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Ανασκόπηση 
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τελευταίων επιστηµονικών δεδοµένων 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι διατροφικές διαταραχές του τύπου της Ψυχογενούς Ανορεξίας και της Ψυχογενούς Βουλιµίας 
παρουσιάζουν αυξητική τάση διεθνώς. Η δύσκολη και επίπονη αντιµετώπιση µε αποτελέσµατα όχι πάντα καλά, 
καθιστά επιτακτική ανάγκη την αποτελεσµατική πρόληψη των νοσηµάτων αυτών. Ο παιδίατρος µπορεί να 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Στο άρθρο αυτό γίνεται µια ανασκόπηση των τελευταίων 
δεδοµένων όσον αφορά τη συχνότητα, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, την πρόγνωση και την πρόληψη των 
νοσηµάτων αυτών. 
 

Εισαγωγή 

Οι ∆ιατροφικές διαταραχές δηλαδή η ψυχογενής 
ανορεξία (ΨΑ) και ψυχογενής βουλιµία (ΨΒ) είναι 
σοβαρές ασθένειες κυρίως σε  έφηβες και νεαρές 
γυναίκες (λιγότερο από 10% των ασθενών είναι άντρες) 
και χαρακτηρίζονται από διαταραχή στην πρόσληψη 
της τροφής. 

Έτσι οι ανορεξικοί τρώνε  πολύ λίγο φαγητό και 
χάνουν βάρος, οι δε βουλιµικοί τρώνε µεγάλες 
ποσότητες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα  και µετά 
προκαλούν εµετό ή χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους για 
να διατηρήσουν  κανονικό βάρος σώµατος. 

Η συχνότητα των διατροφικών διαταραχών αυξάνεται 
τα τελευταία χρόνια. Περίπου 1% των γυναικών 
αναπτύσσουν ανορεξία µεταξύ 14-19 χρονών, και  1-3% 
αναπτύσσουν βουλιµία στις ηλικίες 20-23 χρονών. ∆εν 
είναι σπάνιο να µεταπέσει ένα κορίτσι από την 
ανορεξία στην βουλιµία ή το αντίθετο. Ακόµη ένα 
ποσοστό έως και 15% των γυναικών 14-25 χρονών 
εµφανίζουν υποκλινική ΨΑ και ΨΒ που δεν εξελίσσεται 
σε πλήρη νόσο. 

Τελευταία παρατηρείται αυξητική τάση στα αγόρια, 
στους έγχρωµους και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στις 
χώρες αυτές, όπως στην Κύπρο και γενικότερα στην 
νοτιοανατολική µεσόγειο, παρατηρείται γρήγορη 
αλλαγή των κοινωνικών δοµών και συνηθειών και 
αντιγραφή των Αµερικάνικων και γενικότερα των 
δυτικών προτύπων  σε θέµατα διατροφής , ντυσίµατος , 
αξιών και τρόπου ζωής. 

Συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση ΨΑ - ΨΒ 

Οι αλλαγές αυτές επιτελούνται πολύ γρήγορα και 
επηρεάζουν πολύ τον νεαρό πληθυσµό και ειδικότερα 

τις κοπέλες που προσπαθούν να µιµηθούν τα µοντέλα 
και την µόδα επηρεαζόµενοι από την τηλεόραση τα 
περιοδικά τις διαφηµίσεις, και που προβάλλονται σαν 
οι µοναδικές αξίες που πρέπει να έχει κάθε κορίτσι για  
να θεωρείται  πετυχηµένο ή για να µπορέσει να πετύχει. 

∆υστυχώς άλλες αξίες, ηθικές, µορφωτικές, κοινωνικές 
και άλλα προσόντα, σωµατικά ή πνευµατικά δεν 
γίνονται το ίδιο αποδεκτά και έτσι το πρόβληµα 
µεγεθύνεται. 

Η πίεση είναι πολύ µεγάλη ειδικότερα στα κορίτσια και 
πολύ λιγότερο στα αγόρια που έχουν σαν 
προτεραιότητα συνήθως την δηµιουργία ενός 
αθλητικού και γυµνασµένου σώµατος παρά ενός πολύ 
λεπτού σώµατος. 

Πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο στη εκδήλωση 
των πιο πάνω ψυχοσωµατικών διαταραχών όπως η 
οικογένεια, η ιδιοσυγκρασία του κοριτσιού, η γενετική 
προδιάθεση, το περιβάλλον στο οποίο ζει και κινείται  
το άτοµο κ.α. 

Τα νοσήµατα αυτά είναι συχνότερα σε µονογονεϊκές 
οικογένειες, σε οικογένειες µε αυστηρές αρχές και 
άκαµπτα πλαίσια συµπεριφοράς, και  έλλειψη της 
δυνατότητας να είσαι ή να συµπεριφέρεσαι 
διαφορετικά απ΄ ότι επιτάσσουν οι οικογενειακές 
αρχές και αξίες. Πολλές φορές η επικοινωνία µε τους 
γονείς είναι ελλιπής ή απουσιάζει εντελώς ή είναι 
αυταρχική.  

