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Οι μεταιχμιακές καταστάσεις ανέκαθεν υπήρχαν, 
όμως αναγνωρίζονταν με άλλα ονόματα. Αρχικά, τη 
Μεταιχμιακή Διαταραχή της Προσωπικότητας (ΜΔΠ) 
τη θεωρούσαν ως προάγγελο ή ατελή μορφή ή ψευ-
δονευρωσική μορφή σχιζοφρένιας και μόλις το 1953 
διαφοροποιήθηκε από τις ψυχώσεις. Σήμερα, από 
περιγραφικές, φαινομενολογικές, ψυχοδυναμικές, 
καθώς και από μελέτες της συμπεριφοράς προκύπτει 
ότι η ΜΔΠ αποτελεί μία ιδιαίτερη νοσηρή οντότητα, 
που ναι μεν δεν είναι φυσιολογική αλλά ούτε νευρω-
σική, ούτε ψυχωσική. Καμία εκδήλωσή της δεν είναι 
παθογνωμονική αλλά το άθροισμά των παθολογικών 
εκδηλώσεών της προσδιορίζει διαγνωστικά μία ψυ-
χοπαθολογική εικόνα, που χαρακτηρίζεται από ανα-
κοπή της ανάπτυξης των λειτουργιών του Εγώ (Th. 
Lemperière et col., 1977).

 ΟΡΙΣΜΟΣ
Η μεταιχμιακή διαταραχή αποτελεί διάχυτο πρότυπο 
αστάθειας των διαπροσωπικών σχέσεων, της εικόνας 
εαυτού και των συναισθημάτων, χαρακτηρίζεται από 
έκδηλη παρορμητικότητα και πρωτοεκδηλώνεται στην 
πρώϊμη ενήλικη ζωή με μία ποικιλία παθολογικών κα-
ταστάσεων και συμπεριφορών. 

Σύμφωνα με τους H.I. Kaplan και τους συνεργά-
τες του (2000), η ΜΔΠ βρίσκεται στα όρια μεταξύ 
της νεύρωσης και της ψύχωσης και χαρακτηρίζεται 
από υπερβολική συναισθηματική αστάθεια και από 
ευμετάβλητη συμπεριφορά των αντικειμενοτρόπων 
σχέσεων και της εικόνας εαυτού.

ΑΙΤΙΕΣ
Οι αιτίες της ΜΔΠ είναι πολυπαραγοντικές. Πολλές 
θεωρίες υποστηρίζουν πως μία αλληλεπίδραση με-
ταξύ μίας έμφυτης βιολογικής ευαισθησίας απένα-
ντι στο άγχος και ενός ανίσχυρου γονικού περιβάλ-
λοντος θα μπορούσε να προκαλέσει μελλοντικά 
μία μεταιχμιακή ψυχοπαθολογία. Υπάρχουν πολλές 
αποδείξεις ότι οι γονείς των μεταιχμιακών εκδηλώ-
νουν συναισθηματικές διαταραχές και μεταιχμιακού 
τύπου συμπεριφορές, όπως αλκοολισμό, χρήση ου-
σιών και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. 
Σε άλλη μελέτη αναφέρεται ότι το 38% των μεταιχ-
μιακών έχουν σημαντική οργανική εκλυτική αιτία, 
όπως προηγούμενη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, 
επιληψία, εγκεφαλίτιδα. 

Η παρουσία αναπτυξιακών συγκρούσεων φαί-
νεται να έχει μία ιδιαίτερη σημασία για την εκδήλω-
ση αυτής της διαταραχής. Ο J.E. Masterson (1976) 
έδωσε έμφαση στους φόβους εγκατάλειψης, που 
έχουν τη ρίζα τους σε τραυματικές εμπειρίες απο-
χωρισμού. Ο J.G. Gunderson (1996) θεώρησε τη δυ-
σανεξία της μοναξιάς ως ένα σοβαρό ψυχολογικό 
έλλειμμα, το οποίο φαίνεται να αναπτύσσεται από 
αποτυχίες κατά την αναπτυξιακή προσκόλληση. Ο 
O.E. Kernberg (1975) υποστήριξε ότι η έλλειψη της 
επιθυμητής συναισθηματικής διαθεσιμότητας από 
την πλευρά της μητέρας, στη διάρκεια του σταδίου 
επαναπροσέγγισης κατά τη φάση αποχωρισμού – 
εξατομίκευσης, μπορεί να έχει καθοριστική σημα-
σία για την ανάπτυξη, στο μέλλον, μίας μεταιχμιακής 
προσωπικότητας. Ο ρόλος του παιδικού τραύματος 
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στην ανάπτυξη της ΜΔΠ έχει θεωρηθεί καθοριστικός 
από τους M.C. Zanarini, A.A. Williams και R.E. Lewis 
(1977). Διαπίστωσαν ότι οι εμπειρίες εκμετάλλευσης 
και παραμέλησης στην παιδική ηλικία είναι καθορι-
στικές και ευρέως διαδεδομένες στους μεταιχμιακούς 
ασθενείς. Η σεξουαλική εκμετάλλευση θεωρείται 
σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας στο 60% των 
ασθενών με σοβαρή διαταραχή της προσωπικότη-
τας. Ψυχολογικοί και Κοινωνικοί στρεσογόνοι παρά-
γοντες μπορεί να επιταχύνουν τη μετάβαση από μία 
έμφυτη ευαισθησία σε μία εμφανή ψυχοπαθολογία. 

Σύμφωνα με τον Β. Παπαθανασίου (2019), οι 
κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκ-
δήλωση της ΜΔΠ είναι: 

 � ο Αποχωρισμός από τους γονείς στη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας, 

 � η Ασταθής και ασυνεπής οικογενειακή φροντίδα,
 � η Λεκτική και Συναισθηματική κακοποίηση, 
 � η Σεξουαλική κακοποίηση. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η παρορμητικότητα, η συναισθηματική αστάθεια, η 
αυτοκαταστροφικότητα, η διαταραχή της ταυτότη-
τας και οι ασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις είναι οι 
πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις αυτής της νοσηρής 
κατάστασης (T.A. Widiger & A. Frances, 1989). Οι εκ-
δηλώσεις αυτές παρατηρούνται στη συμπεριφορά, 
στην αντίληψη για τον εαυτό, στη συναισθηματικό-
τητα, στις ερωτικές σχέσεις και στη σεξουαλικότη-
τα, στη νόηση και στις διαπροσωπικές σχέσεις του 
πάσχοντος ατόμου (S. Akhtar, 1984).

Στα μεταιχμιακά άτομα οι διαταραχές της συμπε-
ριφοράς και της αντίληψης εαυτού εκδηλώνονται με 
αντικρουόμενα γνωρίσματα του χαρακτήρα τους, 
περιοδική ασυνέχεια του εαυτού τους, έλλειψη αυ-
θεντικότητας, αίσθημα κενού, δυσφορία για το φύλο 
και υπέρμετρο ηθικό συσχετισμό (S. Akhtar, 1984). 
Οι αυτοτραυματισμοί, οι αυτοακρωτηριασμοί και οι 
απόπειρες αυτοκτονίας είναι αρκετά συχνοί, καθώς 
και η κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών.

Οι μεταιχμιακοί ασθενείς είναι σταθερά και για 
πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα δυσφορικοί, κα-
ταθλιπτικοί, οργισμένοι και ομολογούν ότι κατέχο-
νται από αισθήματα μοναξιάς και κενού. Πυρηνικό 
χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά τους είναι η παρορ-
μητικότητα και η επιθετικότητα. Επηρεάζονται εύκο-
λα από τους άλλους και συχνά αλλάζουν τις απο-
φάσεις τους. Κάθε τι το αντιμετωπίζουν στη βάση 

361   Kernberg Ο. E.: Structural interviewing. Psychiatr. Clin. North Am. 1981; 4: 169–195.

«του άσπρου ή μαύρου». Σε στρεσογόνες συνθήκες 
εύκολα εκδηλώνουν μικρής έντασης και διάρκειας 
ψυχωσικά επεισόδια.

Στις διαπροσωπικές τους σχέσεις είναι ασταθείς, 
απαιτητικοί και με εναλλαγές μεταξύ της έντονης 
εξιδανίκευσης και της έντονης απαξίωσης, κάτι που 
αποτελεί τον κλινικό δείκτη της μεταιχμιακής διατα-
ραχής της προσωπικότητας. Στις ερωτικές τους σχέ-
σεις δεν γνωρίζουν φραγμούς, είναι αδίστακτοι και 
ανεξέλεγκτοι, ρέπουν προς τις διαστροφές και επιδι-
ώκουν την απαξίωση του ερωτικού συντρόφου τους.

Η ΜΔΠ συχνά συνυπάρχει με διαταραχές της 
Διάθεσης, Αγχώδεις διαταραχές, Σωματοποιητικές 
διαταραχές, διαταραχές Μετατραυματικού στρες, με 
τη δραματική ομάδα των διαταραχών της προσω-
πικότητας, καθώς και με κατάχρηση αλκοόλ και ου-
σιών. Από όλες αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να 
διαφορίζεται. Επιπλέον, θα πρέπει να διαφορίζεται 
από τη διαταραχή της πολλαπλής προσωπικότητας 
και τη σχιζότυπη διαταραχή.

Η διάγνωση της ΜΔΠ διευκολύνεται αν ο 
άπειρος εξεταστής χρησιμοποιήσει τη Δομημένη 
Συνέντευξη361 του Ο. Ε. Kernberg (1981). Η διαφορι-
κή διάγνωση της μεταιχμιακής διαταραχής από τη 
μείζονα κατάθλιψη παρατίθεται στον Πίνακα Μ3. 62.

Η ΜΔΠ διαφορίζεται από τις άλλες διαταραχές 
της προσωπικότητας με βάση: το χρόνιο αίσθημα 
κενού, τους αυτοακρωτηριασμούς, την εκδήλωση 
σύντομων παροδικών ψυχωσικών επεισοδίων, τις 
παρορμητικές ενέργειες, τις χειριστικές απόπειρες 
αυτοκτονίας και τέλος, τις εξαιρετικά απαιτητικές 
εμπλοκές σε στενές σχέσεις.

Οι R. Grinker, B. Werble, R.C. Drye (1968) διαχώ-
ρισαν το φάσμα «νευρωτικό – ψυχωτικό» της ΜΔΠ 
στους εξής τέσσερες τύπους:

Τύπος Ι: Ψυχωτικό άκρο 
• Ακατάλληλη, απροσάρμοστη συμπεριφορά,
• Προβλήματα με έλεγχο της πραγματικότητας 

και την αίσθηση της ταυτότητας, 

Αρνητική συμπεριφορά και ανοιχτά εκφραζό-
μενος θυμός. 
Τύπος ΙΙ: Τυπικό Οριακό Σύνδρομο 

• Εκτεταμένο αρνητικό συναίσθημα, 
• Αμφιταλαντευόμενες σχέσεις με τους άλλους, 
• Θυμός που εκδραματίζεται,
• Ασταθής ταυτότητα του εαυτού. 
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Τύπος ΙΙΙ: Ομάδα «ως-εάν» 
• Τάση να αντιγράφει την ταυτότητα των άλλων, 
• Αναισθησία, 
• Πιο προσαρμοστική συμπεριφορά, 
• Σχέσεις που υστερούν σε γνησιότητα και 

αυθορμητισμό. 

Τύπος ΙV: Νευρωτικό άκρο 
• Ανακλητική κατάθλιψη, 
• Άγχος, 
• Νευρωσικά και ναρκισσιστικά γνωρίσματα. 

ΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟΙ;

• Μόλις αισθανθούν ότι κάποιος απομα-
κρύνεται από κοντά τους και ίσως τους 
εγκαταλείψει, κυριεύονται από δυσφο-
ρία, έντονο φόβο, πανικό, ευερεθιστότη-
τα, θυμό και οργή. 

• Δεν αντέχουν να είναι μόνοι τους και η 
αίσθηση της «εγκατάλειψης» που συχνά 
νιώθουν σημαίνει, γι’ αυτούς, απόρριψη 
και ότι είναι «κακοί».

• Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την 
εγκατάλειψη μπορεί να κάνουν παρορμη-
τικά αυτοκαταστροφικές πράξεις (8-10% 
αυτοκτονούν). 

• Κάτω από έντονο στρες μπορεί να έχουν 
σύντομα ψυχωσικά επεισόδια, όπως πα-
ρανοειδή ιδεασμό, παραισθήσεις και δια-
σχιστικά φαινόμενα.

• Έχουν την τάση να δημιουργούν έντονες, 
ασταθείς και γενικά χαώδεις διαπροσωπι-
κές σχέσεις. 

• Μπορούν να μεταπέσουν απότομα από 
την εξιδανίκευση στην υποτίμηση ατό-
μων που μπορούν να τους φροντίσουν.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ
Οι μεταιχμιακοί ασθενείς συνήθως είναι δυσλειτουρ-
γικοί σε πολλούς τομείς της ζωής τους. Η περιορι-
σμένη εκπαίδευσή τους, η αδυναμία τους να διατη-
ρήσουν μία σταθερή εργασία, οι δύσκολες σχέσεις 
με τρίτους, τους οδηγούν να βιώνουν έντονα κοινω-
νικο-οικονομικά προβλήματα. Η χρήση ουσιών και 
τα ψυχοσεξουαλικά τους προβλήματα οδηγούν σε 
επιπρόσθετα προβλήματα. 

Οι επαναλαμβανόμενες χειριστικές απόπειρες 
αυτοκτονίας, στις οποίες προβαίνουν οι μεταιχμιακοί, 
πρέπει να λαμβάνονται ισχυρά υπόψη γιατί τελικά το 
8-10% αυτών αυτοκτονούν.

Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση των μεταιχμία-
κών δεν είναι εύκολη. Η πρόγνωση είναι κακή όταν 
δεν υπάρχει υποστηρικτικό σύστημα, λόγω των σο-
βαρών συνοδών διαταραχών της διάθεσης και των 
παρορμήσεων, της έκπτωσης της λειτουργικότητας 
και των συχνών αποπειρών αυτοκτονίας.

Η έγκαιρη διάγνωση της ΜΔΠ έχει ιδιαίτερη ση-
μασία και αξία, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και 
για την κοινωνία, λόγω: α) της υψηλού βαθμού παρα-
βατικότητας, των συχνών αυτοκαταστροφικών ενερ-
γειών και των αυτοκτονιών στις οποίες προβαίνουν 
οι ασθενείς, β) του βαρύτατου κόστους νοσηλείας 

πίνακας Μ3. 62

μεταιχμιακή διαταραχή κοινά χαρακτηριστικά μείζων κατάθλιψη

μοναξιά, αίσθημα κενού πρώϊμη έναρξη, επιμένουσα 

καταθλιπτική διάθεση

αισθήματα ενοχής, τύψεις

θυμός, ένδεια απελπισία, αισθήματα ανικανότητας απόσυρση/διέγερση, σοβαρή 

υποτονικότητα

επανειλημμένες χειριστικές 

απόπειρες

μη χειριστική έντονη επιθυμία για το 

αντικείμενο

αυτοκτονικότητα

απαιτητικότητα, εξάρτηση εξάρτηση στις σχέσεις σταθερές σχέσεις

αγωνία και φόβος για απώλεια, 

αποχωρισμό

εύθραυστη αυτοεκτίμηση ανησυχία για επικείμενη καταστροφή

ψευδαισθητική αυτάρκεια ευπρόσδεκτη η φροντίδα από άλλους
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της συνήθους θεραπευτικής αντιμετώπισης, γ) της 
έλλειψης λυσιτελούς αντιμετώπισης της διαταραχής.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι μεταιχμιακοί συχνά προσέρχονται ή διακομίζο-
νται στις αίθουσες των ΤΕΠ των ΓΝ, είτε γιατί έχουν 
προβεί «σε μία ακόμη απόπειρα αυτοκτονίας» είτε 
λόγω συμβαμάτων από τη χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών. Ο στόχος του ιατρικού προσωπικού είναι 
να επινοήσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο άμεσης 
επίλυσης της κρίσης του πάσχοντος, χωρίς όμως να 
υπονομεύονται μακροπρόθεσμοι στόχοι θεραπευ-
τικής συνεργασίας.

Οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να διαχειριστούν 
τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους και οδη-
γούνται σε απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες όμως, 
συχνά γίνονται για να κερδίσουν την προσοχή ή για 
να εκφράσουν το θυμό τους προς τρίτους. Ωστόσο, 
πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μία χειριστική απόπειρα 
αυτοκτονίας να καταλήξει ακούσια σε μία ολοκλη-
ρωμένη αυτοκτονία.

Οι μεταιχμιακοί ασθενείς, μέσα από τις στιγμι-
αίες μεταβιβάσεις, άλλοτε εξιδανικεύουν και άλλο-
τε υποτιμούν τους γύρω τους. Αυτό συμβαίνει και 
για τους γιατρούς και τα άλλα μέλη της ψυχιατρικής 
ομάδας των ΤΕΠ. Οι ασθενείς αυτοί μέσα από ατέρ-
μονες συζητήσεις και αμφισβητήσεις επιχειρούν να 
«καταναλώσουν» ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και 
των αντοχών του προσωπικού, κουράζουν και εξορ-
γίζουν με τις άκαιρες και ανούσιες απαιτήσεις τους 
όσους τους παρέχουν ψυχική και γενικότερη υγει-
ονομική περίθαλψη, καθώς συχνά χρησιμοποιούν 
τη διάσπαση (για παράδειγμα, ο θεραπευτής είναι 
καλός ενώ τα μέλη του προσωπικού του ΤΕΠ ή το 
προσωπικό του γραφείου διοίκησης είναι κακό) ως 
μηχανισμό άμυνάς τους. 

Κατανοήστε με ενσυναίσθηση τους μεταιχμια-
κούς αλλά παράλληλα διατηρήστε και την απαραί-
τητη αντικειμενικότητα, ώστε να μπορείτε να λαμ-
βάνετε θεραπευτικές αποφάσεις για το συμφέρον 
τους. Θέστε όρια στον κάθε μεταιχμιακό ασθενή 
σχετικά με το τι είναι αποδεκτό και τι απαράδεκτο 
στη συμπεριφορά του στους χώρους του ΤΕΠ. Μην 
επιτρέπετε στη συνάντηση τη συνέχιση της συζή-
τησης όταν ο ασθενής προσπαθεί να διαχωρίσει το 
προσωπικό σε καλούς και κακούς.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1.  Εκτιμήστε την επικινδυνότητα του ασθενούς. Η 

πιο συχνή αιτία μίας έκτακτης προσέλευσης ενός 
μεταιχμιακού στο ΤΕΠ είναι μία απόπειρα αυτο-
κτονίας, που συνήθως επιχειρείται είτε με «το κό-
ψιμο των φλεβών των χεριών» είτε με τη λήψη 
υπερβολικής δόσης ναρκωτικών ή και άλλων 
συνταγογραφημένων φαρμάκων. Αξιολογήστε 
πόσο θανατηφόρος ήταν αυτή η πράξη του 
ασθενούς. Ήταν η αυτοκαταστροφική πράξη μία 
πραγματική απόπειρα αυτοκτονίας ή μία χειρι-
στική πράξη; Αν η χειριστική πράξη επαναλη-
φθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτοκτονία 
«εξ ατυχήματος»; Υπάρχει στη συμπεριφορά του 
ασθενούς ένας καλά αναπτυγμένος μηχανισμός 
αντιμετώπισης της κρίσης του, κάτι που μπορεί 
να πιθανολογηθεί αν υπήρξαν πολλές παρόμοι-
ες απόπειρες στο παρελθόν ή πρόκειται για κάτι 
το νέο; Εάν ο ασθενής δεν θέλει να εισαχθεί στο 
νοσοκομείο, ποιες άλλες επιλογές είναι διαθέσι-
μες για την αντιμετώπιση της κρίσης του; Μπορεί 
μία επιχειρούμενη παρέμβαση στην κρίση να 
τον ανακουφίσει από το οξύ στρες ή η επιστρο-
φή του στο ίδιο περιβάλλον, που τον οδήγησε 
στην κρίση και στην απόπειρα αυτοκτονίας, θα 
τον οδηγήσει και πάλι σε μία επιπλέον απόπειρα 
αυτοκτονίας, ίσως γιατί θα αισθανθεί πιο απελ-
πισμένος από πριν; 

2.  Η απόπειρα σχεδιάστηκε για να κερδίσει την προ-
σοχή των άλλων; Αν ναι, έχει επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος; Ποιος ανταποκρίθηκε στο μήνυμά του; 
Πήρε την ανταπόκριση που επιζητούσε; Η από-
πειρα είχε σχεδιασθεί για να τον απαλλάξει από 
ένα δυσφορικό συναίσθημα; Αν ναι, έχει απο-
φορτιστεί από αυτή την επίδραση, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα; Η απόπειρα σχεδιάστηκε προ-
κειμένου να μπορέσει να νοσηλευθεί; Αν ναι, πώς 
θα τον αντιμετωπίζει το νοσοκομείο στο μέλλον 
(κατά την εξέλιξη της κατάστασής του) αν και 
όταν θα επιλαμβάνεται όμοιων ή παραπλήσιων 
αιτημάτων του; Συχνές σύντομες νοσηλείες του 
μπορεί να είναι ανεπιθύμητες από τη θεραπευτι-
κή ομάδα του νοσοκομείου, καθώς μπορούν να 
ενισχύσουν την εξάρτησή του από αυτό. Η από-
πειρα αυτοκτονίας του ασθενούς σχεδιάστηκε 
για να αποκτήσει τον έλεγχο μίας κατάστασης; 
Αν ναι, έχει επιτευχθεί αυτό; 

3.  Αξιολογήστε τα συναφή συμπτώματα του ασθε-
νούς, όπως την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών 
και οινοπνεύματος, τη σεξουαλική επιπολαιότη-
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τα, την επεισοδιακή υπερφαγία και την πρόκλη-
ση εμετών, που αποτελούν ενδείξεις του φτωχού 
ελέγχου των παρορμήσεών του. 

4.  Ποια είναι η τρέχουσα θεραπεία του ασθενούς; 
Εάν δεν είστε εσείς ο θεραπευτής του, επικοι-
νωνήστε με το γιατρό του, αν είναι δυνατό, για 
να συμφωνηθεί ένα σχέδιο παρέμβασης για τον 
ασθενή που θα συνταιριάζει την επίλυση της 
τωρινής έκτακτης και άμεσης ανάγκης του στα 
πλαίσια της ακολουθούμενης θεραπείας του. 
Προσπαθήστε να αποφύγετε την τωρινή νοση-
λεία του ασθενούς, εκτός κι αν αυτό είναι και στα 
σχέδια του θεραπευτή του και συμφωνεί μαζί σας 
(Πίνακας Μ3. 63). Ένας ασθενής μπορεί να προ-
σέρχεται στο ΤΕΠ και να ζητά βοήθεια, ακόμη και 
εξαιτίας κάποιας σύγκρουσης που συναντά στη 
συνεχιζόμενη, κατά τα άλλα, ψυχοθεραπεία του.

5. Εκτός κι αν υπάρχει ισχυρή ένδειξη που μπορεί 
να επιβάλει την εισαγωγή του ασθενούς σε νο-
σοκομείο, προσπαθήστε να επιλύσετε την κρίση 
χωρίς νοσηλεία. Διενεργήστε τους κατάλληλους 
χειρισμούς στο περιβάλλον του ασθενούς για να 
μειωθεί το στρες, ίσως και με την αποδοχή της βο-
ήθειας φίλων και συγγενών. Δώστε στον ασθενή 
την ευκαιρία να αναθεωρήσει ή και να απαλλαγεί 
από κάποιο εχθρικό συναίσθημα. Σκεφτείτε την 

τέλεση μίας οικογενειακής συνεδρίας για την πα-
ρέμβαση στην κρίση. Προσπαθήστε να αναπτύ-
ξετε κάποια σχέση με τον ασθενή, καθησυχάστε 
τον, δείχνοντάς του με τρόπο απλό, κατανοητό 
και ουσιαστικό, ότι κάποιος νοιάζεται γι’ αυτόν. 

