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Σκοπός

� Ανασκόπηση των τύπων των διατροφικών διαταραχών

� Αναφορά στις συννοσηρότητες που σχετίζονται με τις διατροφικές 

διαταραχές

� Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των ψυχοτρόπων φαρμάκων για την 

θεραπεία των διατροφικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική 

ηλικία
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Τύποι Διατροφικών Διαταραχών 
American Psychiatric Association’s 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disoredrs ( DSM – IV)

� 1. anorexia nervosa (AN)

� 2. bulimia nervosa (BN)

� 3. eating disorder not otherwise specified (EDNOS)

Νευρογενής Ανορεξία

� ΟΡΙΣΜΟΣ: Η ακατανίκητη τάση του ατόμου για απίσχναση μέσω προκλητής ασιτίας και 
ο έντονος φόβος ότι το άτομο θα γίνει παχύ, ακόμα και όταν είναι κάτισχνο.  

� ΗΠΑ  και Δυτική Ευρώπη � 0, 5% Nευρωτική Ανορεξία

� ‘Peak’ της νόσου σε ηλικίες 15- 19 ετών

� Στο 95% των ασθενών εμφανίζεται πριν την ηλικία των 25 ετών

� η αναλογία κοριτσιών/ αγοριών είναι 9: 1 

� Hudson JI, Hiripi E, Pope HG Jr, et al. The prevelance and correlates of eaitng disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry 2007: 
61(3) : 348- 58



27/10/2011

3

Τύποι Νευρογενούς Ανορεξίας κατά DSM- IV

►►ΑΑ: Περιοριστικός τύπος (Αμιγής : Περιοριστικός τύπος (Αμιγής ΝευρογενήςΝευρογενής Ανορεξία):Ανορεξία):

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου της Διαταραχής το άτομο δεν  παρουσιάζει   επεισόδια 

υπερφαγίας ή συμπεριφορές αποβολής των τροφών

( προκλητοί έμετοι, χρήση καθαρτικών ή διουρητικών)

►Β: Βουλιμικός τύπος ή Υπερφαγικός – Καθαρτικός Τύπος      (Βουλιμική

Νευρογενής Ανορεξία):

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου της Διαταραχής το άτομο 

παρουσιάζει επεισόδια υπερφαγίας και χρήσης καθαρτικών ή διουρητικών

Διαγνωστικά κριτήρια DSM- IV για ΝΑ
1. Άρνηση του ατόμου να διατηρήσει το βάρος του σώματος  πάνω από το ελάχιστο 

φυσιολογικό βάρος για την ηλικία και το ύψος του

2. Έντονος φόβος του ατόμου μήπως πάρει βάρος ή γίνει παχύ, ακόμα και όταν το βάρος 
του είναι κάτω από το κανονικό.   

3. Διαταραχή στον τρόπο που κανείς βιώνει και αντιλαμβάνεται το  βάρος του και το σχήμα 
του σώματός του. Το άτομο αρνείται την σοβαρότητα της κατάστασης εξαιτίας του 
εξαιρετικά χαμηλού βάρους. Υπεραξιολογεί αδικαιολόγητα το βάρος και το σχήμα του 
σώματός του, όταν αξιολογεί τον εαυτό του.

4. Σε γυναίκες εμμηνορυσιακής ηλικίας, απουσία  τουλάχιστον τριών διαδοχικών 
εμμηνορυσιακών κύκλων

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,2000
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Νευρογενής βουλιμία (ΝΒ)

� ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από:

� επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας

� από υπερβολική ενασχόληση με τον έλεγχο του σωματικού βάρους

� από ένα νοσηρό φόβο πάχυνσης που οδηγεί το άτομο να υιοθετεί παράδοξους 

τρόπους μείωσης του σωματικού βάρους , όπως προκλητούς εμετούς , χρήση 

καθαρτικών, διουρητικών, ανορεξιογόνων φαρμάκων. (Russell 1979)

� Σε ενήλικες γυναίκες ΒΝ 1, 5- 2%.