Στις οικογένειες παιδιών µε ΨΑ ή ΨΒ  απαντάται  
συχνότερα σωµατική ή ψυχολογική κακοποίηση όπως 
και σεξουαλική κακοποίηση και περιπτώσεις 
αιµοµιξίας. Αυτά τα τελευταία προέρχονται από 
παλαιότερες µελέτες και µερικές πιο πρόσφατες 
µελέτες τις αµφισβητούν ή µάλλον τονίζουν την 
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αυξητική συχνότητα των νοσηµάτων αυτών σε 
οικογένειες χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα ή µε 
ελάσσονα προβλήµατα που είναι πολύ συχνά στην 
κοινωνία µας . 

Η σύγχρονη δυτικού τύπου κοινωνία αποδυναµώνει 
τους δεσµούς της οικογένειας, η τηλεόραση, το 
διαδίκτυο και τα µέσα ενηµέρωσης αποτελούν τα κύρια 
µέσα ενασχόλησης παιδιών και εφήβων. Ο χρόνος που 
αφιερώνουν οι γονείς στα παιδιά τους µειώθηκε 
δραστικά, οι οικογένειες είναι ολιγοµελείς  και το παιδί 
µεγαλώνει εν πολλοίς µοναχό του και οι 
προτεραιότητες του διαφέρουν από αυτές 
προηγούµενων γενεών ή από εφήβους άλλων χωρών 
όχι  τόσο ανεπτυγµένων  και µε διαφορετική 
κουλτούρα. 

Σε οικογένειες παιδιών µε διατροφικές διαταραχές 
συχνά υπήρχαν ή υπάρχουν προβλήµατα µε 
παχυσαρκία ή λεπτοκαµωµένα άτοµα και πολλές φορές 
οι γονείς ή αδέλφια παιδιών που πάσχουν έκαναν 
δίαιτα για να ελέγξουν το βάρος τους . 

Χαρακτηριστικά του εφήβου µε ΨΑ 

Η ιδιοσυγκρασία  των κοριτσιών που αναπτύσσουν  
κλινική ή υποκλινική  ΨΑ παίζει πρωτεύοντα ρόλο. 
Αυτά τα κορίτσια είναι συνήθως τελειοµανή, 
εσωστρεφή, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και συνήθως 
έχουν καλή σχολική επίδοση. Παρουσιάζουν 
προβλήµατα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις µε 
άλλους συµµαθητές και  τους γονείς τους και 
προτιµούν να αποµονώνονται στο δωµάτιο τους και να 
κλείνονται στον εαυτό τους ή να εστιάζονται στο 
διάβασµα και τα µαθήµατα τους. Πολλά κορίτσια 
µπορεί να ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα σε νεαρότερη 
ηλικία και να έκαναν και στο παρελθόν δίαιτες και να 
εφάρµοσαν µεθόδους ελέγχου του βάρους τους. 

Η  όλη ψυχοσύνθεση αυτών των ατόµων είναι τέτοια 
που µια παρατήρηση από κάποιο φίλο ή δάσκαλο, ή 
απόρριψη ή το σχολείο από το αγόρι τους ή τον 
γυµναστή τους πως πρέπει να ελέγξουν το βάρος τους 
πυροδοτεί την έναρξη του φαύλου κύκλου της ΨΑ. Η  
συχνότητα της ΨΑ είναι πολύ µεγαλύτερη και φθάνει 
σε ποσοστά 6-8 % σε κορίτσια που αθλούνται σε 
αγωνίσµατα που το βάρος παίζει πρωτεύοντα ρόλο, 
όπως ενόργανη γυµναστική, µπαλέτο, modeling  κ.α. 
Σε αυτά τα αθλήµατα το θέµα βάρος παίζει πολύ 
µεγάλη σηµασία και οι προπονητές αυτών των 
αθλητών θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στους 
χειρισµούς τους ώστε να µην εκτρέψουν τους αθλητές 
τους σε  επικίνδυνες καταστάσεις όπως η ΨΑ-ΨΒ. 

