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Έ
νας μεγάλος αριθμός εργασιών στη διεθνή βιβλιογραφία έχει αναδείξει την πιθανή συμ-

μετοχή βιολογικών παραγόντων στις διαταραχές πρόσληψης τροφής καθώς και χαρακτη-

ριστικών της προσωπικότητας των ασθενών που ευνοούν ή συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

των διαταραχών αυτών. Η μελέτη της αιτιολογίας, ωστόσο, περιλαμβάνει και τη διερεύνηση 

οικογενειακών και κοινωνικο-πολιτιστικών παραγόντων στο πλαίσιο του επικρατούντος πολυπαρα-

γοντικού μοντέλου για την αιτιολογία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας ήταν να συγκεντρώσει βιβλιογραφικά δεδομένα, σχετικά με τους οικογενειακούς και κοι-

νωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες κάτω από στις οποίες εκδηλώ-

νονται η ψυχογενής ανορεξία και η βουλιμία. Η εργασία συμπεριέλαβε άρθρα από το 1995 μέχρι το 

2005 μέσω αναζήτησης στα αρχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Medline (Pubmed) με όρους 

ευρετηρίου (MESH) για τις δύο διαταραχές. Σχετικά με το ρόλο της οικογένειας, οι παράγοντες που 

μελετήθηκαν περισσότερο ήταν η οικογενειακή δυσλειτουργία (family dysfunction), η υπερπροστα-

τευτικότητα (overprotection) και η σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση (sexual or physical abuse). 

Όσον αφορά στους ευρύτερους πολιτιστικούς παράγοντες δεν είναι ξεκάθαρο, αν τα δυτικά πρότυ-

πα ζωής συνδέονται με την ανάπτυξη των διαταραχών αυτών ή αν απλώς δεν υπάρχουν πολιτισμικά 

ευαίσθητα εργαλεία που να ανιχνεύουν τις διαταραχές αυτές με τις διαφορετικές εκφάνσεις τους 

στο μη δυτικό κόσμο. Ενδιαφέρον παρουσίασε η απουσία ερευνών που να καταδεικνύουν φανερά 

τον πιθανό αρνητικό ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Λέξεις ευρετηρίου: ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία, αιτιολογία, οικογένεια, κοινωνικο-

πολιτιστικοί παράγοντες
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Παρά την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εργασιών για 

την επιδημιολογία των διαταραχών πρόσληψης τρο-

φής τα δεδομένα σχετικά με την επικράτησή τους 

στον πληθυσμό δεν είναι πάρα πολλά. Μια πρό-

σφατη έρευνα στην Αμερική με βάση τα κριτήρια 

του DSM-IV υποδεικνύει ότι η επικράτηση της ψυ-

χογενούς ανορεξίας και της ψυχογενούς βουλιμίας 

για τις γυναίκες είναι 0,9% και 1,5% αντιστοίχως και 

0,3% και 0,5% για τους άντρες.1 Αν και σύμφωνα με 

τα ποσοστά αυτά, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής 

είναι σχετικά σπάνιες, ωστόσο αποτελούν αντικεί-

μενο έντονου ερευνητικού και κλινικού ενδιαφέ-

ροντος, καθώς σχετίζονται συχνά με άλλες ψυχικές 

ασθένειες, επιφέρουν σοβαρή διαταραχή της κα-

θημερινής λειτουργικότητας, συχνά δεν τυγχάνουν 

θεραπευτικής αντιμετώπισης, ενώ επιπλέον στην 

περίπτωση της ψυχογενούς ανορεξίας έχουν υψηλή 

θνησιμότητα.

Η έρευνα για την αιτιολογία των διαταραχών πρόσ-

ληψης τροφής τελευταία έχει στραφεί στη διερεύνη-

ση βιολογικών και γενετικών παραμέτρων που συμ-

μετέχουν στην εμφάνιση των διαταραχών αυτών μέ-

σω της μελέτης μονοζυγωτικών διδύμων, υιο θεσίας, 

μελών της οικογένειας των ασθενών, χαρακτηριστι-

κών της προσωπικότητας των πασχόντων και των 

ενδοφαινοτύπων. Σημαντική, ωστόσο, έχει κριθεί και 

η συμβολή των περιβαλλοντικών παραγόντων που 

δρουν τόσο στο επίπεδο της κοινωνίας γενικότερα, 

αλλά και της οικογένειας, ειδικότερα. Τα ερεθίσματα 

του περιβάλλοντος φαίνονται να αλληλεπιδρούν με 

το εγγενές κληροδοτημένο βιολογικό υλικό, να δια-

μορφώνουν την προσωπικότητα των ασθενών και 

να οδηγούν μέσω άγνωστης –μέχρι στιγμής– παθο-

γένειας στην ανάπτυξη των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής.

Η σημασία της ανάδειξης των οικογενειακών, των 

κοινωνικών και των πολιτιστικών παραγόντων, είναι 

προφανής, καθώς η πληρέστερη κατανόηση κάθε 

φαινομένου, οδηγεί στην πιο έγκαιρη αντιμετώπιση, 

αλλά κυρίως στην πρόληψη. Η παρούσα ανασκόπη-

ση συμβάλλει στη συγκέντρωση των δεδομένων για 

τους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες παραθέ-

τοντας ευρήματα μελετών που έχουν δημοσιευτεί 

στη δεκαετία 1995–2005. Η αναζήτηση των άρθρων 

έγινε μέσω της βάσης δεδομένων Medline (PubMed) 

και συγκεκριμένα μέσω όρων ευρετηρίου (MESH) 

για τις λέξεις anorexia nervosa, bulimia nervosa και 

τις κατηγορίες etiology και psychology. Εκτός από τα 

χρονικά όρια, τέθηκαν περιορισμοί για το φύλο (γυ-

ναίκες), τη γλώσσα (αγγλικά) και επιπλέον το κριτή-

ριο “not binge-eating” για λόγους μεθοδολογικούς. 

Για λόγους πρακτικούς, οι κοινωνικοί, οι πολιτιστικοί 

και οι οικογενειακοί , εξετάζονται ξεχωριστά. 

Κύριος εκπρόσωπος των θεωριών για την οι κο-

γενειακή δυσλειτουργία ιδιαίτερα για τις οικογένειες 

των ανορεκτικών ασθενών είναι ο S. Minuchin 

που με τους συνεργάτες του εί χε υπο στηρίξει στη 

δεκαετία 1970–1980 ότι συγ κε κριμένα δομικά και 

λειτουργικά σχήματα είναι χαρακτηριστικά των 

ψυχοσωματικών οικογενειών. Τα χαρακτηριστικά 

των ψυχοσωματικών οικογενειών που περιέγραψε 

ήταν: η παγιδευτική εμπλοκή (enmeshment), που 

αναφέρεται στο μεγάλο βαθμό υπερεμπλοκής, 

εισβολή σε προσωπικά όρια, έλλειψη ιδιωτικότητας, 

φτωχή διαφοροποίηση της αντίληψης του εαυτού 

από τα άλλη μέλη, η υπερπροστατευτικότητα (over-

protectiveness) που αναφέρεται στην υπερβολική 

φροντίδα και έγνοια για την ευημερία του άλλου, 

η ακαμψία (rigidity) που αναφέρεται στην ισχυρή 

δέσμευση της οικογένειας στο να διατηρήσουν την 

υπάρχουσα κατάσταση, και η αδυναμία επίλυσης 

των συγκρούσεων (lack of conflict resolution) 