� 0, 3% ΒΝ σε ηλικίες 12- 23 ετών στην Πορτογαλλία

� 0, 75% των κοριτσιών στην Ισπανία

Διαγνωστικά κριτήρια DSM- IV για ΝΒ

� Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερκατανάλωσης τροφής

( binge- eating)

� Η αίσθηση της απώλειας ελέγχου κατά την διάρκεια του επεισοδίου

(π.χ. ο φόβος ότι δεν μπορεί να σταματήσει το φαγητό)

� Η προσφυγή συχνά σε αυτο- προκαλούμενους εμετούς, κατάχρηση υπακτικών, 

διουρητικών ή υποκλυσμών

� Ελάχιστο μέσο όρο: δύο επεισόδια υπερφαγίας ανά εβδομάδα για 

τουλάχιστον τρεις μήνες.
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Τύποι Νευρογενούς Βουλιμίας

� Καθαρτικός τύπος:

το άτομο καταφεύγει τακτικά σε αυτοπροκαλούμενους εμέτους ή σε κατάχρηση 
καθαρτικών, διουρητικών ή υποκλυσμών.

� Μη καθαρτικός τύπος:

το άτομο έχει χρησιμοποιήσει άλλες μη φυσιολογικές, αντισταθμιστικές 
συμπεριφορές, όπως η νηστεία ή υπερβολική σωματική άσκηση, αλλά δεν 
καταφεύγει τακτικά σε αυτοπροκαλούμενους εμετούς ή σε κατάχρηση 
καθαρτικών, διουρητικών ή υποκλυσμών

Διατροφικές Διαταραχές Μη Ταξινομημένες 

(EDNOS)

� Απώλεια βάρους , όχι τόσο σημαντική 

� Επεισόδια υπερφαγίας, διατηρώντας φυσιολογικό βάρος

� Δεν παρατηρείται αμηνορρυσία

� Επεισόδια υπερφαγίας με συχνότητα < 2 εβδομαδιαίως,

διάρκεια < 3μηνών

Τύποι:

1. Binge- Eating Disorder (BED)

2. Night- Eating Syndrome (NES)
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Φάρμακα Διατροφικές Διαταραχές

Για τις οποίες υπάρχουν 

Μελέτες στους ενήλικες

Έγκριση για χρήση στα

Παιδιά και εφήβους 

Ανεπιθύμητες

Ενέργειες

Αντικαταθλιπτικά

ΜΑΟΙ Νευρογενής Βουλιμία Όχι Υπέρταση- Υπόταση

Τρικυκλικά

Αντικαταθλιπτικά

Νευρογενής Βουλιμία Όχι Ορθοστατική Υπόταση

SSRI NB, EDNOS Ναι Αυτοκτονικές τάσεις

Άτυπα Αντιψυχωτικά 

φάρμακα

Ολανζαπίνη Νευρογενής Ανορεξία Όχι Υπεργλυκαιμία

Υπερλιπιδαιμία

Ορθοστατική υπόταση

Τοπιραμάτη Νευρογενής Βουλιμία Ναι Παραισθησία

Μεταβολική οξείδωση

γλαύκωμα

Σιβουτραμίνη Διαταραχή υπερφαγίας Όχι Υπέρταση, ταχυκαρδία

Ορλιστράτη

Ατομοξετίνη

Διαταραχή υπερφαγίας

Διαταραχή υπερφαγίας

Ναι

Ναι

Ακράτεια, διάρριοα

Απώλεια βάρους

Αυπνία

Τι νεότερο μάθαμε

* Ενώ υπάρχουν μελέτες που ασχολούνται με  φαρμακευτικές θεραπείες  

σε εφήβους με διατροφικές διαταραχές δεν ισχύει το ίδιο για τα παιδιά

� Για την ΝΑ η ολανζαπίνη φαίνεται να βοηθάει στην αύξηση ΒΣ και σε ορισμένα 

ψυχολογικά συμπτώματα

� Για την ΝΒ η φλουοξετίνη έχει εγκριθεί από την FDA (60mg)

� Για το Σύνδρομο υπερφαγίας  (BED) οι SSRIS βελτιώνουν τα συμπτώματα

� Ωστόσο, φάρμακα στην παιδική ηλικία και εφηβική ηλικία χορηγούνται μόνον όταν 

υπάρχει έντονη συννοσηρότητα ή έχει αποτύχει  η συμπεριφερική θεραπεία