6. Γνωστοποιήστε στον ασθενή πως υπάρχει ένα 
ευρύ φάσμα ψυχοθεραπευτικών και ψυχοφαρ-
μακολογικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν 
να τον βοηθήσουν. Η θεραπεία της συμπεριφο-
ράς, η οικογενειακή θεραπεία και η ομαδική θε-
ραπεία μπορούν να είναι χρήσιμες.

7.  Προτείνετε στον ασθενή να επισκεφθεί το τομε-
οποιημένο ΚΨΥ, αν το δεχθεί διασυνδέστε τον 
και φροντίστε η συνάντηση να γίνει το συντο-
μότερο δυνατόν.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΤΟ ΤΕΠ
Στην οριακή διαταραχή της προσωπικότητας η 
φαρμακοθεραπεία είναι χρήσιμη για το χειρισμό 
των ειδικών χαρακτηριστικών της διαταραγμένης 
προσωπικότητας και τη συνολική λειτουργικότητα 
των ασθενών. 

Στη θεραπεία της διέγερσης ή του άγχους των 
μεθοριακών ασθενών η χρήση των βενζοδιαζεπι-
νών μπορεί να μειώσει την έντασή τους, να θυμάστε 

πίνακας Μ3. 63

Ενδείξεις και αντενδείξεις για νοσηλεία ασθενών με ΜΠΔ 

Ενδείξεις για εισδοχή

 � Ο θεράπων ψυχίατρός του θέλει να εισαχθεί ο ασθενής για επαναξιολόγηση ή ως μέρος ενός τωρινού σχεδίου 

θεραπείας του, 

 � Υπάρχει κλιμάκωση αυτοκτονικών αποπειρών, 

 � Μία δευτεροπαθής μείζων κατάθλιψη ή η κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών επιβάλλει την εισαγωγή του, 

 � Υπάρχει ψυχωσική αντίδραση που δεν ανταποκρίνεται σε επείγουσες παρεμβάσεις (δομημένο περιβάλλον και/ή 

αντιψυχωσικό φάρμακο), 

 � Έχουν, κατά το πρόσφατο παρελθόν, υπάρξει πολλές αδικοπραξίες και σοβαρές ετεροκαταστροφές. 

Αντενδείξεις για την εισδοχή

 � Αν πρόκειται να επαναληφθεί μία θεραπεία που έχει ήδη αποτύχει,

 � Αν χρησιμοποιείται το νοσοκομείο, επειδή κανένας άλλος ψυχιατρικός θεσμός δεν λειτουργεί, 

 � Σε μία προσπάθεια να επιτευχθεί σημαντική αλλαγή των στοιχείων του χαρακτήρα του ασθενούς, 

 � Σε περίπτωση που αποφασίστηκε να δοκιμασθεί ένα νέο φάρμακο, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε θετική ένδειξη 

για την επιτυχία του, 

 � Για να πεισθεί ο ασθενής να αλλάξει τις συνθήκες διαβίωσής του, 

 � Αν ο ασθενής είναι απρόθυμος να ακολουθήσει τα σχέδια θεραπείας,

 � Αν ο ασθενής θεωρείται προσποιούμενος ή αν αντιμετωπίζει νομικές κατηγορίες. 

Πίνακας που προέρχεται από σύνθεση αντιστοίχων των: I. D. Glick, και συν. (1984) και του J.R. Hillard (1990), με ίδιες προσθήκες.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  |  MEΡΟΣ ΙΙΙ372

όμως ότι και ο κίνδυνος της εξάρτησης από μία άτε-
χνη χορήγηση αυτών των φαρμάκων είναι μεγάλος. 
Στο Ψ.ΤΕΠ ξεκινήστε την αντιμετώπιση της διεγερ-
τικής συμπεριφοράς του μεθοριακού αρρώστου με 
τη χορήγηση μίας βενζοδιαζεπίνης σαν μέρος και 
μόνο μίας σφαιρικής αντιμετώπισής της προκειμέ-
νου να αποφευχθεί η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. 
Η χορήγηση της βενζοδιαζεπίνης θα πρέπει να στα-
ματήσει με την υποχώρηση του οξέος επεισοδίου. 
Στους μη ψυχωσικούς αρρώστους οι κίνδυνοι από 
τη χορήγηση βενζοδιαζεπινών είναι συνήθως λιγό-
τερο έντονοι σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης 
των παρενεργειών των αντιψυχωσικών φαρμάκων 
και ειδικά της όψιμης δυσκινησίας και γι’ αυτό πρέ-
πει να προτιμώνται. Από τις βενζοδιαζεπίνες η αλ-
πραζολάμη βοηθά ιδιαίτερα στο άγχος και στην κα-
τάθλιψη αυτών των ασθενών. 

Οι μεθοριακοί ασθενείς εμφανίζουν ψυχωσικά 
συμπτώματα μετά από έντονα στρεσογόνα επεισό-
δια. Μία βραχείας διάρκειας θεραπεία με αντιψυχω-
σικά συνιστάται γι’ αυτά τα βραχέα και  μη έντονα 
ψυχωσικά επεισόδια. Εάν υπάρχει και κατάθλιψη, τότε 
χορηγήστε παροξετίνη ή φλουοξετίνη ή σερτραλίνη, 
που φαίνεται να βοηθούν τον ασθενή. 

Γενικότερα, τα αποτελέσματα από τη χρήση 

των αντιψυχωσικών φαρμάκων που έχουν δοκιμα-
σθεί στη θεραπεία της μεταιχμιακής διαταραχής εί-
ναι διφορούμενα. Οι P.M. Soloff και συν. (1986) και 
ο S.C. Goldberg και συν.(1986) διαπίστωσαν ότι χα-
μηλές δόσεις αλοπεριδόλης είναι αποτελεσματικές 
στη μείωση της τυπικής μεθοριακής συμπεριφο-
ράς και ορισμένων συναφών συμπτωμάτων. Στα 
συμπτώματα αυτά συμπεριλαμβάνεται η κατάθλι-
ψη. Αποδείχθηκε ότι η αλοπεριδόλη ήταν ανώτερη 
από την αμιτριπτυλίνη στη μείωση των συμπτωμά-
των της κατάθλιψης. Όμως, έστω κι αν τα φάρμακα 
αυτά λαμβάνονταν μετά από ιατρική σύσταση και σε 
μικρές δόσεις, προκάλεσαν παρενέργειες που οδή-
γησαν τους ασθενείς στη διακοπή της λήψης τους. 

Η αμιτριπτυλίνη χρησιμοποιείται στην αντιμε-
τώπιση της ΜΔΠ ( G. Adler, 1979 και P.M. Soloff και 
συν., 1986) αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι σταθε-
ρά και σαφή. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν 
μία εξαιρετικά καλή απάντηση στη θεραπεία αλλά 
άλλοι δεν δείχνουν καμιά βελτίωση. Οι παράγοντες 
SSRI’s μπορεί σε ορισμένους ασθενείς να έχουν καλά 
αποτελέσματα και παρατηρήθηκε ότι η φλουοξετί-
νη μειώνει την παρορμητικότητα (P.M. Soloff και συν. 
1986 και R.J. Yerkes, 1998). Τα αποτελέσματα αυτών 
των ερευνών είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτούν.

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Η Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας 
(ΑΔΠ) είναι κυρίως ενδογενούς προέλευσης και χα-
ρακτηρίζεται από μία συνεχή περιφρόνηση για την 
ασφάλεια του ίδιου ή άλλων ατόμων, καθώς και για 
την παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων και 
μάλιστα χωρίς αισθήματα μεταμέλειας. Εκφράζεται 
κυρίως με περιοδικές δυσκολίες προσαρμογής ή και 
με μόνιμη δυσπροσαρμοστικότητα στους κανόνες 
και τους νόμους της κοινωνικής ζωής. Παρατηρείται 
συνήθως σε άνδρες και σε άτομα που ζουν σε απο-
διοργανωμένα κοινωνικά περιβάλλοντα. Τα άτομα 
με ΑΔΠ είναι αναξιόπιστα, χειριστικά, ανίκανα να 
συνάψουν σχέσεις διαρκείας και να συμμορφωθούν 
με τις κοινωνικές νόρμες.

Στο παρελθόν, στη θέση αυτού του όρου χρησι-
μοποιούσαν τον όρο «Ψυχοπαθητικότητα», με τον 
οποίο δηλωνόταν είτε διαταραχή της προσωπικότη-
τας του «ψυχοπαθητικού» ατόμου είτε διαταραχές 

που ήταν απαράδεκτες από τους κοινωνικούς κανό-
νες. Ο H. Checkley ήταν εκείνος που το 1941 διαφο-
ροποίησε την ψυχοπαθητική προσωπικότητα από 
την εγκληματικότητα και την κοινωνική παρέκκλιση.

Η ΑΔΠ έχει μεγάλη κοινωνική σημασία εξαιτίας 
των επιπτώσεών της στην οικογένεια και την κοι-
νωνία. Σπάνια όμως συναντάται στις ψυχιατρικές 
κλινικές.

ΑΙΤΙΕΣ
Στις αιτίες της ΑΔΠ, που είναι περίπλοκες και πολυ-
παραγοντικές, περιλαμβάνονται βιολογικοί, πρώιμοι 
αναπτυξιακοί και κοινωνικοί παράγοντες. 

Αναφορικά με τις αναπτυξιακές θεωρίες, η απώ-
λεια και ο αποχωρισμός από τους γονείς κατά τη δι-
άρκεια της κρίσιμης περιόδου φαίνεται να είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας. Εάν υπάρχει αντικοινωνι-
κός ή αλκοολικός πατέρας, αυτός είναι ένας ισχυρός 
προδιαθεσικός παράγοντας για να νοσήσει το παι-
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δί από ΑΔΠ στην ενήλικη ζωή του. Έχει διαπιστωθεί 
ότι οι ψυχοπαθητικοί ήταν παραμελημένα παιδιά και 
«συναισθηματικά υποσιτισμένα». 

Επίσης, η κοινωνική αποσύνθεση μπορεί να προ-
καλέσει μία επεισοδιακή αντικοινωνική συμπεριφορά 
που αντικατοπτρίζει την προσαρμογή του ατόμου σ’ 
ένα παθολογικό κοινωνικό περιβάλλον. Η επιβίωση 
σ’ ένα χώρο έντονης και διαρκούς εγκληματικότη-
τας μπορεί να επισπεύσει την εμφάνιση της ΑΔΠ. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η ΑΔΠ συνήθως εμφανίζεται κατά την εφηβεία ή 
λίγο μετά. Σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, το μετέπειτα 
«αντικοινωνικό άτομο»362 είναι συνήθως ένας μαθη-
τής με κακές επιδόσεις στα μαθήματα, που κάνει συ-
χνά «σκασιαρχείο», που εμπλέκεται σε καυγάδες και 
κλοπές, που αντιδρά έντονα και απρεπώς απέναντι 
στους γονείς του και σε ό,τι θεωρεί φορέα εξουσίας. 
Μετά την εφηβεία, η κλινική εικόνα αυτών των ατό-
μων (όσων πρόκειται να νοσήσουν) εκπτύσσεται και 
περιλαμβάνει τα επόμενα θεμελιακά χαρακτηριστικά, 
σύμφωνα με τον Q. Debray (1986).