που λαμβάνει χώρα λόγω της χαμηλής ανοχής 

στη σύγκρουση και τη συχνή χρήση μηχανισμών 

παλινδρόμησης.2–7

Στις έρευνες που συμπεριελήφθησαν στην εργα-

σία μας, οι οικογένειες των ασθενών με ψυχογενή 

ανορεξία περιγράφονται από τους ίδιους ως συνε-

κτικές, οργανωμένες και με χαμηλή ανεκτικότητα 

σε καυγάδες, ενώ εκείνων με ψυχογενή βουλιμία ως 

χαμηλής συνοχής και φροντίδας με υψηλά ποσοστά 

συγκρούσεων. Πιο πρόσφατες έρευνες σχετικά με τα 

στοιχεία αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν σε γενικές 

γραμμές τα παραπάνω ευρήματα.2–7 Η διαφορά ανά-

μεσα στις δύο ομάδες, των οικογενειών των ανορε-

κτικών ασθενών και εκείνων με βουλιμία, ερμηνεύ-

εται από τους συγγραφείς ως αποφυγή από μέρους 
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των ασθενών με ανορεξία των συγκρούσεων και ως 

ανάγκη για θετική θεώρηση της οικογένειάς τους.5–7 

Παρόλ' αυτά, στην έρευνα των Tozzi et al8 οι ασθε-

νείς με ανορεξία αναγνώριζαν κάποιο βαθμό δυσλει-

τουργίας στην οικογένειά τους. Οι Laliberte et al9 

σχολιάζοντας τις έρευνες για τη δυσλειτουργία της 

οικογένειας υποστήριξαν ότι υποδεικνύονται απλά 

κάποιοι παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλο-

ντος που δημιουργούν ένα ευάλωτο άτομο, χωρίς να 

σημαίνει ότι οδηγούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη 

διαταραχών πρόσληψης τροφής. Θα μπορούσαν, 

δηλαδή, να προδιαθέτουν το άτομο για εμφάνιση 

καταθλιπτικής διαταραχής ή διαταραχών προσωπι-

κότητας. Στην έρευνα των Fornari et al2 βρέθηκε ότι 

η διάγνωση της βουλιμίας είχε μεγαλύτερη συσχέ-

τιση με τη δυσλειτουργία της οικογένειας από ό,τι 

εκείνη της καταθλιπτικής διαταραχής.

Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι η οικογενειακή 

δυσλειτουργία σχετίζεται με την ανάπτυξη της ψυ-

χοπαθολογίας στις γυναίκες που πάσχουν από δια-

ταραχές πρόσληψης τροφής, αλλά όχι μέσω άμεσης 

σχέσης. Έτσι, άρχισαν να εξετάζουν το ρόλο παρα-

γόντων σχετικών με τη γνωσιακή συγκρότηση των 

ασθενών που παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο ανά-

μεσα στην οικογενειακή δυσλειτουργία και την εμ-

φάνιση διαταραχών πρόσληψης τροφής. Οι γνωσια-

κοί αυτοί παράγοντες οργανώνονται αρχικά λόγω 

της οικογενειακής δυσλειτουργίας, αποτελούν σύ-

νολα γνωσιών που αυτoαναπαράγονται, είναι σχετι-

κά απόλυτοι ή μη αναιρέσιμοι και ανθίστανται στην 

αλλαγή.10 Έτσι, οι Leung et al11 βρήκαν ότι γυναίκες 

με ψυχογενή ανορεξία και με ελλειμματική μητρική 

φροντίδα αναπτύσσουν την πυρηνική πεποίθηση 

ότι είναι ελλειμματικές οι ίδιες (θέτοντας μη ρεαλι-

στικά πρότυπα για τον εαυτό τους), ότι οι συναισθη-

ματικές τους ανάγκες δε θα καλυφθούν ποτέ και ότι 

δεν πρέπει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. 

Αντιστοίχως, όταν η πατρική φροντίδα υπολείπεται, 

οι ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία αναπτύσσουν 

ανεπαρκή οργάνωση της ατομικής ταυτότητας, πί-

στη ότι οι στενές σχέσεις αναπόφευκτα θα τελειώ-

σουν, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα ίδια τους τα 

συναισθήματα και ότι πρέπει να απαρνούνται τις 

ανάγκες τους. Για τις ασθενείς με ψυχογενή βουλι-

μία παρατηρήθηκε το αντίθετο πρότυπο, όπου τα 

υψηλά επίπεδα αντίληψης γονεϊκής στοργής είχαν 

αρνητικό αποτέλεσμα, κάνοντάς τες να νιώθουν πε-

ρισσότερο κοινωνικά ανεπιθύμητες και ευάλωτες 

στον κίνδυνο.

Οι MacBrayer et al12 μελέτησαν το ρόλο των αρ-

νητικών προτύπων στην οικογένεια, όπως η ύπαρξη 

μητέρων που πάσχουν από ψυχογενή βουλιμία στις 

έφηβες του δείγματος, αλλά και το ρόλο των αρνητι-

κών και μειωτικών σχολίων (πειράγματα) σχετικά με 

το σχήμα και το βάρος του σώματός τους. Βρέθηκε 

ειδικότερα ότι τα αρνητικά σχόλια από μέλη της οι-

κογένειας ή συνομήλικους οδηγούσαν τις έφηβες 

στη διαμόρφωση της αντίληψης ότι οι ζωές τους θα 

βελτιώνονταν πολύ αν ήταν λεπτόσωμες, ότι το φα-

γητό οδηγεί σε αίσθημα απώλειας ελέγχου, αλλά και 

ότι βοηθά να απαλυνθούν τα αρνητικά αποτελέσμα-

τα και η ανία. 

Σε άλλη έρευνα13 μελετήθηκε ο ρόλος της ντροπής 

σε δύο επίπεδα, πρώτον όσον αφορά στην υπερευ-

αισθησία σε κοινωνικές περιστάσεις και δεύτερον 

σχετικά με τις αποτιμήσεις του εαυτού που πηγάζουν 

από χρόνια έκθεση σε περιστάσεις που φέρνουν 

ντροπή. Η ντροπή ως χαρακτηριστικό προσωπικό-

τητας (shame-proneness) βρέθηκε να είναι επιβαρυ-

ντικός παράγοντας, ενώ η εσωτερικευμένη ντροπή 

(internalized shame), ο μεσολαβητής της σχέσης 

ανάμεσα στην πατρική υπερπροστασία και την εκ-

δήλωση της διαταραχής, πιθανόν λόγω οιδιποδεια-

κών αναπαραστάσεων που είναι απαγορευτικές και 

που οδηγούν σε βουλιμική συμπτωματολογία ως 

μηχανισμό αποτροπής τους.

Οι Meyer & Gillings14 μελέτησαν τον ενδιάμεσο 

ρόλο της διαπροσωπικής δυσπιστίας (mistrust) (που 

περιγράφει μια αίσθηση αποξένωσης και μια γενι-

κή απροθυμία για τη δημιουργία στενών σχέσεων) 

μεταξύ των πρώιμων γονεϊκών εμπειριών και της 

βουλιμικής διαταραχής, υποστηρίζοντας ότι, αν οι 

γονείς είναι υπερπροστατευτικοί μπορεί να δημι-

ουργήσουν στα παιδιά τους την αντίληψη ότι οι άλ-

λοι θέλουν να τα βλάψουν, με άμεσο αντίκτυπο στην 

ικανότητά τους να διαμορφώσουν στενές σχέσεις με 

άτομα έξω από την οικογένεια. Η απομόνωση και ο 

επακόλουθος πόνος, οδηγούν στη χρήση της βου-

λιμικής συμπεριφοράς ως τρόπου να αποφεύγεται 
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η έκφραση δυσάρεστων συναισθημάτων που νιώ-

θουν. Βρέθηκε ωστόσο, ότι η δυσπιστία παρεμβάλ-

λεται μερικώς μεταξύ της πατρικής μόνο υπερπρο-

στατευτικότητας και της αναφοράς σε παρουσία και 

σοβαρότητα βουλιμικών συμπτωμάτων. 

