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Νευρική Ανορεξία
Λίγες πληροφορίες…
Η νευρική ανορεξία (Anorexia nervosa) πιο γνωστή ως ανορεξία είναι μια
διατροφική διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από άρνηση για διατήρηση
ενός υγιούς φυσιολογικού βάρους και έναν μανιώδη φόβο για την απόκτηση
βάρους σε συνδυασμό με μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό τους που
μπορεί να διατηρηθεί από διάφορες προκαταλήψεις σχετικά με το σώμα, το
φαγητό και την διατροφή τους. Τα άτομα με νευρική ανορεξία συνεχίζουν να
νιώθουν πείνα αλλά επιτρέπουν στους εαυτούς τους μόνο πολύ μικρές
ποσότητες φαγητού. Η μέση ημερήσια πρόσληψη θερμίδων για άτομα με
ανορεξία είναι 600-800 θερμίδες αλλά υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις
ολικής αθρεψίας. Είναι μια σοβαρή ψυχική αρρώστια με υψηλό ποσοστό
παρενεργειών και το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις ψυχικές
ασθένειες. Η νευρική ανορεξία εκδηλώνεται συνήθως στην εφηβεία και είναι
πιο συχνή στους έφηβους. Παρόλο που μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους
κάθε ηλικίας, φύλου και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης η νευρική ανορεξία
επηρεάζει τις γυναίκες 10 φορές περισσότερο από τους άντρες. Ο όρος
νευρική (ανορεξία) καθιερώθηκε το 1873 από τον Σερ Γουίλλιαμ Γκαλ Sir
William Gull έναν από τους προσωπικούς γιατρούς της Βασίλισσας
Βικτωρίας. Ο όρος έχει ελληνική προέλευση από το ἀν -( πρόθεμα που
δηλώνει άρνηση) και το ὄρεξις (όρεξη) άρα σημαίνει έλλειψη της επιθυμίας
του ατόμου να τραφεί.

Ανορεξία στο παρελθόν
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με την νευρική ανορεξία προκαλεί η
μεσαιωνική πρακτική της αυτοπροκαλούμενης λιμοκτονίας από γυναίκες
συμπεριλαμβανομένου κάποιων θρησκευόμενων γυναικών στο όνομα της
θρησκευτικής ευλάβειας και αγνότητας. Από τον 12ο αιώνα αυξανότηταν η
συχνότητα της συμμετοχής των γυναικών στην θρησκευτική ζωή και η
συχνότητα της αγιοποίησής τους από την Καθολική Εκκλησία. Πολλές
γυναίκες που τελικά έγιναν αγίες ακολούθησαν την πρακτική της
αυτοπροκαλούμενης λιμοκτονίας, συμπεριλαμβανομένου της Αγίας
Χέντγουιγκ (Hedwig) της Σιλεσίας κατά τον 13ο αιώνα και της Αγίας
Αικατερίνης της Σιένα κατά τον 14ο αιώνα. Μέχρι την εποχή της Αγίας
Αικατερίνης της Σιένα όμως η Εκκλησία άρχισε να ανησυχεί για την
υπερβολική νηστεία ως δείκτη πνευματικότητας και ως ένα μονοπάτι για την
αγιότητα. Στην πραγματικότητα είπαν στην Αγία Αικατερίνη της Σιένα του να
προσευχηθεί για να μπορέσει να φάει ξανά, αλλά η ίδια δεν μπόρεσε να
σταματήσει τη νηστεία.

Σημάδια που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
• Περιορισμένη πρόσληψη ενέργειας: Τα άτομα που πάσχουν από ανορεξία,
αδυνατούν να διατηρήσουν ένα κανονικό, υγιές βάρος και μειώνουν δραστικά
την ποσότητα τροφής που καταναλώνουν, με σκοπό να συνεχίσουν να
χάνουν βάρος
• Φόβο για την απόκτηση βάρους: Ακόμη κι αν είναι λιποβαρείς, πεινασμένοι,
υποσιτισμένοι και καταπονημένοι από την πεινά, οι πάσχοντες εξακολουθούν
να έχουν ένα έντονο φόβο ότι θα παχύνουν ή ότι θα γίνουν υπέρβαροι .
• Διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος: Όταν κάποιος έχει ανορεξία, το ποσό της
προσοχής που καταναλώνουν στην εικόνα του σώματός τους μπορεί να είναι
τεράστιο. Συχνά εμφανίζεται μια ιδιαίτερη ενασχόληση και ανησυχία για
συγκεκριμένα μέρη του σώματος, κυρίως την κοιλιακή χώρα τους γλουτούς
και τους μηρούς. Η προσωπική αξία τους καθορίζεται εξ ολοκλήρου από το
πώς νομίζουν ότι φαίνονται, ενώ συχνά η ίδια η άποψη για τον εαυτό τους
είναι διαστρεβλωμένη.

