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Κοινό εύρημα πολλών μελετών αποτελεί το γεγονός ότι στις γυναίκες με διαταραχές πρόσ-
ληψης τροφής υπάρχει καθυστέρηση και δυσκολία σε πολλούς τομείς της ψυχοσεξουαλικής 
ανάπτυξης κατά την εφηβεία, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να ανα-
πτύσσουν πρωτογενείς ή δευτερογενείς ανεπάρκειες στη μετέπειτα σεξουαλική τους ζωή. 

Ένας αριθμός μελετών για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής καταλήγει στο κοινό συμπέρασμα ό-
τι υπάρχει διαφοροποίηση σε πολλούς τομείς της σεξουαλικότητας των πασχουσών σε σύγ κριση 
με τον γενικό πληθυσμό, καθώς και ότι οι πάσχουσες είναι λιγότερο θετικές προς τις σεξουαλικές 
σχέσεις και εμπειρίες. Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι μια σειρά από βιολογικούς, οικογενειακούς και ψυ-
χοκοινωνικούς παράγοντες. Οι γυναίκες με ψυχογενή ανορεξία έχουν αρνητικές στάσεις σε σχέση 
με σεξουαλικά ζητήματα εν γένει αλλά και με το σώμα τους ειδικότερα, ενώ φαίνεται να αυξάνεται 
το σεξουαλικό τους κίνητρο όταν αυξάνεται το σωματικό τους βάρος στα πλαίσια της θεραπευτικής 
προσπάθειας. Ο υποσιτισμός και οι συνέπειές του στην ανθρώπινη φυσιολογία και ιδιαίτερα στη λει-
τουργία του εγκεφάλου, φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας που οδηγεί σε μειωμένη σεξουαλική 
επιθυμία και σε αραιή σεξουαλική δραστηριότητα. Επιπλέον, χαρακτηριστικά προσωπικότητας που 
είναι κοινά στις γυναίκες που πάσχουν από ψυχογενή ανορεξία όπως η καταναγκαστικότητα και η α-
καμψία σχετίζονται και αυτά με δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση ρομαντικών και ερωτικών 
σχέσεων. Αναφορικά με την ψυχογενή βουλιμία, η παρορμητικότητα και οι δυσκολίες στη ρύθμιση 
των συναισθημάτων που είναι κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών των ασθενών, οδηγούν συχνά 
σε παρορμητικές και αυτοκαταστροφικές σεξουαλικές συμπεριφορές. Επίσης οι γυναίκες με ψυχο-
γενή βουλιμία, βιώνουν έντονη δυσαρέσκεια και απέχθεια για το σώμα τους και συχνά αναφέρονται 
σε αυτό με θυμό, ντροπή και αηδία, εξαιτίας των διαστρεβλωμένων αντιλήψεων ότι είναι χοντρές 
και άσχημες. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρόλο που μια σειρά ερευνητικών ευρημάτων κα-
ταδεικνύει ότι οι ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία είναι πιο ενεργές σεξουαλικά και έχουν πιο πολλές 
σεξουαλικές εμπειρίες από τις ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, και οι δύο ομάδες ασθενών δηλώ-
νουν πιο συχνά από τον γενικό πληθυσμό έλλειψη ικανοποίησης από τις σεξουαλικές τους εμπειρίες. 
Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής και η σεξουαλικότητα φαίνεται να συσχετίζονται με ποικίλους 
τρόπους. Οι μεταβλητές που μπορεί να μεσολαβούν σε αυτή τη σχέση είναι: συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά προσωπικότητας, χαρακτηριστικά της οικογένειας καταγωγής, η αρνητική εικόνα σώ-
ματος και το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης. Επίσης, η υψηλή συννοσηρότητα των διαταραχών 
πρόσληψης τροφής με την κατάθλιψη μπορεί να αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα που επηρεάζει τη 
σεξουαλική λειτουργία των πασχουσών. Η θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη καθώς οι ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής δεν είναι πρόθυμες να συζητήσουν 
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Εισαγωγή

Ένας αριθμός μελετών για τις Διαταραχές Πρόσ-
ληψης Τροφής (ΔΠΤ) καταλήγει στο κοινό συμπέρα-
σμα ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε πολλούς τομείς 
της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης των πασχουσών σε 
σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, καθώς και ότι οι 
πάσχουσες είναι λιγότερο θετικές προς τις σεξουαλι-
κές σχέσεις και εμπειρίες.1 Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι μια 
σειρά από βιολογικούς, οικογενειακούς και ψυχοκοι-
νωνικούς παράγοντες.2

Πολλοί συγγραφείς έχουν αναγνωρίσει τον σημαντι-
κό και κρίσιμο ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανά-
πτυξη της ταυτότητας του ατόμου. Η δημιουργία της 
ατομικής ταυτότητας είναι τόσο μια ενδοψυχική όσο 
και μια ψυχοκοινωνική διαδικασία, μια επαφή μετα-
ξύ του ατόμου και του κόσμου μέσα στον οποίο ζει. 
Παρόλ’ αυτά η σεξουαλικότητα είναι ένα περίπλοκο 
φαινόμενο. Σε κάθε στάδιο ανάπτυξής της, η σεξου-
αλικότητα αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση των 
προσωπικών εμπειριών του ατόμου με το κοινωνικο-
πολιτισμικό πλαίσιο.3

