
ΒΟΥΛΙΜΙΑ 
Βουλιμία - μια σοβαρή, δυνητικά απειλητική για τη ζωή διατροφική διαταραχή. 

Συχνά κατηγοριοποιείται μαζί με την νευρογενή ή ψυχογενή ανορεξία και 

πιθανά είναι τελικώς μια και μοναδική διαταραχή, με δυο εκφάνσεις. 

 

Τα άτομα με βουλιμία μπορεί να καταβροχθίζουν κρυφά μεγάλες ποσότητες 

τροφής και στη συνέχεια να προσπαθούν να απαλλαγούν από τις επιπλέον 

θερμίδες με ένα νοσηρό τρόπο. Για παράδειγμα, κάποιος με βουλιμία μπορεί να 

προκαλεί εμετό ή να υποβάλλεται σε υπερβολική σωματική άσκηση. 

 

 

Αυτοί οι κύκλοι συχνά περιλαμβάνουν έντονα και ανεξέλεγκτα επεισόδια υπερφαγίας τα 

οποία μπορεί να σταματήσουν εάν κάποιο άλλο άτομο διακόψει τον ασθενή ή εάν το 

στομάχι τους πονάει από την υπερέκταση, η οποία ακολουθείται από 

αυτοπροσκαλούμενους εμετούς. Ο κύκλος αυτός μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές 

την εβδομάδα και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις αρκετές φορές την ημέρα και μπορεί να 

προκαλέσει άμεσα: 

 Χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος 

 Αφυδάτωση και υποκαλαμεία οι οποίες προκαλούνται από τους συχνούς εμετούς 

 Αστάθεια των ηλεκτρολυτών η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή αρρυθμία 

,καρδιακή συγκοπή ακόμη και θάνατο 

 Οισοφαγίτιδα ή φλεγμονή 

 Ρήξη των τοιχωμάτων του οισοφάγου 

 Στοματικό τραύμα, στο οποίο η επαναλαμβανόμενη εισαγωγή των δαχτύλων ή 

άλλων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει κοψίματα στην εσωτερική επένδυση του 

στόματος ή του λαιμού 

 καθυστερημένη γαστρική εκκένωση  

 Δυσκοιλιότητα 

 Στειρότητα 

 Διογκωμένοι αδένες κάτω από το σαγόνι 

 Έλκη 

 Κάλοι ή ουλές στο πίσω μέρος των χεριών εξαιτίας από το επαναλαμβανόμενο 

τραύμα από τους τομείς των δοντιών 

 Συνεχείς εμετούς προκαλώντας όξινη διάβρωση, κυρίως στην πίσω επιφάνεια των 

δοντιών . 

 Συνεχείς αυξομειώσεις βάρους 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82


  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 ασθενή εξαιτίας των οξέων που περνάνε από το στόμα 

από τους εμετούς προκαλώντας όξινη διάβρωση, κυρίως στην πίσω επιφάνεια 

των δοντιών . 
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