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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ  
ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

 
 Γενικά για τις διαταραχές  

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις των ατόμων που προσέρχονται 

για θεραπεία Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής και δεν πληρούν τα 

επίσημα κριτήρια για τη διάγνωση Νευρογενούς Ανορεξίας ή 

Νευρογενούς Βουλιμίας. Η παρατήρηση αυτή εγείρει σημαντικά 

ερωτήματα τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική βάση: «Τι είναι 

η Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής;». Αν και το ερώτημα αυτό δεν 

έχει τύχει της αρμόζουσας προσοχής, έχει διατυπωθεί ένας 

λειτουργικός ορισμός των διαταραχών αυτών, ο οποίος περιγράφει 

τη Διαταραχή Διατροφής ως «…μια επίμονη διαταραχή της 

διατροφής ή της σχετιζόμενης με τη διατροφή συμπεριφοράς, η 

οποία οδηγεί στη διαφοροποίηση της κατανάλωσης ή της 

πρόσληψης τροφής και η οποία σε σημαντικό βαθμό έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική υγεία ή/και την ψυχοκοινωνική 

λειτουργικότητα του ατόμου».(4) Ο ορισμός αυτός σαφέστατα 

συμπεριλαμβάνει όλες τις αναγνωρισμένες ως «τυπικές» 

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, αλλά επιπρόσθετα αφήνει τα 

περιθώρια και θέτει τη βάση για να μελετήσουμε ως Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής κι άλλα σημαντικά κλινικά προβλήματα, τα 

οποία μπορεί να μην πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση 

Νευρογενούς Ανορεξίας ή Νευρογενούς Βουλιμίας.(6) Ο όρος 

«άτυπες» Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής συχνά χρησιμοποιείται 

γι’ αυτά τα προβλήματα, αν και το σύνολο των ατόμων που 

πάσχουν από τέτοιου είδους προβλήματα αριθμητικά ξεπερνά 

κατά πολύ αυτούς που πάσχουν από τις «τυπικές» Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής. Πρόκειται για προβλήματα που συχνά 
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ανευρίσκονται ανάμεσα στα άτομα που ζητούν βοήθεια από 

επαγγελματίες ψυχολόγους ή ψυχιάτρους ή από κέντρα 

εξειδικευμένα στη θεραπεία Διαταραχών Διατροφής.(3,6) Η 

κατηγορία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής Μη Προσδιοριζόμενες 

Διαφορετικά (NOS= Not Otherwise Specified) είναι μια 

υπολειμματική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται αυτές οι 

περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν ως «άτυπες» Διαταραχές 

Διατροφής.(3,8) 

Στη βιβλιογραφία περιγράφονται αρκετά παραδείγματα ως 

περιπτώσεις άτυπων Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής. Ενδεικτικά 

αναφέρονται κάποια από αυτά: 

 οι γυναίκες που υπεραπασχολούνται με το βάρος τους και 

κάνουν δίαιτες με αποτέλεσμα το βάρος τους να είναι πολύ 

χαμηλότερο από το αναμενόμενο ή το οριζόμενο ως 

φυσιολογικό, ωστόσο δεν έχουν εμφανίσει αμηνόρροια, 

γεγονός που αποκλείει τη διάγνωσή τους ως ανορεκτικές 

(3,6) 

 ένα άτομο που πληροί όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της 

Νευρογενούς Ανορεξίας αλλά, παρότι μπορεί να έχει χάσει 

πολύ βάρος, συνεχίζει να εμπίπτει στην κατηγορία του 

μέσου-φυσιολογικού βάρους για το ύψος, την ηλικία και το 

φύλο του (3)  

 άτομα που εμφανίζουν επεισόδια υπερφαγίας και 

συνακόλουθους αυτοπροκαλούμενους εμετούς, αλλά αυτές 

οι εκδηλώσεις είναι λιγότερο συχνές από 2 φορές την 

εβδομάδα ή η χρονική διάρκεια εκδήλωσης αυτών των 

συμπεριφορών είναι μικρότερη των 3 μηνών, γεγονός που 

αποκλείει τη διάγνωση της Νευρογενούς Βουλιμίας (3,6) 
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 ένα άτομο με κανονικό βάρος, που προβαίνει σε καθαρτικές 

συμπεριφορές μετά την κατανάλωση ακόμα και μικρών 

ποσοτήτων τροφής (3) 

 κάποιος που ακολουθεί την πρακτική του να μασάει 

μεγάλες ποσότητες τροφής και μετά να τις φτύνει, χωρίς 

ποτέ να τις καταπίνει (3) 

