison et al. 2005, Hrabrosky et al. 2007, Grilo et al. 2008) 

Η διαταραχή συνυπάρχει πολύ συχνά με μείζονα κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, 

αγχώδεις διαταραχές και κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών (Hudson et al. 2007, Javaras et al. 

2008). Συχνή είναι επίσης η συνόσηση με διαταραχές προσωπικότητας (Cassin & von Ranson 

2005). Τέλος, οι ασθενείς με διαταραχή επεισοδιακή υπερφαγία εμφανίζουν σε μεγαλύτερη 

συχνότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό χρόνιες σωματικές ενοχλήσεις, όπως ευερέθιστο 

παχύ έντερο ή ινομυαλγία (Javaras et al. 2008). 

 

Ι.4.2. Επιδημιολογία 

 

Ο δια βίου επιπολασμός της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας υπολογίζεται γενικά ότι είναι 

μεγαλύτερος, έως διπλάσιος, από αυτόν της ψυχογενούς βουλιμίας. Βρέθηκε να είναι 0,8-1,9% 

του γενικού πληθυσμού έναντι 0,4-1% της ψυχογενούς βουλιμίας στη μελέτη του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας σε 14 χώρες (Kessler et al. 2013). Στην εθνικής κλίμακας επιδημιολογική 

μελέτη στις ΗΠΑ βρέθηκε δια βίου επιπολασμός 3,5% στις γυναίκες και 2% στους άνδρες του 

ενήλικου πληθυσμού (Hudson et al. 2007). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιδημιολογικές 

μελέτες μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν τα ερευνητικά κριτήρια που είχαν εισαχθεί στο DSM-

IV και απαιτούσαν μικρότερη συχνότητα (2 αντί 3 επεισόδια τη βδομάδα) αλλά μεγαλύτερη 

διάρκεια (6 αντί 3 μηνών) σε σύγκριση με τα κριτήρια του DSM-5. Ο επιπολασμός της 

διαταραχής είναι πολλαπλάσιος ανάμεσα στους πάσχοντες από παχυσαρκία και φτάνει έως 30% 

στα άτομα που αναζητούν χειρουργική παρέμβαση για την απώλεια βάρους (Kalarchian et al. 

2007). 

Οι γυναίκες υπερτερούν αλλά όχι συντριπτικά, όπως στην ψυχογενή βουλιμία. Η 

αναλογία ανδρών-γυναικών είναι περίπου 1:1,75 (Hudson et al. 2007). Στην πλειονότητα των 

σχετικών μελετών δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ φυλετικών ομάδων που 

διαβιούν στην ίδια χώρα (Taylor et al. 2007, Marques et al. 2011), ωστόσο σε μία μελέτη 

βρέθηκε μεγαλύτερη συχνότητα στις λευκές σε σύγκριση με τις μαύρες γυναίκες (Striegel-

Moore et al. 2003). 

Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησαν τα διαγνωστικά κριτήρια του 

DSM-5 (APA 2013), βρήκαν μεγέθη συμβατά με το εύρος τιμών που βρήκαν προηγούμενες 
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μελέτες με τα ερευνητικά κριτήρια του DSM-IV, αλλά αφορούν μόνο πληθυσμούς εφήβων. 

Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας κατά τη δάρκεια της 

εφηβείας βρέθηκε 2,6-3% (Stice et al. 2013b,  Smink et al. 2014). 

 

Ι.4.3. Αιτιοπαθογένεια – Παράγοντες κινδύνου 

 

Η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας έχει ταυτοποιηθεί πολύ πιο πρόσφατα από την ψυχογενή 

ανορεξία και βουλιμία και γι’ αυτό η έρευνα για τους αιτιοπαθογενετικούς της παράγοντες 

υπολείπεται σχετικά. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα θεωρείται ότι ένας συνδυασμός 

γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους 

προδιαθεσικούς παράγοντες της παχυσαρκίας, οδηγεί στην ανάπτυξη της διαταραχής. 

 Οι μελέτες οικογενειών δείχνουν σαφώς κληρονομική επιβάρυνση σχετιζόμενη με τη 

διαταραχή (Lilenfeld et al. 2008). Επιπλέον, η μελέτη των Hudson et al. (2006) έδειξε ότι η 

κληρονομικότητα της διαταραχής είναι ανεξάρτητη από την κληρονομικότητα της παχυσαρκίας. 

Οι δύο μελέτες διδύμων που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα, συνέπεσαν στα ευρήματά τους και 

υπολόγισαν το βαθμό συμβολής γενετικών παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια στο 45% (Javaras 

et al. 2008, Mitchell et al. 2010). 

 Πολλοί βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη ρύθμιση της όρεξης και την 

πρόσληψη τροφής, διερευνώνται για τον πιθανό τους ρόλο στη διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας. Ωστόσο, το κυριότερο σταθερό εύρημα των σχετικών ερευνών είναι τα μειωμένα 

επίπεδα γκρελίνης που παρατηρούνται, το οποίο θα μπορούσε ωστόσο να αποτελεί φυσιολογική 

μεταβολή προκαλούμενη από τα υπερφαγικά επεισόδια (Steiger & Bruce 2007). Η μοριακή 

γενετική έρευνα διερευνά την πιθανή σύνδεση της διαταρχής με γενετική προδιάθεση σχετική τη 

σεροτονινεργική και τη ντοπαμινεργική δραστηριότητα και άλλους παράγοντες, χωρίς όμως να 

έχουν προκύψει αξιόπιστα αποτελέσματα μέχρι σήμερα (Trace et al. 2013). Ενδιαφέροντα 

ευρήματα από τις σχετικές έρευνες αποτελούν η σύνδεση της διαταραχής με πολυμορφισμό του 

γονιδίου της γκρελίνης (Monteleone et al. 2007) και του γονιδίου του mu υποδοχέα των 

οπιοειδών, που θεωρείται ρυθμιστής της ηδονικής επίδρασης της τροφής (Davis et al. 2009). 

 Διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου κατά την ανάπτυξη έχουν εντοπιστεί, 

χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί επαρκώς ο ρόλος τους και ο βαθμός συμβολής τους στην 

εκδήλωση της διαταραχής. Συγκεκριμένα, παράγοντες κινδύνου βρέθηκε ότι αποτελούν η 
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παιδική παχυσαρκία, η υπερφαγία ως διατροφική συνήθεια της οικογένειας, το χαμηλό επίπεδο 

συναισθηματικής επαφής και οι αυξημένες απαιτήσεις από τους γονείς, και αρνητικά σχόλια για 

το βάρος και το σχήμα του σώματος και τη διατροφή (Fairburn et al. 1998, Striegel-Moore et al. 

2007). 

 

Ι.4.4. Διάγνωση και κλινική εκτίμηση 

 

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας σύμφωνα με το DSM-5 

(APA 2013) παρουσιάζονται στον Πίνακα I.8. Το DSM-5 περιλαμβάνει επίσης προσδιορισμούς 

της βαρύτητας της διαταραχής και της πιθανής ύφεσης. Ορίζονται 4 επίπεδα βαρύτητας της 

διαταραχής με βάση τη συχνότητα των υπερφαγικών επεισοδίων κατά μέσο όρο: Ήπια (1-3 

επεισόδια ανά βδομάδα), Μέτριας βαρύτητας (4-7 επεισόδια ανά βδομάδα), Σοβαρή (8-13 

επεισόδια ανά βδομάδα) και Πολύ σοβαρή  (≥ 14 επεισόδια ανά βδομάδα). Επιπλέον, 

προσδιορίζεται αν ο ασθενής που πληρούσε πριν τα κριτήρια της διαταραχής, βρίσκεται πλέον 

σε μερική ύφεση (δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια επειδή η συχνότητα των υπερφαγικών 

επεισοδίων είναι μικρότερη από 1 επεισόδια ανά βδομάδα για μια σημαντική χρονική περίοδο) ή 

σε πλήρη ύφεση (δεν πληρείται πλέον κανένα διαγνωστικό κριτήριο). 

Διαφορική διάγνωση 

Κρίσεις υπερφαγίας μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο νευρολογικών νοσημάτων (επιληπτικού 

τύπου ισοδύναμα, όγκοι του εγκεφάλου, σύνδρομα Klüver-Bucy και Kleine-Levin, σύνδρομο 

Prader-Willi), τα οποία μπορούν να αποκλειστούν από το ιστορικό ή με κατάλληλο 

εργαστηριακό έλεγχο. 

 Η διαφοροδιάγνωση της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας από την ψυχογενή 

βουλιμία βασίζεται στην απουσία αντιρροπιστικών συμπεριφορών. Παρότι μπορεί να 

αναφέρονται επανειλλημμένες προσπάθειες των ασθενών να ακολουθήσουν μία δίαιτα για 

αδυνάτισμα, αυτές έπονται της έναρξης των υπερφαγικών επεισοδίων, είναι ανεπιτυχείς κι 

εγκαταλείπονται γρήγορα, ενώ δεν παρατηρείται μόνιμος διαιτητικός περιορισμός που 

εναλλάσσεται με τα υπερφαγικά επεισόδια.  

 Κρίσεις υπερφαγίας μπορεί να αποτελούν εκδηλώσεις παρορμητικής συμπεριφοράς σε 

ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, η οποία μπορεί να συν-διαγνωστεί με τη 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και για τις δύο διαταραχές.  
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Πίνακας I.8 

Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας σύμφωνα με το DSM-5 

 
A. Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας. Ένα επεισόδιο υπερφαγίας χαρακτηρίζεται από αμφότερα τα 

ακόλουθα:  

1) Πρόσληψη σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. μέσα σε 2 ώρες) μίας ποσότητας τροφής, η 

οποία  είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν που θα μπορούσαν να καταναλώσουν οι περισσότεροι 

άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου και υπό παρόμοιες συνθήκες. 

2) Αίσθημα έλλειψης ελέγχου στην πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου (δηλ. αίσθημα 

του ατόμου ότι δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει ή να ελέγξει τι και πόσο τρώει). 

B. Τα επεισόδια υπερφαγίας συνδέονται με 3 (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα: 

1) Πρόσληψη τροφής πολύ πιο γρήγορα από το σύνηθες. 

2) Πρόσληψη τροφής μέχρι αισθήματος δυσφορίας από κορεσμό. 

3) Πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων τροφής όταν δεν υπάρχει σωματικό αίσθημα πείνας. 

4) Να τρώει κανείς μόνος του επειδή αισθάνεται ντροπή για το πόσο πολύ τρώγει. 

5) Να αισθάνεται αηδία για το εαυτό του, κατάθλιψη ή μεγάλη ενοχή μετά.  

C. Υπάρχει σημαντική συναισθηματική δυσφορία σχετικά με την υπερφαγία. 

D. Τα επεισόδια υπερφαγίας εμφανίζονται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για διάστημα 3 

μηνών. 

E. Τα επεισόδια υπερφαγίας δεν συνδέονται με επαναλαμβανόμενη χρήση παθολογικών αντιρροπιστικών 

συμπεριφορών όπως στην ψυχογενή βουλιμία και δεν εμφανίζονται αποκλειστικά στην πορεία ψυχογενούς 

βουλιμίας ή ψυχογενούς ανορεξίας. 

 

 

 

 

 

Υπερφαγία επίσης μπορεί να εμφανιστεί ως σύμπτωμα μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, 

αλλά συνήθως δεν έχει επεισοδιακό χαρακτήρα. Εφόσον, πληρούνται τα κριτήρια της 

διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας σε ασθενείς με καταθλιπτική ή διπολική διαταραχή, οι 

διαταραχές συν-διαγιγνώσκονται. 

 Πολλοί ασθενείς με διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας εμφανίζουν παχυσαρκία αλλά 

στους υπόλοιπους παχύσαρκους ασθενείς η υπερφαγία δεν έχει το χαρακτήρα επεισοδίων και 

δεν παρατηρείται συνήθως τόσο αυξημένος βαθμός ενασχόλησης με το σχήμα και βάρος του 

σώματος. 

Κλινική εκτίμηση 

Η κλινική εκτίμηση είναι παρόμοια με αυτή της ψυχογενής βουλιμίας με την αυτονόητη 

διαφορά ότι δεν υπάρχουν συμπεριφορές αντιρροπιστικές της υπερφαγίας προς εκτίμηση. Μία 

ακόμη διαφορά στην εκτίμηση των συμπτωμάτων είναι ότι στη διαταραχή επεισοδιακής 
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υπερφαγίας υπάρχουν πολύ συχνά «μέρες υπερφαγίας» και όχι μόνο «επεισόδια», δηλαδή μέρες 

κατά τις οποίες συμβαίνουν αλλεπάλληλα επεισόδια ή συνεχής υπερφαγία. Είναι γι’ αυτό 

χρήσιμο να περιγράφεται από τον ασθενή ένα τυπικό επεισόδιο (ή μέρα) υπερφαγίας. Δεν 

υπάρχει προκαθορισμένη εκτίμηση σωματικών προβλημάτων, αλλά πρέπει να προτείνεται 

έλεγχος στους παχύσαρκους ασθενείς για πιθανά προβλήματα συνδεόμενα με την παχυσαρκία, 

όπως η καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η νεφρική ανεπάρκεια, η 

υπνική άπνοια κ.ά. 

 

Ι.4.5. Πορεία και πρόγνωση 

 

Η διαταραχή αρχίζει συνήθως στην όψιμη εφηβεία ή στη νεαρά ενήλικο ζωή αλλά, σε αντίθεση 

με τις άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής, η έναρξή της σε μεγαλύτερη ηλικία δεν είναι 

σπάνια. Η παρουσία στην εφηβεία σποραδικών ή κατά περιόδους επεισοδίων υπερφαγίας ή 

απώλειας ελέγχου στο φαγητό είναι συχνά πρόδρομο σύμπτωμα διαταραχών πρόσληψης τροφής 

γενικά και όχι αποκλειστικά της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας (APA 2013). 

 Θεωρείται ότι τα ποσοστά ύφεσης της διαταραχής είναι μεγαλύτερα από αυτά που 

παρατηρούνται στην ψυχογενή βουλιμία (APA 2013), αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται σε 

μακροπρόθεσμη βάση από τις σχετικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν παρόμοια ποσοστά ύφεσης 

μεταξύ των δύο διαταραχών εντός 10-20 ετών (Keel & Brown 2010). Επιπλέον, η βαρύτητα, η 

διάρκεια (μετάπτωση σε χρονιότητα) και η θνησιμότητα βρέθηκε να μην διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ των δύο διαταραχών σε μελέτες μακροχρόνιας παρακολούθησης (Pope et al. 2006, 

Fichter et al. 2008). Συμπερασματικά, η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας συνιστά ένα 

σταθερό, χρόνιο σύνδρομο με πορεία και πρόγνωση παρόμοια με την ψυχογενή βουλιμία. 

 Τέλος, η μετάπτωση της διαταραχής σε άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής δεν έχει 

διερευνηθεί επαρκώς και τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα είναι μάλλον αντιφατικά, δείχνοντας 

αφενός σπάνια μετάπτωση εντός 4ετίας (Agras et al. 2009) και αφετέρου μεγάλα ποσοστά 

μετάπτωσής της σε ψυχογενή βουλιμία (20%) και αντίστροφα (23%) σε έφηβους πάσχοντες 

εντός 8ετίας (Stice et al. 2013b). 
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Ι.5. Άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 
 
Στο νέο διαγνωστικό σύστημα της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, DSM-5 (ΑPA 2013), 

υιοθετείται για πρώτη φορά η γενική κατηγορία «Διαταραχές σίτισης και πρόσληψης τροφής» 

(Feeding and eating disorders), στην οποία περιλαμβάνονται πέραν των προαναφερόμενων 

διαταραχών, ακόμα 3 ομάδες διαταραχών: 

- οι διαταραχές σίτισης: Pica, Διαταραχή μυρηκασμού, Διαταραχή αποφυγής/περιορισμού 

λήψης τροφής, 

- άλλες προσδιοριζόμενες διαταραχές σίτισης ή πρόσληψης τροφής (ειδικά κλινικά 

σύνδρομα που δεν περιλαμβάνονται στις άλλες κατηγορίες), 

- μη προσδιοριζόμενες διαταραχές σίτισης ή πρόσληψης τροφής (άτυπες αλλά κλινικά 

σημαντικές μορφές διαταραχής πρόσληψης τροφής). 

Με τη νέα αυτή μορφή ταξινόμησης στο DSM-5 επιχειρείται η ενοποίηση όλων των διαταραχών 

που έχουν ως πυρηνικά συμπτώματα διαταραχή στην πρόσληψη τροφής και συναφείς με αυτήν 

παθολογικές συμπεριφορές, είτε σχετίζονται με την ποσότητα της προσλαμβανόμενης ενέργειας 

και την επίδρασή της στο βάρος και το σχήμα του σώματος (οι κατά παράδοση ονομαζόμενες 

διαταραχές πρόσληψης τροφής) είτε με το είδος και τον τρόπο πρόσληψης της τροφής (οι 

κατεξοχήν διαταραχές σίτισης). Επιπλέον, κριτήριο για την ενοποίηση αυτή αποτελεί ότι όλες οι 

διαταραχές αυτές – αν και με σημαντικά διαφορετικές αναλογίες – μπορεί να εκδηλωθούν τόσο 

σε ενήλικους όσο και σε εφήβους και παιδιά. 

 Μία άλλη επιδίωξη του DSM-5 που διαπνέει αυτήν την ταξινόμηση, είναι η μείωση του 

αριθμού των διαγνώσεων άτυπων διαταραχών πρόσληψης τροφής, φαινόμενο που αποτελούσε 

μείζον πρόβλημα των προηγούμενων διαγνωστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, βάσει των 

κριτηρίων του DSM-IV οι  άτυπες μορφές (διαταραχή πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενη 

αλλιώς) διαγιγνώσκονταν σε ποσοστό άνω του 50% στην κοινότητα (Fairburn & Cooper 2007) 

και γι’ αυτό είχαν προταθεί από ειδικούς η διεύρυνση των διαγνωστικών ορίων των διαταραχών 

(Walsh & Sysko 2009) και η περιγραφή νέων συνδρόμων εντός του διαγνωστικού συστήματος 

(Marcus & Wildes 2009). Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο DSM-5, στο 

οποίο διευρύνθηκαν τα διαγνωστικά όρια της ψυχογενούς ανορεξίας και βουλιμίας, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, υιοθετήθηκε ως τυπική διάγνωση η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας και 
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περιγράφονται επιπλέον ως «προσδιοριζόμενες» διαγνωστικές οντότητες ορισμένα άτυπα ή 

ειδικά κλινικά σύνδρομα στα οποία εμφανίζονται περιορισμένα ή μειωμένης έντασης 

συμπτώματα, δηλαδή τα σύνδρομα που αναφέρονται μέχρι σήμερα ως «υπο-ουδικά» ή «υπο-

κλινικά». 

 Όλες οι υπόλοιπες διαταραχές σίτισης ή πρόσληψης τροφής που περιλαμβάνονται στο 

DSM-5, θα περιγραφτούν εδώ συνοπτικά. 

 

Ι.5.1. Διαταραχές σίτισης 

 

 Pica 

Το άτομο επίμονα τρώει ακατάλληλες για βρώση και χωρίς θρεπτική αξία ουσίες (χαρτί, 

σαπούνι, ύφασμα, τρίχες, χώμα κ.ά.) επί τουλάχιστον 1 μήνα. Η συμπεριφορά αυτή 

παρατηρείται ορισμένες φορές στο πλαίσιο της φυσιολογικής ανάπτυξης σε βρέφη. 

 Διαταραχή μηρυκασμού 

Το άτομο προβαίνει σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια μηρυκασμού (αναγωγή της τροφής προ 

της κατάποσης, που ακολουθείται από επαναμάσηση, επανακατάποση ή φτύσιμο) επί 

τουλάχιστον 1 μήνα. Για τη διάγνωση απαιτείται τα συμπτώματα αυτά να μην συμβαίνουν στο 

πλαίσιο άλλης διαταραχής πρόσληψης τροφής (για παράδειγμα, ως συμπεριφορά για αποφυγή 

κατάποσης της τροφής από ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία). 

 Διαταραχή αποφυγής/περιορισμού λήψης τροφής 

Το άτομο αδυνατεί να καλύψει μέσω της προσλαμβανόμενης τροφής τις ενεργειακές και 

θρεπτικές του ανάγκες, επειδή αποφεύγει την πρόσληψη τροφής λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος 

για την τροφή, αποστροφής από αισθητηριακά χαρακτηριστικά της τροφής, ανησυχίας για 

αρνητικές συνέπειες μετά φαγητού κ.ά. Ο περιορισμός στην πρόσληψη τροφής οδηγεί σε 

σοβαρές κλινικές συνέπειες: σημαντική απώλεια βάρους ή καθυστέρηση στην επίτευξη του 

φυσολογικού βάρους σε παιδιά, σημαντικές ελλείψεις σε θρεπτικούς παράγοντες, εξάρτηση της 

θρέψης από συμπληρώματα διατροφής ή παρεντερική σίτιση, σημαντική ψυχοκοινωνική 

δυσλειτουργία. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται σε επιδίωξη μείωσης του σωματικού βάρους και 

η διάγνωση τίθεται εφόσον τα συμπτώματα δεν οφείλονται σε ψυχογενή ανορεξία ή βουλιμία. 
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Ι.5.2. Άτυπες διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 

Οι «προσδιορισμένες» διαγνωστικές οντότητες στο DSM-5 είναι τα εξής κλινικά σύνδρομα: 

 Άτυπη ψυχογενής ανορεξία 

Όλα τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας πληρούνται με την εξαίρεση ότι παρά τη σημαντική 

απώλεια βάρους, το σωματικό βάρος παραμένει εντός των φυσιολογικών ορίων. 

 Ψυχογενής βουιμία χαμηλής συχνότητας ή/και περιρισμένης διάρκειας 

Όλα τα κριτήρια της ψυχογενούς βουλιμίας πληρούνται με την εξαίρεση ότι τα υπερφαγικά 

επεισόδια και οι αντιρροπιστικές συμπεριφορές συμβαίνουν λιγότερο από 1 φορά τη βδομάδα 

κατά μέσο όρο ή/και για λιγότερο από 3 μήνες. 

 Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας χαμηλής συχνότητας ή/και περιορισμένης 

διάρκειας 

Όλα τα κριτήρια της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας πληρούνται με την εξαίρεση ότι τα 

υπερφαγικά επεισόδια συμβαίνουν λιγότερο από 1 φορά τη βδομάδα κατά μέσο όρο ή/και για 

λιγότερο από 3 μήνες. 

 Καθαρτική διαταραχή 

Επαναλαμβανόμενες καθαρτικές συμπεριφορές (π.χ. αυτο-προκαλούμενοι έμετοι, κατάχρηση 

καθαρτικών ή διουρητικών) με σκοπό να επιδράσουν στο βάρος και το σχήμα του σώματος τη 

απουσία υπερφαγικών επεισοδίων. 

 Διαταραχή νυχτερινής υπερφαγίας 

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια πρόσληψης τροφής τη νύχτα, όπως πρόσληψη τροφής μετά από 

αφύπνιση ή κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας τροφής μετά από το κανονικό δείπνο, σε 

βαθμό που προκαλεί δυσφορία ή/και δυσλειτουργία. Τα επεισόδια συμβαίνουν σε πλήρη 

αφύπνιση και πρέπει να μην οφείλονται σε μεταβολές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας, άλλη ψυχική διαταραχή, ή επίδραση ουσιών ή φαρμακευτικής 

αγωγής. 

 Κάθε άλλη κατάσταση με συμπτώματα σχετικά με την πρόσληψη τροφής που έχουν 

κλινική σημασία, αλλά δεν εμπίπτει στις προαναφερόμενες κατηγορίες, χαρακτηρίζεται 

σύμφωνα με το DSM-5 ως μη προσδιοριζόμενη διαταραχή σίτισης ή πρόσληψης τροφής. Η 

διάγνωση αυτή προβλέπεται και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς 

πληροφορίες για να προσδιοριστεί συγκεκριμένος τύπος διαταραχής (π.χ. κατά την εξέταση σε 
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τμήμα επειγόντων). Συνεπώς σε αυτή τη διαγνωστική κατηγορία συναθροίζονται αφενός άτυπα 

σύνδρομα διαφορετικά από τις περιγεγραμμένες κατηγορίες, που προαναφέρθηκαν, και 

αφετέρου περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί περαιτέρω η διαταραχή 

πρόσληψης τροφής. 

 

 
Ι.6. Σκοπός και μεθοδολογία της παρούσας μελέτης 

 

 
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα για την πρόγνωση των διαταραχών πρόσληψης τροφής, η 

επίτευξη ύφεσης είναι περιορισμένη, η μετάπτωση σε χρονιότητα συχνή και η θνησιμότητα 

σημαντική. Η πρόγνωση αντανακλά σε ένα βαθμό χαρακτηριστικά των ίδιων των διαταραχών, 

όπως η άρνηση ή απόκρυψη του προβλήματος και η αντίσταση στη θεραπεία, η χρόνια και 

υποτροπιάζουσα φυσική τους πορεία, ο υψηλός βαθμός συνοσηρότητας, η μετάπτωση από τη 

μία κλινική μορφή στην άλλη (Βάρσου 2010). Σε σημαντικό όμως βαθμό η φτωχή πρόγνωση 

δείχνει ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τα σύγχρονα μέσα αντιμετώπισής 

τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Οι ειδικοί έχουν διατυπώσει μια σειρά προτάσεων 

για τη βελτίωση του συνολικού θεραπευτικού αποτελέσματος, όπως η οργάνωση συστήματος 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών (comprehensive service) για την αντιμετώπιση των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής (Halmi 2009) και η χρήση των θεραπευτικών μέσων στη βάση της 

εμπειρικής τους τεκμηρίωσης (evidence-based treatment) (Treasure et al. 2010). 

 Παρά τη σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων στη 

χώρα μας, από τις αναφορές των ειδικών συνάγεται ότι τα προβλήματα στην αντιμετώπιση των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής είναι πολύ μεγάλα. Παρατηρείται σημαντική έλλειψη 

κατάλληλων μονάδων και εξειδικευμένων υπηρεσιών και ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη ειδικών 

στην αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού (Βάρσου 

2010). Τα κενά αυτά καθίστανται ακόμα πιο μεγάλα στην κλινική πράξη και αντιστοίχως πιο 

επιβλαβή για την υγεία των ασθενών από την έλλειψη κατάλληλης και έγκυρης πληροφόρησης 

και τεχνικής βοήθειας προς τους κλινικούς που καλούνται στην πράξη να παράσχουν θεραπεία 

σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής – ψυχιάτρους, ψυχολόγους, άλλους 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, διαιτολόγους. Για το σκοπό αυτό 
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αξιοποιούνται συνήθως οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία και την κλινική διαχείριση 

των περιπτώσεων με συγκεκριμένες παθήσεις. 

 Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλλει σε αυτή την κλινική ανάγκη, δηλαδή την 

παροχή έγκυρης πληροφόρησης προς τους κλινικούς για τη χρήση θεραπευτικών παρεμβάσεων 

για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής στη βάση της εμπειρικής τους τεκμηρίωσης. Στόχος της 

ήταν να παρουσιάσει τις κυριότερες από τις ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που βρίσκονται 

σε κλινική χρήση, και να εξετάσει την αποτελεσματικότητά τους με βάση τα υπάρχοντα μέχρι 

στιγμής ερευνητικά δεδομένα. Στις υπό έλεγχο θεραπευτικές παρεμβάσεις συμπεριλήφθησαν οι 

κύριες μορφές ψυχοθεραπείας, η φαρμακοθεραπεία, οι διατροφικές παρεμβάσεις και η πρόληψη. 

Κύριο αντικείμενο της μελέτης ήταν η κριτική ανασκόπηση των θεραπευτικών οδηγιών 

για την αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής που ήδη υπάρχουν διεθνώς. Από τη 

σχετική διερεύνηση εντοπίστηκαν οι παρακάτω διατυπώσεις θεραπευτικών οδηγιών και 

συστάσεων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, που αφορούν όλο το εύρος ή συγκεκριμένα 

είδη παρεμβάσεων και διατίθενται στην αγγλική γλώσσα: 

 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Ηνωμένο Βασίλειο 

Συστηματική ανασκόπηση όλων των θεραπευτικών παρεμβάσεων και κατευθυντήριες 

οδηγίες για τη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής (NICE 2004) 

 American Psychiatric Association (APA), ΗΠΑ 

Kατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής (APA 

Work Group on Eating Disorders 2006) 

[επανέλεγχος και συμπλήρωση (Yager et al. 2012)] 

 Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research, Ministry of Health 

and Consumer Affairs, Ισπανία 

Συστηματική ανασκόπηση και κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής (Working Group of the Clinical Practice Guideline for Eating 

Disorders 2009) 

 World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 

Ανασκόπηση και κατευθυντήριες οδηγίες για τη φαρμακολογική αντιμετώπιση των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής (Aigner και συν. 2011) 

 Academy for Eating Disorders (AED)  
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Συνοπτικές οδηγίες για την εκτίμηση του κινδύνου των ιατρικών επιπλοκών στις 

διαταραχές πρόσληψης τροφής και την αντιμετώπισή τους (Academy for Eating 

Disorders, Medical Care Standards Task Force 2011) 

 German Society of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, German College for 

Psychosomatic Medicine, Γερμανία  

Συνοπτικές συστάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής κατόπιν 

ανασκόπησης και consensus ειδικών (Herpertz et al. 2011). 

 Royal College of Psychiatrists, Ηνωμένο Βασίλειο 

Α) Θεραπευτικές οδηγίες για τη διατροφική αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας 

(Royal College of Psychiatrists 2005) 

Β) Θεραπευτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση ενηλίκων σοβαρά πασχόντων με 

ψυχογενή ανορεξία (MARSIPAN) (Royal College of Psychiatrists 2014) 

Γ) Θεραπευτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση σοβαρά πασχόντων με ψυχογενή 

ανορεξία κάτω των 18 ετών (Junior MARSIPAN) (Royal College of Psychiatrists 2012) 

 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, Αυστραλία 

Συνοπτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των διαταραχών πρόληψης τροφής 

με συστάσεις στο πλαίσιο πολυκλαδικής αντιμετώπισης (Hay et al. 2014). 

Ωστόσο, για την πληρέστερη και επαρκώς τεκμηριωμένη δική μας κριτική αποτίμηση 

των ερευνητικών δεδομένων και επειδή νέα δεδομένα προκύπτουν συνεχώς με ταχείς ρυθμούς 

τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήσαμε παράλληλα εκ νέου συστηματική ανασκόπηση της 

πρόσφατης ερευνητικής βιβλιογραφίας για καθεμία από τις υπό έλεγχο θεραπευτικές 

παρεμβάσεις. Για την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε περαιτέρω διερεύνηση σε 

διεθνείς βάσεις δεδομένων για δημοσιεύσεις των τελευταίων 20 ετών (ή μικρότερες περιόδους 

ανάλογα με το θέμα προς διερεύνηση και την ύπαρξη ή μη πρόσφατων συστηματικών 

ανασκοπήσεων), η οποία περιορίστηκε σε δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα. Η βάση 

δεδομένων MEDLINE (PubMed) χρησιμοποιήθηκε για την ανεύρεση τυχαιοποιημένων κλινικών 

δοκιμών, συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων, με τη χρήση των όρων: “anorexia 

nervosa”, “bulimia”, “bulimia nervosa”, “bulimic”, “binge eating”, “binge eating disorder”, 

“eating disorder”, “eating disordered”, “eating disorders”. Όροι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

οριοθέτηση της διερεύνησης, ήταν: “systematic review”, “meta-analysis”, “meta-analytic”, 

“controlled clinical trial”, “random allocation”, “randomly allocated”, “randomly assigned”, 
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“randomization”, “randomize”, “randomized”, “randomized controlled trial”, “placebo”, “active 

comparator”, “double blind”, “double blinded”. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις 

νεοεισαχθέντων παρεμβάσεων αναζητήθηκαν με ανάλογο τρόπο πρόσφατες κλινικές μελέτες 

που δεν ήταν τυχαιοποιημένες ή ελεγχόμενες. Τέλος, διερευνήθηκαν η βάση δεδομένων 

Cochrane Library για μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις και η βάση δεδομένων 

Medical Subject Headings (MeSH) της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής των ΗΠΑ για 

ανασκοπήσεις με τη χρήση των όρων: “anorexia nervosa”, “bulimia” και “binge eating”. Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση ολοκληρώθηκε με τη μελέτη όλων των έγκυρων εγχειριδίων ή 

κεφαλαίων σε εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί διεθνώς και στη χώρα μας και περιέχουν 

πληροφορίες για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των υπό εξέταση θεραπευτικών 

παρεμβάσεων. 

 Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα της μελέτης μας συνιστά το πρώτο αλλά καίριο βήμα για 

μία πλήρη εργασία εμπειρικής τεκμηρίωσης, πάνω στην οποία μπορούν να βασιστούν: 

Α) η διατύπωση ολοκληρωμένων κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση 

των διαταραχών πρόσληψης τροφής στη χώρα μας και 

Β) ο εθνικός σχεδιασμός ειδικών πολιτικών ή σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση και την 

πρόληψη των διαταραχών πρόσληψης τροφής. 

Το αμέσως επόμενο βήμα αυτής της εργασίας θεωρούμε ότι είναι η μελέτη με αντίστοιχο 

εμπειρικό έλεγχο μιας σειράς συναφών ζητημάτων, τα οποία δεν ήταν εφικτό να καλυφθούν από 

την παρούσα μελέτη: 

- άλλες παρεμβάσεις που διατίθενται, όπως ομάδες υποστήριξης, αυτο-βοήθεια κ.ά. 

- τα είδη των υπηρεσιών φροντίδας, την οργάνωσή τους και το μοντέλο κλινικής 

διαχείρισης των περιστατικών 

- ειδικές όψεις (π.χ. αντιμετώπιση σωματικών επιπλοκών, παχυσαρκία) και ιδιαίτερα 

προβλήματα (π.χ. άρνηση θεραπείας) στην αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής 

- αντιμετώπιση ειδικών ομάδων ασθενών (π.χ. συνυπάρχουσες σωματικές παθήσεις και 

καταστάσεις, χρονίως πάσχουσες) 

- νεότερες υπό δοκιμή παρεμβάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. χρήση του 

διαδικτύου). 
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II 

Γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής 
 

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος 

 
 

IΙ.1. Γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία της ψυχογενούς ανορεξίας 

 
 
Η γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία (ΓΣΘ), που αναπτύχθηκε αρχικά από τις εργασίες του  

Aaron T. Beck και των συνεργατών του (Beck 1976, Beck et al. 1979) αποτελεί σήμερα την 

πλέον ευρέως εφαρμοζόμενη σε κλινικά πλαίσια και εμπειρικά ελεγχόμενη ψυχοθεραπεία σε μία 

πλειάδα ψυχικών διαταραχών, όπως οι αγχώδεις διαταραχές, οι καταθλιπτικές διαταραχές, οι 

διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι διαταραχές χρήσης ουσιών, οι ψυχωτικές διαταραχές κ.ά. 

(Butler et al. 2006). Οι πρώτες γνωσιακές αναλύσεις για την κατάθλιψη σε συνδυασμό με το 

έργο της Bruch, από το οποίο αναδεικνύεται ο κεντρικός ρόλος που έχουν οι πυρηνικές 

πεποιθήσεις για την εικόνα σώματος και οι διαστρεβλώσεις στην αντίληψη του εαυτού στην 

ψυχογενή ανορεξία (Bruch 1962, 1966), επέδρασαν καθοριστικά στη διαμόρφωση γνωσιακών 

θεωρητικών μοντέλων για τη διαταραχή, ήδη από τη δεκαετία του ’80 (Garner & Bermis 1982). 

Αμιγώς συμπεριφορικές παρεμβάσεις είχαν ήδη εφαρμοστεί τις δεκαετίες ’60-80 στην 

αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας (απευαισθητοποίηση από το φόβο απαγορευμένων 

τροφών, θετικές και αρνητικές ενισχύσεις για την τροποποίηση της συμπεριφοράς στην 

κατανάλωση τροφής) κυρίως σε ενδονοσοκομειακό πλαίσιο και με περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα (Γονιδάκης & Βάρσου 2008). Η ΓΣΘ της ψυχογενούς ανορεξίας παραμένει 

μέχρι σήμερα η κυρίαρχη μορφή ατομικής εξωνοσοκομειακής ψυχοθεραπείας σε ενήλικες 

ασθενείς (στην εφηβική ψυχογενή ανορεξία κυριαρχεί αντιστοίχως η οικογενειακή θεραπεία), 

όσον αφορά το εύρος τόσο της κλινικής εφαρμογής όσο και του εμπειρικού ελέγχου. Το 

θεωρητικό πλαίσιο της ΓΣΘ έχει επανειλημμένα υποστεί τροποποιήσεις και αναδιατυπώσεις, 

που αντανακλούν αφενός τη συσσώρευση εμπειρίας από την εφαρμογή της και αφετέρου 

νεότερα δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν από την έρευνα για την ψυχογενή ανορεξία. 
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ΙΙ.1.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Κοινή παραδοχή όλων των διαφορετικών προσεγγίσεων της ψυχογενούς ανορεξίας στο πλαίσιο 

της ΓΣΘ είναι ότι τα συμπτώματα της ψυχογενούς ανορεξίας διαιωνίζονται μέσα από την 

αλληλεπίδραση ορισμένων γνωσιακών διαστρεβλώσεων και συμπεριφορικών διαταραχών. Πιο 

συγκεκριμένα, στο γνωσιακό επίπεδο παρατηρούνται ακαμψία για το ιδεώδες σχήμα και βάρος 

του σώματος και υπερβολική ανησυχία για τον έλεγχο της διατροφής υπό το φόβο της πάχυνσης 

(υπερτιμημένες ιδέες) ενώ στο συμπεριφορικό επίπεδο εγκαθίστανται απόλυτοι και αυστηροί 

περιορισμοί στη διατροφή και υπερβολικός ελέγχος του βάρους και της προσλαμβανόμενης 

τροφής. Ο τρόπος της αλληλεπίδρασης αυτών των παραγόντων – και αντιστοίχως ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους με τις τεχνικές της ΓΣΘ – περιγράφεται διαφορετικά από τα διάφορα ΓΣΘ 

μοντέλα της ψυχογενούς ανορεξίας. 

Στο μοντέλο των Garner & Bermis (1982) και στις μετέπειτα επαναδιατυπώσεις του 

(Garner et al. 1997, Pike et al. 2004) κεντρική θέση στη διαταραχή κατέχουν πυρηνικές 

πεποιθήσεις σχετικά με την εικόνα του εαυτού που διαμορφώνονται πρώιμα κατά την ανάπτυξη, 

το «δυσλειτουργικό σχήμα», από τις οποίες προκύπτει η παθολογική αξία που έχει ο έλεγχος του 

βάρους και της διατροφής. Γνωσιακές εκδηλώσεις αυτού του σχήματος είναι η διαστρέβλωση 

της εικόνας σώματος και η έφεση για ισχνότητα και συμπεριφορικές συνέπειες ο έλεγχος επί της 

διατροφής και του βάρους με στόχο ένα υπερβολικό ιδεώδες αυτο-ελέγχου και ισχνότητας. 

Μέσω του υπερβολικού φόβου απώλειας του ελέγχου και πάχυνσης δημιουργείται ο φαύλος 

κύκλος που συντηρεί τα συμπτώματα της ανορεξίας. Προδιαθεσικοί παράγοντες για να 

εγκατασταθεί ο φαύλος κύκλος της διαταραχής αποτελούν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, 

όπως το αίσθημα προσωπικής αναποτελεσματικότητας, η τελειοθηρία και η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, τα οποία συμπληρώνονται και ενισχύονται από πολιτισμικούς παράγοντες που 

ενισχύουν την εξιδανίκευση της ισχνότητας. Ο αυστηρός περιορισμός της διατροφής σε 

συνδυασμό με το φόβο απώλειας του ελέγχου και πάχυνσης, επιφέρουν την υπερβολική 

απίσχναση. Όταν ο αυστηρός περιορισμός στη διατροφή διακόπτεται από επεισόδια υπερφαγίας 

ή παρεκτροπές, προκαλούνται αντιρροπιστικές συμπεριφορές για τη διατήρηση του ελέγχου και 

του χαμηλού βάρους. Έτσι προκύπτουν οι κλινικοί τύποι της διαταραχής (περιοριστικός και 

υπερφαγικός/καθαρτικός). 
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 Στο μοντέλο των Fairburn, Shafran & Cooper (1999) η ανάγκη άσκησης ακραίου 

ελέγχου επί της διατροφής κατέχει την κεντρική θέση στην κλινική έναρξη και τη διαιώνιση της 

διαταραχής. Η υπερβολική ανάγκη ελέγχου, που εκφράζεται με τελειοθηρία, προϋπάρχει της 

διαταραχής και είναι εκδήλωση βαθύτερων αισθημάτων αναποτελεσματικότητας και 

αναξιότητας, τα οποία χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα των ευάλωτων ατόμων. Κατά την 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία, ο περιορισμός της διατροφής κυριαρχεί ως πεδίο 

άσκησης του ελέγχου για διάφορους λόγους: είναι άμεσα και αποκλειστικά εξαρτώμενος από 

την προσωπική προσπάθεια, έχει εμφανή αποτελέσματα – το χαμηλό βάρος – που μπορούν να 

παρακολουθούνται συνεχώς και με την απίσχναση παρεμποδίζονται οι αλλαγές στο σώμα που 

συνοδεύονται από φόβους ωρίμανσης. Οι πολιτισμικοί παράγοντες που ευνοούν το ισχνό σώμα, 

και η ανησυχία και οι αντιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος όταν η διαταραχή είναι 

εμφανής, μπορούν να λειτουργήσουν σαν ενισχυτικοί παράγοντες. Μετά την κλινική της 

εκδήλωση η διαταραχή διαιωνίζεται με διάφορους μηχανισμούς: από τα αισθήματα 

αποτελεσματικότητας και ισχύος που συνοδεύουν την απίσχναση, από τη σύνδεση της πείνας 

και του υποσιτισμού με το αίσθημα της επιτυχίας, από την επίμονη και υπερβολική ανησυχία για 

το σχήμα και το βάρος του σώματος που επιτείνουν την ανάγκη για περιορισμό της διατροφής. 

 Όπως γίνεται φανερό, και οι δυο προαναφερόμενες προσεγγίσεις αναγνωρίζουν ότι 

υπάρχει αναπτυξιακό υπόβαθρο που καθορίζει μέσω χαρακτηριστικών της προσωπικότητας την 

ανάπτυξη της διαταραχής, αλλά διαφοροποιούνται σχετικά με το ρόλο ορισμένων από αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Η διαφοροποίηση αυτή έχει σημασία για την έμφαση που δίνεται κατά τη 

θεραπεία στην ανάγκη του ελέγχου, που αποτελεί τον κεντρικό στόχο του δεύτερου μοντέλου 

αλλά ένα μόνο από τους στόχους γνωσιακής μεταβολής του πρώτου μοντέλου. 

 Από την άλλη πλευρά, η φύση της διαταραχής προκαλεί ιδιαίτερες δυσκολίες που 

συναντούνται κατά τη γνωσιακή συμπεριφορική παρέμβαση στην ψυχογενή ανορεξία, 

ανεξαρτήρως του μοντέλου που ακολουθείται (Bemis-Vitousek 2002): 

- Τα συμπτώματα είναι σύντονα προς το Εγώ. Ο περιορισμός της διατροφής και η 

απίσχναση δεν αναγνωρίζονται ως παθολογικές εκδηλώσεις αλλά συνιστούν 

συμπεριφορές που εκφράζουν πεποιθήσεις και προθέσεις της ασθενούς. 

- Η διαταραχή της εικόνας σώματος χαρακτηρίζεται συνήθως από έλλειψη εναισθησίας, 

δηλαδή μη επίγνωση του νοσηρού (Konstantakopoulos et al. 2012), και γι’ αυτό είναι 
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πολύ συχνά επίμονη και συνδέεται με άρνηση της θεραπείας, αντίσταση στη μεταβολή 

και υποτροπές (Konstantakopoulos et al. 2011). 

- Αντιλήψεις για τη «σωστή» διατροφή και το «υγιές» σωματικό βάρος, πολλές φορές 

λανθασμένες και απόλυτες, παρουσιάζονται ως φυσιολογικές προσωπικές απόψεις ή και 

θεωρήσεις που απορρέουν από το πολιτισμικό ή το οικογενειακό πλαίσιο της ασθενούς. 

- Οι ιατρικές επιπλοκές και κυρίως οι νοητικές δυσλειτουργίες – στην προσοχή, τη 

συγκέντρωση και τη μνήμη – παρεμποδίζουν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. 

 

ΙΙ.1.2. Μεθοδολογία παρέμβασης 

 

Θα παρουσιαστεί εδώ πιο αναλυτικά το μοντέλο θεραπευτικές παρέμβασης που διαμορφώθηκε 

από τους Pike και συν. (2004), στην πιο σύγχρονη εκδοχή του (Pike et al. 2010), στην οποία 

ενσωματώθηκαν και οι παρεμβάσεις για την πρόσληψη των υποτροπών που προτάθηκαν από 

τους Carter και συν. (2009). Το μοντέλο αυτό είναι σύμφωνο με τις θεωρητικές αρχές των 

Garner & Bermis (1982), που προαναφέρθηκαν, αλλά εμπεριέχει προσθήκες και έχει 

διαφοροποιημένη δομή. 

Το άλλο μοντέλο ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης των Fairburn, Shafran & Cooper 

(1999), που προαναφέρθηκε, είναι παραπλήσιο με το αντίστοιχο μοντέλο των ίδιων συγγραφέων 

για την ψυχογενή βουλιμία. Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα έχει τροποποιηθεί στην πορεία 

από τους ίδιους τους δημιουργούς του βάσει ενός ενιαίου «υπερ-διαγνωστικού» γνωσιακού 

μοντέλου των διαταραχών πρόσληψης τροφής (Fairburn et al. 2003, Fairburn et al. 2008b). To 

τροποποιημένο θεραπευτικό πρόγραμμα, η «εκτεταμένη εκδοχή ΓΣΘ», (ΓΣΘ-Ε) (CBT-

Enhanced, CBT-E), είναι σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται στο σύνολο των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής, ανεξαρτήτως διάγνωσης (Fairburn et al. 2008a, Fairburn et al. 2008c). Τόσο 

το παλαιότερο θεραπευτικό πρόγραμμα για την ψυχογενή βουλιμία όσο και το πρόγραμμα της 

ΓΣΘ-Ε θα αναφερθούν παρακάτω. 

 Το θεραπευτικό πρόγραμμα των Pike και συν. (2010) για την ψυχογενή ανορεξία 

περιλαμβάνει 4 φάσεις: 

(α) Έναρξη – Εισαγωγή στη ΓΣΘ – Δέσμευση – Κινητοποίηση 

Η πρώτη φάση ξεκινά με την επεξήγηση της δομής, της λογικής και των τεχνικών της ΓΣΘ, 

συμπεριλαμβάνοντας τη θεωρητική βάση, τη συλλογιστική, τους στόχους, τη δομή των 
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συνεδριών, τη συνεργατική σχέση και τη θεραπευτική συμμαχία, την επικέντρωση στα 

συμπτώματα και στο «εδώ και τώρα», την ανάγκη της αυτο-επιτήρησης και της εργασίας στο 

σπίτι μεταξύ των συνεδριών. Επιπλέον, ένα απαραίτητο βήμα από τις πρώτες συνεδρίες είναι η 

εκτίμηση του κινήτρου της ασθενούς και η προσπάθεια ενίσχυσής του. Θεωρητικά ζητήματα και 

πρακτικές κατευθύνσεις για το πρόβλημα έλλειψης κινήτρου και την αντιμετώπισή του ειδικά 

στην ψυχογενή ανορεξία έχουν αναδειχθεί από την Vitousek και συν. (1998) και 

ενσωματώνονται στο θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα. Βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης 

παρέμβασης συνιστούν: 

- η προσέγγιση της ανορεξίας ως «επιλογή» της κάθε ασθενούς συγκεκριμένα και 

προσωπικά, όπως αντιστοίχως και των φόβων της και των δυσκολίων της για την 

«αλλαγή», χωρίς επικριτικό πνεύμα ή προσπάθεια ερμηνειών αλλά διερευνητικά 

- την επίδειξη συνεργατικού πνεύματος για την αλλαγή σε συνδυασμό με κατανόηση, 

σεβασμό και ελπίδα 

- η διερεύνηση προσωπικών στόχων και επιδιώξεων της ασθενούς από τη ζωή γενικά και η 

συμμαχία για αυτά. 

Ένα επίσης απαραίτητο βήμα της πρώτης φάσης στη θεραπεία είναι η ψυχοεκπαιδευτική 

παρέμβαση σχετικά με τις βιολογικές – σωματικές παραμέτρους της διαταραχής. Μια σειρά 

θεμάτων είναι αναγκαίο να τεθούν και να συζητηθούν με σκοπό την ψυχοεκπαίδευση της 

ασθενούς (Treasure 1997): οι βιολογικές συνέπειες της διαταραχής, οι σωματικές επιπτώσεις, οι 

κίνδυνοι και οι επιπλοκές του υποσιτισμού, η σχέση σωματικού βάρους με την έμμηνο ρύση, 

βασικές διατροφολογικές γνώσεις σχετικά με την κατανάλωση υδατανθράκων, λιπών και 

πρωτεϊνών και πληροφορίες για την επαναφορά σε φυσιολογική διατροφή. 

(β) Κύριες γνωσιακές – συμπεριφορικές παρεμβάσεις 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις για την τροποποίηση των δυσλειτουργικών γνωσιών 

και συμπεριφορών μέσα από τις οποίες διαιωνίζεται η διαταραχή. Η έναρξη, η επικέντρωση και 

η πορεία αυτής της φάσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κινητοποίηση της ασθενούς για 

αλλαγή που επιτυγχάνεται από την προηγούμενη φάση. Αναλόγως με την ετοιμότητα για αλλαγή 

και με τα προβλήματα που προκύπτουν από την κλινική εικόνα της ασθενούς, ο θεραπευτής 

οφείλει να κρίνει ποιες γνωσιακές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις είναι οι πλέον κατάλληλες 

και δυνάμει αποτελεσματικές. Ένα γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων περιλαμβάνει: 

- πρόγραμμα ανάκτησης βάρους και σχεδιασμός γευμάτων 
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- συμπεριφορικά πειράματα ανάμεσα στις συνεδρίες (αρχικά με αντικείμενα που αφορούν 

την πρόσληψη τροφής, σχετιζόμενα με την ανάκτηση βάρους και την επάνοδο σε 

φυσιολογική διατροφή, και στη συνέχεια με πιο γνωσιακά και διαπροσωπικά θέματα) 

- αναγνώριση και αμφισβήτηση δυσλειτουργικών αυτόματων σκέψεων 

- πρόληψη της απώλειας βάρους εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο βάρος-στόχος 

- αντιμετώπιση της διαταραχής εικόνας σώματος – μέσω αντιμετώπισης των 

συμπεριφορών ελέγχου (body checking) και αποφυγής (body avoidance) 

- αντιμετώπιση της υπέρμετρης φυσικής άσκησης 

Σε όλα τα παραπάνω πεδία εφαρμόζονται τεχνικές γνωστές από τη γενικότερη μεθοδολογία της 

ΓΣΘ (καταγραφές, αυτο-επιτήρηση, εργασία στο σπίτι, γνωσιακή αμφισβήτηση κ.λπ.), ειδικά 

προσαρμοσμένες στα συμπτώματα, τα προβλήματα και τις ανάγκες των ασθενών με ψυχογενή 

ανορεξία. 

(γ) Θεραπεία βασιζόμενη στο σχήμα και συναφή κλινικά ζητήματα 

Αυτή η φάση της ψυχοθεραπείας επικεντρώνεται στο κεντρικό δυσλειτουργικό σχήμα που 

συνδέεται με την ψυχογενή ανορεξία. Το νοητικό «σχήμα» αναφέρεται σε βαθύτερη αντίληψη 

του εαυτού που εμπεριέχει πυρηνικές αντιλήψεις, οι οποίες εκδηλώνονται αυτόματα και 

καθοδηγούν τη συμπεριφορά. Στην ψυχογενή ανορεξία το σχήμα προσδίδει υπερβολική σημασία 

στο βάρος και σχήμα σώματος και μέσω της λειτουργίας αυτού του σχήματος η ισχνότητα 

συνδέεται με τη διαχείριση των πιέσεων και συγκρούσεων της ζωής (Vitousek & Hollon 1990). 

Η θεραπεία επιχειρεί να φέρει στην επιφάνεια το σχήμα και τις λειτουργίες του και να το 

αποσυνδέσει από τους στόχους που εμφανίζεται να εξυπηρετεί. Με ανάλογο τρόπο στη θεραπεία 

πρέπει να αναδειχτούν και αντιμετωπιστούν και άλλα σχήματα που μπορεί να συμβάλλουν στη 

διαιώνιση της διαταραχής μέσα από διαστρεβλώσεις που επιφέρουν στις διαπροσωπικές σχέσεις 

της ασθενούς, όπως: 

- αισθήματα ανικανότητας να φροντίσει η ίδια τον εαυτό της 

- αισθήματα ανικανότητας να δημιουργήσει σχέσεις φροντίδας με άλλους 

- αισθήματα αναξιότητας όσον αφορά την εμφάνιση, τις κοινωνικές δεξιότητες κ.ά. 

- αποφυγή σύγκρουσης με σκοπό την εξασφάλιση της αποδοχής από άλλους. 

 Επιπλέον σε αυτή τη φάση της θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες της ασθενούς, 

αντιμετωπίζονται και άλλα προβλήματα, όπως οι δυσχέρειες στη ρύθμιση του συναισθήματος, 
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ελλείμματα στις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και οι υπερφαγικές ή καθαρτικές 

συμπεριφορές. 

(δ) Ολοκλήρωση της θεραπείας και πρόληψη υποτροπών 

Πέρα από την τυπική ανακεφαλαίωση της ΓΣΘ και την επικέντρωση στις στρατηγικές που 

βοήθησαν περισσότερο την ασθενή, η φάση αυτή περιλαμβάνει και ειδικές παρεμβάσεις για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπείας και την ενίσχυση της ασθενούς για την πρόληψη 

υποτροπών: 

- εκμάθηση του σχεδιασμού για την αποφυγή υποτροπών και των στοιχείων κατά την 

αυτο-επιτήρηση που επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει υποτροπή 

- ενίσχυση της αυτο-αποδοχής και ανάδειξη της τελειοθηρίας ως σημείο ευαλωτότητας και 

κινδύνου για υποτροπές 

- αποδοχή των αισθημάτων απώλειας που δημιουργούνται από τη λήξη της θεραπείας 

- αποδοχή ότι το ενδεχόμενο υποτροπής στο μέλλον δεν μπορούν να αποκλειστεί με 

βεβαιότητα. 

Παρότι οι παραπάνω φάσεις της ΓΣΘ έχουν συγκεκριμένους στόχους, που πρέπει να 

επιτευχθούν σε ορισμένη σειρά, στην πράξη η θεραπεία συνήθως δεν ακολουθεί τις φάσεις με 

τυπικό τρόπο. Ο θεραπευτής αναλόγως με τις κλινικές ανάγκες και τις ψυχολογικές 

ιδιαιτερότητες της κάθε ασθενούς οφείλει να χρησιμοποιήσει παρεμβάσεις των πρώτων τριών 

φάσεων καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. Βασικό βήμα για την πρόοδο της θεραπείας είναι η 

δέσμευση της ασθενούς και η ενίσχυση του κινήτρου για ανάρρωση σε βαθμό ώστε να τεθούν 

στόχοι για την ανάκτηση του βάρους. Ωστόσο, όταν η ανάκτηση βάρους δεν επιτυγχάνεται, 

ζητήματα κινήτρου επανατίθενται ή παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών 

σχημάτων μπορεί να βοηθήσουν για το ξεπέρασμα των εμποδίων. Επίσης αν παρατηρηθεί 

απώλεια βάρους σε προχωρημένο σημείο της θεραπείας, πρέπει να γίνει επανέρθει στο 

επίκεντρο η ανάκτηση του βάρους. 

Η τυπική θεραπεία είναι ήδη πιο μακρά απ’ ό,τι σε άλλες ενδείξεις της ΓΣΘ, δηλαδή 

μεγαλύτερη από 12 μήνες. Αναλόγως των αναγκών της ασθενούς και των ρυθμών επίτευξης των 

στόχων η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να επιμηκυνθεί σημαντικά. Κατά την έναρξη της 

θεραπείας συζητούνται οι όροι για τη συνέχισή της και συγκεκριμένα οι καταστάσεις στις οποίες 

μπορεί να προταθεί νοσηλεία, όπως το επικίνδυνα χαμηλό σωματικό βάρος, οι σοβαρές 

σωματικές επιπλοκές ή η αυτοκτονικότητα. Επίσης, επιδιώκεται κατά την έναρξη της θεραπείας 
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συνάντηση με την οικογένεια ή/και το σύντροφο της ασθενούς για να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τη διαταραχή και να συζητηθεί πώς θα υποστηρίξουν καλύτερα τη θεραπευτική 

προσπάθεια της ασθενούς. 

 

ΙΙ.1.3. Εμπειρική τεκμηρίωση 

 

Η ΓΣΘ παραμένει μέχρι σήμερα η ευρύτερα εφαρμοζόμενη μορφή ατομικής εξωνοσοκομειακής 

ψυχοθεραπείας στην ψυχογενή ανορεξία αλλά δεν έχει προτεραιότητα ως θεραπευτική επιλογή 

έναντι άλλων μορφών θεραπείας. Στην εφηβική ψυχογενή ανορεξία εξωνοσοκομειακή θεραπεία 

εκλογής αποτελεί η οικογενειακή θεραπεία. Αλλά και στους ενήλικές ασθενείς, ενώ έχει σαφώς 

διερευνηθεί περισσότερο από άλλες ατομικές και οικογενειακές θεραπείες, η ΓΣΘ δεν έχει 

αποδεδειγμένα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ψυχογενή ανορεξία. Στις κατευθυντήριες 

οδηγίες του National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) τόσο η ΓΣΘ όσο και 

άλλες ατομικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας, συγκεκριμένα η 

γνωσιακή – αναλυτική, η διαπροσωπική και η εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία, λαμβάνουν 

βαθμό “C” όσον αφορά την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους (NICE 2004). Τον ίδιο 

βαθμό κατά το NICE λαμβάνουν και οι οικογενειακές παρεμβάσεις στις ενήλικες ασθενείς. Ο 

βαθμός αυτός υποδεικνύει ουσιαστική έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων από τις 

κλινικές δοκιμές και κατά συνέπεια η θεραπεία με αυτό το βαθμό συνιστάται ως 

αποτελεσματική κυρίως λόγω της γενικής κλινικής εμπειρίας και της γνώμης των ειδικών. 

 Μέχρι σήμερα έχει διενεργηθεί από τη βάση δεδομένων για συστηματικές ανασκοπήσεις 

Cochrane Library μία μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που συνέκριναν 

ατομική ψυχοθεραπεία (οποιασδήποτε μορφής) με άλλες ατομικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, 

ειδικές ή μη, σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία (Hay et al. 2015). Στην τελευταία έκδοση αυτής 

της μετα-ανάλυσης συμπεριελήφθησαν τελικά 10 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, ενώ άλλες 

23 αποκλείστηκαν παρότι αφορούσαν ατομική ψυχοθεραπεία, γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια 

επιλογής. Επιπλέον, η πλειονότητα των μελετών που επιλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν ως χαμηλής 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας κυρίως λόγω μη-τυφλής εκτίμησης του αποτελέσματος και μικρών 

δειγμάτων, με συνέπεια τον υψηλό κίνδυνο μεροληψίας (bias) των αποτελεσμάτων. Οι μελέτες 

που συμπεριελήφθησαν τελικά στην ανάλυση και συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ, 

ήταν 5 (Channon et al. 1989, Bachar et al. 1999, Serfaty et al. 1999, McIntosh et al. 2005, Zipfel 
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et al. 2014). Σε αυτές τις μελέτες συγκρίθηκαν όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους 

διάφορες μορφές ΓΣΘ της ψυχογενούς ανορεξίας με άλλες ατομικές θεραπείες: συμπεριφορική 

θεραπεία (Channon et al. 1989), διαπροσωπική θεραπεία (McIntosh et al. 2005), ψυχοδυναμικού 

τύπου θεραπεία (Bachar et al. 1999, Zipfel et al. 2014), μη-ειδική θεραπευτική παρέμβαση 

(Channon et al. 1989, McIntosh et al. 2005, Zipfel et al. 2014) και διατροφική παρέμβαση 

(Bachar et al. 1999, Serfaty et al. 1999). Από τις σταθμισμένες συγκρίσεις της μετα-ανάλυσης 

δεν προέκυψε υπεροχή της ΓΣΘ στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, δηλαδή στη βελτίωση της 

συμπτωματολογίας, ούτε έναντι των μη-ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων ούτε έναντι των 

άλλων ατομικών ψυχοθεραπειών. Ωστόσο, οι συγγραφείς της εν λόγω ανασκόπησης 

συμπεραίνουν ότι λόγω των μεθοδολογικών περιορισμών των υπαρχουσών μελετών δεν 

μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και χρειάζονται περισσότερες κλινικές δοκιμές με 

μεγαλύτερα δείγματα και εκτίμηση του μακροπρόθεσμου αποτελέσματος. 

 Όλες οι συστηματικές ανασκοπήσεις των τελευταίων ετών συμπίπτουν στο συμπέρασμα 

ότι καμία μορφή ψυχοθεραπείας δεν υπερέχει των άλλων σε αποτελεσματικότητα σε ενήλικες 

ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία (Bulik et al. 2007, Wilson et al. 2007, Pike et al. 2010, Hay et al. 

2012, Watson & Bulik 2013). Τα υπάρχοντα στοιχεία είναι επαρκή για να θεωρηθεί ότι ο 

συνδυασμός ψυχοθεραπείας γενικά και προγράμματος επανασίτισης συνιστά τη θεραπεία 

εκλογής (Watson & Bulik 2013). Ειδικότερα όμως για τη ΓΣΘ στην ψυχογενή ανορεξία, οι 

ανασκοπήσεις αυτές αποφαίνονται ότι υπάρχουν μεν θετικές ενδείξεις για την 

αποτελεσματικότητά της στη μείωση των υποτροπών μετά την ανάκτηση του βάρους, αλλά τα 

στοιχεία δεν επαρκούν για να τεκμηριώσουν την ειδική της επίδραση σε ασθενείς που είναι 

ακόμα ελλιποβαρείς (Bulik et al. 2007), ή στη σοβαρή και χρονίζουσα ψυχογενή ανορεξία (Hay 

et al. 2012). 

Ωστόσο και οι θετικές ενδείξεις για την πρόσληψη υποτροπών που επιτυγχάνεται με τη 

ΓΣΘ, στηρίζονται σε μία μόνο τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, στην οποία εφαρμόστηκε σε 

ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία μετά από νοσηλεία ΓΣΘ ή διατροφική συμβουλευτική και 

βρέθηκαν σημαντικά λιγότερες υποτροπές εντός 1 έτους στην ομάδα υπό ΓΣΘ (22% έναντι 

53%) (Pike et al. 2003). Σε μία ακόμη μη-τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, οι Carter et al. (2009) 

συνέκριναν την εφαρμογή ΓΣΘ σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία αφού είχαν ολοκληρώσει 

νοσηλεία και βρίσκονταν σε ύφεση όσον αφορά το σωματικό βάρος και τα συμπτώματα, έναντι 
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της συνήθους θεραπείας. Βρέθηκε ότι σημαντικά περισσότεροι ασθενείς παρέμεναν χωρίς 

υποτροπή μετά από 1 έτος υπό ΓΣΘ έναντι της συνήθους θεραπείας (65% έναντι 34%). 