Όπως αναφέρει η Daniluk,3 οι γυναίκες δεν έχουν παί-
ξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σε-
ξουαλικών τους παραδειγμάτων. Αυτά τα παραδείγμα-
τα δεν έχουν αναπτυχθεί από την εσωτερική συναισθη-
ματική πραγματικότητα των γυναικών και δεν αντανα-
κλούν τις ανάγκες και τις ορμές τους. Ως εκ τούτου, οι 
παρούσες κατασκευές της γυναικείας σεξουαλικότητας 
είναι προβληματικές και μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στη γυναικεία σεξουαλικότητα και αυτο-
εικόνα. Για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσουν στην α-
νάπτυξη υπερβολικής δυσαρέσκειας με το σώμα καθώς 
και σε σύγκρουση και αβεβαιότητα αναφορικά με την 
εστίαση και την έκταση της σεξουαλικής επιθυμίας.

Η σεξουαλική λειτουργία των γυναικών
με Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής 

Πολλές από τις δημοσιευμένες μελέτες που αφο-
ρούν στη σεξουαλικότητα των γυναικών που πάσχουν 
από ΔΠΤ έχουν γίνει σε μικρές ομάδες ασθενών και 

παρουσιάζουν αρκετές μεθοδολογικές αδυναμίες. Το 
αποτέλεσμα είναι ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα 
για τις σεξουαλικές εμπειρίες των ασθενών με ΔΠΤ να 
παραμένουν αδιευκρίνιστα. 

Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολύ λίγα δεδομένα για 
τον βαθμό στον οποίο οι γυναίκες με ΔΠΤ βιώνουν 
προβλήματα ως προς την οικειότητα με τη σεξουαλι-
κή λειτουργία. Επίσης, δεν έχει επαρκώς μελετηθεί η 
επικράτηση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας μεταξύ 
των διαφόρων μορφών ΔΠΤ ή ο βαθμός στον οποίο 
τα ψυχολογικά και σωματικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με τις ΔΠΤ επηρεάζουν τη σεξουαλική λει-
τουργία.4 Επιπλέον, σε κλινικό επίπεδο η σεξουαλική 
λειτουργία σπανίως συζητείται σαν μια σημαντική συ-
νιστώσα της θεραπείας των ΔΠΤ, πέραν του πλαισίου 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της ύπαρξης κά-
ποιας τραυματικής εμπειρίας στο ιστορικό.5 Πάντως, 
οι περισσότερες μελέτες που έχουν μέχρι στιγμής 
πραγματοποιηθεί σε γυναίκες ασθενείς που έπασχαν 
από ΔΠΤ υποδεικνύουν σημαντικές δυσκολίες στον 
τομέα της σεξουαλικότητας.2,6,7 

Η σεξουαλική λειτουργία των κοριτσιών
με Ψυχογενή Ανορεξία 

H Ψυχογενής Ανορεξία (ΨΑ) εμφανίζεται στο μεγα-
λύτερο ποσοστό των πασχουσών κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας. Σε μια περίοδο δηλαδή της ανάπτυξης 
του ατόμου που αναδύεται η σεξουαλικότητά του πα-
ράλληλα με τον βιολογικό μετασχηματισμό του σώ-
ματος που εισέρχεται σταδιακά στην αναπαραγωγική 
ηλικία.1

Οι Beumont et al, αναφέρουν ότι οι σεξουαλικές 
εμπειρίες των κοριτσιών με ΨΑ ήταν παρόμοιες με 
αυτές των κοριτσιών στον γενικό πληθυσμό.8 Το πα-
ραπάνω εύρημα είναι αρκετά ενδιαφέρον, αν συνδυ-
αστεί με την απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας που 
συνοδεύει την απίσχνανση και τον υποσιτισμό.

Σε μια άλλη έρευνα βρέθηκε ότι στην έναρξη της 
θεραπείας οι έφηβες με ΨΑ εκδήλωναν σημαντικά 
αρνητικές στάσεις για τα σεξουαλικά θέματα.9 Επίσης, 
ανέφεραν σημαντικά φτωχότερη αυτο-αξιολόγηση 
του σώματός τους, της προσωπικότητάς τους και των 

με τον θεραπευτή για την ερωτική τους ζωή. Ιδιαίτερα στην ψυχογενή ανορεξία ένα μεγάλο μέρος 
των ασθενών δεν έχει ενεργό ερωτική ζωή, τουλάχιστον μέχρι την αποκατάσταση της διατροφής 
και του σωματικού βάρους. Οι ασθενείς αυτές είναι απρόθυμες να εμπλακούν στην οποιαδήποτε 
θεραπευτική παρέμβαση και αρνούνται να μιλήσουν για την ερωτική ζωή τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχές πρόσληψης τροφής, σεξουαλικότητα, ψυχογενής ανορεξία, ψυχο-
γενής βουλιμία.
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κοινωνικών τους δεξιοτήτων, σε σύγκριση με την ομά-
δα ελέγχου. Ακόμη, στην ομάδα των κοριτσιών με ΨΑ 
εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου, αναφορικά με τα αρνητικά συναισθή-
ματα για τη σεξουαλικότητα και την έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος για τις σεξουαλικές σχέσεις. Όλες αυτές οι ανη-
συχίες και οι προβληματισμοί φαίνεται να μειώνονται 
αρκετά με τη θεραπεία και την αποκατάσταση του 
βάρους.9