1. Αστάθεια: κοινωνική, επαγγελματική, 
συναισθηματική

 Η αστάθεια είναι πολύ βασική και διακριτή εκ-
δήλωση στη ζωή του αντικοινωνικού ατόμου. Το 
μόνο σταθερό στην αντικοινωνική προσωπικότη-
τα είναι η αστάθεια. Συνεχώς αλλάζει επάγγελμα, 
τόπο εργασίας και κατοικίας, χωρίς ουσιαστικό 
λόγο. Οι κοινωνικές και φιλικές του σχέσεις, κα-
θώς και οι συναισθηματικοί δεσμοί του, είναι επί-
σης ρηχοί και ασταθείς. Ζει παρασιτικά, επιζητά 
τις περιπέτειες και προκαλεί επεισόδια. Στη ζωή 
του επικρατεί μία εξωφρενική ασυνέπεια. Δεν 
μπορεί να ολοκληρώσει ένα σχέδιο, ένα έργο 
ή δεν μπορεί να επενδύσει συναισθηματικά σε 
κάτι. Δυσκολεύεται να σεβαστεί ένα ραντεβού, 
μία προθεσμία, μία δέσμευση. Οι συγγενείς του 
και κάθε τρίτος παρατηρητής δεν μπορεί να προ-
βλέψει και να εξηγήσει από τι ωθείται ο αντικοι-
νωνικός για να αλλάξει αποφάσεις, σχέδια, κα-
τευθύνσεις, από τη μία στιγμή στην άλλη. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του 
είναι ότι δύσκολα ανέχεται τις καθυστερήσεις, 
όταν θέλει να πάρει κάτι που τον ευχαριστεί. 
Επίσης, δύσκολα δέχεται να στερηθεί ό,τι θέλει. 
Αντίθετα, πρέπει να αποκτήσει αυτό που επιθυ-

362  Ο όρος «αντικοινωνικό άτομο» είναι αντίστοιχος του «Ψυχοπαθητικός» και θα χρησιμοποιείται επίσης στο  παρόν βιβλίο 
προσδιορίζοντας την ίδια διαταραχή.

μεί αμέσως και με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο. 
Το γεγονός αυτό εξηγεί πολλά από τα αδικήματα 
που διαπράττει.

 Ο ψυχοπαθητικός έχει μία ακατάστατη ζωή 
αλλά είναι υπέρμαχος της υγιεινής και κανονικής 
ζωής, ενθουσιάζεται υπερβολικά για ασήμαντες 
αιτίες, εκδηλώνει περιστασιακές συναισθηματι-
κές εξαρτήσεις από άλλους και γι’ αυτό αποκα-
λείται από τους Γάλλους κλινικούς ψυχιάτρους 
«ανεμοδείχτης που αλλάζει με το παραμικρό αε-
ράκι» και θεωρείται σαν «ένας χαμαιλέοντας που 
χρωματίζεται από το περιβάλλον του».

2.  Επιθετικότητα και παρορμητικότητα
 Ο ψυχοπαθητικός, επειδή δεν ανέχεται τον κα-

ταναγκασμό, τις στερήσεις και τις αντιξοότητες, 
εύκολα παραδίδεται στις παρορμήσεις του και 
γίνεται πολύ επιθετικός. Η επιθετικότητά του 
μπορεί να έχει πολλές διαστάσεις, από απλή σω-
ματική βία έως επεξεργασμένη επιθετικότητα, η 
οποία εκφράζεται μέσα από αισχροκέρδειες και 
οργανωμένες αξιόποινες πράξεις. Εύκολα απει-
λεί, εκβιάζει, εκδικείται και αντιδρώντας φθάνει 
μέχρι και στην αυτοκτονία. Συχνά προβαίνει σε 
εκδραματίσεις για να μετριάσει την αγωνία του 
αλλά μπορεί να αναπτύξει και οργανωμένη έντο-
νη επιθετικότητα (ακάλυπτες επιταγές, ξεκαθάρι-
σμα λογαριασμών, ειδεχθείς ανθρωποκτονίες). 

 Ο ψυχοπαθητικός περιφρονεί τους τακτοποι-
ημένους, αισθάνεται αμηχανία και πλήξη μέσα 
στον κομφορμισμό, μετέρχεται έντεχνες ψευ-
δολογίες και προβαίνει σε φυγές «για να αλλάξει 
ζωή», συνάπτει ερωτικές σχέσεις με παρορμητι-
κό τρόπο και συχνά παραδίνεται σε σεξουαλικές 
διαστροφές για να εξάψει τις αισθήσεις του (αυ-
νανισμός, φετιχισμός, σαδισμός, ομοφυλοφιλία, 
ομαδική σεξουαλικότητα κ.ά.) και για να απαξι-
ώσει την/ τον ερωτικό σύντροφο. 

 Η επιθετικότητα ενός αντικοινωνικού ατό-
μου κινητοποιεί τη διάθεσή του να εκτελέσει 
ορισμένες πράξεις, μόλις βρεθούν οι κατάλλη-
λες ευνοϊκές συνθήκες.

3.  Ευκολία στην επαφή
 Σε αντίθεση με τα προηγούμενα (και προς έκπλη-

ξη των περισσοτέρων), το αντικοινωνικό άτομο 
έχει ένα ευχάριστο και συμπαθητικό παρουσια-
στικό, δημιουργεί και ανοίγεται εύκολα σε επα-
φές (προτιμά τις πρόσκαιρες), του αρέσει να γο-
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ητεύει (πάντα με αντάλλαγμα) και να γοητεύεται, 
εύκολα πιάνει κουβέντα, προσπαθεί να γίνεται 
αρεστό, κολακεύει, κάνει συνεχώς σχέδια (μεγα-
λειώδη, απροσάρμοστα ή υπερπροσαρμοσμένα, 
συμβατικά) που ποτέ δεν πραγματοποιεί, θέλει 
να ζει μέσα σε μία ζωή μαγευτική και τρέφεται 
με όνειρα. Του αρέσει και επιδιώκει μανιωδώς να 
ζει περιπέτειες για την περιπέτεια και ποτέ δεν 
αισθάνεται ένοχος για όσα επιδιώκει και προκα-
λεί μέσα από αυτές.

4.  Διαταραγμένη συναισθηματικότητα και 
σεξουαλικότητα

 Ο ψυχοπαθητικός είναι έρμαιο των παθών του 
(παράφορες κεραυνοβόλες ερωτικές ιστορίες, 
απογοητεύσεις, χωρισμοί, μίση). Δεν ενδιαφέ-
ρεται και δεν αγαπά τους άλλους, «έχει μόνο αι-
σθήματα και όχι συναισθήματα»,363 δεν επενδύει 
συναισθηματικά στις σχέσεις που αποζητά με 
ανώριμο και εγωιστικό τρόπο, αλλά συνεχώς 
«εγκαινιάζει» καινούργιες. Δείχνει και ομολογεί 
ότι χρειάζεται πολύ τον άλλο αλλά σύντομα τον 
φθείρει η σχέση μαζί του. Οι ανταμοιβές δεν τον 
ικανοποιούν και οι τιμωρίες δεν τον επηρεάζουν 
(ηθική αμνησία). Το αντικοινωνικό άτομο δεν 
εκδηλώνει ούτε νιώθει άγχος, δεν νιώθει ενοχή 
και για τα πάντα φταίνε οι άλλοι. Επιδιώκει μέσα 
από διεστραμμένες συμπεριφορές μία μεγαλύτε-
ρη απόλαυση ενάντια στην πλήξη του. Συνεχώς 
παραπονιέται για χρόνια αίσθηση κενού και βαθιά 
μοναξιά.

5.  Φυσιολογικές διανοητικές ικανότητες και πενιχρή 
φαντασία

 Οι διανοητικές ικανότητες των αντικοινωνικών 
ατόμων είναι σχεδόν φυσιολογικές και πλέον 
αναπτυγμένες στο χώρο των πράξεων παρά των 
λόγων. Η σκέψη τους δεν είναι πρωτότυπη αλλά 
είναι περισσότερο πρακτική παρά αφηρημένη. 
Η φαντασία τους είναι πενιχρή, δεν ικανοποιού-
νται με φαντασιώσεις αλλά προτιμούν τη βίαιη 
πραγματικότητα.

6.  Οξείες αποδιοργανώσεις
 Οι αντικοινωνικοί συχνά εμφανίζουν κατάθλι-

ψη για ασήμαντους έως σημαντικούς λόγους 
(μία στέρηση ή μία αποτυχία, έλλειψη υποστη-
ρικτικού συστήματος, αυτολύπηση). Σ’ αυτό το 
πλαίσιο οι απόπειρες αυτοκτονίας τους είναι βί-

363  Αίσθημα: η εντύπωση που δημιουργείται στη συνείδηση από ερεθίσματα στα αισθητήρια όργανα ή σε άλλα σημεία του σώ-
ματος. Συναίσθημα: ευχάριστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που προκαλείται από αισθήματα, παραστάσεις ή σκέψεις.

αιες, σοβαρές, έπονται μίας έντονης εκδραμά-
τισης και οδηγούν σε κάποια εκτόνωση. Όπως 
υπογραμμίζει ο Val. Magnan, οι αντικοινωνικοί 
μπορεί να εμφανίσουν οξέα παραληρήματα ως 
αντίδραση σε ψυχοτραυματικά γεγονότα.

Για τη Διαφορική Διάγνωση της ΑΔΠ ο γιατρός θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι εμφανίζεται συχνά 
μαζί με διαταραχές της διάθεσης, αγχώδεις, υστερι-
κές, σωματοποιητικές, διαταραχές μετατραυματικού 
άγχους, με κατάχρηση αλκοόλ, με άτυπη μορφή σχι-
ζοφρένιας και  με κροταφική επιληψία. Έχει αποδει-
χθεί ότι συνυπάρχει και διαπλέκεται με τις περισσότε-
ρες από τις διαταραχές της προσωπικότητας, ειδικά 
με αυτές της δραματικής ομάδας. Συνεπώς, η Δ.Δ. 
θα πρέπει πρωτίστως να εστιάζεται και να περιλαμ-
βάνει τις παρακάτω νοσηρές καταστάσεις: 

 � διαταραχές της διάθεσης,
 � χαρακτηριολογικές διαταραχές εξαιτίας χρόνιου 

οργανικού νοσήματος, 
 � πρόβλημα ταυτότητας,
 � άλλες διαταραχές της προσωπικότητας (σχιζό-

τυπη, παρανοειδής, δραματική, ναρκισσιστική, 
εξαρτημένη, διασχιστική).  

Ένα πυρηνικό σύνδρομο της ΑΔΠ, που βοηθά στη 
διάκρισή της από τις άλλες διαταραχές της προσωπι-
κότητας, είναι το χρόνιο αίσθημα κενού, οι αυτοακρω-
τηριασμοί, τα βραχέα ψυχωσικά επεισόδια, οι παρορ-
μητικές πράξεις, οι χειριστικές απόπειρες αυτοκτονίας 
και η εξαιρετικά απαιτητική εμπλοκή σε στενές σχέσεις.

Ο Ε.Ο. Kernberg (1981) πρότεινε η διαφορική 
διάγνωση της ΑΔΠ να γίνεται και από:

 � το ναρκισσιστικό σύνδρομο,
 � τη ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότη-

τας με αντικοινωνικά χαρακτηριστικά,
 � την αντικοινωνική συμπεριφορά ως μέρος μίας 

νεύρωσης,
 � τη δυσκοινωνική αντίδραση.

Η ΑΔΠ διαφορίζεται από την υστερική προσω-
πικότητα από το ό, τι σ’ εκείνη η επιθετικότητα είναι 
μικρότερης έντασης, οι εκδραματίσεις είναι σπανι-
ότερες και λιγότερο έντονες και οι χρησιμοποιούμε-
νες ψυχικές άμυνες είναι σταθερές.

Θεωρητικά, ένας αντικοινωνικός είναι πολύ δι-
αφορετικός από ένα σχιζοφρενή, αφού δεν παρου-
σιάζει ούτε παραληρήματα ούτε απρόσφορα συναι-
σθήματα. Διαφέρει από τον μεταιχμιακό που είναι 
πιο αγχώδης, πιο νευρωτικός και αμύνεται λιγότερο 
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απέναντι στην κοινωνία.
Ορισμένοι μανιοκαταθλιπτικοί με πολύ απότο-

μες διακυμάνσεις του θυμικού τους δεν είναι εύκολο 
να διαφορoδιαγνωσθούν από τους αντικοινωνικούς 
ασθενείς, καθώς στις μανιακές τους φάσεις συχνά 
εμφανίζουν επιθετικές εκδηλώσεις και παρορμητι-
κές πράξεις. 

