ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ψυχογενής βουλιμία

Η ψυχογενής βουλιμία ονομάζεται αλλιώς και νευρογενής ή νευρική
βουλιμία καθώς σε αυτή την ασθένεια παρατηρείται μία διαταραχή
κατά την διαδικασία πρόσληψης τροφής. Αυτό σημαίνει ότι ο
ασθενής καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φαγητού σε μικρό χρονικό
διάστημα με σκοπό την μείωση βάρους χρησιμοποιώντας
ανθυγιεινούς και νοσηρούς τρόπους όπως για παράδειγμα τον
εμετό, τα καθαρτικά, διουρητικά και την υπερβολική άσκηση. Αυτή η
διατροφική διαταραχή δείχνει «προτίμηση» στα νεαρά κορίτσια και
στις γυναίκες.
Η ακριβής αιτία της βουλιμίας είναι άγνωστη αφού μπορεί να
υπάρχουν πολλοί πιθανοί παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην ανάπτυξή της.

Μερικοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο
της βουλιμίας μπορεί να είναι:
Α) Το φύλο
Β) Η ηλικία
Γ) Κληρονομικότητα
Δ) Συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα
Ε) Πίεση από τον κοινωνικό περίγυρο

Μέρος της βουλιμίας αποτελεί και η ανεξέλεγκτη υπερφαγία η οποία
συνήθως επαναλαμβάνεται πολλές φορές την εβδομάδα ή ακόμη και
καθημερινά που επακόλουθα προκαλεί:

 Αφυδάτωση και υποκαλεμία οι οποίες προκαλούνται από τους
συχνούς εμετούς
 Ρήξη των τοιχωμάτων του οισοφάγου
 Οισοφαγίτιδα ή φλεγμονή
 Στοματικό τραύμα, το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει
κοψίματα στο στόμα και στην περιοχή του λαιμού
 Δυσκοιλιότητα
 Στειρότητα
 Κάλους ή ουλές
 Έλκη
 Συνεχείς μειώσεις και αυξήσεις του σωματικού βάρους
 Διάρροια, ναυτία, αέρια, κοιλιακό άλγος.
 Προβλήματα στο κύκλο τους.
 Κατεστραμμένο σμάλτο στα δόντια
 Άσχημη αναπνοή

Σοβαρές επιπλοκές που προκαλεί η ψυχογενής
βουλιμία είναι:
1. Αφυδάτωση η οποία έχει την δυνατότητα να οδηγήσει στην
νεφρική ανεπάρκεια
2. Καρδιακά προβλήματα όπως η καρδιακή αρρυθμία και η
καρδιακή ανεπάρκεια

3. Απουσία της περιόδου στη γυναίκα
4. Πεπτικά προβλήματα καθώς και εξάρτηση από φάρμακα

5. Άγχος , κατάθλιψη
6. Κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ

Η ετυμολογία της λέξης βουλιμία προέρχεται από την λέξη
βοῦς (βόδι) και την λέξη λιμός (πείνα). Στα αρχαία ελληνικά σήμαινε
υπερβολικά μεγάλη πείνα και υποδήλωνε μια παθολογική
κατάσταση κατά την οποία κάποιος ήταν ικανός να καταναλώσει
ένα ολόκληρο βόδι.

Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος

Ο θεραπευτικός συνδυασμός που περιλαμβάνει την ψυχοθεραπεία
με τα αντικαταθλιπτικά θεωρείται ο καλύτερος τρόπος
αντιμετώπισης της διαταραχής.Η θεραπεία συγκεκριμένα
περιλαμβάνει την προσέγγιση από την οικογένεια, τον γιατρό για
την φροντίδα του ατόμου αλλά και υπηρεσίες παροχής ψυχικής
υγείας.Επίσης μάλιστα επιθυμητή θα ήταν η βοήθεια ενός
διαιτολόγου, ο οποίος θα οργανώσει το διατροφολογικό πρόγραμμα
του ασθενή και θα τον ενθαρρύνει να χάσει βάρος με υγιεινούς
τρόπους.