Η σεξουαλική λειτουργία των γυναικών
με Ψυχογενή Ανορεξία

Η απώλεια του σεξουαλικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτε-
ρα στις γυναίκες με ΨΑ, είναι πιθανό να αντανακλά τις 
συνέπειες του υπογοναδισμού λόγω της απίσ χνανσης, 
ιδιαίτερα όταν οι ασθενείς με ΨΑ λειτουργούσαν μέ-
σα σε ένα φυσιολογικό ψυχοσεξουαλικό επίπεδο πριν 
την εκδήλωση της ασθένειάς τους.10 Η αύξηση τής σε-
ξουαλικής ορμής, αλλά και η σημαντική μείωση των 
συμπτωμάτων της κατάθλιψης που συνοδεύουν την 
αποκατάσταση του βάρους στις ασθενείς με ΨΑ, απο-
τελούν σημαντική ένδειξη ότι οι αλλαγές στη σεξου-
αλική λειτουργία που παρατηρούνται στην ΨΑ έχουν 
ισχυρή βιολογική βάση.6,8 Έχει επίσης βρεθεί ότι η 
σεξουαλική ικανοποίηση των γυναικών που πάσχουν 
από ΨΑ σχετίζεται αρνητικά με τον βαθμό του περιο-
ρισμού των θερμίδων. Αντιστοίχως, όσο μεγαλύτερη 
είναι η απώλεια βάρους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
απώλεια της σεξουαλικής ευχαρίστησης.11,8

Παρόλο που ο υποσιτισμός μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά τη σεξουαλική επιθυμία, άλλα ειδικά χα-
ρακτηριστικά της ΨΑ, όπως η διαταραχή της εικόνας 
σώματος, η δυσαρέσκεια από το σώμα και η ντροπή, 
μπορούν, επίσης, να δυσχεράνουν τη σεξουαλική λει-
τουργία και τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων 
που αγωνίζονται με την ΨΑ.12–14 Σύμφωνα με τους 
Morgan et al,15 οι γυναίκες με ΨΑ, είναι λιγότερο πιθα-
νό να βρίσκονται σε μία ερωτική σχέση ή να αυτοϊκα-
νοποιούνται, ενώ συχνά αναφέρουν δυσκολίες στις 
σεξουαλικές τους σχέσεις, χαμηλή εκτίμηση προς τη 
σεξουαλικότητά τους και σεξουαλική ασυμφωνία με 
τους συντρόφους τους. Οι Raboch & Faltus2 βρήκαν 
πρωτογενείς ή δευτερογενείς ανεπάρκειες –τόσο βιο-
λογικής, όσο και ψυχολογικής αιτιολογίας– στη σεξου-
αλική ζωή το 80% περίπου από τις ασθενείς με ΨΑ που 
μελέτησαν. Οι Mangweth-Matzek et al16 υποδεικνύ-
ουν ότι οι γυναίκες με ΔΠΤ δεν παρουσίαζαν διαφορές 
σε σχέση με τις υγιείς γυναίκες της ομάδας ελέγχου 
στην ηλικία της εμμηναρχής και στην κατάκτηση των 

περισσότερων σεξουαλικών οροσήμων, αλλά αποτι-
μούσαν τις σεξουαλικές τους εμπειρίες και την εικό-
να του σώματός τους πολύ περισσότερο αρνητικά σε 
σχέση τόσο με μια ομάδα ψυχιατρικών ασθενών όσο 
και με μια υγιή ομάδα ελέγχου.

Σχετικά με τις δύο μορφές της ΨΑ, τον περιοριστικό 
και τον υπερφαγικό/καθαρτικό τύπο, δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα που να τις διαφοροποιούν αναφο-
ρικά με τη σεξουαλική λειτουργία.8,11,15 Μικρός μόνο 
αριθμός μελετών έδειξε ότι οι γυναίκες με ΨΑ περιορι-
στικού τύπου, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μια στε-
νή σχέση με τον σύντροφό τους ή να έχουν εμπλακεί 
σε σεξουαλικές επαφές, σε σύγκριση με τις γυναίκες 
με Ψυχογενή Βουλιμία (ΨΒ).11,15–17 Σε μια μελέτη που 
αφορούσε ενδονοσοκομειακό πληθυσμό, τα άτομα 
που συμμετείχαν χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομά-
δες ανάλογα με τον τύπο της ΔΠΤ από την οποία έπα-
σχαν.18 Και οι τρεις ομάδες (ΨΑ περιοριστικού τύπου, 
ΨΑ υπερφαγικού/καθαρτικού τύπου και ΨΒ) ανέφεραν 
αρκετά φτωχή σεξουαλική λειτουργία και ικανοποίη-
ση, έλλειψη ευχαρίστησης από τις σεξουαλικές τους 
σχέσεις και εντονότερη δυσφορία για την εικόνα του 
σώματός τους, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Το 
ενδιαφέρον ήταν ότι δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ 
των υποομάδων των ασθενών, γεγονός που μπορεί να 
οφείλεται στο ότι οι συγκεκριμένες ασθενείς που είχαν 
ΔΠΤ αρκετά σοβαρές ώστε να χρήζουν νοσηλείας, 
ίσως να αποτελούν μια πιο ομοιογενή ομάδα αναφο-
ρικά με τα ψυχοσεξουαλικά τους χαρακτηριστικά, σε 
σχέση με εξωτερικές ασθενείς με ΔΠΤ. 