 Στην πλέον πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση των κλινικών δοκιμών ΓΣΘ στην 

ψυχογενή ανορεξία συνεξετάστηκαν τα ευρήματα από ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες, μη-

τυχαιοποημένες και μη-συγκριτικές μελέτες (Galsworthy-Francis & Allan 2014). Οι συγγραφείς 

συμπεραίνουν ότι προκύπτουν ενδείξεις ότι με τη ΓΣΘ της ψυχογενούς ανορεξίας επιτυγχάνεται 

βελτίωση σε όλες τις βασικές παραμέτρους θεραπευτικού αποτελέσματος, δηλαδή στο BMI, τα 

διατροφικά συμπτώματα και την ευρύτερη συμπτωματολογία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σταθερά 

ευρήματα υπεροχής της ΓΣΘ έναντι οποιασδήποτε άλλης θεραπευτικής παρέμβασης στην 

ψυχογενή ανορεξία, συμπεριλαμβανομένων των άλλων μορφών ατομικής και οικογενειακής 

ψυχοθεραπείας, της διατροφικής συμβουλευτικής και της μη-ειδικής υποστήριξης. Συνεπώς, σε 

αντίθεση με τις επιφυλάξεις των προηγούμενων συστηματικών ανασκοπήσεων, η τελευταία 

ανασκόπηση είναι θετική για την ειδική δράση της ΓΣΘ στην ψυχογενή ανορεξία. Το μέγεθος 

του θεραπευτικού αποτελέσματος δεν είναι δυνατό να συναχθεί από το σύνολο των δοκιμών 

λόγω των μεθοδολογικών διαφορών τους και των αντιφατικών μεταξύ τους αποτελεσμάτων. 

Ενδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη ανάρρωσης υπό τη ΓΣΘ έναντι άλλων θεραπευτικών 

παρεμβάσεων παρείχε η μελέτη των Carter et al. (2011), η οποία παρακολούθησε επί 5 έτη τους 

ασθενείς που ολοκλήρωσαν την κλινική δοκιμή των McIntosh et al. (2005), κατά την οποία 

έλαβαν ΓΣΘ, διαπροσωπική θεραπεία, ή μη-ειδική θεραπευτική υποστήριξη. Από τους ασθενείς 

που έλαβαν ΓΣΘ, 33% εμφάνισαν ύφεση της διαταραχής μετά τη λήξη της θεραπείας και 41% 

στην επανεξέταση, ενώ από όσους έλαβαν διαπροσωπική θεραπεία, 15% εμφάνισαν ύφεση μετά 

τη λήξη της θεραπείας και 64% στην επανεξέταση, ενώ από όσους έλαβαν μη-ειδική 

υποστήριξη, 75% εμφάνισαν ύφεση μετά τη λήξη της θεραπείας και 42% κατά την επανεξέταση. 

Από τα ευρήματα αυτά διαφαίνεται ότι η μακροχρόνια πορεία των ασθενών μετά από ειδική 

ψυχοθεραπεία, είτε ΓΣΘ είτε διαπροσωπική, βαίνει βελτιούμενη, αντιθέτως από την πορεία 

ασθενών που δεν έλαβαν ειδική ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, δεν τεκμηριώνεται υπεροχή της ΓΣΘ 

στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ούτε το άμεσο ούτε το μακροπρόθεσμο. Γενικότερα, τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής καθώς και η κατά προσέγγιση συναγόμενη από όλες τις 

κλινικές δοκιμές αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπειών στην ψυχογενή ανορεξία είναι 

συμβατή με τα ευρήματα μελετών για τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση της διαταραχής, σύμφωνα 

τις οποίες 50% των ασθενών εμφανίζουν πλήρη ύφεση, 20-30% συνεχίζουν να εμφανίζουν 
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υπολειμματικά συμπτώματα, 10-20% παραμένουν με ενεργό νόσο και 5-10% καταλήγουν 

εξαιτίας της νόσου (Steinhausen 2002). 

 Μία άλλη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ προκύπτει από την πρόσφατη 

μελέτη των Turner et al. (2015), στην  οποία εκτίμηθηκε η απάντηση στη θεραπεία του συνόλου 

των ασθενών με διαταραχές πρόσληψης τροφής που απευθύνθηκαν σε μία ειδική κοινοτική 

δομή στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια 3 ετών. Η μέθοδος αυτή υπολείπεται σε 

εγκυρότητα σε σχέση με τις κλινικές δοκιμές, αλλά προσεγγίζει περισσότερο αυτό που 

συμβαίνει στις πραγματικές συνθήκες της καθημέραν κλινικής πράξης. Από τους 203 ασθενείς 

που απευθύνθηκαν στην υπηρεσία (190 γυναίκες και 13 άνδρες), δεν συμμετείχαν στη μελέτη 24 

για μη-κλινικούς λόγους. Από τους 179 συμμετέχοντες εγκατέλειψαν τη θεραπεία 79 (44,1%). 

Από τους εναπομείναντες 100 ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, εμφάνισε πλήρη ύφεση 

το 31%, ενώ από αυτούς που εγκατέλειψαν, μόνο το 3,8%, διαφορά που είναι στατιστικά 

σημαντική. Η επίτευξη ύφεσης δεν ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των ασθενών με 

ψυχογενή ανορεξία (9/52), ψυχογενή βουλιμία (8/51) και άτυπες περιπτώσεις (17/76). Συνεπώς, 

ο βαθμός αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ στην καθημέραν κλινική πράξη είναι παρόμοιος με τον 

παρατηρούμενο στις κλινικές δοκιμές αλλά το θεραπευτικό αποτέλεσμα μειώνεται περισσότερο 

από το μεγάλο ποσοστό ασθενών που εγκαταλείπουν τη θεραπεία. 

 Ειδικά για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου της ΓΣΘ-Ε, παρότι έχει εισαχθεί πολύ 

πρόσφατα, έχουν διενεργηθεί μελέτες τα τελευταία χρόνια, ορισμένες από τις οποίες παρέχουν 

προκαταρτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του στην ψυχογενή ανορεξία. Μία ανοιχτή 

μελέτη χωρίς ομάδα ελέγχου διενεργήθηκε παράλληλα σε κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ιταλίας, κατά την οποία εφαρμόστηκε σε ενήλικες ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία ΓΣΘ-Ε 

σε μία εκτεταμένη  εκδοχή (40 συνεδρίες) σε εξωνοσοκομειακό πλαίσιο (Fairburn et al. 2013). 

Στο τέλος της θεραπείας 62% των ασθενών είχαν ανακτήσει φυσιολογικό βάρος και 88% από 

αυτούς εμφάνιζαν υπολειμματικά και μόνο συμπτώματα διαταραχής διατροφής. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά σε επανεξέταση μετά από 60 εβδομάδες εμφάνισαν μικρή επιδείνωση και ήταν 55% 

των ασθενών με φυσιολογικό βάρος και 78% με ελαφρά μόνο συμπτώματα διαταραχής 

διατροφής. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ΓΣΘ-Ε είναι εφαρμόσιμη στην ψυχογενή ανορεξία 

και πρέπει να ελεγθεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Η ιταλική ομάδα της παραπάνω 

μελέτης διενήργησε παράλληλα τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε νοσηλευόμενους ασθενείς με 

ψυχογενή ανορεξία, στην οποία συνέκρινε δύο εκδοχές της ΓΣΘ-Ε, την εστιασμένη και την 
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ευρεία, που προαναφέρθηκαν (Dalle Grave et al. 2013). Μετά τη λήξη της θεραπείας, στο 

σύνολο των ασθενών το 86,1% ανέκτησε φυσιολογικό βάρος και 48,6% είχε ελάχιστα μόνο 

συμπτώματα. Το ποσοστό των ασθενών με φυσιολογικό βάρος μειώθηκε σε 47,8% στην 

επανεξέταση μετά από 6 μήνες αλλά παρέμεινε σταθερό μέχρι την τελική επανεξέταση σε 12 

μήνες (50%), ενώ όμως η πλειονότητα των ασθενών (90%) συνέχιζε να λαμβάνει κάποια 

συμπληρωματική θεραπεία. Η αποτελεσματικότητα εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με άλλες 

κλινικές δοκιμές με ΓΣΘ ψυχογενούς ανορεξίας, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη πως αυτό 

οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός ότι οι ασθενείς ήταν νοσηλευόμενοι. Δεν 

εμφανίστηκε διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο εκδοχών ΓΣΘ-Ε, ούτε κατά τη 

λήξη της θεραπείας ούτε στις επανεξετάσεις. Τέλος, στην τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή των 

Zipfel et al. (2014), που έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, η ΓΣΘ-Ε συγκρίθηκε με την εστιασμένη 

ψυχοδυναμική θεραπεία και «βελτιωμένη» συνήθη θεραπεία (δηλαδή, επιλογή μίας από τις 

εφαρμοζόμενες σε ειδικά κέντρα ψυχοθεραπείες και παρακολούθηση από οικογενειακό ιατρό 

βάσει ειδικών οδηγιών). Μετά τη λήξη της θεραπείας επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση του 

βάρους στο σύνολο των ασθενών, η οποία ήταν ακόμα μεγαλύτερη στην επανεξέτασή τους μετά 

από 12 μήνες. Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των 

διαφορετικών θεραπειών, τόσο κατά τη λήξη της θεραπείας όσο και στην επανεξέταση. Μετά 

τους 12 μήνες πληρούσαν τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας 21% των ασθενών που έλαβαν 

εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία, 22% των ασθενών που έλαβαν ΓΣΘ-Ε και 28% των 

ασθενών που έλαβαν συνήθη θεραπεία. Παράλληλα, τα κριτήρια της ψυχογενούς βουλιμίας 

πληρούνταν σε 7% των ασθενών που έλαβαν εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία, 6% όσων 

έλαβαν ΓΣΘ-Ε και 7% όσον έλαβαν συνήθη θεραπεία. Οι μόνες σημαντικές διαφορές που 

παρατηρήθηκαν, ήταν υπεροχή της ΓΣΘ-Ε στη βελτίωση της συμπτωματολογίας μετά τη 

θεραπεία, η οποία όμως δεν διατηρήθηκε στην επανεξέταση, και σημαντικά μεγαλύτερο 

ποσοστό πλήρους ανάρρωσης υπό την εστασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία και έναντι της 

συνήθους θεραπείας στην επανεξέταση. Οι συγγραφείς αποφαίνονται ότι ο συνδυασμός 

συνήθους θεραπείας με ειδική ψυχοθεραπεία και συστηματική ιατρική παρακολούθηση είναι ο 

βέλτιστος στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας. 

 Όσον αφορά ειδικά την εφηβική ψυχογενή ανορεξία, τα ερευνητικά δεδομένα για την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ είναι πολύ περιορισμένα. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται με 

έμφαση από προηγούμενη σχετική ανασκόπηση, που εντόπισε μόνο δύο τυχαιοποιημένες 
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κλινικές δοκιμές στις οποίες ελέγχθηκε η ΓΣΘ σε εφήβους ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία 

(Schmidt 2008). Η πρώτη από αυτές ήταν μία μικρής κλίμακας δοκιμή σε 25 εφήβους ασθενείς 

που έλαβαν είτε ΓΣΘ είτε συμπεριφορική οικογενειακή θεραπεία στη διάρκεια 1 έτους (Ball & 

Mitchell 2004). Δεν βρέθηκαν διαφορές στην αποτελεσματικότητα των δύο θεραπειών μετά τη 

λήξη της θεραπείας και σε επανεξέταση των ασθενών μετά 6μήνου. Στο σύνολο του δείγματος 

το 60% εμφάνισε ουσιώδη βελτίωση (72% των ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία) αλλά η 

πλειονότητα των ασθενών δεν εμφάνισε πλήρη ύφεση. Στη δεύτερη και με μεγαλύτερο δείγμα 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συγκρίθηκαν σε αποτελεσματικότητα 3 θεραπείες για εφήβους 

με ψυχογενή ανορεξία, η ενδονοσοκομειακή, μία ειδική εξωνοσοκομειακή και μία γενική 

εξωνοσοκομειακή παρέμβαση (Gowers et al. 2007).  Στην ειδική εξωνοσοκομειακή θεραπεία 

εφαρμόστηκε μία σειρά από παρεμβάσεις επί 6 μήνες συνολικά: μία αρχική συνέντευξη 

κινητροδότησης, ΓΣΘ (12 συνεδρίες, άγνωστο μοντέλο), συμβουλευτική γονέων, διατροφική 

συμβουλευτική και παρακολούθηση. Και οι τρεις θεραπείες επέφεραν βελτίωση στα 

συμπτώματα και το σωματικό βάρος, η οποία διατηρήθηκε σε επανεξέταση 1 έτους και 

επαυξήθηκε σε επανεξέταση στα 2 έτη, χωρίς διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ τους. 

Η μόνη ουσιώδης διαφορά ήταν η σημαντικά πτωχότερη συμμόρφωση στη νοσοκομειακή 

θεραπεία (49%). Από το σύνολο του δείγματος σε πλήρη ύφεση μετά από 2 έτη βρισκόταν το 

33% ενώ το 27% έπασχε ακόμα από ψυχογενή ανορεξία. Συνεπώς τα ευρήματα της μελέτης 

υποστηρίζουν την υπεροχή της εξωνοσοκομειακής θεραπείας έναντι της νοσηλείας αλλά όχι την 

ειδική αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην εφηβική ψυχογενή ανορεξία. Πιο πρόσφατα έχουν 

διενεργηθεί δύο ακόμα ανοιχτές μη-συγκριτικές μελέτες που έλεγξαν την αποτελεσματικότητα 

της ΓΣΘ-Ε σε εφήβους με ψυχογενή ανορεξία. Η πρώτη από αυτές εκτίμησε το αποτέλεσμα της 

ΓΣΘ-Ε σε 49 εφήβους που έλαβαν εκτεταμένη θεραπεία (40 συνεδρίες) σε κοινοτικό πλαίσιο και 

βρήκε σημαντική βελτώση στο σωματικό βάρος και τα ανορεκτικά συμπτώματα, η οποία 

διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό στην επανεξέταση μετά από 60 εβδομάδες (Dalle Grave et al. 

2013). Ανάκτηση του φυσιολογικού βάρους παρατηρήθηκε στο 44,8% των ασθενών και 

ελάχιστα μόνο ανορεκτικά συμπτώματα εμφάνιζε το 89,7%. Επίσης η μεγάλη πλεινότητα (τα 

2/3) των ασθενών που εντάχθηκαν στη μελέτη, ολοκλήρωσε τη θεραπεία. Στη δεύτερη μελέτη 

εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ-Ε (20 συνεδρίες) σε 27 νοσηλευόμενους εφήβους 

με ψυχογενή ανορεξία (Dalle Grave et al. 2014). Βρέθηκε σημαντική βελτίωση στο σωματικό 

βάρος και τη συμπτωματολογία που διατηρήθηκε σε επανεξέταση μετά 12 μήνες. Το σύνολο 
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σχεδόν των ασθενών (25/26) ανέκτησε φυσιολογικό βάρος σώματος και μόνο το 40% εμφάνιζε 

υπολειμματικά συμπτώματα μετά τη λήξη της θεραπείας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ωστόσο ότι 

πρόκειται για μικρής κλίμακας μελέτη σε ασθενείς υπό νοσηλεία. 

 Συμπερασματικά, η ΓΣΘ φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική θεραπεία για ένα υποσύνολο 

ασθενών με ψυχογενή ανορεξία χωρίς όμως να υπερέχει σε αποτελεσματικότητα άλλων μορφών 

ατομικής και οικογενειακής θεραπείας. Υπεροχή της ΓΣΘ και άλλων ειδικών ψυχοθεραπευτικών 

παρεμβάσεων έναντι μη-ειδικής θεραπείας είναι πιθανό να υπάρχει, ιδίως όσον αφορά τη 

διατήρηση του αποτελέσματος. Με την ψυχοθεραπεία σε εξωνοσοκομειακό πλαίσιο, ΓΣΘ ή 

άλλη, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συμμόρφωση και συνεργασία των ασθενών σε σύγκριση με τη 

νοσηλεία, ειδικά σε έφηβους ασθενείς. Θετικές ενδείξεις υπάρχουν για τη δυνατότητα χρήσης 

της ΓΣΘ ειδικά για την πρόληψη των υποτροπών μετά την οξεία φάση της διαταραχής. Τα 

πρώτα ευρήματα από τη χρήση του μοντέλου ΓΣΘ-Ε στην ψυχογενή ανορεξία είναι θετικά για 

την αποτελεσματικότητά του αλλά δεν προκύπτει μέχρι σήμερα υπεροχή του σε σχέση με άλλες 

ειδικές ψυχοθεραπείες. Η ΓΣΘ έχει ελάχιστα μελετηθεί στην εφηβική ψυχογενή ανορεξία και 

παρότι υπήρξαν ορισμένα θετικά ευρήματα για την αποτελεσματικότητά της, χρειάζονται 

περισσότερες τυχαιοποιημένες δοκιμές για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 

 

 
II.2. Γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας 

και της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας 

 
 
Η ΓΣΘ της ψυχογενούς βουλιμίας αποτελεί την πλέον εδραιωμένη εξωνοσοκομειακή θεραπεία 

σε ολόκληρο το πεδίο των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Αυτό προκύπτει από την πολύχρονη 

και ευρύτατη εφαρμογή της αλλά και από την εμπειρική της τεκμηρίωση, που είναι μεγάλη σε 

όγκο και με σαφή ευρήματα υπέρ της αποτελεσματικότητας της θεραπείας (Wilson et al. 2007). 

Όπως και στην ψυχογενή ανορεξία, αμιγώς συμπεριφορικές παρεμβάσεις είχαν εφαρμοστεί στην 

αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας προ της εφαρμογής της γνωσιακής θεραπείας (αυτο-

επιτήρηση και καταγραφή της υπερφαγικής συμπεριφοράς, έλεγχος του ερεθίσματος, έκθεση και 

παρεμπόδιση αντίδρασης, καθυστέρηση της αντίδρασης, αντικατάστασης της αντίδρασης με 

άλλη, θετικές ενισχύσεις για την τροποποίηση της υπερφαγικής συμπεριφοράς) (Γονιδάκης & 

Χαρίλα 2011). Οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις ενσωματώθηκαν ως συμπεριφορικές 
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τεχνικές στο θεραπευτικό πρόγραμμα της ΓΣΘ. Η εφαρμογή της ΓΣΘ στην ψυχογενή βουλιμία 

εξελίχθηκε ιστορικά παράλληλα με την εφαρμογή της θεραπείας στην ψυχογενή ανορεξία. 

Ωστόσο, η προσαρμογή της ΓΣΘ για τις δύο αυτές διαταραχές υπήρξε εν μέρει διαφορετική, 

όσον αφορά τόσο τα θεωρητικά μοντέλα εξήγησης όσο και τα προγράμματα θεραπευτικής 

παρέμβασης. Στο βαθμό που οι διαφορετικές προσαρμογές ανταποκρίνονταν σε διαφορετικά 

κλινικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαταραχών, επέφεραν και διαφορετικά 

αποτελέσματα – το εύρος εφαρμογής και κυρίως η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην ψυχογενή 

ανορεξία υπολείπονται σχετικά. Ωστόσο, σε βαθύτερο γνωσιακό – αναπτυξιακό επίπεδο το 

υπόβαθρο των δύο διαταραχών, δηλαδή το δυσλειτουργικό γνωσιακό σχήμα, είναι πιθανώς 

κοινό (Vitousek & Hollon 1990). Επιπλέον, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών που εμφανίζουν 

οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, και του υψηλού βαθμού μετάπτωσης από τη μία στην άλλη, 

έχει πρόσφατα προταθεί ένα ενιαίο «υπερ-διαγνωστικό» γνωσιακό μοντέλο εξήγησης και 

παρέμβασης στο σύνολο των εν λόγω διαταραχών (Fairburn et al. 2003). Στη διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας οι γνωσιακές – συμπεριφορικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται, είναι 

εν μέρει οι ίδιες με αυτές της ΓΣΘ της ψυχογενούς βουλιμίας και γι’ αυτό εξετάζονται εδώ από 

κοινού. 

 

ΙΙ.2.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Στις αρχικές διατυπώσεις της γνωσιακής θεωρίας για την εμφάνιση και διαιώνιση της 

ψυχογενούς βουλιμίας (Fairburn 1981, Fairburn et al. 1986) βασίστηκε το κυρίαρχο μέχρι 

σήμερα, ειδικό για τη διαταραχή μοντέλο ΓΣΘ του Fairburn και συν. (1993). Σε αυτό το 

μοντέλο, οι πυρηνικές πεποιθήσεις για την εικόνα σώματος που προσδίδουν υπερβολική 

σημασία της εικόνας σώματος στην αυτο-αξιολόγηση, εκδηλώνονται ως υπερβολική 

ενασχόληση και ανησυχία για το σχήμα και το βάρος του σώματος και αντιστοίχως υπερβολική 

ανάγκη ελέγχου της διατροφής και του βάρους. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

παρεμβαίνουν επίσης στις γνωσιακές διεργασίες, καθιστώντας δυσλειτουργική την προσπάθεια 

διατήρησης ελέγχου επί της διατροφής. Η τελειοθηρία επιτείνει την ανασφάλεια και το αίσθημα 

της αποτυχίας μέσω της αυστηρότητας με την οποία επιδιώκεται ο έλεγχος. Η αποτυχία να 

τηρηθεί ο αυστηρός έλεγχος εκλαμβάνεται ως καταστροφή, γιατί επικρατεί διπολικός τρόπος 

σκέψης (έλεγχος ή μη-έλεγχος). Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση αρνητικών, αυτομομφικών 
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και απαξιωτικών συναισθημάτων για τον εαυτό, που τροφοδοτούν τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Από την στιγμή που εμφανιστούν τα επεισόδια υπερφαγίας, ο τρόπος που αυτά εκλαμβάνονται 

από την ασθενή, και ο συναισθηματικός τους αντίκτυπος ενεργοποιούν περαιτέρω τις 

παθολογικές πεποιθήσεις για την εικόνα σώματος, οδηγώντας στον φαύλο κύκλο διαιώνισης της 

διαταραχής. 

 Στο γνωσιακό – συμπεριφορικό μοντέλο της ψυχογενούς βουλιμίας η προσπάθεια για 

αυστηρή δίαιτα διακόπτεται από επεισόδια υπερφαγίας, που εκλύονται από ποικίλα ερεθίσματα, 

συνήθως συνδεόμενα με αρνητικά συναισθήματα. Το επεισόδιο υπερφαγίας επαυξάνει την 

ανησυχία του ασθενούς για την αύξηση του βάρους. Οι αντιρροπιστικές συμπεριφορές, 

καθαρτικές (π.χ. προκλητοί εμετοί) ή μη-καθαρτικές (περίοδοι ασιτίας και άσκησης) 

δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα (ντροπή, ενοχή, ανεπάρκεια) και επιτείνουν το αίσθημα 

απώλειας ελέγχου. Αυτές οι συναισθηματικές συνέπειες της βουλιμικής συμπεριφοράς 

δημιουργούν το υπόβαθρο ώστε η νέα προσπάθεια για αυστηρή δίαιτα για να αποτραπεί η 

αύξηση του βάρους, να καταλήξει εκ νέου σε υπερφαγικό επεισόδιο και να ανανεώνεται ο 

φαύλος κύκλος της διαταραχής. Στο αντίστοιχο μοντέλο της διαταραχής επεισοδιακής 

υπερφαγίας, παρόλο που δεν υπάρχουν αντιρροπιστικές συμπεριφορές, το άγχος για την αύξηση 

του βάρους και τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται από τα υπερφαγικά επεισόδια, 

επίσης επιτείνουν την ενασχόληση του ασθενούς με την εικόνα σώματος και τα αισθήματα 

ανεπάρκειας ως προς τον αυτοέλεγχο, ευοδώνοντας έτσι την επανεμφάνιση υπερφαγίας όταν 

υπάρξουν κατάλληλα εκλυτικά ερεθίσματα. 

 Από τις προαναφερθείσες διατυπώσεις του γνωσιακού μοντέλου της ψυχογενούς 

βουλιμίας μέχρι σήμερα έχουν προταθεί συμπληρώσεις και αναθεωρήσεις του. Η πιο σημαντική 

νέα πρόταση είναι αυτή των Fairburn και συν. (2003) (βλ. και Fairburn et al. 2008b)  περί ενός 

ενιαίου «υπερ-διαγνωστικού» γνωσιακού μοντέλου των διαταραχών πρόσληψης τροφής, επειδή 

επιχειρεί να ενσωματώσει νέα ερευνητικά δεδομένα και παράλληλα καταλήγει σε ένα 

τροποποιημένο θεραπευτικό πρόγραμμα, κοινό για όλες τις εν λόγω διαταραχές, την εκτεταμένη 

εκδοχή ΓΣΘ (ΓΣΘ-Ε) (Fairburn et al. 2008a, Fairburn et al. 2008c). Οι λόγοι που οδήγησαν σε 

αυτήν τη συγκεκριμένη αναθεώρηση, είναι οι εξής: 

- Παρά τις διαφορές τους, τα γνωσιακά μοντέλα εξήγησης των ξεχωριστών διαταραχών 

πρόσληψης τροφής είναι αλλεπικαλυπτόμενα με βάση τους το ίδιο δυσλειτουργικό 

σχήμα. 
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- Η έρευνα για τους γνωσιακούς μηχανισμούς διαιώνισης των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής ανέδειξε πολλαπλούς και κοινούς ανάμεσα στις διαταραχές μηχανισμούς. 

- Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν μικτά ή άτυπα στοιχεία των διαταραχών και γι’ αυτό 

κατατάσσονται στους πάσχοντες από διαταραχές πρόσληψης τροφής μη 

προσδιοριζόμενες αλλιώς. 

- Πολύ συχνό είναι το φαινόμενο της μετάπτωσης από τη μία διαταραχή πρόσληψης 

τροφής σε άλλη. 

Στο νέο μοντέλο υποστηρίζεται ότι επιπροσθέτως και σε αλληλεπίδραση με το γνωσιακό σχήμα 

της αυτο-αξιολόγησης με όρους βάρους και σχήματος του σώματος, λειτουργούν σε όλες τις 

διαταραχές πρόσληψης τροφής άλλοι 4 γνωσιακοί μηχανισμοί διαιώνισης τους, οι οποίοι 

συνοπτικά αναφέρονται ως εξής: 

- πυρηνική χαμηλή αυτοεκτίμηση: μόνιμα εγκατεστημένη αρνητική άποψη για τον εαυτό, 

τάση για αρνητική αυτο-αξιολόγηση, μη επίδραση των επιτυχιών ή επιτευγμάτων,  

- μειωμένη ανοχή στα συναισθήματα: δυσκολία στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων, 

κυρίως αρνητικών (άγχος, θυμός, θλίψη) αλλά ενίοτε και θετικών, που οδηγεί σε 

επιζήμιες συμπεριφορές (χρήση ουσιών, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, βουλιμικές 

συμπεριφορές) για την εκτόνωσή τους, 

- κλινική τελειοθηρία: υπερβολική σημασία κατά την αυτο-αξιολόγηση στην επίτευξη 

υπερβολικών στόχων παρά τις αντίξοες συνθηκών ή τις αρνητικές συνέπειες από την 

προσπάθεια, με φόβο της αποτυχίας, έντονη αυτοκριτική σε περίπτωση αποτυχίας και 

μικρή επιβράβευση σε περίπτωση επιτυχίας, 

- μείζονες διαπροσωπικές δυσκολίες: διαταραγμένες σχέσεις με την οικογένεια ή και με 

άλλους σημαντικούς ανθρώπους, που δεν εξασφαλίζουν ανοιχτή επικοινωνία, αίσθημα 

υποστήριξης και σεβασμού. 

Η τάση για απόλυτο έλεγχο της διατροφής και του βάρους βρίσκεται στο επίκεντρο των 

συμπεριφορικών, γνωσιακών και συναισθηματικών εκδηλώσεων κάθε διαταραχής αλλά η 

κλινική της μορφή και οι ψυχολογικές ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένου ασθενούς 

διαμορφώνονται από την εμπλοκή ενός συνδυασμού από τους παραπάνω μηχανισμούς στη 

διαιώνιση της διαταραχής. Η βασιζόμενη σε αυτό το θεωρητικό μοντέλο εκδοχή της ΓΣΘ, η 

ΓΣΘ-Ε, έχει τεθεί υπό εμπειρικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτό θα παρουσιαστεί 

παρακάτω. 
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Την τελευταία δεκαετία έχουν διατυπωθεί γνωσιακές θεωρήσεις που εισάγουν άλλες 

γνωσιακές έννοιες στην εξήγηση της ανάπτυξης και της διαιώνισης της ψυχογενούς βουλιμίας, 

όπως οι μεταγνωσιακού περιεχομένου πυρηνικές πεποιθήσεις (για την πρόσληψη τροφής και για 

τον εαυτό) στο μοντέλο της Myra Cooper και συν. (Cooper et al. 2004, Cooper et al. 2009), ή 

των διαταραχών πρόσληψης τροφής γενικότερα, όπως τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα (Pugh 

2015). Οι θεωρήσεις αυτές βρίσκονται σήμερα υπό διαμόρφωση και δεν διαθέτουν ακόμα 

συγκεκριμένo μοντέλο θεραπευτικής παρέμβασης το οποίο να έχει τεθεί υπό εκτεταμένο 

εμπειρικό έλεγχο. 

 

ΙΙ.2.2. Μεθοδολογία παρέμβασης 

 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα που τυγχάνει ευρύτερης εφαρμογής στην αντιμετώπιση της 

ψυχογενούς βουλιμίας και της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας, είναι το προτεινόμενο από 

τους Fairburn και συν. (1993). Αυτό το μοντέλο παρέμβασης εστιάζει στην αντιμετώπιση των 

συμπεριφορικών εκδηλώσεων της διαταραχής (υπερφαγικά επεισόδια, αντιρροπιστικές 

συμπεριφορές, αυστηρή δίαιτα) και στη συνέχεια στην τροποποίηση γνωσιακών 

διαστρεβλώσεων σχετικά με την εικόνα σώματος και και την αυτο-αξιολόγηση. Το τυπικό 

πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 19 εβδομαδιαίες συναντήσεις και περιλαμβάνει 3 φάσεις: 

(α) Έναρξη – Αντιμετώπιση υπερφαγικών και αντιρροπιστικών συμπεριφορών 

Στην έναρξη της θεραπείας σημαντικό βήμα είναι η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης και η 

εγκατάσταση συμμαχίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η εισαγωγή στη θεραπεία 

γίνεται με την επεξήγηση της δομής, της λογικής και των τεχνικών της ΓΣΘ, όπως και στην 

αντίστοιχη φάση θεραπείας της ψυχογενούς ανορεξίας. Παράλληλα με την κλινική εκτίμηση και 

γνωσιακή-συμπεριφορική διερεύνηση της περίπτωσης, ο θεραπευτής παρεμβαίνει 

ψυχοεκπαιδευτικά δίνοντας πληροφορίες και ενημέρωση για τις σωματικές επιπτώσεις της 

βουλιμίας και ιδιαίτερα των καθαρτικών συμπεριφορών. Στόχος των παρεμβάσεων σε αυτή τη 

φάση είναι η μετατόπιση από τις υπερφαγικές-συμπεριφορές σε ένα ημερήσιο διατροφικό 

πρόγραμμα με σταθερά, φυσιολογικής ποσότητας και σύνθεσης, γεύματα. Μέσα από τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή ημερήσιου προγράμματος και την καταγραφή, η ασθενής 

εκπαιδεύεται στην αυτο-επιτήρηση, εντοπίζοντας τις αυτόματες σκέψεις, τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις και τα εκλυτικά αίτια των υπερφαγικών επεισοδίων, που αναπαράγουν το φαύλο 
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κύκλο δίαιτας-βουλιμίας. Η παρέμβαση στον τρόπο διατροφής επιτυγχάνεται εφόσον η θεραπεία 

επιφέρει μεταβολές στην στάση της ασθενούς απέναντι στον επιδιωκόμενο έλεγχο της 

διατροφής και του σωματικού βάρους. 

(β) Γνωσιακή αναδόμηση 

Η δεύτερη φάση προϋποθέτει την επίτευξη ημερήσιου διατροφικού προγράμματος και τον 

περιορισμό των επεισοδίων υπερφαγίας και των αντιρροπιστικών συμπεριφορών. 

Επικεντρώνεται στη μεταβολή των πεποιθήσεων και για το σχήμα και το βάρος του σώματος 

μέσω του εντοπισμού και της παρέμβασης στους μηχανισμούς έκλυσης των υπερφαγικών 

επεισοδίων και την παρέμβαση σε αυτούς. Οι καταγραφές επικεντρώνονται στα υπερφαγικά 

επεισόδια, τις συνθήκες έκλυσής τους και τις συναισθηματικές αντιδράσεις σε αυτά. 

Επιδιώκονται η γνωσιακή και συμπεριφορική παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους μέσω 

αυτορρύθμισης, που γίνεται πιο αποτελεσματική όσο μεταβάλονται οι πεποιθήσεις της 

ασθενούς. Οι παρεμβάσεις συνίστανται κυρίως σε αναγνώριση αυτόματων σκέψεων και 

γνωσιακή αμφισβήτησή τους και χρήση εναλλακτικών συμπεριφορών. Παράλληλα, επιχειρείται 

εκπαίδευση στην επίλυση προβλήματος, η αντιμετώπιση συναισθηματικών καταστάσεων που 

εμπλέκονται στην έκλυση των επεισοδίων, και μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις για την 

αποτροπή των αρνητικών επιδράσεών τους. 

(γ) Πρόληψη υποτροπών – Ολοκλήρωση της θεραπείας 

Προ του τερματισμού της θεραπείας, συζητούνται τα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη των 

υποτροπών στο μέλλον. Αναζητούνται οι μεταβολές που επήλθαν από τη θεραπεία και πρέπει να 

διατηρηθούν, και οι στρατηγικές που διαθέτει πλέον η ασθενής για την αποτελεσματική 

αποτροπή υπερφαγικών επεισοδίων. Γίνεται διάκριση μεταξύ παρεκλίσεων από το πρόγραμμα 

διατροφής ή και σποραδικών υπερφαγικών επεισοδίων από την υποτροπή και τίθενται σημεία 

για τον εντοπισμό πιθανής υποτροπής. 

 Η ΓΣΘ της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας βάσει του προαναφερόμενου μοντέλου 

έχει τους ίδιους στόχους όσον αφορά τη μεταβολή που επιδιώκεται στις πεποιθήσεις για τον 

έλεγχο της διατροφής και την εικόνα σώματος, και χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές για την 

αντιμετώπιση των υπερφαγικών επεισοδίων. Επιπλέον στόχος όμως εδώ είναι η μείωση του 

βάρους. Γι’ αυτό στην ψυχοεκπαίδευση περιλαμβάνεται συχνά η πληροφόρηση για την 

παχυσαρκία. Κατά την προσπάθεια περιορισμού των υπερφαγικών επεισοδίων ελέγχεται η 

μείωση του βάρους, που αποτελεί έναν από τους στόχους κατά τη δεύτερη φάση της θεραπείας. 
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Κατά συνέπεια, παράλληλα με την εγκατάσταση σταθερού ημερήσιου προγράμματος διατροφής 

επιδιώκεται η αύξηση του ελέγχου στη διατροφή και ο περιορισμός της συνολικής ποσότητας 

και του θερμιδικού φορτίου της τροφής. 

 Η ΓΣΘ-Ε στοχεύει, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην αντιμετώπιση κάθε μορφής διαταραχής 

πρόσληψης τροφής. Έχει εφαρμοστεί σε διάφορες πιο ειδικές εκδοχές θεραπευτκού 

προγράμματος, από τις οποίες πρέπει να διακριθούν η «εστιασμένη» (focused) εκδοχή, που 

στοχεύει πιο στενά στην ψυχοπαθολογία των διαταραχών πρόσληψης τροφής και θα 

παρουσιαστεί συνοπτικά εδώ, και η «ευρεία» (broad) εκδοχή, που στοχεύει επίσης σε πολύ 

έντονο βαθμό στα συνυπάρχοντα ψυχολογικά χαρακτηριστικά (πυρηνική χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

μειωμένη ανοχή στα συναισθήματα, κλινική τελειοθηρία, μείζονες διαπροσωπικές δυσκολίες) 

(Fairburn et al. 2009). Στην εστιασμένη εκδοχή της πρόκειται για ατομική ψυχοθεραπεία που 

ολοκληρώνεται σε 20 περίπου συνεδρίες και εκτυλίσσεται σε 4 στάδια: 

 Το 1
ο
 στάδιο αρχίζει μετά την αρχική συνεδρία εκτίμησης και περιλαμβάνει 2 

εβδομαδιαίες συνεδρίες για 4 εβδομάδες. Στόχοι αυτού του σταδίου είναι η δέσμευση της 

ασθενούς στη θεραπεία και στην προσπάθεια για αλλαγή, η γνωσιακή αξιολόγηση της 

περίπτωσης, η παροχή ψυχοεκπαίδευσης και η εισαγωγή στην αυτο-επιτήρηση μέσω 

καταγραφών και σε δύο βασικές διαδικασίες για την πρόοδο της θεραπείας, το 

εβδομαδιαίο ζύγισμα και ημερήσιο πρόγραμμα διατροφή με κανονικότητα των 

γευμάτων. 

 Το 2
ο
 στάδιο είναι ενδιάμεσο για την προετοιμασία του 3

ου
 και συνίσταται σε 2 μόνο 

εβδομαδιαίες συνεδρίες. Σε αυτό γίνεται μία εκτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί, 

προκειμένου να αξιολογηθούν στοιχεία που προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο 

(επαναδιατύπωση περίπτωσης), και να γίνει σχεδιασμός του επόμενου σταδίου με βάση 

την επαναξιολόγηση. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνεται η απόφαση για την εφαρμογή της 

εστιασμένης ή της ευρείας εκδοχής της θεραπείας. Επίσης ο θεραπευτής πρέπει να 

αποφασίσει ποιες στρατηγικές και τεχνικές θα ακολουθηθούν και να εισάγει σε αυτές τον 

θεραπευόμενο. 

 Το 3
ο
 στάδιο αποτελεί το κύριο μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης και υλοποιείται σε 

8 εβδομαδιαίες συνεδρίες. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση των μηχανισμών διαιώνισης 

της διαταραχής και το περιεχόμενό του εξατομικεύεται ανάλογα με τις κλινικές 

εκδηλώσεις και τα ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή. Για την 
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πλειοψηφία των ασθενών η παρέμβαση αφορά γνωσιακές τροποποιήσεις σε ένα 

συνδυασμό από τα παρακάτω ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά: 

1. η υπεραξιολόγηση του βάρους και του σχήματος του σώματος σε διάφορες μορφές, 

2. ο περιορισμός της διατροφής, 

3. η επίδραση συμβάντων και συναισθημάτων σε μεταβολές της πρόσληψης τροφής 

(συμπεριλαμβανομένης και της μειωμένης ανοχής σε συναισθήματα), 

4. υποσιτισμός και υπερβολική ισχνότητα, 

5. κλινική τελειοθηρία, πυρηνική χαμηλή αυτοεκτίμηση και μείζονες διαπροσωπικές 

δυσκολίες. 

Τα τρία πρώτα αφορούν το σύνολο των διαταραχών, το τέταρτο κυρίως την ψυχογενή 

ανορεξία και το πέμπτο εξατομικεύεται ανάλογα με τον ιδιαίτερο ρόλο αυτών των 

επιπρόσθετων μηχανισμών στη διαιώνιση της διαταραχής. 

 Στο 4
ο
 στάδιο αφορά τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη 

των υποτροπών και είναι ίδιο με την τυπική ΓΣΘ της ψυχογενούς βουλιμίας. Υλοποιείται 

με 3 συνεδρίες, που πραγματοποιούνται ανά 2 εβδομάδες. 

 Η λήξη της θεραπείας ακολουθείται συνήθως από μία συνεδρία επανεκτίμησης, που 

πραγματοποιείται σε διάστημα 20 εβδομάδων περίπου. 

 

ΙΙ.2.3. Εμπειρική τεκμηρίωση στην ψυχογενή βουλιμία 

 

Αντίθετα με την ψυχογενή ανορεξία, η θέση της ΓΣΘ είναι κεντρική στην αντιμετώπιση της 

ψυχογενούς βουλιμίας, όσον αφορά τόσο το εύρος εφαρμογής της όσο και την τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητάς της. Στις κατευθυντήριες οδηγίες του National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) η ειδικά προσαρμοσμένη ΓΣΘ προτείνεται κατά προτεραιότητα 

έναντι όλων των άλλων ψυχολογικών θεραπειών για την αντιμετώπιση της ψυχογενούς 

βουλιμίας (NICE 2004), δηλαδή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Άλλες μορφές ψυχοθεραπείας 

προτείνονται μόνο για τους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στη ΓΣΘ ή δεν επιθυμούν να 

λάβουν ΓΣΘ, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται μόνο στη διαπροσωπική θεραπεία, ως δεύτερη 

επιλογή, με την παρατήρηση ότι διαρκεί περισσότερο από τη ΓΣΘ και τα αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται αργότερα. Αντιστοίχως, στην τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των 

θεραπειών σύμφωνα με την ανασκόπηση του NICE, η ΓΣΘ της ψυχογενούς βουλιμίας λαμβάνει 
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βαθμό “A”, που υποδεικνύει την τεκμηρίωση της ένδειξης αυτής από αξιόπιστες και έγκυρες 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Όλες οι άλλες μορφές ψυχοθεραπείας καθώς και η θεραπεία 

με αντικαταθλιπτικά και η αυτο-βοήθεια στην ψυχογενή βουλιμία λαμβάνουν από την 

ανασκόπηση του NICE βαθμό “B”, που υποδεικνύει ελλείμματα στην τεκμηρίωση από κλινικές 

δοκιμές. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και οι οδηγίες της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρείας, που συστήνουν τη ΓΣΘ σαν την πλέον αποτελεσματική θεραπεία στην ψυχογενή 

βουλιμία (APA Work Group on Eating Disorders 2006). 

 Μέχρι σήμερα έχει διενεργηθεί από τη βάση δεδομένων για συστηματικές ανασκοπήσεις 

Cochrane Library μία μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που συνέκριναν 

ψυχοθεραπεία (οποιασδήποτε μορφής) με άλλες ατομικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, ειδικές ή 

μη, σε ενήλικους ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία και συναφή κλινικά σύνδρομα (Hay et al. 

2009). Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ, προσδιοριζόμενη ως επίτευξη ύφεσης (αποχής από 

βουλιμικά επεισόδια) ή βελτίωση των βουλιμικών συμπτωμάτων, ελέγχθηκε σε σύγκριση τόσο 

με την έλλειψη θεραπείας (ομάδα ασθενών που δεν έλαβαν θεραπεία, σε λίστα αναμονής) όσο 

και με άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ειδικά στην ψυχογενή βουλιμία, δηλαδή όταν στην 

ανάλυση συμπερίφθηκαν οι 5 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν αποκλειστικά ασθενείς με 

ψυχογενή βουλιμία, η ΓΣΘ βρέθηκε σημαντικά πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με την έλλειψη 

θεραπείας τόσο στα ποσοστά επίτευξης ύφεσης όσο και στο βαθμό βελτίωσης των βουλιμικών 

συμπτωμάτων. Επίσης η ΓΣΘ ήταν σημαντικά αποτελεσματική και όσον αφορά την 

καταθλιπτική συμπτώματολογία των ασθενών. Όταν συγκρίθηκε η ΓΣΘ έναντι άλλων 

ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην ψυχογενή βουλιμία, βρέθηκε σημαντικά πιο 

αποτελεσματική στα ποσοστά επίτευξης ύφεσης (βάσει δεδομένων από 7 μελέτες) αλλά όχι στο 

βαθμό βελτίωσης των βουλιμικών συμπτωμάτων (βάσει δεδομένων από 8 μελέτες) αλλά και των 

καταθλιπτικών και των ψυχιατρικών συμπτωμάτων γενικώς. Οι υπό σύγκριση παρεμβάσεις στις 

μελέτες αυτές συμπεριλάμβαναν διαπροσωπική θεραπεία, συμπεριφορικού τύπου θεραπεία, 

ψυχοδυναμικού προσανατολισμού θεραπείες και διατροφική συμβουλευτική. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά όταν σε αυτή συμπεριλήφθηκε το σύνολο των 

μελετών και όχι μόνο αυτών που είχαν αποκλειστικά δείγματα ασθενών με ψυχογενή βουλιμία. 

Οι συγγραφείς αποφαίνονται ότι η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην ψυχογενή βουλιμία 

τεκμηριώνεται από τα υπάρχοντα δεδομένα και υπάρχουν ενδείξεις υπέρ της υπεροχής της σε 
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σύγκριση με άλλες ψυχοθεραπείες αλλά χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερες σε δείγμα κλινικές 

δοκιμές. 

 Προηγούμενη συστηματική ανασκόπηση των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών 

κατέληξε επίσης στην υπεροχή της ΓΣΘ έναντι άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων στην 

ψυχογενή βουλιμία (Shapiro et al. 2007). Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι ενδείξεις για τη ΓΣΘ 

στην ψυχογενή βουλιμία είναι ισχυρές σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στην 

αντιμετώπιση των βουλιμικών συμπτωμάτων και των ψυχολογικών χαρακτηριστικών της 

διαταραχής, όσον αφορά τόσο την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη επίδρασή της. Εν 

αντιθέσει με τη θεραπεία με φλουοξετίνη, υπέρ της οποίας οι ενδείξεις συνηγορούν μόνο για την 

άμεση θεραπευτική της επίδραση. Επίσης, εντοπίστηκαν μόνο ασθενείς ενδείξεις για την 

αποτελεσματικότητα της αυτο-βοήθειας και του συνδυασμού ψυχοθεραπείας ή αυτο-βοήθειας 

με φαρμακευτική αγωγή. Θετικά στοιχεία προέκυψαν επίσης για την αποτελεσματικότητα της  

διαπροσωπικής θεραπείας στην ψυχογενή βουλιμία αλλά η ΓΣΘ υπερέχει έναντι αυτής λόγω της 

πιο γρήγορης επίτευξης θεραπευτικού αποτελέσματος. Όλες οι σχετικές ανασκοπήσεις που 

έχουν εκδοθεί έκτοτε, συμφωνούν στην αποτελεσματικότητα και την υπεροχή της ΓΣΘ έναντι 

άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων στην ψυχογενή βουλιμία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η 

δυνατότητα να επιτευχθεί πλήρης ύφεση υπό ΓΣΘ δεν υπερβαίνει το 50% των περιπτώσεων και 

σε ένα μικρότερο επιπλέον ποσοστό ασθενών επιτυγχάνεται μόνο βελτίωση των συμπτωμάτων 

(Wilson et al. 2007, Murphy et al. 2010, Kass et al. 2013). 

 Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι στην κλινική πράξη η 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να διαφοροποιείται από ποικίλους παράγοντες. Μία 

αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ σε συνθήκες κλινικής πράξης έγινε από τη μελέτη 

των Turner et al. (2015), που προαναφέρθηκε, σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής 

που απευθύνθηκαν σε μία ειδική κοινοτική δομή κατά τη διάρκεια 3 ετών. Από το σύνολο των 

100 ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, εμφάνισε πλήρη ύφεση το 31%, που αντιστοιχεί 

στο 17,3% τους συνόλου των ασθενών που απευθύνθηκαν (79 ασθενείς εγκατέλειψαν τη 

θεραπεία). Η επίτευξη ύφεσης δεν ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των ασθενών με 

ψυχογενή ανορεξία (9/52), ψυχογενή βουλιμία (8/51) και άτυπες περιπτώσεις (17/76). Συνεπώς 

ο βαθμός αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ στην ψυχογενή βουλιμία στην καθημέραν κλινική 

πράξη είναι μάλλον μικρότερος από τον παρατηρούμενο στις κλινικές δοκιμές και το 
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θεραπευτικό αποτέλεσμα μειώνεται περισσότερο από το μεγάλο ποσοστό ασθενών που 

εγκαταλείπουν τη θεραπεία. 

 Μία πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση επιχείρησε να απαντήσει ιδιαίτερα ερωτήματα σχετικά 

με την ειδικότητα των ψυχολογικών θεραπειών γενικότερα και της ΓΣΘ ειδικότερα στην 

αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας και της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας βάσει 

όλων των συγκριτικών κλινικών δοκιμών μέχρι σήμερα (Spielmans et al. 2013). Στην ανάλυση 

αυτή έγινε διαχωρισμός των θεραπείων με βάση τα κριτήρια «γνησιότητας» (bona fide) της 

θεραπείας: εκπαιδευμένος θεραπευτής, θεραπευτική σχέση, θεραπεία με συγκεκριμένη 

θεωρητική προσέγγιση, έγκυρη περιγραφή, εγχειρίδιο οδηγιών και καθορισμένους 

θεραπευτικούς παράγοντες (Wampold et al. 1997). Συμπεριλήφθησαν 53 συγκριτικές δοκιμές 

ψυχολογικών θεραπειών, οι οποίες κατατάχθηκαν ως ΓΣΘ όταν υπήρχε γνωσιακή ή/και 

συμπεριφορική παρέμβαση, και μη-ΓΣΘ όταν υπήρχε οποιασδήποτε άλλης μορφής παρέμβασης, 

αλλά έγινε επιπλέον σύγκριση και μεταξύ της «πλήρους» ΓΣΘ με θεραπευτικές παρεμβάσεις 

που συνιστούν «συνιστώσες» της ΓΣΘ, όπως, για παράδειγμα, τη θεραπεία έκθεσης και 

παρεμπόδισης απάντησης. Βρέθηκε ότι η bona fide ΓΣΘ υπερέχει σε αποτελεσματικότητα των 

άλλων bona fide θεραπειών (μη-ΓΣΘ), αλλά η πλήρης ΓΣΘ δεν υπερέχει των θεραπειών με 

συνιστώσες της και οι διάφορες μορφές ΓΣΘ (συμπεριλαμβανομένων και της ομαδικής ΓΣΘ και 

της καθοδηγούμενης μέσω ΓΣΘ αυτο-βοήθειας) δεν διαφέρουν ουσιωδώς στο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. Από τα ευρήματα αυτά οι συγγραφείς αποφαίνονται ότι τα υπάρχοντα στοιχεία δεν 

επαρκούν για να τεκμηριωθεί η ειδικότητα της ΓΣΘ για την ψυχογενή βουλιμία και τη 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Ως ειδικότητα της θεραπείας ορίζεται ο βαθμός στον οποίο 

η υπεροχή μιας συγκεκριμένης θεραπείας σε αποτελεσματικότητα προκαλείται από ειδικά 

συστατικά στοιχεία της θεραπείας. Πρέπει να επισημανθεί πως σε αυτή την ανάλυση δεν 

διαχωρίστηκαν οι μελέτες σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία από αυτές σε ασθενείς με 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας ή μεικτά δείγματα. Επίσης οι θεραπευτικές μορφές της 

γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης πέραν της ατομικής ψυχοθεραπείας, δηλαδή η ομαδική 

ΓΣΘ και η καθοδηγούμενη μέσω ΓΣΘ αυτο-βοήθεια, θα παρουσιαστούν στα αντίστοιχα μέρη 

της προύσας μελέτης. 

Σε όλες τις προαναφερόμενες μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις δεν έγινε 

διάκριση μεταξύ ειδικών μοντέλων και θεραπευτικών προγραμμάτων ΓΣΘ στην ψυχογενή 

βουλιμία. Όσον αφορά την ΓΣΘ-Ε ειδικότερα, επειδή έχει εισαχθεί σχετικά πρόσφατα, τα 
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δεδομένα από κλινικές δοκιμές είναι περιορισμένα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μελέτες στις 

οποίες να συγκρίθηκαν η ΓΣΘ-Ε με προηγούμενα μοντέλα ΓΣΘ στην ψυχογενή βουλιμία, όπως 

και στην ψυχογενή ανορεξία. Στην πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή της ΓΣΘ-Ε (στην 

εστασμένη και την ευρεία εκδοχή της) σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου σε λίστα αναμονής, 

συμμετείχαν ασθενείς με διαταραχή πρόσληψης τροφής, που ήταν όμως στη συντριπτική 

πλειονότητά τους πάσχοντες από ψυχογενή βουλιμία (38,3%) ή διαταραχή διατροφής μη 

προσδιοριζόμενη αλλιώς (61,7%) κατά το DSM-IV (Fairburn et al. 2009). Οι ασθενείς που 

έλαβαν ΓΣΘ-Ε, εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση από όσους δεν ελάμβαναν θεραπεία 

στις πρώτες 8 εβδομάδες. Μετά τη λήξη της θεραπείας (20 εβδομάδες) πάνω από τους μισούς 

ασθενείς εμφάνιζαν ύφεση των συμπτωμάτων και το ποσοστό αυτό επαυξήθηκε στην 

επανεξέταση μετά από 60 εβδομάδες. Ειδικότερα οι ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία εμφάνισαν 

πλήρη ύφεση (καθόλου βουλιμικά επεισόδια) σε ποσοστό 38,6% μετά τη λήξη της θεραπείας και 

45,6% στην επανεξέταση. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα της 

ΓΣΘ-Ε είναι ισχυρότερο από το αναφερόμενο υπό την παλιά μορφή ΓΣΘ της ψυχογενούς 

βουλιμίας, που ήταν 29% πλήρης ύφεση μετά τη θεραπεία στη μελέτη των Agras et al. (2000). 

Επιπλέον, από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι  οι ασθενείς με εντονότερα προβλήματα ανοχής 

στα συναισθήματα, κλινικής τελειοθηρίας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και διαπροσωπικών σχέσων, 

οφελούνται περισσότερο από την ευρεία εκδοχή της ΓΣΘ-Ε ενώ οι υπόλοιποι από την 

εστιασμένη. Έκτοτε έχουν διενεργηθεί 3 ακόμα τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που 

συνέκριναν τη ΓΣΘ-Ε με άλλες ψυχοθεραπείες. Στη μελέτη των Poulsen et al. (2014) 

συγκρίθηκε η ΓΣΘ-Ε (20 συνεδρίες σε 5 μήνες) με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (2 έτη) σε 

ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία και βρέθηκε σαφής και στατιστικά σημαντική υπεροχή της 

πρώτης στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, στους 5 μήνες 42% των ασθενών υπό 

ΓΣΘ-Ε εμφάνισε πλήρη ύφεση έναντι μόνο 6% των ασθενών υπό ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία 

και στα 2 έτη 44% της ομάδας που έλαβε ΓΣΘ-Ε, έναντι 15% της ομάδας που έλαβε 

ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, εμφάνισαν πλήρη ύφεση. Στην κλινική δοκιμή των Wonderlich et 

al. (2014) συγκρίθηκαν σε αποτελεσματικότητα η ΓΣΘ-Ε και η ενοποιημένη γνωσιακή 

συναισθηματική θεραπεία σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία. Βρέθηκε σημαντική βελτίωση στη 

συμπτωματολογία και με τις δύο θεραπείες και μη σημαντική διαφορά μεταξύ τους στο 

θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα αναφερθούν εκτενέστερα 

παρακάτω. Τέλος, σε πρόσφατη μελέτη των Fairburn et al. (2015) συγκρίθηκαν σε 



79 
 

 

αποτελεσματικότητα η ΓΣΘ-Ε και η διαπροσωπική θεραπεία (20 συνεδρίες από κάθε θεραπεία) 

σε ένα δείγμα ασθενών με διαταραχές πρόσληψης τροφής, που αποτελούνταν κυρίως από 

ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία (40,8%) και άτυπες διαταραχές πρόσληψης τροφής (53,1%). Οι 

ασθενείς που έλαβαν ΓΣΘ-Ε, εμφάνισαν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ύφεση, τόσο μετά 

τη λήξη της θεραπείας (65,5% έναντι 33,3% υπό διαπροσωπική θεραπεία) όσο και στην 

επανεξέταση μετά από 60 εβδομάδες (69,4% έναντι 49%, αντιστοίχως). Οι συγγραφείς 

συμπεραίνουν ότι η ΓΣΘ-Ε υπερέχει της διαπροσωπικής θεραπείας στις διαταραχές πρόσληψης 

τροφής τόσο στο μέγεθος όσο και στην ταχύτητα επίτευξης του θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι από τη μελέτη δεν παρέχονται ειδικά τα δεδομένα που 

αφορούν την ψυχογενή βουλιμία, αλλά μόνο τα αποτελέσματα για το σύνολο του δείγματος. 

Εν συνόψει, υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ στην 

αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας και της υπεροχής της έναντι άλλων ψυχολογικών 

θεραπειών που είναι επίσης αποτελεσματικές αν και σε μικρότερο βαθμό. Ωστόσο, παρότι η 

ΓΣΘ δικαίως αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στην ψυχογενή βουλιμία, δεν επαρκεί για την 

αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων αλλά είναι αποτελεσματική σε ένα ποσοστό μέχρι 50% 

των ασθενών βάσει των κλινικών δοκιμών και ίσως μικρότερο στην κλινική πράξη. Από τις 

υπάρχουσες μελέτες δεν μπορούν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα της θεραπείας που 

την καθιστούν ειδικά αποτελεσματική στην ψυχογενή βουλιμία, ωστόσο τα προκαταρτικά 

ευρήματα από τις δοκιμές της ΓΣΘ-Ε, δείχνουν ότι οι τροποποιήσεις που επιφέρει το νέο 

μοντέλο, μπορεί να επαυξάνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Θα χρειαστούν 

επιπλέον κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθούν αυτά τα ευρήματα. 

 

ΙΙ.2.4. Εμπειρική τεκμηρίωση στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

 

Η θέση της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας είναι κατά γενική 

ομολογία κεντρική, παρόλο που υπάρχουν διαφορές από την ψυχογενή βουλιμία όσον αφορά 

στην τεκμηρίωση και τη χρήση της. Όπως και για την ψυχογενή βουλιμία, στις κατευθυντήριες 

οδηγίες του National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) η ειδικά 

προσαρμοσμένη ΓΣΘ προτείνεται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων ψυχολογικών 

θεραπειών για την αντιμετώπιση της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας (NICE 2004), δηλαδή 

αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Άλλες μορφές ψυχοθεραπείας προτείνονται μόνο για τους 
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ασθενείς που παρουσιάζουν εμμένουσα διαταραχή – συνεπώς δεν ανταποκρίθηκαν στη ΓΣΘ – 

ως δεύτερη επιλογή. Γίνεται όμως συγκεκριμένη αναφορά στην ειδικά τροποιημένη για τη 

διαταραχή διαπροσωπική θεραπεία και τη διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, ως δεύτερης 

επιλογής ψυχοθεραπείες. Σύμφωνα με την ίδια ανασκόπηση του NICE για την τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητας των θεραπειών της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας, η ΓΣΘ 

λαμβάνει βαθμό “A”, που υποδεικνύει την τεκμηρίωση της ένδειξης αυτής από αξιόπιστες και 

έγκυρες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, ενώ όλες οι άλλες μορφές ψυχοθεραπείας καθώς και 

η θεραπεία με αντικαταθλιπτικά (SSRIs) και η αυτο-βοήθεια λαμβάνουν βαθμό “B”, που 

υποδεικνύει ελλείμματα στην τεκμηρίωση από κλινικές δοκιμές. Γίνεται όμως επισήμανση με 

βαθμό τεκμηρίωσης “A” ότι όλες οι ψυχολογικές θεραπείες έχουν περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα στον περιορισμό του σωματικού βάρους. 

Όπως έγινε φανερό από την παρουσίαση των σχετικών μετα-αναλύσεων (Hay et al. 2009, 

Spielmans et al. 2013), αυτές δεν παρέχουν ειδικά δεδομένα για τη διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας γιατί οι μελέτες για τις θεραπείες στη διαταραχή συναθροίζονται με τις αντίστοιχες 

στην ψυχογενή βουλιμία, ορισμένες δε είχαν μικτά δείγματα ασθενών. Οι Hay et al. (2009) 

επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ τεκμηριώνεται και στα συναφή με τη 

ψυχογενή βουλιμία σύνδρομα αλλά λιγότερο ισχυρά λόγω του μικρού αριθμού των σχετικών 

μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. Από την άλλη πλευρά, όλες οι σχετικές 

ανασκοπήσεις συμφωνούν ότι η ΓΣΘ είναι η θεραπεία με τις περισσότερες μελέτες ελέγχου της 

και εδραιωμένη εφαρμογή στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Wilson et al. 2007, Wilson 

2010, Wilson 2011, Iacovino et al. 2012, Kass et al. 2013). Με τη ΓΣΘ επιτυγχάνεται πλήρης 

ύφεση σε ποσοστό 50% περίπου των ασθενών και σε ευρύτερο βαθμό βελτίωση των 

συμπτωμάτων της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας (Wilson et al. 2007, Wilson 2011) και 

το θεραπευτικό της αποτέλεσμα φαίνεται να διατηρείται σε επανεξετάσεις 1-2 έτη μετά τη λήξη 

της θεραπείας (Wilson et al. 2007, Kass et al. 2013). Πρόσφατη μελέτη βρήκε διατήρηση και 

επαύξηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων της ΓΣΘ στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

4 χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας (Fischer et al. 2014). Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

είναι παρόμοια είτε η ΓΣΘ εφαρμόζεται ως ατομική θεραπεία είτε ως ομαδική, όπως προκύπτει 

και από ειδική συγκριτική τυχαιοποημένη μελέτη (Ricca et al. 2010). 

Η υπεροχή της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας σε 

σύγκριση με τη συμπεριφορικά υποβοηθούμενη απώλεια βάρους (behavioral weight loss) και τη 
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διαπροσωπική θεραπεία προκύπτει από προηγούμενες κλινικές δοκιμές αλλά σε ορισμένες 

μελέτες δεν επιβεβαιώθηκε (Wilson 2011, Iacovino et al. 2012, Kass et al. 2013). Σε όλες τις 

σχετικές συγκριτικές μελέτες προκύπτει υπεροχή της ΓΣΘ σε σύγκριση με τη θεραπεία με 

φλουοξετίνη, εύρημα που θεωρείται ενδεικτικό της ειδικής δράσης της ΓΣΘ στη διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας (Wilson et al. 2007). 

 Με δεδομένο ότι η ΓΣΘ έχει περιορισμένα αποτελέσματα στην ελάττωση του βάρους, 

υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στη θεραπεία για ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας και παχυσαρκία. Οι σχετικές έρευνες τελευταία αναζητούν το 

συνδυασμό των παρεμβάσεων που θα είναι κατάλληλος για την αντιμετώπιση και των δύο 

συνυπαρχουσών διαταραχών. Οι Masheb et al. (2011) συνδύασαν τη ΓΣΘ με διατροφική 

συμβουλευτική για υποθερμιδική δίαιτα και τη συνέκριναν με γενική διατροφική συμβουλευτική 

μη σχετιζόμενη με απώλεια βάρους. Δεν βρέθηκε διαφορά στα υπερφαγικά επεισόδια και στην 

απώλεια βάρους μεταξύ των ασθενών που ελάμβαναν τις δύο παρεμβάσεις εντός 1 έτους, παρά 

μόνον περισσότερη κατανάλωση τροφών με χαμηλότερο θερμιδικό φορτίο, φρούτων και 

λαχανικών στους ασθενείς που έλαβαν ΓΣΘ και διατροφική συμβουλευτική. Οι Grilo et al. 

(2011) συνέκριναν σε τυχαιοποιημένη δοκιμή τη ΓΣΘ, τη συμπεριφορικά υποβοηθούμενη 

απώλεια βάρους και μία συνδυαστική θεραπεία στην οποία η ΓΣΘ ακολουθούνταν από 

συμπεριφορικά υποβοηθούμενη απώλεια βάρους. Βρήκαν ότι η ΓΣΘ υπερείχε στην 

αντιμετώπιση των υπερφαγικών συμπτωμάτων σε βάθος χρόνου (1 έτος), ενώ η συμπεριφορικά 

υποβοηθούμενη απώλεια βάρους επέφερε μεγαλύτερη ελάττωση του βάρους, αν και όχι μεγάλη, 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ο δε συνδυασμός τους δεν επαύξησε κανένα από τα 

παραπάνω αποτελέσματα. Αντίθετα, σε επόμενη δοκιμή των δύο παρεμβάσεων, οι Grilo et al. 

(2012b) διέκριναν ότι οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν ταχέως στην παρέμβαση απώλειας 

βάρους (εντός 4 εβδομάδων), είχαν σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στα υπερφαγικά 

συμπτώματα και ελάττωση του βάρους σε επανεξέταση μετά 1 έτους. Με βάση αυτά τα 

ευρήματα, προτείνουν τη χρήση της συμπεριφορικά υποβοηθούμενης απώλειας βάρους ως 

αρχική παρέμβαση για τη διάκριση των ασθενών που δεν ανταποκρίνονται ταχέως και πρέπει να 

τους χορηγηθεί ειδική ψυχοθεραπεία στη συνέχεια. Οι συγχορήγηση φαρμακευτικών 

παραγόντων με σκοπό την απώλεια βάρους και γενικά την ενίσχυση της θεραπείας είναι ακόμα 

υπό διερεύνηση, χωρίς σαφή συμπεράσματα, αλλά θα αναφερθεί παρακάτω. 
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 Συμπερασματικά, η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση της διαταραχής 

επεισοδιακής υπερφαγίας είναι πιο ισχυρά τεκμηριωμένη από άλλες θεραπείες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές, όπως η διαπροσωπική θεραπεία, και με βεβαιότητα 

υπερβαίνει αυτή της φλουοξετίνης. Η συμπεριφορικά υποβοηθούμενη απώλεια βάρους μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη ΓΣΘ για την ελάττωση του βάρους, που δεν 

επιτυγχάνεται με τη ΓΣΘ ως μονοθεραπεία. Χρειάζεται περαιτέρω αναζήτηση για άλλες 

θεραπείες ενίσχυσης της ΓΣΘ με σκοπό την απώλεια βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς με 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. 