Το συναίσθημα και τα αίτια της νευρικής ανορεξίας
Η σκέψη των ατόμων με νευρική ανορεξία χαρακτηρίζεται από χαμηλή
αυτοεκτίμηση κι από μια διαρκή ανάγκη για έλεγχο των καταστάσεων και του
εαυτού τους. Όσο πιο πολύ συνειδητοποιούν ότι είναι δύσκολο να ελέγξουν
τις καταστάσεις γύρω τους τόσο πιο πολύ θέλουν να ελέγξουν το σώμα τους
μέσα από τη δίαιτα και την άσκηση. Πέφτουν σε παγίδες του τύπου «άσπρο-

μαύρο» δηλαδή θεωρούν ότι κάποιος είτε θα είναι αδύνατος και όμορφος, είτε
χοντρός και άσχημος χωρίς κανένα ενδιάμεσο στάδιο. Επίσης τείνουν σε
μεγάλο βαθμό να θεωρούν πως η ελκυστικότητα και η ομορφιά κάποιου
εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσοστό λίπους που έχει επάνω του. Πέρα
από τα παραπάνω στις πιο πολλές περιπτώσεις η σκέψη των ατόμων με
νευρική ανορεξία χαρακτηρίζεται από τη διαστρέβλωση της εικόνας του
σώματός τους. Αυτό σημαίνει πως όταν κοιτούν τον εαυτό τους στον
καθρέφτη βλέπουν το σώμα τους παχύτερο από ότι είναι στην
πραγματικότητα.
Το συναίσθημα των ανθρώπων που υποφέρουν από ανορεξία χαρακτηρίζεται
από στενοχώρια και άγχος και συχνά η νευρική ανορεξία συνοδεύεται από
έντονα καταθλιπτικά συμπτώματα. Γενικότερα έντονες διακυμάνσεις στη
διάθεση και στη συναισθηματική κατάσταση αντιμετωπίζουν τα άτομα που
υποφέρουν, με έντονα τα στοιχεία της δυσθυμίας και της κυκλοθυμικότητας με
μια διαρκή ανάγκη να ισορροπήσουν σε μια σταθερή συναισθηματική
κατάσταση.

Οι διατροφικές διαταραχές μπορούν να υπερνικηθούν και είναι σημαντικό για
το άτομο να αναζητήσει θεραπεία όσο το δυνατό συντομότερα, διότι μπορούν
να έχουν σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Η έγκαιρη
δίαγνωση της νόσου βοηθάει στην καλύτερη εξέλιξη και θεραπεία του ατόμου.
Αν οι διατροφικές διαταραχές αντιμετωπισθούν από νωρίς, αυτό θα βελτιώσει
την έκβαση της ανάρρωσης. Η ανάρρωση μπορεί να πάρει μήνες ή χρόνια,
αλλά η πλειοψηφία των ατόμων αναρρώνουν.
Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει:
 Ψυχολογικές θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να
αλλάξει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που
σχετίζονται με το διαταραγμένο τρόπο διατροφής.
 Διατροφική επιμόρφωση ώστε το άτομο να επανεκπαιδευθεί στο να
αποκτήσει υγιείς διατροφικές συνήθειες.





Μπορεί να χρειασθεί νοσηλεία για τα άτομα που πάσχουν από
σοβαρό υποσιτισμό λόγω της έλλειψης τροφής.
Μπορεί να γίνει χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για τη
μείωση των αισθημάτων της κατάθλιψης και του άγχους.
Η οικογένεια και οι φίλοι των ατόμων που πάσχουν από κάποια
διατροφική διαταραχή συχνά μπορεί να αισθάνονται σύγχυση και
ψυχική ένταση. Η υποστήριξη καθώς και η επιμόρφωση και η
καλύτερη κατανόηση των διατροφικών διαταραχών από τους
οικείους του ασθενή, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της
θεραπευτικής αγωγής.