Οι σεξουαλικές ανησυχίες μεταξύ γυναικών με ΨΑ εί-
ναι παρόμοιες με τις ανησυχίες γυναικών εντός άλλων 
ομάδων που είναι γνωστές για τις σεξουαλικές τους 
δυσκολίες, όπως οι γυναίκες με μείζονα καταθλιπτική 
διαταραχή και οι γυναίκες στη λοχεία. Συγκεκριμένα, 
έχει βρεθεί ότι τόσο γυναίκες με ΨΑ όσο και με κατά-
θλιψη όταν βρίσκονται σε μια στενή σχέση έχουν πα-
ρόμοιο προφίλ στη συχνότητα των σεξουαλικών τους 
επαφών σε σχέση με γυναίκες που βρίσκονται στη λο-
χεία, όμως δηλώνουν να έχουν περισσότερα σεξουα-
λικά προβλήματα από τις τελευταίες.19

Η σεξουαλική λειτουργία
των γυναικών με Ψυχογενή Βουλιμία
και Διαταραχή Επεισοδιακής Υπερφαγίας

Οι γυναίκες που πάσχουν από ΨΒ, αναφέρουν αυ-
ξημένη σεξουαλική δραστηριότητα, μεγαλύτερη 
σεξουαλική επιθυμία και ενδιαφέρον, περισσότερες 
σεξουαλικές εμπειρίες, καθώς και ότι αντλούν περισ-
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σότερη ευχαρίστηση από τις σεξουαλικές τους σχέσεις 
σε σύγκριση με τις γυναίκες που πάσχουν από ΨΑ.11,20 
Το κοινό σημείο με τις πάσχουσες από ΨΑ είναι ότι και 
οι γυναίκες με ΨΒ μπορεί να βιώνουν έντονη δυσαρέ-
σκεια για το σώμα τους και να αναφέρονται σε αυτό 
με ντροπή και αηδία, εξαιτίας των συχνά διαστρεβλω-
μένων αντιλήψεων ότι είναι χοντρές και άσχημες.21,22 
Φαίνεται, λοιπόν, πως μεταξύ των γυναικών με ΨΒ, η 
αυτο-απέχθεια για το σώμα τους σχετίζεται με μειωμέ-
νη πιθανότητα αυτοϊκανοποίησης. Επιπλέον, οι γυναί-
κες αυτές συχνά αποφεύγουν τις εμπειρίες εκείνες που 
μπορεί να εστιάζονται στο σώμα και να καταλήγουν 
σε σωματική ικανοποίηση.21

Οι Abraham et al23 μελετώντας τα ψυχοσεξουαλικά 
ιστορικά 20 ασθενών με ΨΒ και 20 γυναικών σε μια 
ομάδα ελέγχου, βρήκαν ότι οι ασθενείς με ΨΒ ήταν πιο 
πιθανό να βιώνουν οργασμό μέσω της αυτοϊκανοποί-
ησης, να έχουν πειραματιστεί με την πρωκτική επαφή, 
και να περιγράφουν τη λίμπιντό τους ως «πάνω από 
τον μέσον όρο». Οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου ήταν 
πιο πιθανό να βιώνουν οργασμό κατά τη διάρκεια της 
σεξουαλικής επαφής. Οι ασθενείς με ΨΒ συσχέτιζαν το 
υψηλό σωματικό βάρος με έλλειψη ελκυστικότητας 
και έτειναν να αποσύρονται από τις κοινωνικές και σε-
ξουαλικές δραστηριότητες όταν είχαν υψηλό βάρος. 

Τέλος, αναφορικά με τη διαταραχή επεισοδιακής υ-
περφαγίας (ΔΕΥ) τα δεδομένα που έχουμε είναι σαφώς 
λιγότερα, καθώς η διαταραχή αυτή έχει περιγραφεί ως 
ξεχωριστή κλινική οντότητα πολύ πιο πρόσφατα σε 
σύγκριση με την ΨΑ και την ΨΒ. Οι Castellini et al24 με-
λέτησαν τη σεξουαλική λειτουργία 107 παχύσαρκων 
γυναικών που έπασχαν από ΔΕΥ, συγκρίνοντάς τες με 
110 παχύσαρκες χωρίς ΔΕΥ και με μια ομάδα ελέγχου 
92 γυναικών φυσιολογικού βάρους. Οι δύο ομάδες 
των παχύσαρκων γυναικών και κυρίως αυτές που έ-
πασχαν από ΔΕΥ παρουσίασαν χειρότερη σεξουαλική 
λειτουργία και χαμηλότερα ποσοστά και συχνότητα 
σεξουαλικών επαφών. Η συχνότητα των σεξουαλι-
κών επαφών σχετιζόταν αρνητικά με υψηλά επίπεδα 
κατανάλωσης τροφής για συναισθηματικούς λόγους, 
αυξημένη παρορμητικότητα και ανησυχία σχετικά με 
το σχήμα του σώματος.24

