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Τι είναι οι Διαταραχές 
Πρόσληψης Τροφής; 



Ψυχικές Διαταραχές που χαρακτηρίζονται 
από επίμονη διαταραχή της πρόσληψης 
τροφής ή/και της διατροφικής συμπεριφοράς 
που έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 
σωματική υγεία ή/και την 
ψυχοκοινωνική λειτουργικότητας

Δεν είναι επιλογή, ούτε πείσμα, ούτε 
διατροφικό πρόβλημα



DSM V

DSM IV

▪ Pica

▪ Μηρυκαστική διαταραχή

▪ Αποφευκτική/περιοριστική διαταραχή

▪ Ψυχογενής ανορεξία

▪ Ψυχογενής βουλιμία

▪ Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας

▪ Μη καθορισμένη διαταραχή πρόσληψης τροφής

▪ Ψυχογενής ανορεξία

▪ Ψυχογενής βουλιμία

▪ Διαταραχή πρόσληψης τροφής που δεν καθορίζεται 
διαφορετικά (eating disorder not otherwise 
specified)



Τι είναι η Ψυχογενής 
Βουλιμία;



Ψυχογενής βουλιμία

Επανειλημμένα επεισόδια 
υπερφαγίας (κατανάλωση μεγάλης 
ποσότητας τροφής υψηλής 
θερμιδικής αξίας σε μικρό διάστημα 
και αίσθημα απώλειας ελέγχου 
σχετικά με το φαγητό)



Ψυχογενής Βουλιμία

Επανειλημμένες ακατάλληλες αντισταθμιστικές

συμπεριφορές έτσι ώστε να μην πάρει βάρος

όπως αυτοπροκαλούμενοι έμετοι, λήψη

υπακτικών ή διουρητικών ή άλλων 
φαρμάκων, νηστεία ή υπερβολική άσκηση

Η αυτοαξιολόγηση είναι υπέρμετρα

επηρεασμένη από το σχήμα και το βάρος 
του σώματος



Το άτομο χάνει τον έλεγχο και δεν 
μπορεί να αντισταθεί στα βουλιμικά 
επεισόδια με αποτέλεσμα να νιώθει 
ντροπή

Αγωνία για την αύξηση του 
σωματικού βάρους με αποτέλεσμα 
την πρόκληση εμέτων 



Ο φαύλος κύκλος της Ψυχογενούς Βουλιμίας
Γονιδάκης και Βάρσου, 2013



Το σωματικό βάρος είναι αυξημένο
ή φυσιολογικό

«Κρυφή πάθηση» που καθυστερεί να γίνει αντιληπτή γιατί το άτομο ντρέπεται και κρύβει την ύπαρξη βουλιμικών επεισοδίων και εμέτων
Σταδιακά η καθημερινότητα του ατόμου οργανώνεται σύμφωνα με το ωράριο των βουλιμικών επεισοδίων και των εμέτων



ΒΑΡΥΤΗΤΑ

▪ Συχνότητα επεισοδίων υπερφαγίας και 
ακατάλληλων αντισταθμιστικών 
συμπεριφορών

▪ Παρουσία επιπλοκών εξαιτίας των 
εμέτων και της λήψης υπακτικών και 
διουρητικών

▪ Βαθμός της λειτουργικής έκπτωσης



Τι είναι η ψυχογενής 
ανορεξία;





Διαγνωστικά Κριτήρια κατά DSM-V
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Διαταραχή της Εικόνας 
Σώματος στην ΨΑ



•Κάποιοι ασθενείς νιώθουν συνολικά χοντροί, 
ενώ κάποιοι άλλοι εστιάζουν σε συγκεκριμένα 
σημεία του σώματος όπως η κοιλιά ή οι μηροί

•Η απώλεια βάρους εκλαμβάνεται ως προσωπική 
επιτυχία και δείγμα αυτοελέγχου ενώ αντίθετα 
η πάχυνση ως αποτυχία και 
έλλειψη αυτοπειθαρχίας

•Νιώθουν ότι είναι χοντροί ακόμη και αν είναι 
υπερβολικά αδύνατοι. Ακόμα κι 
αν αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατοι 
συνήθως αρνούνται τις 
επιπτώσεις της απίσχανσης στη σωματική τους 
υγεία





▪ "Εάν φάω αυτή την τροφή, δεν θα αρέσω σε 
κανένα"