 (overprotectiveness)– 

- -

Η υπερπροστασία φαίνεται να είναι μια γονεϊκή 

συμπεριφορά που μελετήθηκε αρκετά ως παράγο-

ντας που σχετίζεται με την εμφάνιση διαταραχών 

πρόσληψης τροφής. Οι Shoebridge & Gowers15 βρή-

καν ότι οι μητέρες των ασθενών με ψυχογενή ανορε-

ξία τείνουν να είναι πιο αγχώδεις και υπερπροστα-

τευτικές ευοδώνοντας την ανάπτυξη συγχυτικών 

και εξαρτημένων σχέσεων που χαρακτηρίζονται 

από εξαιρετικά έντονες συμπεριφορές υποταγής. 

Το άγχος αποχωρισμού που αναφέρθηκε από τους 

ασθενείς με διαταραχές πρόληψης τροφής, υποδη-

λώνει ανασφαλή τύπο προσκόλλησης. Οι Wade et 

al16 επίσης, σε μια μελέτη με διζυγωτικούς διδύμους 

βρήκε ότι, εκείνοι που έπασχαν από ψυχογενή βου-

λιμία, παρουσίαζαν στο αναπτυξιακό ιστορικό τους 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και ανέφεραν πως βίω-

σαν λιγότερη μητρική φροντίδα, αλλά περισσότερη 

υπερπροστασία όσο μεγάλωναν. Οι Bulik et al17 σε 

έρευνά τους με μονοζυγωτικούς διδύμους που έπα-

σχαν από ψυχογενή βουλιμία βρήκαν ότι οι δίδυμοι 

που νοσούσαν θεωρούνταν από τα αδέλφια τους ότι 

είχαν τύχει μεγαλύτερης φροντίδας από τους γονείς 

τους.

Αντιθέτως, οι Castro et al18 μελετώντας τις πρα-

κτικές ανατροφής σε νεαρές ασθενείς με ψυχογενή 

ανορεξία δε βρήκαν την απορριπτική στάση, τον 

έλεγχο ή την υπερπροστατευτικότητα να είναι με-

γαλύτερη από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Μάλιστα 

οι ασθενείς αντιλαμβάνονταν περισσότερη συναι-

σθηματική ζεστασιά από τους πατέρες τους. Επίσης, 

στην έρευνα των Leung et al11 η υπερπροστασία δε 

φάνηκε να έχει προβλεπτική αξία για την ανάπτυξη 

δυσλειτουργικών γνωσιακών σχημάτων.

Οι Rorty et al19 βρήκαν ότι οι γυναίκες του δείγ-

ματός τους που έπασχαν από ψυχογενή βουλιμία, 

ανέφεραν μεγαλύτερη εμπλοκή των γονέων τους σε 

προσωπικά θέματα για τα οποία θα ήθελαν περισσό-

τερη αίσθηση της ιδιωτικότητας και της αυτονομίας 

(π.χ. προσωπικός χώρος, εμφάνιση, βάρος, σκέψεις 

και συναισθήματα) και λιγότερη εμπλοκή σε άλλες 

περιοχές, όπου εκείνες θα ήθελαν πιο στενή επαφή 

(π.χ. συναισθηματική υποστήριξη και διευκόλυνση 

προς την αυτονομία) σε σχέση με την ομάδα ελέγ-

χου. Οι μητέρες παρουσιάζονται πιο αδιάκριτες, με 

τάση να συμπεριφέρονται με φθόνο και ανταγωνι-

στικότητα προς τις κόρες τους, ενώ οι πατέρες δεν 

εισβάλλουν τόσο στην προσωπική τους ζωή, αλλά 

εμφανίζουν συμπεριφορά πιο σαγηνευτική ή σεξου-

αλική με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις διατροφι-

κές συνήθειες των κοριτσιών τους από εκείνη του 

γενικού πληθυσμού. 

Οι Murphy et al20 σε μελέτη τους που περιελάμβα-

νε και τις αδελφές ασθενών με ψυχογενή ανορεξία 

βρήκαν ότι οι ασθενείς ανέφεραν ότι ένιωθαν μεγα-

λύτερο έλεγχο από τις μητέρες τους από ό,τι οι αδελ-

φές τους, εκδήλωναν ζήλια και ανταγωνιστικότητα 

προς αυτές και είχαν λίγες στενές σχέσεις ή φιλίες. Οι 

Karwautz et al,21 επίσης, βρήκαν ότι οι γυναίκες με 

ψυχογενή ανορεξία αισθάνονταν λιγότερο αυτόνο-

μες μέσα στην οικογένειά τους από τις αδελφές τους 

(ειδικά σε σχέση με τις μητέρες τους) και βρίσκονταν 

σε πιο αδύναμη θέση, εντός της οικογένειας. Επίσης, 

στην έρευνα των Berg et al22 οι ασθενείς που έπα-

σχαν από βουλιμία αντιλαμβάνονταν τους πατέρες 

τους ως λιγότερο στοργικούς και περισσότερο ελε-

γκτικούς από γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Οι Kuba 

& Harris23 μελετώντας διατροφικές διαταραχές σε 

Αμερικανίδες Μεξικανικής καταγωγής βρήκαν ότι ο 

πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη των βουλιμικών συμ πτωμάτων και την 

υπερβολική ανησυχία για το βάρος και το σχήμα του 

σώματος, ήταν η οικογενειακή αυστηρότητα, όπως 

ορίστηκε ως υπερβολική ενασχόληση της οικογένει-

ας με το φαγητό, ως απόρριψη από τη μητέρα, ως 

επικυριαρχία της μητέρας στην οικογένεια και ως 

γνωσιακή ακαμψία στην επικοινωνία μεταξύ των με-

λών της οικογένειας.

Δύο μελέτες εξέτασαν τον παράγοντα των γονε-

ϊκών προσδοκιών. Η μελέτη των Karwautz et al24 

δια πίστωσε την παρουσία υψηλών γονεϊκών προσ-

δοκιών σε ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία. Η μελέτη 

των Young et al25 με ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία 

βρήκε, αντιθέτως, ότι όσο μεγαλύτερες γονεϊκές 



PSYCHIATRIKI 21 (1), 2010 OIKOΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 45

προσδοκίες υπήρχαν, τόσο χαμηλότερα ήταν τα 

επίπεδα βουλιμικής συμπεριφοράς. Αυτό, κατά τους 

συγγραφείς, πιθανώς να οφείλεται σε θεώρηση από 

τις ασθενείς των γονεϊκών προσδοκιών ως εκδήλω-

ση ενδιαφέροντος και άρα να αποτελεί προστατευ-

τικό παράγοντα.

Η τελειοθηρία είναι ένα χαρακτηριστικό που συχνά 

έχει βρεθεί να σχετίζεται με την ψυχογενή ανορεξία, 

αν και κάποιοι ερευνητές το συσχετίζουν και με τη 

ψυχογενή βουλιμία.26,27 Αρχικά αποτελούσε αντικεί-

μενο ερευνών ως ένας παράγοντας ενιαίος. Πιο πρό-

σφατες έρευνες μελέτησαν την τελειοθηρία ως πο-

λυδιάστατο παράγοντα περιλαμβάνοντας την τελειο-

θηρία που στρέφεται προς τον εαυτό (selforiented 

perfectionism), την προσδοκία ότι οι άλλοι πρέπει 

να είναι τέλειοι (self-oriented perfectionism), ότι οι 

άλλοι προσδοκούν την τελειότητα από το άτομο 

(socially prescribed perfectionism), και την παρου-

σίαση του εαυτού στους άλλους ως τέλειου (per-

fectionistic self-presentation).26,28 Η προσδοκία της 

τελειότητας του ασθενή από τους άλλους (socially 

prescribed perfectionism) είναι εκείνη που σχετίζε-

ται περισσότερο με την επίδραση της οικογένειας 

στην εμφάνιση συμπτωμάτων διαταραχών πρόσλη-

ψης τροφής. 