Γενετικοί Παράγοντες 

Η γενετική προδιάθεση στη  ΨΑ-ΨΒ, συζητιέται πολύ 
τελευταία και υπάρχουν ενδείξεις πως το γενετικό 

υλικό ενός ατόµου παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
εκδήλωση τέτοιας ψυχοπαθολογίας. Αν και οι  µελέτες 
που µελέτησαν το θέµα είναι λίγες, πρόσφατες έρευνες 
που αφορούν οικογένειες, δίδυµα και µελέτες 
γενετικού υλικού  ενισχύουν την πιο πάνω υπόθεση. Σε 
έντεκα από τις δώδεκα µελέτες που αφορούν 
οικογένειες µε άτοµα µε ΨΑ –ΨΒ το πόρισµα ήταν πως 
παρατηρείται µια συσσώρευση περιστατικών σε 
κάποιες οικογένειες υψηλού κινδύνου. Στην µελέτη του 
Strober  που περιέλαβε 1500  συγγενείς πρώτου 
βαθµού ασθενών µε ΨΑ-ΨΒ (την µεγαλύτερη έως 
τώρα µελέτη για οικογενειακή µεταβίβαση 
διατροφικών διαταραχών), δίχως άλλα ψυχιατρικά 
νοσήµατα, που διερεύνησε την συχνότητα διατροφικών 
διαταραχών, όπως και άλλων ψυχολογικών ή 
ψυχιατρικών διαταραχών σε αυτά τα άτοµα, τα 
αποτελέσµατα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Συγκεκριµένα 
βρήκε πως ενώ η συχνότητα της ΨΑ ήταν σπάνια σε 
οικογένειες δίχως  ιστορικό ΨΑ-ΨΒ  η συχνότητα ΨΑ-
ΨΒ, ή των µερικών συνδρόµων (µερική έκφραση των 
ΨΑ-ΨΒ) ήταν 11 και 5 φορές αντίστοιχα, µεγαλύτερη 
στις οικογένειες µε θετικό οικογενειακό ιστορικό 
διατροφικών διαταραχών.  Στην ΨΒ ο επιπολασµός της 
νόσου ήταν  τετραπλάσιος στις οικογένειες υψηλού 
κινδύνου σε σχέση µε τις οικογένειες ελέγχου. Επίσης η 
υπόθεση της διασταυρούµενης ευαισθησίας µεταξύ 
των δύο νόσων, ΨΑ-ΨΒ στις οικογένειες υψηλού 
κινδύνου επιβεβαιώθηκε. 

Ο τρόπος  που κληρονοµούνται αυτά τα γονίδια και το 
πώς δρουν είναι αντικείµενο µελέτης. Πιστεύεται πως η 
κληρονοµικότητα είναι πολυγονιδιακή  και  αυτά τα 
γονίδια επηρεάζουν την προσωπικότητα, την τάση για 
άγχος, την  ανταπόκριση προς ορισµένους 
νευροδιαβιβαστές, το σωµατικό φαινότυπο και τη 
τροποποίηση του µεταβολισµού ενός ατόµου κάτω από 
συνθήκες  θερµιδικής ένδειας . 

Η ΨΑ-ΨΒ είναι συχνότερη σε µονοωϊκά δίδυµα παρά 
σε δυωϊκά δίδυµα, σε παιδιά που οι γονείς τους ή τα 
αδέλφια τους είχαν  διατροφικές διαταραχές ή  
έπασχαν από ΨΑ-ΨΒ  ή  ήταν ή είναι υπέρβαρα ή 
παχύσαρκα  άτοµα. Ακόµα στενά συγγενικά άτοµα 
ασθενών µε ΨΑ έκαναν ή κάνουν δίαιτες για να 
ελέγξουν το σωµατικό τους βάρος. Ακόµη η ύπαρξη 
ορισµένων  γονιδίων και γονιδιακών  αλληλουχιών 
φαίνεται πως προδιαθέτει σε νοσήµατα όπως ΨΑ-ΨΒ, 
παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ κ.α. 

Η έρευνα σε αυτά τα θέµατα είναι ακόµη στην αρχή 
της αλλά η ανεύρεση γονιδίων που προδιαθέτουν σε 
ΨΑ-ΨΒ θα συµβάλει τα µέγιστα στην κατανόηση  και 
στην  πρωτογενή πρόληψη αυτών των πολύ σοβαρών 
νόσων. 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 
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Με τα σηµερινά δεδοµένα σηµαντικότατο ρόλο στην 
εµφάνιση ΨΑ-ΨΒ διαδραµατίζουν οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες (διαφηµίσεις, 
οικογένεια, φύλο, φυλή, ηλικία, κοινωνικός περίγυρος, 
κουλτούρα της κοινωνίας όπου µεγαλώνει το παιδί κ.α.)  
σε συνδυασµό µε το γενετικό υπόβαθρο ενός ατόµου 
διαδραµατίζουν κύριο  ρόλο   στην εκδήλωση ΨΑ-ΨΒ . 

Επιπτώσεις 

Οι συνέπειες  αυτών των νοσηµάτων, ΨΑ-ΨΒ  είναι 
πολλές και µακροχρόνιες.  

∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτο αυτές που 
έχουν να κάνουν µε την νόσο αυτή καθ’ αυτή και 
δεύτερο οι οργανικές συνέπειες από την παρατεταµένη 
ασιτία ή λανθασµένη διατροφή στα διάφορα όργανα 
και ιστούς της αναπτυσσόµενης έφηβης που πάσχει 
από ΨΑ-ΨΒ. 

Επιπτώσεις σχετιζόµενες µε τη νόσο 

Η νόσος έχει µακροχρόνια πορεία µε 
σκαµπανεβάσµατα και αυξοµειώσεις στην ένταση των 
συµπτωµάτων µε εναλλαγές των κυρίαρχων  
συµπτωµάτων και των τοµέων που παρουσιάζεται 
ψυχοπαθολογία και ακόµη εναλλαγές µεταξύ βουλιµίας 
και ανορεξίας. 

Η πιθανότητα πλήρους ίασης σε περιπτώσεις ΨΑ είναι 
λιγότερες από 50% σε διάστηµα 10 ετών από την 
έναρξη των συµπτωµάτων, ένα ποσοστό  25-40% 
µεταπίπτει σε χρονιότητα και η θνητότητα µπορεί να 
φθάσει έως και 25% (10%-25%). 

Οι ασθενείς µε σοβαρότερη νόσο ή µε µεγαλύτερη 
βαθµολογία στο EDI-2 (Eating Disorder Inventory II 
questionnaire) έχουν  χειρότερη πρόγνωση και 
σοβαρότερη ψυχοπαθολογία. 

Πρόγνωση ΨΑ 

Η Πρόγνωση της ΨΑ βάσει µιας πρόσφατης καλά 
µελετηµένης αναδροµικής από 15-ετίας µελέτη του 
Strober είναι πιο αισιόδοξη. Σε αυτή τη µελέτη, UCLA, 
που κράτησε 15 χρόνια γινόταν συστηµατικός και 
λεπτοµερής έλεγχος κάθε 6-12 µήνες και 
καταγράφονταν τα στοιχεία σε λεπτοµερή βάση 
δεδοµένων για αξιολόγηση και στατιστική ανάλυση. 
Βάση αυτής της µελέτης  τα ¾ των 95 ασθενών 
ιάθηκαν πλήρως, παρόλα αυτά όµως η διάρκεια της 
ανάρρωσης ήταν παρατεταµένη (µέση διάρκεια 72 
µήνες). Επίσης από τους ασθενείς που δεν ιάθηκαν 
κανένας δεν  επιδεινώθηκε και δεν απέθανε. Έτσι η 
αντίληψη πως η ΨΑ  είναι ανίατη και εφ όρου ζωής 
νόσος  και πως η πλήρης ίαση είναι σπάνια δεν 
ευσταθεί. Επίσης η µετακίνηση από την ΨΑ σε ΨΒ  
ήταν συχνή 30% σε διάστηµα 5 χρόνων  και η µεγάλη 

αυτή συχνότητα χρήζει περαιτέρω µελέτης. Από τις 
πολλές µεταβλητές που µελετήθηκαν για την 
δυνατότητα προγνωστικής αξίας για την πορεία της  
νόσου  µόνο  λίγες ήσαν σηµαντικές στατιστικά. 

Συγκεκριµένα η γρήγορη απώλεια βάρους µετά την 
έξοδο από το νοσοκοµείο, η  σοβαρή κοινωνική 
αποµόνωση πριν την έναρξη της νόσου, και η έντονη 
καταναγκαστική συµπεριφορά στις καθηµερινές 
δραστηριότητες του ατόµου ήταν στατιστικά 
σηµαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της χρονιότητας 
και της βαρύτητας της ΨΑ, ενώ ή διαταραγµένη 
οικογένεια συνέβαλλε στην  έναρξη  της ακατάσχετης 
λήψης τροφής  από τους ασθενείς. 

Τα ευρήµατα  αυτά δείχνουν  την δυνατότητα πλήρους 
ίασης από την ΨΑ.  Παρόλα αυτά τονίζεται η 
πολυπλοκότητα της νόσου η ανάγκη για έγκαιρη και 
εντατική παρέµβαση καθώς και η µακροχρόνια πορεία 
της νόσου και η ανάγκη εξατοµίκευσης της κάθε 
περίπτωσης ξεχωριστά. 

Η ΨΒ έχει καλύτερη πρόγνωση αλλά  πάλι περίπου το 
50% θα ιαθεί ένα 30-45% θα συνεχίσει να εµφανίζει 
επεισόδια ακατάσχετης λήψης τροφής και πρόκλησης 
εµετού  και η θνητότητα είναι  χαµηλότερη  2-5% του 
συνόλου των περιπτώσεων ΨΒ. Αξίζει να σηµειωθεί 
πως η ΨΑ είναι η ψυχιατρική νόσος µε την µεγαλύτερη 
θνητότητα σε  νεαρά άτοµα  κάτω των 25 χρονών. Αυτό 
δείχνει την σοβαρότητα της νόσου παρά την µικρή της 
σχετικά συχνότητα. 