  

 
II.3. Τροποποιήσεις του γνωσιακού – συμπεριφορικού μοντέλου στη 

θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

 
 
Παρότι, όπως προαναφέρθηκε, η ΓΣΘ παραμένει μέχρι σήμερα η μορφή ψυχοθεραπείας με την 

ισχυρότερη εμπειρική τεκμηρίωση στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας, είναι επίσης 

γνωστό ότι δεν είναι κατάλληλη για όλες τις ασθενείς και η αποτελεσματικότητά της δεν είναι η 

βέλτιστη δυνατή. Πέραν της ειδικής προσαρμογής της ΓΣΘ στις διευρυμένες ψυχολογικές 

ανάγκες των ασθενών με διαταραχή πρόσληψης τροφής που επιχειρήθηκε στη ΓΣΘ-Ε (Fairburn 

et al. 2008b), πολλές άλλες τροποποιήσεις επιχειρήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ορισμένα από τα 

νέα γνωσιακά μοντέλα για τη βουλιμία ενσωματώνουν θεωρητικές προσεγγίσεις κριτικές προς 

τη γνωσιακή θεωρία, που δεν θέτει επαρκώς στο επίκεντρό της το ρόλο παραγόντων όπως η 

ρύθμιση των συναισθημάτων και οι διαπροσωπικές σχέσεις (Clark 1995, Zinbarg 2000). Δύο νέα 

θεωρητικά μοντέλα και αντίστοιχες μορφές θεραπείας πρέπει να εξεταστούν εδώ, επειδή 

διαθέτουν ολοκληρωμένη θεωρητική προσέγγιση και δομή της θεραπείας και επιπλέον έχουν 

ήδη τεθεί υπό έλεγχο σε κλινικές μελέτες, παρόλο που η εμπειρική τεκμηρίωσή τους δεν είναι 

ακόμα ισχυρή: η διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία (dialectical behavior therapy, DBT) και η 

ενοποιημένη γνωσιακή – συναισθηματική θεραπεία (integrative cognitive–affective therapy, 

ICAT). 
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ΙΙ.3.1. Διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία 

 

Η διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία (ΔΣΘ) είναι μία ατομική ψυχοθεραπεία γνωσιακού-

συμπεριφορικού τύπου, που αναπτύχθηκε αρχικά για ασθενείς με οριακή διαταραχή 

προσωπικότητας, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της δυσχέρειας στη ρύθμιση του 

συναισθήματος και τις αυτο-καταστροφικές συμπεριφορές (Linehan 1993a, 1993b). Η ΔΣΘ έχει 

έκτοτε αναπτυχθεί σε διάφορες εκδοχές για την αντιμετώπιση ειδικών ομάδων ασθενών με 

διαφορετικές συμπεριφορικές εκδηλώσεις συναισθηματικής απορρύθμισης, μεταξύ των οποίων 

και ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Για τις εν λόγω διαταραχές υπάρχουν μέχρι 

σήμερα δύο εκδοχές της ΔΣΘ: (α) αυτή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον για ασθενείς με 

ψυχογενή βουλιμία ή διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας και συνυπάρχουσα οριακή διαταραχή 

προσωπικότητας και (β) αυτή του Πανεπιστημίου Stanford για ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία ή 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας ανεξαρτήτως συνόσησης.  Οι τροποποιήσεις αυτές της ΔΣΘ 

αναπτύχθηκαν ως εναλλακτικές του τυπικού μοντέλου ΓΣΘ, επειδή η επικέντρωση σε 

προβλήματα συναισθηματικής ρύθμισης είναι πιο σημαντική για τη θεραπεία πολλών ασθενών 

με βουλιμία και ιδιαίτερα στη συνόσηση με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, που είναι πολύ 

συχνή στις διαταραχές πρόσληψης τροφής (Chen & Safer 2010). 

 Κεντρική θέση στο θεωρητικό μοντέλο της ΔΣΘ κατέχει η «συναισθηματική 

ευαλωτότητα», που αναφέρεται σε αυξημένη ευαισθησία στα συναισθηματικά ερεθίσματα, 

έντονη συναισθηματική αντίδραση σε αυτά και καθυστερημένη επαναφορά του συναισθήματος 

σε χαμηλότερη ένταση. Οι δυσχέρειες στη ρύθμιση του συναισθήματος εμπλέκονται σε 

προβληματικές συμπεριφορές για τη διαχείριση έντονα αρνητικών συναισθημάτων, όπως οι 

αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, η κατάχρηση ουσιών, τα βουλιμικά επεισόδια κ.ά., οι οποίες 

με τη σειρά τους τροφοδοτούν ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. ντροπή) και 

έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων. Με βάση αυτό το γενικό θεωρητικό μοντέλο η ΔΣΘ 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προβληματικές συμπεριφορές που εμπλέκονται στην απορρύθμιση 

του συναισθήματος, διδάσκοντας δεξιότητες που επιτρέπουν τη φυσιολογική ρύθμιση των 

συναισθημάτων. Επιπλέον στο θεωρητικό μοντέλο της ΔΣΘ λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος του 

«απαξιωτικού περιβάλλοντος», δηλαδή των αντιδράσεων του διαπροσωπικού περιβάλλοντος της 

ασθενούς στις παθολογικές της συμπεριφορές, που είναι επικριτικές, τιμωρητικές κ.λπ. και 

επιβαρύνουν το φαύλο κύκλο της διαταραχής. 
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 Η ΔΣΘ αποτελεί μία δομημένη θεραπεία με συγκεκριμένα στάδια, τα οποία έχουν 

ξεχωριστούς θεραπευτικούς στόχους (συναίνεση και δέσμευση στη θεραπεία, διακοπή των 

παθολογικών συμπεριφορών, εξομάλυνση στη βίωση των συναισθημάτων κ.ο.κ) και 

ιεραρχημένους επιμέρους στόχους, που τίθενται στη διάρκεια κάθε σταδίου. Η θεραπεία 

διενεργείται μέσω παράλληλων παρεμβάσεων που δεν εξαντλούνται στην ατομική εβδομαδιαία 

ψυχοθεραπεία, αλλά περιλαμβάνουν επιπλέον ομάδα εξάσκησης σε δεξιότητες, 24ωρη παροχή 

συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου από το θεραπευτή και συμβουλευτική ομάδα θεραπευτών. 

Χρησιμοποιούνται επίσης παράλληλες θεραπευτικές στρατηγικές, που διακρίνονται σε 

διαλεκτικές (στοχεύουν σε αλλαγή του διπολικού τρόπου σκέψης και συναισθηματικής 

αντίδρασης), πυρηνικές (στοχεύουν σε αλλαγή παθολογικών συμπεριφορών μέσω ανάλυσής 

τους), στυλιστικές (στοχεύουν σε μεταβολές στη διαπροσωπική επικοινωνία) και στρατηγικές 

διαχείρισης περίπτωσης (χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση από το θεραπευτή για την 

παρέμβαση στο περιβάλλον του ασθενούς και από τη συμβουλευτική ομάδα για την υποστήριξη 

του θεραπευτή). 

 Από την άποψη της εμπειρικής τεκμηρίωσης, έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα συνολικά 

5 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές της ΔΣΘ σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής. 

Δύο από αυτές τις μελέτες αφορούσαν ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία (Safer et al. 2001, Hill et 

al. 2011) και από τις δύο προέκυψε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση των βουλιμικών 

συμπτωμάτων μετά από θεραπεία με ΔΣΘ σε σύγκριση με ασθενείς που δεν ελάμβαναν 

θεραπεία (λίστα αναμονής). Σε άλλες δύο τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχθηκε η 

αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας σε σύγκριση είτε με 

ασθενείς στη λίστα αναμονής (Telch et al. 2001) είτε με ασθενείς που ελάμβαναν ειδικά 

τροποποιημένη ομαδική θεραπεία (Safer et al. 2010). Και από τις δύο μελέτες προέκυψε ότι η 

ΔΣΘ είχε σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα (ποσοστά αποχής από επεισόδια υπερφαγίας μετά 

τη θεραπεία 64-89%) με επιδιάρκεια σε επανεκτίμηση μετά 6 και 12 μήνες. Ωστόσο, η ΔΣΘ 

υπερτερούσε της ομαδικής θεραπείας μόνο στο αρχικό αποτέλεσμα και όχι στις επανεξετάσεις 

των ασθενών μετά από μήνες και συνεπώς επέφερε πιο γρήγορο αποτέλεσμα αλλά σε όχι 

μεγαλύτερο σε μακροχρόνια βάση. Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι η ΔΣΘ 

έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με συγκεκριμένους επιβαρυντικούς 

παράγοντες (εξαρτητική προσωπικότητα και πρωιμότερη έναρξη συμπτωμάτων) (Robinson & 

Safer 2012). Τέλος, μία τυχαιοποιημένη μελέτη συνέκρινε τη ΔΣΘ έναντι άλλης ομαδικής 
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θεραπείας σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής και συνυπάρχουσα διαταραχή χρήσης 

ουσιών και βρήκε σημαντικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ τόσο αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της θεραπείας όσο και κατά τη μετά 6μήνου επανεξέταση (Courbasson et al. 2012). 

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ΔΣΘ σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών αφορούσε τόσο τα 

συμπτώματα στην πρόσληψη τροφής όσο και τη βαρύτητα της κατάχρησης ουσιών και επιπλέον 

τη διαταραχή στη ρύθμιση της συναισθηματικής διάθεσης και την καταθλιπτική 

συμπτωματολογία. 

 Σε μία παλαιότερη συστηματική ανασκόπηση όλων των μελετών που είχαν διενεργηθεί 

μέχρι τότε σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης 

τροφής, εντοπίστηκαν 4 μη-τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με συννοσηρότητα διαταραχής 

πρόσληψης τροφής και οριακής διαταραχής προσωπικότητας (Bankoff et al. 2012). Οι μελέτες 

αυτές συμπεριλάμβαναν ομάδες με ψυχογενή βουλιμία (Ben-Porath et al. 2009, Chen et al. 2008, 

Kröger et al. 2010, Palmer et al. 2003), ψυχογενή ανορεξία (Ben-Porath et al. 2009, Kröger et al. 

2010), διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Chen et al. 2008, Palmer et al. 2003) και διαταραχή 

πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (Ben-Porath et al. 2009, Palmer et al. 2003). Σε 

όλες τις μελέτες βρέθηκε βελτίωση της συμπτωματολογίας πρόσληψης τροφής με τη ΔΣΘ και 

στην επανεξέταση μετά 15μήνου που έγινε σε μία μελέτη (Kröger et al. 2010), βρέθηκαν 

ικανοποιητικά ποσοστά ύφεσης των διαταραχών πρόσληψης τροφής (54% των ασθενών με 

ψυχογενή βουλιμία και 33% των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία). 

 Μεταγενέστερα έχουν διενεργηθεί δύο επιπλέον μη-τυχαιοποιημένες πιλοτικές ανοιχτές 

μελέτες της ΔΣΘ στην ψυχογενή ανορεξία, για εξωνοσοκομειακή θεραπεία (Chen et al. 2015) 

και στο πλαίσιο νοσηλείας (Lynch et al. 2013), αμφότερες με θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Έχουν επίσης διενεργηθεί πρόσφατα δύο πιλοτικές μελέτες με ενοποιημένες μεθόδους ΔΣΘ και 

οικογενειακής (Murray et al. 2015) ή πολυοικογενειακής θεραπείας (Johnston et al. 2015) για 

εφήβους με διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι οποίες ανέφεραν σημαντικό βαθμό ύφεσης των 

ανορεκτικών και βουλιμικών συμπτωμάτων και επιδιάρκεια του αποτελέσματος εντός ενός 

έτους (Johnston et al. 2015). Τέλος, σε άλλες πρόσφατες πιλοτικές μελέτες εξετάστηκαν μέθοδοι 

ομαδικής ΔΣΘ στην αντιμετώπιση των υπερφαγικών συμπτωμάτων (Klein et al. 2012) και τη 

συναισθηματική πρόσληψη τροφής σε παχύσαρκους ασθενείς (Roosen et al. 2012) καθώς και 

εντατικό πρόγραμμα ΔΣΘ σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής και πολλαπλή 
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συνοσηρότητα (Federici & Wisniewski 2013) και σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκαν θετικά 

θεραπευτικά αποτελέσματα. 

 Συμπερασματικά, από τις μέχρι τώρα μελέτες έχουν προκύψει σημαντικές ενδείξεις 

αποτελεσματικότητας της ΔΣΘ στην αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής. 

Ωστόσο, μόνο όσον αφορά τη θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας και της διαταραχής 

επεισοδιακής υπερφαγίας υπάρχουν τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες δοκιμές, ενώ δεν 

υπάρχουν μελέτες σύγκρισης της ΔΣΘ με άλλες, τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας 

θεραπείες, όπως η τυπική ΓΣΘ και η οικογενειακή θεραπεία. Στη θεραπευτική αντιμετώπιση της 

συνόσησης με οριακή διαταραχή προσωπικότητας (που θεωρητικά αποτελεί ένδειξη για την 

εφαρμογή της ΔΣΘ) υπάρχουν μόνο ανοιχτού τύπου μελέτες καθώς επίσης και για την 

αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ακόμα με ένα βαθμό επιφύλαξης και χρειάζεται περαιτέρω εμπειρική 

τεκμηρίωσή της κυρίως μέσω τυχαιοποιημένων δοκιμών και συγκριτικών μελετών. Επιπλέον τα 

αποτελέσματα τέτοιων ερευνών στο μέλλον θα μας επιτρέψουν να διασαφηνίσουμε το ρόλο και 

τις ιδιαίτερες ενδείξεις της ΔΣΘ στο θεραπευτικό σχεδιασμό για τις διαταραχές πρόσληψης 

τροφής. 

 

ΙΙ.3.2. Ενοποιημένη γνωσιακή – συναισθηματική θεραπεία 

 

Η ενοποιημένη γνωσιακή – συναισθηματική θεραπεία (ΕΓΣΘ) είναι μία ατομική ψυχοθεραπεία 

ειδική για την ψυχογενή βουλιμία, που συνδυάζει στοιχεία από τη ΓΣΘ με παρεμβάσεις από 

άλλες θεραπείες επικεντρωμένες στη ρύθμιση του συναισθήματος (emotion-focused). Στο 

θεωρητικό μοντέλο της βουλιμίας στο οποίο βασίζεται η ΕΓΣΘ, δίνεται έμφαση σε 

συναισθηματικούς παράγοντες που απορρέουν από τη σχέση με τον εαυτό (απόκλιση μεταξύ 

πραγματικού και ιδανικού εαυτού, αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό) και τους άλλους 

(αρνητικά πρότυπα διαπροσωπικών σχέσεων). Υπερβολική δίαιτα και καθαρτικές συμπεριφορές 

θεωρούνται προσπάθεια αντιμετώπισης της απόκλισης μεταξύ πραγματικού και ιδανικού εαυτού 

(ιδεώδους εικόνας σώματος), ενώ τα βουλιμικά επεισόδια θεωρούνται προσπάθειες να 

αποφευχθεί η βίωση των αρνητικών συναισθημάτων. 

 Η ΕΓΣΘ είναι βραχείας διάρκειας, δομημένη θεραπεία που περιλαμβάνει 4 φάσεις: (Ι) 

εισαγωγή και ενίσχυση του κινήτρου, (ΙΙ) αποκατάσταση της διατροφής, (ΙΙΙ) αλλαγή σε 
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διαπροσωπικές σχέσεις και συναισθήματων κατευθυνόμενων προς τον εαυτό, (ΙV) πρόληψη 

υποτροπών. Αντιστοίχως εκπαιδεύει το θεραπευόμενο άτομο σε ορισμένες «πυρηνικές 

δεξιότητες»: ταυτοποίηση των συναισθημάτων, σχεδιασμό γευμάτων, διεκδικητικότητα, 

προστασία και αποδοχή του εαυτού, έλεγχο παρορμήσεων. 

 Ο εμπειρικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας της ΕΓΣΘ βρίσκεται ακόμα σε αρχικά 

στάδια. Στην πρώτη δοκιμή της ΕΓΣΘ σε μία πιλοτική μη-τυχιαιοποιημένη και μη-ελεγχόμενη 

μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 21 ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία, βρέθηκε μεγάλος βαθμός 

ύφεσης των βουλιμικών συμπτωμάτων και πλήρης αποχή από τα βουλιμικά επεισόδια στην 

πλειονότητα των συμμετεχόντων μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (Wonderlich et al. 2010). 

Σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα μεταξύ της 

ΕΓΣΘ και της ΓΣΘ-Ε σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία (Wonderlich et al. 2014). Βρέθηκε 

σημαντική βελτίωση στη συμπτωματολογία και με τις δύο θεραπείες και μη σημαντική διαφορά 

μεταξύ τους όσον αφορά τα θεραπευτικά αποτελέσματα τόσο μετά την ολοκλήρωση της 

θεραπείας όσο και στην επανεξέταση μετά 4μήνου. Το ποσοστό αποχής από βουλιμικά 

επεισόδια ήταν μεγαλύτερο με τη ΕΓΣΘ (32,5% έναντι 22,5% με τη ΓΣΘ στην επανεξέταση) 

αλλά σε μη στατιστικά σημαντικό βαθμό. Μία πρόσθετη ενδιαφέρουσα μελέτη στο πλαίσιο της 

ίδιας κλινικής δοκιμής έδειξε ότι η θεραπευτική συμμαχία (ο συναισθηματικός δεσμός με το 

θεραπευτή και συμφωνία στους θεραπευτικούς στόχους) που επιτυγχάνεται στις δύο υπό έλεγχο 

θεραπείες, ήταν παρόμοια και προέβλεπε τη βελτίωση των βουλιμικών συμπτωμάτων σε 

σημαντικό βαθμό ανεξαρτήτως του τύπου της θεραπείας (Accurso et al. 2015). 

 Υπάρχουν συνεπώς προκαταρτικά μόνο ευρήματα αποτελεσματικότητας της ΕΓΣΘ στην 

αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας, τα οποία όμως δικαιολογούν την περαιτέρω 

διερεύνηση της θεραπείας αυτής ως εναλλακτικής της ΓΣΘ σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία 

και πιθανώς σε υπο-ομάδες ασθενών με άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής. 
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ΙII 

Οικογενειακή θεραπεία στις διαταραχές πρόσληψης 

τροφής 
 

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος 

 
 

 

ΙIΙ.1. Οικογενειακή θεραπεία για εφήβους με ψυχογενή ανορεξία 
 

 

H ψυχογενής ανορεξία πολύ συχνά εμφανίζεται κατά την εφηβεία, δηλαδή την περίοδο κατά την 

οποία οι ασθενείς ζουν με την οικογένειά τους και παράλληλα ένα μεγάλο μέρος της 

καθημερινής τους ζωής και των διαπροσωπικών τους σχέσεων περικλείεται στο οικογενειακό 

πλαίσιο. Στις πρώτες κλινικές περιγραφές της διαταραχής η οικογένεια θεωρήθηκε μέρος του 

προβλήματος κατά την αντιμετώπιση της διαταραχής, χαρακτηριζόμενη ως ο «χειρότερος 

συνοδός» από τον Gull (1873) και με «καταστροφική επίδραση» από τον Lasègue (1964). Σε 

μεταγενέστερες θεωρητικές απόπειρες εξήγησης της αιτιοπαθογένειας της ψυχογενούς 

ανορεξίας, η οικογένεια θεωρήθηκε βασικός αιτιολογικός παράγοντας, είτε με την έννοια του 

παθολογικού «συστήματος» (Minuchin et al. 1978) είτε ως εμπλεκόμενη στην ανάπτυξη της 

ψυχικής ευαλωτότητας της ασθενούς (Bruch 1973). Στα πλαίσια του σύγχρονου βιο-ψυχο-

κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης των διαταραχών πρόσληψης τροφής γίνεται αποδεκτό ότι η 

οικογένεια κατέχει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους – ιδιαίτερα κατά την εφηβεία – και 

ότι παράγοντες σχετιζόμενοι με την οικογένεια εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένειά τους, ο ρόλος 

των οποίων όμως χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση (le Grange et al. 2010). Αντιστοίχως, στις 

πιο σύγχρονες εκδοχές της οικογενειακής θεραπείας της ψυχογενούς ανορεξίας η οικογένεια δεν 

συνιστά αντικείμενο («στόχο») της θεραπείας αλλά ένα σημαντικό μέσο (ή αλλιώς «πλαίσιο») 

για την αντιμετώπιση της διαταραχής. 
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ΙΙΙ.1.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Η θεραπεία οικογένειας χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας σε 

εφήβους εδώ και πάνω από 4 δεκαετίες αποτελώντας σταθερά τη θεραπεία εκλογής για αυτή την 

ομάδα ασθενών. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

που έχουν διατυπωθεί, έχουν οδηγήσει σε διαφορετικά μοντέλα θεραπείας και αντίστοιχες 

μεθοδολογίες παρέμβασης. Συνοπτικά, τα μοντέλα ή τύποι οικογενειακής θεραπείας που έχουν 

εφαρμοστεί, παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Δομική θεραπεία οικογένειας (Liebman et al. 1974, Minuchin et al. 1978) 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση υπάρχει μία παθολογικού τύπου οργάνωση της οικογένειας (η 

«ψυχοσωματική οικογένεια») με δυσλειτουργικές συναλλαγές μεταξύ των μελών που 

ευθύνονται για την ανάπτυξη της ψυχολογικής ευαλωτότητας του παιδιού. Χαρακτηριστικές 

δυσλειτουργίες αποτελούν η υπερεμπλοκή (δυσδιάκριτα όρια μεταξύ των μελών), η ακαμψία 

(έλλειψη προσαρμογής σε μεταβολές που προκύπτουν από το πέρασμα του χρόνου), η αποφυγή 

συγκρούσεων (οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται ως κίνδυνος διάλυσης της οικογένειας και γι’ 

αυτό αποφεύγονται με κάθε κόστος) και ο υπερπροστατευτισμός (αυξημένη προστασία μεταξύ 

των μελών έναντι του εξωτερικού κόσμου που θεωρείται απειλητικός). Σε αυτούς τους τύπους 

οικογένειας η ασθένεια του παιδιού (από ψυχογενή ανορεξία) ενσωματώνεται παίζοντας 

ομοιοστατικό ρόλο για τη συνοχή της μέσα από τη διατήρηση των δυσλειτουργικών προτύπων. 

Η θεραπεία με επίκεντρο τη διατροφή της ασθενούς και το οικογενειακό γεύμα, επιδιώκει μία 

περιγεγραμμένη δομή της οικογένειας μέσα από επανακαθορισμό των ρόλων των μελών της, την 

οριοθέτησή τους και την εκμάθηση λειτουργικών και προσαρμοστικών προτύπων 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

 Συστημική θεραπεία (Selvini Palazzoli et al. 1978) 

Η προσέγγιση αυτή, η λεγόμενη και «του Μιλάνου», είναι συγγενής με τη δομική με τη διαφορά 

πως δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα δυσειτουργικά πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 

οικογένειας με πάσχον μέλος, χωρίς να προϋποθέτει κάποιο καθορισμένο από τα πριν 

παθολογικό πρότυπο λειτουργίας της. Θεωρεί ότι η ψυχογενής ανορεξία ενσωματώνεται στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας με τρόπο ώστε να φαντάζει ως προστασία 

για τη συνοχή της. Η θεραπεία επιδιώκει μεταβολές στα δυναμικά της οικογένειας 

παρεμβαίνοντας για να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να συλλογιστούν επί της 
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συμπεριφοράς τους, να εξωτερικεύσουν τους κανόνες που ενυπάρχουν στην επικοινωνία τους 

και στη συνέχεια να απορρίψουν τους στρεβλούς και να υιοθετήσουν τους υγιής. Στη συστημική 

όπως και στη δομική μορφή οικογενειακής θεραπείας της ψυχογενούς ανορεξίας, η οικογένεια 

εμπλέκεται στη θεραπεία μόνο μετά την ανάκτηση του σωματικού βάρους της ασθενούς. 

 Στρατηγική θεραπεία οικογένειας (Madanes 1981) 

Η προσέγγιση αυτή, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, δεν επικεντρώνει στην επίδραση που 

μπορεί να έχει η δυσλειτουργία της οικογένειας στην εμφάνιση της ψυχογενούς ανορεξίας, αλλά 

αντιστρόφως στην επίδραση που έχει η διαταραχή σε όλα τα μέλη της οικογένειας και την 

επιδίωξη της αντιμετώπισης των διατροφικών συμπτωμάτων με τη συμβολή της οικογένειας. 

 Θεραπεία με βάση την οικογένεια (Whitney & Eisler 2005, Eisler & Lask 2008) 

Πρόκειται για την πλέον ευρέως εφαρμοζόμενη μορφή οικογενειακής θεραπείας της εφηβικής 

ψυχογενούς ανορεξίας, η οποία αναπτύχθηκε στο Νοσοκομείο Maudsley του Λονδίνου, γνωστή 

και ως «Μοντέλο ή Μέθοδος του Mausdley» (Russel et al. 1987, Loeb & le Grange 2009). Όπως 

και στην στρατηγική προσέγγιση της οικογένειας, στο μοντέλο του Maudsley η οικογένεια δεν 

θεωρείται αιτία της διαταραχής αλλά σημαντική πηγή βοήθειας, που πρέπει να ενδυναμωθεί για 

την αντιμετώπισή της. Βάσει αυτών των παραδοχών η Θεραπεία με βάση την οικογένεια (ΘΒΟ) 

έχει ως κύριο στόχο και χαρακτηριστικό της την ενεργό εμπλοκή και το θετικό ρόλο των γονέων 

στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας. Η οικογένεια συμμετέχει σε μία εντατική 

εξωνοσοκομειακή θεραπεία κατά την οποία οι γονείς βοηθούνται να μάθουν και να αναλάβουν 

τις συμπεριφορικές και ψυχολογικές στρατηγικές, τις οποίες ασκούν οι θεραπευτές και οι 

νοσηλευτές κατά τη νοσηλεία για την ανάκτηση βάρους και τη θεραπεία της διαταραχής. Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία επιχειρείται παράλληλα η μεταβολή των δυσλειτουργιών που έχουν 

επέλθει στην οικογένεια, επειδή αυτή έχει αναδιοργανωθεί γύρω από την ψυχογενή ανορεξία, 

όπως είναι ο κεντρικός ρόλος που παίζουν τα συμπτώματα της ανορεξίας στη ζωή της 

οικογένειας, η στένωση στην αντίληψη του χρόνου στο εδώ και τώρα, η ακαμψία του 

καθημερινού προγράμματος, η ενίσχυση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στη λειτουργία της 

οικογένειας με επίκεντρο το πρόβλημα, η μη εξέλιξή της με βάση τον κύκλο ζωής των μελών, τα 

αισθήματα αβοηθητότητας (Eisler 2005). 
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 Συμπεριφορική θεραπεία οικογενειακών συστημάτων (Robin et al. 1994, Robin et al. 

1995) 

Η θεραπεία αυτή έχει πολλές ομοιότητες με τη ΘΒΟ τόσο στην προσέγγιση του προβλήματος 

της οικογένειας όσο και στους στόχους και τις φάσεις της παρέμβασης. Βασικές αρχές της 

θεραπείας είναι η αναγνώριση του ότι ο έφηβος ασθενής δεν έχει έλεγχο επί της διατροφής του 

και του σωματικού του βάρους, η από κοινού προσπάθεια για την υπέρβαση τόσο των 

λανθασμένων πεποιθήσεων και νοητικών διεργασιών του ασθενούς όσο και των διαταραχών 

δομής της οικογένειας με στόχο την ομαλή αυτονόμηση του ασθενούς. Οι γονείς βοηθούνται να 

αναλάβουν ρόλο στην αντιμετώπιση της διαταραχής, αρχικά αναλαμβάνοντας τον έλεγχο επί της 

διατροφής ως φροντίδα προς την έφηβη και στη συνέχεια προσαρμοζόμενοι στην αναγκαία 

αυτονόμηση της έφηβης. 

 

ΙΙΙ.1.2. Μεθοδολογία παρέμβασης 

 

Από το σύνολο των διαφορετικών προσεγγίσεων και μορφών θεραπείας θα παρουσιαστούν 

αναλυτικά μόνο οι μέθοδοι παρέμβασης της ΘΒΟ για τους εξής λόγους: 

- η ΘΒΟ έχει την πλατύτερη εφαρμογή, όπως προαναφέρθηκε, τουλάχιστον σε ειδικές 

μονάδες, και την πιο πλούσια εμπειρική τεκμηρίωση 

- είναι σχεδιασμένη ειδικά για την αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας 

- ενσωματώνει τεχνικές όλων των άλλων προσεγγίσεων οικογενειακής θεραπείας 

- έχει σαφέστερη και ακριβή μεθοδολογική δομή [Συγκεκριμένα, διατυπώθηκε εξ αρχής 

όχι ως θεωρητική προσέγγιση, αλλά ως θεραπευτικό πρωτόκολλο και διατίθενται δύο 

ειδικά θεραπευτικά εγχειρίδιά της (Lock et al. 2001, Lock & le Grange 2005).] 

- έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογικές παραλλαγές και τροποποιήσεις της με θεραπευτική 

χρησιμότητα. 

Στην τυπική της μορφή η ΘΒΟ περιλαμβάνει 3 φάσεις με αντίστοιχους θεραπευτικούς 

στόχους: (α) εξωνοσοκομειακή ανάκτηση του βάρους υπό τον έλεγχο των γονέων (επικέντρωση 

στην ψυχογενή ανορεξία με προσπάθεια να ανακτήσουν οι γονείς την ικανότητα να διατρέφουν 

το παιδί τους, ενώ απενοχοποιούνται σε σχέση με τη διαταραχή και ρυθμίζεται αναλόγως το 

υποσύστημα των αδελφών – χρησιμοποιείται το οικογενειακό γεύμα εντός της θεραπείας), (β) 

υποβοήθηση της ασθενούς να διατρέφεται μόνη της (μετά την ανάκτηση του φυσιολογικού 
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βάρους επικέντρωση στην ανάληψη ελέγχου επί της διατροφής από την ίδια την ασθενή με 

παράλληλη εκμάθηση νέων ρόλων και σχέσεών της εντός της οικογένειας, που αντιστοιχούν 

στην ηλικία της), (γ) επιστροφή σε φυσιολογική εφηβεία και ολοκλήρωση της θεραπείας (σε αυτή 

τη φάση επιλύονται πιο γενικά προβλήματα, καθυστερήσεις και αναστολές που είχαν 

δημιουργηθεί στην εφηβική ζωή λόγω της διαταραχής, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται εκ νέου 

η διαδικασία αυτονόμηση της έφηβης και τα όρια που θα θέτει η οικογένεια). 

Ως προς τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την παρέμβαση, η ΘΒΟ είναι 

πολύπλευρη και ενσωματώνει τεχνικές πολλών άλλων προσεγγίσεων της οικογενειακής 

θεραπείας. Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 πλαίσια εργασίας (Eisler 

& Lock 2010), τα οποία όμως εφαρμόζονται παράλληλα κατά την πορεία της θεραπείας με 

διάφορους στόχους: (α) το πλαίσιο συντήρησης (διερεύνηση του τρόπου κατά τον οποίο οι 

αλληλεπιδράσεις εντός της οικογένειας βοηθούν στη συντήρηση των συμπτωμάτων και δοκιμές 

διαφορετικών συμπεριφορών από όλα τα μέλη, αρχικά με πεδίο το οικογενειακό γεύμα), (β) το 

πλαίσιο επιρροής (άσκηση επίδρασης από την πλευρά του θεραπευτή ως ειδικού προς τους 

γονείς για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προβλημάτων με νέες λύσεις), (γ) το πλαίσιο 

δημιουργίας νοήματος (εμφάνιση-λεκτικοποίηση πεποιθήσεων, υποθέσεων και αφηγήσεων που 

ενυπάρχουν στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου αυτές να 

τροποποιηθούν). 

Στην τυπική πορεία της η ΘΒΟ ολοκληρώνεται σε 15-20 συνεδρίες κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου περίπου 12 μηνών. Η πρόοδος από το ένα στάδιο στο επόμενο εξαρτάται από την 

επίτευξη των στόχων. Στις συνεδρίες συμμετέχουν τόσο η ασθενής όσο και τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας. Ωστόσο, έχει εφαρμοστεί και μία εναλλακτική μορφή, καλούμενη 

διαχωρισμένη ΘΒΟ,  κατά την οποία οι ασθενείς και οι γονείς τους συναντώνται με τους 

θεραπευτές σε διαφορετικές συνεδρίες (Eisler et al. 2000, Eisler et al. 2007). Η ΘΒΟ έχει επίσης 

εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις ενήλικων ασθενών, με τη διαφορά ότι σε αυτές οι γονείς δεν 

ενθαρρύνονται να ασκήσουν έλεγχο επί της διατροφής της ασθενούς (Dare et al. 2001). 

Σημαντικές τροποποιήσεις στη θεραπευτική παρέμβαση υπεισέρχονται στην ειδική εναλλακτική 

μορφή ΘΒΟ που περιλαμβάνει στη θεραπεία πολλές οικογένειες παράλληλα και παρουσιάζεται 

παρακάτω πιο αναλυτικά. 
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 Πολυ-οικογενειακή ομαδική θεραπεία 

Η Πολυ-οικογενειακή ομαδική θεραπεία (ΠΟΘ) βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της ΘΒΟ και 

εφαρμόζει τις ίδιες τεχνικές παρέμβασης, ωστόσο τροποποιεί την εφαρμογή τους και 

περιλαμβάνει πρόσθετα χαρακτηριστικά λόγω της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης πολλών 

οικογενειών στη θεραπεία. Βασικό επιπλέον χαρακτηριστικό της ΠΟΘ είναι ότι χρησιμοποιεί το 

μοίρασμα των κοινών εμπειριών μεταξύ των οικογενειών και τα δυναμικά της ομάδας για να 

αξιοποιηθούν στο βέλτιστο δυνατό βαθμό οι μηχανισμοί ενδυνάμωσης και προσαρμογής της 

κάθε οικογένειας. Η συνύπαρξη των οικογενειών και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση έχει 

πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες: την υπέρβαση της αίσθησης 

απομόνωσης της οικογένειας λόγω του προβλήματος, την παρατήρηση σε άλλες οικογένειες 

δυσλειτουργιών που ενυπάρχουν και στη δική τους οικογένεια, την ενδυνάμωση στην ανάπτυξη 

σχέσεων με άλλους. Επιπλέον το πλαίσιο της ΠΟΘ, μέσω της ημερήσιας θεραπείας και της 

παράλληλης πολυ-οικογενειακής και μονο-οικογενειακής παρέμβασης, παρέχει μεγαλύτερη 

ένταση στην επιδίωξη μεταβολών, αίσθημα συνοχής και υποστήριξης μεταξύ των 

συμμετεχόντων και εντονότερη πρόσδεση με τους θεραπευτές. 

Το τυπικό πρόγραμμα της ΠΟΘ διαρκεί περίπου 12 μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων 

γίνονται παράλληλα συνεδρίες της ομάδας οικογενειών (συνήθως 6 οικογένειες) και συνεδρίες 

με κάθε οικογένεια ξεχωριστά. H πορεία των παρεμβάσεων έχει ως εξής: 

- Κατά την περίοδο προετοιμασίας πραγματοποιούνται μία ή περισσότερες συναντήσεις 

της καθεμίας οικογένειας με τους θεραπευτές. 

- Η έναρξη γίνεται με μία εισαγωγική συνάντηση με την ομάδα οικογενειών, μετά την 

οποία λαμβάνεται η απόφαση από κάθε οικογένεια για τη συμμετοχή της στη θεραπεία. 

- Κεντρική παρέμβαση της ΠΟΘ αποτελεί το 4ήμερο εργαστήριο (workshop).  Σε αυτό 

περιλαμβάνονται ομαδικές συζητήσεις με όλες τις οικογένεις, ξεχωριστές ομάδες για 

γονείς και τους εφήβους, στις οποίες συζητούνται μία σειρά θεμάτων, όπως προβλήματα 

της οικογενειακής ζωής με την ψυχογενή ανορεξία και η διαχείριση των γευμάτων – με 

τους γονείς, ζητήματα κινήτρου για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων – με τις 

ασθενείς. Το εργαστήριο περιλαμβάνει επίσης το οικογενειακό γεύμα, όπως και στη 

μονο-οικογενειακή θεραπεία, αλλά από κοινού με όλες τις οικογένειες. Πέρα από την 

υποστήριξη από τους θεραπευτές στο κοινό οικογενειακό γεύμα χρησιμοποιούνται 

επιπλέον τεχνικές, όπως η αλλαγή ρόλων μεταξύ γονέων και παιδιών, το «υιοθετημένο 
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γεύμα» με πατέρα και μητέρα που προέρχονται από άλλες οικογένειες, και η ομαδική 

συζήτηση με τους γονείς για τα «κόλπα που παίζει η ανορεξία» και την αντιμετώπισή 

τους. 

- Μετά το εργαστήριο πραγματοποιούνται πολυ-οικογενειακές συναντήσεις 

παρακολούθησης (6-7 συναντήσεις στη διάρκεια 9-12 μηνών), στα μεσοδιαστήματα των 

οποίων πραγματοποιούνται και μονο-οικογενειακές συναντήσεις με τους θεραπευτές 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Οι περαιτέρω φάσεις της θεραπείας, οι 

στόχοι και οι τεχνικές των συναντήσεων είναι όπως στη ΘΒΟ. 

- Η λήξη της θεραπείας περιλαμβάνει μία συνάντηση αποχαιρετισμού μεταξύ όλων των 

οικογενειών αλλά η ολοκλήρωση της θεραπείας εξατομικεύεται για κάθε οικογένεια 

ανάλογα με την πρόοδό της, που παρακολουθείται στις μονο-οικογενειακές συναντήσεις. 

 

ΙΙΙ.1.3. Εμπειρική τεκμηρίωση 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την 

ψυχογενή ανορεξία κατά την εφηβεία. Η υπεροχή της οικογενειακής θεραπείας στη 

συγκεκριμένη ένδειξη θεωρείται ότι δεν βασίζεται μόνο στην κοινή εμπειρία των ειδικών αλλά 

και στο βαθμό τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητά της (Bulik et al. 2007). Χαρακτηριστικά, 

στις κατευθυντήριες οδηγίες του National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) οι 

ειδικές οικογενειακές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας συνιστώνται 

για ασθενείς σε νεαρή ηλικία και λαμβάνουν βαθμό “B” όσον αφορά την τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητά τους (NICE 2004). Ο βαθμός αυτός υποδεικνύει ελλείμματα ως προς την 

αξιοπιστία και εγκυρότητα της τεκμηρίωσης, αλλά είναι ο μεγαλύτερος βαθμός που αποδίδεται 

από το NICE σε θεραπείες για την ψυχογενή ανορεξία γενικά. 

 Από τη βάση δεδομένων για συστηματικές ανασκοπήσεις Cochrane Library έχει 

διενεργηθεί μέχρι σήμερα μία μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που 

συνέκριναν οικογενειακή θεραπεία (οποιασδήποτε μορφής) με άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις 

(ή άλλες μορφές οικογενειακής θεραπείας) σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία (Fisher et al. 

2010). Στη μετα-ανάλυση αυτή συμπεριλήφθησαν 13 μελέτες, δηλαδή όλες οι σχετικές 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που είχαν διενεργηθεί μέχρι το 2008, η πλειονότητα των 

οποίων αφορούσε τη ΘΒΟ και παραλλαγές της. Από τις σταθμισμένες συγκρίσεις όσον αφορά 
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την ύφεση των συμπτωμάτων, προέκυψε στατιστικά σημαντική υπεροχή της οικογενειακής 

θεραπείας έναντι της συνήθους, μη-ειδικής θεραπείας (treatment as usual) αλλά με στοιχεία από 

2 μόνο μελέτες. Αντιθέτως, στη σύγκριση της οικογενειακής θεραπείας με άλλες ειδικές 

ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (4 μελέτες) ή την ψυχοεκπαίδευση (1 μελέτη) δεν προέκυψε 

σημαντική διαφορά ως προς την επίτευξη ύφεσης, όπως επίσης και στις συγκρίσεις μεταξύ 

διαφορετικών μορφών οικογενειακής θεραπείας. Επιπλέον, όσον αφορά άλλα μεγέθη μέτρησης 

της αποτελεσματικότητας, όπως τα ποσοστά υποτροπής, ο βαθμός εγκατάλειψης της θεραπείας 

και η ανάκτηση φυσιολογικού βάρους, δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές από τις συγκρίσεις. 

Ως εκ τούτου, η ανασκόπηση συμπεραίνει ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία υπεροχής της 

οικογενειακής θεραπείας έναντι της συνήθους θεραπείας, χωρίς ωστόσο να είναι απολύτη η 

εγκυρότητα των ευρημάτων, ενώ δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να κριθεί η υπεροχή της 

οικογενειακής θεραπείας έναντι άλλων ειδικών ψυχοθεραπειών ή ορισμένης μορφής 

οικογενειακής θεραπείας έναντι άλλων. 

 Μία μεταγένεστρη μετα-ανάλυση διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συστηματικής 

ανασκόπησης των Couturier et al. (2013) με επικέντρωση στις μελέτες που χρησιμοποίησαν 

αποκλειστικά το μοντέλο του Maudsley και είχαν μόνο έφηβους και καθόλου ενήλικους 

ασθενείς. Ωστόσο, σε αυτή τη μετα-ανάλυση συμεπριλήφθηκαν μελέτες με πάσχοντες είτε από 

ψυχογενή ανορεξία είτε από ψυχογενή βουλιμία (συμμετέχοντες σε 3 μελέτες). Στην ανάλυση 

συμπεριλήφθηκαν τελικά 12 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και ως μέγεθος 

αποτελεσματικότητας ελέγχθηκε η επίτευξη ύφεσης, συμπτωματολογικής ή ανάκτησης 

φυσιολογικού σωματικού βάρους, μετά τη λήξη της θεραπείας και σε επανεξέτεση μετά από 6-

12 μήνες (στοιχεία από 5 μελέτες). Βρέθηκε ότι η αποτελεσματικότητα δεν ήταν σημαντικά 

διαφορετική μεταξύ της οικογενειακής θεραπείας και των ατομικών ψυχοθεραπειών μετά τη 

λήξη της θεραπείας. Ωστόσο, η οικογενειακή θεραπεία υπερείχε των ατομικών θεραπειών στο 

διατηρούμενο αποτέλεσμα μετά από 6-12 μήνες. 

 Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί δύο ακόμη ανασκοπήσεις των μελετών 

αποτελεσματικότητας της οικογενειακής θεραπείας στην ψυχογενή ανορεξία. Στην ανασκόπηση 

των Smith & Cook-Cottone (2011) εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν 8 τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές της ΘΒΟ και της συμπεριφορικής θεραπείας οικογενειακών συστημάτων μέχρι το 2010. 

Από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών συνάγεται γενικά η υπεροχή της οικογενειακής 

θεραπείας σε αποτελεσματικότητα συγκριτικά με άλλες ειδικές θεραπείες, ενώ δεν προκύπτουν 
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σημαντικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών μορφών οικογενειακής θεραπείας. Ωστόσο, οι 

συγγραφείς επισημαίνουν τον περιορισμένο αριθμό μελετών και συμμετεχόντων σε αυτές καθώς 

και μία σειρά μεθοδολογικών περιορισμών, που καθιστούν μη επαρκή τα δεδομένα για να 

θεωρηθεί τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητα της οικογενειακής θεραπείας. Τα συμπεράσματά 

τους επιβεβαιώνουν προηγούμενες παρατηρήσεις της έκθεσης του National Institute of Health 

ότι οι υπάρχουσες κλινικές δοκιμές χαρακτηρίζονται από μικρά δείγματα και μη ισχυρά 

πρωτόκολλα (Agras et al. 2004). Η δεύτερη ανασκόπηση επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη θεραπεία 

με το μοντέλο του Maudsley και εντοπίζει 5 σχετικές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (Eisler 

et al. 2010). Και από αυτή την ανασκόπηση συνάγεται επίσης ότι παρά τα θετικά ευρήματα 

υπάρχουν περιορισμοί στη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων και ότι ειδικά η υπεροχή της 

ΘΒΟ έναντι άλλων ψυχοθεραπειών δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί. 

 H διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος επί μακρόν μετά απο οικογενειακή 

θεραπεία στην ψυχογενή ανορεξία έχει ελεγχθεί από δύο μελέτες μέχρι σήμερα. Στην πρώτη από 

αυτές εφαρμόστηκε ΘΒΟ σε δύο «δόσεις», 10 συνεδρίες εντός 6 μηνών έναντι 20 συνεδριών 

εντός 12 μηνών, με παρόμοια αποτελεσματικότητα μεταξύ τους σε ανάκτηση σωματικού βάρους 

και ύφεση συμπτωμάτων (Lock et al. 2005) και βρέθηκε ότι τα αποτελέσματα στο σύνολο των 

ασθενών διατηρήθηκαν σε επανεξέταση μετά από 4 χρόνια (Lock et al. 2006). H δεύτερη μελέτη 

συνέκρινε το θεραπευτικό αποτέλεσμα της τυπικής ΘΒΟ και της διαχωρισμένης της μορφής σε 

επανεξέταση 5 χρόνια μετά την κλινική δοκιμή και βρήκε ότι οι δύο μορφές θεραπείας δεν 

διέφεραν στο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, το οποίο διατηρήθηκε σε πολύ σημαντικο βαθμό – 

75% των ασθενών δεν παρουσίαζαν συμπτώματα ανορεξίας και μόνο 8% ανέφεραν σημεία 

υποτροπής στη διάρκεια αυτών των ετών (Eisler et al. 2007). 

 Από τη δημοσίευση των προαναφερόμενων ανασκοπήσεων μέχρι σήμερα έχουν 

δημοσιευθεί αποτελέσματα από δύο νέες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές της οικογενειακής 

θεραπείας σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία. Η μελέτη των Godart et al. (2012) συνέκρινε την 

προσθήκη οικογενειακής θεραπείας σε έφηβες ασθενείς μετά από νοσηλεία έναντι της συνήθους 

θεραπείας και βρήκε σημαντικά μεγαλύτερη κλινική βελτίωση με την πρόσθετη οικογενειακή 

θεραπεία αλλά μη σημαντική διαφορά μεταξύ των συγκρινόμενων ομάδων όσον αφορά την 

ανάκτηση φυσιολογικού σωματικού βάρους. Η μελέτη των Agras et al. (2014) είναι η πρώτη 

μεγάλης κλίμακας, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή για την αποτελεσματικότητα 

της οικογενειακής θεραπείας γενικά. Συγκεκριμένα, στη μελέτη συγκρίθηκαν δύο μορφές 
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τυποποιημένης (βάσει εγχειριδίου) οικογενειακής θεραπείας, η ΘΒΟ και η συστημική θεραπεία, 

σε σύνολο 158 εφήβων ασθενών με ψυχογενή ανορεξία. Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά 

δεν προέκυψε μεταξύ των δύο θεραπειών όσον αφορά τους κλινικούς δείκτες αποτελέσματος, 

τόσο μετά τη λήξη της θεραπεία όσο και στην επανεξέταση μετά 12 μήνες. Τα ποσοστά ύφεσης 

στην επανεξέταση ήταν 40,7% με τη ΘΒΟ και 39% με τη συστημική θεραπεία. Ωστόσο, το 

συνολικό κόστος θεραπείας (συνυπολογίζοντας και τις νοσηλείες που προέκυψαν) ήταν 

σημαντικά μικρότερο στην ομάδα που έλαβε ΘΒΟ, πιθανόν λόγω της πιο γρήγορης ανάκτησης 

σωματικού βάρους. Η μελέτη συμπεραίνει ότι πρόκειται για δύο αποτελεσματικές μορφές 

θεραπείας για την εφηβική ψυχογενή ανορεξία, με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα η καθεμία. 

 Παρόλο που δεν τονίζεται στις σχετικές ανασκοπήσεις, πρέπει εδώ να επισημάνουμε 

επίσης την έλλειψη στοιχείων από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την 

αποτελεσματικότητα ειδικά της πολυ-οικογενειακής μορφής θεραπείας. Μέχρι σήμερα έχουν 

διενεργηθεί 4 μη τυχαιοποιημένες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΠΟΘ. Σε δύο 

ανοιχτές δοκιμές με 20 (Hollesen et al. 2013) και 30 (Salaminiou et al. 2015) συμμετέχοντες 

έφηβους ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία δεν χρησιμοποιήθηκε ομάδα ελέγχου αλλά μετρήθηκε 

το σωματικό βάρος και η βαρύτητα της συμπτωματολογίας των ασθενών κατά την έναρξη και τη 

λήξη της θεραπείας. Στην πρώτη από αυτές τις μελέτες βρέθηκε σημαντική αύξηση του βάρους 

και μείωση της βαρύτητας των συμπτωμάτων και στη δεύτερη παρατηρήθηκε επίτευξη 

φυσιολογικού βάρους στα 2/3 των ασθενών, δείκτης που εμφανίζεται αυξημένος σε σύγκριση με 

τα αντίστοιχα ευρήματα στις μελέτες μονο-οικογενειακής θεραπείας (Salaminiou et al. 2015). Οι 

Gabel et al. (2014) μελέτησαν αναδρομικά την ανάκτηση βάρους μεταξύ μίας ομάδας 25 

εφήβων ασθενών με ψυχογενή ανορεξία που έλαβε ΠΟΘ, και μίας αντίστοιχης σε ηλικία και 

διάγνωση ομάδας ελέγχου που έλαβε παράλληλα συνήθη θεραπεία, και βρήκαν σημαντικά 

μεγαλύτερη ανάκτηση σωματικού βάρους στην ομάδα που έλαβε ΠΟΘ. Τέλος, στη μοναδική 

μέχρι σήμερα προοπτική μελέτη με ομάδα ελέγχου, πλην όμως σε ενήλικες ασθενείς (μέση 

ηλικία 26,2 ± 7,4 έτη), οι Dimitropoulos et al. (2015) συνέκριναν την αποτελεσματικότητα 

μεταξύ της ΠΟΘ και της μονο-οικογενειακής θεραπείας σε δύο ομάδες ασθενών με ψυχογενή 

ανορεξία (24 και 13 αντίστοιχα) και βρήκαν σημαντική βελτίωση στο σωματικό βάρος και τη 

συμπτωματολογία και με τις δύο θεραπείες αλλά καμία σημαντική διαφορά μεταξύ τους στα 

αποτελέσματα. 



98 
 

 

Συνοψίζοντας, παρά το αξιόλογο μέγεθος δεδομένων που διατίθενται σε σχέση με άλλες 

ψυχοθεραπείες, η οικογενειακή θεραπεία έχει σε ένα μόνο βαθμό τεκμηριωμένη 

αποτελεσματικότητα στην εφηβική ψυχογενή ανορεξία. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των 

κλινικών δοκιμών μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: 

- Η οικογενειακή θεραπεία εν γένει για εφήβους με ψυχογενή ανορεξία είναι μία 

αποτελεσματική παρέμβαση βάσει εμπειρικών δεδομένων. 

- Η υπεροχή της οικογενειακής θεραπείας έναντι άλλων ειδικών ψυχοθεραπευτικών 

παρεμβάσεων στην εφηβική ψυχογενή ανορεξία δεν στηρίζεται σε επαρκή εμπειρική 

τεκμηρίωση. 

- Δεν προκύπτει από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών μέχρι σήμερα υπεροχή μίας 

συγκεκριμένης μορφής οικογενειακής θεραπείας έναντι άλλων, αλλά στις περισσότερες 

δοκιμές έχουν ελεχθεί παραλλαγές της ΘΒΟ. 

- Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της πολυ-οικογενειακής 

μορφής θεραπείας. 

Κατά συνέπεια, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της κλινικής αποτελεσματικότητας της 

οικογενειακής θεραπείας και των διαφορετικών μορφών της στην ψυχογενή ανορεξία με σκοπό 

την τεκμηρίωση των αρχικών θετικών ευρημάτων και την υπέρβαση μεθοδολογικών 

περιορισμών των προηγούμενων δοκιμών. 

 

 

ΙII.2. Οικογενειακή θεραπεία για εφήβους με ψυχογενή βουλιμία 
 

 
H θεραπεία των ασθενών με ψυχογενή βουλιμία κατά την εφηβεία έχει ελάχιστα μελετηθεί σε 

σύγκριση με τη θεραπεία των ενηλίκων πασχόντων. Ωστόσο, βουλιμικά επεισόδια και 

καθαρτικές συμπεριφορές εμφανίζονται σε 2-3% του εφηβικού πληθυσμού, ενώ 1-2% των 

εφήβων πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς βουλιμίας (Stice & Agras 1998, Lock 

et al. 2001). Στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας των ενηλίκων η ατομική 

ψυχοθεραπεία – και συγκεκριμένα η ΓΣΘ και η διαπροσωπική θεραπεία – και η χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών έχουν σχετικά ευρέως μελετηθεί και θεωρούνται τεκμηριωμένης 

αποτελεσματικότητας. Στις μελέτες όμως για την αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών δεν 

συμμετείχαν έφηβοι ασθενείς (εφόσον το σύνηθες ηλικιακό όριο συμμετοχής ήταν άνω των 18 
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ετών), η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν γύρω στα 28 έτη και η μέση διάρκεια της 

διαταραχής τα 10 έτη (le Grange & Lock 2010). Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

δεδομένη και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να θεωρείται τεκμηριωμένη η εφαρμογή των ίδιων 

θεραπευτικών μέσων στην εφηβική ψυχογενή βουλιμία. Το κενό αυτό σε συνδυασμό με τη 

θετική εμπειρία από την αντιμετώπιση της εφηβικής ψυχογενούς ανορεξίας οδήγησαν 

ορισμένους ερευνητές στην προσαρμογή και τη μελέτη μεθόδων οικογενειακής θεραπείας, 

ιδιαίτερα της ΘΒΟ, για ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία κατά την εφηβεία, αλλά τα μέχρι 

στιγμής δεδομένα από αυτές τις προσπάθειες είναι περιορισμένα. 

 

ΙΙΙ.2.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Το κυρίαρχο μοντέλο κατά την ανάπτυξη οικογενειακής θεραπείας στην εφηβική ψυχογενή 

βουλιμία είναι αυτό του Maudsley, με κεντρική τη γενική παραδοχή ότι οι γονείς μπορούν να 

εμπλακούν με θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαταραχής, συγκεκριμένα να 

κινητοποιήσουν τις αλλαγές συμπεριφοράς του παιδιού τους προς τη φυσιολογική διατροφή και 

σχέση με το σωματικό βάρος (le Grange & Lock 2007). Πρόκειται για μία παραδοχή που 

επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του συμπτώματος και όχι στον εντοπισμό των αιτιών της 

διαταραχής. 

 Οι έφηβοι με ψυχογενή βουλιμία τείνουν να αρνούνται τη βαρύτητα της διαταραχής και 

τις συνέπειές της, ενώ αντιθέτως έχουν υπερβολικά αισθήματα ενοχής και ντροπής για τα 

συμπτώματά τους. Με αυτό τον τρόπο απομονώνονται από τους γονείς τους και ακυρώνουν τη 

δυνατότητα αυτών να τους υποστηρίξουν, παρόλο που την ίδια στιγμή νιώθουν οι ίδιοι 

ανεπαρκής να βοηθήσουν τον εαυτό τους ασκώντας έλεγχο στη διατροφή τους. Η εμπλοκή των 

γονέων στην αντιμετώπιση της διαταραχής έχει ως πρώτο θετικό αποτέλεσμα την άρση της 

αυτομομφής τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς και το πέρασμα από την αμοιβαία 

απομόνωση στη συνεργατική προσπάθεια ενάντια στη διαταραχή. 

Η θεραπεία στοχεύει να ενδυναμώσει τους γονείς και τα παιδιά στην από κοινού 

προσπάθεια να διακοπούν οι παθολογικές συμπεριφορές διατροφής – υπερφαγικά επεισόδια, 

αντιρροπιστικές συμπεριφορές και αυστηρή δίαιτα – και η παθολογική ενασχόληση με τον 

έλεγχο του βάρους. Γι’ αυτό προκαλεί την «εξωτερίκευση» των παθολογικών συμπεριφορών με 

παράλληλη κινητοποίηση των γονέων και μείωση της αντίστασης των παιδιών απέναντι στον 
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έλεγχο που ασκούν οι γονείς. Όταν ελεγχθούν τα συμπτώματα με αυτόν τον τρόπο οι γονείς 

μπορούν να επαναχορηγήσουν τον πλήρη έλεγχο της διατροφής στους εφήβους και με ανάλογο 

τρόπο να διαπραγματευτούν όλα τα ζητήματα της εφηβείας. Οι θεραπευτές παίζουν 

εκπαιδευτικό – συμβουλευτικό και όχι καθοδηγητικό ρόλο ώστε να διευκολυνθεί η ενδυνάμωση 

των γονιών στην άσκηση ελέγχου και των παιδιών στην αυτονόμησή τους. 

 

ΙΙΙ.2.2. Μεθοδολογία παρέμβασης 

 

Στην τυπική της μορφή, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό εγχειρίδιο (le Grange & Lock 2007), η 

ΘΒΟ για την ψυχογενή ανορεξία διενεργείται σε 3 φάσεις μέσω 20 συνεδριών συνολικά, σε 

διάστημα περίπου 6 μηνών. Η κάθε φάση έχει διαφορετικούς θεραπευτικούς στόχους και 

μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες:  

(α) Επαναφορά της φυσιολογικής διατροφής (διάρκεια 10 συνεδριών, ανά εβδομάδα). 

Η πρώτη φάση είναι αποκλειστικά επικεντρωμένη στην ενίσχυση των γονέων να αναπτύξουν 

στρατηγικές που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διαταραχή, με την παρέμβασή τους στη 

διατροφή του παιδιού τους με σταθερό τρόπο. Η διαταραχή «διαχωρίζεται» από τον έφηβο, σε 

μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά συναισθήματα εκτέρωθεν. Τα συμπτώματά της 

παρακολουθούνται λεπτομερώς ανά εβδομάδα με ανάλογες καταγραφές  από τον ίδιο ενώ κατά 

τις συνεδρίες συζητιούνται οι επόμενες κοινές προσπάθειες εφήβου και γονέων να τα 

αντιμετωπίσουν μέσα από την άσκηση ελέγχου των γονέων (π.χ. με επιτήρηση των γευμάτων 

και  αποτροπή αντιρροπιστικών συμπεριφορών). Το οικογενειακό γεύμα χρησιμοποιείται εδώ 

μαζί εντός της συνεδρίας με κάποιο «απαγορευμένο φαγητό» για τον έφηβο με σκοπό να 

εγκαθιδρυθούν κανόνες φυσιολογικής διατροφής με τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση 

γονέων και παιδιών. 

(β) Βοήθεια στον έφηβο για να τρώει μόνος (5 συνεδρίες, ανά 2 εβδομάδες) 

Στη δεύτερη φάση, εφόσον έχει επιτευχθεί ο έλεγχος των υπερφαγικών και καθαρτικών 

συμπεριφορών, η θεραπεία επικεντρώνεται στην οργάνωση των γευμάτων και γενικότερα της 

διατροφής του εφήβου με συνεχή επιτήρηση – καταγραφή. Σταδιακά, ο έλεγχος των γονέων 

περνά στον ίδιο τον έφηβο με παράλληλη ενίσχυσή του να κάνει επιλογές και να διαμορφώνει 

στρατηγικές χωρίς τους φόβους της διαταραχής (π.χ. για τα απαγορευμένα φαγητά, για την 

απώλεια ελέγχου). Οι γονείς συμμετέχουν στην καθημερινή επιτήρηση αλλά ενισχύουν την 
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ανάληψη πρωτοβουλίας από το παιδί τους. Αυτό καθίσταται εφικτό λόγω της συμμαχίας τους 

από την προηγούμενη φάση. 

(γ) Ζητήματα της εφηβείας και ολοκλήρωση της θεραπείας (5 συνεδρίες, ανά 3-4 εβδομάδες) 

Στην τρίτη φάση της περνά η θεραπεία μετά την ύφεση των συμπτωμάτων και την 

σταθεροποίηση του σωματικού βάρους. Σε αυτή τη φάση, η σχέση γονέων-παιδιού δεν 

διαμεσολαβείται πλέον από τα προβλήματα διατροφής και υπάρχει η δυνατότητα να 

διαπραγματευτούν ζητήματα αυτονόμησης του εφήβου με την προοπτική της ενηλικίωσης. Η 

συμμαχία τους στην αντιμετώπισης του προβλήματος αλλά και η υποστήριξη του αυτο-ελέγχου 

της διατροφής από τους γονείς αποτελούν πλέον ένα υγιές πρότυπο για την ανεύρεση νέων 

ισορροπιών γενικότερα στις σχέσεις τους κατά τη φάση αυτονόμησης. 

 

ΙΙΙ.3.3. Εμπειρική τεκμηρίωση 

 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές της οικογενειακής 

θεραπείας – και ειδικότερα της ΘΒΟ – σε εφήβους με ψυχογενή βουλιμία. Στην πρώτη από 

αυτές, σε 80 έφηβους ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία εφαρμόστηκαν είτε ΘΒΟ είτε ατομική 

υποστηρικτική ψυχοθεραπεία σε 20 συνεδρίες εντός 6μήνου (le Grange et al. 2007). Οι ασθενείς 

που έλαβαν ΘΒΟ, απείχαν από υπερφαγικά επεισόδια και καθαρτικές συμπεριφορές σε 

σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τους ασθενείς που έλαβαν υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, 

τόσο μετά τη λήξη της θεραπείας (39% έναντι 18%) όσο και σε επανεξέταση μετά 6μήνου (29% 

έναντι 10%). Ωστόσο, από τα αποτελέσματα αυτά γίνεται φανερό ότι τα ποσοστά ύφεσης που 

επιτεύχθηκαν με ΘΒΟ στην ψυχογενή βουλιμία, είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά που 

έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία. Επιπλέον, η ΘΒΟ εμφάνισε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα σε στατιστικά σημαντικό βαθμό όσον αφορά τη βελτίωση της 

συμπτωματολογίας στο σύνολο των ασθενών. Στη δεύτερη κλινική δοκιμή συγκρίθηκε η 

εφαρμογή της ΘΒΟ με τη αυτο-βοήθεια καθοδηγούμενη βάσει ΓΣΘ σε εφήβους ασθενείς με 

ψυχογενή βουλιμίας, 41 και 44 ασθενείς αντιστοίχως (Schmidt et al. 2007). Δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά το ποσοστό ασθενών στους 

οποίους επιτεύχθηκε αποχή από βουλιμικές συμπεριφορές – υπερφαγικά επεισόδια και 

καθαρτικές συμπεριφορές – τόσο μετά τη λήξη της θεραπείας όσο και σε επανεξέταση μετά 
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6μήνου. Επιπλέον οι συγγραφείς επισημαίνουν την απροθυμία πολλών ασθενών κατά τη 

συλλογή του δείγματος να συμμετέχουν σε θεραπεία μαζί με τους γονείς τους. 

 Τα τελευταία 5 χρόνια επιχειρήθηκε επίσης και η προσαρμογή της πολυ-οικογενειακής 

θεραπείας για την εφαρμογή της στην εφηβική ψυχογενή βουλιμία (Simic & Eisler 2015). Σε 

πρόσφατη μελέτη παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΠΟΘ σε 

έφηβους με ψυχογενή βουλιμία (Stewart et al. 2015). Οι ασθενείς (n = 10) σημείωσαν σημαντική 

βελτίωση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας όσον αφορά τόσο τη βουλιμική 

συμπτωματολογία όσο και την καταθλιπτική διάθεση. Μία άλλη απόπειρα προσαρμογής της 

πολυ-οικογενειακής θεραπείας στις ανάγκες της εφηβικής ψυχογενούς βουλιμίας βασίζεται στην 

ενσωμάτωση στοιχείων της διαλεκτικής συμπεριφορικής θεραπείας στην ΠΟΘ (Anderson et al. 