Προσωπικότητα, σεξουαλικότητα
και Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των πα-
σχουσών από ΔΠΤ μπορεί επίσης να σχετίζονται με 
τη σεξουαλική τους λειτουργία.25,26 Ο μικρός αριθμός 

των μελετών που εμπλέκουν και την προσωπικότητα 
σαν μεταβλητή που επιδρά στη σεξουαλική λειτουρ-
γία των γυναικών με ΔΠΤ, έδειξαν ότι σημαντικό πο-
σοστό της διακύμανσης της σεξουαλικής λειτουργίας 
μπορεί να αποδοθεί σε χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας. Μάλιστα είναι πιθανό η επίδραση αυτών 
των χαρακτηριστικών να είναι μεγαλύτερη από τη 
συμπτωματολογία ή τη διαγνωστική κατηγορία των 
ΔΠΤ. Τα άτομα με ΔΠΤ, τα οποία είναι συναισθηματι-
κά ανεσταλμένα και υπερελεγχόμενα, παρουσιάζουν 
περιορισμένη σεξουαλική λειτουργία, ενώ εκείνα που 
αντιμετωπίζουν σαφή δυσκολία στη ρύθμιση και στον 
έλεγχο των συναισθημάτων τους αναφέρουν πιο πα-
ρορμητικές και αυτοκαταστροφικές σεξουαλικές συ-
μπεριφορές.25,26

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
και ερωτικές σχέσεις

Σύμφωνα με τους Pinheiro et al,27 η συντριπτική 
πλειοψηφία των γυναικών με ΔΠΤ που μελέτησαν δή-
λωσαν ότι είχαν βιώσει την εμπειρία στενών σχέσεων 
(98%). Το 55% αυτών ανέφεραν σχέσεις με σεξουαλι-
κή επαφή και 87% ανέφεραν σημαντικές σχέσεις με 
ποικίλους βαθμούς σταθερότητας. Αυτά τα ευρήμα-
τα συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες,28,29 οι ο-
ποίες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με 
ΔΠΤ βρίσκονται σε ερωτικές σχέσεις. Στη μελέτη των 
Pinheiro et al27 αν και το ποσοστό των γυναικών που 
ανέφερε ότι είχε βρεθεί σε ερωτική σχέση ήταν αρκε-
τά υψηλό, τα 2/3 των γυναικών με ΔΠΤ δήλωσαν ότι 
υποφέρουν από απώλεια της λίμπιντο και σεξουα λικό 
άγχος/αβεβαιότητα. Συγκρινόμενες, μάλιστα, με τις 
γυναίκες της ομάδας ελέγχου, περισσότερες γυναίκες 
με ΔΠΤ ανέφεραν απώλεια της λίμπιντο, σεξουαλικό 
άγχος, σχέσεις χωρίς σεξουαλική επαφή και αυξημέ-
νες εντάσεις με τον σύντροφό τους. Σε συνδυασμό, 
αυτά τα ευρήματα, υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες με 
ΔΠΤ βιώνουν σημαντικές δυσκολίες στους τομείς της 
σεξουαλικότητας και των σχέσεών τους. 

Μία προηγούμενη μελέτη, βρήκε ότι οι γυναίκες με 
ΔΠΤ βλέπουν τις συζυγικές τους σχέσεις ως λιγότερο 
ικανοποιητικές από ό,τι τις έβλεπαν οι σύζυγοί τους, 
αλλά ότι αυτή η ικανοποίηση βελτιωνόταν σημαντικά 
κατά τη θεραπεία, καθώς υποχωρούσαν τα συμπτώ-
ματα της ΔΠΤ.30 Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η ε-
ρωτική οικειότητα που είναι μια θεμελιώδης πλευρά 
των σχέσεων, μπορεί να διακοπεί από την εμφάνιση 
της ΔΠΤ, οδηγώντας έτσι στην απομάκρυνση των συν-
τρόφων.
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Διαφορές στη δημιουργία και διατήρηση ερωτικών 
σχέσεων έχουν βρεθεί και μεταξύ των διαφορετικών 
μορφών ΔΠΤ. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες με ΨΑ 
περιοριστικού τύπου και καθαρτικού τύπου ανέφε-
ραν συχνότερα απώλεια της λίμπιντο, σε σχέση με 
τις γυναίκες με ΨΒ και με ΔΠΤ μη προσδιοριζόμενη 
αλλιώς.27 Αυτό το εύρημα είναι αναμενόμενο, δεδομέ-
νου ότι το χαμηλότερο σωματικό βάρος σχετίζεται με 
απώλεια του ερωτικού ενδιαφέροντος. 

Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι οι γυναίκες που 
πάσχουν από ΨΑ αν και συχνά αναζητούν τη συν-
τροφικότητα, σπανιότερα αποδίδουν στη σεξουαλική 
δραστηριότητα ισόποση αξία. Αυτή η κλινική παρατή-
ρηση είναι σύμφωνη με το ερευνητικό εύρημα ότι το 
χαμηλό σωματικό βάρος διαταράσσει τη φυσιολογική 
λειτουργικότητα των σεξουαλικών οργάνων και του 
κύκλου των ορμονών,10 καθώς και με αποτελέσματα 
άλλων μελετών που έδειξαν ότι οι αυξομειώσεις του 
σωματικού βάρους σχετίζονταν με αλλαγές στο σε-
ξουαλικό ενδιαφέρον.6,8,31

Η σχέση μεταξύ των Διαταραχών Πρόσληψης 
Τροφής και της σεξουαλικής λειτουργίας

Αν και η διαταραχή της σεξουαλικής λειτουργίας 
στην ΨΑ φαίνεται να είναι αποτέλεσμα του υποσιτι-
σμού, η εμπλοκή των χαρακτηριστικών της προσωπι-
κότητας στη σεξουαλική συμπεριφορά των πασχου-
σών από ΔΠΤ υπονοεί ότι η σεξουαλική λειτουργία 
μπορεί να είναι επηρεασμένη αρνητικά και πριν από 
την εμφάνιση της συμπτωματολογίας της ΔΠΤ. Επίσης 
δεν είναι ξεκάθαρο, αν η προϋπάρχουσα σεξουαλική 
δυσλειτουργία έχει αιτιολογικό ρόλο στην εμφάνιση 
ΔΠΤ σε γυναίκες.11

Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς μόνο η ψυχα-
ναλυτική σχολή έχει δώσει έμφαση στον ρόλο των αρ-
νητικών συναισθημάτων για τη σεξουαλική λειτουρ-
γία στην αιτιοπαθογένεια της ΨΑ.9,32 Η ψυχαναλυτική 
σχολή έχει τονίσει ότι η ΨΑ σχετίζεται με τον φόβο των 
νεαρών ασθενών για τις πλευρές της σεξουαλικότη-
τας που σχετίζονταν με την ωρίμανση.1 Το παραπάνω 
έρχεται σε αντίθεση με τα πρόσφατα επιδημιολογικά 
δεδομένα που δείχνουν ότι σε ένα ποσοστό των πα-
σχουσών η ΔΠΤ εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία 
μετά το τέλος της εφηβείας.1 Μάλιστα, έχουν περιγρα-
φεί περιπτώσεις γυναικών που η ΨΑ εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά στη μέση ηλικία, αφού είχε προηγηθεί 
τόσο ο γάμος όσο και η γέννηση των παιδιών τους.33

Παρόλο που τα ευρήματα των διαφόρων ερευνών 
δεν συμφωνούν, οι ΔΠΤ και η σεξουαλικότητα φαίνε-
ται να σχετίζονται με ποικίλους τρόπους. Επίσης, μια 
σειρά από μεταβλητές έχουν τον ρόλο διαμεσολα-
βητή ανάμεσα στην πάθηση και στη σεξουαλική λει-
τουργία. Αυτές οι μεταβλητές μπορεί να είναι: κάποια 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 
χαρακτηριστικά της οικογένειας καταγωγής, η αρ-
νητική εικόνα σώματος και το ιστορικό σεξουαλικής 
κακοποίησης.11,34

Οικογένειες οι οποίες έχουν μέλος που πάσχει από 
ΔΠΤ τείνουν να βιώνουν σχετικά λιγότερη συνοχή και 
περισσότερες συγκρούσεις, μη υγιή πρότυπα δεσμών 
και επικοινωνίας.1 Το ερώτημα τού αν οι εμπειρίες της 
παιδικής ηλικίας σχετίζονται με την ανάπτυξη ΔΠΤ σε 
μεταγενέστερη ηλικία δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί 
μέχρι σήμερα πάρα τις διάφορες θεωρητικές τοποθε-
τήσεις. Οι πρώιμες εμπειρίες αναφορικά με τον δεσμό 
με τους γονείς, με την επαφή και τη στοργή μπορεί, 
επίσης, να έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη της εικό-
νας σώματος.11

Το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί να 
είναι ένας δυνητικά ενδιάμεσος παράγοντας στη σύν-
δεση μεταξύ ΔΠΤ και σεξουαλικότητας.35 Μια μικρή 
υποομάδα των γυναικών που πάσχουν από ΔΠΤ έχουν 
βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, πιο 
συχνά κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. 
Εξαιτίας διαφορών στον τρόπο που προσδιορίζεται 
η ύπαρξη σεξουαλικής κακοποίησης και του τρόπου 
και χώρου που συλλέγονται οι πληροφορίες (π.χ. μέ-
σω της θεραπείας ή μέσω μελετών στην κοινότητα), 
δεν είναι ξεκάθαρο αν τα ποσοστά της σεξουαλικής 
κακοποίησης μεταξύ των γυναικών με ΔΠΤ είναι υψη-
λότερα από τις γυναίκες στον γενικό πληθυσμό, και το 
θέμα παραμένει αμφιλεγόμενο.36 Πάντως για την ΨΑ 
τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν σχετίζεται με αυξημένη 
αναφορά σεξουαλικής κακοποίησης στο ιστορικό της 
ασθενούς.36 Αντίθετα, στην ΨΒ φαίνεται να υπάρχει ό-
ντως συχνότερη αναφορά σεξουα λικής κακοποίησης 
στο ιστορικό των ασθενών σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό.36