Οι McLaren et al28 βρήκαν ότι τρεις διαστάσεις της 

τελειοθηρίας συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρόβλε-

ψη του διατροφικού περιορισμού: η τελειοθηρία 

που στρέφεται προς τον εαυτό, η πεποίθηση ότι οι 

άλλοι προσδοκούν την τελειότητα από το άτομο και 

η παρουσίαση του εαυτού στους άλλους ως τέλειου. 

Αυτό υπονοεί κατά τους συγγραφείς ότι οι μη ρεα-

λιστικές πεποιθήσεις για την εμφάνιση και το βάρος 

του σώματος στις γυναίκες που κάνουν δίαιτα, προ-

έρχονται από μια ποικιλία πηγών (ενδοπροσωπικών, 

διαπροσωπικών και κοινωνικών αναπαράστασεων 

του εαυτού) που όλα μπορούν να συνεισφέρουν 

στην αίσθηση της αποτυχίας και της ανικανότητας, 

όταν οι μη ρεαλιστικές πεποιθήσεις δεν εκπληρώ-

νονται. 

Οι Halmi et al29 μελέτησαν τη σχέση ψυχογενούς 

ανορεξίας και τελειοθηρίας σε ένα μεγάλο δείγμα 

ασθενών. Τα αποτελέσματα στηρίζουν τη θεωρία ότι 

η τελειοθηρία είναι ένα προεξάρχον χαρακτηριστικό 

της προσωπικότητας των ατόμων που πάσχουν από 

ψυχογενή ανορεξία. Οι ασθενείς διακρίθηκαν από 

τις υγιείς γυναίκες της ομάδας ελέγχου από τις πιο 

έντονες προσπάθειές τους, τις ανησυχίες τους, την 

αποφυγή των λαθών στην καθημερινή ζωή και στην 

κριτική των γονέων τους, τις αμφιβολίες για την ορ-

θότητα των πράξεών τους και την πιο ακραία υπα-

κοή σε προσωπικά και γονεϊκά επίπεδα τελειότητας. 

Ο βαθμός της τελειοθηρίας βρέθηκε να είναι υψηλό-

τερος από τον υγιή πληθυσμό για όλους τους τύπους 

ανορεξίας (περιοριστική-υπερφαγική-καθαρτική-

άτυπη).

Η καταγραφή των γεγονότων ζωής της οικογένει-

ας των ασθενών με διαταραχές πρόσληψης τροφής 

αποτέλεσε αντικείμενο σειράς εργασιών. Σε έρευνα 

των Nilsson et al31 βρέθηκε να είναι πιο συχνό το 

γεγονός της παρουσίας θανάτου συγγενών πρώτου 

βαθμού στις οικογένειες των ασθενών με ψυχογενή 

ανορεξία που είχε σημαντικές ψυχολογικές επιπτώ-

σεις στη ζωή της οικογένειας. Μάλιστα αρκετοί από 

τους θανάτους, ήταν θάνατοι αδελφών, που είχαν 

πεθάνει πριν τη γέννηση των ασθενών. Παρόμοια 

ήταν τα ευρήματα μιας άλλης έρευνας15 που βρήκε 

ότι η σειρά γέννησης του παιδιού στην οικογένεια 

είναι σημαντική, καθώς εννιά στις δέκα κόρες του 

δείγματος που έπασχαν από ανορεξία ήταν τα παι-

διά που γεννήθηκαν μετά το θάνατο ενός παιδιού 

στην οικογένεια. H σύνδεση ανορεξίας με το σύν-

δρομο του ευάλωτου παιδιού, όπως ονομάζεται, έχει 

γίνει και στην έρευνα των Rastam & Gilberg.15 Στην 

έρευνα των Speranza et al32 ο θάνατος ενός μέλους 

της οικογενείας, βρέθηκε να παρατηρείται σταθερά 

στο ιστορικό των πασχόντων, μαζί με το ιστορικό 

σωματικής ή ψυχικής διαταραχής που παρουσιάζει 

κάποιο μέλος της οικογένειας, όπως πχ. οι μητέρες 

που βρέθηκε να πάσχουν από κατάθλιψη σε υψηλά 

ποσοστά. 

Το διαζύγιο, επίσης, αποτελεί ένα σημαντικό παρά-

γοντα. Σε αρκετές εργασίες32–34 βρέθηκε ότι oι κόρες 

χωρισμένων γονιών είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμ-

φάνισης διαταραχών πρόσληψης τροφής, γεγονός 

που οι συγγραφείς συνδέουν με τη χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση και το επίπεδο θετικής ή αρνητικής 

αυτοαξιολόγησης που παρουσιάζουν τα παιδιά μετά 

από ένα διαζύγιο. 
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Για το ρόλο της κακοποίησης και την πιθανή σχέ-

ση στη μελλοντική εμφάνιση διαταραχών πρόσλη-

ψης τροφής έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες, όσον 

αφορά στην ηλικία του παιδιού, τη μορφή κακοποί-

ησης (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική) και τη διά-

ρκειά της. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες, εκτός 

από το ότι δεν ορίζουν με ακρίβεια τι θεωρούν κα-

κοποίηση,35 δεν αναφέρουν από ποιον έχει γίνει, αν 

και το πιο συνηθισμένο για τις μικρότερες ηλικίες 

είναι αυτή να συμβαίνει από μέλη της ευρύτερης ή 

πυρηνικής οικογένειας. Συνοψίζοντας αυτά τα ευ-

ρήματα αρκετοί ερευνητές32,36–38 βρίσκουν περισ-

σότερα γεγονότα ζωής σχετικά με την κακοποίηση 

κάθε μορφής σε ασθενείς με διαταραχές πρόσλη-

ψης τροφής σε σχέση με το φυσιολογικό πληθυσμό, 

ιδιαίτερα μάλιστα, όσον αφορά στις γυναίκες που 

πάσχουν από ψυχογενή βουλιμία. Σχετικά με τον 

τύπο της κακοποίησης, οι Anderson et al39 βρήκαν 

ότι δεν έχει τόσο σημασία η φύση της κακοποίησης 

τελικά, αλλά αυτό καθεαυτό το γεγονός ότι συνέβη. 