Σωµατικές Επιπτώσεις 

Οι σωµατικές διαταραχές σε σοβαρού βαθµού ΨΑ –ΨΒ 
είναι πολλαπλές και µε µακροχρόνιες συνέπειες. Τα 
κορίτσια µε παρατεταµένη αµηνόρροια για πολλούς 
µήνες >1 χρόνο  ή που έχουν µεγάλες περιόδους 
αµηνόρροιας  κατά την µακροχρόνια πορεία της νόσου 
παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα πολυκυστικών 
ωοθηκών  και µειωµένη γονιµότητα κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο της ζωής τους και 
παρουσιάζουν  προβλήµατα στην κύηση όπως  
υπογλυκαιµία, υποθερµία, λοιµώξεις, και αυξηµένη 
περιγεννητική θνητότητα. Επίσης η γέννηση µε 
καισαρική τοµή και η κατάθλιψη της λοχείας είναι 
συχνότερη στις έγκυες µε ΨΑ. Οι γυναίκες αυτές 
γεννούν παιδιά µε χαµηλό βάρος γέννησης (SGA) και 
µικρότερο Apgar score κατά την γέννηση. 

Η χορήγηση ορµονικών σκευασµάτων για την 
διατήρηση και ρύθµιση της εµµήνου ρύσεως σε 
κορίτσια µε ΨΑ τυγχάνει ευρείας µελέτης και έχει 
πολλούς υποστηριχτές ενώ άλλοι αµφισβητούν την 
χρησιµότητα της χορήγησης τέτοιων σκευασµάτων . 

Η οστεοπόρωση λόγω ορµονικών διαταραχών και 
χαµηλής πρόσληψης ασβεστίου σε αυτά τα κορίτσια 
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είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα που χρήζει 
αντιµετώπισης. 

Ο οστέινος σκελετός προσλαµβάνει και εναποθέτει 
ασβέστιο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία έως 
περίπου τα 20 -22  πρώτα χρόνια της ζωής µας. 
Ακριβώς σε αυτή την ηλικία εµφανίζεται και η ΨΑ που 
ο περιορισµός στην πρόσληψη ασβεστίου και 
φωσφόρου έχει καταστρεπτικές συνέπειες για αυτά τα 
κορίτσια που διατρέχουν κίνδυνο πρώιµης 
οστεοπενίας-οστεοπόρωσης και καταγµάτων σε 
σχετικά νεαρά ηλικία. Η ηµερήσια πρόσληψη 
ασβεστίου 1000-1500 mg και βιταµίνης  D 400 iu και η 
ορµονική θεραπεία υποκατάστασης βοηθούν στο να 
µειώσουν  αυτό το πρόβληµα. 

Οι ορµονικές και µεταβολικές διαταραχές όµως είναι 
γενικότερες και τα κορίτσια αυτά παρουσιάζουν πολλές 
φορές  υποθυρεοειδισµό, υπερέκκριση κορτιζόλης και 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιµία, 
υπονατριαιµία) υπογλυκαιµία και υποθερµία. 

Ακόµη εάν τα συµπτώµατα αρχίσουν σε νεαρή ηλικία 
πριν να ολοκληρωθεί η εφηβεία παρουσιάζεται 
αναστολή της ανάπτυξης, καθυστέρηση της ήβης και 
στασιµότητα στην κατά µήκος αύξηση αυτών των 
κοριτσιών. 

Η Λεπτίνη είναι µια πρωτεΐνη που παράγεται από τον 
λιπώδη ιστό, τα λιποκύτταρα και δρα  στον υποθάλαµο 
και έτσι ελέγχει την πρόσληψη τροφής για διατήρηση 
σχετικά σταθερού βάρους σώµατος. Στα παχύσαρκα 
παιδιά παρατηρούνται υψηλά επίπεδα Λεπτίνης στο 
περιφερικό  αίµα. Η έκκριση Λεπτίνης είναι χαµηλή 
στα άτοµα µε ΨΑ  λόγω του χαµηλού ποσοστού λίπους 
που έχουν αυτά τα άτοµα.  Σε άτοµα µε ΨΑ που 
νοσηλεύθηκαν λόγω πολύ χαµηλού ∆είκτη Μάζας 
Σώµατος (∆ΜΣ) τα επίπεδα της Λεπτίνης αυξήθηκαν 
µε την πρόσληψη βάρους, όµως παρέµεναν σε 
χαµηλότερα επίπεδα από τα κανονικά στα άτοµα που 
είχαν χαµηλό βάρος σώµατος. 