2015). Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η αντιμετώπιση των διαταραχών στη ρύθμιση των 

συναισθημάτων που συνυπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην ψυχογενή βουλιμία. Ωστόσο, πρέπει να 

επισημανθεί ότι τεχνικές της ΔΣΘ με τον ίδιο στόχο έχουν ενσωματωθεί και στην προσαρμογή 

της ΠΟΘ που αναφέρθηκε προηγουμένως (Simic & Eisler 2015, Stewart et al. 2015). Στην 

πρώτη ανοιχτή δοκιμή της ενοποιημένης μορφής ΠΟΘ-ΔΣΘ σε 35 έφηβους πάσχοντες από 

ψυχογενή βουλιμία υπό μερική νοσηλεία βρέθηκε σημαντική βελτίωση της βουλιμικής 

συμπτωματολογίας αλλά δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στη διαταραχή ρύθμισης 

του συναισθήματος (Murray et al. 2015). 

 Εν κατακλείδι, υπάρχουν προκαταρτικές θετικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα 

της οικογενειακής θεραπείας, τόσο στη μονο-οικογενειακή όσο και την πολυ-οικογενειακή της 

μορφή, σε έφηβους ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία. Ωστόσο, τα υπάρχοντα δεδομένα είναι πολύ 

περιορισμένα και δεν υπάρχει καμμία μελέτη σύγκρισης της οικογενειακής θεραπείας με 

ατομικές ψυχοθεραπείες τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας στην ψυχογενή βουλιμία, όπως η 

ΓΣΘ και η διαπροσωπική θεραπεία. Αυτά τα κενά τεκμηρίωσης αναμένεται να καλυφθούν με 

περαιτέρω διερεύνηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, που είναι αναγκαία για όλες τις 

πιθανές θεραπείες στην εφηβική ψυχογενή βουλιμία, οικογενειακές και ατομικές. Παράλληλα, 

με βάση ισχυρότερα ερευνητικά δεδομένα θα πρέπει στο μέλλον να επανεξεταστούν και πιθανώς 

να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες προσαρμογές της ΘΒΟ και ΠΟΘ για την ψυχογενή βουλιμία. 
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IV 

Άλλες ψυχολογικές θεραπείες στις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής 
 

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος 

 
 

ΙV.1. Ψυχοδυναμική θεραπεία στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 
 
Η ψυχοδυναμική θεραπεία αποτελεί σταθερά θεραπευτικό μέσο αντιμετώπισης των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής από την εποχή της κλινικής αναγνώρισής τους. Επί πολλές δεκαετίες, μέχρι 

την ανάπτυξη της ΓΣΘ, η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αποτέλεσαν τις 

βασικές ψυχολογικές παρεμβάσεις για τους ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Το 

μεγάλο σε όγκο υλικό από την εμπειρία της εφαρμογή τους αποτυπώνεται σε μία αντίστοιχα 

πλούσια βιβλιογραφία, η οποία δεν μπορεί να αναφερθεί εδώ. Αντιθέτως, λόγω της ιδιαίτερης 

φύσης της θεραπευτικής εμπειρίας και των μεθοδολογικών χαρακτηριστικών της ψυχαναλυτικής 

θεραπείας, δεν υπήρξε αντίστοιχη έρευνα για την αποτελεσματικότητά της. 

Παρόλο που οι στοχευμένες στη συμπτωματολογία των διαταραχών, βραχύτερες και 

βασισμένες σε εμπειρική τεκμηρίωση ψυχοθεραπείες έχουν επί πολλές δεκαετίες επικρατήσει 

στην καθημερινή πρακτική, σε αυτή έχουν πάντα θέση και χρησιμοποιούνται συχνά και οι 

ψυχοδυναμικές θεραπείες. Στο σύγχρονο κλινικό πλαίσιο και με δοδεμένο ότι μία μεγάλη μερίδα 

ασθενών δεν ανταποκρίνεται σε βραχείες ψυχοθεραπείες ή στη φαρμακοθεραπεία, η 

ψυχοδυναμική θεραπεία παραμένει εναλλακτική επιλογή ιδιαίτερα για ασθενείς με υψηλές 

απαιτήσεις από τη θεραπευτική σχέση και στους οποίους είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί η 

θεραπεία σε διαπροσωπικά ζητήματα και σε αίτια που παρεμποδίζουν την ομαλή προσαρμογή 

τους στα στάδια του κύκλου ζωής (Zerbe 2010). 

 Στη διάρκεια ενός και πλέον αιώνα, η εφαρμογή της ψυχοδυναμικής θεραπείας στην 

αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής έχει υποστεί σημαντικές διαφοροποιήσεις 

τόσο μέσα από την ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής θεωρητικής σκέψης όσο και λόγω της 

συσσώρευσης κλινικής γνώσης για τις εν λόγω διαταραχές. Ο όρος ψυχοδυναμική θεραπεία 

χρησιμοποιείται πλέον συνήθως ως ευρύτερος των όρων ψυχανάλυση και ψυχαναλυτική 
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ψυχοθεραπεία για να συμπεριλάβει όλες τις θεωρητικές και κλινικές προσεγγίσεις με άμεση ή 

έμμεση αναφορά στην ψυχαναλυτική παράδοση. Ωστόσο, πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν 

δοθεί και για την έννοια της ψυχοδυναμικής θεραπείας. Κατά σύμβαση θα χρησιμοποιήσουμε 

τον ορισμό που υιοθέτησε πολύ πρόσφατα ο Fonagy (2015) λόγω της μεγάλης ευρύτητας του, 

κατά τον οποίο το κοινό χαρακτηριστικό της ψυχοδυναμικής θεραπείας είναι «μία στάση έναντι 

της ανθρώπινης υποκειμενικότητας που είναι εμπεριεκτική και στοχεύει στη βαθύτερη 

κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των όψεων της σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον 

του, τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό». 

 

ΙV.1.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Μία έστω και αδρή και συνοπτική εισαγωγή στο θεωρητικό υπόβαθρο της ψυχοδυναμικής 

θεραπείας δεν είναι εφικτή χωρίς τη μελέτη ενός μεγάλου σώματος γνώσεων, που πρέπει να 

αναζητηθεί σε βιβλία-πηγές και ειδικά εγχειρίδια. Εδώ θα περιοριστούμε σε μία συνοπτική 

αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων από τις βασικές σχολές ψυχαναλυτικής / ψυχοδυναμικής 

σκέψης, από τα οποία απορρέουν οι σύγχρονες ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής. 

 Φροϋδική προσέγγιση 

Τα πρώιμα πρότυπα σίτισης και ο ρόλος τους στη σχέση του βρέφους με τον φροντιστή του, η 

σχέση της εικόνας σώματος με την αίσθηση του εαυτού και οι ψυχολογικές νοηματοδοτήσεις 

του φαγητού και της πρόσληψης τροφής βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

φροϋδικής θεωρίας ήδη από τη θεμελίωσή της. Σύμφωνα με τους αναλυτές στο πρώτο ήμισυ του 

20
ου

 αιώνα η ψυχογενής ανορεξία και η υπερφαγία συνδέονται με εμπλοκές του «στοματικού 

σταδίου ανάπτυξης». Η ψυχοπαθολογία πρόσληψης τροφής ερμηνεύεται ως διαταραχή στην 

αποφόρτιση των ορμών (τις ψυχολογικές και σωματικές διεργασίες που επιφέρουν την 

ομοιόσταση, μειώνοντας ή εξομαλύνοντας τη libido και την έμφυτη επιθετικότητα) και στη 

διαμόρφωση της αίσθησης του εαυτού. Η ανορεκτική συμπτωματολογία ερμηνεύεται ως 

αντίδραση υπερβολικού ελέγχου επί των στοματικών παρορμήσεων λόγω υπεραναπτυγμένου 

υπερεγώ, ενώ οι εμετοί και άλλες εκδηλώσεις των διαταραχών πρόσληψης τροφής θεωρούνται 

υστερικά συμπτώματα, για τα οποία διατυπώνονται αντίστοιχες ερμηνείες που σχετίζονται με 

σεξουαλικές ενδοψυχικές συγκρούσεις (Wilson et al. 1985) 
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 Ψυχολογία του εγώ 

Μετά τα μέσα του 20
ου

 αιώνα η ψυχαναλυτική θεώρηση των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

εμπλουτίζεται από νέες προσεγγίσεις, που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της αίσθησης του 

εαυτού του νηπίου (ως ατόμου ξεχωριστού από το φροντιστή του) μέσω της αναπτυξιακής 

διαδικασίας αποχωρισμού – εξατομίκευσης, που απαιτεί την «εσωτερίκευση του αντικειμένου». 

Οι ανεπάρκειες των φροντιστών που παρεμποδίσουν τη φυσιολογική αυτή διαδικασία, 

επιφέρουν ενδοψυχικό τραυματισμό και οδηγούν στην αναζήτηση άλλων πηγών ανακούφισης, 

μεταξύ των οποίων το φαγητό. Η τροφή παίζει το ρόλο μεταβατικού αντικειμένου, που ευοδώνει 

τον αποχωρισμό υποκαθιστώντας το ανεπαρκές «αντικείμενο». Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, 

οι διαταραχές πρόσληψης τροφής συνιστούν απελπισμένες απόπειρες στον αγώνα του ατόμου 

για ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία (Mahler et al. 1975). 

 Οι εργασίες της Bruch (1973, 1974) ανέπτυξαν περαιτέρω και συγκεκριμενοποίησαν την 

ως άνω προσέγγιση για την ψυχογενή ανορεξία, συνδέοντας τη θεωρία με την κλινική εμπειρία 

και τη διεξοδική παρατήρηση των ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων των ασθενών. Η Bruch 

προσδιορίζει ότι η επιδίωξη της ισχνότητας συνιστά ένα διαπροσωπικό γεγονός στον αγώνα της 

έφηβης να διαχωριστεί από την παρεμβατική μητέρα. Η θεραπευτική παρέμβαση κατά την 

Bruch πρέπει να αποφεύγει τις ερμηνείες και να επικεντρώνεται στην αναπλαισίωση των 

πράξεων και των λόγων της ασθενούς με σκοπό να ευοδωθεί ο διαχωρισμός της και να 

αποκτήσει με ασφάλεια αίσθηση του εαυτού της. Η ψυχογενής βουλιμία συνιστά μια 

«αποτυχημένη ανορεξία» και γι’ αυτό οι ασθενείς έχουν ανάλογες ανάγκες για την ανάκτηση της 

αίσθησης εαυτού.  

 Αντικειμενοτρόπες σχέσεις 

Η θεώρηση της Melanie Klein και άλλων θεωρητικών σχετικά με τις αντικειμενοτρόπες σχέσεις 

επέδρασαν σημαντικά στην σκέψη των ψυχαναλυτών κατά τις δεκαετίες ’60-70. Οι διαταραχές 

πρόσληψης τροφής διερευνήθηκαν ως πρώιμες αποτυχίες στην πρόσκτηση δεσμού (με τους 

σημαντικούς άλλους) και απόπειρες απαλλαγής του ατόμου από ένα «κακό εσωτερικευμένο 

αντικείμενο». Σύμφωνα με αυτή την οπτική, οι εκδηλώσεις της ψυχογενούς βουλιμίας, η 

υπέρμετρη σωματική άσκηση και οι καθαρτικές συμπεριφορές ερμηνεύονται ως 

αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, που απευθύνονται σε ένα απορριπτικό εσωτερικό 

αντικείμενο (γονέα που κακοποιεί ή παραμελεί). Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η επικέντρωση 
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στον έλεγχο του σώματος απορρέουν από την ανικανότητα του ατόμου να ανακινήσει βοήθεια 

από «επαρκείς» άλλους. 

 Αναπαράσταση εαυτού 

Η οπτική της ψυχολογίας εαυτού που απορρέει από τις εργασίες του Heinz Kohut, έχει επίσης 

επιδράσει από τη δεκαετία του ’70 και μετά στην ψυχοδυναμική παρέμβαση σε ασθενείς με 

διαταραχές πρόσληψης τροφής. Σε αυτή την οπτική, η λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία του 

βρέφους με τον φροντιστή του καθοδηγεί την ρύθμιση του συναισθήματος και στα δύο μέλη της 

δυάδας. Η τροφή είναι κατεξοχήν μέσο σε αυτή την επικοινωνία και μέσω της προσφορά της 

μπορεί να αναπτυχθούν οι ικανότητες συναισθηματικής αυτορρύθμισης ή, αντίθετα, να 

διαταραχτεί αυτή η ανάπτυξη από φροντιστές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

βρέφους. Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής εκλαμβάνονται ως ένας «ψυχικός οργανωτής», που 

υποστηρίζει την αίσθηση της εσωτερικής συνοχής στο ίδιο το άτομο, υποκαθιστώντας τη 

φυσιολογική ανάγκη επικοινωνίας και συναισθηματικής ρύθμισης (De Groot & Rodin 1998). Η 

θεραπεία αντί ερμηνειών πρέπει να προσφέρει ένα υπόδειγμα σχέσης, μέσα από την οποία οι 

ασθενείς θα ακουστούν και θα κατανοηθούν και η εμπειρία τους θα αποκτήσει νόημα, με 

στόχους την απόκτηση ικανοτήτων αυτορρύθμισης, την αναγνώριση των φυσικών και 

ψυχολογικών αναγκών και την καλυψή τους μέσα από τις σχέσεις με άλλους. 

 Θεωρία του δεσμού 

Τις τελευταίες 3 δεκαετίες επίσης μεγάλη και συνεχώς διευρυνόμενη είναι η επίδραση που 

ασκούν στην ψυχοδυναμική θεραπεία οι ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες του John Bowlby 

και των συνεχιστών του έργου του πάνω στη θεωρία του δεσμού (Bowlby 1988, Fonagy et al. 

2002). Σύμφωνα με αυτή, οι πρώιμοι δεσμοί που αναπτύσσονται από το πλήρως βιολογικά 

εξαρτημένο από τους άλλους νεαρό ανθρώπινο οργανισμό, γίνονται τα «εσωτερικά πρότυπα 

εργασίας» στον ψυχισμό του βρέφους για να αναπτύξει την αίσθηση του ασφαλούς δεσμού και 

παράλληλα την «ασφαλή βάση», στην οποία θα στηριχθεί για να εξερευνήσει σε δεύτερη φάση 

τον κόσμο. Το βρέφος χωρίς ασφαλή δεσμό συναντά προβλήματα σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο, 

που μπορεί να εκδηλωθούν με ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων η 

υπερεπαγρύπνιση, οι ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές και άλλα προβλήματα αυτορρύθμισης, 

που απαντώνται στις διαταραχές πρόσληψης τροφής (Armstrong & Roth 1989). Τα δεδομένα 

από τις σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής 
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παρουσιάζουν ενδείξεις ανασφαλή πρώιμου δεσμού και πρότυπα απαξίωσης του δεσμού (Ward 

et al. 2000). 

Οι δυσκολίες των ασθενών στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη διατήρηση της 

θεραπευτικής σχέσης θεωρούνται απότοκες μη ασφαλούς ανταπόκρισης του πρώιμου φροντιστή 

στις ανάγκες του βρέφους, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της σίτισης (Winters 2002). Σε αυτό το 

πλαίσιο ο περιορισμός στην πρόσληψη τροφής μπορεί να προσφέρει αίσθημα ασφάλειας, ενώ η 

υπερφαγία μπορεί να προσφέρει μία αίσθηση προσφοράς φροντίδας και ανακούφησης στον 

εαυτό σε άτομα που δεν προσδοκούν κάλυψη αυτών των αναγκών τους μέσα από στενές σχέσεις 

με σημαντικούς άλλους (Armstrong & Roth 1989). Επιπλέον, αισθήματα απώλειας και άλυτο 

πένθος προϋπάρχουν συχνά των διαταραχών πρόσληψης τροφής και ελλείψει των κατάλληλων 

συναισθηματικών δεσμών, ο περιορισμός της πρόσληψης τροφής και η υπέρμετρη σωματική 

άσκηση συνιστούν μία έκφραση των επιθετικών αισθημάτων που συνοδεύουν την απώλεια 

(Zerbe 2001, 2008). 

 

ΙV.1.2. Μεθοδολογία παρέμβασης 

 

Η διαδικασία της ψυχοδυναμικής θεραπείας δίνει έμφαση στην αυθόρμητη αφήγηση των 

ασθενών και στην έκθεση των υποκειμενικών τους βιωμάτων. Η εξερεύνηση, αναγνώριση και 

επεξεργασία των ενδοψυχικών συγκρούσεων και διαπροσωπικών προβλημάτων γίνεται μέσω 

της διαμόρφωσης και της εξέλιξης της σχέσης του θεραπευόμενου με το θεραπευτή. Το 

υπόδειγμα της αλληλεπίδρασης αυτής, κοινό σε όλες τις ψυχοδυναμικού τύπου θεραπείες, είναι 

η μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση. Οι προβαλόμενες στη θεραπευτική σχέση ενδοψυχικές 

συγκρούσεις και τα προβληματικά πρότυπα διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης καθώς και ο 

άμεσος αντίκτυπός τους στο θεραπευτή αποτελούν το γνήσιο υλικό της διερεύνησης και μέσο 

επίτευξης της αλλαγής. Στην πορεία της θεραπείας ο στόχος της απαλλαγής από τις 

αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και τα ψυχικά συμπτώματα προσεγγίζεται μέσω ενίσχυσης 

του εγώ ή αλλιώς της συνοχής του εαυτού, που θα επιτρέψει στον ασθενή την αναγνώριση και 

αντιμετώπιση ασυνείδητων φόβων του, την οριοθέτηση στις διαπροσωπικές του σχέσεις και τη 

δημιουργική διαχείριση των συναισθημάτων και ενορμήσεών του. 

 Οι διάφορες σχολές σκέψης, στις οποίες συνοπτικά αναφερθήκαμε, υιοθετούν αντίστοιχα 

διαφορετικές προσεγγίσεις των τεχνικών παρεμβάσεων εντός της θεραπείας. Στην πράξη πολύ 
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ψυχοθεραπευτές εφαρμόζουν ένα αμάγαλμα θεραπευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων 

αναλόγως της εκπαίδευσής τους, της προσωπικής τους εμπειρίας ως θεραπευτές και των 

ιδιαίτερων αναγκών του κάθε θεραπευόμενου. Ωστόσο, πολλά μεθοδολογικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά είναι κοινά σε όλους τους τύπους ψυχοδυναμικής θεραπείας: 

Α) η ευρεία και ενδελεχής εξερεύνηση των βιωμάτων (σκέψεων, αισθημάτων, αισθητηριακών 

αντιληπτικών βιωμάτων, φαντασιώσεων, επιθυμιών, ενορμήσεων, εσωτερικών συγκρούσεων), 

των μηχανισμών άμυνας και των σχέσεων με τον εαυτό και με τους άλλους 

Β) η ανάδυση στο συνειδητό επίπεδο του ασυνείδητου και η σύνδεση των μέχρι τότε αφανών 

παθογενετικών παραγόντων με την εκδήλωση των συμπτωμάτων 

Γ) η χρήση αυτού του βιωματικού υλικού και του ελέγχου του από το θεραπευόμενο για τη 

νοηματοδότηση και την αντιμετώπιση, αντιστοίχως, των συμπτωμάτων. 

Τυπικά, η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία δεν είναι δομημένη με τον τρόπο που είναι οι 

προσανατολισμένες στα κλινικά συμπτώματα ψυχοθεραπείες, όπως η ΓΣΘ, και απαιτεί 

σημαντικά περισσότερο χρόνο για να επιδράσει σε αυτά. Η διάρκειά της συνήθως υπερβαίνει τα 

2 έτη. 

 Όσον αφορά ειδικότερα την ψυχοδυναμική θεραπεία στην αντιμετώπιση των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής, οι παραπάνω γενικές αρχές και οι ειδικές θεραπευτικές τεχνικές 

εφαρμόζονται με γνώση των ιδιαιτεροτήτων στις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις και στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που παρουσιάζει η συγκεκριμένη ομάδα θεραπευόμενων. 

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο τίθενται στην πορεία της θεραπείας η παθολογία των σχέσεων με 

την τροφή, το σώμα και η αναπαράσταση του εαυτού. Η εξερεύνηση περιλαμβάνει βιώματα που 

επέδρασαν καθοριστικά στην εικόνα σώματος καθώς και το προσωπικό και οικογενειακό νόημα 

για την τροφή και την πρόσληψή της. Η οικοδόμηση ασφαλούς θεραπευτικής σχέσης 

αξιοποιείται για την προσέγγιση εμπειριών κακοποίησης, ελλειμμάτων στη γονεϊκή φροντίδα 

κατά τα πρώτα έτη ζωής και προβλημάτων στη φυσική και τη συναισθηματική αυτορρύθμιση. 

 Ειδικές προσαρμογές της ψυχοδυναμικής θεραπείας για την αντιμετώπιση των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Μία συγκεκριμένη 

μεθοδολογία ακολουθείται από ομάδα θεραπευτών στη Γερμανία, η ψυχαναλυτική – διαδραστική 

ψυχοθεραπεία (psychoanalytic – interactional psychotherapy) (Streeck 2006) για άτομα με 

σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ουσιο-εξαρτήσεις και 

διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η συγκεκριμένη μέθοδος εστιάζεται στις διαπροσωπικές 
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διεργασίες και στην άμεση επεξεργασία της τρέχουσας αλληλεπίδρασης με το θεραπευτή. Η 

θεραπεία βάσει mentalization (mentalization-based therapy) για ασθενείς με διαταραχές 

πρόσληψης τροφής, βασίζεται στην υπόθεση του ανασφαλούς δεσμού σε συνδυασμό με 

σύγχρονα δεδομένα από τη νευροεπιστημονική έρευνα. Εστιάζεται στη δυσλειτουργία των 

ασθενών στη θεωρία του νου, δηλαδή στην ικανότητα να σχηματίζουν αναπαραστάσεις της 

ψυχικής κατάστασης των άλλων ανθρώπων και του εαυτού τους (Skarderud 2007). Τέλος, η 

μέθοδος με ήδη μακρά, ειδική εφαρμογή και αντίστοιχη τεκμηρίωση στις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής, είναι η εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία (focal psychodynamic therapy).  

Η πρώτη εκδοχή της αναπτύχθηκε από ομάδα αναλυτών στο Νοσοκομείο Maudsley του 

Λονδίνου στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Πρόκειται για βραχεία (1 έτους), ειδική θεραπεία 

προσανατολισμένη (α) στα συμπτώματα και τη σημασία τους (από την σκοπιά των πρώιμων 

προσωπικών και οικογενειακών εμπειριών), (β) τον αντίκτυπο των συμπτωμάτων στις 

διαπροσωπικές σχέσεις της ασθενούς και (γ) την εκδήλωση αυτής της επίδρασης των 

συμπτωμάτων ειδικά στη σχέση με το θεραπευτή (Dare & Crowther 1995a, 1995b). Στην πλέον 

πρόσφατη και δομημένη εκδοχή της (Schauenburg et al. 2009) ο εστιασμός της θεραπείας 

προσδιορίζεται από την αρχή της μέσω ειδικής δομημένης συνέντευξης. Η θεραπεία 

εκτυλίσσεται σε τρεις φάσεις: 

 Η 1
η
 φάση εστιάζεται στην οικοδόμηση θεραπευτική συμμαχία, στη διερεύνηση των 

συμπεριφορών που ευοδώνουν την ανορεξία, στις σχετικές πεποιθήσεις που έχουν 

χαρακτήρα σύντονο προς το εγώ, και στην αυτο-εκτίμηση. 

 Η 2
η
 φάση εστιάζει στις διαπροσωπικές σχέσεις και η σύνδεσή τους με τις ανορεκτικές 

συμπεριφορές. 

 Η 3
η
 και τελική φάση περιλαμβάνει τη μεταφορά των θεραπευτικών κεκτημένων στην 

καθημερινή ζωή, την προετοιμασία για το τέλος της θεραπείας και την αντιμετώπιση του 

αποχωρισμού. 

Για όλες τις προαναφερόμενες ειδικές μεθόδους υπάρχουν τα αντίστοιχα, ειδικά τεχνικά 

εγχειρίδια. Για τη γενική κλινική χρήση της ψυχοδυναμικής θεραπείας υπάρχουν εξαιρετικά 

σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε των Gabbard (2004, 

2005) και McWilliams (1994, 2004). Ειδικότερα για την εφαρμογή της ψυχοδυναμικής 

θεραπείας στις διαταραχές πρόσληψης τροφής χρήσιμες κλινικές πληροφορίες παρέχονται από 

εγχειρίδια που έχουν εκδοθεί πρόσφατα, όπως των Yager & Powers (2007) και της Zerbe (2008). 
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ΙV.1.3. Εμπειρική τεκμηρίωση 

 

Παρόλο που η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία παραμένει μέχρι σήμερα συχνά εφαρμοζόμενη 

μορφή ατομικής εξωνοσοκομειακής ψυχοθεραπείας στις διαταραχές πρόσληψης τροφής, η 

ερευνητική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της είναι δυσανάλογα ασθενής. Αυτό 

οφείλεται σε ένα βαθμό σε μεθοδολογικές δυσκολίες για τη διενέργεια κλινικών δοκιμών που 

τίθενται από τη φύση της θεραπείας, όπως ότι είναι ανοικτού τέλους, δεν έχει συγκεκριμένη 

δομή και εξαρτάται κυρίως από τη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου. Ωστόσο, οι ειδικές 

μορφές της θεραπείας για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, που προαναφέρθηκαν, δεν 

εμφανίζουν ασυμβατότητα με την ερευνητική μεθοδολογία των κλινικών δοκιμών. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις κατευθυντήριες οδηγίες του NICE για την αντιμετώπιση 

της ψυχογενούς ανορεξίας η εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία μαζί με άλλες ατομικές 

ψυχοθεραπείες, συγκεκριμένα τη ΓΣΘ, τη γνωσιακή – αναλυτική και τη διαπροσωπική, 

λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό “C” όσον αφορά την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους, ο 

οποίος υποδεικνύει ουσιαστική έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων από τις κλινικές 

δοκιμές (NICE 2004). Στις κατευθυντήριες οδηγίες του NICE για την αντιμετώπιση της 

ψυχογενούς βουλιμίας δεν υπάρχει συγκεκριμένη υπόδειξη για την ψυχοδυναμική θεραπεία, 

αλλά συστήνεται γενικά ότι εκτός της ΓΣΘ, που είναι η ψυχοθεραπεία εκλογής, άλλες μορφές 

ψυχοθεραπείας προτείνονται μόνο για τους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτή ή δεν 

επιθυμούν να λάβουν ΓΣΘ. Όλες οι μορφές ψυχοθεραπείας πλην της ΓΣΘ στην ψυχογενή 

βουλιμία λαμβάνουν από την ανασκόπηση του NICE βαθμό “B”, που υποδεικνύει ελλείμματα 

στην τεκμηρίωση από κλινικές δοκιμές (NICE 2004). Καμία αναφορά στην ψυχοδυναμική 

θεραπεία δεν γίνεται στις οδηγίες του NICE για τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. 

Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές στις οποίες ελέγχθηκε οποιασδήποτε μορφής 

ψυχοδυναμική θεραπεία, έχουν συμπεριληφθεί στις μετα-αναλύσεις των τυχαιοποιημένων 

κλινικών δοκιμών της Cochrane Library, οι οποίες συνέκριναν ατομική ψυχοθεραπεία 

(οποιασδήποτε μορφής) με άλλες ατομικές θεραπευτικές παρεμβάσεις στην ψυχογενή ανορεξία 

(Hay et al. 2015) και στην ψυχογενή βουλιμία ή συναφή κλινικά σύνδρομα (Hay et al. 2009). 

Στην πρόσφατη μετα-ανάλυση για την ψυχογενή ανορεξία συμπεριλήφθηκαν 3 τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές της ψυχοδυναμικής θεραπείας (Bachar et al. 1999, Dare et al. 2001, Zipfel et al. 

2014). Βρέθηκε ότι ειδικά η εστιασμένη μορφή της ψυχοδυναμικής θεραπείας εμφανίζει 
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υπεροχή έναντι της συνήθους θεραπείας, η οποία παρέχεται από μη-εξειδικευμένους ειδικούς. 

Στις συγκρίσεις μεταξύ των ειδικών ατομικών ψυχοθεραπειών καμία από αυτές δεν βρέθηκε να 

υπερέχει σε αποτελεσματικότητα έναντι των άλλων. Ωστόσο, οι συγγραφείς της εν λόγω 

ανασκόπησης συμπεραίνουν ότι λόγω των μεθοδολογικών περιορισμών των υπαρχουσών 

μελετών δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και χρειάζονται περισσότερες 

κλινικές δοκιμές με μεγαλύτερα δείγματα και εκτίμηση του μακροπρόθεσμου αποτελέσματος. 

Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα για την εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία βασίζονται σε 

δύο μόνο μελέτες (Dare et al. 2001, Zipfel et al. 2014). Από την αντίστοιχη μετα-ανάλυση για 

την ψυχογενή βουλιμία δεν μπορούν να εξαχθούν έγκυρα αποτελέσματα για την ψυχοδυναμική 

θεραπεία, επειδή σε αυτή συμπεριλήφθηκε μόνο μία σχετική κλινική δοκιμή (Bachar et al. 

1999). 

 Από τη δική μας ανασκόπηση εντοπίστηκαν συνολικά 7 τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα ψυχοδυναμικής θεραπείας σε ασθενείς με 

διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι οποίες αναφέρονται και στην πρόσφατη ανασκόπηση για την 

εμπειρική τεκμηρίωση της ψυχοδυναμικής θεραπείας των Leichsenring et al. (2015). Από αυτές 

2 αφορούσαν την ψυχογενή ανορεξία (Dare et al. 2001, Zipfel et al. 2014), 3 αφορούσαν την 

ψυχογενή βουλιμία (Fairburn et al. 1986, Garner et al. 1993, Poulsen et al. 2014), 1 

περιελάμβανε ομάδες ασθενών με ψυχογενή ανορεξία και ψυχογενή βουλιμία (Bachar et al. 

1999) και 1 αφορούσε τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Tasca et al. 2006). Τα 

αποτελέσματα καθεμιάς από αυτές τις δοκιμές θα παρουσιαστούν παρακάτω συνοπτικά. 

 Στην κλινική δοκιμή των Dare et al. (2001) 4 ομάδες ασθενών με ψυχογενή ανορεξία 

έλαβαν αντιστοίχως εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία (1 έτος), γνωσιακή – αναλυτική 

θεραπεία (7 μήνες), οικογενειακή θεραπεία (1 έτος), είτε συνήθη θεραπεία (1 έτος). Η 

εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία ήταν της εκδοχής του Maudsley, που αναφέρθηκε 

παραπάνω (Dare & Crowther 1995a, 1995b). Η συμπτωματολογία των ασθενών βελτιώθηκε υπό 

όλες τις ειδικές ψυχοθεραπείες, χωρίς να βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. 

Η εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία και η οικογενειακή θεραπεία υπερείχαν σημαντικά της 

συνήθους θεραπείας στην ανάκτηση σωματικού βάρους. Στην πρόσφατη, μεγάλης κλίμακας 

κλινική δοκιμή (242 συμμετέχοντες) των Zipfel et al. (2014) συγκρίθηκαν η εστιασμένη 

ψυχοδυναμική θεραπεία με ΓΣΘ-Ε και με βελτιστοποιημένη συνήθη θεραπεία (που 

περιελάμβανε εξωνοσοκομειακή θεραπεία από ειδική μονάδα και τακτική παρακολούθηση από 
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οικογενειακό ιατρό). Η εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία που εφαρμόστηκε, ήταν της 

δομημένης μορφής που αναφέρθηκε παραπάνω (Schauenburg et al. 2009). Με όλες τις θεραπείες 

εμφανίστηκε βελτίωση της συμπτωματολογίας και αύξηση του βάρους στο τέλος της θεραπείας 

και δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στην ανάκτηση βάρους, που ήταν ο κύριος 

δείκτης αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, στην επανεξέταση των ασθενών σε ένα έτος μετά τη 

λήξη της θεραπείας η εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία υπερείχε σημαντικά της συνήθους 

θεραπείας στο ποσοστό ύφεσης των ασθενών (35% έναντι 13%), ενώ η ΓΣΘ-Ε δεν εμφάνισε 

σημαντική διαφορά (19%). Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων η εστιασμένη ψυχοδυναμική 

θεραπεία αναδεικνύεται αποτελεσματική για την ψυχογενή ανορεξία, τουλάχιστον όσον αφορά 

το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. 

 Σε παλαιότερη, μικρής κλίμακας κλινική δοκιμή οι Bachar et al. (1999) συνέκριναν 

ψυχοδυναμική θεραπεία (self psychology treatment) με γνωσιακού τύπου θεραπεία και 

διατροφολογική συμβουλευτική (ως ομάδα ελέγου) σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία ή 

βουλιμία. Ωστόσο, η ομάδα ασθενών με ψυχογενή ανορεξία στη μελέτη αυτή ήταν πολύ μικρή 

(μόλις 8 ασθενείς) για να εξαχθούν έγκυρα αποτελέσματα. Στους ασθενείς με ψυχογενή 

βουλιμία η ψυχοδυναμική θεραπεία επέφερε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση των 

συμπτωμάτων από την ομάδα ελέγχου, ενώ η γνωσιακού τύπου θεραπεία δεν εμφάνισε 

στατιστικά σημαντική διαφορά από την ομάδα ελέγχου. Δύο ακόμα τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές συνέκριναν ψυχοδυναμικού τύπου θεραπείες με ΓΣΘ σε ασθενείς με ψυχογενή 

βουλιμία. Η πρώτη από αυτές δεν βρήκε σημαντικές διαφορές στην επίδραση των δύο 

θεραπείων επί της βουλιμικής συμπτωματολογίας, αλλά λόγω μικρού δείγματος είχε μικρή 

στατιστική ισχύ (Fairburn et al. 1986). Στη δεύτερη κλινική δοκιμή, οι δύο θεραπείες είχαν την 

ίδια επίδραση στη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων αλλά η γνωσιακή θεραπεία υπερείχε σε 

ποσοστά αποχής από προκλητούς εμετούς και στη βελτίωση της συνοδής συμπτωματολογίας 

(Garner et al. 1993). Σε πρόσφατη και μεγαλύτερη κλινική δοκιμή συγκρίθηκε ψυχαναλυτική 

ψυχοθεραπεία (2 ετών) με τη ΓΣΘ-Ε (20 συνεδρίες) σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία. Στη 

σύγκριση της αποτελεσματικότητας μετά από 2 έτη, δηλαδή με ολοκλήρωση και των δύο 

θεραπείων, η ΓΣΘ-Ε βρέθηκε να υπερέχει σημαντικά της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας στο 

ποσοστό επίτευξης ύφεσης των βουλιμικών επεισοδίων (44% έναντι 15%) (Poulsen et al. 2014). 

 Τέλος, μία μόνο κλινική δοκιμή μέχρι σήμερα συνέκρινε ψυχοδυναμικού τύπου 

θεραπεία, ομαδικής μορφής, με ομαδική ΓΣΘ και ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής) σε ασθενείς 
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με διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Tasca et al. 2006). Οι δύο θεραπείες εμφάνισαν την ίδια 

αποτελεσματικότητα στη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων, που ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη έναντι της ομάδας ελέγχου και το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρήθηκε στην 

επανεξέταση μετά από 1 έτος από τη λήξη της θεραπείας. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 

στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των δύο θεραπειών, αλλά οι Leichsenring et al. 

(2015) παρατηρούν ότι η στατιστική ισχύς της μελέτης ήταν περιορισμένη γι’ αυτή τη σύγκριση. 

 Παρά τον μικρό όγκο των ερευνητικών δεδομένων, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις από τις 

προαναφερόμενες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που μπορούν να αναφερθούν 

συμπερασματικά για την αποτελεσματικότητα της ψυχοδυναμικής θεραπείας. Το πιο σημαντικό 

σχετικό εύρημα είναι αυτό της μελέτης των Zipfel et al. (2014), βάσει του οποίου η εστιασμένη 

ψυχοδυναμική θεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ψυχογενή ανορεξία. 

Αντίστοιχη μελέτη ελέγχου αποτελεσματικότητας της εστιασμένης ψυχοδυναμικής θεραπείας 

δεν υπάρχει στην ψυχογενή βουλιμία ή στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, όπου άλλες 

μορφές ψυχοδυναμικής θεραπείας εμφάνισαν μικρότερη ή ίση αποτελεσματικότητα με τη ΓΣΘ. 

Υπάρχει συνεπώς σημαντική ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης με τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές, μεγάλης κλίμακας, της αποτελεσματικότητας της ψυχοδυναμικής θεραπείας, ιδιαιτέρως 

δε της εστιασμένης εκδοχής της, στις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η θέση της 

ψυχοδυναμικής θεραπείας στην αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής, δεν 

στερείται εμπειρικής τεκμηρίωσης, παρότι υπολείπεται σχετικά σε σύγκριση με άλλες μορφές 

ψυχοθεραπείας. Ειδικότερα για την εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία υπάρχουν ενδείξεις ότι 

μπορεί να συνιστά μία νέα θεραπευτική εναλλακτική με σημαντική αποτελεσματικότητα. 

 

 
ΙV.2. Διαπροσωπική θεραπεία στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 

 
Η διαπροσωπική θεραπεία (ΔΠΘ) έχει πλέον μακρά πορεία εφαρμογής της σε ασθενείς με 

διαταραχές πρόσληψης τροφής, ιδιαίτερα με ψυχογενή βουλιμία και διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας και διαθέτει ένα αξιόλογο όγκο δεδομένων που υποστηρίζουν την 

αποτελεσματικότητά της σε αυτές τις διαταραχές. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον Gerald Klerman 

και τους συνεργάτες του ως ειδική μορφή βραχείας ψυχοθεραπείας για τη μείζονα κατάθλιψη, 

που επικεντρώνεται στη διαπροσωπική λειτουργικότητα του ασθενούς και τη σχέση των 
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διαπροσωπικών προβλημάτων με τα ψυχολογικά συμπτώματα (Klerman et al. 1984). Από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε η τροποποιημένη εκδοχή της ΔΠΘ για 

την ψυχογενή βουλιμία (Fairburn et al. 1991) και λίγα χρόνια αργότερα η θεραπεία τροποιήθηκε 

σε ομαδική μορφή για τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Wilfley et al. 1998, 2000). Έχει 

επίσης επιχειρηθεί η εφαρμογή της στην ψυχογενή ανορεξία αλλά παραμένει μάλλον 

περιορισμένη (McIntosh et al. 2005). 

 

ΙV.2.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Θεωρητική βάση της ΔΠΘ αποτελούν οι σχολές ψυχολογικής σκέψης που υποστηρίζουν και 

εξηγούν το ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων στην ψυχική υγεία. Στο έργο του Mayer 

διατυπώνεται η βασική υπόθεση ότι οι ψυχικές διαταραχές απορρέουν από τη 

δυσπροσαρμοστικότητα του ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον (Meyer 1957). Παράλληλα 

από τον Sullivan υποστηρίζεται ότι περισσότερο οι διαπροσωπικές σχέσεις παρά οι ενδοψυχικές 

συγκρούσεις πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο της θεραπείας, επειδή έχουν κυρίαρχο ρόλο είτε 

στη θετική ενίσχυση και υποστήριξη του ατόμου είτε στην έκλυση αρνητικών συναισθημάτων 

και την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών (Sullivan 1953). H θεωρία του δεσμού ενίσχυσε τις 

θεμελώδεις υποθέσεις της διαπροσωπικής προσέγγισης, συνδέοντας τον πρώιμο δεσμό με την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στην ενήλικο ζωή και την εκδήλωση ψυχοπαθολογίας μέσω 

ανασφαλών προτύπων δεσμού που αναπαράγονται κατά την άσκηση κοινωνικών ρόλων 

(Bowlby 1988). 

 Κεντρική υπόθεση εργασίας της ΔΠΘ είναι ότι η διαπροσωπική λειτουργικότητα του 

ατόμου είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την ψυχολογική του προσαρμογή και κατά προέκταση 

για την ψυχική του υγεία. Από τη λειτουργικότητα αυτή κρίνεται η ανάληψη ρόλων σε διάφορα 

κοινωνικά επίπεδα και πλαίσια, της οικογένειας, του κύκλου φίλων, του εργασιακού 

περιβάλλοντος, της κοινότητας. Η υπόθεση αυτή δεν συνιστά αιτιοπαθογενετική θεωρία για τα 

ψυχολογικά συμπτώματα και τις ψυχικές διαταραχές, αλλά αφορά την επίδραση των 

διαπροσωπικών σχέσεων στην έκλυση και διαιώνιση της διαταραχής και αντιστρόφως, στην 

ανταπόκριση στη θεραπεία. Με βάση αυτή την υπόθεση η βελτίωση ή επανόρθωση της 

διαπροσωπικής λειτουργικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση της 

ψυχικής διαταραχής. 
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 Ένας μεγάλος αριθμός μελέτων στις διαταραχές πρόσληψης τροφής υποστηρίζει τη 

συνάφειά τους με το ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων που περιγράφεται παραπάνω 

(Tanofsky-Kraff & Wilfley 2010), όπως: 

- συχνές εμπειρίες κοινωνικών προβλημάτων (απομόνωση, έλλειψη υποστήριξης, 

δυσκολίες προσαρμογής σε κοινωνικά περιβάλλοντα, δυσκολία στην επίλυση 

προβλήματος σε κοινωνικά πλαίσια) 

- υπερευαισθησία στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις 

- εμπλοκή της δυσφορίας από διαπροσωπικές καταστάσεις στην έκλυση υπερφαγικών 

επεισοδίων 

- αλληλεπίδραση των διαπροσωπικών δυσκολιών με τη χαμηλή αυτο-εκτίμηση. 

Διάφορα θεωρητικά μοντέλα που έχουν διατυπωθεί, υποστηρίζουν τον κεντρικό ρόλο 

διαροσωπικών – κοινωνικών παραγόντων στη διαιώνιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

γενικά (Fairburn et al. 2003) και ειδικότερα της ψυχογενούς βουλιμίας (Peterson et al. 2004) και 

της ψυχογενούς ανορεξίας (Schmidt & Treasure 2006). Η ΔΠΘ στοχεύει στη βελτίωση της 

διαπροσωπικής λειτουργικότητας, ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και τη μείωση των αρνητικών 

συναισθηματικών αντιδράσεων. Υποστηρίζει ότι αυτοί οι στόχοι είναι σημαντικοί για τους 

ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής και είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ύφεση των 

συμπτωμάτων τους. 

 Το θεωρητικό υπόβαθρο, η εμπειρική τεκμηρίωση καθώς και η τεχνική της ΔΠΘ 

εκτίθενται περιεκτικά στο σύγχρονο εγχειρίδιο αναφοράς των Weissman et al. (2000). Για τη 

θεωρητική θεμελίωση και την εμπειρική τεκμηρίωση του ειδικού μοντέλου της ΔΠΘ για τις 

διαταραχές πρόσληψης τροφής υπάρχει η ευρεία ανασκόπηση των Rieger et al. (2010). 

 

ΙV.2.2. Μεθοδολογία παρέμβασης 

 

Κεντρική σημασία για τη ΔΠΘ έχει να ταυτοποιηθούν από κοινού με τον ασθενή τα τρέχοντα – 

σε αντιδιαστολή με τα παρελθοντικά – διαπροσωπικά του προβλήματα. Τα προβλήματα που 

αναλύονται και συνδέονται με την έκλυση και τη διαιώνιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής, 

εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς: 
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 Διαπροσωπικά ελλείμματα (ανεπάρκειες στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην πρόσληψη 

κοινωνικής υποστήριξης που απορρέουν από ελλείμματα του ασθενούς σε κοινωνικές 

δεξιότητες) 

 Διαπροσωπικές αντιπαραθέσεις ρόλων (διαμάχες του ασθενούς με σημαντικούς άλλους 

που απορρέουν από διαφορετικές προσδοκίες μεταξύ τους από τη σχέση τους) 

 Μετάβαση σε ρόλους (δυσκολίες στην ανάληψη νέων ρόλων σε μεταβολές της ζωής, 

όπως αποφοίτηση, μετακόμιση, αλλαγή εργασίας, γάμος, διαζύγιο κ.ο.κ) 

 Πένθος (εξετάζεται όταν η έναρξη της διαταραχής σχετίζεται με απώλεια προσώπου ή 

σχέσης). 

Μέσα από τον εντοπισμό ενός ή περισσότερων προβλημάτων από τους παραπάνω τομείς η ΔΠΘ 

στοχεύει να προσδιορίσει και να μεταβάλει το δυσπροσαρμοστικό διαπροσωπικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο εκλύθηκε και διαιωνίζεται η διαταραχή. 

 Η ΔΠΘ των διαταραχών πρόσληψης τροφής είναι βραχεία δομημένη ψυχοθεραπεία που 

ολοκληρώνεται σε 15-20 συνεδρίες, στη διάρκεια 4-5 μηνών. Περιλαμβάνει 3 φάσεις: 

(α) Αρχική φάση 

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται σε 4-5 συνεδρίες και περιλαμβάνει πέραν της κλινικής εκτίμησης 

και διάγνωσης, την αντίστοιχη διερεύνηση και ταυτοποίηση προβλημάτων σε έναν ή 

περισσότερους από τους παραπάνω τομείς διαπροσωπικών προβλημάτων (interpersonal 

inventory) και τη σύνδεση μεταξύ των προβλημάτων αυτών του ασθενούς με τα συμπτώματα 

της διαταραχής πρόσληψης τροφής (interpersonal formulation). Επιπλέον σε αυτή τη φάση 

εισάγεται ο θερπαευόμενος στο σκεπτικό της ΔΠΘ και παράλληλα στην ανάληψη «ρόλου 

αρρώστου», με την έννοια της προτεραιότητας που πρέπει να τεθεί για να φροντίσει τον εαυτό 

του (σε αντιδιαστολή των τάσεών του προς τις ανάγκες των άλλων). 

(β) Ενδιάμεση φάση 

Είναι η κύρια φάση της θεραπευτικής διαδικασίας και ολοκληρώνεται σε 8-10 συνεδρίες. Σε 

αντιστοιχία με τα διαπροσωπικά προβλήματα που αναγνωρίστηκαν στο συγκεκριμένο ασθενή, 

σε αυτή τη φάση πρέπει να γίνει κατανοητή η σύνδεσή τους με τις παθολογικές συμπεριφορές 

διατροφής και τα άλλα συμπτώματα. Κατόπιν τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι – και 

χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για να επιτευχθούν – οι οποίοι σε αντιστοιχία με τους 

τομείς που προαναφέρθηκαν, είναι: 
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- Στα διαπροσωπικά ελλείμματα, ενθάρρυνση για τη βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων 

που υπάρχουν και για τη δημιουργία νέων, 

- Σε διαπροσωπικές αντιπαραθέσεις ρόλων, εντοπισμός της φύσης της διαμάχης και 

επιχείρηση επίλυσής της μέσα από αλλαγές στις προσδοκίες του ασθενούς από τη σχέση 

και αποκατάστασης της επικοινωνίας με τον άλλο, 

- Σε μετάβαση σε νέους ρόλους, αναγνώριση της απώλειας του παλιού ρόλου, διερεύνηση 

των θετικών και αρνητικών όψεων των νέων ρόλων και ανάπτυξη στρατηγικής 

διαχείρισης των νέων ρόλων 

-  Στο πένθος, η απελευθέρωση του θρήνου και της προσπάθειας υποκατάστασης της 

απώλειας με νέες δραστηριότητες και σχέσεις. 

(γ) Φάση τερματισμού 

Η φάση αυτή διαρκεί 4-5 συνεδρίες και προετοιμάζει τον ασθενή για την ομαλή έξοδο από τη 

θεραπεία και τη συνέχιση της προσπάθειας μετά από αυτή. Πρέπει γι’ αυτό να διερευνηθεί και 

να εκτιμηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη διαπροσωπική λειτουργικότητα και τη 

συμπτωματολογία, και να προσδιοριστούν νέοι στόχοι που θα τεθούν μετά τη λήξη της 

θεραπείας, αφού η διαδικασία της μεταβολής πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, ο ασθενής 

προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τα αισθήματα απώλειας από τον τερματισμό και 

εκπαιδεύεται στην αναγνώριση σημείων υποτροπής. 

 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΔΠΘ έναντι άλλων βραχέων, στοχοκατευθυνόμενων 

ψυχοθεραπειών είναι ότι τα συμπτώματα της διαταραχής δεν είναι το επίκεντρο της θεραπείας, 

τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό όπως, για παράδειγμα, στη ΓΣΘ. Η ΔΠΘ 

είναι προσανατολισμένη στους «στόχους» που τίθενται και οι οποίοι αναφέρονται σε μεταβολές 

στη διαπροσωπική λειτουργικότητα. Τα συμπτώματα απασχολούν τη θεραπεία μέσω των 

«συνδέσεων» που γίνονται μεταξύ της εκδήλωσής τους και των διαπροσωπικών προβλημάτων. 

Ωστόσο, ο θεραπευτής στην πορεία της θεραπείας επαναφέρει τον ασθενή από την ενασχόλησή 

του με τα συμπτώματα και την εικόνα σώματος στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων 

της θεραπείας. 

Κατά την προσαρμογή της ΔΠΘ στις διαταραχές πρόσληψης τροφής έχει προταθεί ότι 

πρέπει να τροποιείται εν μέρει αυτή η στρατηγική με δύο τρόπους: 

- Να γίνεται σταθερά σύνδεση των διαπροσωπικών προβλημάτων με τα συμπτώματα του 

ασθενούς καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας (Rieger et al. 2010) 
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- Να υιοθετούνται οι τεχνικές αυτο-επιτήρησης και καταγραφής της ΓΣΘ, προκειμένου να 

λαμβάνεται σαφής εικόμα των συμπτωμάτων σε κάθε συνεδρία και ιδιαίτερα καλύτερη 

επεξεργασία των αρνητικών συναισθημάτων που συνδέονται με τη διαιώνιση των 

συμπτωμάτων (Tanofsky-Kraff & Wilfley 2010). 

 

ΙV.2.3. Εμπειρική τεκμηρίωση 

 

Η ΔΠΘ εφαρμόζεται συχνά σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία ή διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας και διαθέτει σημαντική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της, παρόλο που σε 

αριθμό σχετικών τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών υπολείπεται σαφώς της ΓΣΘ. 

 Στις κατευθυντήριες οδηγίες του NICE για την αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας, 

η ΓΣΘ προτείνεται ως πρώτη επιλογή ψυχοθεραπείας αλλά γίνεται ιδιαίτερη μνεία συγκεκριμένα 

στη ΔΠΘ ως δεύτερη επιλογή, με την παρατήρηση ότι διαρκεί περισσότερο από τη ΓΣΘ και τα 

αποτελέσματα επιτυγχάνονται αργότερα (NICE 2004). Όπως όλες οι μορφές ψυχοθεραπείας 

πλην της ΓΣΘ στην ψυχογενή βουλιμία, η ΔΠΘ λαμβάνει από την ανασκόπηση του NICE βαθμό 

“B”, που υποδεικνύει ελλείμματα στην τεκμηρίωση από κλινικές δοκιμές. Παρομοίως στις 

κατευθυντήριες οδηγίες του NICE η ΓΣΘ προτείνεται ως πρώτη θεραπευτική επιλογή για τη 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Γίνεται όμως συγκεκριμένη αναφορά στην ειδικά 

τροποιημένη για τη διαταραχή ΔΠΘ και τη διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, ως δεύτερης 

επιλογής ψυχοθεραπείες (NICE 2004). Γίνεται επίσης η επισήμανση ότι όλες οι ψυχολογικές 

θεραπείες έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα στον περιορισμό του σωματικού βάρους. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας η ΔΠΘ μαζί με 

άλλες ατομικές ψυχοθεραπείες, συγκεκριμένα τη ΓΣΘ, τη γνωσιακή – αναλυτική και την 

εστιασμένη ψυχοδυναμική θεραπεία, λαμβάνουν από το NICE τον ίδιο βαθμό “C” όσον αφορά 

την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους, ο οποίος υποδεικνύει ουσιαστική έλλειψη 

αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων από τις κλινικές δοκιμές (NICE 2004). 

 Στην τελευταία έκδοσή της η μετα-ανάλυση από τη Cochrane Library των 

τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που συνέκριναν ατομική ψυχοθεραπεία (οποιασδήποτε 

μορφής) με άλλες ατομικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, 

περιλαμβάνει μόνο μία κλινική δοκιμή της ΔΠΘ (Hay et al. 2015). Ως εκ τούτου τα ειδικά 

συμπεράσματα της μετα-ανάλυσης για τη ΔΠΘ έχουν πολύ μικρό βαθμό αξιοπιστίας. Από τη 
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δική μας ανασκόπηση δεν προέκυψε άλλη σχετική τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή μέχρι σήμερα 

από αυτή των McIntosh et al. (2005). Σε αυτή την κλινική δοκιμή συγκρίθηκαν η ΔΠΘ και η 

ΓΣΘ με ειδική υποστηρική θεραπεία σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία και βρέθηκε ότι 

αμφότερες οι ειδικές ψυχοθεραπείες υπολείπονταν σε αποτελεσματικότητα της ειδικής 

υποστηρικτικής θεραπείας. Στην επανεξέταση των συμμετεχόντων μετά από πολλά χρόνια 

(μέσος όρος 6,7 έτη) βρέθηκε ότι και οι τρεις ομάδες ασθενών δεν παρουσίαζαν πλέον καμία 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους σε όλους τους δείκτες θεραπευτικού αποτελέσματος (Carter et 

al. 2011). Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων τόσο η ΔΠΘ όσο και η ΓΣΘ δεν υπολείπονται σε 

αποτελεσματικότητα σε μακροπρόθεσμη βάση αλλά το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα δεν 

επέρχεται άμεσα. 

 Από τη Cochrane Library έχει διενεργηθεί μία μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων 

κλινικών δοκιμών που συνέκριναν ψυχοθεραπεία (οποιασδήποτε μορφής) με άλλες ατομικές 

θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ενήλικους ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία και συναφή κλινικά 

σύνδρομα (Hay et al. 2009). Σε αυτή τη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 4 κλινικές δοκιμές της 

ΔΠΘ, εκ των οποίων 2 σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία (Fairburn et al. 1991, Agras et al. 

2000) και 2 σε ασθενείς με διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Wilfley et al. 1993, Wilfley et 

al. 2002). Από τις σχετικές συγκρίσεις συνάγεται ότι η ΔΠΘ είναι αποτελεσματική στην 

ψυχογενή βουλιμία και τα συναφή σύνδρομα, ιδιαίτερα σε μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, αλλά 

δεν επιδρά σημαντικά στη μείωση του σωματικού βάρους, όπως άλλωστε και οι άλλες μορφές 

ψυχοθεραπείας (Hay et al. 2009). Στην περίοδο που διαμεσολάβησε από τη μετα-ανάλυση αυτή 

μέχρι σήμερα, έχουν διενεργηθεί και άλλες κλινικές δοκιμές της ΔΠΘ στην ψυχογενή βουλιμία 

και στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, όπως προέκυψε από δική μας ανασκόπηση. Γι’ 

αυτό θα αναφερθούν ακολούθως τα αποτελέσματα όλων των σχετικών ερευνών μέχρι σήμερα. 

 Σε όλες τις κλινικές δοκιμές στην ψυχογενή βουλιμία μέχρι σήμερα η ΔΠΘ έχει 

συγκριθεί με τη ΓΣΘ. Στην πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή η ΔΠΘ επέφερε ελαφρώς 

μικρότερη, αλλά στατιστικά μη σημανική, μείωση των βουλιμικών επεισοδίων στο τέλος της 

θεραπείας σε σύγκριση με τη ΓΣΘ (Fairburn et al. 1991), αλλά στην επανεξέταση των ασθενών 

12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας τα ποσοστά ύφεσης – αποχής από υπερφαγικά επεισόδια 

και καθαρτικές συμπεριφορές – δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο θεραπειών (44% στη 

ΔΠΘ και 36% στη ΓΣΘ) (Fairburn et al. 1993). Σε μία άλλη μεγαλύτερη και πολυκεντρική, 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συγκρίθηκαν επίσης η ΔΠΘ με τη ΓΣΘ (Agras et al. 2000). Η 



120 
 

 

ΓΣΘ βρέθηκε να υπερέχει σημαντικά σε αποτελεσματικότητα μετά τη λήξη της θεραπείας αλλά 

όχι και στην επανεξέταση 1 έτος μετά. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά πλήρους ύφεσης μετά τη 

λήξη της θεραπείας ήταν 45% υπό ΓΣΘ-Ε έναντι 8% υπό ΔΠΘ και αντιστοίχως στην 

επανεξέταση 40% έναντι 27%. 

 Σε δύο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα έχει ελεγχθεί στη διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας η ΔΠΘ στην ομαδική εκδοχή της, η οποία αναπτύχθηκε από την 

ομάδα του Wilfley και συνεργατών (Wilfley et al. 2000). Στην πρώτη από αυτές τις δοκιμές 

συγκρίθηκε η ομαδική ΔΠΘ με ομαδική ΓΣΘ και με ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής) και 

βρέθηκε ότι και οι δύο θεραπείες επέφεραν σημαντική μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων, 

χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ τους, η οποία διατηρήθηκε και σε επανεξέταση μετά από 12 

μήνες (Wilfley et al. 1993). Στη δεύτερη, μεγαλύτερης κλίμακας, κλινική δοκιμή συγκρίθηκαν 

επίσης η ομαδική ΔΠΘ και η ομαδική ΓΣΘ σε υπέρβαρους ασθενείς με διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας και δεν βρέθηκε σηματική διαφορά μεταξύ τους σε αποτελεσματικότητα – πλήρης 

ύφεση και βελτίωση των συμπτωμάτων – στις συγκρίσεις μετά τη λήξη της θεραπείας και σε 

επανεξέταση μετά από 12 μήνες (Wilfley et al. 2002). Μία μεταγενέστερη μελέτη επανεξέτασε 

τους ασθενείς αυτής της δοκιμής 4 χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας για να ελέγξει το 

μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα των δύο θεραπείων. Από την επανεξέταση αυτή βρέθηκε ότι και με 

τις δύο θεραπείες επήλθαν σημαντικά ποσοστά ανάρρωσης (52% με ομαδική ΓΣΘ έναντι 76,7% 

με ομαδική ΔΠΘ) και πλήρους ή μερικής ύφεσης συμπτωμάτων (72% έναντι 83,9%, 

αντίστοιχα), χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (Hilbert et al. 2012). Σε σχέση 

με τη βαρύτητα συμπτωμάτων στη λήξη της θεραπείας, οι ασθενείς που έλαβαν ομαδική ΓΣΘ, 

ανέφεραν επιδείνωση, ενώ οι ασθενείς που έλαβαν ομαδική ΔΠΘ, ανέφεραν βελτίωση, αλλά 

χωρίς οι διαφορές μεταξύ των θεραπείων να είναι στατιστικά σημαντικές στη διάρκεια των 4 

ετών. 

 Σε τρίτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς με 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας συγκρίθηκε η χορήγηση ατομικής ΔΠΘ με τη 

συμπεριφορική θεραπεία για την απώλεια βάρους και με αυτο-βοήθεια καθοδηγούμενη βάσει 

ΓΣΘ σε μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα (μετά από 2 έτη). Βρέθηκε ότι τόσο η ΔΠΘ όσο και η 

αυτο-βοήθεια καθοδηγούμενη βάσει ΓΣΘ επέφεραν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά ύφεσης σε 

σύγκριση με τη συμπεριφορική θεραπεία για την απώλεια βάρους (Wilson et al. 2010). Βάσει 

των ευρημάτων τους οι συγγραφείς προτείνουν ότι η αυτο-βοήθεια πρέπει να αποτελεί την 
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πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας και η ΔΠΘ ή η ΓΣΘ να 

χορηγούνται σε ασθενείς με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή βαρύτερη συμπτωματολογία. 

 Στην πλέον πρόσφατη κλινική δοκιμή συγκρίθηκαν η ατομική ΔΠΘ και η ΓΣΘ-Ε σε 

μικτό δείγμα ασθενών με διαταραχές πρόσληψης τροφής (ψυχογενή βουλιμία ή διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας ή άτυπη διαταραχή) (Fairburn et al. 2015). Η ΓΣΘ-Ε βρέθηκε να 

υπερέχει σημαντικά σε αποτελεσματικότητα τόσο μετά τη λήξη της θεραπείας όσο και σε 

επανεξέταση μετά 60 εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά πλήρους ύφεσης μετά τη λήξη 

της θεραπείας ήταν 65,5% υπό ΓΣΘ-Ε έναντι 33,3% υπό ΔΠΘ και αντιστοίχως στην 

επανεξέταση 69,4% έναντι 49%. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η ΔΠΘ συνιστά εναλλακτική 

της ΓΣΘ-Ε, με μικρότερο όμως βαθμό ανταπόκρισης και θεραπευτικό αποτέλεσμα που 

επέρχεται με χρονική υστέρηση. 

 Συμπερασματικά, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η ΔΠΘ είναι πιθανόν εξίσου 

αποτελεσματική με τη ΓΣΘ στην ψυχογενή βουλιμία με τη διαφορά ότι το θεραπευτικό της 

αποτέλεσμα καθυστερεί και σε μεγάλο βαθμό επέρχεται αρκετό χρόνο μετά τη λήξη της 

θεραπείας. Πιθανόν παρόμοια καθυστέρηση στο θεραπευτικό αποτέλεσμα να παρατηρείται και 

στην ψυχογενή ανορεξία αλλά η σχετική τεκμηρίωση είναι ακόμα ασθενής. Στη διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας η ομαδική μορφή της ΔΠΘ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αλλά η 

ατομική μορφή, παρόλο που είναι αποτελεσματική, πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω προκειμένου 

να τεκμηριωθεί η κλινική χρησιμότητά της. Η ΓΣΘ-Ε φαίνεται να υπερέχει σε 

αποτελεσματικότητα της ατομικής ΔΠΘ, αλλά τα σχετικά ευρήματα πρέπει να επιβεβαιωθούν 

και από άλλες κλινικές δοκιμές στο μέλλον. 
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V 

Φαρμακευτική αγωγή στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 
 

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος 

 

 
V.1. Φαρμακευτική αγωγή στην ψυχογενή ανορεξία 

 

 
Η χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία συζητείται πάντοτε 

υπό την έννοια της πρόσθετης, συμπληρωματικής θεραπείας και όχι της μονοθεραπείας. Η 

κλινική εμπειρία και τα ερευνητικά ευρήματα μέχρι σήμερα καταδεικνύουν ότι κανένα από τα 

φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί ή χρησιμοποιούνται στην καθημέραν πράξη, δεν έχουν θέση ως 

πρώτης γραμμής θεραπεία της διαταραχής (Kaplan & Howlett 2010). Πρακτικά αυτό σημαίνει 

ότι από κανένα χορηγούμενο φάρμακο δεν αναμένεται ύφεση της ψυχογενούς ανορεξίας παρά 

μόνο σε συνδυασμό με άλλη θεραπευτική – ψυχολογικού τύπου – παρέμβαση, της οποίας η 

αποτελεσματικότητα επιδιώκεται να επαυξηθεί με τη συγχορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. 

Επιπλέον, κανένα από τα φάρμακα που έχουν ελεγχθεί στην ψυχογενή ανορεξία, δεν έχει λάβει 

ένδειξη χορήγησής του στη συγκεκριμένη διαταραχή από τους αρμόδιους ελεγκτικούς 

οργανισμούς, στις ΗΠΑ (Food and Drug Administration, FDA), στη Μ. Βρετανία (Medicine and 

Health Care Regulatory Agency, MHRA) ή αλλού. Ωστόσο, στην πράξη η πλειονότητα των 

ασθενών με ψυχογενή ανορεξία λαμβάνει ψυχοτρόπα φάρμακα, ακόμα και στα πρώτα χρόνια 

εμφάνισης της διαταραχής και συνεπώς στην οξεία φάση της, με διάφορους στόχους, όπως η 

επίδραση στην όρεξη και το βάρος, η διευκόλυνση της επανασίτισης μέσω της μείωσης του 

άγχους ή η αντιμετώπιση άλλων συνυπαρχουσών ψυχικών διαταραχών (Rossi et al. 2007). 