Η διάκριση της ΑΔΠ από την κατάχρηση ψυχο-
δραστικών ουσιών είναι πολύ δύσκολη. Οι κατάλ-
ληλες εργαστηριακές εξετάσεις για τη διαπίστωση 
ύπαρξης ουσιών βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ
Μετά την εφηβεία η αστάθεια του αντικοινωνικού 
ατόμου θα εξακολουθεί να υπάρχει για πολλά χρό-
νια, ίσως και για πάντα. Ελάχιστες φορές μπορεί να 
σταθεροποιηθεί αλλά η δομή της προσωπικότητάς 
του δεν θα αλλάξει ριζικά.

Συνήθως, οι μεταιχμιακοί ασθενείς εξαιτίας της 
περιορισμένης εκπαίδευσής τους, της έλλειψης υπο-
στηρικτικού γονεϊκού συστήματος, της αδυναμίας 
τους να διατηρήσουν μία σταθερή εργασία, βιώνουν 
έντονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Η χρήση 
ουσιών και τα ψυχοσεξουαλικά τους προβλήματα 
οδηγούν τη ζωή τους στην αποτελμάτωση. Βέβαια, 
η προσωπικότητά τους δυνητικά μπορεί να εξελιχθεί 
διαφορετικά, ανάλογα με τα εμπόδια ή τις ευκολίες 
που συναντούν και ιδίως σε σχέση με τα οικονομικά 
τους. Αρκετές φορές, ένας αντικοινωνικός με καλή 
οικονομική επιφάνεια μπορεί να είναι απαρατήρη-
τος από τρίτους, να θεωρείται ιδιόρρυθμο άτομο 
και όχι ασθενής. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση των 
αντικοινωνικών ασθενών δεν είναι εύκολη. Άλλοτε 
πάλι η πρόγνωση είναι εντελώς αρνητική λόγω της 
έλλειψης υποστηρικτικού συστήματος, των σοβαρών 
συνοδών διαταραχών της διάθεσης και των παρορ-

μήσεων, της έκπτωσης της λειτουργικότητας και των 
συχνών αποπειρών αυτοκτονίας.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ και οι  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ, όπως και η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
των προβλημάτων του ατόμου με Αντικοινωνική 
Διαταραχή Προσωπικότητας είναι παρόμοιου χα-
ρακτήρα με εκείνες που ενεργούμε και στους ορι-
ακούς ασθενείς.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΤΟ ΤΕΠ 
Τα ψυχοτρόπα φάρμακα χρησιμοποιούνται συχνά για 
τη θεραπεία ορισμένων διαταραχών της προσωπι-
κότητας, έστω κι αν κανένα δεν ενδείκνυται επίσημα 
για τη θεραπεία αυτών των παθήσεων. 

Στους αντικοινωνικούς αρρώστους η φαρμακο-
θεραπεία χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των συ-
μπτωμάτων που προκαλούν έκπτωση της λειτουργι-
κότητας (άγχος, οργή, κατάθλιψη) αλλά τα φάρμακα 
αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ διότι οι 
ασθενείς αυτοί συχνά είναι χρήστες ουσιών. 

Μικρές ποσότητες αντιψυχωσικών φαρμάκων 
έχουν προταθεί για τη θεραπεία της αντικοινωνικής 
διαταραχής προσωπικότητας. Χρησιμοποιήθηκαν 
μάλιστα και μακράς διάρκειας μορφές αντιψυχωσι-
κών φαρμάκων. Οι περισσότερες μελέτες δεν έχουν 
συγκρίσεις ελέγχου.

Έχει χρησιμοποιηθεί η καρβαμαζεπίνη ( R.W. 
Cowdry & D.L. Gardner, 1988), καθώς και το λίθιο για 
τη μείωση των συμπτωμάτων (Μ.H. Sheard, 1976) σε 
άτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά. Διαπιστώθηκε 
ότι μειώνει το θυμό και την παρορμητικότητα. 

Είναι απαραίτητη η ακριβής αξιολόγηση της δο-
μής της προσωπικότητας σε κάθε περίπτωση ΑΔΠ για 
να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική. 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ψυχιατρική ταξινό-
μηση του DSM 5 τα τέσσερα χαρακτηριστικά που 
είναι κοινά σε όλες τις περιπτώσεις Διαταραχών 
Προσωπικότητας είναι:

 � το δυσλειτουργικό-προβληματικό πρότυπο 
σκέψης

 � οι δυσλειτουργικές συναισθηματικές αντιδράσεις
 � η προβληματική διαχείριση των παρορμήσεων 

(υπέρ- ή υποαντιδραστικότητα στα ερεθίσματα 
του περιβάλλοντος)

 � οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Όμως, δεν αρκεί ο συνδυασμός των τεσσάρων 
ανωτέρω χαρακτηριστικών για να ορισθούν τα είδη 
των διαταραχών προσωπικότητας που καθορίζονται 
στο DSM-5. Για να τεθεί η οριστική διάγνωση αυτών 
των διαταραχών θα πρέπει το άτομο να εκδηλώνει 
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όχι μόνο τα αντίστοιχα συμπτώματα και συμπερι-
φορές της κάθε διαταραχής αλλά επιπρόσθετα τα 
συμπτώματα της κάθε μίας διαταραχής να προκα-
λούν λειτουργική ανικανότητα και/ή υποκειμενική 
δυσφορία, δυσκολεύοντας το άτομο στην κοινωνι-
κή του λειτουργικότητα.

Τα διαφορετικά είδη των διαταραχών της προ-
σωπικότητας ομαδοποιούνται364 σε ομάδες με βάση 
κοινά χαρακτηριστικά για την κάθε κατηγορία.

Η πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται από το στοιχείο 
της παραξενιάς και της εκκεντρικότητας. Η δεύτερη 
ομάδα από τα στοιχεία της εκδραμάτισης, της συναι-
σθηματικής έντασης και της προκλητικότητας και η 
τρίτη κυρίως από το άγχος και τις φοβίες.

Συχνά ένα άτομο μπορεί να διαγνωστεί με πε-
ρισσότερες της μίας διαταραχές προσωπικότητας

ΟΜΑΔΑ Α: Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ‘Η 
ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Περιλαμβάνει την Παρανοειδή, τη Σχιζοειδή και τη 
Σχιζότυπη διαταραχή.

Η παρανοειδής διαταραχή της προσωπικότητας 
χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης και 
την τάση να υποπτεύεται ο ασθενής τους άλλους 
ανθρώπους. Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή θεω-
ρούν ότι οι άλλοι θέλουν να τους βλάψουν, να τους 
εκμεταλλευτούν ή να τους εξευτελίσουν με κάποιο 
τρόπο. Προσπαθούν πολύ να προστατευτούν και να 
κρατούν αποστάσεις από τους άλλους. Επιτίθενται 
προληπτικά σε άλλους γιατί αισθάνονται ότι απει-
λούνται από αυτούς. Επιδεικνύουν παθολογική ζή-
λια. Η διαταραχή της σκέψης είναι φανερή. Η αντί-
ληψή τους για το περιβάλλον επηρεάζεται από το 
ότι αναγιγνώσκουν κακές προθέσεις σε αθώα απλά 
σχόλια ή συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Γι’ 
αυτούς τους λόγους δεν τους εμπιστεύονται και δεν 
επιτρέπουν στους εαυτούς τους στενές σχέσεις. Η 
συναισθηματική τους κατάσταση τείνει να κυριεύ-
εται από επιθετικότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης

Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας χαρα-
κτηρίζεται από κοινωνική απόσυρση και περιορι-
σμένη έκφραση συναισθηματικής έκφρασης. Οι σχι-
ζοειδείς τείνουν να είναι κοινωνικά απομονωμένοι. 
Δεν αποζητούν και δεν μετέχουν σε στενές σχέσεις. 
Δεν ευχαριστιούνται από τη ζωή, είναι μεμψίμοιροι 
και επιλέγουν μοναχικές δραστηριότητες. Συνήθως 
επιλέγουν δραστηριότητες που σχετίζονται με μη-
χανές ή με αφηρημένα πράγματα. Οι δράσεις τους 
δεν τους οδηγούν σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

364  Εδώ συνοπτικά αναφέρονται μόνο οι διαταραγμένες προσωπικότητες που προσφεύγουν ενίοτε στα ΤΕΠ για να απαλυνθούν 
από τα ποικίλα προβλήματά τους όταν αυτά οξύνονται.

με άλλους. Είναι αδιάφοροι στην κριτική ή την επι-
βράβευση και συναισθηματικά είναι αποκομμένοι, 
παγεροί, απόμακροι. Η περιορισμένη συναισθημα-
τική τους ανταπόκριση και η αδυναμία τους στο να 
ανταποκριθούν σε ενέργειες των άλλων και στην 
εξωλεκτική επικοινωνία τους επιτρέπει στον κάθε 
τρίτο να τους θεωρεί αδιάφορους, αποξενωμένους, 
βαρετούς ιδιόρρυθμους.

Τα άτομα με σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότη-
τας παρουσιάζουν κοινωνικούς και διαπροσωπικούς 
περιορισμούς. Βιώνουν δυσφορία σε κοινωνικά γε-
γονότα και αδυνατούν να οργανώνουν και να δια-
τηρούν φιλικές σχέσεις με τρίτους. Τείνουν να είναι 
κοινωνικά αποκομμένοι και απόμακροι. Αντίθετα με 
τη σχιζοειδική διαταραχή, τα άτομα στη σχιζότυπη 
διαταραχή προσωπικότητας βιώνουν αντιληπτικά και 
γνωσιακά προβλήματα και/ή παρουσιάζουν εκκεντρι-
κή συμπεριφορά. Αυτές οι αντιληπτικές ανωμαλίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν φωταψίες, στοιχειώδεις 
οπτικές παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις. Συχνά κα-
τατρύχονται από παραληρητικές ιδέες που εκφεύ-
γουν από το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο 
οποίο ανήκουν. Η συγκεκριμένη διαταραχή τείνει 
να εμφανίζεται συχνότερα στις οικογένειες ατόμων 
που πάσχουν από σχιζοφρένεια. Υπάρχουν δε κά-
ποιες ενδείξεις ότι αυτές οι δύο διακριτές διαταρα-
χές μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά.

ΟΜΑΔΑ Β: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ  
ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΗ ΟΜΑΔΑ
Περιλαμβάνει την ιστριονική, τη ναρκισσιστική, τη 
μεταιχμιακή-μεθοριακή και την αντικοινωνική διατα-
ραχή. Χαρακτηρίζεται από δραματικότητα, διατα-
ραγμένη συναισθηματικότητα και  ευερεθιστότητα. 
Οι διαταραχές αυτές εμφανίζουν προβλήματα του 
ελέγχου των παρορμήσεων και της ρύθμισης των 
συναισθημάτων .

Τα άτομα με Ιστριονική διαταραχή της προσωπι-
κότητας χαρακτηρίζονται από ένα πρότυπο υπερβο-
λικά εκφραζόμενης συναισθηματικότητας και ανα-
ζήτησης της προσοχής. Οι ζωές τους είναι γεμάτες 
εντάσεις και δράματα. Δεν νιώθουν άνετα σε κατα-
στάσεις όπου δεν αποτελούν το κέντρο της προσο-
χής. Συνήθως αυτά τα άτομα φλερτάρουν πολύ, τους 
αρέσει να ντύνονται με ένα τρόπο ο οποίος τραβά 
την προσοχή και έχουν την τάση να παραπλανούν 
τους άλλους. Είναι άτομα με υπερβολική θεατρικό-
τητα και έντονα εκφραζόμενη συναισθηματικότητα. 
Όμως, η συναισθηματική έκφρασή τους είναι ρηχή, 
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ασαφής, χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Το στυλ αυτών 
των ατόμων πολλές φορές τα εμποδίζει να δημι-
ουργούν πραγματικά προσωπικές σχέσεις  αλλά και 
από την άλλη πλευρά δυσκολεύονται πολύ να είναι 
μόνοι. Όταν είναι σε ερωτική σχέση συχνά φαντα-
σιώνουν ότι η σχέση τους είναι πιο στενή από την 
πραγματικότητα. Είναι υποβόλιμοι. Στη λογοτεχνία 
ένας τέτοιος χαρακτήρας είναι αυτός της Blanche 
Du Bois στο κλασικό έργο του Tennessee Williams 
«Λεωφορείο ο πόθος».