Η ανορεξία μέσα από τα μάτια ενός ειδικού…
Ο βρετανός καθηγητής Μπράιν Λάσκ έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη
και στην αντιμετώπιση της νευρικής ανορεξίας και μιλάει για τα αίτια , τα
συμπτώματα , την αντιμετώπιση και τη σοβαρότητα της νευρικής ανορεξίας.
Είναι η νευρική ανορεξία μια νόσος του lifestyle;

«Οχι! Η νευρική ανορεξία (anorexia nervosa) είναι μια γενετικά καθορισμένη
διαταραχή του εγκεφάλου. Αυτό θα πει ότι υπάρχουν άτομα των οποίων το
γενετικό προφίλ καθιστά τον εγκέφαλό τους περισσότερο ευαίσθητο στη
συγκεκριμένη διαταραχή σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό».
Τι πιστεύετε για τα πρότυπα σωματοτύπων που υπάρχουν στη σημερινή
κοινωνία και κατά πόσο δημιουργούν προϋποθέσεις για την διάδοση
της νευρικής ανορξίας ;

«Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία προωθεί ενεργά τη λεπτή σιλουέτα ως
ιδανικό. Τα παιδιά ακούνε από πολύ μικρά ότι το να είναι κανείς λεπτός είναι
καλό και το να παχαίνει είναι κακό. Στη συνέχεια έρχεται η εφηβεία, η οποία
είναι μια περίοδος δραματικών αλλαγών που δεν αφορούν μόνο την εμφάνιση
αλλά και την ψυχολογία. Οι αλλαγές στο σώμα είναι ένας παράγοντας άγχους
για τους εφήβους. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουν να προσαρμοστούν.
Την ίδια χρονική περίοδο οι ορμονικές αλλαγές επιδρούν στον εγκέφαλο
ενεργοποιώντας τα γονίδια της ευαισθησίας στην ανορεξία. Σε αυτό το
υπόστρωμα, αρκεί ένα τραυματικό γεγονός για να αρχίσει o φαύλος κύκλος
που ενισχύει και συντηρεί τη διαταραχή. Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο το
πανταχού παρόν, επίμονο και ισχυρό μήνυμα μιας κοινωνίας που αποθεώνει
τη λεπτή σιλουέτα παίζει κεντρικό ρόλο».
Πόσο σοβαρή διαταραχή είναι η νευρική ανορεξία;

«Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι μια ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει στον
θάνατο νέα παιδιά. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι ύστερα από πέντε χρόνια
μόλις το 40%-50% των πασχόντων είναι θεραπευμένο».
Μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση και τα συναισθήματα με
τα οποία νιώνουν τα θύματα της νευρικής ανορεξίας;

Οι ασθενείς είναι εξαιρετικά λεπτοί αλλά θεωρούν τον εαυτό τους παχύ. Είναι
πολύ σοβαρά άρρωστοι, αλλά θεωρούν ότι είναι απολύτως καλά. Πεινούν,
αλλά είναι πεπεισμένοι ότι έχουν φουσκώσει με την πρώτη κιόλας μπουκιά.
Είναι συνήθως πολύ επιτυχημένα παιδιά στα μαθήματα ή σε ό,τι άλλο κάνουν,

αλλά έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Θέλουν να γίνουν καλά, αλλά και δεν
θέλουν να γίνουν καλά... Τελικώς αυτή η σοβαρότατη και επικίνδυνη για τη
ζωή αρρώστια προσλαμβάνεται από τον ασθενή ως πλεονέκτημα, επειδή η
λεπτή σιλουέτα είναι κάτι που το επιθυμεί διακαώς. Και όσο πιο πολύ λεπταίνει η
σιλουέτα τόσο ο ασθενής αισθάνεται καλύτερα για αμιγώς βιοχημικούς λόγους».

θα περίμενε κανείς οι ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία και
αρχίζουν να παίρνουν βάρος να αισθάνονται χειρότερα και να
καταλαμβάνονται εκ νέου από άγχος;

«Ακριβώς αυτό συμβαίνει! Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που η πορεία
προς την ίαση είναι μακρά. Τα πισωγυρίσματα είναι αναμενόμενα και πρέπει
όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά».
Ενα παιδί δεν φτάνει από τη μια μέρα στην άλλη να κινδυνεύει η ζωή
του από την ασιτία στην οποία υποβάλλεται από μόνο του. Υπάρχουν
πρώιμες ενδείξεις της νόσου; Κάτι που θα πρέπει να προσέξουν οι
γονείς για να υπάρξει μια έγκαιρη διάγνωση;