Αντιθέτως, στην έρευνα των Rayworth et al40 βρέ-

θηκε πως η ανάπτυξη των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής, πιθανόν να σχετίζεται περισσότερο με τη 

σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, αλλά 

όχι με τη σεξουαλική, ενώ οι Shoemaker et al41 έδω-

σαν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ψυχολογική κακο-

ποίηση. Σε έρευνες πάντως που οι πάσχοντες από 

διαταραχές πρόσληψης τροφής συγκρίνονταν με 

ασθενείς άλλων ψυχιατρικών διαταραχών (κατάθλι-

ψη,41 άγχος,41 οριακή διαταραχή προσωπικότητας42) 

δε βρέθηκαν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις 

ομάδες ασθενών και μάλιστα οι ασθενείς με διατα-

ραχές πρόσληψης τροφής φάνηκε να βρίσκονται 

πιο κοντά στο φυσιολογικό πληθυσμό παρά στις άλ-

λες διαταραχές42 γεγονός που ωθεί τους ερευνητές 

να υποθέσουν ότι η κακοποίηση είναι μάλλον προ-

διαθεσικός παράγοντας για την ανάπτυξη ενός φά-

σματος διαταραχών και όχι μόνο διαταραχών πρό-

σληψης τροφής.35,41,43

-

Με αφορμή τους ισχυρισμούς ότι οι διαταραχές 

πρόσληψης τροφής εμφανίζονται κυρίως στις δυ-

τικές κοινωνίες, ένα μέρος της έρευνας έχει ασχο-

ληθεί με τη συχνότητα εμφάνισής τους σε διάφορα 

μέρη του κόσμου και τη μορφή των συμπτωμάτων 

με τα οποία εκδηλώνονται. Η επιρροή που φαίνεται 

να έχει η δυτική κουλτούρα σε άτομα που προέρ-

χονται από διαφορετικούς πολιτισμούς έχει ερευ-

νηθεί αρκετά με βάση τον όρο του επιπολιτισμού 

(acculturation) που σημαίνει την υιοθέτηση των πο-

λιτιστικών στοιχείων που ενστερνίζεται η πλειοψη-

φία μιας κοινωνίας (συνήθως δυτικής) από άτομα 

που εισέρχονται σε αυτή από μια άλλη κουλτούρα. 

Οι Lake et al44 μελετώντας γυναίκες από το Χονγκ 

Κονγκ στην Αυστραλία βρήκαν ότι οι παραδοσια-

κές γυναίκες του Χονγκ Κονγκ είχαν σχεδόν το ίδιο 

υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας με το σώμα τους με 

τις Αυστραλές, σε αντίθεση με τις ενταγμένες στη 

δυτική κουλτούρα γυναίκες από το Χονγκ Κονγκ, 

γεγονός που δείχνει, κατά τους ερευνητές, ότι οι 

πιο παραδοσιακές γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο να αναπτύξουν διαταραχές πρόσληψης 

τροφής, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, 

μεγαλώνοντας με δύο ομάδες πολιτιστικών αξιών 

και λόγω της πίεσης να προσαρμοστούν στη νέα 

κουλτούρα. Οι Granillo et al45 σε έρευνά τους στην 

Αμερική βρήκαν ότι οι γυναίκες από τη Λατινική 

Αμερική διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν δια-

ταραχές πρόσληψης τροφής σε ποσοστό ανάλογο 

με την επικράτηση των διαταραχών αυτών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το υψηλό κοινωνι-

κοοικονομικό επίπεδο βρέθηκε να σχετίζεται πε-

ρισσότερο θετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης δι-

αταραχών πρόσληψης τροφής από ό,τι ο βαθμός 

ένταξής τους στην αμερικανική κοινωνία. Σε δύο 

έρευνες46,47 μελετήθηκε η σχέση δυσαρέσκειας από 

την εικόνα του σώματος και ανάπτυξης διαταραγ-

μένης διατροφικής συμπεριφοράς σε Αμερικανίδες 

Αφρικανικής καταγωγής και Ισπανίδες. Βρέθηκε 

ότι οι Αφρο-αμερικανές ανέφεραν σημαντικά χα-

μηλότερη δυσαρέσκεια σε σχέση με τις Ισπανίδες. 

Οι ερευνητές σχολιάζουν ότι, όταν τα άτομα απο-

τελούν πολιτιστική μειοψηφία, διατρέχουν μεγα-

λύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν τέτοιες ανησυχίες 

λόγω της ανάγκης τους να είναι ως γυναίκες, τόσο 

αρεστές, όσο και αποδεκτές. Την επικράτηση των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής στο δυτικό κυρίως 

κόσμο έρχονται να υποστηρίξουν έρευνες σε πλη-

θυσμούς με δείγματα από τρία διαφορετικά μέρη 

της γης (Ινδούς,48 Ιάπωνες,49 Άραβες50) στους οποί-
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ους τα περιστατικά διαταραχών πρόσληψης τρο-

φής είναι ελάχιστα. Το γεγονός αποδίδεται, αφενός 

στη διαφορετική πρόσληψη ιδιαίτερων κοινωνικών 

αξιών, όπως ο κοινωνιοκεντρικός ορισμός του εαυ-

τού, η έννοια της συλλογικότητας και οι ενδο-οικο-

γενειακές σχέσεις και αφετέρου στο διαφορετικό 

σχήμα και βάρος του σώματος, ως συμβόλου γο-

νιμότητας.

(

-  – 
)

Κάποιοι ερευνητές με επικεφαλής τον S. Lee σε 

μια σειρά άρθρων αντιτίθενται στον ισχυρισμό ότι 

η επικράτηση των διαταραχών πρόσληψης τροφής 

στο μη δυτικό κόσμο είναι μικρή. Οι ερευνητές αυ-

τοί υποστηρίζουν αντίθετα ότι, απλώς, τα συμπτώ-

ματα διαφέρουν και προφανώς δεν ανιχνεύονται 

από τα δυτικότροπα διαγνωστικά κριτήρια.51–53 

Συγκεκριμένα οι ασθενείς δεν εμφανίζουν το φόβο 

για αύξηση του βάρους, αλλά ερμηνεύουν την απο-

χή τους από το φαγητό λόγω επιγαστρικού φόρτου 

που αισθάνονται, με αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό 

της περίπτωσης ως μη τυπικής δίπλα από τη διάγνω-

ση, και επιπλέον την παραγνώριση περιστατικών 

που γίνονται αντιληπτά πολύ αργότερα, όταν πια η 

κατάσταση έχει γίνει σοβαρή. 

Οι Riegel et al54 σχολιάζοντας τις δύο αντικρουόμε-

νες απόψεις καταλήγουν ότι αντί για το φόβο πάχυν-

σης ή το φόβο του φυσιολογικού βάρους το κριτήριο 

θα μπορούσε να είναι η εγω-συντονικότητα της απί-

σχνανσης. Το κριτήριο αυτό χαρακτηρίζει τους ασθε-

νείς του δείγματος των Lee et al, που όμως σύμφωνα 

με τους Riegel et al,54 φαίνεται να πληρούν περισσό-

τερο τα κριτήρια για κατάθλιψη παρά για ψυχογενή 

ανορεξία. Οι ίδιοι ερευνητές ασκούν σκληρή κριτική 

και στις έρευνες για τον επιπολιτισμό υποστηρίζοντας 

ότι δεν γίνεται επαρκής έρευνα σχετικά με τα πολιτι-

σμικά δεδομένα της κοινωνίας που μελετάται και έτσι 

χαρακτηριστικά που ήδη υπάρχουν στην κουλτούρα 

της (όπως η νηστεία με τα διάφορα νοήματα που της 

αποδίδονται) επεξηγούνται με βάση μια δήθεν έντα-

ξη και δυτικότροπη συμπεριφορά. Αδυναμία στήρι-

ξης της υπόθεσης του επιπολιτισμού, διαπιστώνεται 

και από άλλους ερευνητές.55

Προβαίνοντας σε πιο γενικά συμπεράσματα όπως 

αυτά που προσφέρει η μετα-ανάλυση των Wildes 

et al55 φαίνεται ότι οι λευκές γυναίκες που ζουν σε 

Δυτικές χώρες, βιώνουν μεγαλύτερες διατροφικές 

ανησυχίες και έλλειψη ικανοποίησης με το σχήμα 

και το βάρος του σώματός τους από τις μη λευκές. Τα 

αποτελέσματα είναι σαφέστερα για τις υποκλινικές 

(άτυπες) διατροφικές διαταραχές και λιγότερο σαφή 

για κλινικές (τυπικές) περιπτώσεις. Μια ερμηνεία που 

διατυπώνουν οι συγγραφείς είναι πως ίσως οι τυπι-

κές και οι άτυπες διατροφικές διαταραχές να αντι-

προσωπεύουν διαφορετικού τύπου ψυχοπαθολογία. 