Οι δυσκολίες της θεραπείας της σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας σε ασθενείς που πάσχουν
από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής

Οι ασθενείς με ΔΠΤ, ενώ έχει φανεί να έχουν πλη-
θώρα από δυσκολίες και προβλήματα στη σεξουαλι-
κή τους λειτουργία αντιστέκονται στις παρεμβάσεις 
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της θεραπείας σεξ, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτε-
ρα βοηθητικές γι’ αυτές. Όπως αναφέρει η Zebre,35 
πιθανώς αντιστέκονται γιατί έχουν μια πολύ εύθραυ-
στη δομή προσωπικότητας, χωρίς ιδιαίτερη συνοχή 
και γιατί συνήθως έχουν παραπάνω από μία διαγνώ-
σεις, οπότε τους είναι δύσκολο να επικεντρωθούν σε 
έναν συγκεκριμένο τομέα προβλημάτων, μέσα σε μια 
θεραπευτική διαδικασία που είναι ούτως ή άλλως ι-
διαίτερα επίπονη γι’ αυτές. Έχοντας ένα τιμωρητικό 
υπερεγώ, είναι επίσης αρκετά επικριτικές σχετικά με 
τη σεξουαλική τους απόκριση.35 Επιπλέον, η σεξουα-
λική και σωματική κακοποίηση μπορεί να συνεισφέ-
ρει στη σεξουαλική αποστροφή και κατά συνέπεια 
στην αποφυγή της θεραπείας που παρατηρείται στις 
ασθενείς με ΔΠΤ.36

Κατάθλιψη, Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
και σεξουαλικότητα

Η σχέση των ΔΠΤ με τις συναισθηματικές διατα-
ραχές και ιδιαίτερα με την κατάθλιψη έχει μελετηθεί 
διεξοδικά. Έχει βρεθεί ότι περίπου 80% των ατόμων 
με ΔΠΤ αναφέρουν συννοσηρότητα με κατάθλιψη 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους.40 Η κατάθλιψη συνυ-
πάρχει με την ΨΑ σε ποσοστό 2,2–35,5%, ενώ η πιθα-
νότητα μια ανορεκτική ασθενής να νοσήσει κάποια 
στιγμή στη ζωή της είναι 2,6–4 φορές μεγαλύτερη 
απ’ ό,τι αν δεν έπασχε από ΨΑ.37 Η συννοσηρότητα 
με την κατάθλιψη δεν φαίνεται να διαφέρει μεταξύ 
των δύο τύπων της ανορεξίας, του περιοριστικού και 
του υπερφαγικού-καθαρτικού,37,38 παρότι παλαιό-
τερες έρευνες ανέφεραν μεγαλύτερα ποσοστά κα-
τάθλιψης σε ασθενείς με τον υπερφαγικό-καθαρτικό 
τύπο της ΨΑ.39 Όσον αφορά στην ΨΒ, η κατάθλιψη 
συνυπάρχει σε μεγαλύτερα ποσοστά που κυμαίνο-
νται από 20–80%, τα οποία είναι στατιστικώς σημα-
ντικά υψηλότερα από αυτά που απαντώνται στον 
γενικό πληθυσμό.37,38 Όπως αναφέρουν οι Pinheiro 
et al,27 μια σημαντική μεταβλητή στην έρευνα για τη 
διερεύνηση της σεξουαλικής λειτουργίας γυναικών 
με ΔΠΤ είναι η επίδραση της συννοσηρότητας με την 
κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι γνωστό ότι επηρεάζει 
σημαντικά τη λίμπιντο. Η ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας φανερώνει ότι σεξουαλική δυσλειτουργία 
απαντάται στην πλειοψηφία των καταθλιπτικών α-
σθενών και έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα 
ζωής αυτών.41,42 Ενίοτε αυτή ενδέχεται να είναι και 
το μοναδικό σύμπτωμα της κατάθλιψης που αναφέ-
ρουν οι καταθλιπτικοί ασθενείς. Αναλυτικότερα, η 
κατάθλιψη συσχετίζεται με μειωμένη λίμπιντο, μειω-

μένη ικανότητα για έναρξη σεξουαλικής επαφής και 
μειωμένη συχνότητα σεξουαλικών επαφών, δυσπα-
ρευνία, καθυστερημένο οργασμό ή μη ύπαρξη οργα-
σμού, απώλεια της ευχαρίστησης ή αποστροφή της 
σεξουαλικής επαφής και διαταραγμένη ποιότητα των 
σεξουαλικών σχέσεων σε ποσοστό έως και 75% των 
ασθενών με κατάθλιψη.41,42 Επίσης, περίπου το 30% 
των ασθενών που απευθύνονται για σεξουαλική θε-
ραπεία έχουν και κατάθλιψη.41,42 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρά το γεγονός ότι 
το ποσοστό σεξουαλικής δυσλειτουργίας στην κατά-
θλιψη είναι συγκρίσιμο με το ποσοστό σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας στις ΔΠΤ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ε-
παρκής τεκμηρίωση της αλληλεπίδρασης των δύο πα-
θήσεων και της συνδυαστικής αλληλεπίδρασής τους 
στη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας.

