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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

Τι είναι οι διατροφικές διαταραχές; 
Οι διατροφικές διαταραχές είναι πολύπλοκες διαταραχές 
που χαρακτηρίζονται από υπερβολική ενασχόληση με το 
βάρος και την εξωτερική εικόνα, σε βαθμό, που οδηγεί σε 
βλαβερές συμπεριφορές ελέγχου του βάρους. 

Κατηγορίες διατροφικών διαταραχών 
Νευρική ανορεξία 
Η νευρική ανορεξία είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο προσπαθεί να 
επιτύχει ένα χαμηλό σωματικό βάρος ως αποτέλεσμα της προκατάληψης που έχει 
για το σωματικό βάρος και του φόβου για το πάχος. Η διαταραχή εμφανίζεται 
συχνότερα σε νεαρά κορίτσια στην εφηβεία και σπανιότερα στους άνδρες.

Στους ενήλικες η διάγνωση τίθεται όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος [1] είναι 
μικρότερος του 17,5 ενώ για μικρότερες ηλικίες όταν το βάρος είναι τουλάχιστον 
15% πιο χαμηλό σε σχέση με το αναμενόμενο.

Η απώλεια βάρους επιτυγχάνεται:

Είτε μέσω της δίαιτας (ανορεξία περιοριστικού τύπου) όπου το άτομο αποφεύγει 
ή περιορίζει την κατανάλωση τροφής
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Η δίαιτα είναι από τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες, που 
εμπλέκονται είτε στην 
εμφάνιση είτε στη διαιώνιση 
των διατροφικών διαταραχών. 
Με λίγα λόγια, μια διατροφική 
διαταραχή δεν οφείλεται μόνο 
στη δίαιτα, αλλά ξεκινάει 
πάντοτε με δίαιτα.
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Είτε με αυτοπροκαλούμενο έμετο (ανορεξία 
εκκαθαριστικού/υπερφαγικού τύπου), 
υπεργυμναστική, ανορθόδοξη χρήση καθαρτικών, 
διουρητικών ή κλυσμάτων, ύστερα από αντικειμενικά 
ή υποκειμενικά υπερφαγικά επεισόδια.


Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, και ιδίως όταν η 
διαταραχή χρονίσει, εμφανίζονται συμπτώματα 
καχεξίας, όπως οστεοπόρωση (εξ αιτίας της οποίας 
μπορεί να υπάρχουν κατάγματα των οστών), 
γαστρεντερικά συμπτώματα (δυσκοιλιότητα, 
φουσκώματα), προβλήματα σκέψης – συγκέντρωσης, 
συνεχής αίσθηση κρύου, lanugo (χνούδι στο σώμα ως 
αντίδραση του οργανισμού προκειμένου να 
προστατευτεί από το κρύο), αναιμία, καρδιακή 
αρρυθμία, υπόταση, διατάραξη της λειτουργίας του ήπατος και των νεφρών, 
απώλεια έμμηνου ρύσης και κακή ποιότητα ύπνου.


Νευρική βουλιμία 
Η νευρική βουλιμία είναι μια κατάσταση που 
εμφανίζεται συχνά σε γυναίκες στα 
τελευταία χρόνια της εφηβείας και 
χαρακτηρίζεται από συχνά επεισόδια 
υπερφαγίας (υποκειμενικά ή αντικειμενικά) 
που συνοδεύονται:

Είτε από αντισταθμιστικές μεθόδους όπως 

πρόκληση έμετου, λήψη καθαρτικών ή διουρητικών (βουλιμία εκκαθαριστικού/
υπερφαγικού τύπου).

Είτε από αυστηρές δίαιτες, νηστεία και υπεργυμναστική (βουλιμία περιοριστικού 
τύπου)

Είτε σπανιότερα από συνδυασμό και των δύο ανωτέρω προκειμένου να 
αποφευχθεί η πρόσληψη βάρους.