Συγκεκριμένα, ενώ μερικοί άνθρωποι που πληρούν 

τα κριτήρια για άτυπες διατροφικές διαταραχές θα 

αναπτύξουν τελικά ψυχογενή ανορεξία ή ψυχογε-

νή βουλιμία, πολλοί θα συνεχίσουν σε υποκλινικά 

επίπεδα και άλλοι θα αναρρώσουν. Φαίνεται πως οι 

πολιτιστικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο σε 

αυτή την πορεία. Όσον αφορά, όμως, στις τυπικές 

διατροφικές διαταραχές τα πράγματα είναι διαφορε-

τικά. Τα λεπτά πρότυπα σώματος και οι πιέσεις να εί-

ναι αδύνατες από την οικογένεια και τους φίλους δε 

φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

και την πορεία της ψυχογενούς ανορεξίας ή βουλι-

μίας. Ευρήματα από μελέτες διδύμων υποδεικνύ-

ουν την πιθανότητα οι πολιτιστικές διαφορές στην 

ανάπτυξη τυπικών διαταραχών πρόσληψης τροφής 

να έχουν να κάνουν περισσότερο με τη βιολογία και 

όχι με τον πολιτισμό. Αν και οι λευκές γυναίκες είναι 

πιο επιρρεπείς από τις έγχρωμες στα στερεότυπα 

του λεπτού σώματος, αυτό δε συμβαίνει και για τις 

Ασιάτισσες. Έρευνες για άλλες εθνικότητες λείπουν, 

ενώ η πλειοψηφία αυτών των ερευνών έχουν γίνει 

σε δυτικούς πολιτισμούς με δυτικά εργαλεία. Τέλος, 

μελέτες που χρησιμοποιούσαν δείγματα φοιτητρι-

ών κολεγίων, για να συγκρίνουν τη διατροφική πα-

θολογία ανάμεσα σε λευκές και μαύρες, έβρισκαν 

σημαντικά μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ λευκών 

και μαύρων από ό,τι οι μελέτες με άτομα από άλλες 

κοινωνικές ομάδες. Το κοινωνικο-οικονομικό επίπε-

δο είναι ένας παράγοντας που χρήζει μελέτης, αλλά 

ούτε οι Wildes et al,55 ούτε οι Rodriguez Martin et al3 

βρήκαν να επηρεάζει την ανάπτυξη των διαταραχών 

πρόσληψης τροφής.



48 Ε. ΣΠΑΝΟΥ και Φ. ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 (1), 2010

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κατηγορηθεί 

συχνά για τα πρότυπα που προβάλλουν στις νεαρές 

γυναίκες, αλλά τα δεδομένα από τις έρευνες είναι 

ελλιπή. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών της δε-

καετίας του '80 πάνω στο θέμα είχε ασχοληθεί με 

την απεικόνιση της τάσης για μείωση του βάρους 

και το αυξανόμενα ανδρόγυνο σχήμα σώματος των 

μοντέλων στα περιοδικά ή την αύξηση των άρθρων 

σχετικά με τη δίαιτα.56 Μια παρόμοια, πιο πρόσφα-

τη έρευνα, είναι αυτή των Sypeck et al57 που ερεύνη-

σαν τα εξώφυλλα τεσσάρων δημοφιλών γυναικείων 

περιοδικών για το διάστημα 1959–1999. Το μέγεθος 

του σώματος των μοντέλων είχε μειωθεί σημαντικά 

κατά τη δεκαετία 80–90. Υπήρχε, επίσης μια εντυ-

πωσιακή αύξηση στις ολόσωμες απεικονίσεις, που 

υποδεικνύουν την έμφαση στην αξία που δίνει η 

αμερικάνικη κοινωνία σε ένα λεπτό ιδεώδες γυναι-

κείο σώμα, γεγονός που είναι συμβατό με την αύξη-

ση των διαταραχών πρόσληψης τροφής στις γυναί-

κες που ζουν στις Δυτικές κοινωνίες. Επιπλέον, κατά 

την τελευταία πενταετία της περιόδου που ερευ-

νήθηκε (1994–1999) οι γυναίκες φορούσαν σαφώς 

πιο αποκαλυπτικά ρούχα από την πρώτη πενταετία, 

οπότε έχει αλλάξει και το ποσοστό της έκθεσης του 

γυναικείου σώματος, γεγονός που μπορεί να συμ-

βάλει στην «αντικειμενοποίηση» των γυναικών.

Οι Field et al56 βρήκαν σε έρευνά τους σε σχολεία 

στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες ότι η πλειοψη-

φία των κοριτσιών προ-εφηβικής και εφηβικής ηλικί-

ας δεν ήταν ευχαριστημένες με το βάρος και το σχή-

μα του σώματός τους. Η δυσαρέσκεια αυτή σχετιζό-

ταν έντονα με τη συχνότητα ανάγνωσης περιοδικών 

μόδας που αναφέρθηκε ότι επηρέασε την αντίληψή 

τους για το σχήμα του τέλειου σώματος κατά 69% 

των κοριτσιών. Ένα 60% των κοριτσιών που διά-

βαζαν σπάνια περιοδικά ανέφερε ότι είχε επηρεα-

στεί στην αντίληψη για το ιδανικό σώμα από αυτά. 

Επίσης, βρέθηκε πως η συχνότητα ανάγνωσης πε-

ριοδικών μόδας σχετίζονταν θετικά με την τάση να 

κάνουν δίαιτα για να χάσουν βάρος ή να κάνουν γυ-

μναστική για να βελτιώσουν το σχήμα του σώματος. 

Οι συγγραφείς δεν κρίνουν αρνητικά την επιρροή 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς υποστηρί-

ζουν ότι δεδομένων των ποσοστών παχυσαρκίας, 

θα μπορούσε να προωθηθεί ένα πιο υγιές πρότυπο 

σώματος μέσω αυτών.

Οι Martinez-Gonzalez et al58 ασκούν κριτική στα 

ελλιπή στοιχεία των ερευνητικών δεδομένων που 

υπάρχουν για την αιτιολογική διερεύνηση της σχέ-

σης μεταξύ του χρόνου διαβάσματος και τηλεθέα-

σης και τη μελλοντική ανάπτυξη διαταραχών πρόσ-

ληψης τροφής. Οι ίδιοι δε βρήκαν σημαντική σχέση 

του χρόνου τηλεθέασης και συμπτωμάτων διαταρα-

χών πρόσληψης τροφής, γεγονός που συμφωνεί με 

τα δεδομένα προγενέστερης μετααναλυτικής έρευ-

νας των Tigerman & Pickering (1996) που βρήκε πως 

δεν είναι ο χρόνος τηλεθέασης που σχετιζόταν με 

τη δυσαρέσκεια από το σώμα και την επιθυμία για 

λεπτότητα, αλλά περισσότερο το περιεχόμενο των 

εκπομπών που παρακολουθούσαν. Άλλωστε κατά 

τον Robinson (2001), η παρακολούθηση τηλεόρασης 

μάλλον σχετίζεται περισσότερο με την εμφάνιση πα-

χυσαρκίας. Η συχνότητα ανάγνωσης άρθρων σχετι-

κών με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής (σε περιο-

δικά που απευθύνονται σε εφήβους) και η ακρόαση 

παρόμοιων ραδιοφωνικών εκπομπών βρέθηκαν από 

τους Martinez-Gonzalez et al να παίζουν ρόλο στην 

αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης διαταραχών πρό-

σληψης τροφής. 

