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بی اشتهایی عصبی به فرانسوی )Anorexie mentale( نوعی اختالل روانی در غذا خوردن است 
که در آن بیمار از خوردن غذا به میزان کافی و با وجود گرسنگی امتناع می ورزد. این روند که 
معمواًل با آغاز و زیاده روی در یک رژیم غذایی آغاز می شود به دلیل کاهش شدید وزن می تواند 

منجر به مخاطرات مرگباری گردد. 
عدم تصور صحیح از شکل بدن و تناسب اندام، همچنین فشارهای اجتماعی و تصویرسازی نادرست رسانه ای از 
وزن ایده آل از دالیل بروز این بیماری شمرده می شود. بی اشتهایی عصبی با عالیمی چون خوردن مقدار بسیار کم 
غذا با کالری بسیار اندک، قطع شدن قاعدگی، فشار خون پایین، کمبود چربی در بدن، زردی و رنگ پریدگی پوست، 
افسردگی، ضعف ماهیچه های قلبی و یا ایست قلبی بروز می یابد و در صورت عدم ارجاع به متخصصان برای آغاز 
فرآیند درمان به بیماری های قلبی و دیگر بیمارهای مرگبار خواهد انجامید. از جمله کسانی که به این اختالل مبتال بود 

تاپ مدل فرانسوی ایزابل کارو بود که در ۲۸ سالگی درگذشت. تماس 
مداوم با رسانه هایی که ایده آل های بدن را ارائه می دهند، ممکن است 

یک عامل خطر برای نارضایتی بدن و بی اشتهایی عصبی باشد. 
ایده آل فرهنگی برای فرم اندام مردان و زنان همچنان به نفع زنان 

الغر و مردان عضالنی ورزشکار V شکل است. 
عدم رضایت از بدن و درونی شدن ایده آل های بدن از عوامل 
خطر بی اشتهایی عصبی است که سالمتی جمعیت مرد و زن 
را تهدید می کند. دراین باره مصاحبه ای با آقای دکترمحمدرضا 

سرگلزایی ترتیب داده ایم که در پایین می بینید.

: سالم، آقای دکتر این روزها خیلی فیلم ها راجع به 
آنورکسیا نروزا یا بی اشتهایی عصبی ساخته می شوند و خیلی 

راجع به این اختالل می شنویم، آنورکسیا نروزا چیست؟ 
افراد دچار این اختالل نوعی وسواس و چسبندگی ذهنی نسبت به 
کالری غذاها، خوردن و وزن بدن شان دارند واساساً بر اساس ارزیابی 
وسواس گونه از وزن و شکل بدن شان خود را ارزش گذاری می کنند. 
آنها مدام در حال رفتن روی ترازو و چک کردن وزن شان هستند و 
به شکل وسواس گونه ای به کالری و چاق کنندگی غذاها و مناسک 
مربوط به خوردن فکر می کنند و ذهن شان به صورتی بیمارگونه 
درگیر ماجرای خوردن است. به همین دلیل، اصطالح آنورکسیا یا 
همان بی اشتهایی نمی تواند نام درستی برای این اختالل باشد زیرا 
این افراد مشکل شان بی اشتهایی نیست، بلکه ترس بیمارگونه از 
چاقی است ولی مثل بسیاری دیگر از اختالالت روانپزشکی، به 

دالیل تاریخی این نام روی این  اختالل مانده است.
در آنورسیا نروزا فرد بسیار کمتر از نیاز بدنی خود غذا می خورد 
تا  به کاهش وزن چشمگیر می شود  این کم خوردن منجر  و 
تاثیر قرار می دهد.  بدنی را تحت  حدی که تمام سیستم های 
این افراد وقتی که نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند و غذا 
می خورند بعد دچار احساس بدی می شوند و به طور عمدی 
برای خود استفراغ ایجاد می کنند که این مسآله باعث از دست 
دادن امالح می شود. کم شدن پتاسیم در بدن فرد آنورکسیک 
باعث مشکالت متابولیک می شود و همینطور هورمون ها هم 
دچار اختالل می شوند. این اختالل در خانم ها بیشتر است و 
باعث اختالل در نظم هورمون های زنانه و در نتیجه قطع قاعدگی 