Σηµαντικό στοιχείο που επηρεάζει την αύξηση της 
Λεπτίνης είναι σύµφωνα µε τον Golden η ύπαρξη 
εµµήνου ρύσεως µαζί µε την πρόσληψη βάρους σε 
κορίτσια µε ΨΑ. Έτσι η πρόσληψη βάρους δίχως 
έµµηνο ρύση δεν αύξανε ουσιαστικά τα επίπεδα της 
Λεπτίνης στο αίµα σε σύγκριση µε κορίτσια που 
πέτυχαν να έχουν και έµµηνο ρύση. Το γεγονός αυτό 
συνδέει την έκκριση Λεπτίνης µε την έκκριση  των 
ορµονών του αναπαραγωγικού συστήµατος 
ανεξάρτητα από την πρόσληψη ή όχι βάρους. 

Στο καρδιαγγειακό σύστηµα παρουσιάζονται υπόταση, 
παράταση του διαστήµατος QT στο 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα, καρδιακές αρρυθµίες και 
καρδιοµυοπάθεια. 

Τα καρδιακά αίτια είναι τα συχνότερα αίτια 
θνητότητας σε αυτά  τα άτοµα. Όσον αφορά το 
γαστρεντερικό σύστηµα  παρουσιάζεται καθυστέρηση 
στην κένωση του στοµάχου, µειωµένη κινητικότητα του 
εντέρου και δυσκοιλιότητα. 

Στα νεφρά παρουσιάζεται νεφρολιθίαση. Στο δέρµα 
παρουσιάζεται ξηροδερµία, τα µαλλιά γίνονται λεπτά, 
ξηρά και πέφτουν και κάποτε εµφανίζεται ένα χνούδι 
όπως αυτό που έχουν τα νεογνά για να µειώνεται η 
απώλεια θερµότητας. 

Στο Νευρικό σύστηµα παρατηρούνται δευτεροπαθείς 
αλλοιώσεις που εν πολλοίς είναι αναστρέψιµες. Στο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα παρουσιάζεται διάταση των 
κοιλιών και αυλακών  του εγκεφάλου, σε οξεία φάση 
της νόσου, λόγω αυξηµένου Εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
(ΕΝΥ),  και παθολογικό σήµα στην Αξονική 
τοµογραφία (CT2)  και µείωση τόσο της λευκής όσο και 
της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου. Επίσης παρατηρείται  
διαταραχή στην παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως 
αύξηση του γ-αµινοβουτηρικού οξέος (GABA) στο 
Νευροπεπτίδιο Υ (ΝΡΥ), και µείωση στην έκκριση της 
Λεπτίνης  κ.α. 

Σε ασθενείς µε ΨΑ σε οξεία φάση της νόσου 
παρατηρείται αυξηµένη έκκριση κορτιζόλης στα ούρα 
24ώρου. Η υπερκορτιζολαιµία πιθανό να προκαλεί 
βλάβη στον εγκέφαλο και κυρίως στην φαιά ουσία του 
ΚΝΣ. 

Η επίδραση των ανατοµικών διαταραχών στις 
διανοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου παραµένει 
ασαφής. Έχουν αναφερθεί διαταραχές  στην όραση, 
οµιλία, µνήµη κ.α. και µερικές µελέτες δείχνουν 
βελτίωση στους πιο πάνω τοµείς  µετά την ύφεση της 
νόσου. Παρόλα αυτά τα χρειάζεται περαιτέρω µελέτη 
για την συσχέτιση των ανατοµικών µε τις λειτουργικές 
και διανοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου σε άτοµα 
µε σοβαρή ΨΑ . 

Στο περιφερικό νευρικό σύστηµα παρουσιάζεται 
περιφερική νευρίτιδα.  

Στο αιµοποιητικό σύστηµα παρουσιάζεται αναιµία, 
λευκοπενία και θροµβοπενία. 

Πρόληψη 

Η πρόληψη αυτών των νοσηµάτων είναι ένα πολύ 
σηµαντικό θέµα προαγωγής της δηµόσια υγείας. Η 
συχνότητα µεταξύ των νέων είναι υψηλή και συνεχώς 
αυξάνεται, επηρεάζουν την  σωµατική και ψυχική 
υγεία νέων ανθρώπων και αποτελούν δύσκολα 
περιστατικά µε µακροχρόνια πορεία και πολύ υψηλό 
κόστος αντιµετώπισης. Η αντιµετώπιση απαιτεί την 
ύπαρξη οργανωµένης µονάδας µε  ψυχίατρο, 
παιδίατρο, διαιτολόγο και κοινωνική λειτουργό. 
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Η πρωτογενής πρόληψη αποτελεί δύσκολη και 
πολύπλοκη υπόθεση όπως δύσκολα και πολύπλοκα 
είναι τα νοσήµατα της ΨΑ-ΨΒ και των EDNOS (Eating 
Disorders Non Otherwise Specified) ή των µερικών 
συνδρόµων που δεν πληρούν πλήρως τα κριτήρια της 
ΨΑ-ΨΒ. 

Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες πρόληψης µε 
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Τα παιδιά που 
συµµετείχαν παρουσίασαν βελτίωση στο τρόπο που 
αντιµετωπίζουν τα µέσα ενηµέρωσης, το πώς 
αντιλαµβάνονται το σώµα τους και τρόπους για να 
ελέγχουν το βάρος του σώµατος τους. 

Τα σχολεία  µπορούν να αποτελέσουν τα µέσα για  
ενηµέρωση, εκπαίδευση και µεταφορά των σωστών 
µηνυµάτων προς τα παιδιά αυτής της τόσο κρίσιµης  
ηλικίας. 

Η Neumark-Sztainer είχε θετική επίδραση σε ένα 
πρόγραµµα πρόληψης διαρκείας 10 εβδοµάδων. Τα 
παιδιά βοηθήθηκαν ώστε να αποφεύγουν  
ανθυγιεινούς τρόπους ελέγχου του βάρους σώµατος 
τους και να αποφεύγουν την υπερφαγία.   

Τα σχολεία µπορούν να χρησιµεύσουν για σφαιρικά 
πρόγραµµα πρόληψης  διαιτητικών διαταραχών, της 
παχυσαρκίας, της ανορεξίας, της βουλιµίας κ.α. 
Μπορεί να γίνει τόσο πρωτοπαθής όσο και 
δευτεροπαθής πρόληψη. Τα προγράµµατα αυτά θα 
πρέπει να ενισχύονται και να συµπληρώνονται από τα 
µέσα ενηµέρωσης τα έντυπα µέσα, κοινωνικές 
δραστηριότητες και προγράµµατα που να 
απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο. Ένα τέτοιο  
πιλοτικό πρόγραµµα το “Free to be Me” εφάρµοσε σε 
κορίτσια εφηβικής ηλικίας η κα Neumark-Sztainer και 
είχε πολύ καλή απήχηση στα παιδιά, στους γονείς τους  
και στην κοινωνία σαν σύνολο. 

Η πρωτογενής πρόληψη σε πολλά επίπεδα ατοµικό, 
σχολικό, σε επίπεδο κοινότητας ή δήµου καθώς και σε 
κοινωνικό επίπεδο αποτελεί αναγκαιότητα για επιτυχία 
τέτοιων  προγραµµάτων. 

 Η συµµετοχή των σχολείων, εκπαιδευτικών, ιατρών 
και ιατρικών υπηρεσιών  των µέσων ενηµέρωσης, των 
αθλητικών συλλόγων της εκκλησίας και άλλων 
οργανωµένων φορέων πρέπει να είναι ενεργός και να 
βοηθούν την όλη προσπάθεια. 

Σηµαντικό ρόλο στην δευτερογενή  πρόληψη (έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου) για καλύτερη έκβαση αυτών των 
νοσηµάτων  και γενικότερα των διατροφικών 
διαταραχών αποτελεί η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των ιατρών, διαιτολόγων και των 
υπηρεσιών υγείας σχετικά µε την ΨΑ-ΨΒ, διατροφικές 
διαταραχές, βλαβερές  δίαιτες  και παχυσαρκία ώστε 
να ανιχνεύονται έγκαιρα τα ύποπτα περιστατικά. 

Αντιµετώπιση 

Η Θεραπεία  της ΨΑ-ΨΒ  είναι πολύπλοκη και 
µακροχρόνια. Η Αµερικάνικη Εταιρεία Ψυχιατρικής 
έχει  δηµοσιεύσει στην τελευταία έκδοση  της οδηγίες 
για την αντιµετώπιση αυτών των περιστατικών. 

Οι οδηγίες τονίζουν την ανάγκη να υπάρχει 
πολύπλευρη εκτίµηση, ιατρική, ψυχολογική και 
κοινωνική εκτίµηση ενός εκάστου περιστατικού και να 
αντιµετωπίζεται από οµάδα ειδικών που να 
αποτελείται από ψυχίατρο, παιδίατρο ή παθολόγο, 
ψυχολόγο, διαιτολόγο και κοινωνική λειτουργό.  

Η αντιµετώπιση αυτών των περιστατικών θα πρέπει να 
έχει πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Θα πρέπει να 
βοηθήσει τους ασθενείς ώστε να διατηρήσουν  ένα 
αποδεκτό επίπεδο διατροφής και να βελτιώσουν τις 
διατροφικές τους συνήθειες. Θα πρέπει να 
αντιµετωπίσουν και να βελτιώσουν τις λανθασµένες 
αντιλήψεις σε σχέση  µε το σώµα και το βάρος τους. 
Επίσης να αντιµετωπιστούν συνοδά ψυχολογικά και 
ψυχιατρικά προβλήµατα. Θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα στην οικογένεια 
και πιθανές λανθασµένες διατροφικές συνήθειες. 