 μια κλινικά σημαντική, άτυπη Διαταραχή Πρόσληψης 

Τροφής, στην οποία σημειώνονται συχνά υπερφαγικά επει-

σόδια, τα οποία όμως δεν ακολουθούνται από καθαρτικές ή 

αντισταθμιστικές / αντιρροπιστικές συμπεριφορές, τέτοιες 

σαν αυτές που είναι χαρακτηριστικές στη Νευρογενή 

Βουλιμία΄ πρόκειται για την επονομαζόμενη «Διαταραχή με 

Κρίσεις Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας», η οποία είναι συχνή 

ανάμεσα σε ανθρώπους που πάσχουν από παχυσαρκία 

και προσέρχονται σε εξειδικευμένες κλινικές με ζητούμενο 

την απώλεια βάρους.(6) 

Σε ό,τι αφορά την Παχυσαρκία, προς το παρόν δε θεωρείται 

Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής. Αναφέρεται σ’ ένα πλεόνασμα 

σωματικού λίπους και αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μια γενική 

ιατρική, αλλά όχι σαν μια ψυχιατρική, κατάσταση. Οι μέχρι σήμερα 

γνώσεις μας για την Παχυσαρκία μας έχουν οδηγήσει να την 

θεωρούμε ετερογενή κατάσταση σε ό,τι αφορά την αιτιολογία της. 

Τα παχύσαρκα άτομα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να 

παρουσιάσουν μια σειρά από σοβαρά ιατρικά προβλήματα, ενώ 

παράλληλα γίνονται συχνά το αντικείμενο του κοινωνικού 

στιγματισμού και των επιπτώσεων που έχει αυτός στην ψυχολογία 

του ατόμου. Ωστόσο, η υπόθεση που είχε διατυπωθεί ότι η 

Παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα μιας ψυχιατρικής διαταραχής, 

στην οποία η κατανάλωση φαγητού στην ουσία υιοθετείται από το 
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άτομο σαν ένας μηχανισμός αντιμετώπισης της Κατάθλιψης ή του 

άγχους, δεν έχει υποστηριχθεί από εμπειρικά δεδομένα.(6) Δεν 

υπάρχουν αποδείξεις ότι η Παχυσαρκία συνδέεται με κάποιο 

ψυχολογικό ή συμπεριφορικό σύνδρομο.(3) Συνεπώς, θα 

μπορούσαμε να περιγράψουμε ως πάσχοντες από κάποια Διατα-

ραχή Πρόσληψης Τροφής μόνο τους ανθρώπους που πάσχουν 

από Παχυσαρκία αλλά ταυτόχρονα εμφανίζουν και μια ξεκάθαρη 

συμπεριφορική απόκλιση, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητά τους.(6) Φαίνεται ότι 

υπάρχει ένα τέτοιο υποσύνολο παχύσαρκων ατόμων, που 

εμφανίζουν υπερφαγικά επεισόδια, καθώς και άλλα ψυχολογικά 

και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της Διαταραχής με Κρίσεις 

Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας.(3)   

 

 Διαταραχές με κρίσεις ανεξέλεγκτης υπερφαγίας 

• Γενικά για τη διαταραχή 
Πολλά από τα άτομα που θεωρούν ότι πάσχουν από 

Νευρογενή Βουλιμία δεν πληρούν επαρκώς τα κριτήρια για να τους 

δοθεί αυτή η διάγνωση, γιατί η συχνότητα των υπερφαγικών τους 

επεισοδίων είναι μικρότερη από 2 φορές την εβδομάδα ή γιατί 

αυτό που βιώνουν ως υπερφαγικό επεισόδιο, δεν περιλαμβάνει 

την κατανάλωση των υπερβολικών ποσοτήτων τροφής, που 

καταναλώνονται στα πραγματικά υπερφαγικά επεισόδια. Τα άτομα 

που εμφανίζουν αυτή τη συμπτωματολογία εμπίπτουν στην ευρεία 

και ετερογενή κατηγορία των άτυπων Διαταραχών Πρόσληψης 

Τροφής.(6) 

Ο όρος «Υπερφαγική Διαταραχή» έχει προταθεί για μια 

ξεχωριστή άτυπη Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής, η οποία 

χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας, 
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παρόμοια με αυτά που απαντώνται στη Νευρογενή Βουλιμία, αλλά 

χωρίς τη συνήθη εμφάνιση των ανάρμοστων και αντισταθμιστικών 

συμπεριφορών.(6) Πρόκειται, λοιπόν, για μια νέα διαγνωστική 

κατηγορία, που έχει ενταχθεί στο DSM-IV (1) κάτω από την 

ευρύτερη κατηγορία των NOS και ως μια διάγνωση που χρήζει 

περαιτέρω μελέτης και έρευνας, παρά ως μια επίσημη διαγνωστική 

κατηγορία. (1,3,8) Όπως προαναφέρθηκε, στη διαταραχή αυτή 

σημειώνονται επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερβολικής κατανά-