▪ "Εάν το βάρος µου υπερβεί τα Χ κιλά, τότε 
δεν θα µπορέσω πια να τα χάσω"

▪ "Εάν φάω αυτή την τροφή, τότε σημαίνει 
πως χάνω τον έλεγχο"

▪ "Όταν το βάρος µου αυξάνει, αισθάνομαι 
απαίσια και όταν μειώνεται, αισθάνομαι 
καλά"

▪ "Οι άλλοι που µε πιέζουν να φάω, µε θέλουν 
παχιά"



«Χάνεται το μέτρο»

Σε αρχικό στάδιο ο έφηβος ξεκινάει να 
κάνει δίαιτα για να χάσει λίγα περιττά κιλά 
ή λόγω αθλητικών / καλλιτεχνικών

δραστηριοτήτων (π.χ χορός)

Σταδιακά υπάρχει απώλεια της όρεξης, 
αίσθημα δυσπεψίας και «φουσκώματος» με 
αποτέλεσμα να περιορίζει περαιτέρω τα 
γεύματα του



«Χάνεται το μέτρο»

Ιδιαίτερη σημασία της εικόνας του σώματος και του 
σωματικού βάρους με αποτέλεσμα να νιώθει αρχικά 
ικανοποίηση για την απώλεια κιλών και ευχαρίστηση 
από τις αντιδράσεις των άλλων

Αργότερα  νιώθει έντονο φόβο ότι θα χαθεί ο έλεγχος 
και θα αυξηθεί το βάρος του με αποτέλεσμα να 
περιορίζει περισσότερο τη διατροφή του



Ο φαύλος κύκλος της Ψυχογενούς Ανορεξίας
Γονιδάκης και Βάρσου, 2013



Υπότυποι κατά DSM-V

Απουσία επεισοδίων υπερφαγίας (binge eating) για 
τουλάχιστον τρεις μήνες ή καθαρτικών 
συμπεριφορών (αυτοπροκαλούμενοι έμετοι ή χρήση 
υπακτικών, διουρητικών κλπ).

Η απώλεια βάρους επιτυγχάνεται με περιορισμό 
λήψης τροφής (εξαντλητικές δίαιτες) και αυξημένης 
ενεργειακής κατανάλωσης (πολύωρη γυμναστική)

Παρουσία επεισοδίων υπερφαγίας τους τελευταίους 
τρεις μήνες ή καθαρτικές συμπεριφορές 
(όπως αυτοπροκαλούμενους εμέτους ή 
χρήση υπακτικών, διουρητικών κλπ).

Περιοριστικός

τύπος

Καθαρτικός 

τύπος



ΒΑΡΥΤΗΤΑ

▪ Για τους 
ενήλικες χρησιμοποιείται 
ο δείκτης μάζας 
σώματος (BMI)

▪ Για τα παιδιά και 
τους εφήβους οι 
εκατοστιαίες αναλογίες B
MI (ΒΜΙ percentiles)

▪ Συνυπολογίζονται η 
παρουσία κλινικών συμπτ
ωμάτων, η μείωση 
λειτουργικότητας και η 
ανάγκη επίβλεψης

Ελαφρά : ΒΜΙ >= 17 

kg/m2 

Μέτρια: ΒΜΙ 16-16,99 

kg/m2

Σοβαρή : ΒΜΙ 15-15,99 

kg/m2

Εξαιρετικά Σοβαρή : 

ΒΜΙ<15 kg/m2



«Γιατί είναι τόσο κακό να είμαι 
υπερβολικά αδύνατη αφού έτσι μου 
αρέσει περισσότερο ο εαυτός μου;»

«Γιατί είναι κακό να τρώω όσο

θέλω και να προκαλώ εμετούς;» 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Επιπτώσεις 
στη σωματική 

υγεία

Επιιπτώσεις 
στην ψυχική 

υγεία

Κοινωνικές 
επιπτώσεις



Επιπτώσεις

Βραδυκαρδία, αρρυθμίες, υπόταση (50% των

θανάτων οφείλεται σε καρδιαγγειακές επιπλοκές)

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, αύξηση

ουρίας, αφυδάτωση)

Ενδοκρινολογικές διαταραχές (αμηνόρροια,

υπογλυκαιμία, υποθυρεοειδισμός)

Οστεοπόρωση (αυτόματα κατάγματα)

Αλλοιώσεις στο δέρμα (υπερτρίχωση, ξηροδερμία)

Επιπλοκές από το γαστρεντερικό, το περιφερικό

νευρικό σύστημα, το αιμοποιητικό, το ουροποιητικό



Επιπλοκές εμέτων και χρήσης καθαρτικών

▪ Διάβρωση του σμάλτου των δοντιών και τερηδόνα

▪ Περιστοματική δερματίτιδα, περιοδοντίτιδα

▪ Αιμορραγίες των επιπεφυκότων

▪ Οισοφαγική ή γαστρική αιμορραγία.