Τα άτομα με Ναρκισσιστική διαταραχή της προ-
σωπικότητας παραμένουν σε μία διαρκή ενασχόληση 
με φαντασιώσεις ατελείωτης επιτυχίας και δύναμης, 
σε βαθμό που πολλές φορές μπορεί να χάνονται στις 
σκέψεις τους ενώ ονειρεύονται την ανώτερή τους νο-
ημοσύνη ή την εκτυφλωτική τους ομορφιά. Αυτοί οι 
άνθρωποι μπορεί να απορροφούνται τόσο από τα 
όνειρά τους που μπορεί να μην κάνουν τίποτα στην 
καθημερινότητά τους και να μην προβαίνουν σε 
καμία ενέργεια για την επίτευξη στόχων. Μπορεί να 
αισθάνονται ιδιαίτεροι, ότι χρήζουν ειδικής αντιμε-
τώπισης και μπορεί να επιδεικνύουν συμπεριφορά 
αλαζονική και υπεροπτική. Άτομα με αυτή τη διατα-
ραχή νιώθουν βαρύτατα πλήγματα όταν συνειδητο-
ποιούν ότι υπόκεινται στους απλούς φυσιολογικούς 
ανθρώπινους περιορισμούς, ότι δηλαδή δεν είναι 
τόσο ιδιαίτεροι όσο νομίζουν, ότι οι άλλοι δεν τους 
εκτιμούν όσο θα ήθελαν. Αυτή η συνειδητοποίηση 
συχνά συνοδεύεται από αισθήματα έντονου θυμού ή 
ντροπής τα οποία συχνά εκφορτίζουν μέσω των άλ-
λων. Έχουν ανάγκη να είναι δυνατοί και να τους εκτι-
μούν. Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την 
έλλειψη ενσυναίσθησης για τους άλλους κάνουν τις 
σχέσεις τους συγκρουσιακές με αποτέλεσμα να είναι 
συχνά επιφανειακές χωρίς πραγματική εγγύτητα. Το 
status είναι σημαντικό γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Η 
σχέση με σημαντικούς ή επιφανείς ανθρώπους τους 
δίνει αίσθηση αξίας. Συχνά, από την εξιδανίκευση 
ρέπουν στην υποτίμηση, κάτι που μπορεί όμως να 
συμβαίνει και στην αυτοκριτική τους. Έχουν ανάγκη 
την επιβράβευση των άλλων για να μπορούν να εν-
δυναμώνουν την εύθραυστη αυτοεκτίμησή τους.

ΟΜΑΔΑ Γ: Η ΑΓΧΩΔΗΣ ΟΜΑΔΑ 
Περιλαμβάνει την αποφευκτική, την εξαρτητική, την 
ιδεοψυχαναγκαστική ομάδα και την παθητικό-επιθετι-
κή διαταραχή. Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται 
από τον υψηλό βαθμό αγωνίας.

Η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας χαρα-
κτηρίζεται από διαρκές πρότυπο κοινωνικής αναστο-

λής, αισθημάτων ανεπάρκειας και υπερευαισθησία 
στην αρνητική αξιολόγηση. Οι άνθρωποι αυτοί φο-
βούνται ότι οι άλλοι θα τους εξευτελίσουν, θα τους 
απορρίψουν ή θα τους επικρίνουν. Αυτό τους οδηγεί 
στην αποφυγή κοινωνικών σχέσεων και συναντήσε-
ων, στην αποφυγή αλληλεπίδρασης με τους άλλους. 
Έτσι περιορίζεται η ικανότητά τους να αναπτύξουν 
κοινωνικές δεξιότητες. Τα άτομα με αποφευκτική 
διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζουν μικρό 
κοινωνικό κύκλο ανθρώπων που να εμπιστεύονται. 
Ο τρόπος σκέψης τους τούς οδηγεί να θεωρούν ότι 
δεν είναι αρκετά καλοί και ότι οι άλλοι δεν τους συ-
μπαθούν. Θεωρούν τους εαυτούς τους μη ελκυστι-
κούς. Αυτές οι σκέψεις τους δημιουργούν έντονο 
άγχος, φόβους γελιοποίησής τους και απόρριψης. 
Η ένταση του φοβικού αυτού άγχους και το δυσά-
ρεστο συναίσθημα που τους δημιουργεί, τους οδη-
γεί να αποφεύγουν τις κοινωνικές δραστηριότητες.

Το κεντρικό χαρακτηριστικά ατόμων με εξαρ-
τητική διαταραχή προσωπικότητας είναι η ισχυρή 
ανάγκη να γίνονται αντικείμενα φροντίδας των άλ-
λων. Η ανάγκη να τους φροντίζουν και ο φόβος της 
εγκατάλειψης και της υποστήριξης οδηγεί τα άτομα 
αυτά στο να συμπεριφέρονται με υποταγή, στις επι-
θυμίες των άλλων. Στην προσπάθεια της αποφυγής 
συγκρούσεων μπορεί να έχουν δυσκολία στην υπο-
στήριξη του εαυτού τους. Το έντονο άγχος της ενδε-
χόμενης απώλειας μίας φιλίας τους κάνει ευάλωτους 
στην κακοποίηση και στη χειραγώγηση. Τους είναι 
δύσκολο να εκφράσουν τη διαφωνία τους και να λά-
βουν ανεξάρτητες αποφάσεις. Το να είναι μόνοι είναι 
εξαιρετικά δύσκολο γι’ αυτούς. Όταν μία εξαρτητική 
σχέση τέτοιου ατόμου τελειώνει, αμέσως αναζητά 
κάποια άλλη πηγή υποστήριξης.

Τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προ-
σωπικότητας ενασχολούνται με κανόνες, την τάξη των 
πραγμάτων. Η ενασχόληση με την τελειοθηρία και 
τον έλεγχο είναι εις βάρος της ευελιξίας και της απο-
τελεσματικότητας. Τα άτομα αυτά κάνουν προγράμ-
ματα και λίστες και συνήθως αφοσιώνονται στη δου-
λειά σε επίπεδο που παραμελούν την κοινωνικότητά 
τους. Έχουν τάσεις τελειοθηρίας και προσπαθούν 
τόσο πολύ να κάνουν αυτό που πρέπει με το σωστό 
τρόπο, ώστε πολλές φορές δεν μπορούν να ολοκλη-
ρώσουν εργασίες ή υποχρεώσεις τους. Τείνουν να 
είναι άκαμπτοι στην προσέγγιση των πραγμάτων. 
Δυσκολεύονται να κάνουν καταμερισμό εργασιών, 
γιατί δεν εμπιστεύονται τους άλλους ότι θα καταφέ-
ρουν να κάνουν αυτό που πρέπει, όπως πρέπει. Αυτά 
τα άτομα συχνά είναι μίζερα, με τα χρήματα να είναι 
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το κέντρο του ενδιαφέροντός τους, να αποτελούν 
ένα σημαντικό μέσο για την αποφυγή μίας μελλο-

ντικής καταστροφής.

ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ

Η ψυχογενής ανορεξία χαρακτηρίζεται από εκούσια 
απώλεια σωματικού βάρους που την προκαλεί ή και 
τη συντηρεί ο ίδιος ο ασθενής.

Ο επιπολασμός της νόσου υπολογίζεται μεταξύ 
0,5 και 1% του πληθυσμού νεαρών εφήβων γυναι-
κών, είτε χωρίς εμφανή αιτία είτε μετά από κάποιο 
συναισθηματικό τραύμα. Είναι 9 έως 10 φορές πιο 
συχνή στις γυναίκες παρά στους άνδρες και δύσκο-
λα αντιμετωπίζεται. Η πάθηση είναι πιο συχνή στις 
μεσαίες και ανώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες 
συγκριτικά με τις κοινωνικοοικονομικά χαμηλότερες. 
Οι γυναίκες που επιδιώκουν σταδιοδρομίες και που 
επιθυμούν να τονίζουν την εμφάνισή τους είναι πιο 
ευάλωτες .

Στους προδιαθεσικούς παράγοντες της νόσου, 
εκτός από τους ψυχοκοινωνικούς και τους κοινω-
νικοπολιτιστικούς, ενοχοποιούνται και γενετικοί 
παράγοντες. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Στα συμπτώματα της ψυχογενούς ανορεξίας, που 
εγκαθίστανται εντός ολίγων μηνών με ύπουλο τρό-
πο, συγκαταλέγονται: 
α)  Η εθελούσια απώλεια πάνω από το 15% του 

κανονικού σωματικού βάρους (που αντιστοι-
χεί στην ηλικία και στο ύψος της ασθενούς). Η 
εσκεμμένη μείωση της προσλαμβανόμενης δια-
τροφής υποθάλπεται από εντονότατη επιθυμία 
αδυνατίσματος. Ο περιορισμός της διατροφής 
δεν είναι μόνο ποσοτικός αλλά και ποιοτικός. Η 
ασθενής αρχικά συγκαλύπτει έντεχνα την ανορε-
κτική συμπεριφορά της ή μειώνει τη σοβαρότη-
τα του άτακτου χαρακτήρα λήψης και διάρκειας 
των γευμάτων της καθώς και τη συμπεριφορά της 
σχετικά με αυτά. Προκαλεί εμετούς, κάνει κατά-
χρηση καθαρτικών και κλυσμάτων, αποκρύπτει 
επιμελώς τα υπολείμματα των γευμάτων της.

β)  Ο έντονος φόβος της πάσχουσας ότι το σώμα 
της εξακολουθεί να διαθέτει υπερβολική ποσό-
τητα λίπους, παρά το γεγονός ότι το βάρος της 
είναι κάτω του κανονικού. 

γ)  Η στρεβλή αντίληψη που έχει η ασθενής για την 
εικόνα του σώματός της καθώς θεωρεί τον εαυτό 
της υπέρβαρο αν και είναι ισχνή. Τα ανορεκτικά 
άτομα, έχοντας στρεβλή την εικόνα του σώμα-
τός τους, «μάχονται» εναντίον του για να κατα-
στούν ισχνά.

δ)  Η σημαντικότατη απίσχναση που της προσδί-
δει όψη καχεκτικού και γερασμένου ατόμου. 
Συνοδές εκδηλώσεις είναι το ξηρό και τραχύ 
δέρμα, η χαμηλή Α.Π., η επίμονη δυσκοιλιότη-
τα, η ακροκυάνωση και η υπερτρίχωση. Παρά 
ταύτα, οι ατομικές και επαγγελματικές δραστη-
ριότητες επιτελούνται με φρενήρη ρυθμό και 
χωρίς να μαρτυρείται κόπωση.

ε)  Η απουσία τριών ή περισσότερων αναμενόμενων 
διαδοχικών έμμηνων περιόδων λόγω ασιτίας την 
οποία υποβάλλει στον εαυτό της η άρρωστη. 

Περιγράφονται δύο φαινομενολογικοί κλινικοί 
τύποι ψυχογενούς ανορεξίας, ο περιοριστικός τύπος 
που εκδηλώνεται μόνο με άρνηση λήψης τροφής και 
ο τύπος κάθαρσης που εκδηλώνεται με άστατη δια-
τροφή και μείωση του βάρους με τη βοήθεια αυτο-
προκαλούμενων καθαρτικών τεχνικών και υπερβο-
λικής σωματικής άσκησης. 

Η κλινική εικόνα συνοδεύεται με ευρήματα από 
τον παρακλινικό έλεγχο, όπως λευκοπενία, αναιμία, 
θρομβοκυτταροπενία, υποκαλιαιμία, μεταβολική 
αλκάλωση λόγω των εμετών που προκαλεί η ασθε-
νής, μεταβολική οξέωση λόγω της χρήσης καθαρτι-
κών, υπομαγνησιαιμία, υπερχοληστεριναιμία, μείω-
ση της Τ3 και Τ4, των οιστρογόνων (γυναίκες) και της 
τεστοστερόνης (άνδρες), της λεπτίνης, και αύξηση 
της αμυλάσης. Στο ΗΚΓ εμφανίζεται βραδυκαρδία, 
αρρυθμία (λόγω των ηλεκτρολυτικών διαταραχών) 
και αύξηση του Q-T διαστήματος, ενώ ΗΚΓραφικά 
μπορεί να παρουσιαστούν μη ειδικές ανωμαλίες 
λόγω της μεταβολικής εγκεφαλοπάθειας. 