λωσης τροφής, τα οποία απαντώνται τουλάχιστον 2 φορές την 

εβδομάδα για 6 μήνες, και συνοδεύονται από μια αίσθηση 

απώλειας ελέγχου ή άγχους / δυσφορίας αναφορικά με την τάση 

των πασχόντων να έχουν τέτοια επεισόδια, αλλά απαντώνται και 

άλλα χαρακτηριστικά όπως το να καταναλώνεται η τροφή με 

μεγάλη ταχύτητα και το άτομο να είναι πάντα μόνο κατά τη 

διάρκεια του υπερφαγικού επεισοδίου.(2,3) Ωστόσο σε αντίθεση με 

τη Νευρογενή Βουλιμία, οι αντισταθμιστικές συμπεριφορές, όπως 

οι αυτοπροκαλούμενοι εμετοί, δε χρησιμοποιούνται για να 

αποτραπεί η αύξηση του βάρους, με αποτέλεσμα τα άτομα που 

πάσχουν από αυτή τη διαταραχή να είναι κατά κανόνα υπέρβαρα ή 

και παχύσαρκα, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν παρουσιάζουν 

την ιδιαίτερα επίμονη ενασχόληση με το σωματικό βάρος και 

σχήμα.(3,8)  Βέβαια υπάρχουν και μελετητές που υποστηρίζουν το 

αντίθετο, ότι δηλαδή οι πάσχοντες από Διαταραχή με Κρίσεις 

Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας εκδηλώνουν υπερβολική ενασχόληση 

με το βάρος του σώματος.(2)  

Ένα πλεονέκτημα της εισαγωγής αυτής της διαταραχής ως 

διαγνωστική κατηγορία είναι ότι θα μπορούσε να δοθεί σε έναν 

ομολογουμένως μεγάλο αριθμό ασθενών που τώρα λαμβάνουν 

την ασαφή διάγνωση NOS, καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια για τη 
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διάγνωση της Νευρογενούς Ανορεξίας ή της Νευρογενούς 

Βουλιμίας.(7) Αν και αυτή η διαταραχή δεν πληρούσε τις 

προϋποθέσεις για την εισαγωγή της στο DSM-IV (1) ως νέα 

διαγνωστική κατηγορία παρουσιάζει αρκετά στοιχεία που 

υποστηρίζουν την αξιοπιστία της.(7) 

 

• Επιδημιολογία 
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Διαταραχή με Κρίσεις 

Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για 

τη δημόσια υγεία.(3) Η Διαταραχή με Κρίσεις Ανεξέλεγκτης 

Υπερφαγίας φαίνεται να είναι περισσότερο συχνή από ότι οι 2 

τυπικές Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (Νευρογενής Ανορεξία και 

Νευρογενής Βουλιμία).(2,3) Τα ποσοστά που δίνουν οι έρευνες 

κυμαίνονται μεταξύ του 0.7% και του 4% σε ότι αφορά τα δείγματα 

του γενικού πληθυσμού.(3) Επίσης, φαίνεται να είναι πιο συχνή 

στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, καθώς 2% - 5% των ενήλικων 

γυναικών θεωρείται ότι πάσχουν από αυτή τη διαταραχή.(2,3) 

Ωστόσο σε ότι αφορά τους άνδρες που πάσχουν από κάποια 

Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής φαίνεται η διαταραχή αυτή στον 

πληθυσμό αυτό να κατέχει τα πρωτεία εμφανίζοντας ένα ποσοστό 

σαφέστατα υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη Διαταραχή 

Διατροφής.(3)  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για αυτό τον πληθυσμό 

των ανδρών που πάσχουν από κάποια Διαταραχή Πρόσληψης 

Τροφής το ποσοστό επιπολασμού της Διαταραχής με Κρίσεις 

Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας είναι 35% ενώ το ποσοστό της 

Νευρογενούς Βουλιμίας για τον ίδιο πληθυσμό είναι 10%.(3) 

Από τα δεδομένα των ερευνών προκύπτει ότι περίπου 30% 

των ατόμων που αναζητούν θεραπεία για την παχυσαρκία 

πληρούν τα υπάρχοντα κριτήρια για τη διάγνωση αυτής της 
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διαταραχής.(3) Σε δείγμα του γενικού πληθυσμού βρέθηκε ότι 6% 

των ατόμων που έχουν επιτυχημένες δίαιτες (δηλαδή ατόμων που, 

μετά την απώλεια βάρους μέσω δίαιτας, κατόρθωσαν να 

διατηρήσουν σταθερό το βάρος τους για περισσότερο από 1 

χρόνο) και 19% των ατόμων που είχαν αποτυχημένες δίαιτες, 

έλαβαν διάγνωση της Διαταραχής με Κρίσεις Ανεξέλεγκτης 

Υπερφαγίας.(5) 