Χαρακτηριστικό της διαταραχής είναι ότι το άτομο είναι είτε φυσιολογικού βάρους 
(ΔΜΣ 18,5–25) είτε υπέρβαρος (ΔΜΣ 25-30). Επιπλέον, τα επεισόδια της 
υπερφαγίας και η αντισταθμιστική συμπεριφορά εμφανίζονται τουλάχιστον 2 
φορές την εβδομάδα για 3 μήνες. Η βουλιμία συνήθως παραμένει κρυφή λόγω των 
συναισθημάτων ντροπής σχετικά με της υπερφαγικές και εκκαθαριστικές 
συμπεριφορές. Όπως στην ανορεξία, η βουλιμία τείνει να εμφανίζεται στα πλαίσια 
προσπαθειών απώλειας βάρους.
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Αδηφαγική διαταραχή 
Η αδηφαγική διαταραχή (Binge eating disorder – 
BED), χαρακτηρίζεται από υπερφαγικά επεισόδια 
(αντικειμενικά ή υποκειμενικά) τα οποία όμως δεν 
ακολουθούνται από εκκαθαριστικές ή 
αντισταθμιστικές μεθόδους.


Άτυπες μορφές διατροφικών διαταραχών 
Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από διατροφικές διαταραχές οι οποίες μοιάζουν 
πολύ με ανορεξία και βουλιμία, αλλά δεν πληρούν ακριβώς τα διαγνωστικά 
κριτήρια. Οι σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις αυτών των διαταραχών 
μπορεί να έχουν εξίσου σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Στις άτυπες 
μορφές διατροφικών διαταραχών ανήκουν:


Το σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας (Night 
Eating Disorder – NES) το οποίο παρατηρείται 
συχνότερα σε υπέρβαρα άτομα όπου, οι 
περισσότερες από τις μισές συνολικά θερμίδες 
της ημέρας καταναλώνονται κατά τις βραδινές 
ώρες. Άλλα χαρακτηριστικά της διαταραχής 
περιλαμβάνουν υπερφαγία με προτίμηση σε 
φαγητά πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη, αϋπνία, ανησυχία, χαμηλή διάθεση τη 
νύχτα και πρωινή ανορεξία.

Η νευρική ορθορεξία, η εμμονή δηλαδή με την κατανάλωση μόνο τροφών που 
το άτομο θεωρεί υγιεινές, που επίσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
προβλήματα.


Η θεραπεία – Ο ρόλος του διατροφολόγου 
	 Η δίαιτα είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, που εμπλέκονται είτε 
στην εμφάνιση είτε στη διαιώνιση των διατροφικών διαταραχών. Με λίγα λόγια, μια 
διατροφική διαταραχή δεν οφείλεται μόνο στη δίαιτα, αλλά ξεκινάει πάντοτε με 
δίαιτα. Η αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών είναι μια σαφώς δύσκολη 
υπόθεση για τους διατροφολόγους τόσο λόγω της σοβαρότητας όσο και της 
άρνησης που συχνά συναντάται από του ασθενείς ως προς την αναγνώριση και την 
παραδοχή ύπαρξης του προβλήματος. Πέραν τούτου, ο διατροφολόγος, πρέπει να 
έχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα διαφορετικά, το 
αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο χωρίς να μπορούν 
να βρουν ουσιαστική θεραπεία.

	 Η μέχρι τώρα εμπειρία μου με άτομα που πάσχουν από διατροφικές 
διαταραχές δείχνει ότι πολλά από αυτά εμφανίζονται να έχουν αδύναμα ή καθόλου 
κίνητρα για αλλαγή. Το μόνο που παρουσιάζεται σαν πρόβλημα είναι ένα νούμερο 