Οι ανορεκτικές ασθενείς είναι συχνά ανήσυχες, 
εμφανίζουν ιδεοληψίες και είναι συναισθηματικά άκα-
μπτες. Η διαταραχή αρχίζει συχνά στα πλαίσια μίας 
σύγκρουσης σχετικά με θέματα ανεξαρτησίας αυτών 
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των γυναικών ή τη σεξουαλικότητά τους. Μπορεί 
να συνυπάρχει με τη νευρική βουλιμία, σε κυκλική 
πορεία εναλλαγών με περιόδους αυστηρής ασιτίας, 
που ακολουθούνται από απώλεια του διατροφικού 
ελέγχου, με επεισόδια υπερφαγίας που προκαλούν 
αισθήματα ενοχής και τελικά οδηγούν την ασθενή 
σε προκλητούς εμετούς. Η ψυχογενής ανορεξία πι-
στεύεται ότι σχετίζεται με την κατάθλιψη και οι σχε-
τικές θεραπείες δεν είναι πάντα αποτελεσματικές. 

Η Διαφορική Διάγνωση της ψυχογενούς ανορε-
ξίας θα πρέπει να γίνεται από:

 � χρόνια νοσήματα που οδηγούν τελικώς σε βα-
ριά καχεξία. (λεμφώματα, καρκίνος παγκρέατος, 
κίρρωση του ήπατος κ.ά.),

 � τον πρωτοπαθή υποσιτισμό,
 � τη νευρολογική καχεξία (όγκοι εγκεφάλου, 

αρτηριοσκλήρυνση),
 � την υποφυσιογενή καχεξία του Simmonds.

Η υποφυσιογενής καχεξία του Simmonds αφορά 
συνήθως πολύτοκες γυναίκες της γεννητικής περι-
όδου. Τα συμπτώματα που προεξάρχουν είναι η κα-
ταβολή των δυνάμεων και η απώλεια βάρους, ενώ η 
ανορεξία είναι δυνητικό σύμπτωμα. Συνήθεις είναι 
οι δυσπεπτικές διαταραχές μαζί με χαρακτηριστική 
αναφροδισία και ανικανότητα. Η αμηνόρροια είναι 
σταθερό και πρώϊμο σύμπτωμα. Από την ψυχική 
σφαίρα παρατηρούνται απάθεια και έκπτωση της 
μνήμης. Οι ασθενείς γυναίκες παραπονούνται συχνά 
για αίσθημα ψύχους και η πρώϊμη γήρανσή τους εί-
ναι έκδηλη. Χαρακτηριστική είναι σε αυτές τις γυναί-
κες η ατροφία των μαστών τους και συνήθης είναι 
η απώλεια των δευτερογενών γεννητικών χαρακτή-
ρων καθώς και η αποψίλωση του εφηβαίου και των 
μασχαλών. Υπενθυμίζουμε ότι στην ψυχογενή ανο-
ρεξία ο βαθμός των καθημερινών δραστηριοτήτων 
της ασθενούς εκπλήσσει το γιατρό και κάθε τρίτο και 
η αποστροφή προς τη λήψη τροφής είναι σταθερό 
σύμπτωμα. Επιπλέον στην ψυχογενή ανορεξία εί-
ναι ιδιαίτερα διαταραγμένη η εικόνα του σώματος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι ασθενείς συχνά μεταφέρονται στο χώρο των επει-
γόντων περιστατικών ενός ΓΝ ή μίας ανάλογης ψυ-
χιατρικής υπηρεσίας από τα μέλη της οικογένειας ή 
από φίλους. Μιλήστε με όλους όσους μπορούν να 
σας δώσουν σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες, 
χωριστά όμως με τον καθένα, προκειμένου να λάβετε 
ένα λεπτομερές και έγκυρο ιστορικό, δεδομένου ότι 

αυτοί οι ασθενείς μπορεί να αρνηθούν να σας δώ-
σουν τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες που θα 
τους ζητήσετε ή τουλάχιστον θα θελήσουν να ελαχι-
στοποιήσουν την έκταση των προβλημάτων τους. Οι 
ανορεκτικοί ασθενείς αποφεύγουν τον οποιοδήποτε 
σχετικό έλεγχο με τις διατροφικές συνήθειες και τις 
επιλογές τους και προπάντων δυσφορούν έντονα με 
την ιδέα ότι μπορεί να τους εξαναγκάσετε να φάνε. 
Αποφύγετε κάθε δυναμική επιβολή, κάθε εξαναγκα-
σμό να λάβουν τροφή, καθώς μία τέτοια ενέργεια θα 
εκληφθεί ως μία καρικατούρα επανάληψης υποδείξε-
ων, συμβουλών, εξαναγκασμών που τούς έχουν ήδη 
επιβάλει, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, τα μέλη της οι-
κογένειάς τους. Επικεντρωθείτε αρχικά στη λήψη του 
ιστορικού της ασθενούς, διατηρώντας παράλληλα 
μία ενσυναισθητική υποστηρικτική στάση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
1.  Διεξάγετε μία πλήρη ιατρική αξιολόγηση για δι-

ατροφικές ελλείψεις και μεταβολικές παθήσεις. 
Εκτός από τις διατροφικές συνέπειες εξαιτίας 
μίας ηθελημένης ή μη ασιτίας, ορισμένες ιατρι-
κές παθήσεις, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος 
και πολλές γαστρεντερικές παθήσεις, μπορεί να 
οδηγήσουν σε σοβαρή απώλεια βάρους και τέ-
τοιες πιθανότητες θα πρέπει να διερευνηθούν 
εμπεριστατωμένα. Επίσης, οι διαπιστούμενες 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές μπορεί οφείλονται 
στους εμετούς ή στη λήψη διουρητικών και 
καθαρτικών. 

2.  Ελέγξτε και διαπιστώστε εάν η ασθενής κάνει 
κατάχρηση ουσιών. Η κατάχρηση διεγερτικών 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βά-
ρους αλλά η απώλεια αυτή είναι συνήθως πολύ 
μικρότερη εκείνης της νευρικής ανορεξίας. 
Ζητήστε να ελεγχθούν τα κόπρανα της ασθε-
νούς για τυχόν ύπαρξη φαινολοφθαλεΐνης, κάτι 
που θα αποδείκνυε κατάχρηση καθαρτικού. 

3.  Αξιολογήστε την ασθενή για τυχόν ύπαρξη κα-
ταθλιπτικού συνδρόμου ή νόσου. Οι ανορε-
κτικές γυναίκες συχνά είναι και καταθλιπτικές 
και μπορεί να τις έχουν υποδείξει τη χρήση 
αντικαταθλιπτικών. 

4.  Εάν υπάρχουν ιατρικές επιπλοκές, ίσως χρειαστεί 
αναγκαστική θεραπεία, όπως ενδοφλέβια χορή-
γηση υγρών ή χορήγηση κατάλληλης σύνθεσης 
και θερμιδικής αξίας λειοτριβημένης τροφής 
με ρινογαστρικό σωλήνα. Όταν υπάρχει κρίση 
μέσα στην οικογένεια ή κίνδυνος αυτοκτονίας 
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της ασθενούς, τότε συστήστε τη νοσηλεία της. 
(Πίνακας Μ3. 64)

5. Η ενορατικά προσανατολισμένη ψυχοθεραπεία 
δεν αποδίδει συνήθως καρπούς. Γνωστικές ψυ-
χοθεραπευτικές προσεγγίσεις με στόχο την αλ-
λαγή των αντιλήψεων της ασθενούς για την ει-
κόνα του σώματός της και των τροφίμων είναι 
αρκετά χρήσιμη. Η οικογενειακή θεραπεία θεω-
ρείται επιβεβλημένη.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΤΟ ΤΕΠ 
Στις περιπτώσεις έντονης απίσχνασης και οργανικών 
επιπλοκών, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη 

και τη ζωή του ασθενούς, απαιτείται ενδονοσοκομει-
ακή περίθαλψη (ακόμη και ακούσια νοσηλεία), στα 
πλαίσια της οποίας τον πρώτο λόγο έχει η σωματική 
φροντίδα. Η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη μπορεί 
να δοθεί σε κλινική εσωτερικής παθολογίας και στα 
πλαίσια της διασυνδετικής ψυχιατρικής, όμως η άπο-
ψή μας είναι να αρχίζει στο τμήμα επειγόντων ψυχι-
ατρικών περιστατικών. Η θεραπευτική αντιμετώπιση 
αρχικά συνίσταται σε ενυδάτωση, ρύθμιση ηλεκτρο-
λυτικών διαταραχών, ειδικούς τρόπους σίτισης με 
υψηλό σύνολο cal/ημέρα και αποτροπή οποιασδή-
ποτε σωματικής άσκησης. Όλα αυτά σε συνδυασμό 
με τα όρια (τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται) που 
θα θέσει στη συμπεριφορά της ασθενούς η θερα-
πευτική ομάδα καθώς και με την, κατά περίπτωση, 
ενδεικνυόμενη φαρμακευτική αντιμετώπιση με χο-
ρήγηση άτυπων αντιψυχωσικών και νεότερων αντι-
καταθλιπτικών. Παράλληλα, σε αυτούς τους ασθενείς 
εφαρμόζονται ομαδική ψυχοθεραπεία ασθενών ή οι-
κογενειακή, καθώς και προγράμματα αυτοβοήθειας 
(ανώνυμοι ανορεκτικοί) ή ομάδες αυτοϋποστήριξης. 
Η ψυχοεκπαίδευση, όπως και στις άλλες διαταραχές 
πρόσληψης τροφής, έχει ως στόχο την ενημέρωση 
των ασθενών προκειμένου να καταρριφθούν οι πα-
ρερμηνείες τους και η παραπληροφόρησή τους, κα-
θώς και των οικογενειών τους αλλά και υγιών ατόμων 
που συγκαταλέγονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Τα αντικαταθλιπτικά χρησιμοποιούνται συνήθως 
γι’ αυτούς τους ασθενείς και έχουν κάποια σχετική 
αξία. Η Κυπροεπταδίνη (Periactin Kulinet) που είναι 
ένας ανταγωνιστής της σεροτονίνης και της ισταμί-
νης και χρησιμοποιείται για τις αντικνησμώδεις και 
τις αντιαλλεργικές της ιδιότητες μπορεί να αποβεί 
σε ένα βαθμό χρήσιμη λόγω της της ιδιότητάς της 
ως διεγερτικού της όρεξης. Τα σεροτονινεργικά αντι-
καταθλιπτικά, όπως η φλουοξετίνη, η σετραλίνη και 
η παροξετίνη μπορεί επίσης να είναι χρήσιμα αλλά 
αυτά χορηγούνται από την υπηρεσία και το θεσμό 
που επιμελείται τη θεραπεία της.

ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ

Η ψυχογενής βουλιμία είναι μία διατροφική διατα-
ραχή που χαρακτηρίζεται από επεισοδιακή ανεξέ-
λεγκτη υπερφαγία και υπερβολική ενασχόληση με 
το σωματικό βάρος. Τα επεισόδια υπερφαγίας ακο-

λουθούνται από αυτοπροκαλούμενο από τον ασθενή 
εμετό ή άλλες καθαρτήριες, σχεδιασμένες από εκεί-
νον, τακτικές προκειμένου να αποτραπεί η αύξηση 
του σωματικού του βάρους (για παράδειγμα χρήση 

πίνακας Μ3. 64

Ενδείξεις νοσηλείας ασθενών με ψυχογενή 

ανορεξία

Επείγουσα εισαγωγή

 � Απώλεια βάρους μεγαλύτερη του 30% για 

περισσότερο από 3 μήνες,

 � Σοβαρή μεταβολική διαταραχή (Σφυγμοί<40/λεπτό, 

θερμοκρασία<36 °C, συστολική αρτηριακή πίεση<70 

mm Hg, ορός καλίου<2,5 nmol/L παρά την per os 

λήψη καλίου,

 � Σοβαρή κατάθλιψη ή κίνδυνος αυτοκτονίας, 

 � Ψύχωση, 

 � Σακχαρώδης διαβήτης μη ρυθμιζόμενος, 

 � Αποτυχία συστηθείσας εξωτερικής νοσηλείας. 