▪ Μεταβολική αλκάλωση με υποκαλιαιμία.

▪ Καρδιακές αρρυθμίες και καρδιομυοπάθεια και 
δευτεροπαθής καρδιακή ανεπάρκεια

▪ Νεφρική ανεπάρκεια.

▪ Επιληπτικοί σπασμοί.



Το άτομο «χάνει τον εαυτό του» 

Καταθλιπτική διάθεση και αυτοκτονικότητα,

ευερεθιστότητα, αυπνία, μειωμένη σεξουαλική

διάθεση

Ενασχόληση μόνο με το Β.Σ, την πρόσληψη

τροφής και τους εμέτους

Χάνει τα ενδιαφέροντα του και την ικανότητα να

χαίρεται με τις σχέσεις και την εργασία του

Απομονώνεται κοινωνικά

Αισθήματα αναποτελεσματικότητας/αποτυχίας

Επηρεάζονται όλοι οι τομείς της καθημερινής ζωής



Πόσο συχνές είναι;

Έχει καταγραφεί μικρή αυξητική τάση των 
ΔΠΤ παγκοσμίως τον 20ο αιώνα

Ψυχογενής Ανορεξία
Συχνότητα στο γυναικείο πληθυσμό : 1,2 – 2,2%

Ψυχογενής Βουλιμία
Συχνότερη από τη ΨΑ με ποσοστό στο γενικό 

πληθυσμό 1 – 2,8% και στο γυναικείο πληθυσμό 
ποσοστό 1,1-4,2%



ΕΜΦΑΝΊΖΟΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΣΕ 
ΚΟΡΊΤΣΙΑ;



Ψυχογενής Ανορεξία 
Συχνότερη στις γυναίκες : Γυναίκες / Άνδρες = 10/1 

Ψυχογενής Βουλιμία 
Συχνότερη στις γυναίκες : Γυναίκες / Άνδρες = 10/1



Στους άνδρες με ΔΠΤ δεν υπάρχει η 
επιθυμία για ακραία ισχνότητα και 
είναι λιγότερο έντονη η ανησυχία για 
το Β.Σ
Δυσφορούν περισσότερο για το άνω 
μέρος του σώματος παρά για το κάτω 
μέρος που παρατηρείται στις γυναίκες
Πιθανά η εμφάνιση της ΨΑ και ΨΒ 
σχετίζεται με την προσπάθεια τους να 
ελέγξουν τη διατροφή τους για να 
αποκτήσουν το ιδανικό μυώδες σώμα



Εμφανίζονται μόνο στην εφηβεία;

«Συνήθως ναι αλλά όχι απαραίτητα»

Αύξηση της συχνότητας μεταξύ των

εφήβων 15-19 ετών και έναρξη της

ΨΑ σε μικρότερες ηλικίες



Ψυχογενής Ανορεξία
Η έναρξη της νόσου μπορεί να
τοποθετηθεί μετά τα 7-8 έτη ζωής,
ενώ σπάνια ξεκινά μετά τα 30
Συχνότερη ηλικία εμφάνισης στην
ηλικία 15 – 19 ετών

Ψυχογενής Βουλιμία
Συχνότερη ηλικία εμφάνισης στην
ηλικία 16 – 24 ετών



Γιατί στην εφηβεία;