Συμπεράσματα

Η σεξουαλική λειτουργία φαίνεται να είναι σημα-
ντικά επηρεασμένη στις πάσχουσες από ΔΠΤ. Οι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία 
είναι πολλαπλοί και διαφορετικοί σε κάθε μορφή ΔΠΤ. 
Στην ΨΑ ο υποσιτισμός και οι βιολογικές επιπτώσεις 
του στο σώμα και την εγκεφαλική λειτουργία φαίνεται 
ότι είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη σε-
ξουαλική λειτουργία. Επίσης, τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας έχουν και αυτά σημαντική επίδρα-
ση στη διαμόρφωση της σεξουαλικής λειτουργίας. Η 
ψυχαναγκαστικότητα και η ακαμψία στην ΨΑ και η δυ-
σκολία στη ρύθμιση των συναισθημάτων στην ΨΒ και 
στη ΔΕΥ επηρεάζουν πολλούς τομείς της καθημερι-
νότητας του ατόμου, ένας από τους οποίους είναι και 
η σεξουαλικότητα. Πέρα από τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας και τις βιολογικές επιπτώσεις των 
ΔΠΤ, πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 
επιδρούν στη σεξουαλικότητα των ασθενών με ΔΠΤ 
όπως είναι οι πρώιμες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, 
το οικογενειακό κλίμα και τραυματικά γεγονότα όπως 
η σεξουαλική κακοποίηση. 

Για τον κλινικό που καλείται να συνδράμει στη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση των ΔΠΤ είναι σημαντικό να 
διερευνά τη σεξουαλική λειτουργία της πάσχουσας 
καθώς αυτή είναι πιθανό να είναι σημαντικά επηρεα-
σμένη. Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση της σε-
ξουαλικής λειτουργίας χρειάζεται να εντάσσεται στον 
θεραπευτικό σχεδιασμό, καθώς αποτελεί σημαντική 
δραστηριότητα του ατόμου, ιδιαίτερα για την ηλικια-
κή ομάδα στην οποία συνήθως εμφανίζονται οι ΔΠΤ.
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Women suffering from eating disorders, present considerable retardation and difficulties in their 
psychosexual development during adolescence. This leads to primary or secondary insufficiencies 
in their adult sexual life. The cause of these difficulties seems to be a series of biological, family 
and psychosocial factors. The majority of the research findings indicate that eating disorders have a 
negative impact on the patient’s sexual function. The factors related to eating disorders symptom-
atology that influence sexuality are various and differ among each eating disorder diagnostic cat-
egories. Considering anorexia nervosa, it has been reported that women have negative attitudes to 
sexual issues and their body. Their sexual motivation increases when they engage in psychotherapy 
and their body weight is gradually restored. Starvation and its consequences on the human physiol-
ogy and especially on the brain function seem to be the main factor that leads to reduced sexual 
desire and scarce sexual activity. Moreover, personality traits that are common in patients suffering 
from anorexia nervosa such as compulsivity and rigidity are also related with difficulties initiating 
and retaining romantic and sexual relationships. Usually patients suffering from anorexia nervosa 
report impaired sexual behavior and lack of interest to engage in a sexual relationship. Considering 
Bulimia Nervosa, impulsivity and difficulties in emotion regulation that are common features of the 
individuals that suffer from bulimia nervosa are also related to impulsive and sometimes self-harm-
ing sexual behaviors. Moreover women sufferers often report repulsion, anger and shame towards 
their body and weight, mainly due to the distorted perception that they are fat and ugly. It is inter-
esting that a number of research findings indicate that although patients suffering from bulimia 
nervosa are more sexually active and have more sexual experiences than patients suffering from 
anorexia nervosa, both groups of patients report more often than general population a lack of satis-
faction from their sexual experiences. Other factors that are common to eating disorders and sexual 
dysfunction are personality traits, negative body-image, adverse childhood experiences, negative 
family climate and especially early traumatic experiences such as sexual abuse. Furthermore, co-
morbidity of eating disorders with depression may have a negative impact on the patient’s sexual 
function. The treatment and improvement of sexual behavior is quite problematic when the pa-
tient is also suffering from an eating disorder. Eating Disorder patients are often very reluctant to 
discuss their sexual life with the therapist and to engage in any kind of therapeutic intervention. 
Comorbidity with a number of other disorders makes psychotherapy even more difficult for those 
patients. Furthermore, a considerable percentage of Anorexia Nervosa patients do not have any 
kind of sexual activity, at least until nutrition and weight are restored.

Key words: Eating disorders, sexuality, anorexia nervosa, bulimia nervosa.
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