Κατ’ επιλογή εισαγωγή

 � Οικογενειακή κρίση, 

 � Προβληματική διαφορική διάγνωση, 

 � Ανάγκη αντιμετώπισης της ασθενούς ή της 

οικογενειακής απόρριψης, 

Πίνακας από το J. R. Hillard: Other emergencies, American 

Psychiatric Press, Washington, 1990.
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των καθαρτικών). 
Πρόκειται για σύνδρομο που εκδηλώνεται συ-

χνότερα συγκριτικά με την ψυχογενή ανορεξία. 
Παρατηρείται σε ποσοστό 1-5% του γενικού πλη-
θυσμού και κατ’ άλλους στο 1-3% του πληθυσμού 
των εφήβων και των νεαρών γυναικών. Απαντάται 
συχνότερα στις γυναίκες. Όπως συμβαίνει με την ψυ-
χογενή ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία απαντάται 
συχνότερα σε βιομηχανικές κοινωνίες, στη λευκή 
φυλή και στις γυναίκες. Εκτός από τους ψυχοκοινω-
νικούς και τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγο-
ντες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, ασάφεια στην εικόνα 
του εαυτού και υπερβολική ενασχόληση με το σχή-
μα του σώματος, ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά 
της πάσχουσας προσωπικότητας, επάγγελμα σχετι-
ζόμενο με μόδα, χορό κ.ά.), πιστεύεται ότι και στην 
ψυχογενή βουλιμία υπάρχει γενετική προδιάθεση, 
δεδομένης της αυξημένης παρουσίας της διαταρα-
χής σε συγγενείς πρώτου βαθμού.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο ασθενής παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα επεισό-
δια υπερφαγίας, που χαρακτηρίζονται από τη λήψη 
δυσανάλογα μεγάλης ποσότητας τροφής σε σχέση 
με τη μικρή διάρκεια του γεύματος και αδυναμία 
ελέγχου της υπερφαγίας. Ο ασθενής επίμονα ενασχο-
λείται με το φαγητό και εμφανίζει σφοδρή επιθυμία 
λήψης του, συχνά με ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα.

Για να αποφευχθεί η αύξηση του σωματικού βά-
ρους, ο ασθενής εκδηλώνει αντιρροπιστικά ακατάλ-
ληλες συμπεριφορές και χρησιμοποιεί τεχνάσματα, 
όπως αυτό-προκαλούμενους εμετούς, χρήση ανορε-
ξιογόνων, υπακτικών, διουρητικών φαρμάκων, υπο-
κλυσμούς, χρήση θυρεοειδικών ορμονών, νηστεία 
μέχρι πείνας, υπερβολική σωματική άσκηση. Συχνά 
ο/η ασθενής ασκείται με ψυχαναγκαστικό τρόπο.

Ο εμετός είναι ένα συχνά χρησιμοποιούμενο τέ-
χνασμα και προκαλείται συνήθως με το να πιέζει με 
τον αντίχειρα το κάτω μέρος του λαιμού. Ο εμετός 
ανακουφίζει τον πάσχοντα από το «φούσκωμα της 
υπερφαγίας» και επιτρέπει στον ασθενή να επανα-
λαμβάνει τα επεισόδια υπερφαγίας χωρίς να φοβάται 
την αύξηση του σωματικού του βάρους. Ο βουλιμι-
κός ασθενής κατά τα επεισόδια της υπερφαγίας του 
προτιμά να καταναλώνει υψηλής θερμιδικής αξίας 
τρόφιμα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, όπως γλυ-
κά και κέϊκ. Κάποιοι βουλιμικοί προγραμματίζουν, 
κατά κάποιο τρόπο, τις ώρες των επεισοδίων αλλά 
αν θυμώσουν ή αγχωθούν ευθύς καταφεύγουν πα-

ρορμητικά σε υπερφαγία.
Οι περισσότεροι βουλιμικοί ανησυχούν για τη 

σεξουαλική ελκυστικότητά τους, την εικόνα του σώ-
ματος και την εμφάνισή τους. Συνήθως, ο ασθενής 
επιτυγχάνει σταθερό σωματικό βάρος με μικρές και 
συχνές αυξομειώσεις, αντίθετα με αυτό που συμβαί-
νει με τους ανορεκτικούς ασθενείς.

Εργαστηριακά ανευρίσκεται υποκαλιαιμία, υπο-
νατριαιμία, αύξηση αμυλάσης, ενώ στις σωματικές 
επιπτώσεις αναφέρονται οδοντιατρικά προβλήματα, 
διόγκωση παρωτίδων, καρδιαγγειακά, γαστρεντερι-
κά, μυοσκελετικά προβλήματα και διαταραχές της 
εμμηνορρυσίας. 

Ορισμένοι συγγραφείς συστήνουν να τίθεται η 
διάγνωση της ψυχογενούς βουλιμίας μόνον όταν η 
υπερφαγία και οι αντιρροπιστικές συμπεριφορές 
συμβαίνουν τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα 
για χρονικό διάστημα 3 μηνών. 

Σε επίπεδο συνοσηρότητας, συχνή είναι η πα-
ρουσία κατάθλιψης και άγχους κυρίως κοινωνικού 
τύπου, η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (στο 30% 
των βουλιμιών) και οι διαταραχές προσωπικότητας 
(στο 30-50%), με συχνότερη τη μεθοριακή διατα-
ραχή. Κατάχρηση ουσιών, απόπειρες αυτοκτονίας, 
κλοπές σε καταστήματα, κατάθλιψη και συναισθη-
ματική αστάθεια μπορεί να συνυπάρχουν με την 
ψυχογενή βουλιμία.

Η πορεία της ψυχογενούς βουλιμίας συνήθως εί-
ναι μακροχρόνια, με εξάρσεις και υφέσεις και μπορεί 
να εναλλάσσεται με ψυχογενή ανορεξία. 

Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνεται από 
επιληπτικές διαταραχές, από όγκους του κεντρι-
κού νευρικού συστήματος, από το σύνδρομο Line-
Levin και τα παρόμοια σύνδρομα, από το σύνδρο-
μο Klüver-Bucy. Πρέπει πάντα να αναζητείται τυχόν 
συνυπάρχουσα Μεθοριακή Διαταραχή της προσω-
πικότητας και να διαφοροδιαγιγνώσκεται από την 
ψυχογενή βουλιμία. 

Σε αντίθεση με τους ασθενείς με νευρική ανο-
ρεξία, οι περισσότεροι βουλιμικοί είναι σεξουαλικά 
ενεργοί και οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως σε 
βουλιμικές γυναίκες δεν είναι συχνές. 

Είναι πιο διαταραγμένοι από τη διατροφική δια-
ταραχή τους απ’ ό,τι είναι οι ανορεκτικοί και γι’ αυτό 
είναι πιο πιθανό να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. 

Η πρόγνωση για την ψυχογενή βουλιμία είναι 
καλύτερη σε σύγκριση με την ψυχογενή ανορεξία. 
Ωστόσο, η βουλιμία μπορεί να είναι χρόνια με απο-
τέλεσμα να προκαλούνται ιατρικές επιπλοκές, όπως 
αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές που οδη-
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γούν σε αρρυθμίες και αιφνίδιος θάνατος, μεταβο-
λική αλκάλωση, διόγκωση των σιελογόνων αδένων, 
τερηδόνα, οισοφαγίτιδα και γαστρική ρήξη. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αξιολογήστε τη φύση και τη συχνότητα των επει-
σοδίων υπερφαγίας, ενημερώστε τους ασθενείς 
για την ανάγκη απαλλαγής τους από αυτά, χωρίς 
να δείχνετε επικριτικός ή τιμωρητικός. Οι ασθενείς 
μπορεί να αισθάνονται ήδη ένοχοι και ντροπιασμέ-
νοι. Ενθαρρύνετέ τους να περιγράφουν τη συμπε-
ριφορά τους και τα συναφή συναισθήματα θυμού, 
δυσφορίας και απώλειας ελέγχου. Προσπαθήστε να 
τους κάνετε να ενδιαφερθούν για μία αποτελεσμα-
τική θεραπεία, έτσι ώστε να αποφασίσουν να την 
αναζητήσουν. Επιπλέον, ενημερώστε τους σχετικά 
με τις ιατρικές συνέπειες της υπερφαγίας και τις επι-
πτώσεις στη σωματική υγεία τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Απαιτείται μία πλήρης ιατρική αξιολόγηση του 

ασθενούς προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν 
υπάρχουσες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ιδιαίτε-
ρα υποκαλιαιμία και υποχλωραιμία), αφυδάτωση 
και γαστρεντερική βλάβη. Ζητήστε να ερευνη-
θεί τυχόν κατάχρηση καθαρτικών. Αποκλείστε 
τις οργανικές αιτίες που μπορούν να προκαλέ-
σουν βουλιμία. 

2.  Εκτελέστε μία πλήρη και προσεκτική ψυχιατρι-
κή αξιολόγηση και αναζητήστε τυχόν ύπαρ-
ξη συννοσηρότητας με κατάθλιψη, με νευρική 
ανορεξία, με κατάχρηση ουσιών (για παράδειγ-
μα, κοκαΐνη, αλκοόλ, αμφεταμίνες, ηρεμιστικά 
και χάπια διαίτης), καθώς και με διαταραχές της 
προσωπικότητας.

3. Αξιολογήστε τον ασθενή για τυχόν ύπαρξη πα-

ρορμητικότητας και αυτοκτονικών τάσεων. 
4.  Αναλογιστείτε την αναγκαιότητα νοσηλείας του 

πάσχοντος που εμφανίζει ιδιαίτερα φτωχό έλεγ-
χο των παρορμήσεών του, αυτοκτονικό ιδεασμό 
ή δευτερογενείς ιατρικές επιπλοκές εξαιτίας των 
διατροφικών διαταραχών του. 

5.  Παραπέμψτε τον ασθενή για γνωστική-συμπερι-
φορική θεραπεία, ενορατικά  προσανατολισμένη 
ψυχοθεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή.

6.  Αναλογιστείτε το ενδεχόμενο παραπομπής του 
πάσχοντος σε μία εξειδικευμένη μονάδα διατρο-
φικών διαταραχών, εάν το κρίνετε απαραίτητο. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΤΟ ΤΕΠ
Τα αντικαταθλιπτικά, συμπεριλαμβανομένων και 
των τετρακυκλικών (ιμιπραμίνη, Tofranil), οι αναστο-
λείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (φλουοξετίνη, 
Ladose) και οι αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης, 
ΙΜΑΟ’s (φαινελζίνη, Nardil), είναι χρήσιμα για τη θε-
ραπεία της βουλιμίας. Αυτά τα φάρμακα χορηγού-
νται ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
θεραπείας, πάντα με στενή παρακολούθηση της/του 
ασθενούς είτε ως εσωτερικού είτε ως περιπατητικού 
και ποτέ δεν συνταγογραφούνται στο προσερχόμενο 
βουλιμικό άτομο στο Ψ.ΤΕΠ. Τους ιδιαίτερα αγχωμέ-
νους ή διεγερμένους βουλιμικούς ασθενείς μπορού-
με να βοηθήσουμε να ξεπεράσουν το άγχος τους ή 
να τους κατευνάσουμε χορηγώντας τους Tavor, σε 
δόση από 1 έως 2 mg, από το στόμα ή ΙΜ.

Θεραπευτικά δεν απαιτείται συνήθως ενδονο-
σοκομειακή περίθαλψη. Ο συνδυασμός χορήγησης 
SSRI’s με γνωστική ψυχοθεραπεία θεωρείται από 
τις πιο αποδοτικές μεθόδους, ενώ δεν αποκλείεται 
και η εφαρμογή άλλων τύπων ψυχοφαρμάκων και 
ψυχοθεραπειών.