Διακρίνονται δύο τύποι Νευρογενούς Βουλιμίας:




Ο τύπος κάθαρσης στον οποίο το άτομο εμπλέκεται συστηματικά
στην πρόκληση εμετού και την κατάχρηση καθαρτικών,
διουρητικών ή ενεμάτων.
Ο τύπος μη-κάθαρσης στον οποίο το άτομο δε χρησιμοποιεί την
κάθαρση αλλά άλλες αντισταθμιστικές συμπεριφορές (όπως π.χ.
νηστεία, υπερβολική άσκηση)

Σε αντίθεση με την ανορεξία η βουλιμία δεν συνοδεύεται
αναγκαστικά από έλλειψη βάρους. Συχνά οι βουλιμικοί έχουν και

περιττά κιλά. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι εδώ το φαγητό
συνδέεται με έντονη αίσθηση ντροπής. Κατά τα βουλιμικά επεισόδια,
επιδιώκουν να είναι μόνοι τους και να κρύβουν τις αντιδράσεις τους
(π.χ. έμετοι) από τους άλλους.
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να προκαλέσουν περιορισμό στην
κοινωνική ζωή του ασθενούς (λόγου χάριν αποφεύγει να βγαίνει για
φαγητό, από φόβο μήπως συμβεί κάποιο βουλιμικό επεισόδιο). Η
διαταραχή μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη για τον ασθενή, ειδικά σε
περιπτώσεις με μεγάλη συχνότητα επεισοδίων και εμετών, καθώς ο
οισοφάγος μπορεί να γίνει πολύ αδύναμος και να σπάσει.
Οι βουλιμικοί σπάνια ζητούν από μόνοι τους θεραπεία. Ωστόσο, είναι
πιθανόν να μπουν σε θεραπευτική διαδικασία μέσα από κάποιο άλλο
θεραπευτικό αίτημα. Ο βουλιμικός δεν μπορεί να σταματήσει ή να
ελέγξει τι και πόσο τρώει. Πολλοί γεμίζουν το στόμα τους μηχανικά
μασώντας ελάχιστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παχυσαρκία δεν ανήκει
οπωσδήποτε στα συμπτώματα της βουλιμίας. Οι περισσότεροι
άνθρωποι με ψυχογενή βουλιμία δεν είναι παχύσαρκοι. Αυτό
συμβαίνει διότι παρότι καταναλώνουν πολλές θερμίδες, ύστερα
υιοθετούν ακραία μέτρα ελέγχου του βάρους του με αποτέλεσμα να
αποφεύγουν την παχυσαρκία.

Έρευνες σχετικά με την βουλιμία
Η πάθηση είναι εννιά φορές πιο συχνή στις γυναίκες απ’ ότι
στους άνδρες. Υπολογίζεται ότι 1,1% έως 4,2% των γυναικών θα
παρουσιάσει νευρική βουλιμία σε κάποια φάση της ζωής τους (για
τη νευρική ανορεξία το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 0,5% έως
3,7%). Η ηλικιακή κατανομή της πάθησης δείχνει πως είναι κυρίως
πρόβλημα των νεαρών γυναικών, παρά των μεγαλύτερων. Η πιο
συνηθισμένες ηλικίες είναι τα 19-24 έτη.
Οι βουλιμικοί έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους μη
βουλιμικούς να έχουν μια συναισθηματική διαταραχή όπως η μείζων
καταθλιπτική διαταραχή ή μια γενική αγχώδη διαταραχή. Μία
έρευνα του Πανεπιστημίου Κολούμπια το 1985 σε γυναίκες που
έπασχαν από βουλιμία, στο Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης
βρήκε ότι το 70% των ασθενών είχαν υποφέρει από κατάθλιψη σε

κάποια στιγμή της ζωής τους ( σε αντίθεση με το 25,8 % των
ενήλικων γυναικών ως δείγμα ελέγχου του γενικού πληθυσμού), που
αυξανόταν στο 88% για τις συνολικές συναισθηματικές διαταραχές.