«Βεβαίως και υπάρχουν. Οποιοδήποτε παιδί που δεν είναι παχύσαρκο ή
υπέρβαρο και αρχίζει συστηματική και εξαντλητική δίαιτα χρειάζεται προσοχή.
Το μότο "είμαι χοντρή" που επαναλαμβάνεται συνεχώς και δεν περιγράφει την
πραγματικότητα πρέπει να μας υποψιάσει. Ομοίως πρέπει να μας βάλει σε
σκέψεις η εμμονική ενασχόληση με τη γυμναστική. Στην πραγματικότητα,
οποιαδήποτε αλλαγή η οποία δεν συνάδει με την προσωπικότητα του παιδιού
χρήζει προσοχής από τους γονείς. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα των
εφήβων είναι πηγή άγχους και συχνά ντροπής, αλλά η εμμονική ανησυχία για
το σώμα τους και η συνεχής ενασχόληση με την εικόνα τους είναι ενδείξεις ότι
τα όρια έχουν ξεπεραστεί».

Συνοψίζοντας, υπάρχει μια συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε στους
γονείς;

«Η πολυπλοκότητα της διαταραχής σημαίνει ότι κάθε ασθενής είναι
διαφορετικός και χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Στόχος μας είναι να
βρούμε τι κινεί τον ασθενή και να σχεδιάσουμε την κατάλληλη για αυτόν
θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει πολλές προσεγγίσεις. Παραδείγματος χάριν,
κάποιους τους βοηθούν οι τεχνικές χαλάρωσης και η γιόγκα, ενώ άλλους όχι,
κάποια παιδιά έχουν ανάγκη να ταϊστούν και άλλα θέλουν να τρώνε μόνα
τους, κάποια πρέπει να πάρουν φάρμακα και κάποια άλλα όχι. Ως προς την
προσέγγιση λοιπόν, αυτή είναι βέβαιο πως θα ποικίλλει. Ανεξαρτήτως
προσέγγισης όμως, αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να εμφανίζουν
ένα αδιάρρηκτο μέτωπο (όχι ο πατέρας να λέει κάτι και η μητέρα κάτι άλλο),
αποφασισμένο να ακολουθήσει την όποια θεραπευτική προσέγγιση ευλαβικά,
αλλά και αφοσιωμένο στο παιδί. Το παιδί πρέπει να παίρνει αγάπη, αγκαλιά
και στοργή, αλλά να γνωρίζει ότι θα παίρνει και το φάρμακό του, έστω και αν
αυτό είναι μόνο το φαγητό. Είπαμε, μιλάμε και συμπαραστεκόμαστε στο παιδί
μας για να καθησυχάσουμε τις αγωνίες του και τους φόβους του, αλλά δεν
μιλάμε στην ασθένειά του!».

Δεν είναι απλά ένα καπρίτσιο , είναι μια σοβαρή ασθένεια!!!
Στις μέρες μας , χιλιάδες γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας, εθνικότητας,
θρησκείας ,ιδεολογίας και βιοτικού επιπέδου αγωνίζονται ενάντια στην νευρική
ανορεξία.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Δίαιτας που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6
Μαΐου, καθιερώθηκε το 1992 από την Μέρι Έβανς-Γιανγκ, μία πρώην
ανορεξική, επικεφαλή της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία
και συγγραφέως του μπεστ σέλερ «Τα έχεις όλα, χωρίς να κάνεις
δίαιτα». Η μέρα αυτή μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς
κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία των
ανθρώπινων σωμάτων, ενάντια στην εμμονή για απώλεια βάρους και
τον ρατσισμό απέναντι στους υπέρβαρους.

Πολλά άτομα που έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία της νευρικής ανορεξίας
έχουν αποφασίσει να μοιραστούν με τον κόσμο την ιστορία τους
προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για την σοβαρότητα της
συγκεκριμένης ασθένειας.
Για βίντεο και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις εξής
ιστοσελίδες:
https://www.youtube.com/watch?v=4XYIHROwCW8
https://www.youtube.com/watch?v=ulItdY2TXQs
https://www.youtube.com/watch?v=wqZAcuQEusI
https://www.youtube.com/watch?v=PUvC6t57e-A
https://www.youtube.com/watch?v=pSUj7Gtipxc
Επίσης για τη συγκεκριμένη ασθένεια έχουν γραφτεί και ορισμένα τραγούδια:
https://www.youtube.com/watch?v=LzwEkckUrxg
https://www.youtube.com/watch?v=RZ2biV7tahA