و مسائل ناشی از آن می شود.
: آیا اختالل خوردن انواع دیگری هم دارد؟

بله، دستۀ اول آنورکسیا نروزاست که عرض کردم دسته ای که به 
 Bulimia شدت از غذا پرهیز می کنند. در دسته دوم بولیمیا نروزا
nervosa(( قرار دارد که برعکس آنورکسیک ها اینها حمالت 

پرخوری و در نتیجه اضافه وزن دارند، این افراد به طور مستمر یا به 
صوت حمله ای شروع به زیاد خوردن می کنند و بعد از این پرخوری 
شدید ناگهانی احساس گناه می کنند و خلق شان تنگ می شود و از 
خودشان چندششان می شود و به همین دلیل برای پاکسازی تالش 
می کنند؛ به این ترتیب که یا خود را وادار به استفراغ می کنند یا با 
ملین وادار به اسهال می کنند تا غذای اضافی که خورده اند، دفع 
بشود. این افراد به عنوان مثال، هر دو سه روز یک بار کنترل خود 
را از دست می دهند و ممکن است یک کیک شکالتی کامل یا یک 
دوجین شکالت یا چندین ساندویچ بخورند. در این افراد، بعد از 
غذا خوردن حال بدی ایجاد می شود که رو به اقدامات جبرانی 

می آورند که اغلب همان استفراغ کردن یا استفاده از ملین است. 
برخی از افراد پرخوری می کنند، اما به سراغ اقدامات جبرانی مانند 
ایجاد استفراغ یا اسهال نمی روند. عمده افراد چاق از این دسته هستند. 
این افراد مشکل شان چاقی است، اما نه به اندازه دو گروه اول اشتغال 
ذهنی وسواس گونه نسبت به غذا دارند و نه دست به پاکسازی 
می زنند. اینها از نظر جسمانی سالم تر از دو گروه اول هستند، چون 
فقط مشکل  شان اضافه وزن است و اقدامات خودتخریبی ندارند.

: استفراغ عمدی برای بدن مشکلی ایجاد می کند؟
بله به طور قطع. این بیماران با استفراغ های مکرر کلر و پتاسیم 
بدن شان را از دست می دهند و با تحریک غدد بزاقی آمیالز آنها 
باال می رود. با تحریک مکرر سیستم گوارشی دچار زخم های 
مری می شوند و اسیدی که مرتب به داخل دهان برمی گردد، 
مینای دهان آنها را خراب می کند. ایجاد عمدی اسهال هم باعث 

می شود سدیم و پتاسیم زیادی از بدن دفع شود.

: مالک های تشخیصی آنورکسیا چیست؟ 
در نگاه اول، این افراد آنقدر ورود غذا و انرژی را محدود می کنند که 
نسبت وزن به قدشان از کف سالمتی پایین تر می آید و در ظاهرشان 
این الغری غیرطبیعی مشهود می شود. دومین مالک که بیشتر روانی 
است، شامل ترس شدید و رفتارهای مناسک گونه نسبت به خوردن 
غذاست و سومین مالک، در واقع مشکل فکری این افراد است که 
تصور غیرواقعی از خود و بدن خود دارند؛ انگار که معیار واقعیت سنجی 
آنها در این زمینۀ خاص به هم خورده. ارزیابی این افراد از خودشان 
با آنچه که واقعیت دارد، متفاوت است و به صورتی وسواس گونه و 
بیمارگونه ارزشمندی خودشان را تحت تاثیر وزن بدنشان می دانند 
و وزن بدن شان را هم بسیار بیش از واقعیت ارزیابی می کنند و در 
حالی که به شدت الغر هستند خودشان را دچار اضافه وزن می بینند! 
البته برای اینکه کسی را مبتال به آنورکسیا بدانیم، این مالک ها دستکم 
باید 3 ماه دوام داشته باشند، به خصوص در نوجوانان که تحت تأثیر 
همساالن شان و فیلم ها و ُمد هستند گاهی اوقات وسواس های 
گذرایی نسبت به وزن و هیکل و قیافه پیش می آید که پس از چند 
هفته فروکش می کنند و نباید این اشتغال ذهنی های گذرا و جو زدگی 
ها را اختالل روانپزشکی بدانیم، این جزو ویژگی های یک بحران 