Μετάβαση από την παιδική ηλικία στην

ενηλικίωση

Ραγδαίες αλλαγές στη σωματική, γνωστική

και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη που

επηρεάζουν την διαμόρφωση της εικόνας

που έχει ο ίδιος και οι άλλοι για τον εαυτό

του

Περισσότερο ευάλωτος στην εκδήλωση

ΔΠΤ



Εφηβική Ανάπτυξη

Σωματική ανάπτυξη

Ενήβωση: ανάπτυξη των τριχών του σώματος,

αύξηση της εφίδρωσης και λιπαρότητος δέρματος

και τριχών 

Κορίτσια – ανάπτυξη μαστών και γοφών, έναρξη

εμμηνορρυσίας 

Αγόρια – ανάπτυξη όρχεων και πέους, βράγχος

φωνής 

Ραγδαία αύξηση του σώματος: πρόσκτηση ύψους

και βάρους  

Μεγαλύτερα σεξουαλικά ενδιαφέροντα 



Εφηβική Ανάπτυξη

Γνωστική ανάπτυξη

Αυξανόμενη ικανότητα για αφηρημένη σκέψη  

Τα πνευματικά ενδιαφέροντα επεκτείνονται

και αποκτούν μεγαλύτερη σημασία  

Βαθύτερη ηθική σκέψη

Μεγαλύτερη ικανότητα να θέτει στόχους και

να επιμένει σε αυτούς 

Στοχασμός γύρω από το νόημα της ζωής  



Εφηβική Ανάπτυξη 

Κοινωνικο-Συναισθηματική ανάπτυξη

Αγωνίζεται για την κατάκτηση του αισθήματος

ταυτότητας

Νοιώθει αμήχανο αναφορικά με τον εαυτό και το σώμα

του/της

Συνειδητοποιεί ότι οι γονείς δεν είναι τέλειοι, αυξημένες

συγκρούσεις με τους γονείς

Αυξημένη επιρροή της ομάδας των συνομηλίκων

Επιθυμία ανεξαρτησίας

Τάση για παλινδρόμηση σε «παιδικόμορφες» συμπεριφορές,

ιδιαίτερα όταν εκτίθεται σε στρες

Καταθλιπτικότητα, κατήφεια, συναισθηματική αστάθεια

Δοκιμασία των κανόνων και των ορίων



Τι φταίει;

Αλληλεπίδραση πολλών προδιαθεσικών 
παραγόντων

Κοινωνικό 
/πολιτισμικό 

πλαίσιο
Οικογένεια

Ψυχολογικο
ί 

παράγοντες

Βιολογικοί 
παράγοντες



Κληρονομική προδιάθεση

Μελέτες κληρονομικότητας έδειξαν αυξημένα

ποσοστά ΔΠΤ σε οικογένειες ατόμων με ΨΑ

και αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν συγγενείς

τους

Γονίδια που καθιστούν το άτομο περισσότερο

ευάλωτο στην εμφάνιση των ΔΠΤ όταν

αλληλεπιδρούν με περιβαλλοντικούς

παράγοντες



Ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά

Τελειοθηρία (κυρίως στην ΨΑ)

Το άτομο πιστεύει ότι έχει μικρότερη

ικανότητα και αξία από αυτή που του

αποδίδει το περιβάλλον του και φοβάται ότι

όταν αυτό αποκαλυφθεί όλοι θα

απογοητευτούν και δεν θα τον αγαπούν.

«Αν είμαι σε όλα τέλειος όλοι θα είναι

ευχαριστημένοι από μένα»



Ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά

Τελειοθηρία (κυρίως στην ΨΑ)

Αποδίδει την επιτυχία του στην

υπερπροσπάθεια του και όχι στην ικανότητα

του με αποτέλεσμα να θέτει συνεχώς νέους

στόχους

Αντιδρά στον έπαινο γιατί θεωρεί ότι

αυξάνονται οι προσδοκίες των άλλων

Οποιοδήποτε λάθος του ή μη άριστη επίδοση

ισοδυναμεί με αποτυχία



Ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά

Δυσκολία στη ρύθμιση των συναισθημάτων 
και παρορμητικότητα (κυρίως στη ΨΒ)

Άγχος, θλίψη, θυμός, αίσθημα κενού, ντροπή

Προσπαθεί να τα καταστείλει μέσω μιας

παρορμητικής συμπεριφοράς (βουλιμικό

επεισόδιο) ευχαρίστηση από την ίδια την

τροφή και εκτόνωση της συναισθηματικής

πίεσης προσωρινά ντροπή και ενοχές για

την απώλεια ελέγχου



Στρεσσογόνα γεγονότα ζωής

Επηρεάζουν περισσότερο το 
πότε και όχι το αν θα 
εμφανιστεί η διαταραχή



Φταίει η οικογένεια;