 Όσον αφορά την αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας καθεαυτής, από την 

ανασκόπηση του NICE συνάγεται ότι η φαρμακοθεραπεία γενικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως μονοθεραπεία ή θεραπεία πρώτης γραμμής δεδομένου του πολύ περιορισμένου βαθμού 

τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητας (βαθμός “C”) (NICE 2004). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι 

πρέπει να δίνεται προσοχή στη χρήση φαρμάκων στη διαταραχή αυτή λόγω του κινδύνου των 

παρενεργειών, ιδιαίτερα από το καρδιαγγειακό. Προσοχή επίσης συστήνεται και για την 

αντιμετώπιση με φαρμακευτική αγωγή των συνοσηρών καταστάσεων, όπως 
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ιδεοψυχαναγκαστικά ή καταθλιπτικά συμπτώματα, γιατί μπορεί να υποχωρήσουν με την αύξηση 

του βάρους και μόνο (Schneider et al. 2009). 

 Σε κάθε περίπτωση η φαρμακοθεραπεία πρέπει να χορηγείται μετά από συνυπολογισμό 

αναμενόμενου θεραπευτικού οφέλους και πιθανών κινδύνων. Στην ψυχογενή ανορεξία, το 

επιδιωκόμενο όφελος είναι αμφίβολο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ενώ υφίστανται 

αυξημένοι κίνδυνοι λόγω του ελλιποβαρούς σώματος και του υποσιτισμού. Η διευρυμένη χρήση 

φαρμάκων οφείλεται στο γεγονός ότι συνήθως χρησιμοποιούνται πολλαπλές θεραπευτικές 

παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διαταραχής, γεγονός που αντανακλά την περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα όλων των μορφών θεραπείας που εφαρμόζονται σήμερα. Από την άλλη 

πλευρά, το διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για την επίδραση παλιών και νέων 

φαρμακευτικών παραγόντων στη διαταραχή, προκαλείται και από τα ερευνητικά ευρήματα για 

το νευροβιολογικό υπόβαθρό της, στο οποίο εμπλέκονται διάφορα νευρομεταβιβαστικά 

συστήματα. Τα υπάρχοντα νευροβιολογικά δεδομένα, όπως και το κλινικό σκεπτικό που 

αποτελούν τη θεωρητική βάση για τη δοκιμή συγκεκριμένων φαρμάκων στην αντιμετώπιση της 

ψυχογενούς ανορεξίας, θα παρουσιαστούν συνοπτικά. Τα δεδομένα από τον εμπειρικό έλεγχο 

μέχρι σήμερα θα παρουσιαστούν ανά κατηγορία φαρμάκων και για συγκεριμένες ουσίες. Ως 

δείκτες ειδικής θεραπευτικής επίδρασης στην ψυχογενή ανορεξία θα θεωρηθούν η αύξηση του 

σωματικού βάρους, η βελτίωση ή ύφεση των ανορεκτικών συμπτωμάτων και η βελτίωση 

συνοδούς συμπτωματολογίας (καταθλιπτικής, αγχώδους και ιδεοψυχαναγκαστικής). Επιπλέον, 

δείκτες αποτελεσματικότητας σε μακροπρόθεσμη βάση συνιστούν η διατήρηση του 

αποτελέσματος και η πρόληψη υποτροπών. Η ανοχή και ασφάλεια των φαρμάκων ελέγχονται 

μέσω των παρατηρούμενων παρενεργειών, της διακοπής θεραπείας λόγω παρενεργειών και της 

εγκατάλειψης της θεραπείας (drop out) γενικώς. Δεν θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο 

φάρμακα που χρησιμοποιούνται με κύριο θεραπευτικό στόχο την αντιμετώπιση συνοσηρών 

διαταραχών, καθώς και η φαρμακευτική αντιμετώπιση σωματικών επιπλοκών. 

 

V.1.1. Αντικαταθλιπτικά 

 

Τα περισσότερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δρουν μέσω αύξησης της νευρομεταβιβαστικής 

δραστηριότητας μίας ή περισσότερων μονοαμινών (σεροτονίνης, νοραδρεναλίνης, ντοπαμίνης) 

στον εγκέφαλο. Αντιστοίχως, η νευροβιολογική αιτιολόγηση για τη χρήση αντικαταθλιπτικών 
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στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας συνίσταται σε ενδείξεις δυσλειτουργίας των 

μονοαμινεργικών συστημάτων, κυρίως του σεροτονινεργικού συστήματος, στη διαταραχή και 

της εμπλοκής αυτών των δυσλειτουργιών στην εκδήλωση των συμπτωμάτων (μέσω της 

ρύθμισης της όρεξης, του αισθήματος κορεσμού, νευρο-ενδοκρινικών λειτουργιών, της διάθεσης 

και συμπεριφορών που σχετίζονται με την ψυχογενή ανορεξία). Συνοπτικά, οι ενδείξεις αυτές 

μπορούν να παρουσιαστούν ως εξής: 

Α) Από την έρευνα με διάφορους βιολογικούς δείκτες συνάγεται ότι η σεροτονινεργική 

δραστηριότητα είναι μειωμένη σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία με παθολογικά χαμηλό βάρος 

και αυξάνει σε παθολογικά επίπεδα μετά την ανάκτηση φυσιολογικού βάρους (Kaye et al. 1991, 

Kaye et al. 1998), οδηγώντας στην υπόθεση ότι πιθανώς η σεροτονινεργική λειτουργία είναι 

αυξημένη προ της έναρξης της διαταραχής και εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της 

διαταραχής. Επιπλέον, υπάρχουν ευρήματα μειωμένης νοραδρενεργικής και ντοπαμινεργικής 

δραστηριότητας στην ψυχογενή ανορεξία (Kaye et al. 1984, Pirke 1996) και παραμονής της 

δυσλειτουργίας μετά την ανάρρωση σε ασθενείς που έπασχαν από τον περιοριστικό τύπο της 

διαταραχής (Kaye et al. 1999). 

Β) Η ψυχογενής ανορεξία συνδέεται με ψυχικές διαταραχές που ανταποκρίνονται σε θεραπεία 

με αντικαταθλιπτικά – συγκεκριμένα, με την καταθλιπτική διαταραχή, την ιδεοψυχαναγκαστική 

διαταραχή και την ψυχογενή βουλιμία – όπως υποστηρίζεται από ευρήματα ποικίλων ερευνών: 

την κοινή παθολογία στο μεταβολισμό των μονοαμινών, ιδίως της σεροτονίνης (Jimerson et al. 

1990, Kaye et al. 1991), τη συχνή συνοσηρότητά της με αυτές (Braun et al. 1994), τους κοινούς 

γενετικούς παράγοντες κινδύνου (Lilenfeld et al. 1998, Graybiel & Rauch 2000, Wade et al. 

2000, Strober et al. 2000, Steiger 2004) και κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ιδίως της 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας (Anderluh et al. 2003). 

 Ως πρόθετες αιτιολογήσεις της χρήσης αντικαταθλιπτικών στην ψυχογενή ανορεξία 

έχουν προταθεί η αντιμετώπιση συνυπαρχόντων καταθλιπτικών και ιδεοψυχαναγκαστικών 

συμπτωμάτων (Mayer & Walsh 1998), όπως προαναφέθηκε, καθώς και η αυξητική επίδρασή 

τους στο σωματικό βάρος, που συνιστά παρενέργεια, ιδιαίτερα των τρικυκλικών 

αντικαταθλιπτικών (Fernstrom 1995). Ωστόσο, αυτού του τύπου οι χρήσεις των 

αντικαταθλιπικών δεν μπορούν να θεωρηθούν θεραπεία της ψυχογενούς ανορεξίας με την 

αυστηρή έννοια του όρου, εφόσον δεν στοχεύουν στην τροποποίηση των συμπεριφορών 

διατροφής. 
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Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών γενικά, μέχρι σήμερα έχει 

διενεργηθεί μόνο μία συστηματική ανασκόπηση με μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων 

κλινικών δοκιμών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία από τη 

βάση δεδομένων για συστηματικές ανασκοπήσεις Cochrane Library (Claudino et al. 2006). 

Χαρακτηριστικό της ένδειας ερευνητικών δεδομένων, που επισημαίνεται με έμφαση από τους 

συγγραφείς, είναι ότι δεν ήταν δυνατό να δενεργηθεί μετα-ανάλυση για τους περισσότερους από 

τους καθορισμένους δείκτες αποτελέσματος, λόγω της έλλειψης ή μη αναφοράς τους από πολλές 

μελέτες, των μικρών δειγμάτων και των μεγάλων διαστημάτων εμπιστοσύνης που 

παρατηρήθηκαν. Επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση συνολικά 7 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, από τις οποίες 4 συνέκριναν αντικαταθλιπτικό με εικονικό 

φάρμακο [συγκεκριμένα, κλομιπραμίνη (Lacey & Crisp 1980),  αμιτριπτυλίνη (Biederman et al. 

1985, Halmi et al. 1986) και φλουοξετίνη (Attia et al. 1998)] και 3 μελέτες συνέκριναν 

διαφορετικά αντικαταθλιπτικά μεταξύ τους [συγκεκριμένα, τη φλουοξετίνη έναντι της 

αμινεπτίνης και της νορτριπτιλύνης (Brambilla et al. 1995a, 1995b) και έναντι της 

αμιτριπτυλίνης (Ruggiero et al. 2001)]. Κλινικές δοκιμές που συνέκριναν αντικαταθλιπτικό με 

μη φαρμακευτική θεραπεία ή άλλης κατηγορίας φάρμακο χωρίς ομάδα ελέγχου με εικονικό 

φάρμακο, εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Σε όλες τις δοκιμές που επιλέχθηκαν τελικά, το 

αντικαταθλιπτικό χορηγήθηκε ως πρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς που λάμβαναν άλλου τύπου 

θεραπευτική παρέμβαση (ψυχοθεραπεία ή διατροφολογική παρέμβαση). Οι δόσεις που 

χορηγήθηκαν, κυμαίνονταν από χαμηλές έως υψηλές. Από τη μετα-ανάλυση δεν προέκυψε 

καμία στατιστική διαφορά μεταξύ των αντικαταθλιπτικών και του εικονικού φαρμάκου στην 

ανάκτηση βάρους, τη βελτίωση των ανορεκτικών συμπτωμάτων και τη συνοδό 

συμπτωματολογία. Από τις συγκρίσεις μεταξύ αντικαταθλιπτικών δεν βρέθηκε καμία σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους στην ανάκτηση βάρους, αλλά βρέθηκε μόνο σημαντική υπεροχή της 

αμινεπτίνης έναντι της φλουοξετίνης στη βελτίωση των συμπτωμάτων από τη διατροφή και της 

νορτριπτυλίνης έναντι της φλουοξετίνης στη βελτίωση των αγχωδών συμπτωμάτων. Ωστόσο, 

επισημαίνεται ότι εφόσον δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά του συνόλου των αντικαταθλιπτικών 

από το εικονικό φάρμακο σε όλους τους θεραπευτικούς δείκτες, οι μεταξύ τους διαφορές δεν 

έχουν κλινική αξία. Στην ανοχή τους από τους ασθενείς, εκτιμώμενη μέσω του ποσοστού 

ασθενών που δεν συμπλήρωσαν τη δοκιμή, τα αντικαταθλιπτικά δεν διέφεραν μεταξύ τους. 
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 Τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης έρχονται σε αντίθεση με αυτά από προηγούμενη 

ανασκόπηση των μη-ελεγχόμενων μελετών, που εντόπισε ενδείξεις ότι τα αντικαταθλιπτικά 

μπορεί να συμβάλλουν στην ανάκτηση βάρους σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, αν και έχουν 

δοκιμαστεί μόνο ως πρόσθετη θεραπεία (De Zwann & Roerig 2003). Ωστόσο, όταν εξεταστούν 

τα δεδομένα ειδικά για τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) στις 

παλαιότερες μη-τυχαιοποιημένες δοκιμές, τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά (Claudino et al. 

2006). Επειδή υπάρχουν πλέον ορισμένες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές τόσο των 

παλαιότερων (ειδικότερα των τρικυκλικών) όσο και νεότερων (ειδικότερα των SSRIs), είναι 

δυνατό να εξεταστούν ξεχωριστά τα δεδομένα ανά κατηγορία και για συγκεκριμένα φάρμακα. 

 SSRIs 

Υπάρχουν 3 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα που συνέκριναν τη φλουοξετίνη με 

εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία. Σε μία μόνο από αυτές συμμετείχαν 

ασθενείς σε οξεία φάση, με βάρος χαμηλότερο του φυσιολογικού, και δεν βρέθηκε σημαντική 

διαφορά στην ανάκτηση βάρους με χορήγηση φλουοξετίνης έναντι εικονικού φαρμάκου (Attia 

et al. 1998). Στις υπόλοιπες δύο μελέτες συμμετείχαν ασθενείς μετά την ανάκτηση φυσιολογικού 

βάρους υπό νοσηλεία και ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα της φλουοξετίνης ως θεραπεία 

συντήρησης. Οι Kaye et al. (2001) χορήγησαν στους ασθενείς φλουοξετίνη σε υψηλή δόση (60 

mg ημερησίως) ή εικονικό φάρμακο και τους παρακολούθησαν επί 1 έτος. Βρήκαν ότι η ομάδα 

που ελάμβανε φλουοξετίνη, εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερο βάρος και σημαντική μείωση των 

συμπτωμάτων από τη διατροφή καθώς και των καταθλιπτικών, αγχωδών και 

ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων. Σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών και πολυκεντρική μελέτη 

οι Walsh et al. (2006) συνέκριναν φλουοξετίνη (80 mg ημερησίως) με εικονικό φάρμακο σε 

ασθενείς που ελάμβαναν παράλληλα ΓΣΘ επί 1 έτος, και δεν βρήκαν σημαντική διαφορά στις 

δύο ομάδες όσον αφορά την ανάκτηση βάρους ή την προφύλαξη από υποτροπές, ούτε στη 

βαρύτητα των ανορεκτικών ή άλλων συμπτωμάτων. Η διαφορά στα αποτελέσματα των δύο 

μελετών θα μπορούσε να οφείλεται σε διαφορές στη μεθοδολογία τους: η πρώτη δεν 

χρησιμοποίησε παράλληλη θεραπευτική παρέμβαση αυξάνοντας πιθανόν το ποσοστό υποτροπής 

όσων ελάμβαναν εικονικό φάρμακο και δεν συμπεριέλαβε ασθενείς με υπερφαγικό/καθαρτικό 

τύπο της διαταραχής (Kaplan & Howlett 2010). 

 Μία ακόμη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συνέκρινε τη θεραπεία με φλουοξετίνη με 

ΓΣΘ και με συνδυασμό των δύο θεραπειών σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία επί 1 έτος (Halmi 



127 
 

 

et al. 2005). Η μελέτη μέτρησε το βαθμό αποδοχής της θεραπείας από τους ασθενείς (παραμονή 

στη θεραπεία επί 5 εβδομάδες τουλάχιστον) και το ποσοστό ολοκλήρωσης της θεραπείας. 

Παρότι οι διαφορές ήταν μη σημαντικές στατιστικά, λιγότεροι από τους ασθενείς που έλαβαν 

φλουοξετίνη ως μονοθεραπεία, έδειξαν αποδοχή στη θεραπεία και πολύ μικρότερο ποσοστό από 

αυτούς τους ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη (27% έναντι 43% υπό ΓΣΘ και 41% υπό 

συνδυασμό). Στην εκτίμηση της επιδιάρκειας του αποτελέσματος σε όσους ολοκλήρωσαν τη 

θεραπεία, με επανεξέταση μετά από 1 έτος βρέθηκε ότι το 75% των ασθενών που ανέκτησαν 

φυσιολογικό βάρος, το διατηρούσαν, 40% όσων ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, εμφάνιζαν ύφεση 

των συμπτωμάτων, αλλά μόλις 21% από αυτούς πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια της πλήρους 

ύφεσης (Yu et al. 2011). Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσοστό εγκατάλειψης της 

θεραπείας ήταν ιδιαίτερα μεγάλο σε όλες τις κλινικές δοκιμές της φλουοξετίνης που 

προαναφέρθηκαν. 

 Τέλος, σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή οι Barbarich et al. (2004) εξέτασαν τη 

δυνατότητα να αυξηθεί η επίδραση της φλουοξετίνης σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία με τη 

συγχορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής, μεταξύ των οποίων και τρυπτοφάνη, που αποτελεί 

πρόδρομη ουσία της σεροτονίνης. Η υπόθεσή τους ήταν ότι η επίδραση του φαρμάκου μειώνεται 

από την υποθρεψία και γι’ αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, η 

ομάδα που έλαβε το συνδυασμό φλουοξετίνης και συμπληρωμάτων διατροφής, δεν εμφάνισε 

ισχυρότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα έναντι της ομάδας που έλαβε φλουοξετίνη με εικονικά 

συμπληρώματα διατροφής. 

 Πέραν της φλουοξετίνης ελάχιστα έχουν μελετηθεί άλλοι SSRIs στη θεραπεία της 

ψυχογενούς ανορεξίας. Η σιταλοπράμη έχει ελεγχθεί έναντι ομάδας ελέγχου που δεν ελάμβανε 

φάρμακο, σε μία τυχαιοποιημένη αλλά μη-τυφλή δοκιμή, στην οποία δεν βρέθηκε επίδραση του 

φαρμάκου στην ανάκτηση βάρους, αλλά παρατηρήθηκε ότι επιφέρει σημαντική βελτίωση των 

καταθλιπτικών, ιδεοψυχαναγκαστικών και παρορμητικών συμπτωμάτων (Fassino et al. 2002). 

Υπάρχει επίσης μόνο μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο ανοιχτή δοκιμή της σερτραλίνης σε 

ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία περιοριστικού τύπου, η οποία δεν βρήκε σημαντική επίδραση 

του φαρμάκου στην ανάκτηση βάρους, αλλά ανέδειξε σημαντική βελτίωση στα καταθλιπτικά 

συμπτώματα των ασθενών υπό σερτραλίνη (Santonastaso et al. 2001). 

 Ιδιαίτερη έλλειψη στοιχείων υπάρχει σχετικά με τη θεραπεία με αντικαταθλιπτικά σε 

παιδιά και εφήβους με ψυχογενή ανορεξία. Ειδικότερα για τη χορήγηση SSRIs υπάρχει μόνο μία 
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αναδρομική μελέτη η οποία συνέκρινε έφηβους ασθενείς που έλαβαν κατά την πορεία 

ανάκτησης βάρους είτε φλουοξετίνη, είτε φλουβοξαμίνη, είτε σερτραλίνη σε διάφορες δόσεις, 

με ομάδα ασθενών που δεν έλαβαν φάρμακο (Holtkamp et al. 2005). Στη μελέτη δεν βρέθηκαν 

διαφορές μεταξύ των ομάδων ούτε στο BMI, ούτε στα ανορεκτικά συμπτώματα, ούτε στην 

καταθλιπτική και την ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία. Δεν βρέθηκε επίσης επίδραση 

οποιουδήποτε φαρμάκου στην πορεία της νόσου. 

 Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 

Κατά το παρελθόν διενεργήθηκαν τυχαιοποιημένες δοκιμές τρικυκλικών φαρμάκων σε ασθενείς 

με ψυχογενή ανορεξία και συγκεκριμένα 2 μελέτες με αμιτριπτυλίνη (Biederman et al. 1985, 

Halmi et al. 1986) και 2 με κλομιπραμίνη (Lacey & Crisp 1980, Crisp et al. 1987) έναντι 

εικονικού φαρμάκου. Όσον αφορά την αύξηση του βάρους ως δείκτη αποτελεσματικότητας, οι 

μελέτες αυτές απέδωσαν αντιφατικά αποτελέσματα για την αμιτριπτυλίνη και αρνητικά για την 

κλομιπραμίνη. Βάσει αυτών των ευρημάτων που δεν τεκμηριώνουν αποτελεσματικότητα, και 

λόγω του αυξημένου κινδύνου παρενεργειών από το καρδιαγγειακό, δυνητικά θανατηφόρων σε 

υποσιτισμένες ασθενείς, η χρήση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών δεν συνιστάται στη θεραπεία 

της ψυχογενούς ανορεξίας. 

 Συνοψίζοντας, δεν τεκμηριώνεται αποτελεσματικότητα για τα αντικαταθλιπτικά 

φάρμακα στην ψυχογενή ανορεξία, ούτε ως πρόσθετη θεραπεία, τουλάχιστον κατά την οξεία 

φάση της διαταραχής. Ανοιχτά προς περαιτέρω διερεύνηση παραμένουν μόνο τα ερωτήματα της 

πιθανής συμβολής των SSRIs στην πρόληψη υποτροπών και στην αντιμετώπιση συνοδών 

συμπτωμάτων (καταθλιπτικών, αγχωδών, ιδεοψυχαναγκαστικών) σε μακροπρόθεσμη θεραπεία 

μετά την ανάκτηση του βάρους. 

 

V.1.2. Αντιψυχωσικά 

 

Ο κυριότερος λόγος για να δοκιμαστεί η χορήγηση αντιψυχωσικών στη θεραπεία της 

ψυχογενούς ανορεξίας, είναι ότι η νόσος σε ορισμένα χαρακτηριστικά της προσομοιάζει στις 

ψυχωτικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, οι ακλόνητες πεποιθήσεις για το σχήμα και το βάρος του 

σώματος σε συνδυασμό με τη διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος που εμφανίζουν οι ασθενείς με 

ψυχογενή ανορεξία, χαρακτηρίζονται συνήθως ως «υπερτιμημένες ιδέες» (McKenna 1984, 

Garner & Bemis 1985), αλλά συχνά έχουν χαρακτηριστικά «παραληρητικών ιδεών» 
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(Konstantakopoulos et al. 2012), δηλαδή υποστηρίζονται με απόλυτη βεβαιότητα και δεν 

τίθενται σε αμφισβήτηση σε καμία περίπτωση από τις πάσχουσες. Η παραληρητικότητα αυτή 

θεωρήθηκε από την Bruch πυρηνικό χαρακτηριστικό της διαταραχής και γι’ αυτό διέκρινε δύο 

μορφές της διαταραχής, την «πρωτοπαθή» (primary) και την «άτυπη» (atypical) ψυχογενή 

ανορεξία, βάσει της ύπαρξης ή όχι «παραληρητικής άρνησης της ισχνότητας» αντιστοίχως 

(Bruch 1973). Παρόλο που η υπερενασχόληση των ασθενών με το βάρος και τη διατροφή έχει 

συχνά καταναγκαστικό χαρακτήρα και η σκέψη τους για τα σχετικά θέματα είναι 

«ιδεομυρηκαστική» (Mondraty et al. 2005), οι πεποιθήσεις τους και οι συμπεριφορές τους είναι 

σύντονες προς το Εγώ (ego-syntonic) σε αντίθεση με τις τυπικές ιδεοληψίες και τους 

καταναγκασμούς (Kaye et al. 1993, Mazure et al. 1994, Sunday et al. 1995) και δεν υπάρχει ή 

είναι πτωχή η εναισθησία, δηλαδή η επίγνωση της παθολογικής φύσης τους (Konstantakopoulos 

et al. 2011). Έχουν ακόμα αναφερθεί σε περιπτώσεις ασθενών με ψυχογενή ανορεξία εσωτερικές 

«φωνές» που τις αποτρέπουν να σιτιστούν, αλλά οι οποίες έχουν χαρακτήρα ψευδο-

ψευδαισθήσεων και όχι γνήσιων ακουστικών ψευδαισθήσεων (Claudino et al. 2007b). Πέραν της 

φαινομενολογικής κατάταξής τους, οι διαταραχές της σκέψεις με παραληρητικό χαρακτήρα, 

παραπέμπουν στις υποκείμενες διαταραχές που έχουν περιγραφθεί στη σχιζοφρένεια ως 

«αποκλίνουσα προβολή των εσωτερικών ερεθισμάτων» επί της εξωτερικής πραγματικότητας και 

έχουν συνδεθεί με υπερδραστηριότητα της ντοπαμίνης (Kapur 2003). Κοινός μηχανισμός 

δράσης όλων των αντιψυχωσικών είναι η μείωση της ντοπαμινεργικής δραστηριότητας. 

 Ως επιπλέον κλινικοί στόχοι των αντιψυχωσικών στην ψυχογενή ανορεξία είναι τα 

αισθήματα άγχους και δυσφορίας καθώς και η σωματική υπερδραστηριότητα, συμπτώματα που 

θεωρητικά μπορεί να ανταποκρίνονται στην αγχολυτική, θυμο-σταθεροποιητική και 

κατασταλτική δράση των νεότερων ιδιαίτερα, των άτυπων αντιψυχωσικών (Kaplan & Howlett 

2010). Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι και η παρενέργεια της αύξησης του βάρους από τα 

αντιψυχωσικά (Taylor & McAskill 2000) μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στη θεραπεία της 

ψυχογενούς ανορεξίας (Claudino et al. 2007b). 

 Όσον αφορά τα σχετικά νευροβιολογικά δεδομένα στην ψυχογενή ανορεξία, υπάρχουν 

ενδείξεις για αποκλίσεις στη σεροτονινεργική και ντοπαμινεργική δραστηριότητα, που 

επιμένουν μετά την ανάκτηση του φυσιολογικού βάρους και συνεπώς δεν είναι αποκλειστικό 

αποτέλεσμα της υποθρεψίας (Kaye et al. 1991, Kaye et al. 1999, Frank et al. 2002). Ειδικότερα, 

έχει επίσης παρατηρηθεί αυξημένη λειτουργία των υποδοχέων ντοπαμίνης σε υποσυστήματα 



130 
 

 

των βασικών γαγγλίων που συνδέονται με την κινητική δραστηριότητα και τις συμπεριφορές 

ανταμοιβής (reward) και έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η ντοπαμινεργική δραστηριότητα 

εμπλέκεται στην εκδήλωση συμπτωμάτων της διαταραχής, όπως η υπερβολική σωματική 

άσκηση και οι μεταβολές στην ηδονιστική συμπεριφορά (μη ευχαρίστηση από το φαγητό) 

(Frank et al. 2005). 

 Τα αντιψυχωσικά φάρμακα διακρίνονται στα παλαιότερα «τυπικά» και τα νεότερα 

«άτυπα» στη βάση κυρίως της συχνότητας πρόκλησης εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων ως 

παρενέργεια, που είναι αυξημένη με τα πρώτα και μειωμένη έως μηδενική με τα δεύτερα. Ο 

κύριος μηχανισμός δράσης των τυπικών αντιψυχωσικών, που συνδέεται με την ειδική τους 

δράση στα ψυχωτικά συμπτώματα, όπως παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις, είναι ο 

αποκλεισμός των D2 υποδοχέων της ντοπαμίνης. Τα άτυπα αντιψυχωσικά συνδυάζουν αυτή τη 

δράση με άλλους μηχανισμούς, όπως ο αποκλεισμός των 5HT2 υποδοχέων της σεροτονίνης και 

έχουν επιπλέον δράσεις, ειδικές για κάθε φάρμακο, όπως αγχολυτική, αντικαταθλιπτική κ.ά. 

Στην ψυχογενή ανορεξία μετά από ορισμένες πρώτες δοκιμές τυπικών αντιψυχωσικών σε μικρές 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, τα τελευταία χρόνια έχουν διενεργηθεί σχεδόν αποκλειστικά 

δοκιμές άτυπων αντιψυχωσικών, που παρέχουν καλύτερο προφίλ ασφάλειας με θεωρητικές 

πιθανότητες ευεγερτικής επίδρασης στη διάθεση και την κινητικότητα, όπως προαναφέρθηκε. 

 Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 3 μετα-αναλύσεις των τυχαιοποιημένων δοκιμών 

αντιψυχωσικών φαρμάκων στην ψυχογενή ανορεξία, από τις οποίες η μία αφορούσε το σύνολο 

των αντιψυχωσικών και οι άλλες δύο μόνο τα άτυπα. Στη μετα-ανάλυση των Kishi et al. (2012) 

συμπεριλήφθηκαν 8 δοκιμές που συνέκριναν αντιψυχωσικά, 2 τυπικά (πιμοζίδη και σουλπιρίδη) 

και 3 άτυπα (ολανζαπίνη, ρισπεριδόνη και κουετιαπίνη) με εικονικό φάρμακο ή συνήθη 

φροντίδα. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική υπεροχή των αντιψυχωσικών στην ανάκτηση 

βάρους, τα ανορεκτικά συμπτώματα ή την καταθλιπτική και αγχώδη συμπτωματολογία. Όσον 

αφορά την ανοχή και την ασφάλεια δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην εγκατάλειψη της 

θεραπείας γενικών ή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών μεταξύ των ασθενών υπό αντιψυχωσικό και 

των ομάδων ελέγχου. Σημαντικά συχνότερες παρενέργειες υπό αντιψυχωσικό ήταν μόνο ζάλη 

και υπνηλία, ενώ άλλες παρενέργειες σπάνια αναφέρθηκαν. Στη μετα-ανάλυση των Lebow et al. 

(2013) συμπεριλήφθηκαν 7 μελέτες που συνέκριναν άτυπα αντιψυχωσικά με εικονικό φάρμακο 

ή/και άλλης κατηγορίας φαρμακευτική αγωγή (σε 2 μελέτες χλωροπρομαζίνη και σε 1 

φλουοξετίνη). Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο βρέθηκε μη στατιστικά σημαντική υπεροχή 
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των άτυπων αντιψυχωσικών στην ανάκτηση βάρους (ΒΜΙ) και σε ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

της διαταραχής, ειδικότερα στην έφεση για σχνότητα και τη δυσαρέσκεια με το σώμα. Σε 

σύγκριση με το σύνολο των ομάδων ελέγχου (εικονικό ή άλλο φάρμακο) βρέθηκε ότι τα άτυπα 

ψυχωσικά επιφέρουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα συμπτωμάτων από τη διατροφή και άγχους 

και μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά της ανάλυσης είναι 

δυσερμήνευτα δεδομένου ότι της σύνθεσης της ενοποιημένης ομάδας ελέγχου. Αντιθέτως, στην 

πλέον πρόσφατη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο οι δοκιμές που συνέκριναν άτυπα 

αντιψυχωσικά με εικονικό φάρμακο ή καμία φαρμακευτική θεραπεία (4 μελέτες με ολανζαπίνη, 

2 με ρισπεριδόνη και 1 με κουετιαπίνη) (Dold et al. 2015). Η μετα-ανάλυση αυτή δεν βρήκε 

καμία σημαντική επίδραση των άτυπων αντιψυχωσικών ως σύνολο στην ανάκτηση βάρους και 

στα διατροφικά συμπτώματα των ασθενών. Τα κατά συγκεκριμένο φάρμακο σταθμισμένα 

αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν αντιστοίχως αρνητικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις 

μελέτες αυτής της μετα-ανάλυσης, όπως και στη μεγάλη πλειονότητα και των άλλων δοκιμών με 

αντιψυχωσικά φάρμακα, με μία μόνο εξαίρεση (Attia et al. 2011), η χορήγηση του 

αντιψυχωσικού ήταν πρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς που ελάμβαναν παράλληλα ψυχοθεραπεία 

ή βρίσκονταν σε νοσηλεία ή μερική νοσηλεία. 

 Παρόλο που τα αποτελέσματα των μετα-αναλύσεων δείχνουν σαφώς ότι τα 

αποτελέσματα των δοκιμών μέχρι σήμερα δεν τεκμηριώνουν αποτελεσματικότητα των 

αντιψυχωσικών φαρμάκων στην ψυχογενή ανορεξία, θα παρουσιαστούν συνοπτικά και οι 

ξεχωριστές δοκιμές για τυπικά και άτυπα αντιψυχωσικά. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μικρό 

μέγεθος δειγμάτων και ο μικρός αριθμός των δοκιμών καθιστά επισφαλή τα αποτελέσματα όχι 

μόνο των μεμονωμένων μελετών αλλά και των μετα-αναλύσεων σε ένα βαθμό. 

 Τυπικά αντιψυχωσικά 

Έχουν διενεργηθεί 2 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έναντι εικονικού φαρμάκου, μία με 

πιμοζίδη (Vandereycken & Pierloot 1982) και μία με σουλπιρίδη (Vandereycken 1984), οι 

οποίες δεν έδειξαν υπεροχή των φαρμάκων αυτών στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μία ακόμα 

τυχαιοποιημένη δοκιμή συνέκρινε την επίδραση της πιμοζίδης έναντι συμπερφορικής θεραπείας, 

η οποία επίσης δεν ανέδειξε σημαντικά θετικά αποτελέσματα για το φάρμακο (Weizman et al. 

1985). Παλαιότερη ελεγχόμενη δοκιμή της χλωροπρομαζίνης έναντι νοσηλείας χωρίς 

φαρμακευτική αγωγή έδειξε υπεροχή του φαρμάκου στην ανάκτηση βάρους βραχυπρόθεσμα 

αλλά όχι στο τέλος της νοσηλείας, ενώ εμφανίστηκαν σοβαρές παρενέργειες από το φάρμακο, 
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όπως επιληπτικές κρίσεις (Dally & Sargant, 1966). Σε μία τυχαιοποιημένη αλλά ανοιχτή δοκιμή 

συγκρίθηκε η χλωροπρομαζίνη με ολανζαπίνη και βρέθηκε ότι η δεύτερη επιφέρει μεγαλύτερη 

βελτίωση στο μηρυκασμό «ανορεκτικών σκέψεων» αλλά όχι στην αύξηση του βάρους 

(Mondraty et al. 2005). Τέλος, υπάρχει μόνο μία ανοιχτή μη-ελεγχόμενη μελέτη με 

αλοπεριδόλη, στην οποία βρέθηκε αύξηση στο ΒΜΙ και βελτίωση στη συμπτωματολογία 

(Cassano et al. 2003). 

 Άτυπα αντιψυχωσικά 

Έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα 4 τυχαιοποιημένες δοκιμές της ολανζαπίνης έναντι εικονικού 

φαρμάκου. Σε δύο από αυτές βρέθηκε ταχύτερη και μεγαλύτερη αύξηση του βάρους υπό το 

φάρμακο αλλά μη στατιστικά σημαντική (Attia et al. 2011, Bissada et al. 2008). Οι Brambilla et 

al. (2007) βρήκαν σημαντική αύξηση του βάρους καθώς και βελτίωση στην καταθλιπτική 

συμπτωματολογία και την επιθετικότητα μόνο στους ασθενείς με υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο 

ψυχογενούς ανορεξίας. Οι Kafantaris et al. (2011) δεν βρήκαν σημαντική διαφορά στην 

ανάκτηση βάρους έναντι του εικονικού φαρμάκου σε εφήβους ασθενείς. 

 Δύο τυχαιοποιημένες αλλά ανοιχτές δοκιμές της κουετιαπίνης έναντι εικονικού 

φαρμάκου δεν έδειξαν υπεροχή της στην ανάκτηση του βάρους ή στη βελτίωση της 

συμπτωματολογίας (Court et al. 2010, Powers et al. 2012). Ωστόσο, και οι δύο αυτές μελέτες 

είχαν πολύ μικρά δείγματα και ως εκ τούτου ανεπαρκή στατιστική ισχύ. Μία μόνο μέχρι στιγμής 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή έχει διενεργηθεί με ρισπεριδόνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε 

έφηβους και νέους ασθενείς (12-21 ετών) με ψυχογενή ανορεξία, η οποία δεν βρήκε σημαντική 

υπεροχή του φαρμάκου στην αύξηση του βάρους ή σε βελτίωση των συμπτωμάτων (Hagman et 

al. 2011). Σε μία τυχαιοποιημένη αλλά ανοιχτή κλινική δοκιμή που προαναφέρθηκε, συγκρίθηκε 

η αμισουλπρίδη με δύο αντικαταθλιπτικά, φλουοξετίνη και κλομιπραμίνη, χωρίς ομάδα με 

εικονικό φάρμακο, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φαρμάκων στην 

ανάκτηση βάρους (Ruggiero et al. 2001). Τέλος, έχει διενεργηθεί μία ανοιχτή μη-ελεγχόμενη 

μελέτη με χορήγηση αριπιπραζόλης σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία που δεν βρήκε 

σημαντική επίδραση του φαρμάκου στην αύξηση βάρους και τη διάθεση (Attia et al. 2005), ενώ 

μετά από χορήγησή της σε σειρά ασθενών βρέθηκε βελτίωση στην ανάκτηση βάρους, σε 

σκέψεις και συμπεριφορές σχετικά με τη διατροφή και την εικόνα σώματος και σε 

συναισθηματικά συμπτώματα (Trunko et al. 2010). 
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 Όπως συμβαίνει και με τα αντικαταθλιπτικά, παρατηρείται σημαντική έλλειψη στοιχείων 

σχετικά με τη θεραπεία με αντιψυχωσικά σε παιδιά και εφήβους με ψυχογενή ανορεξία. Από τις 

προαναφερόμενες μελέτες, σε δύο μόνο δοκιμάστηκαν σε εφήβους ασθενείς η χορήγηση 

ολανζαπίνης (Kafantaris et al. 2011) και ρισπεριδόνης (Hagman et al. 2011) και σε καμία δεν 

βρέθηκε σημαντική θεραπευτική επίδραση του φαρμάκου. 

 Όσον αφορά την ανοχή και ασφάλεια των αντιψυχωσικών, τουλάχιστον στα άτυπα 

αντιψυχωσικά δεν παρατηρήθηκαν συχνές σοβαρές παρενέργειες γενικά και δεν υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές στη συμμόρφωση των ασθενών σε κάθε φάρμακο, η οποία όμως ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλή. Τουναντίον, η παρενέργεια που είχε θεωρηθεί ως πιθανά ευεγερτική, η 

αύξηση του βάρους από την επίδραση αντιψυχωσικών, δεν παρατηρήθηκε στον πληθυσμό των 

ασθενών με ψυχογενή ανορεξία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ωστόσο, ότι όσον αφορά τόσο τις 

παρενέργειες όσο και τη θεραπευτική επίδραση, οι δόσεις των φαρμάκων που χορηγήθηκαν στις 

κλινικές δοκιμές, ήταν μεσαίες έως μικρές σχετικά με το εύρος δόσεων που χορηγούνται στις 

ψυχωσικές διαταραχές (π.χ. μέση δόση ολανζαπίνης 5-8.5 mg ημερησίως). Γι’ αυτό στην 

κλινική πράξη χρειάζεται σταδιακή τιτλοποίηση και παρακολούθηση για πιθανές παρενέργειες, 

πρωτίστως μεταβολικές και καρδιαγγειακές. 

 Συμπερασματικά, παρότι τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν είναι επαρκή για να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα για την επίδραση των αντιψυχωσικών στην ψυχογενή ανορεξία, δεν 

έχουν προκύψει τεκμήρια της χρησιμότητάς τους ως πρόσθετη θεραπεία, τουλάχιστον όσον 

αφορά την ανάκτηση του βάρους και την κύρια συμπτωματολογία της διαταραχής. Κλινικές 

δοκιμές με στόχο την εκτίμηση της επίδρασης των αντιψυχωσικών σε άλλα χαρακτηριστικά της 

διαταραχής, όπως η αυξημένη κινητική δραστηριότητα, οι διαταραχές της σκέψης, η διαταραχή 

της εικόνας σώματος και η εναισθησία, θα ήταν χρήσιμες, όπως επίσης δοκιμές με μεγαλύτερες 

δόσεις των φαρμάκων αυτών, εφόσον από τις πρώτες μελέτες φαίνεται ότι είναι ασφαλή στην 

ψυχογενή ανορεξία. 

 

V.1.3. Άλλα φάρμακα 

 

Διαφορετικών τύπων φαρμακολογικοί παράγοντες έχουν σποραδικά δοκιμαστεί στην ψυχογενή 

ανορεξία με στόχο την αυξητική επίδρασή τους στο βάρος ή την ευεργετική τους επίδραση στην 

πρόσληψη τροφής. Οι τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που υπάρχουν για καθέναν από αυτούς, 
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είναι πολύ λίγες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

αρνητικά αποτελέσματα από τις δοκιμές ήταν αποτρεπτικά για την επανάληψή τους από άλλους 

ερευνητές. Θα παρουσιαστούν συνοπτικά στοιχεία για κάθε παράγοντα ή κατηγορία φαρμάκων. 

 Λίθιο 

Το λίθιο δοκιμάστηκε στην ψυχογενή ανορεξία επειδή προκαλεί αύξηση του βάρους, που 

συνιστά παρενέργεια κατά τη χρήση του ως σταθεροποιητικού της διάθεσης. Μία παλαιότερη, 

μικρής κλίμακας τυχαιοποιημένη δοκιμή έδειξε μεγαλύτερη αύξηση του βάρους με λίθιο έναντι 

εικονικού φαρμάκου (Gross et al., 1981). Ωστόσο, δεν συνιστάται η χρήση του λιθίου στην 

ψυχογενή ανορεξία, επειδή οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές που υπάρχουν στη νόσο, αυξάνουν 

τον κίνδυνο συγκέντρωσής του σε τοξικά επίπεδα (Flament et al. 2012). 

 Προκινητικοί παράγοντες 

Οι ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία αναφέρουν συνήθως αισθήματα κορεσμού και 

«φουσκώματος» κατά την πρόσληψη τροφής, τα οποία εμποδίζουν την επανασίτισή τους και 

έχει επιπλέον βρεθεί ότι υπάρχει μειωμένη γαστροκινητικότητα στην οξεία φάση της 

διαταραχής. Οι προκινητικοί παράγοντες (όπως μετοκλοπραμίδη, σισαπρίδη, δομπεριδόνη) 

έχουν προταθεί ως πρόσθετη θεραπεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

γαστροκινητικότητας. Μία ελεγχόμενη δοκιμή με σισαπρίδη δεν έδειξε ότι το φάρμακο έχει 

θετική επίδραση στην αύξηση του βάρους ή τη βελτίωση της πρόσληψης τροφής (Szmukler et 

al. 1995). Επιπλέον, η σισαπρίδη έχει αποσυρθεί πλέον από την κυκλοφορία λόγω κινδύνου 

σοβαρών καρδιακών παρενεργειών. 

 Διεγερτικά της όρεξης 

Παράγοντες που έχουν αυξητική επίδραση στο σωματικό βάρος μέσω της αυξημένης όρεξης, 

έχουν ελεγχθεί ως θεραπεία στην ψυχογενή ανορεξία σε 4 κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα, 

παρόλο που η διαταραχή συνίσταται σε εκούσιο περιορισμό της διατροφής και όχι απώλεια της 

όρεξης, τουλάχιστον στην αρχική της φάση. Σε δύο από αυτές τις μελέτες χορηγήθηκε η 

κυπροεπταδίνη, που είναι ανταγωνιστής της ισταμίνης και της σεροτονίνης, χορηγείται σε 

αλλεργικές καταστάσεις και παρατηρήθηκε ότι προκαλεί αύξηση της όρεξης και του βάρους. 

Στη μία μελέτη δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στην αύξηση του βάρους έναντι του εικονικού 

φαρμάκου (Goldberg et al. 1979), ενώ στην άλλη σε σύγκριση με τη αμιτριπτυλίνη και εικονικό 

φάρμακο η κυπροεπταδίνη επέφερε σημαντικά ταχύτερη αύξηση του βάρους σε ασθενείς με 

περιοριστικό τύπο ψυχογενούς ανορεξίας αλλά μικρότερη αποτελεσματικότητα ακόμα και από 
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το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με τον υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο (Halmi et al. 1986). Σε δύο 

άλλες μελέτες ελέγχθηκε η δράση κανναβινοειδών λόγω της διεγερτικής τους δράσης επί της 

όρεξης. Μια μικρής κλίμακας τυχαιοποιημένη δοκιμή συνέκρινε την τετραϋδροκανναβινόλη με 

διαζεπάμη (ηρεμιστικό της τάξης των βενζοδιαζεπινών) και δεν βρήκε σημαντική διαφορά στην 

αύξηση του βάρους, ενώ παρατηρήθηκαν σημαντικές παρενέργειες, όπως διαταραχές ύπνου, 

δυσφορία και παρανοϊκότητα (Gross et al. 1983). Σε άλλη τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή δοκιμή 

συγκρίθηκε το συνθετικό κανναβινοειδές, δροναμπινόλη με εικονικό φάρμακο και βρέθηκε 

υπεροχή της στην αύξηση του βάρους αλλά όχι στη συμπτωματολογία της ψυχογενούς 

ανορεξίας (Andries et al. 2014), ενώ αντίθετα, η κινητική δραστηριότητα αυξήθηκε σε ένταση 

υπό το φάρμακο (Andries et al. 2015). 

 Ψευδάργυρος 

Η έλλειψη ψευδαργύρου εκδηλώνεται με συμπτώματα προσομοιάζοντα στην ψυχογενή 

ανορεξία, όπως διαταραχή της όρεξης και της γεύσης, απώλεια βάρους και κατάθλιψη (Zhu & 

Walsh 2002), ενώ από την άλλη πλευρά στην ψυχογενή ανορεξία μπορεί να υπάρχει 

ελλειμματική πρόσληψή του από τη διατροφή. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε σε έλεγχο της 

υπόθεσης αν η συμπλήρωση της διατροφής με ψευδάργυρο μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία 

της διαταραχής. Από τις 3 τυχαιοποιημένες δοκιμές χορήγησης ψευδαργύρου σε παιδιά και 

εφήβους με ψυχογενή ανορεξία προέκυψαν αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση 

του βάρους και τη βελτίωση των συμπτωμάτων (Katz et al. 1987, Lask et al. 1993, Birmingham 

et al. 1994). 

 Αυξητική ορμόνη 

Σε δύο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έχει χορηγηθεί αυξητική ορμόνη σε ασθενείς με 

ψυχογενή ανορεξία με σκοπό την αύξηση του βάρους, που αποτελεί μία από τις επιδράσεις της 

ορμόνης. Στην πιλοτική δοκιμή των Hill et al. (2000) παρατηρήθηκε μεγαλύτερη, αλλά μη 

σημαντική σατατιστικά, αύξηση του σωματικού βάρους στις ασθενείς που έλαβαν αυξητική 

ορμόνη σε σύγκριση με όσες έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στην πιο πρόσφατη, επίσης μικρής 

κλίμακας, κλινική δοκιμή δεν βρέθηκε σημαντική επίδραση της αυξητικής ορμόνης στην 

αύξηση του βάρους έναντι του εικονικού φαρμάκου, αλλά σημαντική διαφοροποίηση στην 

αναλογία λίπους έναντι μυικής μάζας σώματος (Fazeli et al. 2010). 
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V.1.4. Τρέχουσα χρήση φαρμάκων στην ψυχογενή ανορεξία και μελλοντική έρευνα 

 

Από τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, που εκτέθηκαν παραπάνω, συνάγεται ότι καμία 

κατηγορία φαρμάκων ούτε κάποιος συγκεκριμένος φαρμακευτικός παράγοντας μπορεί να έχει 

ένδειξη στην ψυχογενή ανορεξία, ακόμα και ως πρόσθετη θεραπεία. Με δεδομένο ότι είναι 

περιορισμένες σε αριθμό και συνήθως με μικρά δείγματα, οι κλινικές δοκιμές σαφώς δεν έδειξαν 

επίδραση των φαρμάκων στην αύξηση του βάρους, τη διατροφή και τη σχετική 

συμπτωματολογία των ασθενών. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα αυτά 

αφορούν τους ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία ως σύνολο και όχι συγκεκριμένες υπο-ομάδες 

ασθενών ή περιπτώσεις με ειδικά προβλήματα. Για παράδειγμα, παρότι ορισμένα φάρμακα 

χρησιμοποιούνται συχνά στην κλινική πράξη για συνυπάρχοντα συμπτώματα, καταθλιπτικής, 

αγχώδους ή ιδεοψυχαναγκαστικής τάξης, από τις κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα δεν 

τεκμηριώνεται τέτοια δράση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοχευμένες μελέτες για ασθενείς με 

προεξάρχοντα συνοδά συμπτώματα ορισμένου τύπου, που να ελέγχουν αξιόπιστα αυτή την 

χρήση των φαρμάκων. Αυτό ίσως εξηγεί σε ένα βαθμό γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόκλιση 

ανάμεσα στη συχνή χρήση φαρμάκων στη θεραπεία της ψυχογενούς ανορεξίας από τη μια μεριά 

και στην έλλειψη τεκμηρίων αποτελεσματικότητας από την έρευνα από την άλλη. Σε κάθε 

περίπτωση, τα φάρμακα στην ψυχογενή ανορεξία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με 

συγκεκριμένους στόχους (π.χ. άγχος κατά την προσπάθεια επανασίτισης, διαταραχές ύπνου), για 

ορισμένη περίοδο ανάλογα με το προς αντιμετώπιση πρόβλημα και με ιδιαίτερη προσοχή για 

παρενέργειες που μπορεί να είναι συχνότερες ή σοβαρότερες σε υποσιτιζόμενους οργανισμούς. 

Με τις ίδιες αρχές πρέπει να χορηγείται και η φαρμακευτική αγωγή για συνυπάρχουσες ψυχικές 

διαταραχές. Συγκεκριμένες οδηγίες δίνονται από θεραπευτικούς οδηγούς όσον αφορά τη χρήση 

φαρμάκων για ψυχοκινητική καταστολή (όταν υπάρχει ψυχοκινητική ανησυχία και διέγερση 

λόγω αντίστασης στη θεραπεία ή αυξημένη κινητική δραστηριότητα λόγω της διαταραχής), 

παρόλο που αυτή η χρήση δεν στηρίζεται από τυχαιοποιημένες δοκιμές. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται η χρήση βενζοδιαζεπινών (λοραζεπάμη, διαζεπάμη, κλοναζεπάμη) ή αντιψυχωτικών 

με κατασταλτική δράση (π.χ. ολανζαπίνη, κουετιαπίνη, χλωροπρομαζίνη) υπό στενή 

παρακολούθηση για τον κίνδυνο παρενεργειών (Hay et al. 2014, RCPsych 2014). 

 Όπως ήδη επισημάνθηκε, υπάρχουν ακόμα ανοιχτά πεδία διερεύνησης για τη θέση των 

αντικαταθλιπτικών και των αντιψυχωσικών φαρμάκων στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς 



137 
 

 

ανορεξίας, αλλά μόνο ως συμπληρωματική θεραπεία και με συγκεκριμένους στόχους, ώστε να 

επαυξάνουν το αποτέλεσμα ή να προάγουν τη δράση άλλης, ψυχολογικού τύπου, θεραπευτικής 

παρέμβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διερεύνησης νέου παράγοντα σε στοχευμένο ρόλο, 

παρότι ανεπιτυχές, ήταν η πιλοτική μελέτη των Steinglass et al. (2007), στην οποία ελέγχθηκε αν 

η D-κυκλοσερίνη, μερικός ανταγωνιστής του NMDΑ υποδοχέα του γλουταμινικού, μπορεί να 

αυξήσει το αποτέλεσμα σε θεραπεία έκθεσης στο φαγητό (όπως έχει δειχθεί από μελέτες σε 

φοβίες με έκθεση στο φοβικό ερέθισμα). Μία άλλη ερευνητική πρόταση με τον ίδιο στόχο είναι 

να προσμετράται στις μελέτες το κλινικά σημαντικό αποτέλεσμα έναντι τους στατιστικά 

σημαντικού, όπως για παράδειγμα μεταβολές σε συγκεκριμένες διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας 

(Kaplan & Howlett 2010). 

Πολλές είναι οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη διερεύνηση νέων θεραπευτικών 

στόχων και αντίστοιχα νέων φαρμακολογικών παραγόντων στην ψυχογενή ανορεξία. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχουν προτάσεις που στηρίζονται σε ευρήματα από το νευροβιολογικό υπόβαθρο και 

την παθοφυσιολογία της διαταραχής (Kaplan & Howlett 2010), όπως: 

- ανταγωνιστές του παράγοντα απελευθέρωσης κορτινοτροπίνης (corticotropin-releasing 

factor, CRF), τα επίπεδά του οποίου είναι αυξημένα στην ψυχογενή ανορεξία και 

συνδέονται με άγχος, κατάθλιψη και μείωση της πρόσληψης τροφής (Owens & 

Nemeroff, 1991), 

- αγωνιστές των ορεξιογόνων ενδογενών πεπτιδίων του κύκλου πρόσληψης τροφής 

(οπιοειδή, νευροπεπτίδιο Y, γκρελίνη, γαλανίνη) και ανταγωνιστές των ανορεξιογόνων 

πεπτιδίων (λεπτίνη, πεπτίδιο AGRP, πεπτίδια απελευθέρωσης της γαστρίνης) (Roerig et 

al. 2005). 

 

 

V.2. Φαρμακευτική αγωγή στην ψυχογενή βουλιμία 
 

 
Σε αντίθεση με την ψυχογενή ανορεξία, η ευρεία χρήση της φαρμακευτικής αγωγής στην 

ψυχογενή βουλιμία συνδυάζεται με τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας, τουλάχιστον 

ορισμένων από τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που έχουν ελεγχθεί. Ενδεικτικά, από την 

ανασκόπηση του NICE συνάγεται ότι η χορήγηση αντικαταθλιπτικού φαρμάκου μπορεί να είναι 

πρώτο βήμα αντιμετώπισης της διαταραχής, εναλλακτικό της αυτο-βοήθειας, και ότι μπορεί να 
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επέλθει μείωση των υπερφαγικών και καθαρτικών συμπεριφορών υπό φαρμακευτική αγωγή, 

αλλά δεν είναι γνωστή η μακροπρόθεσμη διάρκεια του αποτελέσματος. Αυτές οι συστάσεις 

γίνονται με βαθμό “Β”, που είναι ενδεικτικός ελλειμμάτων στην τεκμηρίωση από τις σχετικές 

έρευνες (NICE 2004). Συστήνονται επίσης οι SSRIs ως πρώτη επιλογή φαρμακοθεραπείας και 

δόσεις υψηλότερες από αυτές που δίνονται στην κατάθλιψη, παρότι η τελμηρίωση των 

συγκεκριμένων συστάσεων είναι σαφώς ελλειμματική (βαθμός “C”). 

 Η αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών στην ψυχογενή βουλιμία γενικά έχει 

ελεγχθεί τόσο ως μονοθεραπεία όσο και σε συνδυασμό τους με ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει ειδικό σκεπτικό για το συνδυασμό των δύο παρεμβάσεων. Το νευροβιολογικό και 

κλινικό σκεπτικό για τη χορήγηση φαρμάκων στην ψυχογενή βουλιμία θα παρουσιαστεί ανά 

κατηγορία καθώς και ο εμπειρικός έλεγχος που υπάρχει μέχρι σήμερα. 

 

V.2.1. Αντικαταθλιπτικά 

 

Η αιτιολόγηση της χρήσης αντικαταθλιπτικών στην ψυχογενή βουλιμία στηρίζεται σε ένα βαθμό 

στην κλινική σχέση της με διαταραχές του συναισθήματος. Οι κλινικές παρατηρήσεις δείχνουν 

ότι πολύ συχνά η έκλυση των βουλιμικών επεισοδίων και η διαιώνιση της διαταραχής 

συνδέονται με καταθλιπτικές ή δυσφορικές συναισθηματικές καταστάσεις (Hsu 1990), ενώ 

μεγάλη είναι και η συχνότητα της συνόσησης από μείζονα κατάθλιψη σε ασθενείς με ψυχογενή 

βουλιμία (Hudson et al. 2007). Από την κλινική παρατήρηση επίσης προκύπουν αναλογίες 

μεταξύ της βουλιμικής συμπεριφοράς και των ουσιο-εξαρτήσεων, στις οποίες επίσης 

αναζητείται ανακούφιση από αρνητικά συναισθήματα στις επιδράσεις της ουσίας κατάχρησης. 

Επιπλέον, η συνύπαρξη διαταραχών χρήσης αλκοόλ και άλλων εθιστικών ουσιών σε ασθενείς με 

ψυχογενή βουλιμία είναι πολύ συχνή (Bulik et al. 2004, Calero-Elvira et al. 2009) αλλά και 

αντιστρόφως συνόσηση με υπερφαγία και βουλιμία παρατηρείται συχνά σε κατάχρηση ουσιών 

(Gold et al. 2003). 

Στο νευροβιολογικό επίπεδο, οι μονοαμίνες φαίνεται ότι εμπλέκονται στη διατροφή και 

την αναζήτησή της. Το σεροτονινεργικό σύστημα κατέχει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του 

ασθήματος κορεσμού κατά την πρόσληψη τροφής (Leibowitz & Alexander 1998). Η 

ντοπαμινεργική δραστηριότητα εμπλέκεται στη λειτουργία των νευρωνικών κυκλωμάτων του 

μεσομεταιχμιακού συστήματος τα οποία κατευθύνουν στην αναζήτηση και απόκτηση 
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«ανταπόδοσης» μέσω φυσικών αντικειμένων, όπως είναι η τροφή (Salamone et al. 2007). Τέλος, 

έχει βρεθεί ότι αυξημένη απελευθέρωση ντοπαμίνης, που επιδρά στους mu υποδοχείς των 

οπιοειδών, συμβαίνει κατά την υπερφαγία σε πειράματα με προκλινικά υποδείγματα (ποντίκια) 

(Colantuoni et al. 2001) και κατά την πρόσληψη τροφής για ευχαρίστηση σε ανθρώπους με 

νευροαπεικονιστικές μελέτες (Small et al. 2003). 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών γενικά, η πιο πρόσφατη 

συστηματική ανασκόπηση με μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με ψυχογενή 

βουλιμία έχει διενεργηθεί το 2003 από τη βάση δεδομένων για συστηματικές ανασκοπήσεις 

Cochrane Library (Bacaltchuk & Hay 2003). Στη μετα-ανάλυση αυτή συμεριλήφθηκαν 19 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με όλες τις κατηγορίες των αντικαταθλιπτικών (τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά, SSRIs, αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης, άλλου μηχανισμού δράσης), που 

χρησιμοποιήθηκαν είτε ως μονοθεραπεία είτε ως πρόσθετη θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας 

επί 4 εβδομάδες τουλάχιστον. Από τη μετα-ανάλυση για το σύνολο των αντικαταθλιπτικών 

προέκυψε στατιστικά σημαντική υπεροχή τους έναντι του εικονικού φαρμάκου στην ύφεση 

(οριζόμενη ως πλήρης αποχή από βουλιμικά επεισόδια) και – με μικρότερη πλην όμως 

σημαντική διαφορά – στην κλινική βελτίωση (οριζόμενη ως μείωση κατά 50% της συχνότητας 

των βουλιμικών επεισοδίων). Από τις συγκρίσεις μεταξύ των κατηγοριών αντικαταθλιπτικών 

δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ τους στην αποτελεσματικότητα. Λόγω έλλειψης 

επαρκών δεδομένων δεν διενεργήθηκαν συγκρίσεις της επίδρασης στη συνοδό καταθλιπτική 

συμπτωματολογία. Ως προς την ανοχή και ασφάλεια, στην μετα-ανάλυση βρέθηκε σημαντικά 

συχνότερη εγκατάλειψη της θεραπείας με αντικαταθλιπτικά έναντι του εικονικού φαρμάκου 

λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Ωστόσο, ειδικά για τη φλουοξετίνη βρέθηκε το αντίστροφο, 

δηλαδή λιγότερη συχνή εγκατάλειψη της θεραπείας έναντι του εικονικού φαρμάκου. 

Μεταγενέστερες συστηματικές ανασκοπήσεις επιβεβαίωσαν το γενικό συμπέρασμα της 

ως άνω μετα-ανάλυσης για την αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών επί των βουλιμικών 

συμπτωμάτων (Shapiro et al. 2007, Broft et al. 2010, Aigner et al. 2011, Flament et al. 2012, 

McElroy et al. 2012, Hay & Claudino 2012, Mitchell et al. 2013). Ωστόσο, ορισμένες 

συστηματικές ανασκοπήσεις των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών επιχείρησαν να 

απαντήσουν πιο ειδικά ερωτήματα για το προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 

συγκεκριμένων κατηγοριών αντικαταθλιπτικών και συγκεκριμένων φαρμάκων. Συγκεκριμένα, 
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οι Shapiro et al. (2007) υιοθέτησαν αυστηρά κριτήρια στην επιλογή τυχαιοποιημένων μελετών 

προκειμένου να αποτιμήσουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων στην 

ψυχογενή βουλιμία, όπως τη συμμετοχή 30 τουλάχιστον ασθενών στη δοκιμή και την 

παρακολούθησή τους για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Συνολικά για τη φαρμακοθεραπεία 

στην ψυχογενή βουλιμία, συμπεραίνουν ότι αυτή οδηγεί σε πλήρη ύφεση μία μειονότητα μόνο 

των ασθενών, ενώ τα ποσοστά εγκατάλειψης της θεραπείας φθάνουν μέχρι πάνω από 50%. 

Ακολουθώντας τα ίδια κριτήρια οι Broft et al. (2010) επέκτειναν τη συστηματική ανασκόπηση 

με νεότερες μελέτες, 14 συνολικά εκ των οποίων οι 11 με αντικαταθλιπτικά. Συμπεραίνουν, την 

υπεροχή των SSRIs – και ειδικότερα της φλουοξετίνης – σε προφίλ αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας έναντι άλλων φαρμάκων και άλλων κατηγοριών αντικαταθλιπτικών. 

Ακολούθως θα εξεταστούν συνοπτικά τα μέχρι στιγμής δεδομένα για την 

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των αντικαταθλιπτικών στην ψυχογενή βουλιμία από 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ανά κατηγορία και για συγκεκριμένα φάρμακα. 

 SSRIs 

Η φλουοξετίνη είναι το φάρμακο που έχει ελεγχθεί με τις περισσότερες μέχρι σήμερα 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, 6 συνολικά, έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με 

ψυχογενή βουλιμία. Με την εξαίρεση δύο μελετών, οι υπόλοιπες έδειξαν σημαντική υπεροχή της 

φλουοξετίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου στη μείωση των βουλιμικών επεισοδίων εντός 8-

16 εβδομάδων χορήγησης (Shapiro et al. 2007). Στη σύγκριση μεταξύ των δόσεων 60 mg και 20 

mg ημερησίως, βρέθηκε υπεροχή της μεγαλύτερης δόσης στη μείωση των βουλιμικών 

επεισοδίων σε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη (Fluoxetine Bulimia Nervosa Collaborative Study 

Group, 1992). Σημαντική επίδραση της φλουοξετίνης βρέθηκε επίσης στη μείωση των 

καθαρτικών συμπεριφορών και τη βελτίωση των των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την 

εικόνα σώματος και τη διατροφή. Η μόνη μελέτη που δεν βρήκε θετικά αποτελέσματα σε καμία 

μέτρηση βουλιμικών συμπτωμάτων διενεργήθηκε σε ασθενείς υπό νοσηλεία και αφού είχαν 

λάβει ψυχοθεραπεία (Fichter et al. 1991). Όσον αφορά τα  καταθλιπτικά και αγχώδη 

συμπτώματα τα αποτελέσματα ήταν αντιφατικά. Η πλέον μακροχρόνια από τις μελέτες έδειξε 

υπεροχή της φλουοξετίνης (60 mg ημερησίως) στην πρόληψη των υποτροπών έναντι του 

εικονικού φαρμάκου για 52 εβδομάδες (ποσοστό υποτροπής 33% έναντι 51%) αλλά με μεγάλα 

ποσοστά εγκατάλειψης της θεραπείας και από τις δύο ομάδες (Romano et al. 2002). Στις 

υπόλοιπες μελέτες που ανέφεραν ποσοστά εγκατάλειψης της θεραπείας, αυτά ήταν μικρότερα 
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στους ασθενείς που ελάμβαναν φλουοξετίνη (Shapiro et al. 2007). Πρέπει ωστόσο να ληφθεί 

υπόψη ότι από καμία μελέτη δεν αναφέρθηκαν ποσοστά πλήρους ύφεσης, δηλαδή αποχής από 

βουλιμικά επεισόδια. 

 Ορισμένα από τα αποτελέσματα των ως άνω δοκιμών της φλουοξετίνης έχουν ιδιαίτερα 

σημασία για την κλινική της χρήση. Οι Goldstein et al. (1999) συνέκριναν στη μελέτη τους τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα της φλουοξετίνης σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία με ή χωρίς 

συνοσηρά κατάθλιψη και βρήκαν ότι η επίδραση του φαρμάκου επί των βουλιμικών 

συμπτωμάτων είναι ανεξάρτητη της αντικαταθλιπτικής του δράσης. Η δοκιμή των Walsh et al. 

(2000) έγινε σε ασθενείς που είχαν εμφανίσει ανθεκτικότητα σε προηγούμενη ψυχοθεραπεία 

(ΓΣΘ ή ΔΠΘ), και έδειξε θετική επίδραση της φλουοξετίνης σε αυτή την ομάδα ασθενών. Τέλος 

μετά από ανάλυση των αποτελεσμάτων των δύο μεγαλύτερων δοκιμών, οι Sysko et al. (2010) 

βρήκαν ότι η θεραπευτική ανταπόκριση στη φλουοξετίνη (60% μείωση βουλιμικών και 

καθαρτικών συμπτωμάτων) που επέρχεται εντός 3 εβδομάδων, είναι δείκτης ανταπόκρισης και 

στη συνέχεια της θεραπείας. Βάσει των θετικών ευρημάτων από τις κλινικές δοκιμές η 

φλουοξετίνη έχει λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (Food 

and Drug Administration, FDA) για τη θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας. 