نوجوانی طبیعی است..
: اگر این مالک ها کمتر از 3 ماه در فرد وجود داشته 

باشند، تشخیص شما چیست؟
گاهی ممکن است اتفاقی در زندگی کسی پیش بیاید که او ناگهان 
تصمیم به کم خوری بگیرد. این ماجرا در جمعیت دخترها بیشتر 
از جمعیت پسرهاست. در این افراد، اقدامات جبرانی مثل استفراغ 
عمدی وجود ندارد و این ها تنها با کم خوری سعی در کنترل وزن 
خود دارند. مثال دختری با اضافه وزن وارد دانشگاه می شود و بعد از 
مواجه شدن با چند متلک هم کالسی های پسر خود تصمیم می گیرد 
وزن خود را با رژیم گرفتن کم کند. بنابراین ما به راحتی روی افراد 

تشخیص روانپزشکی نمی گذاریم. 
: شدت آنورکسیا را چطور اندازه گیری می کنند؟

شدت آنورکسیا را بیشتر بر مبنای تغییرات جسمانی و براساس کاهش 
وزن اندازه می گیرند چون معیارهای جسمانی در اختالل خوردن آنورکسیا 
ممکن است تهدیدکننده حیات فرد باشند. معیار ما در اندازه گیری 
BMI )BODY MASS INDEX(  یا شاخص توده بدنی است. 
که نحوۀ محاسبۀ آن بر مبنای فرمول وزن بدن به کیلوگرم تقسیم 

بر قد به توان 2 می باشد. مثال BMI یک آدم 68 کیلویی با قد 
1/68 متر می شود حدود 24. بازه نرمال توده شاخص بدنی 19 – 24 
است.  BMI زیر 19 را کم وزنی و باالی 24 را پروزنی می گویند. 
BMI بین   24 تا 30 را اضافه وزن، بین 30 تا 40 را چاقی و 40 به 

باال را چاقی بیمار گونه می گویند.
طبق این معیار توده شاخص بدنی زیر 18 وارد حوزه آنورکسیا می شود  
 BMI بین 18 تا 17 باشد، آنورکسیای متوسط و اگر BMI  که  اگر

از 15 پایین تر باشد، آنرا آنورکسیای شدید می گویند.
: فراوانی براساس جنسیت هم تفاوت می کند؟

بله. آنورکسیا نروزا در دخترها 20 تا 30 برابر پسرها گزارش شده. با 
مالک های استاندارد انجمن روانپزشکا آمریکا، 0/5 تا 1 درصد دختران 
دچار آنورکسیا نروزا هستند ولی اگر معیارهای استاندارد مانند دوام 3 
ماهه اختالالت برای تشخیص را کنار بگذاریم، حدود  5درصد دختران 
زمانی در طول زندگی شان مالک های ناکامل اختالل خوردن از نوع 
آنورکسیا را از خود نشان داده اند. بنابراین، هر نوع حساسیت معمول 
دختران نوجوان به خوش هیکل یا زیبا بودن را نباید به پای آنورکسیا 
گذاشت. اضطراب اجتماعی و الگوهای رسانه ای هم می توانند برخی 
عالئم آنورکسیا را در دختر نوجوان ایجاد کنند که نباید تشخیص 

آنورکسیا روی آن گذاشت.
جنبۀ جالب این  آمارها درباره همبستگی بین اختالل خوردن و 
همجنسگرایی است. مردان همجنسگرا بیشتر از سایر مردان دچار 
اختالل خوردن می شوند، اما زنان همجنسگرا نسبت به زنان دیگر کمتر 
دچار اختالالت خوردن می شوند. شاید به این دلیل که تصور مردان 
همجنسگرا از بدن شان شبیه زن هاست و ذهنشان بیشتر از سایر مردها 
درگیر جذابیت های بدنی است. از طرف دیگر، زنان همجنسگرا شبیه 
مردان فکر می کنند و اشتغال ذهنی کمتری نسبت به بدن خود دارند.