Μια άλλη έρευνα στο Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων
της Μελβούρνη σε μια τάξη των 2.000 ενηλίκων βρήκε παρόμοια ότι
αυτοί που συναντούσαν τουλάχιστον δυο κριτήρια για βουλιμία της
τέταρτης έκδοσης του Διαγνωστικού και Στατιστικού εγχειριδίου
των Πνευματικών Διαταραχών DSM-IV είχαν εξαπλάσια αύξηση του
ρίσκου για ανησυχία και διπλό ρίσκου για εξάρτηση ουσιών. Η
βουλιμία έχει επίσης αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των δοντιών
του ασθενούς εξαιτίας των οξέων που περνάνε από το στόμα από
τους εμετούς προκαλώντας όξινη διάβρωση, κυρίως στην πίσω
επιφάνεια των δοντιών .

Ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή
ψυχολογίας Μπράϊαν Καράτζια του Κολλεγίου Γούστερ στο Οχάιο,
μελέτησαν και αξιολόγησαν τα ευρήματα σε περισσότερες από 250
έρευνες που έγιναν από το 1981 εως το 2012, σε περισσότερα
από 100.000 άτομα και των δύο φύλων.
Η βασική διαπίστωση ήταν ότι ενώ οι γυναίκες συστηματικά
νιώθουν μικρότερη ικανοποίηση από τους άνδρες για την εικόνα του
σώματός τους και το βάρος τους, αυτή η έλλειψη ικανοποίησης
μειώνεται σταδιακά, ενώ η αντίστοιχη έλλειψη ικανοποίησης
των ανδρών παραμένει σταθερή στο πέρασμα του χρόνου.
Το βασικό πρόβλημα των γυναικών με το σώμα τους είναι το πάχος,
των ανδρών είναι η γράμμωση. Η έλλειψη ικανοποίησης με το σώμα
μπορεί να οδηγήσει άνδρες και κυρίως γυναίκες σε διαταραχές
πρόσληψης τροφής δηλαδή σε νευρική ανορεξία, ψυχογενής
βουλιμία ή υπερφαγία και στην συνέχεια σε κατάθλιψη.
Μία έρευνα του Πανεπιστημίου Κολούμπια το 1985 σε γυναίκες που
έπασχαν από βουλιμία, στο Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης
βρήκε ότι το 70% των ασθενών είχαν υποφέρει από κατάθλιψη σε
κάποια στιγμή της ζωής τους (σε αντίθεση με το 25,8 % των
ενήλικων γυναικών ως δείγμα ελέγχου του γενικού πληθυσμού).

Η συγκεκριμένη διατροφική διαταραχή προκαλεί ανησυχίες
δημιουργόντας στους πάσχοντες σοβαρά δυσάρεστα συναισθήματα,
και παράλληλα το αίσθημα των πολλών και υπερβολικών κιλών. Μία
ασθενής αναφέρει «Με πιάνει βουλιμία όταν είμαι κουρασμένη,
στενοχωρημένη ή αναστατωμένη. Με κυριεύει άγχος και πανικός και
νιώθω πολύ κενή. Προσπαθώ να αντισταθώ στην παρόρμηση μου να
φάω, αλλά αυτή γίνεται ολοένα και εντονότερη. Ο μόνος τρόπος ν’
απαλλαγώ απ’ αυτά τα συναισθήματα είναι να φάω. Το φαγητό
νεκρώνει τα δυσάρεστα συναισθήματα. Εξουδετερώνει οτιδήποτε με
στενοχωρεί. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ γρήγορα επέρχονται πρήξιμο,
εξάντληση, καθώς και φρικτές τύψεις».
Η στέρηση τροφής βασανίζει τους ασθενείς και τους προκαλεί
ψυχολογικές παρενέργειες. «Νιώθω την παρόρμηση να φάω συνήθως
μια μέρα που προσπαθώ να μη φάω. Όταν πεινάσω, αντί να φάω κάτι

