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 بی اشتهایی و پراشتهایی عصبی

 

زن ی با وبی اشتهایی عصبی عبارتست از یک رفتار ارادی و هوشمند در جهت از دست دادن وزن، کاهش وزن، اشتغال ذهن

 بدن، غذا و ترس شدید از افزایش وزن.

با  وخورند مشابه میپراشتهایی عصبی و پرخوری عصبی، عبارتست از خوردن غذای بیشتری از آنچه افراد در شرایط و مدت 

 از دست کنترل همراه است. قویاحساس 

 اه است.نیز با اختالل وسواس جبری همر %26وبی اجتماعی و فبا  %34موارد با افسردگی،  %65بی اشتهایی عصبی در 

ء اختالل سو رود. دپراشتهایی عصبی نیز در مبتالیان به اختالالت خلقی مثل افسردگی و اختالل کنترل تکامه بیشتر دیده میش

 مصرف مواد، اختالالت شخصیت و اختالالت اضطرابی نیز گزارش شده است.

ز نظر ایشود. ماز نظر روانشناختی، وابستگی شدید این افراد به مادر و ارضاء نشدن حس استقالل طلبی در ایشان مشاهده 

وابط رکاهش  ماعی و اخالقی و زمینه هایجامعه شناسی نیز تأکید بر ورزش و تناسب اندام و هم چنین وجود فشارهای اجت

 اجتماعی را میتوان نام برد.

 .سالگی( 18تا  14نان بیشتر است و شایعترین شروع آن اواسط دهه دوم زندگی است )زبرابر در  10-20بی اشتهایی عصبی، 

هستند ولی سن شروع آن دیرتر از سن درصد زنهای جوان مبتال  1-3پراشتهایی عصبی، شایعتر از نوع بی اشتهایی میباشد و 

 یک دهم زنان میباشد.شروع بی اشتهایی عصبی است. میزان بروز آن در مردان 

د ورد بدن خوی در مزمانی که فرد از حداقل وزن طبیعی امتناع میکنند و یا شدیداً از افزایش وزن خود مبترسد و به طرز عصب

عمدًا  شود و یاپرخوری دچار درد شکمی و یا حالت تهوع می فرطزمانی که از و شکل آن برداشتهای اشتباه دارد و هم چنین 

 ست.اعصبی شده  اشتهاییاستفاده کند، بایستی بداند مبتال به بی اشتهایی و یا پر مدراستفراغ میکند و یا از داروهای مسهل یا 

و در  ی قلبیه و مجاری ادرار، بیماریهاکاهش شدید وزن، کاهش آب بدن، الغری مفرط و اختالالت گوارشی، اختالالت کلی

 نهایت مرگ از عوارض جسمی این بیماریها میباشد.
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