: آیا آنورکسیا با عالئم دیگر اختالالت روانی ممکن 
است همراه شود؟

بله. تا 65درصد از مبتالیان به اختالل آنورکسیا افسردگی دارند، 
35درصد دچار اضطراب اجتماعی و 25درصد دچار اختالل وسواس 
فکری-عملی، یا اختالل وسواسی-جبری هستند. OCD یک اختالل 
روانپزشکی است که در آن فرد افکار چسبنده و مزاحمی که وسواس 
فکری (Obsessions( نام می گیرند را به طور مکرر تجربه می کند یا 
رفتارهایی تکراری را برای خنثی کردن افکار وسواسی انجام می دهد 
که مناسک یا رفتارهای جبری (Compulsions(  نامیده می شوند. 
به همین دلیل، آنورکسیا یک اختالل شدید به حساب می آید زیرا 
همراهی باالیی با سایر اختالالت روانپزشکی دارد و آسیب طبی نیز 

برای فرد ایجاد می کند.

عصبی  بی اشتهایی  دچار  افراد  همکاری   :
برای درمان چگونه است؟

این افراد باور دارند که بیمار نیستند، آنها وسواس خود 
نسبت به غذا را بیماری نمی دانند بلکه باور دارند اضافه 
وزنی دارند که باید درمان شود و بقیه که بیش از آنها 
دلیل،  همین  به  هستند.  مشکل  دچار  می خورند  غذا 
آنورکسیاها داوطلب درمان نمی شوند و حتی اگر برای 
درمان داوطلب شوند، باز هم تالش می کنند تا درمانگر 
را متقاعد کنند که کمبود وزن و وسواس نسبت به وزن 
ندارند و وقتی هم که حال شان آنقدر بد می شود که 
از نظر پزشکی در خطر مرگ قرار می گیرند، دربرابر 
بستری شدن مقاومت می کنند و با اجبار بستری می شوند 
و زمان بستری هم مدام به خانواده التماس می کنند که 

آنها را از بیمارستان مرخص کنند.
: فراوانی انواع اختالالت خوردن چطور است؟

البته در کشور ما آماری در این مورد وجود ندارد، چون 
اصوالً در کشور ما دسترسی به آمار واقعی دشوار است، 
اغلب آمارها مهندسی شده هستند و تولید علم هم بیشتر 
جنبۀ نمایشی و فرمایشی دارد بنابراین ما معموالً به آمار 
درسنامه های روانپزشکی اشاره می کنیم پس آمارهایی 

که من ارائه می کنم مربوط به کشور آمریکاست.
فقط  که  است  دسته ای  خوردن  اختالل  فراوان ترین 
اغلب   دارند.  مشکل خودکنترلی  و  می کنند  پرخوری 
افراد چاق پرخوری راجعه (برگشت پذیر( ندارند که در 
دوره هایی به صورت حمله ای و به شدت غذا بخورند. 
در اغلب افراد چاق، دریافت کالری بیش از حد نیاز 
است. گاهی این افراد خیلی زیاد غذا نمی خورند، اما 
به  نسبت  تحرک شان  یا  می خورند  پرکالری  غذاهای 

بقیه کمتر است.
فراوانی بعدی مربوط به دسته دوم است که پرخوری 
می کنند و بعد از پرخوری با اقدامات جبرانی سعی می کنند 
وزن نگیرند. کمترین فراوانی مربوط به آنورکسیا نروزا یا 
بی اشتهایی عصبی است که فرد مبتال به شدت کم غذا 
می خورد و وقتی هم که نمی تواند جلوی غذا خوردن 
خودش را بگیرد با استفراغ عمدی غذا را دفع می کند.