Όσον αφορά στη θρησκεία και την επιρροή της  

στην ανάπτυξη διαταραχών πρόσληψης τροφής 

βρέθηκαν μόνο δύο άρθρα σχετικά με μελέτες πε-

ριπτώσεων που αντιλαμβάνονταν την ανορεξία ως 

ιερή και αγνή, σχετιζόμενη με τον ασκητισμό, τη νη-

στεία και την αυταπάρνηση, ως έναν τρόπο να επι-

τύχουν μεγαλύτερη πνευματικότητα και εγγύτητα 

στο Θεό και τη βουλιμία ως κακή, ως σημάδι αδυνα-

μίας.59, 60

Οι Morgan et al60 στην έρευνά τους αναφέρουν 

πως μερικοί ασθενείς αντιλαμβάνονται τις διατα-

ραχές πρόσληψης τροφής με θρησκευτικούς όρους. 

Αυτό το γεγονός μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερες δυ-

σκολίες στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών και 

η αντιμετώπιση πρέπει να έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε 

να φαίνεται ότι δεν υπονομεύει την πίστη τους. 
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Μια ενδιαφέρουσα θεωρία παρουσιάζεται στο άρ-

θρο του Barber61 η οποία επιχειρεί να εξηγήσει την 

αλλαγή των ιδανικών προτύπων των γυναικών προς 

το πιο αδύνατο με βάση τις οικονομικές συγκυρίες. 

Ο ερευνητής διαπιστώνει ότι το σώμα των γυναικών 

τείνει να έχει περισσότερες καμπύλες σε περιόδους 

που η κοινωνία στρέφει τις γυναίκες στην οικονο-

μική αποκατάσταση μέσω του γάμου, καθώς αυτές 

αποτελούν σύμβολο θηλυκότητας που προσελκύει 

περισσότερο το ενδιαφέρον του αντίθετου φύλου. 

Σε περιόδους που οι γυναίκες στρέφονται προς την 

εργασία για επιβίωση υιοθετούνται πρότυπα, πιο 

λεπτά προσομοιάζοντας τα αντρικά, που αποδίδουν 

περισσότερο την εντύπωση της εργασιακής αποδο-

τικότητας.

Οι Brooks et al62 σε έρευνά τους προσπάθησαν να 

εντοπίσουν κοινωνικο-πολιτιστικές αντιλήψεις πίσω 

από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι ίδιες οι βου-

λιμικές τη διαταραχή τους. Προέκυψαν πέντε πρό-

τυπα. Σύμφωνα με το πρώτο, το άτομο αναγνωρίζει 

την ψυχογενή βουλιμία ως ασθένεια και ευνοεί την 

ιατρικοποίηση και το διαχωρισμό από τη θρησκεία. 

Σύμφωνα με το δεύτερο πρότυπο η βουλιμία θεω-

ρείται πράξη που κάποιος επιτελεί ενάντια στον εαυ-

τό του με την έννοια της τιμωρίας καθόσον η ικανο-

ποίηση σωματικών αναγκών είναι λιγότερο επιτρε-

πτή για τη γυναίκα. Σύμφωνα με το τρίτο πρότυπο 

η γυναίκα περιγράφεται ως θύμα των κοινωνικών 

στερεοτύπων (πρότυπα γυναικείας ομορφιάς και συ-

ναισθηματικής έκφρασης). Σύμφωνα με το τέταρτο 

πρότυπο η βουλιμία θεωρείται ως χαρακτηριστικό 

προσωπικότητας. Αυτό συνδέεται με την έμφαση 

που δίνεται στο δυτικό πολιτισμό στην ατομική ευ-

θύνη σε αντίθεση με την έμφαση σε υποχρεώσεις 

προς την κοινωνία, την οικογένεια και την επαφή 

με τη φύση σε άλλες μη δυτικές κουλτούρες. Τέλος, 

σύμφωνα με το πέμπτο πρότυπο περιγράφεται ο 

στιγματισμός τους από την κοινωνία και τις ίδιες ως 

άτομα με ιδιαιτερότητες. 

Η έρευνα σχετικά με την πιθανή αιτιολογία των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής συνεχίζεται, καθώς 

νέα δεδομένα προκύπτουν και προστίθενται στα 

ήδη υπάρχοντα. Όσον αφορά στον παράγοντα της 

οικογένειας φαίνεται πως η γενικότερη δυσλειτουρ-

γία ως προς την επικοινωνία, την εκφραστικότητα 

και τη συνοχή σχετίζεται με τις διαταραχές πρόσλη-

ψης τροφής, αλλά δε γνωρίζουμε τον ακριβή τρόπο. 

Η δυσλειτουργία θα μπορούσε να προϋπάρχει και 

όντως να οδηγεί στην εμφάνιση της διαταραχής. 

Θα μπορούσε όμως και να αποτελεί επακόλουθο. Σε 

αρκετές έρευνες εκφράζεται ακόμα και η αμφιβολία 

μήπως η δυσλειτουργία της οικογένειας αποτελεί δη-

μιούργημα της αντίληψης των μελών της, λόγω λαν-

θασμένης μνημονικής ανάκλησης, καθώς η κύρια 

μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι εκείνη της αυτο-

αναφοράς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορού-

με να πούμε με βεβαιότητα ότι η δυσλειτουργία της 

οικογένειας οδηγεί άμεσα σε διαταραχές πρόσληψης 

τροφής ή ότι αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για 

την ανάπτυξη άλλων διαταραχών.9,37 Ίσως εδώ ένα 

δείγμα ελέγχου από ομάδες άλλων ψυχιατρικών 

διαταραχών να βοηθούσε. Είναι γεγονός, ωστόσο, 

ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών διαπίστωσε 

διαφορές ανάμεσα στον τρόπο που μιλούν οι ανορε-

κτικοί και οι βουλιμικοί ασθενείς για την οικογένειά 

τους. 

Η οικογένεια επίσης φάνηκε να μπορεί να οδηγή-

σει σε ανάπτυξη βασικών πεποιθήσεων σχετικών με 

τις διαταραχές πρόσληψης τροφής τις οποίες ανέ-

φεραν και οι ίδιες οι ασθενείς σχετικά με τον εαυτό 

τους, αλλά δεν τις απέδωσαν στην οικογένεια. Είναι 

γεγονός ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να 

εντοπιστούν οι πιο συχνές βασικές πεποιθήσεις και 

η προέλευσή τους.

Η γονεϊκή στάση της υπερπροστατευτικότητας 

αναφέρθηκε συχνά, ιδιαίτερα από τους ασθενείς με 

βουλιμία, αλλά και με ανορεξία, με ακόλουθη ενό-

χληση από την υπερβολική εμπλοκή και τη λιγότερη 

αυτονομία. Τα αδέλφια των ασθενών αντιλαμβάνο-

νταν επίσης τους γονείς ως υπερπροστατευτικούς 

προς τις ασθενείς, πιθανόν λόγω της αντίληψης αυ-

τών ως πιο ευάλωτων ή λόγω γενίκευσης της αντί-

ληψης της προστατευτικότητας που εμφάνισαν οι 

γονείς μετά την εμφάνιση της διαταραχής. Μόνο 

δύο έρευνες μελέτησαν τη διάσταση της τελειοθη-

ρίας που συνδέεται με την προσδοκία από τον πε-

ρίγυρο να είναι ο ασθενής τέλειος και την εμφάνιση 

συμπτωμάτων διαταραχών πρόσληψης τροφής.
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Όσον αφορά στα γεγονότα ζωής, η σχέση της κα-

κοποίησης κατά την παιδική ηλικία με τις διαταρα-

χές πρόσληψης τροφής βρέθηκε να είναι μικρή35 γε-

γονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή μπορεί 

να αποτελέσει προδιαθεσικό παράγοντα για την εκ-

δήλωση διαφόρων ψυχικών διαταραχών. Η παρου-

σία αντιξοοτήτων κατά την παιδική ηλικία φάνηκε 

να είναι πιο συχνή ή να επηρεάζει περισσότερο τα 

άτομα με βουλιμία με αποτέλεσμα να διατυπωθεί 

από τους ερευνητές η υπόθεση ότι η ανορεξία πι-

θανόν να πηγάζει περισσότερο από συγκεκριμένες 

αναπτυξιακές αποτυχίες στις στενές πρωταρχικές 

σχέσεις κι όχι τόσο από συγκεκριμένα αρνητικά γε-

γονότα ζωής. 