για να ικανοποιήσω την ανάγκη αυτή, καταναλώνω οτιδήποτε βρω
μπροστά μου».
Συνεπώς κυριεύονται από αρνητικά συναισθήματα και καταστάσεις
όπως είναι η :
 Μοναξιά: Προσπαθώντας να φάνε κρυφά δημιουργούν ένα
συναίσθημα μοναξιάς αλλά και ηρεμία έχοντας την συνείδηση
ότι δεν τους είδε κανένας.
 Κατάθλιψη: Επακόλουθο συναίσθημα της μοναξιάς αποτελεί η
κατάθλιψη και στενοχώρια αφού τα άτομα δεν είναι ψυχικά
καλά.
 Προεμμηνορνσιακή υπερένταση. Ορισμένες γυναίκες
αναφέρουν πως δυσκολεύονται να ελέγξουν την όρεξη τους
λίγες μέρες πριν την περίοδο τους. Αυτό μπορεί να αποτελεί
αντίδραση σε σωματικές αισθήσεις, όπως το φούσκωμα, ή σε
αρνητικά συναισθήματα όπως η κατάθλιψη κι ο εκνευρισμός.

Τα τελευταία 20 χρόνια οι ψυχολόγοι έχουν μάθει πολλά για τη
θεραπεία των «διαταραχών της όρεξης». Είναι γνωστό επίσης ότι
υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά διατροφικών διαταραχών σε ομάδες
όπου εξιδανικεύεται το αδύνατο σώμα (χορός, ενόργανη γυμναστική,
μόντελινγκ, μαζορέτες, καλλιτεχνικό πατινάζ, ηθοποιία κλπ). Στην
περίπτωση της βουλιμίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η συνεργασία με
κάποιον ειδικό ενώ υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η
ομαδική θεραπεία μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή βοήθειας
για τα άτομα με προβλήματα βουλιμίας.
Οι μελέτες δείχνουν ότι η γνωσιακή ψυχοθεραπεία μπορεί να
διακόψει τη συνήθεια της υπερφαγίας. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι

ψυχοθεραπείας, όπως διαπροσωπική, ψυχαναλυτική, ύπνωση κ.ά.,
αλλά αυτή που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η γνωσιακή. Ο
μέσος χρόνος διάρκειας της μεθόδου είναι περί τους 4-5 μήνες. Οι
μελέτες δείχνουν ότι το 37% των ασθενών που πέρασαν από τη
διαδικασία της γνωσιακής ψυχοθεραπείας θεραπεύτηκαν. Η έγκαιρη
διάγνωση και θεραπεία αυξάνει το ποσοστό επιτυχημένης
ανάρρωσης.

Υπάρχουν τρία στάδια αντιμετώπισης της
διαταραχής.
1. αποκατάσταση του σωματικού βάρους (εφόσον αποκλίνει από
το φυσιολογικό) ώστε να βελτιωθεί η υγεία, η διάθεση και η
νοητική λειτουργία.
2. θεραπεία των ψυχολογικών διαταραχών όπως η
διαστρεβλωμένη αντίληψη της εικόνας του σώματος.
3. μακροχρόνια αποκατάσταση ή πλήρης ανάρρωση.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Τα φάρμακα τα οποία προτείνονται σε αυτούς που πάσχουν από
ψυχογενής βουλιμία είναι τα εξής:
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
αναστολείς οξειδάσεων μονοαμίνης
μιανσερίνη, φλουοξετίνη
ανθρακικό λίθιο
νιμιφενσίνη
τραζοδόνη
βουπροπιόνη
Ομάδες μελέτης οι οποίες έχουν δει μια σχέση με διαταραχές κρίσεων
έχουν επιχειρήσει θεραπεία με φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη και
βαλπροϊκό οξύ.