Για την επίδραση της φλουβοξαμίνης στην ψυχογενή βουλιμία υπάρχουν αντιφατικά 

αποτελέσματα. Μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή έναντι εκονικού φαρμάκου σε ασθενείς 

μετά από νοσηλεία έδειξε επίδραση της φλουβοξαμίνης στην πρόληψη των υποτροπών (Fichter 

et al. 1996) σε διάστημα 15 εβδομαδων. Αντίθετα, άλλη μεγάλη πολυκεντρική δοκιμή με 

βραχεία (8 εβδομάδων) και μακρά (52 εβδομάδων) χορήγηση δεν έδειξε υπεροχή έναντι του 

εικονικού φαρμάκου ούτε στο άμεσο ούτε στο μακροπρόθεσμο θεραπευτικό αποτέλεσμα 

(Schmidt et al. 2004). Μια μικρής κλίμακας τυχαιοποιημένη δοκιμή 12 εβδομάδων έδειξε 

υπεροχή της φλουβοξαμίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου στη μείωση βουλιμικών επεισοδίων 

και καθαρτικών συμπεριφορών (Milano et al. 2005). 

Η δράση της σιταλοπράμης στην ψυχογενή βουλιμία έχει ελεγχθεί σε δύο 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με επίσης αντιφατικά ευρήματα. Στην πρώτη απ’ αυτές δεν 

βρέθηκε διαφορά στην επίδρασή της έναντι του εικονικού φαρμάκου (Sunblad et al. 2005), ενώ 

στη δεύτερη δεν βρέθηκε διαφορά στο θεραπευτικό αποτέλεσμα έναντι ομάδας ελέγχου που 

έλαβε φλουοξετίνη (Leombruni et al. 2006). Η σερτραλίνη έχει ελεγχθεί σε μία μόνο μικρής 
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κλίμακας δοκιμή έναντι εικονικού φαρμάκου, στην οποία βρέθηκε σημαντική επίδρασή της στη 

μείωση βουλιμικών και καθαρτικών συμπεριφορών (Milano et al. 2004). 

Πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη δεδομένων για την επίδραση των SSRIs, όπως και των 

άλλων φαρμάκων, ειδικά σε έφηβους με ψυχογενή βουλιμία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με κανένα φάρμακο. Μία μόνο ανοιχτή μελέτη χορήγησε 

φλουοξετίνη 60 mg ημερησίως επί 8 εβδομάδες σε έφηβους με ψυχογενή βουλιμία με θετικά 

αποτελέσματα και καλή ανοχή του φαρμάκου (Kotler et al. 2003). 

 Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 

Τα τρικυκλικά είναι η δεύτερη κατηγορία αντικαταθλιπτικών μετά τους SSRIs με σημαντικό 

αριθμό τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, οι οποίες ωστόσο δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια 

των Shapiro et al. (2007), που προαναφέρθηκαν, με την εξαίρεση μόνο μίας δοκιμής με 

δεσιπραμίνη (Walsh et al. 1991). Η συγκεκριμένη δοκιμή έδειξε σημαντική υπεροχή του 

φαρμάκου στη μείωση των βουλιμικών επεισοδίων έναντι εικονικού φαρμάκου. Δύο μικρότερες 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με δεσιπραμίνη έναντι εικονικού φαρμάκου απέφεραν 

αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα (Hughes et al. 1986, Barlow et al. 1988), ενώ σε δύο δοκιμές 

σύγκρισης της δεσιπραμίνης με τη ΓΣΘ ή το συνδυασμό τους βρέθηκε σημαντική υστέρηση της 

θεραπείας με φάρμακο μόνο στο αποτέλεσμα (Agras et al. 1992, Leitenberg et al. 1994). 

Υπάρχουν 3 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σύγκρισης της ιμιπραμίνης με εικονικό 

φάρμακο στην ψυχογενή βουλιμία, από τις οποίες οι δύο έδειξαν σημαντική επίδραση του 

φαρμάκου στα βουλιμικά συμπτώματα (Pope et al. 1983, Agras et al. 1987) , ενώ η τρίτη έδειξε 

επίδραση μόνο στην ομάδα ασθενών που ήταν παχύσαρκες και μόνο όσον αφορά τη διάρκεια 

των βουλιμικών επεισοδίων (Alger et al. 1991). Σε μία μικρής κλίμακας τυχαιοποιημένη δοκιμή 

που συγκρίθηκε η αμιτριπτυλίνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς που λάμβαναν 

παράλληλα συμπεριφορική θεραπεία, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

θεραπευτικό αποτέλεσμα (Mitchell & Groat 1984). 

 Άλλα αντικαταθλιπτικά 

Από τα υπόλοιπα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, δύο μόνο έχουν ελεγχθεί σε δοκιμές που 

πληρούσαν τα κριτήρια των Shapiro et al. (2007), η τραζοδόνη και ο αναστολέας της 

μονοαμινοξειδάσης, βροφαρομίνη. Η τραζοδόνη βρέθηκε σημαντικά πιο αποτελεσματική από 

το εικονικό φάρμακο στη μείωση των βουλιμικών επεισοδίων και με πολύ λίγες αναφερόμενες 

ανεπιθύμητες ενέργειες (Pope et al. 1989). Στη σύγκριση της βροφαρομίνης με εικονικό 
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φάρμακο δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη μείωση της συχνότητας των βουλιμικών 

επεισοδίων ή στο ποσοστό επίτευξης ύφεσης, παρά μόνο σημαντική θετική επίδραση του 

φαρμάκου στη συχνότητα των καθαρτικών συμπεριφορών (Kennedy et al. 1993). 

 Όσον αφορά άλλους αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης υπάρχουν ευρήματα από 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με εικονικό φάρμακο για τη μοκλοβεμίδη (1 μελέτη), τη 

φενελζίνη (3 μελέτες) και την ισοκαρβοξαζίδη (1 μελέτη) με θετικά αποτελέσματα μόνο για τη 

φενελζίνη και την ισοκαρβοξαζίδη (Aigner et al. 2011) αλλά και ενδείξεις σοβαρών 

παρενεργειών σε μία από τις μελέτες με φενελζίνη (Walsh et al. 1988). Σε μία τυχαιοποιημένη 

δοκιμή συγκρίθηκε η βουπροπιόνη με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία και 

βρέθηκε σημαντική μείωση των βουλιμικών και καθαρτικών συμπεριφορών υπό το φάρμακο 

(Horne et al. 1988). Στη διάρκεια της δοκιμής προέκυψαν όμως επιληπτικές κρίσεις σε ασθενείς 

υπό αγωγή και συνεπώς η βουπροπιόνη δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για χορήγηση στην 

ψυχογενή βουλιμία. Μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή της μιανσερίνης έναντι εικονικού 

φαρμάκου σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία δεν βρήκε σημαντική επίδραση του φαρμάκου στα 

βουλιμικά συμπτώματα ούτε στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (Sabine et al. 1983). 

 

V.2.2. Άλλα φάρμακα 

 

Διάφοροι φαρμακολογικοί παράγοντες χωρίς αντικαταθλιπτική δράση έχουν δοκιμαστεί στην 

ψυχογενή βουλιμία με στόχο τον έλεγχο των βουλιμικών συμπεριφορών. Οι τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές που υπάρχουν για καθέναν από αυτούς, είναι ακόμα λίγες για να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα ακόμα και για τα φάρμακα με θετικά ευρήματα. Μία αδρή κατηγορία 

που θα αναφερθεί παρακάτω, αποτελούν τα σταθεροποιητικά του συναισθήματος φάρμακα και 

τα στοιχεία για άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες θα παρουσιαστούν ξεχωριστά. 

 Αντιεπιληπτικά – Σταθεροποιητές του συναισθήματος 

Η τοπιραμάτη έχει ελεγχθεί σε δύο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έναντι εικονικού 

φαρμάκου μέχρι σήμερα. Το σκεπτικό της χρήσης της στην ψυχογενή βουλιμία απορρέει από 

συγκεκριμένες δράσεις της που έχουν ήδη παρατηρηθεί: τη ρύθμιση της όρεξης, που έχει 

παρατηρηθεί σε ασθενείς με παχυσαρκία, και τον έλεγχο των παρορμητικών συμπεριφορών, που 

παρατηρείται σε ασθενείς με άλλες διαταραχές, όπως η διπολική διαταραχή. Στις δύο δοκιμές 

της τοπιραμάτης σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία παρατηρήθηκε σημαντική επίδρασή της στη 
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συχνότητα των βουλιμικών και καθαρτικών συμπεριφορών (Hoopes et al. 2003, Nickel et al. 

2005) καθώς και βελτίωση άλλων συμπτωμάτων της διαταραχής (Hedges et al. 2003). Οι 

συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε αυτές τις δοκιμές ήταν υπνηλία, ζάλη, 

κεφαλαλγία και παραισθησίες, οι οποίες δεν είναι σοβαρές. Η απώλεια βάρους που επίσης 

παρατηρήθηκε, συνιστά μία δράση επιθυμητή στις περισσότερες περιπτώσεις ψυχογενούς 

βουλιμίας. Ωστόσο, από τις ήδη αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου, θα πρέπει 

να θεωρείται δεύτερη επιλογή, μετά τους SSRIs, στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της 

ψυχογενούς βουλιμίας. Μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές χρειάζονται για την επιβεβαίωση της 

θεραπευτικής δράσης της τοπιραμάτης και να εγκαθιδρύσουν την ειδική χρήση της. 

 Σε μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή 8 εβδομάδων ελέγχθηκε η δράση του λιθίου 

έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία και δεν βρέθηκε θεραπευτική 

επίδραση (Hsu et al. 1991). Επίσης, σε μία μικρή, διασταυρούμενη και διπλά τυφλή μελέτη δεν 

βρέθηκε θεραπευτική επίδραση της καρβαμαζεπίνης σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία (Kaplan 

et al. 1983). Συνεπώς, τα θετικά ευρήματα για τη δράση της τοπιραμάτης δεν φαίνεται να 

μπορούν να γενικευτούν για την ευρύτερη κατηγορία των αντιεπιληπτικών φαρμάκων. 

 Οντασετρόνη 

Η οντασερόνη είναι ανταγωνιστής των 5HT3 υποδοχέων της σεροτονίνης, που χρησιμοποιείται 

μετεγχειρητικά για την αντιμετώπιση της ναυτίας και της υπερεμεσίας. Λόγω της ειδικής 

αντιεμετικής της δράσης δοκιμάστηκε σε μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή 4 εβδομάδων σε 

ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία έναντι εικονικού φαρμάκου (Faris et al. 2000). Στη 

συγκεκριμένη δοκιμή το φάρμακο δεν χορηγήθηκε σε συγκεκριμένη ημερήσια δοσολογία αλλά 

κατά την ανάδυση των συμπτωμάτων, δηλαδή της παρώθησης για υπερφαγικό επεισόδιο ή 

εμετό. Βρέθηκε σημαντική μείωση στη συχνότητα των υπερφαγικών επεισοδίων και των 

προκλητών εμετών υπό την επίδραση του φαρμάκου και γενικότερη βελτίωση της διαιτητικής 

συμπεριφοράς. Η χρησιμότητα του φαρμάκου πρέπει να επιβεβαιωθεί και από άλλες κλινικές 

δοκιμές. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στη χρήση του φαρμάκου λόγω πιθανών σοβαρών 

παρενεργειών. 

 D-φενφλουραμίνη 

Πρόκειται για παράγοντα με αντι-ορεξιογόνο δράση, που δρα μέσω αύξησης της 

σεροτονινεργικής δραστηριότητας. Σε μία τυχαιοποιημένη δοκιμή έναντι εικονικού φαρμάκου 
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δεν βρέθηκε επίδραση της D-φενφλουραμίνης στη συμπτωματολογία των ασθενών με ψυχογενή 

βουλιμία που βρίσκονταν σε ψυχοθεραπεία (Fahy et al. 1993). 

 Ναλτρεξόνη 

Η πιθανή εμπλοκή των ενδογενών οπιοειδών στην παθοφυσιολογία της ψυχογενούς βουλιμίας, 

αποτελεί τη θεωρητική βάση για τη δοκιμή της ναλτρεξόνης, που είναι αποκλειστής των 

υποδοχέων των οπιοειδών, στη θεραπεία της διαταραχής. Έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα 3 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με ναλτρεξόνη σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία. Σε μία 

αρχική, μικρής κλίμακας, διασταυρούμενη δοκιμή με εικονικό φάρμακο βρέθηκε σημαντική 

μείωση των βουλιμικών συμπτωμάτων υπό ναλτρεξόνη (Igoin-Apfelbaum & Apfelbaum 1987). 

Σε επόμενη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με χαμηλή δόση ναλτρεξόνης (50 mg) δεν βρέθηκε 

υπεροχή του φαρμάκου έναντι εικονικού φαρμάκου (Mitchell et al. 1989). Τέλος, οι Marrazzi et 

al. (1995) διενήργησαν ανάλογη δοκιμή με μεγαλύτερη δόση ναλτρεξόνης (200 mg ημερησίως) 

σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία ή ανορεξία υπερφαγικού/καθαρτικού τύπου και βρέθηκε 

σημαντική επίδραση του φαρμάκου στις υπερφαγικές και τις καθαρτικές συμεριφορές. Όλες οι 

προαναφερόμενες κλινικές δοκιμές είχαν μικρά δείγματα και η πιθανή θεραπευτική δράση του 

φαρμάκου θα πρέπει να διερευνηθεί σε μεγαλύτερες μελέτες με μεγάλες δόσεις. 

 Αντι-ανδρογόνα 

Σε δύο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ελέγχθηκε έναντι εικονικού φαρμάκου η επίδραση 

παραγόντων με ανταγωνιστική δράση στα ανδρογόνα, συγκεκριμένα της φλουταμίδης (Sunblad 

et al. 2005) και της σπιρονολακτόνης (von Wietersheim et al. 2008), χωρίς να βρεθεί θετική 

επίδρασή τους στις υπερφαγικές και καθαρτικές συμπεριφορές των ασθενών με ψυχογενή 

βουλιμία. 

 Μεθυλαμφεταμίνη 

Μία μικρής κλίμακας, διασταυρούμενη κλινική δοκιμή ενδοφλέβιας χορήγησης 

μεθυλαμφεταμίνης έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία απέφερε 

μικρότερη κατανάλωση θερμίδων σε δοκιμαστικό γεύμα υπό την επίδραση του φαρμάκου (Ong 

et al. 1983). Δεν υπάρχουν μελέτες με συστηματική χορήγηση του φαρμάκου ή άλλων ψυχο-

διεγερτικών στην ψυχογενή βουλιμία. Παρά τη θεωρητική βάση της δοκιμής τους ως αντι-

ορεξιογόνων παραγόντων, υπάρχουν επιφυλάξεις για την πιθανή κλινική χρήση τους στην 

ψυχογενή βουλιμία, επειδή θα μπορούσε να επιδεινώσει τις περιοριστικές διαιτητικές 

συμπεριφορές πολλών ασθενών (Broft et al. 2010). 
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V.2.3. Φαρμακευτική αγωγή ως θεραπεία συντήρησης 

 

Παρά το σχετικά μεγάλο αριθμό των δοκιμών φαρμάκων και ιδίως αντικαταθλιπτικών 

φαρμάκων, στη θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας, μόνο 3 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές 

εξέτασαν το αποτέλεσμα της μακράς χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, δηλαδή την επίδρασή 

της στη συμπτωματολογία μακροπρόθεσμα και στην πρόληψη των υποτροπών της διαταραχής. 

Η πρώτη κλινική δοκιμή ήταν των Fichter et al. (1996), στην οποία χορηγήθηκε σε ασθενείς 

φλουβοξαμίνη ή εικονικό φάρμακο επί 12 εβδομάδες μετά τη νοσηλεία με σκοπό την πρόληψη 

των υποτροπών. Βρέθηκε ότι η ομάδα που λάμβανε φλουβοξαμίνη εμφάνισε σημαντικά 

λιγότερες υποτροπές, περισσότερους ασθενείς σε ύφεση και μικρότερη επιδείνωση των 

βουλιμικών συμπτωμάτων. Αντίθετα, στις 52 εβδομάδες παρακολούθησης της μελέτης των 

Schmidt et al. (2004) δεν βρέθηκε υπεροχή της επίδρασης της φλουβοξαμίνης έναντι του 

εικονικού φαρμάκου στη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και τις υποτροπές. Οι Romano et al. 

(2002) συνέκριναν την επίδραση της φλουοξετίνης έναντι εικονικού φαρμάκου σε χορήγηση 52 

βδομάδων και βρήκαν σημαντικά λιγότερες υποτροπές κατά τους πρώτους 3 μήνες της 

θεραπείας και σημαντικά μικρότερη επιδείνωση συμπτωμάτων στο σύνολο της περιόδου της 

μελέτης στους ασθενείς υπό αγωγή. 

 

V.2.4. Συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής με ψυχοθεραπεία 

 

Ορισμένες μελέτες συνέκριναν την επίδραση φαρμακευτικής αγωγής – σχεδόν αποκλειστικά 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων – έναντι ψυχοθεραπείας ή το συνδυασμό των δύο παρεμβάσεων 

έναντι της καθεμιάς μόνης της. Στη σχετική μετα-ανάλυση των Hay et al. (2001) από τη βάση 

δεδομένων για συστηματικές ανασκοπήσεις Cochrane Library έγιναν όλες οι σχετικές 

συγκρίσεις με τα δεδομένα από τις υπάρχουσες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές: 

αντικαταθλιπτικά έναντι ψυχολογικών θεραπειών (5 μελέτες), αντικαταθλιπτικά έναντι 

συνδυασμού φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας (5 μελέτες) και ψυχολογικές θεραπείες 

έναντι του συνδυασμού (3 μελέτες). Από τις συγκρίσεις αυτές προέκυψαν τα εξής: 

Α) Το ποσοστό ύφεσης με αντικαταθλιπτικά ως μονοθεραπεία ήταν 20% έναντι 39% με 

ψυχοθεραπεία ως μονοθεραπεία. Η συχνότητα εγκατάλειψης της θεραπείας ήταν μεγαλύτερη 

στα αντικαταθλιπτικά. 
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Β) Το ποσοστό ύφεσης με συνδυασμό ψυχοθεραπείας και αντικαταθλιπτικών ήταν 42% έναντι 

23% με αντικαταθλιπτικά ως μονοθεραπεία. 

Γ) Το ποσοστό ύφεσης με συνδυασμό ψυχοθεραπείας και αντικαταθλιπτικών ήταν 49% έναντι 

36% με ψυχοθεραπεία ως μονοθεραπεία. Η συχνότητα εγκατάλειψης της θεραπείας ήταν 

μεγαλύτερη στο συνδυασμό θεραπειών έναντι της μονοθεραπείας. 

Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά στις παραπάνω συγκρίσεις ήταν η υπεροχή του 

συνδυασμού έναντι της ψυχοθεραπείας ως μονοθεραπεία (Γ), αλλά οι συγγραφείς επισημαίνουν 

ότι τα δεδομένα δεν ήταν επαρκή για την ανάδειξη στατιστικής σημαντικής υπεροχής της 

ψυχοθεραπείας ή του συνδυασμού έναντι των αντικαταθλιπτικών ως μονοθεραπεία. 

Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός των δύο θεραπειών εμφανίζει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα από τη θεραπεία, αλλά η αποδοχή του από τους ασθενείς είναι μικρότερη 

από αυτή στη ψυχοθεραπεία ως μονοθεραπεία. Η μονοθεραπεία με αντικαταθλιπτικά εμφανίζει 

τη μικρότερη αποτελεσματικότητα και τη μεγαλύτερη πιθανότητα εγκατάλειψης της θεραπείας 

μεταξυ των τριών επιλογών. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει και η συστηματική 

ανασκόπηση του NICE (NICE 2004). Οι Shapiro et al. (2007) επισημαίνουν ότι τα 

αποτελέσματα από τις σχετικές δοκιμές δείχνουν ότι τα ποσοστά πλήρους ύφεσης δεν είναι 

μεγάλα ούτε και με το συνδυασμό των δύο παρεμβάσεων, όπως και με τις μονοθεραπείες, ενώ 

τα ποσοστά εγκατάλειψης της θεραπείας είναι μεγαλύτερα στο συνδυασμό (έως 55%) σε 

σύγκριση με τη μονοθεραπεία. 

 Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι τα δεδομένα από τις υπάρχουσες μελέτες δεν είναι 

επαρκή για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή 

του συνδυασμού φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας στην ψυχογενή βουλιμία. Επιπλέον, 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα αθροιστικά δεδομένα έχει η εξέταση του πιθανού οφέλους από 

το συνδυασμό συγκεκριμένου φαρμάκου ή κατηγορίας φαρμάκων με συγκεκριμένη μορφή 

ψυχοθεραπείας. Ωστόσο, για την εξαγωγή τέτοιων συμπερασμάτων τα υπάρχοντα δεδομένα δεν 

επαρκούν. Στις οδηγίες της WFSBP επισημαίνεται ότι η προσθήκη τρικυκλικών 

αντικαταθλιπτικών σε ψυχοθεραπεία δεν είναι επωφελής, αλλά για το συμπέρασμα αυτό υπάρχει 

σημαντικός βαθμός επισφάλειας (βαθμός “D”) (Aigner et al. 2011). Κατά την εκτίμηση μας πιο 

ειδικά συμπεράσματα, όπως για την επίδραση συγκεκριμένων φαρμάκων, δεν μπορούν να έχουν 

καμία αξιοπιστία και θα χρειαστούν γι’ αυτό μεγάλες κλινικές δοκιμές με κατάλληλο σχεδιασμό. 
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Αντιστρόφως, μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή μέχρι στιγμής σχεδιάστηκε ειδικά για 

να εξετάσει το είδος ψυχοθεραπείας που μπορεί να ενισχυσθεί από την προσθήκη 

αντικαταθλιπτικής αγωγής. Οι Walsh et al. (1997) συνέκριναν τη ΓΣΘ και τη ψυχοδυναμικής 

προσέγγισης υποστηρικτική ψυχοθεραπεία με προσθήκη αντικαταθλιπτικού (δεσιπραμίνης με 

αλλαγή σε φλουοξετίνη σε περίπτωση μη αποτελεσματικότητας ή ανοχής) έναντι της 

μονοθεραπείας με αντικαταθλιπτικό. Βρέθηκε ότι όλοι οι ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό 

ψυχοθεραπείας με αντικαταθλιπτικό είχαν μεγαλύτερη βελτίωση στα βουλιμικά συμπτώματα 

έναντι όσων έλαβαν συνδυασμό ψυχοθεραπείας με εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, ο συνδυασμός 

της ΓΣΘ με αντικαταθλιπτικό υπερείχε σε αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με 

αντικαταθλιπτικό, ενώ ο συνδυασμός της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας με αντικαταθλιπτικό 

δεν εμφάνισε ανάλογη, στατιστικά σημαντική υπεροχή. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά του 

πιθανού θεραπευτικού οφέλους από το συνδυασμό ΓΣΘ με φλουοξετίνη, στρατηγική που είναι 

βάσιμο να αξιοποιηθεί άμεσα στην κλινική πράξη. 

 

V.2.5. Τρέχουσα χρήση φαρμάκων στην ψυχογενή βουλιμία και μελλοντική έρευνα 

 

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής για τη θεραπεία της 

ψυχογενούς βουλιμίας είναι μία χρήσιμη εναλλακτική της ΓΣΘ, που αποτελεί τη θεραπεία 

εκλογής, η οποία μπορεί να εμφανίσει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα. Συνεπώς, η χορήγηση 

αντικαταθλιπτικής αγωγής θα μπορούσε να έπεται της αρχικής αντιμετώπισης, η οποία θα 

επιχειρηθεί με ψυχοθεραπευτική παρέμβαση (APA 2006). H αντιμετώπιση με φαρμακευτική 

αγωγή επιβάλεται σε ασθενείς που εμφάνισαν φτωχή ή καμία ανταπόκριση στην ψυχοθεραπεία, 

καθώς και σε εκείνους τους ασθενείς που δείχνουν προτίμηση στη φαρμακολογική αντιμετώπιση 

ή δεν είναι εφικτό να λάβουν ψυχοθεραπεία. 

 Όσον αφορά την επιλογή του φαρμάκου, παρά τις υπάρχουσες συστάσεις για τη γενική 

κατηγορία των SSRIs ως πρώτη επιλογή (NICE 2004), τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν 

σαφώς τη συγκεκριμένη επιλογή της φλουοξετίνης σε δόσεις μεγαλύτερες από τις συνήθως 

σχρησιμοποιούμενες στην κατάθλιψη (60 mg ημερησίως), ενώ παρουσιάζουν σημαντικές 

ελλείψεις για άλλα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας, τα οποία θα πρέπει να δοκιμάζονται σε 

περιπτώσεις μη ανοχής της φλουοξετίνης (Broft et al. 2010). Για την επιλογή άλλης κατηγορίας 

αντικαταθλιπτικού θα πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς το συγκεκριμένο προφίλ 
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αποτελεσματικότητας – ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και οι 

αναστολείς της μονοαμινοξειδάσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως πρώτη επιλογή, λόγω 

των αυξημένων παρενεργειών των πρώτων και των αναγκαίων διαιτητικών περιορισμών (δίαιτα 

φτωχή σε τυραμίνη) για τους δεύτερους. Μπορεί να αξιοποιηθούν σε περιπτώσεις που η 

βουλιμική συμπτωματολογία ή η συνοσηρά κατάθλιψη αποδεικνύονται ανθεκτικές στους SSRIs. 

Αντίστοιχο ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας έχει και η τραζοδόνη 

με ενδείξεις αποτελεσματικότητας και καλό προφίλ ασφάλειας. Αντιθέτως, με βάση τις 

υπάρχουσες ενδείξεις θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση βουπροπιόνης, λόγω κινδύνου 

επιληπτικών κρίσεων. Τέλος, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η τοπιραμάτη θα μπορούσε να 

είναι επιλογή δεύτερης γραμμής σε περιπτώσεις αποτυχίας των αντικαταθλιπτικών. 

 Παρόλο που η υπάρχουσα τεκμηρίωση είναι ακόμα ελλιπής, υπάρχουν θετικές ενδείξεις 

για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ψυχοθεραπείας με την προσθήκη 

αντικαταθλιπτικού. Παρόλο, που δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παγίως συνιστώμενη θεραπευτική 

επιλογή, ο συνδυασμός των δύο θεραπειών μπορεί να είναι ενδεδειγμένη επιλογή σε δεύτερο 

χρόνο ανάλογα με τη συμπτωματολογία της ασθενούς (π.χ. συχνότητα βουλιμικών επεισοδίων, 

συνοσηρά κατάθλιψη) και την πρόοδο της ψυχοθεραπείας. Η χρησιμότητα των βενζοδιαζεπινών 

για την αντιμετώπιση του άγχους είναι αμφιλεγόμενη στους ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία. 

Πρέπει να σταθμιστεί το όφελος από την αντιμετώπιση των αγχωδών εκδηλώσεων που 

εμπλέκονται στην έκλυση βουλιμικών επεισοδίων με τον κίνδυνο αντίστροφης επίδρασης λόγω 

της πιθανής άρσης της συμπεριφορικής αναστολής που προκαλούν (Broft et al. 2010). Τέλος, 

πρέπει να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος κατάχρησης και εξάρτησης ειδικά σε ασθενείς με 

ιστορικό χρήσης ουσιών ή αυξημένη παρορμητικότητα. 

 Η μέχρι σήμερα έρευνα για τις φαρμακολογικές παρεμβάσεις στην ψυχογενή βουλιμία 

εμφανίζει μεγάλα κενά. Ακόμη και για τη δυνατότητα χρήσης άλλων SSRIs, πλην της 

φλουοξετίνης, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ενώ δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές της συγγενούς κατηγορίας των αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης και 

αδρεναλίνης (SNRIs). Ισχυρότερη τεκμηρίωση χρειάζεται για τη χρήση πιθανών δεύτερης 

επιλογής φαρμακοθεραπείων, όπως η τοπιραμάτη. Από μελλοντικές έρευνες αναμένεται να 

διερευνηθούν επίσης σημαντικά ερωτήματα για την κλινική χρήση των αντικαταθλιπτικών, όπως 

η επίδρασή τους στο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, ο αναγκαίος χρόνος χορήγησής τους ως 

θεραπεία συντήρησης και ο κίνδυνος υποτροπών ή επιδείνωσης μετά τη διακοπή της λήψης 
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τους. Παντελής είναι επίσης η έλλειψη τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών με αποκλειστικά 

εφήβους πάσχοντες (Powers & Cloak 2012). 

Πέραν των παραπάνω ερευνητικών στόχων υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο για τη 

διερεύνηση νέων φαρμακολογικών παραγόντων που μπορεί να έχουν ρόλο στην αντιμετώπιση 

της ψυχογενής βουλιμία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν φαρμακευτικοί παράγοντες που συνδέονται 

με νέους πιθανούς στόχους με βάση τα ερευνητικά ευρήματα για την παθοφυσιολογία της 

διαταραχής. Αντίστοιχες μέχρι στιγμής ενδείξεις έχουν προκύψει από τις δοκιμές της 

ναλτρεξόνης. Άλλοι παράγοντες με πιθανή συμμετοχή στο νευροβιολογικό υπόβαθρο της 

παρορμητικής υπερφαγίας και ενδείξεις για πιθανή κλινική χρήση τους στον έλεγχο των 

υπερφαγικών επεισοδίων είναι ο αγωνιστής των GABA-B υποδοχέων, βακλοφένη (Broft et al. 

2007) και ο ανταγωνιστής των NMDA υποδοχέων του γλουταμινικού, μεμαντίνη (Brennan et al. 

2008). 

 

 
V.3. Φαρμακευτική αγωγή στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

 

 
Παρόλο που η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας έχει αναγνωριστεί σχετικά πρόσφατα – 

περιγράφτηκε για πρώτη φορά ως υπό εξέταση διάγνωση στο DSM-IV – η έρευνα για τη 

φαρμακολογική αντιμετώπισή της είναι ταχύτατη, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός 

κλινικών δοκιμών φαρμάκων να έχει ήδη διενεργηθεί, σε αντίθεση με τις δοκιμές 

ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων, που αυξάνονται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς. Είναι 

προφανές ότι το φαινόμενο αυτό υποκινείται από τη γενική θεώρηση ότι η διαταραχή αυτή είναι 

πιθανότερο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με φαρμακολογικές παρεμβάσεις σε σύγκριση με 

την ψυχογενή ανορεξία και την ψυχογενή βουλιμία. 

 Η γενική θεωρητική βάση για τη δυνατότητα θεραπευτικής επίδρασης των φαρμάκων 

στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας απορρέει από το φαύλο κύκλο που συνιστούν οι 

συμπεριφορικές (υπερφαγικά επεισόδια), οι σωματικές (αύξηση βάρους – παχυσαρκία) και οι 

συναισθηματικές (καταθλιπτικά συμπτώματα ή συνοσηρά κατάθλιψη) εκδηλώσεις της 

διαταραχής (Bodell & Devlin 2010). Η αντιμετώπιση των καταθλιπτικών εκδηλώσεων, που 

μπορεί να επιτευχθεί με τη δράση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, μπορεί να αποδυναμώσει 

την έκλυση υπερφαγικών επεισοδίων, να μειώσει τη συχνότητά τους και να οδηγήσει σε 
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απώλεια βάρους, η οποία θα έχει επιπλέον θετική επίδραση στη διάθεση των ασθενών. Φάρμακα 

που αυξάνουν τον έλεγχο της όρεξης ή καταστέλουν την τάση προς υπερφαγία, θα έχουν ως 

άμεση συνέπεια τη μείωση του βάρους και ο έλεγχος της διατροφής και του βάρους μπορεί να 

έχει θετική επίδραση στη διάθεση των ασθενών, μειώνοντας περαιτέρω τη συναισθηματική 

ευαλωτότητα για έκλυση υπερφαγικών επεισοδίων. 

 Τα συμπεράσματα από τις συστηματικές ανασκοπήσεις που διενεργήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια με σκοπό τη διατύπωση κλινικών οδηγιών, όπως του NICE (NICE 2004) και της WFSBP 

(Aigner et al. 2011), διατηρούν σε ένα βαθμό μόνο τη γενική ισχύ τους και σήμερα, πολλές όμως 

κλινικές δοκιμές είναι μεταγενέστερες και πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα. Από το 

NICE προτείνεται η χορήγηση SSRI ως πρώτο βήμα αντιμετώπισης της διαταραχής, 

εναλλακτικό ή επιπρόσθετο της αυτο-βοήθειας, και διαπιστώνεται ότι η αντικαταθλιπτική αγωγή 

μπορεί να μειώσει τα υπερφαγικά επεισόδια, αλλά πιθανώς για μία υπο-ομάδα ασθενών και δεν 

είναι γνωστή η μακροπρόθεσμη διάρκεια του αποτελέσματος. Αυτές οι συστάσεις γίνονται με 

βαθμό “Β”, που είναι ενδεικτικός ελλειμμάτων στην τεκμηρίωση από τις σχετικές έρευνες 

(NICE 2004). Στη μεταγενέστερη ανασκόπηση της WFSBP συγκεκριμένα φάρμακα 

συστήνονται με βαθμό “A”, που είναι ενδεικτικός πλήρους τεκμηρίωσης από κλινικές δοκιμές: η 

ιμιπραμίνη, η σερτραλίνη, η σιταλοπράμη, η εσιταλοπράμη και η τοπιραμάτη (Aigner et al. 

2011). Στη μετα-ανάλυση των Vocks et al. (2010) βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση των 

αντικαταθλιπτικών στη συμπτωματολογία της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας αλλά με 

μεσαίο μέγεθος αποτελέσματος (effect size). Βρέθηκε επίσης επίδραση των ειδικών φαρμάκων 

κατά της παχυσαρκίας στη μείωση του βάρους αλλά όχι των αντικαταθλιπτικών ή άλλων 

φαρμάκων και δεν βρέθηκε υπεροχή του συνδυασμού φαρμακοθεραπείας με ψυχολογική 

θεραπεία. 

 Στις πιο πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις των Reas & Grilo (2014, 2015) 

εντοπίστηκαν 46 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές φαρμάκων στη διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας, που έχουν διενεργηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Όταν από αυτές εξαιρέθηκαν όσες 

είχαν μεθοδολογικά προβλήματα, δεν ανέφεραν αποτελέσματα ή αφορούσαν φάρμακο που είχε 

αποσυρθεί λόγω παρενεργειών, παρέμειναν προς μελέτη 26 μελέτες. Με βάση τα αποτελέσματα 

αυτών των δοκιμών θα παρουσιαστεί παρακάτω ο εμπειρικός έλεγχος που υπάρχει μέχρι στιγμής 

ανά κατηγορία και συγκεκριμένο φάρμακο. Θα παρουσιατούν ξεχωριστά οι κλινικές δοκιμές 



152 
 

 

των φαρμάκων ως μονοθεραπεία και οι κλινικές δοκιμές συνδυασμού των φαρμάκων με 

ψυχολογικές παρεμβάσεις. 

 

V.3.1. Αντικαταθλιπτικά 

 

Η χρήση των αντικαταθλιπτικών στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας βασίστηκε εξαρχής 

εμπειρικά στα αποτελέσματα των φαρμάκων αυτών στην ψυχογενή βουλιμία, ειδικότερα στη 

μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων, που βρέθηκε ότι επιτυγχάνεται υπό αντικαταθλιπτική 

αγωγή. Η κλινική υπόθεση για την ειδική τους δράση στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

ήταν ότι, επειδή η έκλυση των υπερφαγικών επεισοδίων συνδέεται με αρνητικά φορτισμένες 

συναισθηματικές καταστάσεις, η αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων θα οδηγήσει 

στη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων και πιθανόν στη συνέχεια σε μείωση του βάρους. 

 SSRIs 

Οι SSRIs είναι η κατηγορία αντικαταθλιπτικών με το μεγαλύτερο αριθμό κλινικών δοκιμών στη 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Η φλουοξετίνη έχει ελεγχθεί σε 5 τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα, σε 3 εκ των οποίων ως μονοθεραπεία. Στην κλινική δοκιμή που 

συγκρίθηκε η μονοθεραπεία με φλουοξετίνη έναντι εικονικού φαρμάκου, βρέθηκε ταχύτερη 

μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων υπο φλουοξετίνη αλλά μη σημανική διαφορά στην 

επίτευξη ύφεσης (πλήρους αποχής από επεισόδια) στο τέλος της δοκιμής (Arnold et al. 2002). Σε 

άλλη κλινική δοκιμή συγκρίθηκε η επίδραση της φλουοξετίνης και της σερτραλίνης μεταξύ τους 

αλλά χωρίς σύγκριση με εικονικό φάρμακο (Leombruni et al. 2008). Σε μία σύνθετη κλινική 

δοκιμή συγκρίθηκαν η φλουοξετίνη και η φλουβοξαμίνη ως μονοθεραπείες με τη ΓΣΘ και τον 

συνδυασμό της ΓΣΘ με καθένα από τα φάρμακα (Ricca et al. 2001). Και τα δύο φάρμακα ως 

μονοθεραπεία υπολείπονταν της ΓΣΘ ή του συνδυασμού τους με τη ΓΣΘ στο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα, εύρημα ενδεικτικό της υπεροχής της ΓΣΘ σε ειδική επίδραση επί της διαταραχής. 

 Πέραν της προαναφερθείσας μελέτης, η φλουβοξαμίνη έχει συγκριθεί σε 2 ακόμη 

κλινικές δοκιμές έναντι εικονικού φαρμάκου, στις οποίες δεν βρέθηκε σημαντική υπεροχή της 

στην ύφεση των υπερφαγικών επεισοδίων (Hudson et al. 1998, Pearlstein et al. 2003). Σε κλινική 

δοκιμή 6 εβδομάδων της σερτραλίνης έναντι εικονικού φαρμάκου, βρέθηκε υπεροχή της στη 

μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων και στην απώλεια βάρους αλλά όχι στην πλήρη ύφεση 

(McElroy et al. 2000). Η σιταλοπράμη ελέχθηκε επίσης έναντι εικονικού φαρμάκου σε κλινική 
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δοκιμή 6 εβδομάδων και βρέθηκε να επιφέρει ταχύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων αλλά όχι 

σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στη συχνότητα των υπερφαγικών επεισοδίων ή πλήρη ύφεση 

(McElroy et al. 2003). Στη μελέτη αυτή βρέθηκε μόνο σημαντική στατιστικά αλλά όχι κλινικά 

μείωση του σωματικού βάρους υπο σιταλοπράμη. Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα από την κλινική 

δοκιμή της εσιταλοπράμης έναντι εικονικού φαρμάκου σε παχύσαρκους ασθενείς με διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας. Βρέθηκε μη σημαντική διαφορά στη βελτίωση των συμπτωμάτων ή 

την επίτευξη ύφεσης αλλά πολύ μικρή, μολονότι στατιστικά σημαντική, μείωση του βάρους υπό 

εσιταλοπράμη (Guerdjikova et al. 2008). 

 Από τα παραπάνω δεδομένα συνάγεται περιορισμένη αποτελεσματικότητα των SSRIs 

στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, εφόσον και τα θετικά αποτελέσματα ακόμα από τις 

προαναφερόμενες κλινικές δοκιμές δεν αφορούν την πλήρη ύφεση αλλά σχετική βελτίωση. Να 

σημειωθεί επίσης ότι σε όσες από τις κλινικές δοκιμές ελέγχθηκε το αποτέλεσμα στην 

καταθλιπτική συμπτωματολογία των ασθενών δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση των 

SSRIs σε αυτή (McElroy et al. 2000, McElroy et al. 2003b, Guerdjikova et al. 2008). Μία 

σχετική μετα-ανάλυση των δεδομένων για τη φαρμακοθεραπεία στη διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας βρήκε στατιστικά σημαντική, αλλά μικρού μεγέθους, επίδραση των SSRIs στην 

επίτευξη ύφεσης και τη μείωση του σωματικού βάρους (Reas & Grilo 2008). 

 SNRIs 

Από την κατηγορία των SNRIs, μόνο η δουλοξετίνη έχει ελεγχθεί σε μία κλινική δοκιμή έναντι 

εικονικού φαρμάκου στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Στη μελέτη αυτή βρέθηκε 

ταχύτερη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων υπό τη δουλοξετίνη αλλά μη σημαντική διαφορά 

με το εικονικό φάρμακο στο τέλος της μελέτης σε επίτευξη ύφεσης, συχνότητα υπερφαγικών 

επεισοδίων, καταθλιπτική συμπτωματολογία και απώλεια βάρους (Guerdjikova et al. 2012). 

 Βουπροπιόνη 

Σε μία πρόσφατη κλινική δοκιμή η σύγκριση της βουπροπιόνης με εικονικό φάρμακο δεν έδειξε 

υπεροχή της σε επίτευξη ύφεσης, συχνότητα υπερφαγικών επεισοδίων και καταθλιπτική 

συμπτωματολογία, αλλά υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη, μολονότι μικρού μεγέθους, απώλεια 

βάρους υπό βουπροπιόνη (White & Grilo 2013). 
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 Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 

Έχουν ελεγχθεί η ιμιπραμίνη και η δεσιπραμίνη σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές αλλά σε 

συνδυασμό τους με ψυχολογικές παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει κλινική δοκιμή τρικυκλικού 

αντικαταθλιπτικού ως μονοθεραπεία στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας μέχρι σήμερα. 

 

V.3.2. Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας 

 

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, είναι η δεύτερη 

ευρύτερη κατηγορία μετά τα αντικαταθλιπτικά που έχει ελεγχθεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Βασικός κλινικός λόγος γι’ αυτό είναι η συχνή 

συνύπαρξη της διαταραχής με παχυσαρκία και η πολύ συχνή συνύπαρξη αυξημένου σωματικού 

βάρους. Η υπόθεση για την κλινική χρησιμότητα των φαρμάκων αυτών είναι ότι η απώλεια 

βάρους θα έχει θετική επίδραση στη διάθεση και τον αυτο-έλεγχο των ασθενών. Επιπλέον, τα 

φάρμακα με αντι-ορεξιογόνο δράση θα επιφέρουν μείωση της συχνότητας των υπερφαγικών 

επεισοδίων με επιπλέον θετική επίδραση στη διάθεση των ασθενών. Ωστόσο, από τα 4 

διαφορετικά φάρμακα που έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα, τα 3 έχουν ήδη αποσυρθεί από την 

κυκλοφορία λόγω σοβαρών παρενεργειών: η d-φενφλουραμίνη, η σιμπουτραμίνη και η 

ριμοναμπάντη. Όλα τα παραπάνω φάρμακα είχαν αντι-ορεξιογόνο δράση μέσω της επίδρασής 

τους στο ΚΝΣ. Αξίζει μόνο να σημειωθεί για λόγους ερευνητικού ενδιαφέροντος ότι ειδικά η 

σιμπουτραμίνη είχε τεκμηριωμένη επίδραση τόσο στη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων όσο 

και στην απώλεια βάρους ως μονοθεραπεία, όπως συνάγεται από τις σχετικές τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές της έναντι εικονικού φαρμάκου (Reas & Grilo 2014). 

 Το μόνο σχετικό φάρμακο σε κυκλοφορία με κλινικές δοκιμές στη διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας είναι η ορλιστάτη, που επιφέρει απώλεια βάρους μέσω μείωσης της 

απορρόφησης των λιπαρών από το γαστρεντερικό και δεν έχει άμεση επίδραση στο ΚΝΣ. Η 

ορλιστάτη έχει ελεγχθεί σε 3 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα, αλλά μόνο σε μία 

από αυτές ως μονοθεραπεία. Στη σύγκρισή της με εικονικό φάρμακο ως μονοθεραπεία σε 

συνδυασμό με υποθερμιδική δίαιτα σε ασθενείς με παχυσαρκία, βρέθηκε ότι επιφέρει σημαντικά 

μεγαλύτερη απώλεια βάρους και βελτίωση της συμπτωματολογίας σχετικά με τη διατροφή αλλά 

όχι σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων (Golay et al. 2005). 
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V.3.3. Άλλα φάρμακα 

 

Διάφοροι άλλοι φαρμακολογικοί παράγοντες έχουν δοκιμαστεί στη διαταραχή με στόχο τον 

έλεγχο των υπερφαγικών επεισοδίων, οι οποίοι εμπίπτουν σε αδρές κατηγορίες με παρόμοιο 

μηχανισμό δράσης, όπως οι σταθεροποιητές του συναισθήματος. Τα δεδομένα τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές που υπάρχουν για καθένα από τα φάρμακα αυτά ως μονοθεραπεία, θα 

παρουσιαστούν ακολούθως. 

 Αντιεπιληπτικά – Σταθεροποιητές του συναισθήματος 

Η τοπιραμάτη έχει ελεγχθεί σε 3 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα, σε 2 εκ των 

οποίων ως μονοθεραπεία. Και στις δύο αυτές κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με συνοσηρά 

παχυσαρκία βρέθηκε σημαντική υπεροχή της τοπιραμάτης έναντι του εικονικού φαρμάκου σε 

ποσοστά επίτευξη ύφεσης, τα οποία ήταν 64% στη μία (McElroy et al. 2003a) και 58% στη 

δεύτερη και μεγαλύτερη μελέτη (McElroy et al. 2007b). Επιπλέον, σημαντικά μεγαλύτερη 

απώλεια βάρους εμφάνισαν οι ασθενείς υπό αγωγή, η οποία ήταν κλινικά σημαντική, σε 

αντίθεση με τις δοκιμές όλων των αντικαταθλιπτικών. Ωστόσο, σημαντικά ήταν και τα ποσοστά 

εγκατάλειψης της θεραπείας στις ομάδες ασθενών που έλαβαν τοπιραμάτη και στις δύο δοκιμές 

(47% στην πρώτη και 28% στη δεύτερη, αντίστοιχα).  

 Σε μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συγκρίθηκε η λαμοτριγίνη έναντι εικονικού 

φαρμάκου και δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών στη 

συχνότητα υπερφαγικών επεισοδίων, την καταθλιπτική συμπτωματολογία ή την απώλεια βάρους 

(Guerdjikova et al. 2009). Η ζονισαμίδη συγκρίθηκε επίσης με εικονικό φάρμακο σε 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, στην οποία βρέθηκε υπεροχή της στην απώλεια βάρους αλλά 

όχι στη συχνότητα υπερφαγικών επεισοδίων και την καταθλιπτική συμπτωματολογία (McElroy 

et al. 2006). 

 Φάρμακα για τη θεραπεία της εξάρτησης 

Δύο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές υπάρχουν μέχρι σήμερα με φαρμακoλογικούς παράγοντες 

που επιφέρουν μείωση της επιθυμίας για εξαρτησιογόνες ουσίες (craving). H ακαμπροσάτη 

(McElroy et al. 2011), που χρησιμοποιείται κλινικά για την αντιμετώπιση της στέρησης αλκοόλ, 

και ο παράγοντας ALKS-33 (McElroy et al. 2013), που είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων των 

οπιοειδών, συγκρίθηκαν με εικονικό φάρμακο και δεν βρέθηκε υπεροχή τους σε κανένα δείκτη 

θεραπευτικού αποτελέσματος. Για τη ναλοξόνη, που είναι επίσης ανταγωνιστής των υποδοχέων 
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των οπιοειδών υπάρχουν μόνο προκαταρτικά θετικά αποτελέσματα από εν εξελίξει 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή (Reas & Grilo 2014). 

 Φάρμακα για τη διαταραχή ελειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 

Η πιο σημαντική, πρόσφατη εξέλιξη σχετικά με τις φαρμακολογικές παρεμβάσεις στη διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας είναι η έγκριση από τον οργανισμό FDA στις ΗΠΑ της 

λισδεξαμφεταμίνης με ένδειξη τη θεραπεία της μέτριας βαρύτητας ή σοβαρής διαταραχής, που 

έγινε στις αρχές του 2015 και είναι η μοναδική έγκριση φαρμάκου με αυτήν την ένδειξη από τον 

οργανισμό αυτό μέχρι σήμερα. Η λισδεξαμφεταμίνη ανήκει στην κατηγορία των 

ψυχοδιεγερτικών ουσιών, είναι παράγωγο της δεξτροαμφεταμίνης και χρησιμοποιείται στη 

θεραπεία της ΔΕΠΥ σε παιδιά άνω των 6 ετών και σε ενήλικες. Όπως όλα τα ψυχοδιεγερτικά 

της τάξης των αμφεταμινών, η λισδεξαμφεταμίνη δρα στον εγκέφαλο μέσω της αυξημένης 

απελευθέρωσης όλων των μονοαμινών (ντοπαμίνης, σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης). Η 

έγκρισή της από τον FDA για τη θεραπεία της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας 

υποστηρίχθηκε στα θετικά αποτελέσματα από 3 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, σε ενήλικες 

πάσχοντες από μέτριας βαρύτητας έως σοβαρή διαταραχή. Η αρχική από αυτές τις δοκιμές έχει 

δημοσιευτεί από τους McElroy et al. (2015) και βρήκε ότι σε δόσεις 50 mg και 70 mg 

ημερησίως επί 11 εβδομάδες η λισδεξαμφεταμίνη επέφερε σε μεγαλύτερο ποσοστό πλήρη ύφεση 

από το εικονικό φάρμακο (42,2% στα 50 mg και 50% στα 70 mg έναντι 21,3% με placebo) και 

μείωση της συχνότητας των υπερφαγικών επεισοδίων καθώς και αύξηση της σφαιρικής 

λειτουργικότητας στο σύνολο των ασθενών. Παρόμοια αποτελεσματικότητα αναφέρεται και 

στην ανασκόπηση όλων των δεδομένων από τις 3 κλινικές δοκιμές από τον Citrome (2015). 

Προέκυψε επίσης σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια βάρους υπό αγωγή, παρόλο που η μείωση του 

βάρους δεν ήταν ανάμεσα στους δείκτες αποτελέσματος των δοκιμών. Οι πιο συχνές 

ανεπιθύμητες ενέργειες στις δοκιμές ήταν ξηροστομία, μείωση της όρεξης, αϋπνία και 

κεφαλαλγία. Αύξηση της καρδιακής συχνότητας, που είναι η σοβαρή παρενέργεια που 

παρακολουθείται στη χορήγηση του φαρμάκου, παρατηρήθηκε σε αυτές τις δοκιμές σε ποσοστά 

αντίστοιχα με αυτά που παρατηρούνται σε ασθενείς με ΔΕΠΥ. 

 Δεν υπάρχουν άλλες κλινικές δοκιμές ψυχοδραστικών στη διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας. Από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ΔΕΠΥ, υπάρχει μόνο μία 

μικρής κλίμακας τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή της ατομοξετίνης, που είναι αναστολέας 

επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης. Σε αυτή βρέθηκε υπεροχή της έναντι του εικονικού 
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φαρμάκου στη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων, την επίτευξη ύφεσης και τη μείωση του 

βάρους, η οποία όμως ήταν πολύ μικρή (McElroy et al. 2007a). Τέλος, έχει αναφερθεί μία εν 

εξελίξει τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή της μεθυλφενιδάτης (Reas & Grilo 2014). 

 Πικολινικό χρώμιο 

Σε μία πρόσφατη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ελέγχθηκε πιλοτικά η αποτελεσματικότητα του 

χρωμίου – στη μορφή του πικολινικού χρωμίου, που κυκλοφορεί ως συμπλήρωμα διατροφής – 

στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Το χρώμιο έχει βρεθεί ότι εξομαλύνει το μεταβολισμό 

της γλυκόζης κι επιπλέον επιδρά ρυθμιστικά στην όρεξη και στη διάθεση, μέσω της ρυθμιστικής 

του επίδρασης στη δραστηριότητα της ινσουλίνης, της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης. Στη 

δοκιμή αυτή, διάρκειας 6 μηνών, το χρώμιο – ιδιαίτερα σε μεγάλες δόσεις – εμφάνισε υπεροχή 

έναντι του εικονικού φαρμάκου στη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων, του βάρους και της 

καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (Brownley et al. 2013). Οι διαφορές αυτές δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές αλλά αυτό αποδίδεται στο μικρό δείγμα της μελέτης. 

 

V.3.4. Συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής με ψυχοθεραπεία 

 

Ορισμένες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές συνέκριναν την επίδραση του συνδυασμού 

φαρμακευτικής αγωγής και ψυχολογικής παρέμβασης έναντι της μονοθεραπείας με τη μία ή και 

με τις δύο παρεμβάσεις. Το ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί με αυτές τις δοκιμές είναι αν η 

προσθήκη συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς υπό ψυχοθεραπεία ή σε άλλη 

ψυχολογική παρέμβαση, όπως η συμβουλευτική ή η ψυχολογικά υποστηριζόμενη θεραπεία για 

την απώλεια βάρους, αυξάνει αθροιστικά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στη 

συμπτωματολογία της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας ή στην απώλεια βάρους. 

 Σε δύο κλινικές δοκιμές έχει συγκριθεί η φλουοξετίνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε 

συνδυασμό με ΓΣΘ ή συμπεριφορική θεραπεία για την απώλεια βάρους. Δεν βρέθηκε ότι η 

φλουοξετίνη ενισχύει σημαντικά τη ΓΣΘ έναντι του εικονικού φαρμάκου στην επίτευξη ύφεσης 

(Grilo et al. 2005b). Στη δεύτερη κλινική δοκιμή η επιπρόσθετη ΓΣΘ σε συμπεριφορική 

θεραπεία για την απώλεια βάρους αύξησε σημαντικά την αποτελεσματικότητα, αλλά η 

προσθήκη φλουοξετίνης στη συμπεριφορική θεραπεία ή το συνδυασμό ΓΣΘ και συμπεριφορικής 

δεν αύξησε σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους παρά μόνο στη βελτίωση της 

καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (Devlin et al. 2005). Στη κλινική δοκιμή των Ricca et al. 
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(2001), που προαναφέρθηκε, βρέθηκε ότι τόσο η φλουοξετίνη όσο και η φλουβοξαμίνη ως 

μονοθεραπεία υπολείπονται σε αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ και του συνδυασμού της ΓΣΘ με 

καθένα από τα φάρμακα. Η προσθήκη της φλουοξετίνης δεν επαύξησε την αποτελεσματικότητα 

της ΓΣΘ (έναντι της μονοθεραπείας ΓΣΘ) αλλά η προσθήκη της φλουβοξαμίνης επέφερε 

σημαντική βελτίωση της υπερφαγικής συμπτωματολογίας. 

 Όπως προαναφέρθηκε, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ιμιπραμίνη και δεσιπραμίνη 

έχουν ελεγχθεί μόνο σε συνδυασμό τους με άλλες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, η ιμιπραμίνη 

συγκρίθηκε με εικονικό φάρμακο ως πρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς που ελάμβαναν διατροφική 

συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και δεν βρέθηκε σημαντική αύξηση της 

αποτελεσματικότητας υπό ιμιπραμίνη όσον αφορά τη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων, 

αλλά βρέθηκε ότι η προσθήκη ιμιπραμίνης συνδέεται με μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε 

επανεξέταση μετά 6μήνου (Laederach-Hofmann et al. 1999). H δεσιπραμίνη ως πρόσθετη 

θεραπεία επί 6μήνου σε ασθενείς που ελάμβαναν ΓΣΘ και συμπεριφορική θεραπεία για την 

απώλεια βάρους σε κλινική δοκιμή 9 μηνών, δεν εμφάνισε υπεροχή έναντι των ψυχολογικών 

παρεμβάσεων ως μονοθεραπείας στη μείωση των υπερφαγικών επεισοδίων, αλλά επέφερε 

στατιστικά σημαντική αλλά μικρή αύξηση στην απώλεια βάρους (Agras et al. 1994). 

 H τοπιραμάτη ελέγχθηκε έναντι εκονικού φαρμάκου ως πρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς 

που ελάμβαναν ΓΣΘ, σε κλινική δοκιμή 21 εβδομάδων. Βρέθηκε ότι η προσθήκη τοπιραμάτης 

επέφερε σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά επίτευξης ύφεσης και σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια 

βάρους στο τέλος της δοκιμής, αλλά δεν υπερείχε του εικονικού φαρμάκου στη 

συμπτωματολογία του συνόλου των ασθενών, όσον αφορά τόσο τη συχνότητα των υπερφαγικών 

επεισοδίων όσο και τη βαρύτητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Claudino et al. 2007a). 

 Δύο κλινικές δοκιμές εξέτασαν τα αποτελέσματα από την προσθήκη ορλιστάτης σε 

ασθενείς που ελάμβαναν ψυχολογικού τύπου θεραπείες. Στην πρώτη δοκιμή η προσθήκη της 

ορλιστάτης έναντι εικονικού φαρμάκου σε αυτο-βοήθεια καθοδηγούμενη βάσει ΓΣΘ δεν 

επέφερε αύξηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης όσον αφορά την υπερφαγική και 

καταθλιπτική συμπτωματολογία, αλλά επαύξησε σημαντικά την απώλεια βάρους (Grilo et al. 

2005a). Στη δεύτερη κλινική δοκιμή η ορλιστάτη ελέχθηκε έναντι εικονικού φαρμάκου ως 

πρόσθετη θεραπεία σε παχύσαρκες ασθενείς με διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας που 

ελάμβαναν συμπεριφορική θεραπεία για την απώλεια βάρους. Δεν βρέθηκε σημαντική αύξηση 

της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης με την προσθήκη ορλιστάτης στη βελτίωση της 
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υπερφαγικής και της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας καθώς και στην απώλεια βάρους (Grilo 

& White 2013). 

 Η πολυμορφία των προαναφερόμενων μελετών – διαφορετικοί φαρμακολογικοί 

παράγοντες σε συνδυασμό με ποικίλες ψυχολογικές παρεμβάσεις – δεν επιτρέπει γενικά 

συμπεράσματα. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους οι σχετικές μελέτες ήταν αρνητικές ως προς το 

όφελος που επιφέρει η προσθήκη φαρμακοθεραπείας, τουλάχιστον όσον αφορά την πυρηνική 

συμπτωματολογία της διαταραχής και τα ποσοστά επίτευξης πλήρους ύφεσης. Ειδικά η ΓΣΘ, 

που αποτελεί ψυχοθεραπεία εκλογής για τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, δεν φαίνεται 

ότι επαυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της αν συνδυαστεί με φαρμακοθεραπεία, με 

την εξαίρεση των αρχικών θετικών ευρημάτων για την προσθήκη φλουβοξαμίνης ή 

τοπιραμάτης, τα οποία χρειάζονται επιβεβαίωση από άλλες μελέτες στο μέλλον. 

 

V.3.5. Τρέχουσα χρήση φαρμάκων στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας και 

μελλοντική έρευνα 

 

Βρισκόμαστε σήμερα σε μία κρίσιμη περίοδο μεταβολής των δεδομένων σχετικά με τη 

φαρμακοθεραπεία στη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας λόγω της ταχύρρυθμης έρευνας, που 

αποδίδει συνεχώς νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, οι προηγούμενες εκδόσεις κλινικών 

κατευθύσεων (NICE 2004, APA 2006, WFSBP 2011, κ.ο.κ) δεν περιλαμβάνουν συστάσεις για 

τη λισδεξαμφεταμίνη, η οποία με βάση τα νεότερα δεδομένα είναι το μοναδικό φάρμακο με 

κλινική ένδειξη τη θεραπεία της διαταραχής και με ισχυρή τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητάς του ως μονοθεραπεία. Η χρήση της λισδεξαμφεταμίνης πρέπει να γίνεται 

με προσοχή για τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών από το καρδιαγγειακό, με τις 

οποίες συνδέεται η ευρύτερη τάξη των ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων, καθώς και με στενή 

παρακολούθηση λόγω του κινδύνου κατάχρησης και εξάρτησης (Reas & Grilo 2015). 

 Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα επίσης η τοπιραμάτη είναι το μοναδικό φάρμακο με 

τεκμηριωμένη και κλινικά σημαντική επίδραση στην απώλεια βάρους στη διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας και μπορεί γι’ αυτό να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στους παχύσαρκους 

ασθενείς. Σε αυτή την υπο-ομάδα ασθενών αναμένεται επιπλέον βελτίωση και της 

συμπτωματολογίας από τη θεραπεία με τοπιραμάτη. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ότι 
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σημαντικό ποσοστό των ασθενών αναμένεται να εγκαταλείψουν τη θεραπεία λόγω των 

ανεπιθύμητων ενεργειών της τοπιραμάτης. 

Η χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής για τη θεραπεία της διαταραχής επεισοδιακής 

υπερφαγίας πρέπει να γίνεται πλέον με σκεπτικισμό. Συγκεκριμένα αντικαταθλιπτικά μπορεί να 

αποτελούν μία χρήσιμη εναλλακτική της ΓΣΘ ή άλλων ψυχοθεραπειών, που αποτελούν την 

πρώτη θεραπευτική επιλογή, αλλά η αποτελεσματικότητά τους παραμένει αμφίβολη. Στη 

συνοσηρότητα με κατάθλιψη η αντικαταθλιπτική αγωγή μπορεί να είναι το πρώτο βήμα στη 

θεραπεία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ειδικές κλινικές δοκιμές για τη συγκεκριμένη ομάδα 

ασθενών, που μπορεί να έχουν ιδιαίτερο όφελος από τα αντικαταθλιπτικά. Γενικότερα, η 

αντιμετώπιση με φαρμακευτική αγωγή πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς που εμφάνισαν 

φτωχή ή καμία ανταπόκριση στην ψυχοθεραπεία, καθώς και σε εκείνους τους ασθενείς που 

δείχνουν προτίμηση στη φαρμακολογική αντιμετώπιση ή δεν είναι εφικτό να λάβουν 

ψυχοθεραπεία. 

 Οι κλινικές δοκιμές σχετικά με το συνδυασμό ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας 

είναι περιορισμένες μέχρι στιγμής, αλλά από τα αποτελέσματά τους δεν προκύπτει δυνατότητα 

σημαντική επαύξησης του αποτελέσματος της ψυχοθεραπείας, ιδιαίτερα της ΓΣΘ. Μπορεί όμως 

η προσθήκη συγκεκριμένων φαρμάκων, όπως τοπιραμάτης ή ορλιστάτης, στην ψυχοθεραπεία να 

επιφέρει μεγαλύτερη απώλεια βάρους των ασθενών. 

 Παρόλο που επεκτείνεται συνεχώς, η υπάρχουσα έρευνα για τη φαρμακευτική 

αντιμετώπιση της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας παρουσιάζει σοβαρούς μεθολογικούς 

περιορισμούς και σημαντικά κενά (Reas & Grilo 2015). Η μεγάλη πλειονότητα των κλινικών 

δοκιμών ήταν μικρής διάρκειας (6-24 εβδομάδων) και συνεπώς παρείχαν δεδομένα μόνο για την 

άμεση επίδραση των φαρμάκων και όχι για τη χρήση τους ως θεραπεία συντήρησης, τη 

διατήρηση του αποτελέσματος μακροπρόθεσμα ή τον κίνδυνο υποτροπής μετά τη διακοπή 

λήψης τους. Στις λίγες μελέτες που υπήρξε επανεξέταση 1-2 έτη μετά από τις κλινικές δοκιμές, 

παρατηρήθηκε διατήρηση του αποτελέσματος της ΓΣΘ, το οποίο δεν ενισχύθηκε από την 

προσθήκη δεσιπραμίνης, φλουοξετίνης ή φλουβοξαμίνης στην αρχική παρέμβαση (Agras et al. 