Οι οδηγίες τονίζουν την ανάγκη να ενθαρρύνουµε την 
κινητοποίηση των ασθενών για θεραπεία και να 
αντιµετωπίζονται µε αγάπη και κατανόηση  ενώ θα 
τίθενται εφικτοί στόχοι και όρια. Οι οδηγίες αυτές 
περιλαµβάνουν συγκεκριµένες οδηγίες για το επίπεδο 
της φροντίδας που απαιτείται για τα ψυχολογικά 
θέµατα και θέµατα συµπεριφοράς που χαρακτηρίζουν 
την ΨΑ. 

Η πρώτη φροντίδα είναι η ρύθµιση της διατροφικής 
συµπεριφοράς  µε την σταδιακή αύξηση των 
χορηγούµενων γευµάτων. 

Η χορήγηση υγρών ακόµη και µε  καθετήρα µπορεί να 
είναι σωτήρια  και συστήνεται όταν η από του 
στόµατος σίτιση αποτύχει. Η εκπαίδευση και 
συµβουλευτική ή και θεραπεία για τους ασθενείς και 
τις οικογένειες τους είναι σηµαντικότατο στοιχείο ενός 
θεραπευτικού σχεδίου. Τα ψυχιατρικά φάρµακα είναι 
επιπρόσθετα στην όλη αντιµετώπιση-θεραπεία της ΨΑ.  
Τα  ψυχιατρικά φάρµακα  µπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιµετώπιση κάποιων συµπτωµάτων, συνοδών 
χαρακτηριστικών της ΨΑ όπως της διάθεσης, του 
άγχους, της κατάθλιψης και κυρίως µετά την 
πρόσληψη ενός ικανοποιητικού σωµατικού βάρους. 

Ακόµη µελέτες έχουν δείξει πως τα SSRIs (selective 
serotonin re –uptake inhibitors) µπορεί να βοηθούν 
µετά την πρόσληψη βάρους στην µείωση της απώλειας 
βάρους, στην κατάθλιψη και να µειώσουν την 
πιθανότητα επαναεισαγωγής στο νοσοκοµείο. 
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Οι κλινικοί  ιατροί πρέπει να γνωρίζουν πως η 
ανάρρωση από την ΨΑ είναι µια αργή  διαδικασία που 
συχνά απαιτεί πολλά χρόνια.  Ατοµική  ψυχιατρική 
θεραπεία για αυτογνωσία, οµαδική θεραπεία, 
αντικαταθλιπτικά φάρµακα κυρίως τα SSRIs µπορούν 
να θεραπεύσουν  αποτελεσµατικά την ΨΒ. 

Οι οικογενειακή θεραπεία είναι σηµαντική κυρίως όσο 
αφορά νεαρούς ασθενείς. Περαιτέρω  έρευνα 
απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση της 
αιτιολογίας και του τρόπου αντιµετώπισης αυτών των 
καταστάσεων για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
των προσφερόµενων θεραπευτικών σχηµάτων. 

Το οικονοµικό κόστος αυτών των νοσηµάτων είναι 
πολύ υψηλό και δυσβάστακτο για τις οικογένειες  των 
ασθενών. Οι ασθένειες αυτές  διαρκούν για πολλά 
χρόνια, υπάρχουν σκαµπανεβάσµατα της βαρύτητας 
της νόσου, πολλές φορές χρειάζεται εισαγωγή σε 
νοσοκοµείο και νοσηλεία, απαιτείται  πληθώρα 
επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε τον ασθενή και 
την οικογένεια του. 

Στις ΗΠΑ όπου ιδιωτικοί φορείς και ασφαλιστικές 
εταιρείες παρέχουν ιατροφαρµακευτική κάλυψη 
υπάρχουν προβλήµατα γιατί δεν καλύπτουν αυτά τα 
νοσήµατα ή δεν καλύπτουν πλήρως τα έξοδα αυτών 
των ασθενών ή βάζουν περιορισµούς στις ηµέρες 
ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας µε αποτέλεσµα να 
δίνονται εξιτήρια πρόωρα και να αυξάνεται ο κίνδυνος 
υποτροπής της νόσου και ανάγκη επαναεισαγωγής στο 
νοσοκοµείο. 

Είναι ανάγκη το κράτος να οργανώσει µονάδες 
αντιµετώπισης τέτοιων ασθενών και να παρέχει πλήρη 
αγωγή και νοσηλεία σε αυτά τα σοβαρά νοσήµατα. Ας 
µην ξεχνούµε πως η ΨΑ είναι το ψυχιατρικό νόσηµα µε 
την µεγαλύτερη θνητότητα σε νεαρά άτοµα και κυρίως 
κορίτσια. 
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