�3Διατροφικές Διαταραχές



2 Απριλίου 2014

στη ζυγαριά. Ο σύγχρονος διατροφολόγος δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει πια 
τον πελάτη του σαν σωματικό λίπος δίνοντας ως μοναδική λύση μια υπο/υπερ-
θερμιδική δίαιτα αλλά θα πρέπει να κοιτά με διορατικότητα εστιάζοντας στην 
αποκατάσταση της σχέσης του ατόμου με το φαγητό, στην εκπαίδευση και 
βελτίωση της ποιότητας της διατροφής του καθώς και στην σταδιακή 
αποκατάσταση του σωματικού του βάρους. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι 
απέναντί του έχει έναν άνθρωπο με ψυχή και μυαλό και πρέπει να τα προσεγγίζει 
και τα τρία σωστά και ορθά για να καταφέρει να τον βοηθήσει. Σαφώς και ο 
διατροφολόγος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαγγελματική εμπειρία και 
εκπαίδευση ενός ψυχολόγου αλλά θεωρώ προσόν να μπορεί να αναγνωρίζει τις 
πολύ βασικές ψυχολογικές αιτίες που ενισχύουν τη διατροφική διαταραχή. Αν και 
στην Ελλάδα η συνεργασία με έναν επιστήμονα στον τομέα της ψυχολογίας 
αποτελεί ακόμα ισχυρό ταμπού, η ένωση των γνώσεων των μεν και των δε μπορεί 
να δώσει τη σωστή θεραπεία.


Σημάδια αναγνώρισης Διατροφικών Διαταραχών

Γράφει ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Χρήστος Λεων. Βλάχος 

Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές & στην παχυσαρκία 

blaxosxr.gr 

facebook.com/christosblaxos

Νευρική ανορεξία Νευρική βουλιμία Αδηφαγική διαταραχή
• Σημαντική απώλεια βάρους 

• Διακοπή ή καθυστέρηση της 
έμμηνου ρήσης 


• Εμμονή με τις ζυγαριές

• Ανθυγιεινές δίαιτες ή 
επιθυμία να γίνει 
χορτοφάγος 


• Συνέχιση της δίαιτας ακόμα 
κι όταν ο στόχος για το 
βάρος έχει επιτευχθεί 


• Υπερβολική άσκηση 

• Αντισταθμιστική 
συμπεριφορά 
(αυτοπροκαλούμενος 
εμετός, χρήση διουρητικών 
και καθαρτικών)


• Φασαρία αν υπάρχει λίπος 
στο φαγητό


• Κακοκεφιά/αγένεια/
κρυψίνοια 


• Κοινωνική απομόνωση 

• Ντύσιμο με φαρδιά ρούχα 

• Υπερφαγία χωρίς να είναι 
εμφανής η απόκτηση 
βάρους 


• Αντισταθμιστική 
συμπεριφορά 
(αυτοπροκαλούμενος 
εμετός, χρήση διουρητικών 
και καθαρτικών)


• Υπερβολική άσκηση 

• Εμμονή με τις ζυγαριές

• Κρύψιμο φαγητού 

• Φεύγει από το τραπέζι μετά 
τα γεύματα για να πάει στην 
τουαλέτα 


• Πολύ ώρα στην τουαλέτα 

• Θόρυβος νερού ή 
ραδιοφώνου από την 
τουαλέτα 


• Λερωμένες τουαλέτες

• Κατάθλιψη/θυμός/άγχος

• Νυχτερινό τσιμπολόγημα 

• Βρίσκονται υπολείμματα 
συσκευασίας φαγητών 

• Πάντα εντός και εκτός 
δίαιτας 


• Πάντα ξεκινά δίαιτα από 
αύριο 


• Μεγάλη αύξηση βάρους

• Εμμονή με τις ζυγαριές

• Φαγητά εξαφανίζονται 

• Υπολείμματα συσκευασίας 
φαγητών βρίσκονται 
κρυμμένα πίσω από 
καρέκλες,  κάτω από 
κρεβάτια κτλ 


• Αύξηση βάρους ενώ 
φαίνεται να τρώει λογικά 


• Κατάθλιψη και κακοκεφιά 

• Ακανόνιστες διατροφικές 
συνήθειες (πχ. να χάνει 
γεύματα ειδικά το πρωινό 
για κάποιον που συνήθιζε να 
το τρώει) 


• Ντύσιμο με φαρδιά ρούχα  
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