1994, Ricca et al. 2001, Devlin et al. 2007, Grilo et al. 2012a). Περισσότερη επίσης διερεύνηση 

με καλύτερο σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών χρειάζεται για το συνδυασμό φαρμακοθεραπείας 

και ψυχοθεραπείας και για τον εντοπισμό παραγόντων που προσδιορίζουν την ανταπόκριση σε 

κάθε μορφή θεραπείας ή σε συνδυασμό τους. 
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 Νέοι φαρμακολογικοί παράγοντες αναμένεται να ελεγχθούν στο άμεσο μέλλον και 

ενδιαφέρουσες ενδείξεις έχουν ήδη προκύψει για ορισμένα φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό 

δράσης από τους ήδη γνωστούς, όπως το χρώμιο. Ενδείξεις επίδρασης στην παρορμητική 

υπερφαγία και τη συχνότητα των υπερφαγικών επεισοδίων υπάρχουν επίσης για τον αγωνιστή 

των GABA-B υποδοχέων, βακλοφένη (Broft et al. 2007, Corwin et al. 2012) και εν εξελίξει 

βρίσκεται κλινική δοκιμή του παράγωγου της μοδαφινίλης, αρμοδαφινίλη, σε ασθενείς με 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Reas & Grilo 2014). Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

μεγάλη κλινική χρησιμότητα έχει η δοκιμή νέων παραγόντων, που έχουν γνωστή θεραπευτική 

δράση στην παχυσαρκία (όπως ο συνδυασμός φεντερμίνης-τοπιραμάτης, η λορκασερίνη, ο 

συνδυασμός ναλτρεξόνης-βουπροπιόνης, η λιραγλουτίδη), ως μονοθεραπεία αλλά κυρίως ως 

ενισχυτική θεραπεία στη ΓΣΘ. 
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VI 

Διατροφική αντιμετώπιση 

των διαταραχών πρόσληψης τροφής 
 

Νίκη Φίλιππα 

 
 

VΙ.1. Φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά 

 
 
Όταν γίνεται λόγος για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και δίνεται έμφαση στη μη 

φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά, εγείρεται το ερώτημα ποιά είναι η «φυσιολογική 

διατροφική συμπεριφορά» και πώς ορίζεται.  Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις μηχανές 

αναζήτησης Pubmed και Googlescholar για τον ορισμό της φυσιολογικής διατροφικής 

συμπεριφοράς δείχνει ότι υπάρχει έλλειμμα ενός παγκόσμια αποδεκτού ορισμού. Η μεγαλύτερη 

έμφαση ερευνητικά έχει δοθεί στον ορισμό του τι δεν είναι φυσιολογικό, βλ. DSM, με 

αποτέλεσμα η φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά να αναγνωρίζεται και να ορίζεται πολλές 

φορές ως η μη ύπαρξη των συμπτωμάτων των διαταραχών πρόσληψης τροφής (Herman & 

Polivy 1996). Να σημειωθεί ότι η έννοια της «φυσιολογικής διατροφικής συμπεριφοράς» 

διαφοροποιείται από την έννοια της «υγιεινής διατροφής», δηλαδή του τι τροφές πρέπει να 

τρώμε, και περιγράφει περισσότερο τη συμπεριφορά ως προς τη διατροφή και τις τροφές. 

Η ανάγκη ενός ορισμού για τη φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά έγκειται στο ότι η 

διατροφική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού βασίζεται σε αυτή και χρειάζεται να έχει ένα 

ξεκάθαρο στόχο, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες (Hart et al. 2011). Το τι είναι 

φυσιολογική συμπεριφορά επιπροσθέτως, μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους, κατά τους 

Polivy & Herman (1987). Αφενός ακολουθώντας το τι είναι οργανικά φυσιολογικό, βάση της 

πείνας και της όρεξης, και αφετέρου βάση του ποια διατροφική συμπεριφορά ακολουθεί η 

πλειοψηφία στις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες όμως μετά το 1960 έχουν ως πρότυπο το 

αδύνατο σώμα και τη δίαιτα. Το άρθρο τους με τίτλο «Διάγνωση και θεραπεία της φυσιολογικής 

διατροφικής συμπεριφοράς» καταλήγει στο ότι ο πρώτος τρόπος είναι ο προτεινόμενος, ενώ ο 

δεύτερος τρόπος ερμηνείας είναι αυτός που χρειάζεται προσοχή, λόγω του ότι φέρει ήδη 

χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν στις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η κατάσταστη της 
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χρόνιας δίαιτας, η οποία ακολουθείται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού από την εποχή του ‘60, 

βασίζεται σε αυτοκαταστροφικές και παθολογικές συμπεριφορές. Συνεπώς, οι Polivy και 

Herman ορίζουν τη φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά απλά ως «αυτή που ανταποκρίνεται 

στην αίσθηση της πείνας και σταματάει με το αίσθημα του κορεσμού». 

Στην έως τώρα βιβλιογραφία, εν γνώση μας υπάρχουν ακόμα δύο, πιο επεξηγηματικοί 

ορισμοί της φυσιολογικής διατροφικής συμπεριφορά. Ο πρώτος διατυπώθηκε από την Ellyn 

Satter (1983): 

«Φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά είναι να μπορείς να τρως όταν πεινάς και να συνεχίζεις 

μέχρι να νιώθεις πλήρης. Είναι να μπορείς να διαλέγεις τις τροφές που σου αρέσουν, και να τις 

τρως σε αρκετή ποσότητα - όχι να σταματάς να τρως γιατί θεωρείς ότι πρέπει. Φυσιολογική 

διατροφική συμπεριφορά είναι να μπορείς να εξασκείς ένα μέτριο περιορισμό στις επιλογές των 

τροφών σου ώστε να παίρνεις τις σωστές τροφές, αλλά να μην είσαι τόσο περιοριστικός ώστε να 

χάνεις τις απολαυστικές τροφές. Είναι να δίνεις στον εαυτό σου την άδεια να τρώει κάποιες 

φορές γιατί νιώθεις χαρούμενος, λυπημένος, βαριέσαι, ή γιατί απλά σε κάνει να νιώθεις ωραία. 

Φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά είναι τρία γεύματα την ημέρα, ή μπορεί να είναι να 

«τσιμπάς» κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Είναι να αφήνεις μερικά μπισκότα στο πιάτο γιατί 

ξέρεις ότι μπορείς να ξαναφάς μερικά την επομένη, ή να τρως περισσότερα τώρα γιατί είναι πιο 

νόστιμα όταν είναι φρέσκα. Φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά είναι να παρατρώς καμιά 

φορά: να νιώθεις «σκασμένος» και άβολα από το πολύ φαγητό. Είναι επίσης να τρως λιγότερο 

κάποιες φορές και να ευχόσουν να είχες κι άλλο. Φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά είναι να 

εμπιστεύεσαι το σώμα σου να επανορθώσει τα διατροφικά λάθη σου. Η φυσιολογική διατροφική 

συμπεριφορά καταλαμβάνει κάποιο από το χρόνο και τη προσοχή σου, αλλά παραμένει ως ένας, 

μεταξύ άλλων, σημαντικών τομέων της ζωής σου. Εν συντομία, η φυσιολογική διατροφική 

συμπεριφορά είναι ευέλικτη. Ποικίλει ανάλογα με τα συναισθήματά σου, το πρόγραμμά σου, 

την πείνα και τη πρόσβαση σε τροφή». 

Ο δεύτερος ορισμός δίνεται από τους Abraham και Llewelyn-Jones, οι οποίοι 

επισημαίνουν ότι φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά είναι να τρώς κάτι τουλάχιστον τρεις 

φορές την ημέρα, με σνακ ενδιάμεσα ανάλογα με την όρεξη, να τρως ευρεία ποικιλία τροφών ως 

μέρος μιας ισορροπημένης και ευέλικτης διατροφής. Είναι να τρως όταν τις επιθυμείς, 

περισσότερο από τις τροφές που σου αρέσει η γεύση και η υφή τους, να παρατρώς σε κάποιες 

περιστάσεις ή να τρως λιγότερο σε άλλες, η διατροφή σου να γίνεται ευέλικτο τρόπο ώστε να 
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μην εμποδίζει την εργασία, τη δουλειά ή την κοινωνική ζωή σου. Επίσης είναι να τρως ή όχι 

ανάλογα με το πώς νιώθεις, για παράδειγμα, στεναχωρημένος, άσχημα ή σε ένταση, να τρως σε 

κοινωνικές εξόδους με παρόμοιο τρόπο με τους υπόλοιπους στην ομάδα, να τρως σε ταχυφαγεία 

(fast food) καμιά φορά όταν το θέλεις ή πηγαίνει εκεί η παρέα σου. Τέλος να συνειδητοποιείς ότι 

το τι τρως δεν είναι το πιο σημαντικό στη ζωή σου αλλά είναι σημαντικό για τη φυσική και 

διανοητική σου υγεία, να μπορείς να προετοιμάσεις γεύμα για τον εαυτό σου και για τους 

άλλους χωρίς να νιώθεις άγχος και να γνωρίζεις τις ποσότητες της τροφής που είναι κατάλληλες 

ανάλογα με τη περίσταση (Abraham & Llewellyn-Jones 2001). 

Από τους προαναφερθέντες ορισμούς φαίνεται ότι η φυσιολογική διατροφική 

συμπεριφορά είναι ευέλικτη, παρέχει ποικιλία και δεν υπάρχουν απαγορευμένες τροφές. Το 

επόμενο θέμα που προκύπτει, είναι εάν τα άτομα που ακολουθούν κάποια δίαιτα έχουν διαφορά 

από τα άτομα με διάγνωση διαταραχής πρόσληψης τροφής και αν ναι, ποια είναι αυτή. Σε 

σχετικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί, έχει βρεθεί ότι και τα άτομα που κάνουν φυσιολογική 

δίαιτα έχουν αυξημένη ανησυχία για το βάρος τους και την  εικόνα του σώματός τους, πολλές 

φορές στον ίδιο βαθμό με άτομα με διαταραχή πρόσληψης τροφής (Garner et al. 1984). Τα 

άτομα σε δίαιτα επίσης περιορίζουν την ενεργειακή τους πρόσληψη κατά της διάρκεια της 

δίαιτας και υπερκαταναλώνουν τροφές όταν η δίαιτα τελειώσει, με τη διαφορά ότι είναι 

μικρότερου βαθμού ο περιορισμός και η υπερκατανάλωση σε σύγκριση με τα άτομα με 

ψυχογενή ανορεξία και ψυχογενή βουλιμία, αντίστοιχα (Polivy & Herman 1987). Η ειδοποιός 

όμως διαφορά βρίσκεται σε άλλα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων με διαταραχές 

πρόσληψης τροφής, τα οποία εμφανίζουν αυξημένη αίσθηση αναποτελεσματικότητας, έλλειψης 

αυτοπεποίθησης και ενδοδεκτικής αντίληψης, σε μερικές περιπτώσεις φόβο 

ωρίμανσης/ενηλικίωσης και αυξημένη διαταραχή στην αντίληψη της εικόνας του εαυτού και 

τελειομανία (Garner et al. 1983, Polivy & Herman 1987, Lampard et al. 2012). 

 
 

VΙ.2. Διατροφική αξιολόγηση 

 
 
Η διατροφική αξιολόγηση ποικίλει ανάλογα με το στάδιο της διαταρχής και το αν γίνεται σε 

νοσοκομείο, σε κλινική ημέρας ή σε εξωτερικό ιατρείο. Συνήθως τα νοσοκομεία έχουν ένα 
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πρωτόκολλο που ακολουθείται από τους κλινικούς διαιτολόγους για την αξιολόγηση της 

διατροφής του ασθενή. 

Είναι πολύ βασικό η αξιολόγηση να γίνεται με ανοιχτό μυαλό, διατηρώντας μια 

υποστηρικτική και μη κριτική στάση απέναντι στον ασθενή και την οικογένεια, στοχεύοντας στη 

συμμετοχή του ασθενή στη θεραπεία, εκτιμώντας παράλληλα την κρισιμότητα της κατάστασης 

και διατηρώντας το ιατρικό απόρρητο. Οι πρώτες εντυπώσεις του ασθενή σχετικά με την 

αντιμετώπισή του από την πολυεπιστημονική ομάδα παίζουν κρίσιμο ρόλο στην απόφασή του 

για τη συνέχεια της θεραπείας (NICE 2004). 

Οι πληροφορίες που χρειάζεται να συλλεχθούν για μια πλήρη διαιτολογική αξιολόγηση 

σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Practice Paper της Αμερικανικής Ακαδημίας Διατροφής (πρώην 

Αμερικανικός Σύλλογος Διαιτολόγων) και τις συστάσεις από την εξειδικευμένη ομάδα για τις 

διαταραχές πρόσληψης τροφής του Βρετανικού Συλλόγου Διαιτολόγων (Association PPotAD 

2011, Ozier & Henry 2011, British Dietetic Association Mental Health Group, 2011), 

συμπεριλαμβάνουν: 

 Ιστορικό μεταβολών του βάρους και αλλαγής διατροφικής συμπεριφοράς - δίαιτας 

 Ιστορικό άθλησης, σωματικής δραστηριότητας 

 Ιστορικό έμμηνου ρύσεως στα κορίτσια/γυναίκες και σταθερότητας του κύκλου 

 Ιστορικό επεισοδίων επεισοδιακής υπερφαγίας, εμέτων, χρήσης καθαρτικών 

 Αίσθηση φουσκώματος, κοιλιακού άλγους, λειτουργία εντέρου / κενώσεις 

 Εκτίμηση ιατρικών επιπλοκών (βλ. Πίνακες Ι.2 και Ι.6 στο Κεφάλαιο Ι) 

 Τρέχουσα διατροφική συμπεριφορά, συγκεντρώνοντας στοιχεία με διατροφική 

ανάκληση 24ώρου ή τριήμερο ημερολόγιο διατροφής, εστιάζοντας στην ύπαρξη 

γευμάτων, καθορισμό ποσοτήτων και τον τρόπο μαγειρέματος 

 Τρέχουσα σωματική δραστηριότητα 

 Κίνητρο για αλλαγή και στόχοι του ασθενή για τη θεραπεία 

 Ποιος ψωνίζει, μαγειρεύει όταν πρόκειται για παιδιά ή εφήβους και την ύπαρξη ή μη των 

οικογενειακών γευμάτων, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και φροντίδα του 

ασθενή 

 Αντιλήψεις της οικογένειας για τη διατροφή, την εικόνα του σώματος και ύπαρξη 

διαταραχών πρόσληψης τροφής στην οικογένεια ή ατόμων που να ακολουθούν κάποια 

δίαιτα ή ειδική διατροφή 
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 Ύπαρξη «απαγορευμένων» τροφών που αποφεύγει ο ασθενής, καταμέτρηση θερμίδων 

από ασθενείς, αποφυγή λιπαρών, βραδινού 

 Συμπεριφορά σε εκδηλώσεις, φαγητό έξω ή απ’ έξω 

 Εκτίμηση ενεργειακής πρόσληψης, πρόσληψης μακροθρεπτικών συστατικών 

(υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπαρών, φυτικών ινών, υγρών), πρόσληψης βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων, εκτίμηση ελλείψεων 

 Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής 

 Αξιολόγηση κινδύνου για σύνδρομο επανασίτισης (βλ. παρακάτω). 

Για να σχηματίσει την πλήρη εικόνα της διαταραχής πρόσληψης τροφής, χρειάζεται ο 

κλινικός διαιτολόγος να αφήσει τον ασθενή να «πει την ιστορία του» εις βάθος. Αυτό βοηθάει 

στην καλύτερη λήψη του ιστορικού και δείχνει συναισθηματική κατανόηση. Η χρήση των 

καμπύλων ανάπτυξης στα παιδιά και στους εφήβους και η παρακολούθηση της αλλαγής του 

βάρους, ύψους και δείκτη μάζας σώματος δίνει μια σχηματική αναπαράσταση της εξέλιξης της 

διαταραχής και χρησιμεύει στον καθορισμό της ευρείας κλίμακας του επιθυμητού βάρους για τη 

θεραπεία. 

Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, ο Αμερικάνικος Σύλλογος για Παρεντερική και 

Εντερική Διατροφή και η Αμερικανική Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας προτείνουν τη 

χρήση ενός συνδυασμού σωματομετρήσεων για την εκτίμηση της κρισιμότητας της υποθρεψίας 

σε σχέση με το βάρος στους εφήβους και στους νέους, διότι οι έως τώρα έννοιες του «ιδανικού 

βάρους», «επιθυμητού βάρους» και «μέσου βάρους» δεν είναι ξεκάθαρες στη βιβλιογραφία ως 

προς τον καθορισμό τους και τη χρήση τους, μη αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ρυθμού 

απώλειας βάρους. Καταλήγουν ότι πληρέστερη και πιο ακριβή εικόνα δίνει ο συνδυασμός 

εκτίμησης: 

α) του ποσοστού μέσης τιμής του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) (τρέχων ΔΜΣ / 50
η
  

εκατοστιαία θέση ΔΜΣ για ηλικία και φύλο x 100) 

β) του ΔΜΣ z-score (με -1 ως -1,9 score να εκφράζει μικρό βαθμό υποθρεψίας, -2 ως -2,9 μέτριο 

και > -3 μεγάλο) 

γ) του ποσοστού απώλειας βάρους και του ρυθμού απώλειας βάρους (Society for Adolescent 

Health and Medicine 2015).  

Με την πρόταση αυτή ένας ασθενής μπορεί να διαγνωστεί με υποθρεψία και σε κανονικό βάρος, 

εφόσον έχει υποστεί πολύ απότομη απώλεια. Απώλεια μεγαλύτερη του 15% του βάρους και 70-
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80% μέσης τιμής ΔΜΣ  να υποδεικνύει μέτρια δυσθρεψία και απώλεια μεγαλύτερη του 20% του 

βάρους σε 1 χρόνο ή μεγαλύτερη του 10% σε 6 μήνες με μέση τιμή ΔΜΣ μικρότερη του 70%, 

σοβαρή υποθρεψία (American Academy of Pediatrics 2013). 

Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η διάγνωση των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

σύμφωνα με το DSM-5 (ΑPA 2013) και το ICD-10 (WHO 1992) έχουν περιγραφεί αναλυτικά 

στο κεφάλαιο Ι. Απαραιτήτως, χρειάζεται ο κλινικός διαιτολόγος να είναι ενήμερος για αυτά, 

ώστε να τα αναγνωρίσει εγκαίρως και να παραπέμψει στον παθολόγο, σε ψυχίατρο ή 

εξειδικευμένο ψυχολόγο, οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι για την επίσημη διάγνωση. Παράλληλα με 

τα διαγνωστικά κριτήρια, χρειάζεται ο κλινικός διαιτολόγος να εκτιμά τη συνολική εικόνα και 

εμφάνιση του ασθενή. Οι ιατρικές επιπλοκές της ψυχογενούς ανορεξίας και της ψυχογενούς 

βουλιμίας έχουν αναφερθεί στους Πίνακες I.2 και I.6, αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο Ι και ορισμένες 

διατροφικές συμπεριφορές που χρήζουν κλινικής προσοχής, αναφέρονται στον Πίνακα VI.1 

(ΑPA Work Group on Eating Disorders 2006, Rosen 2010, Association PpotAD 2011). 

Οι κλινικοί διαιτολόγοι κατέχουν θέση κλειδί για την πρώιμη αναγνώριση ενδείξεων 

διαταραχών πρόσληψης τροφής στα παιδιά και στους εφήβους και κατά συνέπεια για την 

πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών σε αυτές τις ηλικίες. Οι συνήθειες που 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη φυσιολογικής διατροφικής συμπεριφοράς, είναι η κατανάλωση 

γευμάτων με την οικογένεια, η ύπαρξη προγράμματος στο φαγητό και συστηματικών γευμάτων 

και η θετική εικόνα του εαυτού. 

Σε έρευνα που έγινε to 1999 στη Μιννεσότα των ΗΠΑ σε 2516 εφήβους στα πλαίσια του 

προγράμματος “Project EAT” (Eating Among Teens), βρέθηκε ότι τα κορίτσια που έτρωγαν 5 

και περισσότερες φορές την εβδομάδα γεύματα με την οικογένεια, εμφάνισαν μετά από 5 χρόνια 

μικρότερο ποσοστό ακραίων διατροφικών συμπεριφορών, όπως χρήση καθαρτικών, πρόκληση 

εμετού (Neumark-Sztainer et al. 2008, 2009). Παρόμοια συσχέτιση έχει βρεθεί και με 

οικογενειακά γεύματα 3-4 φορές την εβδομάδα (Neumark-Sztainer et al. 2004). 

Συμπερασματικά, σε ανασκόπηση του 2015 που συμπεριέλαβε την αξιολόγηση 1783 άρθρων σε 

μηχανές αναζήτησης MEDLINE και PsycINFO υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

οικογενειακών γευμάτων και αυξημένης αυτοπεποίθησης, επιτυχίας στο σχολείο και μειωμένης 

συχνότητας διαταραχών πρόσληψης τροφής, κατάθλιψης και επιθετικών συμπεριφορών 

(Harrison et al. 2015). 
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Πίνακας VI.1 

Σημάδια αναγνώρισης διαταραχών πρόσληψης τροφής από τη διατροφική συμπεριφορά 

 

Ψυχογενής ανορεξία 

 Τεμαχισμός του φαγητού σε πολύ μικρά κομμάτια πριν την κατανάλωση 

 Κατανάλωση τροφών με συγκεκριμένη σειρά 

 Ανακάτεμα / διάλεγμα τροφών στο πιάτο 

 Αυξημένη χρήση καρυκευμάτων (αλατιού, κέτσαπ) 

 Προετοιμασία φαγητού / γλυκών για άλλους χωρίς οι ίδιοι να καταναλώνουν 

 Δυσανάλογος χρόνος ενασχόλησης με φαγητό / βάρος / συνταγές / ψαξίματος στο ίντερνετ 

 Απόκρυψη φαγητού σε χαρτοπετσέτες, τάισμα στο σκύλο, πέταμα στα σκουπίδια, δεν ακουμπάνε το 

φαγητό με τα χείλια τους 

Ψυχογενής Βουλιμία / Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

 Εξαφάνιση κάποιων τροφών από το σπίτι, όπως δημητριακά, γλυκά, τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες 

Ψυχογενής ανορεξία / Ψυχογενής βουλιμία / Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

 Θυμός / άγχος κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

 Κατανάλωση τροφών και γευμάτων σε μη φυσιολογικές ώρες 

 

 

 

 

 
 

VΙ.3. Διατροφική αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας 

 
 
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό στους επαγγελματίες υγείας αλλά και τα πρόσωπα που 

φροντίζουν τον ασθενή με ψυχογενή ανορεξία ότι η μη σίτιση δεν αποτελεί επιλογή. Η τροφή, 

παράλληλα με την ψυχολογική υποστήριξη, είναι «φάρμακο» για την ανάκτηση της 

φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού και την αποτελεσματικότερη ψυχιατρική θεραπεία 

(Association PpotAD 2011). Ο ασθενής έχει δικαίωμα να επιλέξει αν θα επανασιτιστεί εντός ή 

εκτός κλινικής, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται τα κριτήρια της υποχρεωτικής 

νοσηλείας και αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο Ι. Ανάλογα με τo πού θα παρακολουθείται ο ασθενής, 

τίθενται και οι ανάλογοι στόχοι αύξησης του βάρους. 

Σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της διατροφικής αντιμετώπισης των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής που δημοσιεύτηκε το 2011 και εντόπισε και αξιολόγησε 61 
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άρθα, συμπεραίνεται ότι η διατροφική αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής δεν 

είναι ικανοποιητικά καθορισμένη με μορφή εγχειριδίου και δεν έχει καθοριστεί ακόμα ένας 

«χρυσός οδηγός» βασισμένος σε κλινικές μελέτες, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιείται από τους 

διαιτολόγους παγκοσμίως. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις περιγράφουν πρακτικές εφαρμοσμένες 

σε κλινικές, με λίγες μελέτες να επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της παρέμβασης. Επήγει να ασχοληθούν οι διαιτολόγοι με το ερευνητικό μέρος της 

αντιμετώπισης των διαταραχών πρόσληψης τροφής και τη δημιουργία συγκεκριμένων «χρυσών 

κανόνων» και «οδηγών» της διατροφικής αντιμετώπισης των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

(Hart et al. 2011). 

Βασικός στόχος της διαιτολογικής παρέμβασης για τη θεραπεία της ψυχογενούς 

ανορεξίας είναι η αύξηση της ποσότητας και ποικιλίας των τροφών που καταναλώνονται, 

δίνοντας έμφαση στη συσχέτιση της αλλαγής αυτής, ψυχολογικά, με τη βελτίωση της υγείας, της 

ευεξίας και των επιπέδων ενέργειάς τους (Hart et al. 2011). Οι θεραπευτές που ασχολούνται με 

ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία στοχεύουν να τους βοηθήσουν να ορίζουν τον εαυτό τους 

περισσότερο μέσω άλλων πτυχών της προσωπικότητάς τους και όχι μέσω της εμφάνισης, του 

σχήματος του σώματος και του βάρους τους (Surgenor & Thornton 2000), παρότι είναι 

απαραίτητη η παράλληλη αύξηση του βάρους. Σε έρευνα που μελέτησε τη διατροφή των 

γυναικών με ψυχογενή ανορεξία οι οποίες αύξησαν το βάρος τους σε ΔΜΣ μεγαλύτερο του 20, η 

ποικιλία στις τροφές και η ενεργειακή πυκνότητα των τροφών σχετίστηκαν θετικά με τη 

καλύτερη ανάρρωση (Schebendach et al. 2008). 

Βάσει των οδηγιών του National Institute for Healthcare and Excellence (NICE 2004) οι 

περισσότεροι ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία μπορούν να λάβουν θεραπεία σε 

εξωνοσοκομειακή βάση από κατάλληλα εξειδικευμένη ομάδα. Μετά τη λεπτομερή διατροφική 

αξιολόγηση ο διαιτολόγος μπορεί να διαγνώσει το βαθμό της υποθρεψίας σε ενέργεια και 

πρωτεϊνες μέσω του ρυθμού και της έκτασης απώλειας βάρους και των αιματολογικών 

αναλύσεων, τη συχνότητα αντιρροπιστικών συμπεριφορών, όπως εμέτων και χρήση 

καθαρτικών, την υπερβολική σωματική δραστηριότητα και την έλλειψη σε μίκρο- και μάκρο- 

θρεπτικά συστατικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι διαιτολόγοι το συγκεκριμένο ρόλο τους 

στην ομάδα και να υπάρχει συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες από την αρχή της 

θεραπείας. 
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Η Delphi Study με στόχο τη δημιουργία οδηγιών διατροφής με τη μέθοδο της «γενικής 

συναίνεσης» επέλεξε 20 διαιτολόγους εξειδικευμένους στις διαταραχές πρόσληψης τροφής, με 

εμπειρία 14 ετών στον τομέα αυτό και θεραπείας 50 ως > 1000 ασθενών με ψυχογενή ανορεξία. 

Σε όσα θέματα υπήρξε συμφωνία του 85% και πλέον των διαιτολόγων όσον αφορά την 

αντιμετώπιση της διαταραχής, παρατίθενται παρακάτω. Για το θέμα της στοχοθεσίας υπήρχε 

ομοφωνία ότι καλή στρατηγική για επιλογή στόχων είναι να γίνεται αρχικά αξιολόγηση του τι 

χρειάζεται ο ασθενής για να σταθεροποιηθεί ιατρικά, οι στόχοι να βασίζονται και στο τι ο 

ασθενής θεωρεί σημαντικό και να τίθενται ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι (SMART, Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Ομοφωνία υπήρξε στο ότι το βάρος-στόχος για 

τα παιδιά και τους εφήβους πρέπει να βασίζεται στην εξέλιξή τους βασισμένη στις καμπύλες 

ανάπτυξης και ότι οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν στην αρχική διατροφική αξιολόγηση των 

παιδιών με το διαιτολόγο. Επίσης πρέπει να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν οι ειδικοί τους 

ασθενείς για τα συμπτώματα του υποσιτισμού και να τους ενθαρρύνουν στο να αποκατασταθεί η 

υγεία τους παρά το βάρος τους. Σημαντική παρατήρηση είναι η ομοφωνία των ειδικών ότι το 

διατροφικό πλάνο πρέπει να βασίζεται στις τροφές που οι ασθενείς ήδη καταναλώνουν, και να 

τροποποιείται σταδιακά με βελτιώσεις. Οι κλινικοί διαιτολόγοι καλό είναι να συζητούν με τους 

ασθενείς τις αντιλήψεις των τελευταίων για την εικόνα του σώματός τους και πώς τη 

διαστρευλώνουν. Όταν οι ασθενείς εμφανίζουν αντίσταση και άρνηση για συνεργασία με τη 

θεραπεία, το 95% των διαιτολόγων συμφωνεί ότι χρειάζεται να συζητούν και να βρίσκουν τα 

κίνητρα των ασθενών και τι τους ευχαριστεί, ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι στη ζωή τους και 

πώς η διαταραχή πρόσληψης τροφής τους επηρεάζει. Τέλος η συζήτηση για το γενετικό και το 

βιολογικό υπόβαθρο των διαταραχών πρόσληψης τροφής βοηθά να μειωθεί η ντροπή και ενοχή 

που νιώθουν οι ασθενείς. Η προσέγγιση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία του 

ασθενή, διότι τα κίνητρα των ασθενών αλλάζουν με την ηλικία όπως και οι επιπλοκές στην υγεία 

(Mittnacht & Bulik 2015). 

Συχνή έλλειψη σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία 

Η θειαμίνη (βιταμίνη Β1) και τα επίπεδα του μαγνησίου είναι συχνά χαμηλά σε άτομα με 

ψυχογενή ανορεξία. Οι ανάγκες σε θειαμίνη αυξάνονται ραγδαία κατά τη σίτιση λόγω της 

παραγωγής της πυροφωσφορικής θειαμίνης, η οποία χρησιμοποιείται για το μεταβολισμό των 

υδατανθράκων. Επιπροσθέτως, παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και μειωμένη 

πρόσληψη ασβεστίου, τα οποία συνεισφέρουν στον αυξημένο κίνδυνο για οστεοπενία. Η 
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αναιμία που συναντάται στους ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, δημιουργείται λόγω της χαμηλής 

πρόσληψης σιδήρου ή και φυλλικού οξέος. Τέλος τα επίπεδα ψευδαργύρου επίσης χρειάζονται 

παρακολούθηση (Association PpotAD 2011). 

Λόγω των πολλαπλών ελλείψεων σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία συνήθως χορηγείται 

προληπτικά ένα συμπλήρωμα πολυβιταμίνης στην αρχή της θεραπείας και σε περιπτώσεις 

σοβαρής διαταραχής η σίτιση αρχικά γίνεται με μεγάλη προσοχή προς αποφυγή του συνδρόμου 

επανασίτισης, το οποίο αναλύεται παρακάτω. 

 

VI.3.1. Επιθυμητός ρυθμός αύξησης του βάρους και της ενεργειακής πρόσληψης 

 

Βάσει των συστάσεων του NICE, στους περισσότερους ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, ο εβδομαδιαίος συνιστώμενος ρυθμός αύξησης βάρους είναι 0,5 - 1 κιλό 

την εβδομάδα σε περιβάλλον νοσηλείας και 0,5 κιλό την εβδομάδα σε εξωνοσοκομειακή 

παρακολούθηση (NICE 2004). Παραπλήσιοι στόχοι τίθενται και από την Αμερικανική 

Ψυχιατρική Εταιρεία  η οποία συνιστά ως ρεαλιστικού στόχους 0,9 - 1,4 κιλά την εβδομάδα 

κατά τη νοσηλεία και 0,23 - 0,45 κιλά την εβδομάδα σε εξωνοσοκομειακή παρακολούθηση 

(APA Work Group on Eating Disorders 2006). Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η 

αύξηση στους ενήλικες ασθενείς με ρυθμό ίσο με 0,8 κιλά την εβδομάδα ή μεγαλύτερο κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας σχετίζεται σημαντικά με καλύτερη πρόγνωση στον ένα χρόνο εκτός 

νοσοκομείου (Lund et al. 2009). 

Σε περιπτώσεις ασθενών με χρόνια ψυχογενή ανορεξία το πρώτο βήμα αντιμετώπισης 

είναι να σταματήσει η απώλεια βάρους και να επιτευχθεί η διατήρηση του βάρους, πριν να 

αρχίσει η αύξησή του. Είναι επιβεβαιωμένο ότι, σε αντίθεση με τους παχύσαρκους ασθενείς που 

χάνουν δύσκολα βάρος και το αυξάνουν εύκολα, οι ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία 

παρουσιάζεται η αντίθετη τάση. Ενώ έχουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας αναπαύσεως λόγω 

του χαμηλού βάρους τους (Resting Εnergy Εxpenditure μετρημένη ως kcal/ημέρα), εμφανίζουν 

αύξηση του μεταβολισμού κατά την αύξηση των προσλαμβανόμενων θερμίδων και του βάρους, 

με αποτέλεσμα να χρειάζεται να καταναλώσουν ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες για να υπάρξει η 

επιθυμητή ανάκτηση βάρους (Zwaan et al. 2002, Reiter & Graves 2010). 

Σε μελέτη σίτισης που έγινε σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, η άμεση ανταπόκριση 

των ασθενών στην πρόσληψη γλυκόζης ήταν η μείωση της λιπογένεσης και η αύξηση του 
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μεταβολισμού αναπαύσεως (Russell et al. 2001), πιθανόν για την αναπλήρωση των βασικών 

λειτουργιών του οργανισμού και την παραγωγή μυελίνης, η οποία είχε ήδη καταναλωθεί για να 

καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισμού, όπως και την παραγωγή θερμότητας 

(Schlemmer et al. 1998). Από τα ευρήματα των σχετικών ερευνών συνάγεται ότι η θερμογένεση 

μετά την κατανάλωση τροφής από ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία μπορεί να φτάνει και στο 

30% της ολικής ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης, σε σχέση με το 15% σε άτομα φυσιολογικού 

βάρους (Vaisman et al. 1991, Zwaan et al. 2002). Είναι σημαντικό όταν ερμηνεύονται τα 

ευρήματα μελετών σε σχέση με το βασικό μεταβολισμό των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία ή 

το μεταβολισμό αναπαύσεως, να διακρίνεται αν είναι μετρημένος ως kcal την ημέρα ή kcal ανά 

κιλό βάρους ανά ημέρα. Το συμπέρασμα από τις έως τώρα μελέτες είναι ότι ότι ο μεταβολισμός 

μετρημένος ανά κιλό μυικής μάζας και ανά kcal την ημέρα αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 

επανασίτισης και χρειάζεται μεγαλύτερη ενεργειακή πρόσληψη για την ανάκτηση του κάθε 

κιλού σε σύγκριση με άτομα φυσιολογικού βάρους ή υπέρβαρα. 

Σε πρόσφατη ανασκόπηση για τη διατροφική αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας 

που εξέτασε όλες τις σχετικές μελέτες των ετών 1960-2012, συμπεραίνεται ότι αρχίζοντας τη 

θρέψη με 30-40 kcal / κιλό / ημέρα και αυξάνοντας σταδιακά σε 70-100 kcal / κιλό / ημέρα 

μπορεί να επιτευχθεί αύξηση βάρους 1-1,5 κιλό την εβδομάδα για τους ασθενείς σε νοσηλεία 

(Marzola et al. 2013). H ανασκόπηση επισημαίνει ότι υπάρχουν ελλιπείς γνώσεις όσον αφορά 

την πλήρη ανάκτηση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού μέσω της διατροφής και 

χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την εμπεριστατωμένη αναπλήρωση όλων των θρεπτικών 

συστατικών που λείπουν. 

Το σύνολο των θερμίδων που χρειάζεται να καταναλωθούν για την αύξηση του βάρους, 

σαφώς ποικίλει, με περισσότερες θερμίδες να χρειάζονται στον περιοριστικό τύπο της 

ψυχογενούς ανορεξίας [ο μέσος όρος των μελετών κυμαίνεται από 3055 θερμίδες την ημέρα 

(Sunday & Halmi 2003) έως 6401 kcal ανά κιλό αύξησης βάρους (Walker et al. 1979)] σε σχέση 

με τον υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο της διαταραχής [ο μέσος όρος κυμαίνεται από 2788 kcal την 

ημέρα (Sunday & Halmi 2003) έως 5324 kcal ανά κιλό αύξησης βάρους (Newman et al. 1987)]. 

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA Work Group on Eating Disorders 2006) συνοψίζει 

ότι κατά τη διάρκεια της φάσης ανάκτησης βάρους 70-100 θερμίδες ανά κιλό την ημέρα 

χρειάζονται για ορισμένους ασθενείς, δηλαδή για ασθενή στα 45 κιλά χρειάζονται από 3150-

4500 kcal την ημέρα, με τα αγόρια να έχουν πολύ αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Στις 
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οδηγίες του NICE η γενική οδηγία συνοψίζεται σε αύξηση κατά 3500-7000 kcal την εβδομάδα 

για την αύξηση κατά 0,5 με 1 κιλό την εβδομάδα (NICE 2004). 

Όσον αφορά στα παιδιά με ψυχογενή ανορεξία, σε μια από τις λίγες μελέτες στο θέμα 

της επανασίτισης συνιστάται, εφόσον δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συνδρόμου 

επανασίτισης, να ξεκινά η θρέψη με 1250-1750 kcal / ημέρα, ανάλογα πάντα με τη θερμιδική 

πρόσληψη πριν την εκκίνηση της θεραπείας και τη σοβαρότητα της νόσου, με αύξηση κατά 250 

kcal / ημέρα (Sylvester & Forman 2008). Στον οδηγό Παιδιατρικής Διατροφής που 

χρησιμοποιείται στο Νοσοκομείο Παίδων Βοστώνης, συνήθως η σίτιση ξεκινά με 1500 kcal / 

ημέρα για τα κορίτσια και 1750 kcal / ημέρα για τα αγόρια, η οποία μπορεί να αυξάνεται επίσης 

κατά 250 kcal / ημέρα, πάντα προσαρμόζοντας τη θεραπεία σε συνεργασία με την υπόλοιπη 

ομάδα στις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενή (Hendricks & Duggan 2005). 

Μία σημαντική τεχνική της ΓΣΘ για την ψυχογενή ανορεξία είναι η τήρηση καθημερινού 

ημερολογίου διατροφής, στο οποίο οι ασθενείς καλούνται να καταγράφουν ακριβώς τι τρώνε, τι 

πίνουν, πού γίνεται αυτό, τη διάθεσή τους, εάν παραέφαγαν ή χρησιμοποίησαν καθαρτικές ή 

άλλες αντιρροπιστικές συμπεριφορές. Η καταγραφή αυτή βοηθάει στο να εντοπιστεί και να 

συζητηθεί πώς αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη διατροφή τους, όπως και το ποιές 

τροφές πυροδοτούν αντιρροπιστικές συμπεριφορές (Nichols & Gusella 2003, Touyz et al. 2008). 

Ο αυτοέλεγχος μέσω των ημερολογίων διατροφής και συνηθειών είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τη 

μείωση των αντιρροπιστικών συμπεριφορών. 

 

VI.3.2. Σύνδρομο επανασίτισης 

 

Το σύνδρομο επανασίτισης συνίσταται σε μεταβολικές και ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν 

σε έναν σοβαρά υποσιτισμένο ασθενή, που βρίσκεται σε κατάσταση καταβολισμού. Δυστυχώς 

δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιός ασθενής σε κατάσταση υποθρεψίας ή ασιτίας θα εμφανίσει το 

σύνδρομο, αλλά χρειάζεται να είναι προετοιμασμένη η ομάδα παρέμβασης για το ενδεχόμενο, 

διότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ασθενή. Ομάδες κινδύνου για το σύνδρομο συνιστούν παιδιά 

τα οποία βρίσκονται σε χρόνια κατάσταση υποθρεψίας (εβδομάδων ή μηνών), ασθενείς με πολύ 

απότομη και μεγάλη απώλεια βάρους και ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία. Χρειάζεται να 

τονιστεί ότι κινδυνεύουν και άτομα με κανονικό βάρος ή υπέρβαρα, εφόσον έχουν χάσει πολύ 
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βάρος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όσοι χρησιμοποιούν διουρητικά, κάνουν εμετούς ή 

παίρνουν καθαρτικά, ή ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και μεγάλη απώλεια βάρους. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι η υποφωσφαταιμία (Mehanna et al. 

2008). Επιπλέον χαρακτηριστικά είναι η υπομαγνησιαιμία, υποκαλιαιμία, δυσανεξία στη 

γλυκόζη, κατακράτηση υγρών και έλλειψη θειαμίνης (βιταμίνης Β1) (Marzola et al. 2013). Με 

την έναρξη της ραγδαίας επανασίτισης υπάρχει απότομη αύξηση των αναγκών για τα συστατικά 

αυτά ενδοκυττάρια λόγω της παραγωγής ινσουλίνης, η οποία κινητοποιεί την παραγωγή 

γλυκογόνου, πρωτεϊνών και λίπους. Έχοντας τις αποθήκες αυτών των συστατικών μειωμένες ως 

συνέπεια της υποθρεψίας, το αποτέλεσμα είναι η μετακίνηση των προαναφερόμενων 

ηλεκτρολυτών από το εξωκυττάριο στο ενδοκυττάριο περιβάλλον και η απότομη μείωσή τους 

στο αίμα. Οι κλινικές επιπτώσεις μπορεί να είναι αρρυθμίες, υπόταση, καρδιακή παύση, 

αναπνευστική παύση, μυοπάθεια, ραβδομυόλυση, μεταβολική οξείδωση, αταξία και κώμα 

(Royal College of Psychiatrists 2014). Πριν την έναρξη της επανασίτισης τα επίπεδα των 

ηλεκτρολυτών αυτών στο αίμα πιθανό να εμφανίζονται φυσιολογικά λόγω της συρρίκνωσης του 

ενδοκυττάριου συστήματος και της μειωμένης απέκκρισης από τα νεφρά (Mehanna et al. 2008). 

Ο ακριβής επιπολασμός του συνδρόμου αυτού είναι άγνωστος, εν μέρει λόγω των μη 

σαφών κριτηρίων για τη διάγνωσή του. Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνταν τα τελευταία 

χρόνια για τη πρόληψη του συνδρόμου επανασίτισης, προέρχονταν από το NICE (2006) και 

παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.2 ως διαγνωστικά σημεία για τον αυξημένο κίνδυνο. 

Η ενεργειακή πρόσληψη που προτείνεται για την εκκίνηση της θεραπείας, κυμαίνεται 

από 5 - 10 kcal / κιλό βάρους την ημέρα, με το κατώτερο όριο να συνιστάται για ενήλικες με 

ΔΜΣ μικρότερου του 14. Προτείνεται η σταδιακή αύξηση των θερμίδων στις επόμενες 4-7 

ημέρες κάτω από στενή παρακολούθηση, ώστε να φτάσουν ή να υπερβούν τις συνιστώμενες 

ενεργειακές απαιτήσεις. Υποχρεωτική είναι η παράλληλη πρόσληψη πολυβιταμινών και 

ιχνοστοιχείων πριν την έναρξη και κατά τις πρώτες 10 ημέρες της σίτισης. Χρειάζεται συνεπώς 

καθημερινή συστηματική παρακολούθηση τις πρώτες 5-7 ημέρες επανασίτισης στα επίπεδα 

ηλεκτρολυτών, φωσφόρου, μαγνησίου, καλίου και ασβεστίου και κάθε άλλη μέρα για τις 

επόμενες εβδομάδες καθώς και με ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
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Πίνακας VI.2 

Κριτήρια του NICE για την αναγνώριση ενηλίκων με υψηλό κίνδυνο συνδρόμου επανασίτισης 

 

Ο ασθενής να έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

 Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)  < 16 kg/m2 (ενήλικες) 

 Μη επιδιωκόμενη απώλεια βάρους  > 15% τους τελευταίους 3-6 μήνες 

 Ελάχιστη ή καμία ενεργειακή πρόσληψη της τελευταίες 10 ημέρες 

 Χαμηλά επίπεδα καλίου, μαγνησίου, φωσφόρου στο πλάσμα πριν την επανασίτιση 

Είτε ο ασθενής έχει 2 ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

 Δείκτη Μάζας Σώματος < 18,5 kg/m2 (ενήλικες) 

 Μη επιδιωκόμενη απώλεια βάρους  > 10% τους τελευταίους 3-6 μήνες 

 Ελάχιστη ή καμία ενεργειακή πρόσληψη για περισσότερο από 5 ημέρες 

 Ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ, ή χρησης φαρμάκων όπως ινσουλίνης, διουρητικών, αντιόξινων, 

χημειοθεραπείας 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τις οδηγίες του NICΕ διατυπώθηκαν ανησυχίες μετά από θανάτους λόγω 

υποθρεψίας, σε περιπτώσεις που υπήρξε υπερβολικά αυστηρή τήρηση των χαμηλών θερμίδων 

για τη θεραπεία του υποσιτισμού, όπως προτείνεται στις συστάσεις αυτές. Οι οδηγίες αυτές 

πρέπει να προσαρμόζονται ανά περίπτωση. Η ομάδα του MARSIPAN (Management of Really 

Sick Patients with Anorexia Nervosa), λαμβάνοντας υπόψιν τα γεγονότα αυτά, προτείνει τα εξής 

για την αντιμετώπιση του συνδρόμου επανασίτισης (Royal College of Psychiatrists 2014): 

 Τα άτομα με υψηλό ρίσκο για το σύνδρομο πρέπει να ξεκινούν επανασίτιση σε κλινικές 

αντιμετώπισης διαταραχών πρόσληψης τροφής με 5-10 kcal / κιλό/ ημέρα με 12ωρη 

παρακολούθηση της φυσικής τους κατάστασης και των ηλεκτρολυτών ώστε να αυξηθούν 

οι θερμίδες γρήγορα, στην έλλειψη του συνδρόμου επανασίτισης και να αποφευχθεί η 

υποθρεψία. 

 Εάν ο φώσφορος πλάσματος πέσει κάτω από 0,4 mmol/lt χρειάζεται άμεση 

νοσοκομειακή αντιμετώπιση. Στην ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση οι θερμίδες 

μπορούν να ξεκινήσουν στα επίπεδα 5-10 ή με 15 kcal / κιλό / ημέρα και να αυξηθούν 

σταδιακά μέσα στις 2 επόμενες ημέρες στις 20 kcal / κιλό / ημέρα, εφόσον δεν υπάρχουν 
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ενδείξεις του συνδρόμου και να φτάσουν τις 30 kcal / κιλό την ημέρα ή περισσότερο στις 

8 με 10 ημέρες. 

 Στις περιπτώσεις με Δείκτη Μάζας Σώματος < 14 στους ενήλικες ή με ασιτία > 15 

ημέρες η σίτιση ξεκινάει στις 5 kcal / ημέρα (Khan et al. 2011).  

 Η πρόσληψη υγρών για να αποφευχθεί οίδημα λόγω επανασίτισης, πρέπει να 

περιορίζεται σε όχι περισσότερο από 30–35 ml / κιλό / 24 ώρες. 

Το σύνδρομο επανασίτισης κατά τις συστάσεις του MARSIPAN, μπορεί ακόμα να 

αποφευχθεί με μια δίαιτα με μειωμένους υδατάνθρακες και με τροφές πλούσιες σε φώσφορο, 

όπως γάλα, τυρί, σολωμός, χοιρινό, μοσχάρι, καρύδια βραζιλίας. Βοηθητική μπορεί να είναι και 

η χρήση των υπερθερμιδικών συμπληρωμάτων διατροφής με 2 kcal/ml, τα οποία έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα υδατανθράκων. 

 

VI.3.3. Βάρος – στόχος 

 

Είναι σημαντικό στα άτομα με ψυχογενή ανορεξία να προτείνεται ως στόχος ένα εύρος από 

πιθανά βάρη και όχι ένα νούμερο. Αυτό βοηθάει στο να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει ένας και 

μόνο αριθμός για το βάρος ο οποίος είναι σωστός και συνεπώς οδηγεί στην πιο ευέλικτη σκέψη 

πάνω στο θέμα αυτό. Στους ενήλικες το βάρος-στόχος μπορεί να είναι μέσα στο εύρος του ΔΜΣ 

20-25 (Touyz et al. 2008), συνοδευόμενο με την ανάκτηση της εμμήνου ρύσεως και των 

φυσιολογικών οργανικών και ψυχολογικών λειτουργιών του οργανισμού (Couturier & Lock 

2006). 

Σε αντίθεση με το DSM-IV (APA 1994), στο οποίο ορίζεται η ψυχογενής ανορεξία 

βάρος μικρότερο από το 85% του αναμενόμενου για την ηλικία και το φύλο, στα κριτήρια DSM-

5 (APA 2013) δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του χαμηλού βάρους. Το σχετικό κριτήριο έχει 

επαναδιατυπωθεί ως «Περιορισμός της προσλαμβανόμενης ενέργειας σε σχέση με τις ανάγκες, 

που οδηγεί σε σημαντικά χαμηλό σωματικό βάρος στο πλαίσο που προσδιορίζεται από την 

ηλικία, το φύλο, την πορεία ανάπτυξης και τη φυσική υγεία. Το σημαντικά χαμηλό βάρος 

ορίζεται ως βάρος που είναι λιγότερο από το κατώτερο όριο του φυσιολογικού ή, σε παιδιά και 

εφήβους, λιγότερο από το κατώτερο όριο του αναμενόμενου». Στο DSM-5 περιγράφονται 

διαβαθμίσεις της βαρύτητας της διαταραχής με βάση το ΔΜΣ: μεγαλύτερο ή ίσο του 17 είναι 
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ενδεικτικό ήπιας διαταραχής, ενώ μικρότερο του 15 πολύ σοβαρής (με τις ανάλογες 

εκατοστιαίες θέσεις για τα παιδιά και τους εφήβους). 

Όσον αφορά τους έφηβους και τους νέους, πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε Position Paper 

της Ένωσης για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική σχετικά με την ιατρική αντιμετώπιση της 

περιοριστικής διατροφής στις ηλικίες αυτές (Society for Adolescent Health and Medicine 2015). 

Αναγνωρίζοντας τη σύγχυση που υπάρχει στη βιβλιογραφία με την εναλλαγή των όρων ιδανικό 

σωματικό βάρος (ideal body weight), αναμενόμενο βάρος (expected body weight) και μέσο 

σωματικό βάρος (median body weight) καταλήγει στην πρόταση να αποφεύγεται η χρήση των 

όρων αυτών. Προτείνεται η χρήση του επί τοις εκατό (%) μέσης τιμής του ΔΜΣ, του z-score και 

των κιλών και ρυθμού απώλειας βάρους για την κατηγοριοποίηση της υποθρεψίας σε ήπια, 

μέτρια ή σοβαρή. Για το βάρος-στόχο χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η όλη πορεία του ασθενή, η 

φυσιολογική ανάπτυξη στις καμπύλες πριν τη νόσο όσον αφορά το βάρος, ύψος, ΔΜΣ, η ηλικία 

πρώτης έμμηνου ρύσης και το τρέχον στάδιο εφηβείας. 

Το υγιές βάρος υποστηρίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της ομαλής εξέλιξης της εφηβείας, της ανάπτυξης σε σωματικό και 

ψυχολογικό επίπεδο και της ανάκτησης της έμμηνου ρύσης όταν έχει διακοπεί, μαζί με τη 

βελτίωση της οστικής πυκνότητας. Τονίζεται ότι ανάκτηση βάρους, χωρίς ανάκτηση έμμηνου 

ρύσης δεν σχετίζεται με αύξηση στην οστική μάζα (Society for Adolescent Health and Medicine 

2015). Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η πρόγνωση είναι καλύτερη όταν η κλίμακα του βάρους-

στόχου τίθεται στα υψηλότερα επίπεδα και όχι οριακά (Lund et al. 2009, Association PPotAD 

2011). 

 

VI.3.4. Χρήση ρινογραστρικής ή παρεντερικής σίτισης ή υγρών ενεργειακών 

συμπληρωμάτων κατά τη νοσηλεία 

 

Σε ανασκόπηση του 2013 έγινε εκτενής αναζήτηση στη βιβλιογραφία ως προς τις μεθόδους 

σίτισης για τη διατροφική αποκατάσταση των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία και 

παρατηρήθηκε ότι σε κατάσταση νοσηλείας η πιο συνήθης μέθοδος σίτισης ήταν η ρινογαστρική 

σε συνδυσμό με σίτιση από το στόμα και η δεύτερη σε χρήση μέθοδος ήταν ο συνδυασμός 

τροφής από το στόμα και ενεργειακών συμπληρωμάτων (Hart et al. 2013). Η ανασκόπηση 

επισημαίνει ότι η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και χρειάζονται περισσότερες μελέτες 
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σχετικά με το ποια μέθοδος σίτισης είναι πιο αποτελεσματική για την αύξηση του βάρους κατά 

τη νοσηλεία. 

Η ρινογαστρική σίτιση όταν αυτή κρίνεται «σωτήρια για την υγεία», σε σχετική έρευνα 

δεν επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών και τη δέχτηκαν πιο εύκολα στην 

αρχική φάση της νοσηλείας από τη σίτιση από το στόμα (Paccagnella et al. 2006). Οι ασθενείς 

στη αρχική φάση είχαν μεγάλο άγχος για την αύξηση του βάρους, δυσκολία αναγνώρισης της 

συναισθηματικής τους κατάστασης και δυσκολία στην αίσθηση των σωματικών τους 

λειτουργιών, συνεπώς δέχτηκαν πιο εύκολα την εντερική σίτιση λόγω της κλινικής σοβαρότητας 

της κατάστασης και του ότι κρίνεται «σωτήρια για την υγεία». Τη σίτιση και από το στόμα τη 

δέχτηκαν μετά τη 10η-15η ημέρα νοσηλείας, όταν ο κίνδυνος για την υγεία τους είχε μειωθεί. Τα 

κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στη παραπάνω μελέτη για τη παρέμβαση ως «σωτήρια για την 

υγεία», ήταν μεταξύ άλλων ΔΜΣ < 13 με απώλεια βάρους > 10% στις τελευταίες 15-30 ημέρες 

ή και με μικρότερη απώλεια εφόσον συνοδευόταν από αρρυθμίες ή μεταβολική απορρύθμιση, ή 

με ΔΜΣ < 15 με ιατρικές επιπλοκές ή με κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικές σκέψεις. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ρινογαστρικής σίτισης είναι ότι οι ασθενείς αισθάνονται 

λιγότερη δυσφορία, φούσκωμα και πόνο απ’ ό,τι με την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων 

τροφής (Robb et al. 2002, Hart et al. 2013). Τα βασικά προβλήματα είναι ότι οι ασθενείς 

απορρυθμίζουν το σωληνάκι της σίτισης, το τραβάνε ή/και το αφαιρούν (Neiderman et al. 2001, 

Robb et al. 2002) και ότι υπάρχει κίνδυνος ιατρικών επιπλοκών, όπως ερεθισμός στη μύτη, 

παλινδρόμηση και αναρρόφηση. Η ρινογαστρική σίτιση φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 

περιπτώσεις σοβαρά υποσιτισμένων ασθενών, στις οποίες είναι λεπτή η ισορροπία για την 

αποφυγή του συνδρόμου επανασίτισης (αν χρησιμοποιηθεί μια έντονη αύξηση των θερμίδων) 

και την αποφυγή παράλληλα του υποσιτισμού, που είναι εξίσου επικίνδυνος (μέσω της πολύ 

συντηρητικής θεραπείας) (Gentile 2012). 

Σε τρεις μόνο από τις 26 σχετικές μελέτες υπήρξε χρήση παρεντερικής σίτισης σε άτομα 

με μέση ηλικία από 14,9-25,4 έτη και ΔΜΣ εισαγωγής 12,7-14,3 και το αποτέλεσμα στην 

αύξηση του βάρους κυμάνθηκε από 2,5 κιλά σε 63 ημέρες έως 11,1 κιλά σε 63,5 ημέρες, το 

οποίο αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 0,7-1,22 κιλά την εβδομάδα (Pertschuk et al. 1983, Tonoike 

et al. 2004, Diamanti et al. 2008). Δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια για την επιλογή της 

παρεντερικής σίτισης, εξαρτάται από τους κανονισμούς της κάθε κλινικής και την κρίση της 
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διεπιστημονικής ομάδας ως προς την κρισιμότητα της κατάστασης.  Η επιλογή της μεθόδου 

σίτισης προσαρμόζεται προσωπικά στον κάθε ασθενή. 

Τέλος, η ανασκόπηση των μεθόδων σίτισης των Hart et al. (2013) αναφέρει τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης ενεργειακών συμπληρωμάτων, όπως ότι (α) σε μικρότερο όγκο 

αποδίδουν περισσότερη ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, (β) χρησιμοποιούνται από κλινικές ως 

συμπλήρωμα όταν η συγκεκριμένη ποσότητα τροφής δεν έχει καταναλωθεί σε κάποιο γεύμα, 

ώστε να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες θερμίδες και (γ) μπορούν να παρουσιαστούν στους 

ασθενείς ως «φάρμακο» και να μειωθεί η αντίσταση. 

Σε μικρής κλίμακα έρευνα που συνέκρινε την αρχική σίτιση ασθενών με ψυχογενή 

ανορεξία υπό νοσηλεία αποκλειστικά με υγρά ενεργειακά συμπληρώματα σε σχέση με 

αποκλειστική λήψη στέρεας τροφής, έδειξε ότι η διατροφή σε υγρή μορφή στην αρχική φάση 

της θεραπείας συνοδεύτηκε από λιγότερη φοβία για την αύξηση βάρους, λιγότερα 

γαστρεντερικά συμπτώματα και σταδιακή αύξηση του βάρους (Arii et al. 1996). Παράλληλα 

όμως, ως μειονέκτημα της μεθόδου σημειώνεται η αποφυγή χρήσης και εκμάθησης της τροφής 

ως μέσο θρέψης και ότι οι ασθενείς μπορεί να συνηθίσουν να βασίζονται σε συμπληρώματα 

χωρίς να μαθαίνουν πώς να σιτίζονται επαρκώς από την τροφή και να χρησιμοποιουν τις 

«απαγορευμένες τροφές» τους (Arii et al. 1996, Hart et al. 2013). Συνεπώς η χρήση των υγρών 

ενεργειακών συμπληρωμάτων είναι χρήσιμη περισσότερο κατά την αρχική φάση της θεραπείας 

με στόχο τη μετάβαση σε σίτιση αποκλειστικά με τροφή. 

Στην ανασκόπηση των Hart et al. (2013) επίσης παρατηρείται ότι η διάρκεια της 

νοσηλείας ανεξαρτήτως μορφής σίτισης έφτανε κατά μέσο όρο περίπου 60 ημέρες με ΔΜΣ 

εισαγωγής 14-15 και αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 6 κιλά κατά μέσο όρο, με 

μέσο όρο ενεργειακής πρόσληψη περίπου 2600 kcal / ημέρα. 

 
 

VΙ.4. Διατροφική αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας 

 
 
Ο σχεδιασμός για τη διατροφική αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας γίνεται έπειτα από 

λεπτομερή διατροφική αξιολόγηση και συζήτηση με το θεράποντα ιατρό-ψυχίατρο. Η χρήση του 

ιστορικού διατροφής πολλές φορές υποδεικνύει διατροφικές ελλείψεις, οι οποίες μπορεί να μην 

είναι εμφανής στα εργαστηριακά αποτελέσματα. Ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση 
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της ψυχογενούς βουλιμίας είναι η τεχνική αυτο-επιτήρησης της ΓΣΘ με τη χρήση του 

ημερολογίου διατροφής, με στόχο την καθημερινή καταγραφή της τροφής που καταναλώνει ο 

ασθενής, της ποσότητας, του τόπου και της διάθεσής του (Abraham & Llewellyn-Jones 2001). 

Ο διαιτολόγος αξιολογεί το ημερολόγιο και ενθαρρύνει τον ασθενή, σε συνεργασία με 

τον ψυχολόγο ή ψυχίατρο, να κάνει κάποιες βασικές αλλαγές οι οποίες είναι βοηθητικές για τη 

θεραπεία. Αρχικά ο διαιτολόγος βοηθάει τον ασθενή να σχεδιάσει συστηματικά γεύματα 

(δηλαδή 3 την ημέρα) και περίπου 2 ενδιάμεσα σνακ, να σταματήσει το καθημερινό ζύγισμα 

(ζύγισμα μόνο 1 φορά την εβδομάδα), να μειώσει / σταματήσει τα υπερφαγικά επεισόδια και τον 

προτρέπει να μη μετράει θερμίδες. 

Σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή σε 158 γυναίκες με ψυχογενή βουλιμία, 

βρέθηκε ότι ο αριθμός των γευμάτων και των σνακ, αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά με τη 

θεραπεία, σε σχέση με τον αριθμό κατά την εισαγωγή, με αποτέλεσμα τη μείωση των 

βουλιμικών επεισοδίων. Χαρακτηριστικά όσες γυναίκες κατανάλωσαν μέσα σε 28 ημέρες, 

τουλάχιστον 80 γεύματα (περίπου 3 την ημέρα) και 21 απογευματινά σνακ μείωσαν τα 

βουλιμικά επεισόδεια κατά 70% (Shah et al. 2005). Η στρατηγική σταθερών γευμάτων και 

ενδιάμεσων σνακ συμβάλλει στην αποφυγή ενός χαοτικού τρόπου διατροφής, που 

χαρακτηρίζεται από απώλεια γευμάτων, μεγάλη στέρηση, ακολουθούμενη από υπερφαγικά 

επεισόδια και τροφοδότηση του φαύλου κύκλου της βουλιμικής συμπεριφοράς. Οι 

υποθερμιδικές δίαιτες πολλές φορές προκαλούν απορρύθμιση της όρεξης και πυροδοτούν 

υπερφαγικά επεισόδια (Salvy & McCargar 2002), τα οποία πολλές φορές χαρακτηρίζονται από 

αυξημένη πρόσληψη της ενέργειας από λιπαρά και μικρότερη από πρωτείνη (Yanovski et al. 

1992). Συνεπώς ο στόχος του διαιτολογικού πλάνου είναι ο κορεσμός, η ισορροπημένη διατροφή 

με σωστή αναλογία μακροθρεπτικών συστατικών, η εκπαίδευση στις μερίδες για την ηλικία, τη 

δραστηριότητα και το φύλο και η πλήρη κάλυψη των αναγκών σε θρεπτικά συστατικά, 

εξηγώντας ότι η τροφή δεν είναι μόνο θερμίδες αλλά παρέχει απαραίτητα συστατικά για την 

ομαλή λειτουργία του οργανισμού. 

Παράλληλα με τα παραπάνω, αναλύεται στους ασθενείς ποια είναι η φυσιολογική 

διατροφική συμπεριφορά. Οι ασθενείς λαμβάνουν εκπαίδευση για την περιεκτικότητα των 

τροφών σε ενέργεια και σε μίκρο- και μάκρο- θρεπτικά συστατικά και καθοδήγηση για τη 

διόρθωση της έλλειψης ηλεκτρολυτών (Association PpotAD 2011), εφόσον χρειάζεται. Η χρήση 

καθαρτικών σχετίζεται με διαταραχή των ηλεκτρολυτών, της ενυδάτωσης και της λειτουργίας 
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του εντέρου. Κατά τη διακοπή τους, η δίαιτα χρειάζεται να είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και 

υγρά για την αποκατάσταση της φυσιολογικής εντερικής λειτυργίας (Association PpotAD 2011). 

Σε επόμενο στάδιο, ο διαιτολόγος βοηθάει τον ασθενή να επανεντάξει τις σταδιακά στη 

διατροφή «απαγορευμένες τροφές» ή αυτές που φοβάται ότι θα πυροδοτήσουν υπερφαγικό 

επεισόδιο, και διαδοχικά εκπαιδεύει το άτομο να αποφεύγει τις «αυστηρές» δίαιτες (Abraham & 

Llewellyn-Jones 2001). Μελέτη παρέμβασης 3 μηνών, των Laessle et al. (1991), συνέκρινε τη 

διατροφική παρέμβαση με την παρέμβαση μέσω της διαχείρισης του στρες για τη θεραπεία της 

ψυχογενούς βουλιμίας σε 55 γυναίκες. Η διατροφική θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα μια πιο 

γρήγορη βελτίωση της διατροφικής συμπεριφοράς και μεγαλύτερη μείωση των επεισοδίων 

υπερφαγίας σε σχέση με τη θεραπεία διαχείρισης του στρες, η οποία είχε καλύτερα 

αποτελέσματα ως προς τη μείωση του άγχους και της αυτοπεποίθησης. Η μελέτη καταλήγει στο 

ότι η διατροφική παρέμβαση χρειάζεται να συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό πλάνο θεραπείας της 

ψυχογενούς βουλιμίας, παράλληλα με την ψυχολογική. 

 

 

 

 

Πίνακας VI.3 

Στόχοι για τη διατροφική αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας 

 

Ο διαιτολόγος βοηθάει τον ασθενή να... 

 προγραμματίσει από πριν τι θα φάει, ανάλογα με την περίσταση, ώστε να μην χρειάζεται να πάρει την 

απόφαση όταν πεινάει πολύ 

 τηρεί το πρόγραμμα και να το καταγράφει 

 αποφεύγει να χρησιμοποιεί αντιρροπιστικές συμπεριφορές για τα υπερφαγικά επεισόδια ή να λιμοκτονεί 

ή να χάνει γεύματα – μια υπερφαγία δεν «χαλάει» το πρόγραμμα, χρειάζεται να επιστρέφει κανονικά σε 

αυτό 

 αντιστέκεται στην παρώθηση για υπερφαγία/ εμετό με το να χρησιμοποιεί άλλες δραστηριότητες που του 

αποσπούν την προσοχή ή που του αρέσει να κάνει. Βοηθά τον ασθενή να φτιάξει μια λίστα για να τις έχει 

έτοιμες σε περίπτωση ανάγκης. 