 

• Συνοσηρότητα 
Η διαταραχή αυτή φαίνεται να συνδέεται με την παχυσαρκία 

και συχνά οι πάσχοντες παρουσιάζουν ένα ιστορικό ασταθούς 

βάρους.(2) 

Συχνά σημειώνεται στα άτομα που πάσχουν από Διαταραχή 

με Κρίσεις Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας μειωμένη επίδοση στην 

επαγγελματική δραστηριότητα και γενικότερα αναφέρουν 

προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον. Η διαταραχή αυτή 

φαίνεται να συνδέεται και με μειωμένη επίδοση στην κοινωνική 

δραστηριότητα και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.(2,3) 

Πρόκειται συχνά για άτομα που υποφέρουν από αισθήματα 

χαμηλής αυτοεκτίμησης.(3) 

Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που πάσχουν από τη διαταραχή 

αυτή έχουν ιστορικό και κάποιας άλλης ψυχιατρικής διαταραχής 

του Άξονα Ι, με συχνότερη από αυτές τη Μείζονα Κατάθλιψη.(2,3) 

Συνοσηρότητα, επίσης, σημειώνεται και με διαταραχές του Άξονα ΙΙ 

(π.χ. με Διαταραχές Προσωπικότητας).(3) Τέλος, στους πάσχοντες 

συχνά σημειώνονται και προβλήματα κατάχρησης και εξάρτησης 

από ουσίες.(2,3) 
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• Διαφοροδιάγνωση  

Η Διαταραχή με Κρίσεις Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας 

διαφοροποιείται από: 

1. τη Νευρογενή Ανορεξία, καθώς δεν υπάρχει απώλεια 

βάρους  

2. τη Νευρογενή Βουλιμία, καθώς δεν υπάρχει καθαρτική 

συμπεριφορά.(2) 

 

• Πορεία της διαταραχής και πρόγνωση 
Η διαταραχή τυπικά ξεκινά στα τέλη της εφηβείας ή στην αρχή 

της νεαρής ενήλικης ζωής και φαίνεται να ακολουθεί μια μάλλον 

χρόνια πορεία.(3) 

 

• Θεραπεία 
Σε ότι αφορά τη φαρμακοθεραπεία, ο ρόλος των 

αντικαταθλιπτικών στη θεραπεία αυτής της διαταραχής δεν είναι 

ξεκάθαρος. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψιν την αποτελεσματικότητά 

τους στη θεραπεία της Νευρογενούς Βουλιμίας, μπορούμε να 

διατηρούμε ελπίδες.(3) 

Όσον αφορά τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, 

φαίνεται ότι τα άτομα, που πάσχουν από Διαταραχή με Κρίσεις 

Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας, σε αντίθεση με τα άτομα, που πάσχουν 

από Νευρογενή Ανορεξία ή Νευρογενή Βουλιμία, αναπτύσσουν μια 

περισσότερο θετική σχέση με τους θεραπευτές τους. Θα πρέπει ο 

θεραπευτής ωστόσο να αναμένει ότι η βελτίωση της ιατρικής 

συμπτωματολογίας μπορεί να ακολουθηθεί από μια τάση του 

ατόμου να εστιάζει όλο και περισσότερο στα σωματικά 

συμπτώματα. Τα άτομα που πάσχουν από αυτή τη διαταραχή 

εμφανίζουν αρκετά και σοβαρά σωματικά προβλήματα, με 
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αποτέλεσμα όλες οι άλλες πτυχές της ζωής τους να φαίνονται στα 

μάτια τους ασήμαντες. Όπως συμβαίνει γενικότερα με τους 

πάσχοντες από κάποια Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής, έτσι και τα 

άτομα, που πάσχουν από Διαταραχή με Κρίσεις Ανεξέλεγκτης 

Υπερφαγίας, αισθάνονται ντροπή για το σώμα τους. Ωστόσο, 

σπάνια αισθάνονται ως επίτευγμα το ότι έχουν τον έλεγχο του 

σώματός τους κι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που απαντάται 

συχνά στα άτομα που πάσχουν από Νευρογενή Ανορεξία ή 

Νευρογενή Βουλιμία.(3) 

Η Διαταραχή με Κρίσεις Ανεξέλεγκτης Υπερφαγίας αναμένεται 

να συνεχίσει να έλκει το ενδιαφέρον των ερευνητών και να 

συμπεριληφθεί ως μια ξεχωριστή διαγνωστική κατηγορία στην 

αναθεώρηση του DSM-IV.(2) 
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