Σύμφωνα με μία έρευνα η μειωμένη δραστηριότητα του εγκεφάλου
που έχει την δυνατότητα να ασκεί τον αυτοέλεγχο μπορεί να
συμβάλει στην εμφάνιση βουλιμίας και οι ερευνητές παρατήρησαν
πως κατά τη διάρκεια των τεστ οι γυναίκες με βουλιμία εμφάνισαν
παρορμητικά αποτελέσματα σε σχέση με τις γυναίκες που δεν είχαν
βουλιμία. Κατά την διαδικασία του τεστ οι ασθενείς και οι μη
ασθενείς έπρεπε να αναγνωρίσουν τη διεύθυνση ενός βέλους που
δείχνει την οθόνη (αριστερά ή δεξιά) ανεξάρτητα από το σημείο που
εμφανίζεται σε αυτήν.
Όπως δήλωσε η Marsh, ανακάλυψε ότι ασθενείς με βουλιμία είχαν
χειρότερες επιδόσεις στο τεστ. Απάντησαν γρηγορότερα και με
μεγαλύτερη παρορμητικότητα, ενώ έκαναν και περισσότερα
λάθη.Αυτή η παρορμητικότητα εξηγείται ως αποτέλεσμα της
υπερφαγίας.

Εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης ταξινόμησης της νευρογενούς
βουλιμίας ως ξεχωριστής νοσολογικής οντότητας,
τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη διαταραχή αυτή είναι
περιορισμένα.
Η ετήσια εξάπλωση της διαταραχής έχει υπολογιστεί στο 11,15 13,5 ‰ ετησίως. Το ποσοστό αυτό τριπλασιάζεται όταν
συμπεριληφθούν και οι υποκλινικές περιπτώσεις νευρογενούς
βουλιμίας. Οι μετρήσεις της επίπτωσης της διαταραχής
παρουσίασαν αύξηση μέσα στη δεκαετία 1980-1990, αλλά αυτό
πιθανώς να οφείλεται στη βελτίωση της διαγνωστικής μας
ικανότητας και όχι σε πραγματική αύξηση των περιστατικών.
Όπως και η ψυχογενής ανορεξία, η βουλιμία εμφανίζεται κυρίως σε
γυναίκες. Μόνο το 5-10% των πασχόντων είναι άρρενες, η δε
ηλικιακή ομάδα στην οποία συνήθως παρουσιάζεται η διαταραχή
είναι αυτή των 20-24 ετών.
Υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά διατροφικών διαταραχών σε
ομάδες που ασχολούνται με δραστηριότητες όπως που έχουν
εξιδανικεύσει ένα αδύνατο σώμα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο όρος νευρογενής βουλιμία εισήχθηκε το 1979 από τον Βρετανό
ψυχίατρο Τζέραλντ Ράσελ για να περιγράψει μια παθολογική
οντότητα διαφορετική από τη ψυχογενή ανορεξία. Πρώιμες
περιγραφές για τη βουλιμία υπάρχουν, όπως και για την ανορεξία,
ήδη από το 18ο αιώνα (R.Whytt 1767) αλλά και από τις αρχές του
20ού αιώνα (P.Janet,1903).
Ο Ιπποκράτης και ο Αριστοφάνης έχουν αναφερθεί στον «βουλιμό»
ως μια παθολογική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μια
νοσηρή μορφή πείνας. Με τον όρο αυτόν περιέγραφαν το αίσθημα
πείνας, αδυναμίας και λιποθυμίας ως συναισθήματα που μπορεί να
προκαλέσει η υπερβολική κατανάλωση τροφής. Επίσης ο σπουδαίος
γιατρός της αρχαιότητας Γαληνός (129μ.χ-199μ.χ) αναφέρθηκε στα
συναισθήματα της απληστίας για το φαγητό και της λιποθυμίας ως
αποτελέσματα του «βουλιμού». Αναφορές για την βουλιμία
συναντάμε και στο έργο του Ξενοφώντα «Κύρου Ανάβασις» (428354π.χ) όπου αναφέρεται ότι στρατιώτες στα ελληνικά
στρατεύματα είχαν συμπτώματα λιποθυμίας, αδυναμίας, σωματικής
κατάρρευσης τα οποία προκαλούνταν μετά από κατανάλωση
μεγάλης ποσότητας φαγητού.
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