 συμπεριλαμβάνει στη διατροφή ποικιλία από τροφές – δεν υπάρχουν απαγορευμένες τροφές 

 απολαμβάνει το φαγητό, να δίνει έμφαση στις γεύσεις 

Προσαρμοσμένο από Touyz et al. (2008) 
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Στους ενήλικες και μεγαλύτερους εφήβους ο κλινικός διαιτολόγος βοηθά στην ανίχνευση 

των τροφών και των καταστάσεων που λειτουργούν ως «πυροδοτητές» των επεισοδίων και στη 

σταδιακή διαχείρισή τους. Οι τροφές αυτές μπορούν να ενσωματωθούν εξαρχής στο διαιτολόγιο, 

ή να προστεθούν σταδιακά ανάλογα με την προσωπικότητα του ασθενή και τη συζήτηση με το 

θεράποντα ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Κύριος στόχος είναι ο ασθενής να νιώσει ότι αποκτά τον 

έλεγχο στη διατροφική συμπεριφορά και έχει οργάνωση στα γεύματά του, όπως και να μαθαίνει 

πώς να διαχειριστεί τις περιπτώσεις που ξεφεύγει σε ποσότητες, χωρίς να προβεί σε υπερβολικές 

αντιρροπιστικές συμπεριφοφές (Association PpotAD 2011). Στο μοντέλο της οικογενειακής 

θεραπείας, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία των εφήβων με ψυχογενή βουλιμία 

στηρίζοντάς τους κατά τη διάρκεια των γευμάτων και ελέγχοντας τη συμπεριφορά τους μετά το 

γεύμα, π.χ. υπερβολική άσκηση, κλείσιμο στο μπάνιο (Forsberg & Lock 2015). Μία σύνοψη των 

συμπεριφορικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διατροφικής αντιμετώπισης της ψυχογενούς 

βουλιμίας παρουσιάζεται στον Πίνακα VI.3. 

 

 
VΙ.5. Διατροφική αντιμετώπιση της διαταραχής επεισοδιακής 

υπερφαγίας 

 
 
Όπως και στην ψυχογενή βουλιμία, βασικός ρόλος του διαιτολόγου στη διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας είναι η εκπαίδευση του ασθενούς για το τι σημαίνει φυσιολογική διατροφική 

συμπεριφορά και η αξιολόγηση της διατροφής για πιθανές ελλείψεις (Association PpotAD 

2011). Χρήσιμος είναι ο έλεγχος του περιβάλλοντος στο οποίο ζεί το άτομο με διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας, ώστε να μην υπάρχουν διαθέσιμες ή ορατές οι τροφές που 

πυροδοτούν τα επεισόδια (Laessle et al. 1991, Salvy et al. 2002). Πρόσφατη έρευνα σε ασθενείς 

με διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας ή ψυχογενή βουλιμία έδειξε ότι τα υπερφαγικά 

επεισόδια σχετίζονταν με το αν το άτομο είναι μόνο στο σπίτι, συνήθως αυξάνονταν το 

απόγευμα, νωρίς το βράδυ ή τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα, αυξάνονταν ανάλογα με την 

πρόσβαση σε τροφές/σνακ πλούσιες σε ενέργεια και οι «λιγούρες» αυξάνονταν όταν το άτομο 

βρισκόταν στη κουζίνα, τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο και κοντά σε φούρνο. Το αίσθημα της 

λιγούρας και η τάση για υπερφαγία ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς σε σχέση με την ομάδα 
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ελέγχου, εκτός από τις περιστάσεις που είχαν καλή διάθεση, στις οποίες η τάση για υπερφαγία 

ήταν όσο μειωμένη όσο και της ομάδας ελέγχου (Pla-Sanjuanelo et al. 2015). 

Τα συμπεράσματα αυτά καλό είναι να λαμβάνονται υπόψιν και στην αντιμετώπιση των 

υπερφαγικών επεισοδίων στα παιδιά και στους εφήβους. Η κατανάλωση φαγητού μαζί με την 

οικογένεια, η μείωση της διαθεσιμότητας των υπερθερμιδικών τροφών στο σπίτι, το μαγείρεμα 

συγκεκριμένης ποσότητας τροφής χωρίς πολύ πλεόνασμα, η επιλογή μιας διαφορετικής 

διαδρομής για να μην περνάνε από το φούρνο, η συζήτηση με φίλους και συγγενείς να μη 

φέρνουν γλυκά/λιπαρά σνακ στο σπίτι, βοηθά στον έλεγχο του περιβάλλοντος και τον 

περιορισμό των υπερφαγικών επεισοδίων. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την έκλυση 

επεισοδίων  υπερφαγίας, είναι κυρίως συναισθηματικοί, όπως το αίσθημα ανίας, η κατάθλιψη, 

το άγχος, η ένταση και η θλίψη αλλά και ορισμένοι οργανικοί, όπως το αυξημένο αίσθημα 

πείνας και τάσης για γλυκό (Vanderlinden et al. 2001). 

Βασικό εργαλείο για τη θεραπεία της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας, όπως και 

στην ψυχογενή βουλιμία, είναι η τήρηση του ημερολογίου διατροφής. Ο διαιτολόγος το 

χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της ποιότητας της διατροφής, την εξεύρεση καταστάσεων και 

τροφών που πυροδοτούν τα επεισόδια και για να ενθαρρύνει τον ασθενή, σε συνεργασία με τον 

ψυχολόγο, να έχει συστηματικά γεύματα (δηλαδή 3 την ημέρα) και περίπου 2 ενδιάμεσα σνακ. 

Έρευνα σε αντιμετώπιση της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας με ΓΣΘ, έδειξε ότι η αλλαγή 

στις διατροφικές συνήθειες και η εκμάθηση των 3 γευμάτων την ημέρα με 2-3 προσχεδιασμένα 

ενδιάμεσα σνακ είχε ως αποτέλεσμα την στατιστικά σημαντική μείωση των εβδομαδιαίων 

υπερφαγικών επεισοδίων (Zendegui et al. 2014). Είναι σημαντικό ο ασθενής να καταλάβει ότι η 

πολύ μικρή κατανάλωση τροφής για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως να μην τρώει πρωινό, 

μεσημεριανό ή να κάνει πολύ αυστηρή υποθερμιδική δίαιτα χωρίς παρακολούθηση, μπορεί να 

πυροδοτήσει στον οργανισμό υπερφαγικά επεισόδια (Touyz et al. 2008, da Luz et al. 2015), 

όπως και στην περίπτωση της ψυχογενούς βουλιμίας. 

Είναι σημαντικό να ενταχθεί με ορθό τόπο ο στόχος της απώλειας βάρους στο πλαίσιο 

της συνολικής αντιμετώπισης της διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας, δεδομένου ότι στην 

πλειονότητά τους οι ασθενείς είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Σε ανασκόπηση 11 μελετών σε 

υπέρβαρους ασθενείς χωρίς διάγνωση διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας κατά την έναρξη 

αυστηρής δομημένης δίαιτας, βρέθηκε ότι στις 5 μελέτες μειώθηκαν τα επεισόδια υπερφαγίας με 

την στερητική δίαιτα, στις 4 αυξήθηκαν και στις 2 δεν υπήρχε αλλαγή. Συνεπώς με τα έως τώρα 
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δεδομένα, δεν μπορεί να υπάρξει σαφές συμπέρασμα όσον αφορά τη συσχέτιση της αυστηρής 

δίαιτας με την εφάνιση επεισοδιακής υπερφαγίας. Ένας μικρός αριθμός μελετών σε άτομα με 

διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας στην έναρξη της δίαιτας κατέδειξε ότι η στερητική δίαιτα 

μείωσε τα επεισόδια κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για την 

εξέλιξη μετά το τέλος της δίαιτας (da Luz et al. 2015). Παράλληλα, η δίαιτα με μικρά και συχνά 

υποθερμιδικά γεύματα σχετίζεται με λιγότερα υπερφαγικά επεισόδια σε άτομα με ψυχογενή 

βουλιμία (Elran-Barak et al. 2015). Συνεπώς, μέχρι να προκείψουν περισσότερα δεδομένα από 

μελέτες στο μέλλον για τη σχέση μεταξύ της δίαιτας και της υπερφαγίας, καλό είναι οι 

υπέρβαροι ασθενείς είτε με διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας είτε χωρίς, που θέλουν να 

ακολουθήσουν στερητική δίαιτα, να ακολουθούν οργανωμένο πρόγραμμα με μικρά και συχνά 

γεύματα και με τη βοήθεια ειδικού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπερφαγικών επεισοδίων. 

Θεωρείται βοηθητικό προκειμένου να ωθούνται οι ασθενείς να υιοθετούν συστηματικά 

γεύματα στη δίαιτα, να ενημερώνονται για τη μελέτη «πείνας στη Μιννεσότα» του Keys και της 

ομάδας του κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την περίοδο, 36 άντρες, για να εκδηλώσουν 

την αντίθεσή τους με τον πόλεμο συμμετείχαν εθελοντικά σε μια μελέτη πείνας, στην οποία επί 

6 μήνες έτρωγαν το μισό από ό,τι χρειάζονταν με στόχο να χάσουν το 25% του βάρους τους. Το 

αποτέλεσμα ήταν να υποφέρουν από πολλά από τα συμπτώματα των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής – ασχολούνταν εμμονικά με το φαγητό, μελετούσαν συνταγές, ονειρεύονταν τροφές κ.ά. 

– και όταν τους δόθηκε πλήρης πρόσβαση σε τροφή, εκδήλωσαν υπερφαγικά επεισόδια 

συνοδευόμενα από εμετό (Keys et al. 1950). Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τη σχέση υπερβολικής 

στέρησης – υπερφαγίας. 

Η διατροφική θεραπεία με βάση το ημερολόγιο διατροφής δίνει έμφαση στο σχεδιασμό 

γευμάτων με προσοχή στο πότε τρώνε οι ασθενείς (Latner & Wilson 2000) παράλληλα με το 

σχεδιασμό σταθερών γευμάτων και σνακ. Συμπεριλαμβάνει όλες τις τροφές, χωρίς να υπάρχουν 

απαγορευμένες (Laessle et al. 1991, Latner & Wilson 2000), χρησιμοποιώντας προπλάσματα 

διατροφής και ισοδύναμα τροφών για καλύτερη επεξήγηση των μερίδων (Hart et al. 2011). 

Γίνεται απαραίτητα επεξήγηση του τι σημαίνει φυσιολογική διατροφή με έμφαση στο ότι είναι 

ευέλικτη και δεν υπάρχει μια ιδανική δίαιτα που πρέπει να ακολουθηθεί. Καλό είναι να 

ενθαρρύνονται οι ασθενείς να καταναλώνουν φαγητό σε ένα μέρος του σπιτιού μόνο, τη 

κουζίνα, και να μην απασχολούνται με άλλες δραστηριότητες παράλληλα, όπως να βλέπουν 

τηλεόραση, ώστε να αντιλαμβάνονται τα σήματα κορεσμού από το σώμα τους (Tanofsky-Kraff 
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et al. 2007, Burmeister & Carels 2014). Επίσης ενθαρρύνεται το μαγείρεμα συγκεκριμένης 

ποσότητας φαγητού και να πετάγεται το πλεόνασμα (Salvy et al. 2002). Τέλος, μετά από ένα 

υπερφαγικό επεισόδιο ο ασθενής ενθαρρύνεται να επιστρέψει στο διατροφικό του πρόγραμμα 

κανονικά, στο επόμενο σχεδιασμένο γεύμα ή σνακ για αποκτηθεί η αίσθηση ελέγχου και να 

αποτραπεί ο φαύλος κύκλος της υπερφαγίας (Salvy et al. 2002, American Dietetic Association 

2006, Hart et al. 2011). 

Παράλληλα με τη διατροφική παρέμβαση είναι απαραίτητη από την αρχή της θεραπείας 

και η ψυχολογική θεραπεία για την αντιμετώπιση των συνθηκών που οδηγούν στα υπερφαγικά 

επεισόδια, την στήριξη στα αισθήματα ντροπής και τύψης που ακολουθούν αυτή τη 

συμπεριφορά και τη διαχείριση της αίσθησης του σώματος και της αυτοπεποίθησης. 

Τα χαρακτηριστικά του θεράποντα – διαιτολόγου, ψυχολόγου, ιατρού – που είναι 

συνδεμένα με πρόοδο στη θεραπεία και εδραίωση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης με τα άτομα 

που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης τροφής, συμπεριλαμβάνουν την εκδήλωση του 

αυθεντικού ενδιαφέροντος για τον ασθενή, την ενσυναίσθηση (Omizo & Oda 1988), την ενεργή 

συμμετοχή στη διαδικασία της θεραπείας, την ειλικρίνια και ανοιχτή συμπεριφορά, ώστε ο 

ασθενής να νιώσει άνετα να εμπιστευτεί τους φόβους και τις μη φυσιολογικές συμπεριφορές 

του, και τη ρεαλιστική στοχοθεσία, ανάλογα με τον ασθενή (Whisenant & Smith 1995, 

American Dietetic Association 2006). Ο διαιτολόγος για να διαχειριστεί ασθενείς με διαταραχές 

πρόσληψης τροφής χρειάζεται να εκπαιδευτεί κατάλληλα, μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων και 

μελέτης ειδικών εγχειριδίων. Επιπροσθέτως, πολύ σημαντική είναι η συχνή συνεργασία με τους 

ψυχιάτρους και ψυχολόγους, η παρακολούθηση και η συζήτηση των περιστατικών μαζί τους, 

που βοηθά στο να τίθενται στόχοι ρεαλιστικοί και προσαρμοσμένοι στον κάθε ασθενή. 
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VIΙ 

Η πρόληψη στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 
 

Αθανασία Λιοζίδου 

 

 
VΙΙ.1. Εισαγωγή – Ψυχικές διαταραχές και πρόληψη 

 

 
Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν το ένα τρίτο (2.2 δισεκατομμύρια άτομα) του παγκόσμιου 

πληθυσμού (Unicef 2012). Οι νευροψυχιατρικές διαταραχές σε αυτόν τον πληθυσμό είναι κύριος 

παράγοντας επιβάρυνσης της υγείας, αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό 15-30% των 

σταθμισμένων λόγω αναπηρίας ετών ζωής (Disability Adjusted Life Years, μονάδα μέτρησης 

της επιβάρυνσης σε χαμένα έτη υγιούς ζωής) κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες ζωής ενός ατόμου. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει ευρεία αναγνώριση της σημασίας της προαγωγής της ψυχικής υγείας και 

της πρόληψης των ψυχιατρικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους (Belfer 2008). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) περίπου το ένα τέταρτο έως το 

ένα τρίτο του πληθυσμού στην Ευρώπη υποφέρει από μία ψυχιατρική νόσο ετησίως (WHO 

2015). Μόνο το 50% από τους ψυχικά πάσχοντες λαμβάνει βοήθεια από επαγγελματία, ενώ 

ακόμη λιγότεροι πάσχοντες λαμβάνουν την κατάλληλη επαγγελματική φροντίδα. Επιπλέον, οι 

ψυχικές διαταραχές είναι περισσότερο διαδεδομένες στους κοινωνικά ασθενέστερους, ενώ οι 

δυσμενείς επιπτώσεις τους μεγεθύνονται από τους παράγοντες κινδύνου που συμπλέκονται σε 

αυτόν τον πληθυσμό (π.χ. το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, η φτωχή διατροφή, η έλλειψη φυσικής 

άσκησης), ο οποίος επίσης έχει και τη λιγότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε 

ενήλικες προέρχονται από νωρίς στη ζωή (Kim-Cohen et al. 2003, Kessler et al. 2007). 

Πρόσφατα στοιχεία του ΠΟΥ αναφέρουν πως οι μισές ψυχιατρικές διαταραχές ξεκινούν πρίν 

από την ηλικία των 14 ετών. Εντούτοις, κι ενώ έχουν προκύψει ανά τω κόσμω αποδοτικές 

οικονομικά παρεμβάσεις πρόληψης, μόνο το 1% των προϋπολογισμών για την υγεία δαπανώνται 

στην πρόληψη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόσφατη αναφορά του ΠΟΥ για την 

ψυχική υγεία: «Κατά το παρόν, η διαθεσιμότητα και η επένδυση σε υπηρεσίες για την ψυχική 

υγεία ποικίλλει σημαντικά ανά την Ευρώπη. Σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις θέσεις 
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εργασίας και τα αυξημένα ποσοστά αυτοκτονίας, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ορισμένες 

χώρες διατρέχουν δυστυχώς τον κίνδυνο περικοπών, εξαιτίας της επιβολής μέτρων λιτότητας» 

(WHO 2015). 

Δεδομένων των μακροχρόνιων επιπτώσεων των ψυχικών διαταραχών και πέρα από την 

παιδική ηλικία και την εφηβεία, οι ψυχικές ασθένειες γίνονται αντιληπτές ως χρόνιες παθήσεις 

των νέων (Kuehn 2005) και λαμβάνουν προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα για την υγεία 

(Kieling et al. 2011). 

 
 

VΙΙ.2. Γιατί μας ενδιαφέρει η πρόληψη στις διαταραχές πρόσληψης 

τροφής 
 

 
Μολονότι εμφανίζονται αξιοσημείωτα λιγότερο συχνά από ό,τι άλλες ψυχικές διαταραχές, οι 

διαταραχές πρόσληψης τροφής έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, κρατικών 

φορέων και επίσημων οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. 

Κυρίαρχος λόγος γι’ αυτή την παγκόσμια τάση είναι καταρχήν το αυξημένο οικονομικό κόστος, 

το οποίο προκύπτει για τη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Ειδικότερα, η πορεία 

των συγκεκριμένων διαταραχών χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό νοσηλειών, χρονιότητα 

και συνεχείς υποτροπές. Επιπλέον λόγοι που καθιστούν αναγκαία την πρόληψη στις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής, είναι η μειωμένη λειτουργικότητα των πασχόντων, ο αυξημένος κίνδυνος 

αυτοκτονίας, η αυξημένη θνησιμότητα και ο κίνδυνος ανάπτυξης άλλων διαταραχών, όπως είναι 

η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, η παχυσαρκία, η κατάχρηση και η εξάρτηση από ουσίες, 

καθώς και άλλα προβλήματα υγείας (Emans 2000, Newman et al. 1996, Patton et al. 1999). 

H αναγκαιότητα ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης τεκμηριώνεται περαιτέρω από το 

μικρό ποσοστό των πασχόντων το οποίο λαμβάνει θεραπευτική φροντίδα, καθώς λιγότερο από 

το ένα τρίτο των ασθενών λαμβάνει θεραπεία (Fairburn et al. 2000, Johnson et al. 2002), και από 

τα υψηλά ποσοστά αναποτελεσματικότητας της θεραπείας δεδομένου ότι η θεραπεία οδηγεί σε 

ύφεση των συμπτωμάτων ένα ποσοστό 40-60% των ασθενών (Agras et al. 2000, Fairburn et al. 

1993, Telch et al. 2001, Wilfley et al. 2002). 
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VΙΙ.3. Επιπολασμός των διαταραχών πρόσληψης τροφής στον παιδικό 

και εφηβικό πληθυσμό 
 

 
Οι επιδημιολογικές μελέτες μάς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση των 

διαταραχών και τις τάσεις της συχνότητας των διαταραχών με την πάροδο του χρόνου. Στην 

περίπτωση των μελετών επιπολασμού των διαταραχών πρόσληψης τροφής οφείλει να 

αναλογιστεί κανείς τη σποραδικότητα αυτού του είδους των μελετών καθώς και την ύπαρξη 

ορισμένων μεθοδολογικών ζητημάτων. Ειδικότερα, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι 

σπάνιες διαταραχές και οι πάσχοντες τείνουν να αρνούνται, να αποκρύπτουν την ασθένειά τους 

και να αποφεύγουν τη λήψη ιατρικής βοήθειας. Ως εκ τούτου, οι μελέτες για τον επιπολασμό του 

εν λόγω πληθυσμού συχνά αποδεικνύονται δαπανηρές και μη αποτελεσματικές, ενώ οι 

επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες βασίζονται στα ψυχιατρικά μητρώα ή σε ιατρικά αρχεία 

νοσοκομείων μιας περιοχής μπορεί να υποτιμούν την εμφάνιση των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής στο γενικό πληθυσμό. 

Τα παιδιά και οι έφηβοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών πρόσληψης 

τροφής. Στην ψυχογενή ανορεξία, για παράδειγμα, υπάρχουν στοιχεία για δύο κορυφές έναρξης 

της διαταραχής: η μία αφορά τις ηλικίες πριν από τα 15-16 έτη και η άλλη αφορά τις ηλικίες 

μετά τα 18 έτη (Lucas et al. 1991). Η ψυχογενής βουλιμία και η διαταραχή επεισοδιακής 

υπερφαγίας εμφανίζονται αργότερα, έχοντας ως μέση ηλικία έναρξης τα 20 έτη (Hilbert et al. 

2014). Η έναρξη της διατροφικής παθολογίας σε υποκλινικό επίπεδο τοποθετείται στις ηλικίες 

πριν από τα 15 έτη. Στοιχεία από χώρες της Ευρώπης αναφέρουν πως περισσότερα από τα μισά 

τα παιδιά ηλικίας 13 έως 14 ετών θα ήθελαν να είναι πιο αδύνατα (Essstoerungen: Die heimliche 

Sucht 2015). Στο ίδιο πνεύμα, μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία σε άτομα 14 έως 

18 ετών, αναφέρει πως 42% των αγοριών και 53% των κοριτσιών επιλέγουν ως ιδανικό πρότυπο 

σώματος το λεπτό σώμα, 18% των αγοριών και 19% των κοριτσιών προσπαθεί να χάσει βάρος 

και 17% των παιδιών με φυσιολογικό βάρος αισθάνονται πάρα πολύ «χοντρά» (Berger et al. 

2005). 

Εν γένει, τα επιδημιολογικά δεδομένα των διαταραχών πρόσληψης τροφής για τα παιδιά 

και τους εφήβους είναι περιορισμένα. Για τον ελληνικό παιδικό και εφηβικό πληθυσμό δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα τα ανωτέρω στοιχεία, ενώ σποραδικές είναι και οι μελέτες της διεθνούς 
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βιβλιογραφίας. Στις ενότητες που ακολουθούν, θα παρουσιαστούν συνοπτικά πρόσφατα 

επιδημιολογικά στοιχεία για τον εφηβικό κυρίως πληθυσμό. 

 

VΙΙ.3.1. Ψυχογενής ανορεξία  

 

Στις ΗΠΑ ο Stice και οι συνεργάτες του (Stice et al. 2009) παρακολούθησαν για 8 έτη ένα 

δείγμα 496 ατόμων γυναικείου φύλου από την πρώιμη εφηβεία έως την ηλικία των 20 ετών 

πραγματοποιώντας ετήσιες διαγνωστικές συνεντεύξεις. Η έρευνά τους κατέδειξε επιπολασμό 

ζωής για την ψυχογενή ανορεξία έως την ηλικία των 20 ετών 0,6%. Στην Πορτογαλία ο 

επιπολασμός σημείου της ψυχογενούς ανορεξίας στις νεαρές έφηβες ήταν 0,39% (Machado et al. 

2006), ενώ σε ένα δείγμα 1.597 Αυστραλών εφήβων γυναικείου και ανδρικού φύλου ηλικίας 14 

ετών αναφέρεται μόνο μία περίπτωση η οποία πληρεί τα κριτηρία πλήρως της ψυχογενούς 

ανορεξίας και τέσσερις περιπτώσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια μερικώς (Allen et al. 2009). 

Αποτελέσματα από την εθνική μελέτη του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 

ΗΠΑ σε δείγμα 10.123 εφήβων ανδρικού και γυναικείου φύλου ηλικίας 13 έως 15 ετών 

αναφέρει επιπολασμό ζωής για την ψυχογενή ανορεξία 0,3% παρομοίως για τα δύο φύλα 

(Swanson et al. 2011). Η τελευταία μελέτη πληθυσμού για τον επιπολασμό των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία σε δείγμα 1.383 ατόμων ανδρικού και 

γυναικείου φύλου με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5 (APA 2013). Η εν λόγω μελέτη 

αναφέρει για τα άτομα γυναικείου φύλου επιπολασμό της ψυχογενούς ανορεξίας 0,3%, 1,4% και 

0,6% για τις ηλικίες 14, 17 και 20, αντίστοιχα, ενώ δεν αναφέρεται περιστατικό ψυχογενούς 

ανορεξίας για τα άτομα ανδρικού φύλου (Allen et al. 2013). 

 

VΙΙ.3.2. Ψυχογενής βουλιμία 

 

Πρόσφατη μελέτη αντιπροσωπευτικού δείγματος των εφήβων γυναικείου και ανδρικού φύλου 

ηλικίας 13 έως 18 ετών στις ΗΠΑ αναφέρει επιπολασμό ζωής για την ψυχογενή βουλιμία 1,3% 

και 0,5%  αντίστοιχα (Swanson et al. 2011), ενώ μία προοπτική μελέτη που παρακολούθησε 496 

άτομα από την πρώιμη εφηβεία έως τα 20 έτη, αναφέρει επιπολασμό ζωής για την ψυχογενή 

βουλιμία 1,6%. Μία μελέτη πληθυσμού στην Αυστραλία σε 1.597 άτομα ηλικίας 14 ετών 

αναφέρει 9 περιστατικά ψυχογενούς βουλιμία, αριθμός ο οποίος μεταφράστηκε σε επιπολασμό 
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σημείου 0,6% (Allen et al. 2009). Πρόσφατα στοιχεία από μία μελέτη πληθυσμού που 

πραγματοποιήθηκε στην ίδια χώρα σε δείγμα 1.383 ατόμων ανδρικού και γυναικείου φύλου με 

τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5 (APA 2013), αναφέρει επιπολασμό της ψυχογενούς 

βουλιμίας για τις ηλικίες 14, 17 και 20 για τα άτομα γυναικείου φύλου 2,7%, 8,7% και 7,9%, 

αντίστοιχα. Για τα άτομα ανδρικού φύλου αναφέρονται ποσοστά 0,4%, 0,7% και 1,6% για τις 

ηλικίες 14, 17 και 20, αντίστοιχα (Allen et al. 2013).  

 

VΙΙ.3.3. Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

 

Ο επιπολασμός ζωής για τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας στις ΗΠΑ στα άτομα ηλικίας 

13-18 ετών αναφέρεται σε ένα ποσοστό 2,3% για τα άτομα γυναικείου φύλου και σε ένα 

ποσοστό 0,8% για τα άτομα ανδρικού φύλου (Swanson et al. 2011). Πρόσφατα στοιχεία από μία 

μελέτη πληθυσμού για τον επιπολασμό των διαταραχών πρόσληψης τροφής που 

πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία σε δείγμα 1.383 ατόμων ανδρικού και γυναικείου φύλου με 

τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5 (APA 2013), αναφέρει επιπολασμό της διαταραχής 

επεισοδιακής υπερφαγίας για τις ηλικίες 14, 17 και 20 για τα άτομα γυναικείου φύλου 1,8%, 

1,4% και 4,1%, αντίστοιχα. Για τα άτομα ανδρικού φύλου αναφέρονται τα ποσοστά 0,0%, 1,2% 

και 0,7% για τις ηλικίες 14, 17 και 20, αντιστοίχως (Allen et al. 2013). 

 

 

VΙΙ.4. Οι διαφορετικές στρατηγικές πρόληψης στις διαταραχές 
πρόσληψης τροφής 

 

 
Ο όρος «πρόληψη» για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις ή σε προγράμματα σχεδιασμένα να μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου και να 

ενισχύσουν τους παράγοντες προστασίας με απώτερο στόχο να σταματήσουν τα αυξανόμενα 

ποσοστά των εν λόγω διαταραχών. Φαίνεται πως ενώ η γενική επίπτωση της ψυχογενούς 

ανορεξίας παρέμεινε σταθερή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εντούτοις, έχει παρατηρηθεί μία 

αύξηση στην ομάδα υψηλού κινδύνου των γυναικών 15-19 ετών. Δεν είναι ακόμη σαφές αν 

αυτή η αύξηση αντανακλά την πρώιμη ανίχνευση των περιστατικών ψυχογενούς ανορεξίας ή τη 

μικρότερη ηλικία έναρξης της διαταραχής (Smink et al. 2012). Παρακάτω ακολουθεί σύντομη 
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περιγραφή και επεξήγηση των διαφόρων τύπων των παρεμβάσεων πρόληψης αναφορικά με τις 

διαταραχές πρόσληψης τροφής. 

 

VΙΙ.4.1. Πρωτογενής πρόληψη 

 

Οι παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης στοχεύουν στην πρόληψη της ανάπτυξης μιας 

διαταραχής πρόσληψης τροφής και μπορεί να είναι τριών τύπων: καθολική (universal), 

επιλεκτική (selective) και ενδεδειγμένη (indicative). 

 

 Καθολική πρόληψη για τα παιδιά και το νεανικό πληθυσμό 

Οι προσπάθειες πρόληψης καθολικού τύπου εφαρμόζονται στις κοινότητες ως σύνολο, 

στοχεύουν στην προώθηση της γενικής υγείας και ευημερίας, ενισχύουν την ψυχική 

ανθεκτικότητα των ατόμων και μειώνουν τον κίνδυνο της εμφάνισης των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής στο γενικό πληθυσμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στις σχολικές μονάδες με 

το να στοχεύει κανείς στους μαθητές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στο σύνολό τους. Οι καθολικού 

τύπου παρεμβάσεις στοχεύουν στην πρόληψη της εμφάνισης των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής στα άτομα υψηλού κινδύνου, προωθώντας ταυτόχρονα τη γενική υγεία και ευεξία των 

ατόμων που διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο. 

Οι μαθητές ηλικίας 12-15 ετών αποτελούν τον κατάλληλο πληθυσμό για αυτού του 

είδους τις παρεμβάσεις, καθώς πολλοί προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου οι 

οποίοι πυροδοτούν την εμφάνιση μιας διαταραχής πρόσληψης τροφής, πιθανώς να αναπτυχθούν 

κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικιακής περιόδου (π.χ. η φυσιολογική αύξηση του λίπους στο 

σώμα, η αύξηση του σωματικού βάρους, η αυξημένη επιθυμία για αποδοχή από τους 

συνομηλίκους, η έναρξη του σεξουαλικού ενδιαφέροντος, οι αλλαγές ως προς τους 

ακαδημαϊκούς στόχους). 

Ορισμένοι ειδικοί στόχοι των παρεμβάσεων καθολικού τύπου μπορεί να είναι οι εξής: 

1. Βελτίωση της γενικής υγείας και διατροφής και της ψυχολογικής ευεξίας (π.χ. 

αυτοεκτίμηση, θετική εικόνα σώματος) 

2. Εκπαίδευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και κριτική αξιολόγηση των 

μηνυμάτων των ΜΜΕ 
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3. Παροχή βοήθειας στα παιδιά ως προς τη διαχείριση των κοινωνικών και πολιτισμικών 

επιδράσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη της δυσαρέσκειας της εικόνας σώματος 

4. Μείωση των πειραγμάτων και ιδιαιτέρως των πειραγμάτων που αφορούν στο σωματικό 

βάρος. 

 

 Επιλεκτική πρόληψη για τα παιδιά και το νεανικό πληθυσμό 

Τα προγράμματα πρόληψης επιλεκτικού τύπου δεν στοχεύουν και ως εκ τούτου δεν 

εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό ανεξαιρέτως. Τα προγράμματα επιλεκτικής πρόληψης 

στοχεύουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη σχολική 

κοινότητα. Στην περίπτωση των διαταραχών πρόσληψης τροφής ο πληθυσμός αυτός μπορεί να 

αφορά στα άτομα γυναικείου φύλου και στα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και το 

χορό. Σε γενικές γραμμές τα προγράμματα πρόληψης επιλεκτικού τύπου στοχεύουν στην 

προώθηση της γενικής υγείας και ευεξίας, ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα και μειώνουν 

τον κίνδυνο της εμφάνισης των διαταραχών πρόσληψης τροφής. 

Ορισμένοι ειδικοί στόχοι ως προς τις παρεμβάσεις επιλεκτικού τύπου μπορεί να είναι οι 

εξής: 

1. Βελτίωση της γενικής υγείας και διατροφής και της ψυχολογικής ευεξίας (π.χ. 

αυτοεκτίμηση, θετική εικόνα σώματος) 

2. Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των ΜΜΕ 

3. Μείωση των πειραγμάτων, και ιδιαιτέρως των πειραγμάτων που αφορούν στο σωματικό 

βάρος 

4. Παροχή βοήθειας στα άτομα για να αναγνωρίσουν το κόστος που ενέχει η επιδίωξη του 

ιδανικού του «λεπτού» σώματος, που καλλιεργείται στις χώρες του δυτικού 

πολιτισμού για τα κορίτσια, και του μυώδους σώματος για τα αγόρια 

5. Προώθηση της υιοθέτησης μιας υγιούς και ισορροπημένης στάσης απέναντι στην εικόνα 

σώματος, τη διατροφή και το σωματικό βάρος 

6. Μείωση της σημασίας που αποδίδεται στο σχήμα του σώματος και στο σωματικό βάρος 

προκειμένου να επιτύχει κανείς προσωπική επιτυχία, ευτυχία και αυτοεκτίμηση 

7. Εκπαίδευση στις ζημιογόνες επιδράσεις της δίαιτας και της ακραία περιοριστικής δίαιτας 

σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο 

8. Ψυχοεκπαίδευση στην ισορροπημένη διατροφή και στη σωματική δραστηριότητα. 
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 Ενδεδειγμένη πρόληψη για τα παιδιά και το νεανικό πληθυσμό 

Τα προγράμματα ενδεδειγμένης πρόληψης είναι περισσότερο στοχευμένα σε σχέση με τα 

προγράμματα καθολικού και επιλεκτικού τύπου και σχεδιάζονται ώστε να μεγιστοποιήσουν την 

έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία στα άτομα με συμπτώματα διαταραχών πρόσληψης τροφής,  τα 

οποία δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια, αλλά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης μιας 

διαταραχής πρόσληψης τροφής. 

Αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις στοχεύουν – σε αυτό το στάδιο – στη μείωση των 

συμπτωμάτων των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Σε χώρες όπου εφαρμόζονται προγράμματα 

ενδεδειγμένης πρόληψης στο σχολικό πλαίσιο, εμπλέκονται κυρίως οι σχολικοί σύμβουλοι, οι 

οποίοι είναι σε θέση να ενθαρρύνουν και να συμβουλέψουν τους μαθητές στην αναζήτηση 

θεραπείας. 

Ορισμένοι ειδικοί στόχοι ως προς τις παρεμβάσεις ενδεδειγμένου τύπου μπορεί να είναι 

οι εξής: 

1. Εκμάθηση ενός υγιούς και μη διαταραγμένου προτύπου διατροφής προκειμένου να 

διατηρεί κανείς ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος 

2. Εκπαίδευση στα ΜΜΕ μέσω της παροχής πληροφόρησης ως προς την προώθηση μη 

ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς από τα ΜΜΕ, ώστε τα παιδιά να εκπαιδευτούν 

στην κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των ΜΜΕ και ως εκ τούτου να μειωθεί ο 

κίνδυνος ανάπτυξης των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

3. Παροχή βοήθειας στα άτομα για να αναγνωρίσουν το κόστος που ενέχει η επιδίωξη του 

ιδανικού του λεπτού σώματος, που καλλιεργείται στις χώρες του δυτικού πολιτισμού 

για τα κορίτσια, και του μυώδους σώματος για τα αγόρια 

4. Προώθηση της υιοθέτησης μιας υγιούς και ισορροπημένης στάσης απέναντι στην εικόνα 

σώματος, τη διατροφή και το σωματικό βάρος 

5. Μείωση της σημασίας που προσδίδεται στο σχήμα του σώματος και στο σωματικό βάρος 

προκειμένου να επιτύχει κανείς προσωπική επιτυχία, ευτυχία και αυτοεκτίμηση 

6. Εκπαίδευση στις ζημιογόνες επιδράσεις της δίαιτας και της ακραία περιοριστικής δίαιτας 

σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο 

7. Ψυχοεκπαίδευση στην ισορροπημένη διατροφή και στη σωματική δραστηριότητα. 
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VΙΙ.4.2. Δευτερογενής πρόληψη 

 

Οι παρεμβάσεις δευτερογενούς πρόληψης στοχεύουν στη μείωση της σοβαρότητας και της 

διάρκειας μιας ασθένειας μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης και θεραπείας. Αυτού του τύπου οι 

παρεμβάσεις απαντώνται συχνότερα κατά την ανάπτυξη μιας διαταραχής πρόσληψης τροφής και 

στοχεύουν στην ανάδειξη τους ως διαταραχές οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

επιτυχία, είναι αρκετά συχνές και βρίσκονται ένα βήμα παραπέρα στο συνεχές της 

διαταραγμένης διατροφής. Οι προσπάθειες «φυσιολογικοποίησης» αποσκοπούν στο να 

ενθαρρύνουν ένα άτομο να αναζητήσει βοήθεια σε ένα αρχικό στάδιο της διαταραχής. 

Υπάρχει μία αξιοσημείωτη επικάλυψη ανάμεσα στην ενδεδειγμένη πρόληψη και στη 

δευτερογενή πρόληψη με τη μόνη διαφορά να βρίσκεται στο βαθμό που αποδεδειγμένα τα άτομα 

βρίσκονται στο δρόμο ανάπτυξης μιας διαταραχής πρόσληψης τροφής. Ομοίως με την 

ενδεδειγμένη, η δευτερογενής πρόληψη όταν εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες, αποτελεί 

αντικείμενο των σχολικών συμβούλων, οι οποίοι συχνά καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τα παιδιά 

στην αναζήτηση θεραπείας. 

 

VΙΙ.4.3. Τριτογενής πρόληψη 

 

Η τριτογενής πρόληψη στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων μιας διαταραχής πρόσληψης 

τροφής στη ζωή ενός ατόμου μέσω διαφόρων προσεγγίσεων, όπως η αποκατάσταση και η 

πρόληψη των υποτροπών. 
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Πίνακας VII.1 

Αναπτυξιακά κατάλληλη διδακτική ύλη για τις ηλικίες 7 έως 25 ετών για τις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής* 

 
7-10 ετών 10-14 ετών 

Σε γενικές γραμμές τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν 

χρειάζονται πληροφορίες για τις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής. 

Η επικοινωνία μαζί τους θα πρέπει να επικεντρώνεται 

στην προαγωγή θετικών συμπεριφορών. 

Τα χρόνια της μετάβασης στην εφηβεία αποτελούν 

μια κρίσιμη περίοδο για τις παρεμβάσεις. 

Συγκεκριμένα τα σχολικά προγράμματα πρόληψης θα 

πρέπει να επικεντρώνονται στην παρακάτω 

θεματολογία: 

 Προαγωγή της υγείας 

 Εικόνα σώματος και αυτοεκτίμηση 

 Γενική επιμόρφωση σε θέματα ψυχικής υγείας 

Τα σχολικά προγράμματα θα πρέπει να 

επικεντρώνονται στην εξής θεματολογία: 

 Αυτοεκτίμηση 

 Τελειοθηρία 

 Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και στη διαδικασία 
εσωτερίκευσης του ιδανικού σχήματος για το 

σώμα 

 Υγιεινή διατροφή 

 Κίνδυνοι της δίαιτας 

 Φυσιολογικές αλλαγές και διαφορετικότητα στο 

σχήμα του σώματος. 

 Αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων. 

 Οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος το οποίο 

υποστηρίζει τη θετική εικόνα σώματος 

15-18 ετών 18-25 ετών 

Για τους νέους ηλικίας 15 έως 18 ετών η παροχή 

πληροφόρησης για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

μπορεί να συνεισφέρει στην αναγνώριση των 
παραγόντων κινδύνου τόσο στα ίδια τα άτομα όσο και 

στο κοντινό τους περιβάλλον. Αυτό με τη σειρά του 

μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας 

υποστηρικτικής κοινότητας. 

Οι νέοι ηλικίας 18 έως 25 ετών μπορεί να βρίσκονται 

σε υψηλότερο κίνδυνο και απαιτούνται ειδικά και 

στοχευμένα μηνύματα για την αντιμετώπιση των 
συμπεριφορών κινδύνου. 

Αυτή η ηλικιακή ομάδα πιθανώς να διατρέχει 

μεγαλύτερο κίνδυνο, έχοντας ήδη εμπλακεί σε 

συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής. 

Τα μηνύματα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 

ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων υψηλού 

κινδύνου. 

Τα μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τρόπους 
αμφισβήτησης του ιδανικού του λεπτού σώματος.     

Η γνώση γύρω από τις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

απαιτείται για να καταστεί δυνατή η υποστήριξη από 

τους συνομηλίκους και τους συντρόφους των ατόμων. 

Τα μηνύματα μπορεί να στοχεύουν συγκεκριμένα 

επαγγέλματα ή/και άλλες ομάδες, όπως για 

παράδειγμα οι αθλητές, η βιομηχανία της 

διασκέδασης και οι εργοδότες που απασχολούν 

νεανικό πληθυσμό. 

 

* Προτεινόμενη δομή διδασκαλίας από το Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας μέσω του έργου Εθνική Συνεργασία 

για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής (The National Eating Disorders Collaboration) (Eating Disorders Explained. 

Eating Disorders in Schools: Prevention, Early Identification and Response 2015). 
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VΙΙ.5. Η εξέλιξη των προγραμμάτων πρόληψης για τις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής 
 

 
Προγράμματα πρόληψης για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής αναπτύχθηκαν σε πολλά μέρη 

του κόσμου (Καναδάς, ΗΠΑ, Ελβετία, Νορβηγία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία). Τα 

προγράμματα αρχικά αφορούσαν διδακτικό ψυχοεκπαιδευτικό υλικό για τις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής και την εφηβεία. Αργότερα ενσωμάτωσαν ευρύτερη θεματολογία, όπως η 

επιρροή των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων στην εικόνα σώματος. Τα τελευταία έτη 

τα προγράμματα πρόληψης έχουν ως στόχο τις ομάδες υψηλού κινδύνου με τη χρήση 

διαδραστικών μεθόδων. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές οι παρεμβάσεις πρόληψης των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής διακρίνονται σε τρείς γενιές (Stice & Shaw 2004). Η πρώτη 

γενιά των παρεμβάσεων αφορούσε καθολικές παρεμβάσεις διδακτικού υλικού ψυχοεκπαίδευσης 

στις διαταραχές πρόσληψης τροφής και εφαρμόζονταν σε όλο το διαθέσιμο εφηβικό πληθυσμό. 

Το παρεχόμενο υλικό αφορούσε πληροφορίες για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και τις 

ενδεχόμενες αιτίες εμφάνισής τους, καθώς και την εκπαίδευση στο φυσιολογικό έλεγχο του 

βάρους μέσω διδακτικών παρουσιάσεων. Αυτός ο τύπος παρέμβασης εμμέσως βασιζόταν στην 

υπόθεση ότι η παροχή ενημέρωσης γύρω από τις διαταραχές πρόσληψης τροφής θα αποτρέψει 

την εμφάνισή τους. 

Η δεύτερη γενιά των παρεμβάσεων πρόληψης ήταν επίσης καθολική ως προς τον 

πληθυσμό στόχο και διδακτική ως προς τη μεθοδολογία της. Εντούτοις, περιείχε και στοιχεία 

που εστίαζαν στην αντίσταση των κοινωνικών και πολιτισμικών πιέσεων για την απόκτηση 

αδύνατου σώματος και για την επίδειξη συμπεριφορών ελέγχου του βάρους. Οι παρεμβάσεις 

αυτές βασίζονταν στο συλλογισμό ότι οι κοινωνικές και πολιτισμικές πιέσεις παίζουν έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της διατροφικής παθολογίας και πως οι έφηβοι στρέφονται στην 

αυστηρή δίαιτα και στις αντιρροπιστικές συμπεριφορές πρωτίστως για να ελέγξουν το σωματικό 

τους βάρος. 

Η τρίτη γενιά των παρεμβάσεων πρόληψης για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

συμπεριλαμβάνει προγράμματα επιλεκτικού τύπου που στοχεύουν στα άτομα υψηλού κινδύνου 

μέσω δραστηριοτήτων διαπροσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω δραστηριότητες στοχοποιούν και 

πραγματεύονται τους παράγοντες που προβλέπουν την εμφάνιση της διατροφικής παθολογίας, 
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όπως είναι η δυσαρέσκεια του ατόμου με το σώμα του, η παιδική παχυσαρκία, η περιοριστική 

δίαιτα, τα αρνητικά συναισθήματα, η έλλειψη αυτοεκτίμησης, καθώς και τους παράγοντες οι 

οποίοι προάγουν την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας ως προς τις διαταραχές πρόσληψης 

τροφής, όπως είναι η οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης, η κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα 

των ΜΜΕ και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους. 

 Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις περισσότερο 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις βάσει των πιο πρόσφατων ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων 

γύρω από το θέμα (Pratt & Woolfenden 2002, Stice & Shaw 2004, Cororve Fingeret et al. 2006, 

Stice et al. 2007, Shaw et al. 2009, Stice et al. 2013a). 

 

 

VΙΙ.6. Κύριες θεωρητικές καταβολές της πρωτογενούς πρόληψης στις 
διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 
 
Επί του παρόντος, οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές που διεξάγουν 

πρωτογενή πρόληψη, εμπίπτουν σε μία από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες (Levine & Smolak 

2006). Πρώτον, κάποιοι μελετητές εστιάζουν στην κοινωνική – γνωσιακή θεωρία (social 

cognitive theory) (Bandura 1986) ή στην κοινωνική – συμπεριφορική θεωρία για να αναπτύξουν 

προγράμματα πρόληψης. Σύμφωνα με την κοινωνική – γνωσιακή θεωρία η συμπεριφορά 

επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των γνωσιακών και συναισθηματικών διεργασιών 

σε ενδοατομικό επίπεδο, από τα πρότυπα συμπεριφοράς και από το περιβάλλον. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία των διαταραχών πρόσληψης τροφής έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που δημιουργούν ή διατηρούν τη διαταραγμένη 

διατροφική συμπεριφορά. Το επίκεντρο των προγραμμάτων πρόληψης που βασίζονται στην 

κοινωνική γνωσιακή θεωρία, είναι η μείωση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την 

διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά, όπως είναι η εξιδανίκευση του λεπτού σώματος, το 

κίνητρο για λεπτό σώμα, ή ο φόβος αύξησης του σωματικού βάρους (χρησιμοποιώντας τεχνικές 

της γνωσιακής – συμπεριφορικής προσέγγισης), ενώ ταυτόχρονα προάγει τους παράγοντες 

προστασίας, όπως είναι οι υγιεινές διατροφικές στάσεις και συμπεριφορές. Οι Levine και 

Smolak (2006) αναφέρονται σε αυτήν την προσέγγιση, ως ειδική ως προς την ασθένεια (disease 

specific) προσέγγιση για την πρόληψη. 
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Ως δεύτερη κατηγορία στρατηγικών για την πρωτογενή πρόληψη αναφέρεται η 

προσέγγιση ευαλωτότητας – άγχους (vulnerability stressor approach), η οποία στοχεύει στην 

καλλιέργεια γενικών δεξιοτήτων ζωής, όπως είναι η διαχείριση του στρες, η λήψη αποφάσεων, ο 

κοινωνικός συναγωνισμός και η ψυχική ανθεκτικότητα. 

 Η τρίτη προσέγγιση αφορά σε ένα μοντέλο της φεμινιστικής χειραφέτησης (feminist 

empowerment-relational model). Το εν λόγω μοντέλο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης απέναντι στα ζητήματα φύλου που συμβάλλουν στην αρνητική εικόνα του σώματος και 

προωθούν νέες νόρμες σχέσεων, αποδοχής, υποστήριξης και εξουσίας χρησιμοποιώντας μια 

προσέγγιση συμμετοχική (Levine & Piran 2001, Piran 2004, Piran et al. 1999). 

 

 

VΙΙ.7. Εμπειρικά τεκμηριωμένα προγράμματα πρόληψης στις 
διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 
 
VII.7.1. Προγράμματα πρόληψης που βασίζονται στη θεωρία της γνωστικής δυσαρμονίας 

 

Η θεωρία της γνωστικής δυσαρμονίας υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση γνωστικών σχημάτων 

ασύμφωνων μεταξύ τους δημιουργεί ψυχολογική δυσφορία, η οποία κινητοποιεί τους 

ανθρώπους να τα αλλάξουν, ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη γνωστική συνέπεια (Festinger 

1962). Αρκετά πειράματα προκλητής συμμόρφωσης έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι όταν 

οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται ώστε να δράσουν με τρόπο αντίθετο με την αρχική τους στάση 

δημιουργεί γνωστική ασυμφωνία, που οδηγεί τους ανθρώπους να μετατοπίσουν τη στάση τους 

για να μειώσουν την αισθητή ανακολουθία μεταξύ της αρχικής και της νέας στάσης (Leippe & 

Eisenstadt 1994). Δηλαδή, όταν οι συμμετέχοντες παίρνουν μία αντίθετη στάση (π.χ. γράφουν 

ένα δοκίμιο υπέρ της αύξησης των διδάκτρων στο κολέγιο τους), επιδεικνύουν μία στροφή προς 

τη νέα προοπτική (π.χ. είναι περισσότερο υπέρ της πρότασης για την αύξηση των διδάκτρων στο 

κολέγιό τους). Υπάρχουν επίσης δεδομένα πως τα άτομα μπορεί να αλλάξουν τη μελλοντική 

συμπεριφορά τους για να μειώσουν τη γνωστική δυσαρμονία (Aronson 1980).  Η δυσαρμονία 

μεγιστοποιείται όταν οι συμμετέχοντες αισθάνονται πως οικειοθελώς ενεπλάκησαν στην 

αντίθετη αυτή συμπεριφορά, διότι διαφορετικά αποδίδουν την ανακόλουθη συμπεριφορά τους 

στις απαιτήσεις της κατάστασης και οδηγούνται σε μικρή αλλαγή νοοτροπίας (Festinger 1962). 
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Οι ασκήσεις επαγωγής της γνωστικής δυσαρμονίας έχουν αποδειχθεί χρήσιμες στη 

θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Δεδομένου πως η διαδικασία επαγωγής της 

δυσαρμονίας μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών των ατόμων, 

προέκυψε η ανάπτυξη παρεμβάσεων γνωστικής δυσαρμονίας ως αποτελεσματικών στρατηγικών 

για τη μείωση ενός παράγοντα κινδύνου για τη διατροφική παθολογία: την εσωτερίκευση του 

ιδανικού του λεπτού σώματος (Stice et al. 2000). Η εσωτερίκευση του ιδανικού του λεπτού 

σώματος ή ο βαθμός στον οποίο τα άτομα εγκρίνουν ή ενδίδουν στο πρότυπο του λεπτού 

σώματος για τη γυναικεία ομορφιά στοχοποιείται, καθώς είναι ένας πολύ καλά μελετημένος 

παράγοντας κινδύνου για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Στην περίπτωση αυτή, νεαρές 

γυναίκες που είχαν εσωτερικεύσει το ιδανικό του λεπτού σώματος, το οποίο αποθεώνεται στο 

δυτικό πολιτισμό, καλούνται να επιχειρηματολογήσουν εναντίον αυτής της ιδέας σε προφορικές, 

γραπτές και συμπεριφορικές ασκήσεις. Θεωρητικά, η απορρέουσα ψυχολογική δυσφορία ή 

δυσαρμονία μπορεί να επιλυθεί με τη μείωση της εξιδανίκευσης του λεπτού σώματος. 

Το 2008 μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 481 κορίτσια στην εφηβεία και τα οποία 

δήλωναν πως δεν ήταν ευχαριστημένα με το σώμα τους, αναφέρει πως τα κορίτσια που 

συμμετείχαν σε παρέμβαση που βασιζόταν στη θεωρία της γνωστικής δυσαρμονίας 

παρουσίασαν μείωση 60% στην έναρξη μιας διαταραχής πρόσληψης τροφής σε σχέση με τα 

άτομα που δε συμμετείχαν σε κάποια παρέμβαση. Κατά τον εμπνευστή της παρέμβασης Eric 

Stice: «Όλα συνοψίζονται στην απλή παραδοχή πως αν ασκήσετε κριτική στο ιδανικό του 

λεπτού σώματος, μπορείτε να πείσετε τον εαυτό σας ώστε να μην το επιδιώκει» (American 

Psychological Association 2015). 

Προσαρμόζοντας την ανωτέρω μεθοδολογία η καθηγήτρια ψυχολογίας Carolyn Becker 

ανέπτυξε ένα πρόγραμμα πρόληψης για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής που το εφαρμόζουν 

οι συνομήλικοι (peer led), το οποίο βελτιώνει σημαντικά την αυτο-αντίληψη του σώματος και 

μειώνει τη διαταραγμένη διατροφή στις πανεπιστημιουπόλεις. Μελέτη της καθηγήτριας 

προτείνει πως οι κοπέλες που συμμετείχαν σε ένα εργαστήριο γνωστικής δυσαρμονίας, 

παρουσίασαν μικρότερη επιθυμία να έχουν λεπτό σώμα και εξέφρασαν λιγότερη δυσαρέσκεια 

με το σώμα τους  (Becker et al. 2008). 

Το μοντέλο της γνωστικής δυσαρμονίας έχει εφαρμοστεί σε πολλά προγράμματα 

πρόληψης, όπως τα προγράμματα πρόληψης της παχυσαρκίας (Axsom & Cooper 1981), της 
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έναρξης του καπνίσματος (Killen 1985), της χρήσης και κατάχρησης ουσιών (John 1991, Barnett 

et al. 1996) και των χρόνιων νοσημάτων (Leake et al. 1999). 

 

VII.7.2. Προγράμματα πρόληψης μέσω της εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης  

 

Οι νέοι μπορεί να περνούν έως και 50% του χρόνου τους με κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης 

(Bergsma & Carney 2008). Η εκπαίδευση στα ΜΜΕ αντί να προσπαθεί να προστατεύσει τους 

νέους από ενδεχόμενες ζημιογόνες επιδράσεις της υγείας και της ψυχικής τους ευεξίας μέσω της 

ανάπτυξης ψυχικής ανθεκτικότητας στα κοινωνικά και πολιτισμικά μηνύματα, εμπλέκει τους 

νέους σε μια διαδικασία κριτικής εξέτασης των μηνυμάτων ΜΜΕ τα οποία επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις και τις πρακτικές τους. Η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στοχεύει στην προαγωγή των 

γνωστικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την οποία 

χρειάζονται οι νέοι προκειμένου να εξουδετερώσουν την επιρροή αυτών των μηνυμάτων στη 

σκέψη και στη συμπεριφορά τους. Απώτερος στόχος είναι να αμφισβητήσουν τα κορίτσια την 

αποθέωση της λεπτότητας και να αμφισβητήσουν τα αγόρια το ιδανικό του μυώδους σώματος. 

Αρκετές μελέτες έχουν βρει ότι οι παρεμβάσεις της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ μείωσαν την 

εσωτερίκευση του ιδανικού του λεπτού σώματος και άλλες σχετιζόμενες με αυτό μεταβλητές 

(Wilksch et al. 2006, Chang et al. 2013, Hausenblas et al. 2013). Αυτός ο τύπος παρέμβασης 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε αποτελεσματικές σχολικές 

παρεμβάσεις πρόληψης για την εικόνα σώματος σε ποσοστό 86% (Yager et al. 2013). 

 

VII.7.3. Προγράμματα πρόληψης ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης 

 

Πρώιμα κείμενα με θέμα την πρόληψη των διαταραχών πρόσληψης τροφής αναγνώρισαν την 

ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης ως έναν πρωταρχικό της στόχο (Bayer 1984). Στις μέρες μας η 

προσέγγιση της πρόληψης των διαταραχών πρόσληψης τροφής μέσω της ενίσχυσης της 

αυτοεκτίμησης έχει υιοθετηθεί από πολλούς ερευνητές και τα αποτελέσματα των διαφόρων 

παρεμβάσεων παρέχουν τεκμήρια για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την 

καταλληλότητα της προσέγγισης αυτοαποδοχής και αυτοεκτίμησης. 

Ειδικότερα, η οικοδόμηση αυτοεκτίμησης είναι μια λογικά τεκμηριωμένη προσέγγιση 

για την πρόληψη των προβλημάτων στην εικόνα σώματος και στη διατροφή. Η αυτοεκτίμηση 
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αναφέρεται στην άποψη που έχουμε για τη συνολική αξία μας. Τα παιδιά και οι έφηβοι με 

υψηλή αυτοεκτίμηση είναι ουσιαστικά ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους, παρόλο που είναι σε 

θέση να αναγνωρίσουν ορισμένες αδυναμίες τους και να εργαστούν για να τις βελτιώσουν. 

Η υψηλή αυτοεκτίμηση εμπεριέχει τη ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση των χαρακτηριστικών 

και των ικανοτήτων των παιδιών σε συνδυασμό με μια στάση αυτοαποδοχής, αυτοσεβασμού και 

αναγνώρισης της αυτοαξίας. Η φτωχή αυτοεκτίμηση είναι γνωστό πως είναι ένας πολύ 

σημαντικός προβλεπτικός παράγων για την ανησυχία γύρω από την εικόνα σώματος, τη δίαιτα, 

τη διαταραγμένη διατροφή και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής (Button et al. 1997, McVey & 

Davis 2002, Stice 2002). Το παρόν καλά τεκμηριωμένο εύρημα είναι σε αρμονία με τη γνωσιακό 

θεωρητικό μοντέλο των διαταραχών πρόσληψης τοφής (Fairburn & Harrison 2003),  στο οποίο η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι ένας προκλητικός παράγοντας για την ανησυχία αύξησης του 

σωματικού βάρους και για την ανησυχία γύρω από το σχήμα του σώματος ή για το βαθμό της 

σημασίας που προσδίδεται στο βάρος και στο σχήμα, που οδηγούν στην περιοριστική δίαιτα και 

στη διαταραγμένη διατροφή. Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, η ανησυχία για το σωματικό 

βάρος και το σχήμα του σώματος διαμεσολαβεί στη σχέση της αυτοεκτίμησης και της 

διαταραγμένης διατροφής. 

Aρκετές διαχρονικές μελέτες έχουν αναδείξει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση ως γενικό 

παράγοντα κινδύνου (Shisslak et al. 2001). Ειδικότερα, σε μια μεγάλη, διαχρονική μελέτη 594 

μαθητών γυναικείου φύλου βρέθηκε πως τα κορίτσια με χαμηλή αυτοεκτίμηση στην ηλικία των 

11-12 ετών διέτρεχαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών προβλημάτων 

διατροφής κατά την ηλικία των 15-16 ετών (Button et al. 1996). Άλλη μελέτη (McVey & Davis 

2002) αναφέρει πως ορισμένες πτυχές της αυτοεκτίμησης σχετίζονται στενά με τη διαταραγμένη 

διατροφή και πιο συγκεκριμένα, η φτωχή αυτο-αξιολόγηση για την ικανότητα σωματικής 

δραστηριότητας και η υψηλή αξιολόγηση για κοινωνική αποδοχή – αποδοχή από τους 

συνομηλίκους. Στο ίδιο πνεύμα ερευνητές συνεργάστηκαν με γνωστή εταιρεία καλλυντικών 

παίρνοντας συνέντευξη από 3.344 κορίτσια από την ηλικία των 8 έως 17 ετών σε 20 μεγάλες 

πόλεις των ΗΠΑ, ώστε να εξετάσουν την αυτοεκτίμηση των κοριτσιών σε αυτή την ηλικία. 

Βρήκαν πως 7 στις 10 κοπέλες δεν εκτιμούν ορθώς την αξία τους και πως 75% των κοριτσιών με 

χαμηλή αυτοεκτίμηση αναφέρουν πως εμπλέκονται σε αρνητικές και δυνητικά επιβλαβείς 

δραστηριότητες, όπως είναι η διαταραγμένη διατροφή, οι αυτοτραυματισμοί, ο εκφοβισμός, το 

κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο σε σύγκριση με 
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τον πληθυσμό των κοριτσιών με υψηλή αυτοεκτίμηση που αναφέρουν τις ανωτέρω 

συμπεριφορές σε ένα ποσοστό 25%. 

Βασισμένη σε αυτά τα ευρήματα η Anne Kearney-Cooke δημιούργησε ένα ολοήμερο 

εργαστήριο για να βοηθήσει τα κορίτσια να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης των 

συναισθήματων τους, πιο υγιείς σχέσεις με τους άλλους και μια θετική εικόνα σώματος. Η 

προσέγγιση της Cooke εναντιώνεται σε παλαιότερες αντιλήψεις ότι ο τρόπος για να ενισχυθεί η 

αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι να αναδειχθεί η μοναδικότητά του. Αντίθετα, η ειδικός 

ισχυρίζεται πως τα κορίτσια πρέπει να μάθουν να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ζωής τους. «Η 

αυτοεκτίμηση δε σημαίνει να αισθάνεσαι μοναδικός. [Η αυτοεκτίμηση] αφορά στην 

αυτοκυριαρχία, στην αυτοεπάρκεια και στο αίσθημα ότι μπορείς να χειριστείς τις απαιτήσεις τις 

εφηβείας» (American Psychological Association 2015). 

  

VII.7.4. Επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή των παρεμβάσεων πρόληψης στις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής 

 

Ορισμένες μελέτες έχουν εγείρει ανησυχίες για το ενδεχόμενο οι παρεμβάσεις πρόληψης των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής που εφαρμόζονται στον πληθυσμό των παιδιών, των εφήβων και 

των φοιτητών, να είναι επιβλαβείς (Carter et al. 1997, Mann et al. 1997). Οι εν λόγω μελέτες 

κατέδειξαν πως προγράμματα ενημέρωσης για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής που 

εφαρμόζονται στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, και ειδικότερα αυτά που εφαρμόζονται από το 

συνομήλικο πληθυσμό, πιθανώς να αυξήσουν τη γνώση των συμμετεχόντων για τα συμπτώματα, 

όπως είναι η περιοριστική δίαιτα και οι καθαρτικού τύπου συμπεριφορές, ευοδώνοντας την 

εμφάνισή τους (βλ. Πίνακα VII.2). 

Στις μέρες μας οι ερευνητές εργάζονται ώστε να διασφαλίζεται πως οι παρεμβάσεις δεν 

οδηγούν ακουσίως στην ανάπτυξη των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Σύμφωνα με την Dr 

McVey: «Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να έχουν ένα υγιεινό 

τρόπο ζωής, χωρίς να πυροδοτούμε την ενασχόληση με το σωματικό βάρος, με το σχήμα του 

σώματος και με τα διαταραγμένα πρότυπα διατροφής» (American Psychological Association 

2015). 
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Πίνακας VII.2 

Ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των στρατηγικών ενημέρωσης που εφαρμόζονται στο 

σχολικό περιβάλλον για την πρόληψη των διαταραχών πρόσληψης τροφής (O'dea 2000) 

 

 «Μύηση» των νέων στο ζήτημα της δίαιτας και του ελέγχου του βάρους, το οποίο ενδεχομένως να μην 

τούς απασχολούσε ποτέ.  

 Υπόδειξη πληροφοριών για τις τεχνικές ελέγχου του βάρους (πρόκληση εμέτων, κατάχρηση καθαρτικών, 

διουρητικών, σκευασμάτων αδυνατίσματος, κάπνισμα). 

 Δημιουργία θετικών εντυπώσεων γύρω από τις διαταρχές πρόσληψης τροφής μέσω παραδειγμάτων 

πασχόντων, οι οποίοι είναι πλούσιοι και διάσημοι. Οι νέοι, με αυτόν τον τρόπο, ταυτίζονται με τους 

πάσχοντες. 

 Η «φυσιολογικοποίηση» των διαταραχών πρόσληψης τροφής, δηλαδή η ανάπτυξη της ιδέας ότι «Όλοι το 

κάνουν». 

 Η μεταβίβαση της αρνητικής εικόνας σώματος, του φόβου για το φαγητό και της φτωχής αυτο-εικόνας 

από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές. 

 Η αρνητική επικέντρωση στο φαγητό συνεισφέρει στη δημιουργία φόβου για αυτό (π.χ. το λίπος και η 

ζάχαρη είναι κακές τροφές). 
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