: درباره سن شروع چطور؟
آمارها نشان می دهند که پایین ترین سن شروع مربوط 
به آنورکسیا نروزا است که حدود 14 یا 15 سالگی 
یعنی  دوم  دسته  می کند.  بروز  آنورکسیا  رفتارهای 
افرادی که دچار پرخوری های برگشت پذیر با اقدامات 
جبرانی هستند، 2-3 سالی بزرگ تر و دسته سومی یعنی 
پرخوری دوره ای بدون اقدامات جبرانی، با 7-8 سال 
سن بزرگ تر دچار این اختالالت می شوند. هر قدر 
امکان  باشد،  پایین تر  به اختالالت خوردن  ابتال  سن 

ابتال به آنورکسیا بیشتر است.
دستۀ  در  می توان  را  پرخوری  نوع  هر   :

اختالالت خوردن جا داد؟
خیر. اختالل خوردن ویژگی های خاصی دارد. به عنوان 
مثال، این افراد بسیار تند غذا می خورند یا آنقدر غذا 
گرسنه  که  حالی  در  یا  بگیرند  درد  دل  تا  می خورند 
نیستند غذا می خورند مثاًل فرد اوقاتش تلخ است، غذا 
می خورد. این ویژگی های همه آدم های پرخور نیست. 
خیلی از پرخورها در یک روند معمول کالری بیشتری 

دریافت می کنند.
: آیا هر بی اشتهایی آنورکسیاست؟ 

البته همانطور که قباًل عرض کردم نام آنورکیا نروزا به 
دالیل تاریخی گذاشته شده و بیماران دچار بی اشتهایی 
عصبی در واقع بی اشتها نیستند بلکه نوعی وسواس نسبت 
به غذا و بدن دارند. در طب بی اشتهایی دالیل متعدد 
دارد و همین طور در روانپزشکی هم شایع ترین دلیل 
بی اشتهایی افسردگی است. اما اگر به جای بی اشتهایی 
از کلمۀ امتناع از خوردن استفاده کنیم عرض می کنم که 
هر امتناعی را نمی توان آنورکسیا گفت. مثال بعضی بچه ها 
میل به غذا ندارند و به اصطالح بدغذا هستند. این نوع 
کم خوری را جزو اختالالت خوردن دسته بندی کرده اند، 
اما آنورکسیا نروزا نیست. گاهی حتی بزرگساالنی هم 
پیدا می شوند که بدغذا یا کم غذا هستند و وزن شان از 

حالت معمول کمتر است. 
تفاوت این افراد با آنورکسیا این است که اشتغال ذهنی 

وسواس گونه را نسبت به غذا ندارند.

بررسی بی اشتهایی عصبی از دیدگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی روانپزشک

آنورکسیا آنورکسیا ))بی اشتهایی عصبیبی اشتهایی عصبی(( حاصل چیست؟  حاصل چیست؟ 

  مرجان 
یشایایی

نقش همکاری افراد دچار بی اشتهایی عصبی برای درمانمالک های تشخیصی آنورکسیا 

برخی از افراد برخی از افراد 
پرخوری می کنند، پرخوری می کنند، 

اما به سراغ اقدامات جبرانی مانند اما به سراغ اقدامات جبرانی مانند 
ایجاد استفراغ یا اسهال نمی روند. عمده ایجاد استفراغ یا اسهال نمی روند. عمده 

افراد چاق از این دسته هستند. این افراد افراد چاق از این دسته هستند. این افراد 
مشکل شان چاقی است، اما نه به اندازه دو گروه مشکل شان چاقی است، اما نه به اندازه دو گروه 
اول اشتغال ذهنی وسواس گونه نسبت به غذا اول اشتغال ذهنی وسواس گونه نسبت به غذا 
دارند و نه دست به پاکسازی می زنند. اینها از دارند و نه دست به پاکسازی می زنند. اینها از 
نظر جسمانی سالم تر از دو گروه اول هستند، نظر جسمانی سالم تر از دو گروه اول هستند، 

چون فقط مشکل  شان اضافه وزن است و چون فقط مشکل  شان اضافه وزن است و 
اقدامات خودتخریبی ندارنداقدامات خودتخریبی ندارند