Η εφηβεία και η πρώτη ενήλικη ζωή του

ατόμου αποτελούν περίοδο μεταβατική όχι

μόνο για το ίδιο το άτομο που

ανεξαρτητοποιείται αλλά και για την

οικογένεια του καθώς η σταδιακή

απομάκρυνση των παιδιών φέρει έναν

επαναπροσδιορισμό των ρόλων στα μέλη  



Χαρακτηριστικά οικογένειας

Υπερεμπλοκή και έλεγχος

Ακαμψία

Αποφυγή σύγκρουσης

Υπερπροστατευτικότητα

Κριτική στάση και φτωχή

συναισθηματική έκφραση

Σε ακραίες περιπτώσεις σωματική,

λεκτική και σεξουαλική βία



Φταίει η μόδα και τα ΜΜΕ;



Προβολή του ισχνού, αποστεωμένου και σχεδόν 
«άφυλου» γυναικείου σώματος ως «ιδανικό» που 
συνεπάγεται χρήματα, επαγγελματική καταξίωση 
και ευτυχία

Το «ιδανικό» σώμα είναι «εξωπραγματικό» με

αποτέλεσμα να προκαλεί στα νεαρά κορίτσια

μεγάλη δυσαρέσκεια για το σώμα τους και να

ακολουθούν στερητικές διατροφικές συνήθειες

Η μόδα επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τα

άτομα «υψηλού κινδύνου» που θα εκδηλώσουν

ΔΠΤ



Υπάρχει πιθανότητα το άτομο να

γίνει καλά;



ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Μακράς διάρκειας έρευνα παρακολούθησης

(10 ετών ή περισσότερο) υποδεικνύει ότι 
οι περισσότεροι ασθενείς με ΨΑ συνεχίζουν

να αντιμετωπίζουν προβλήματα

Μακροχρόνια πορεία με υποτροπές



ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ

 Στη ΨΑ το 30% παρουσιάζει πλήρη 
ύφεση, το 50% μερική βελτίωση και το 
20% παρουσιάζει χρονιότητα και 
σοβαρές επιπλοκές

 Στη ΨΒ καλύτερη πρόγνωση 
50%πλήρης ίαση, 25% μερική βελτίωση 
και 25% χρόνια πορεία



ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Θνησιμότητα στη ΨΑ σε ποσοστό 5,5% 
σε όλες τις ηλικίες και 2,2% σε 
εφήβους

Ο θάνατος συνήθως οφείλεται σε 
ιατρικές επιπλοκές της διαταραχής ή 
στην αυτοκτονία



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

▪ Οι ανορεκτικές ασθενείς δεν 
αναγνωρίζουν το πρόβλημα ούτε 
αναζητούν θεραπεία

▪ Συνήθως αντιστέκονται σε κάθε 
προσπάθεια θεραπευτικής παρέμβασης

▪ Με την εξέλιξη της νόσου, υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή της 
ασθενούς που επιβάλλει τη θεραπευτική 
παρέμβαση



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ιατρική 
αντιμετώπιση 

CBT, 
οικογενειακή 
θεραπεία...

Φαρμακευτική 
αγωγή

Διατροφική 
παρέμβαση



Διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
(ψυχοθεραπεια) ανάλογα με το αν 
πρόκειται για έφηβο ή για ενήλικο άτομο

Φαρμακευτική αγωγή όχι ειδική για την

πάθηση αλλά για την αντιμετώπιση των

ιατρικών προβλημάτων και για τη

συννοσηρότητα

Νοσηλεία σε περιπτώσεις Β.Σ <85% του

φυσιολογικού ή αν υπάρχουν ιατρικές

επιπλοκές που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του

ατόμου ή αυτοκτονικότητα



Κοινοτική 
φροντίδα

Πρόγραμμα 
ημέρας Ψυχιατρικ

ό τμήμα 
νοσηλείας

Εξειδικευμ
ένο τμήμα 
νοσηλείας

ΜΕΘ



Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω 
κάποιον δικό μου άνθρωπο;



«Μπορώ να μάθω για τις ΔΠΤ και να

προσπαθήσω να τον πείσω ότι έχει πρόβλημα

και να τον ενθαρρύνω να ζητήσει βοήθεια»

«Μπορώ να συνεργαστώ με τους ειδικούς αν

χρειαστεί»

«Δεν μπορώ να τον κάνω καλά μόνος μου»

«Δεν μπορώ να βοηθήσω αν πιστεύω ότι εγώ

φταίω που αρρώστησε»



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