Η επίδραση του διαζυγίου αναφέρθηκε πιο συ-

χνά από βουλιμικά άτομα, αφού οι ανορεκτικές οι-

κογένειες, επειδή χαρακτηρίζονται από αποφυγή 

ανοιχτής σύγκρουσης, είναι λιγότερο πιθανόν να 

διαλυθούν. Σε άτομα με ανορεξία, ωστόσο, βρέθη-

κε να είναι πιο συχνό το σύνδρομο του ευάλωτου 

παιδιού. Σημασία πάντως έχει να υπολογίζουμε τις 

συνέπειες συγκεκριμένων γεγονότων σύμφωνα με 

το πλαίσιο και το νόημα για το άτομο, καθώς δεν 

επιφέρουν όλα τα γεγονότα τον ίδιο βαθμό άγχους 

σε όλους. 

Σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα σε δυτικούς και 

μη δυτικούς πολιτισμούς υπάρχει μια γενική σύγχυ-

ση ανάμεσα στους ερευνητές. Αυτό οφείλεται σε με-

γάλο βαθμό στην άκριτη χρήση όρων, όπως φυλή, 

εθνικότητα, κουλτούρα που χρησιμοποιούνται ως 

συνώνυμα χωρίς να είναι.55 Διαπιστώθηκε έλλειψη 

μελετών που να έχουν γίνει εκτός των Ηνωμένων 

Πολιτειών, του Καναδά και της Μεγάλης Βρετανίας, 

γεγονός που δυσκολεύει την πραγματική εκτίμηση 

της επίπτωσης των διαταραχών σε άλλες χώρες.55 

Εκφράστηκαν προβληματισμοί επίσης για έλλειψη 

πολιτισμικής ευαισθησίας των εργαλείων και των 

κριτηρίων διάγνωσης. 

Τα δεδομένα των ερευνών για τον επιπολιτισμό και 

το ρόλο του στην ανάπτυξη διαταραχών πρόσ ληψης 

τροφής είναι αντικρουόμενα. Βρέθηκε γενικά ότι οι 

λευκές γυναίκες που ζουν σε Δυτικές χώρες, βιώνουν 

μεγαλύτερες διατροφικές ανησυχίες και έλλειψη 

ικανοποίησης με το σώμα τους με τη διαφορά να 

είναι μεγαλύτερη στα άτυπα συμπτώματα και στα 

δείγματα φοιτητριών κολεγίου. Το κοινωνικο-οικο-

νομικό επίπεδο ήταν μια μεταβλητή με αμφιλεγόμε-

νη σημασία, γεγονός που δε στηρίζει τη θεωρία ότι 

μόνο οι λευκές γυναίκες των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων παρουσιάζουν διαταραχές πρόσληψης τρο-

φής. Σε έρευνες σε μη δυτικές χώρες παρουσιάζεται 

χαμηλή επικράτηση γεγονός που αποδίδεται από 

τους συγγραφείς στις διαφορετικές αξίες και τη δια-

φορετική δομή της κοινωνίας. 

Όσον αφορά στο ρόλο των μέσων μαζικής ενη-

μέρωσης, παρόλο που αναφέρονται συχνά ως 

παράγοντες που συμμετέχουν στην αιτιολογία των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής, δε μελετήθηκε 

συστηματικά στη βιβλιογραφία. Τα περισσότερα 

άρθρα ασχολήθηκαν με την αυξανόμενα λεπτότερη 

αντιπροσώπευση του ιδανικού σώματος από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και ελάχιστα με το χρόνο 

αφιέρωσης σε διάβασμα, παρακολούθηση και 

ακρόαση θεμάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

διαταραχών πρόσληψης τροφής. Η συχνότητα 

έκθεσης σε τέτοια θέματα και η κατηγορία του 

προγράμματος είχαν μεγαλύτερη σχέση.58

Είναι δύσκολο να καταδείξει κανείς τον πιθανό ρό-

λο της θρησκείας. Γενικότερα, δίνεται έμφαση στην 

ανάγκη να κατανοούν οι κλινικοί το προσωπικό νόη-

μα της διαταραχής για τον ασθενή. Άτομα που έχουν 

νοσηλευτεί συχνά καταθέτουν την έλλειψη κατανό-

ησης εκ μέρους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 

της υποκειμενικής εμπειρίας τους63 και την απομό-

νωσή τους από τις οικογένειές τους, τις οποίες θεω-

ρούν στήριγμα στο δύσκολο αγώνα τους.64 

Συνολικά, διαπιστώθηκε σχετική απουσία ερευ-

νών στη χώρα μας σχετικά με την επικράτηση 

και την αιτιολογία των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής τουλάχιστον στη δεκαετία που εξετάσαμε. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία μόνο μια έρευνα απο-

πειράθηκε να διερευνήσει δημογραφικούς και 

κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες που επη ρεάζουν 

την εμφάνιση διαταραχών πρόσληψης τροφής 

αλλά και την πιθανή σχέση μεταξύ παθολογικών 

συμπεριφορών διατροφής και ψυ χοπαθολογίας σε 

μη κλινικό δείγμα εφήβων γενικού πληθυσμού.65,66 

Στην κλινική πράξη το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην 

αναγκαστική αναγωγή συμπερασμάτων βασισμένων 

σε έρευνες που διεξήχθησαν σε μη αντιπροσωπευτικό 

για τον ελληνικό πληθυσμό δείγμα και διαφορετικούς 

οικογενειακούς-κοινωνικοπολιτιστικούς παρά γοντες 

με τα όποια μεθοδολογικά προβλήματα γενίκευσης 

αυτό επιφέρει. 
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The role of family and socio-cultural factors 
in the development of eating disorders 

E. Spanou, F. Morogiannis

Unit of Social Care, Municipality of Konitsa, Ioannina, Greece

Phychiatriki 2010, 21:41–53

A great number of publications in the international literature have revealed the possible part of 

biological factors in eating disorders and as well as characteristics of the patients’ personality that 

favour or contribute in the development of these disorders. The research in etiology, however, in-

cludes the examination of family and socio-cultural factors. The aim of the present paper was to con-

centrate bibliographic data related to the family and socio-cultural factors that form the conditions 

under which anorexia nervosa and bulimia nervosa develop, excluding articles about binge-eating 

disorder. Articles from 1995 to 2005 were included through search in the files of the electronic data-

base Medline (PubMed) on terms of inventory (MESH) for both disorders. About the role of the fam-

ily environment, it was found that the factors studied more were family dysfunction, overprotection 

and sexual or physical abuse. As for the socio-cultural factors it is not perfectly clear whether the 

western standards of life are linked to the development of these disorders or if there is simply a lack 

of culturally sensitive instruments to detect these disorders in their different possible forms in the 

non-western world. An important finding is that there are not enough researches to show clearly 

any negative part played by the mass media. 
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