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: استعدادهای زیستی تا چه حد در اختالل آنورکسیا 
نقش دارند؟

پژوهش ها نشان می دهند که فرد باید از نظر زیستی برخی زمینه های 
ژنتیک برای ابتال به آنورکسیا را داشته باشد. یکی از مهم ترین دالیل 
آن است که همه گیری آنورکسیا در دوقلوهای همسان )مونوزایگوت 

یا تک تخمکی( بیشتر از دوقلوهای دوتخمکی است. 
: افراد مبتال به آنورکسیا چگونه گرسنگی و بی غذایی 

شدید را تاب می آورند؟
تداوم آنورکسیا با افزایش اوپیوئیدهای درون زا )شبه مورفین هایی 
که در مغز ساخته می شوند( همراه می شود به این معنی که گرسنگی 
طوالنی و مزمن نوعی احساس افوریا یا نشئگی در این افراد به وجود 
می آورد. به دلیل افزایش اوپیوئیدهای درون زاست که این افراد می توانند 
گرسنگی را تاب بیاورند، اما هنوز نمی دانیم که گرسنگی اوپیوئیدها 
را باال می برد یا باال بودن اوپیوئیدها باعث میل افراد به گرسنگی 
می شود. در هر صورت، امروزه ثابت شده که تداوم آنورکسیا با باال 
بودن اوپیوئیدها ارتباط دارد. همینطور دیده شده که برخی مبتالیات 
به آنورکسیا یا افرادی که بعد از پرخوری اقدامات جبرانی انجام 
می دهند، از این اقدامات لذت می برند. بخشی از آن به می تواند به 
دلیل حس خوب ناشی از بیرون ریختن غذا و خالص شدن از 
کالری غذا باشد و بخشی هم می تواند دالیل ملکولی و مغزی داشته 

باشد مثل همیل باال رفتن اوپیوئیدهای درون زا.
بیماران دچار بولیمیا از پرخوری حال خوشی پیدا می کنند و هیجانات 

منفی خود را با خوردن حمله ای کنترل می کنند. این افراد 
موقع اضطراب یا فشار یا غم مدام می  خورند. 

اوپیوئیدهای  با  هم  خوش  حال  این 
درون زا ارتباط دارد. در اغلب این 

افراد داروهایی که اوپیوئیدها و 
درنتیجه حس نشئگی را مهار 

می کنند، می توانند در درمان 
کمک کننده باشند. 

: خانواده تا چه 
حد می تواند در بروز 
آنورکسیا موثر باشد؟

آمارها نشان می دهند، 
که  خانواده هایی  در 
آشفتگی،  خصومت، 

هم ریختگی  به  و  انزوا 
بیشتر است  بچه ها بیشتر 

با  خوردن  اختالل  دچار 
می شوند.  جبرانی  اقدامات 

که  هایی  خانواده  در  همچنین 
همدلی والدین کم است پرخوری 

های حمله ای افزایش می یابند در نتیجه به نظر می رسد در این 
بچه ها غذا جایگزین نوازش شده است. این جا به جایی نمادین 

)سمبولیک( مادر و غذا  به زمان نوزادی برمی گردد که مادر هم 
تغذیه کننده و هم نوارش گر ما بوده و همواره این دو با هم گره 
خورده بود. عالوه بر آن، گفته می شود در خانواده هایی که پدر و 
مادر دچار کشمکش هستند، شاید آنورکسیا وسیله ای باشد برای 
جلب توجه پدر و مادر. درواقع نوجوان با این روش می خواهد 
خود را کانون توجه کند یا حواس پدر و مادر را از کشمکش پرت 
کند. گاهی بروز اختالل آنورکسیا در سنین نوجوانی را به دلیل 
تالش برای اثبات هویت مستقل  در نوجوان می دانند و این که 
نوجوان می خواهد به همه نشان بدهد که شخصیت مستقل پیدا 
کرده و با اصرار والدینش غذا نمی خورد. گاهی هم این رفتار ابراز 
خشمی است نسبت به مادر کنترل کننده که مدام در حال توصیه و 

دستور به فرزند خود است.
: اجتماع تا چه حد می تواند موثر باشد؟

حتما موثر است. به عنوان مثال، دخترانی که به مدارس سختگیرانه 
باله می روند 7 برابر بیشتر از دختران هم سن شان دچار انورکسیا نروزا 
هستند. در پسرانی هم که در مدارس کشتی هستند که وزن در آنجاها 
معیار مهمی است، شیوع اختالل خوردن 17درصد گزارش شده که 

خیلی باالتر از درصدهای نرمال پسران است.
برخی عقیده دارند محیط در بروز این اختالل موثر بوده، اما برخی 
دیگر از کارشناس ها عقیده دارند که علیت معکوس است یعنی اصوال 
چون این افراد در ابتدا دچار وسواس کمال گرایی و وسواس نسبت 

به بدن بوده اند، به سمت باله یا کشتی حرفه ای رفته اند.
: عوارض جسمانی آنورکسیا چیست؟

از لحاظ بالینی، افرادی که این همه وزن کم می کنند، دچار 
مشکالت جدی می شوند. درجه حرارت بدن 
پایین می آید و احساس سرما می کنند، 
می کنند،  پیدا  خون  فشار  افت 
فعالیت محور کورتیزول شان 
درنتیجه  می خورد،  هم  به 
نسبت  آنها  بدن  مقاومت 
به بیماری ها کاهش پیدا 
می کند و ممکن است 
های  بیماری  به  بیشتر 
شوند.  مبتال  عفونی 
در افرادی که اقدامات 
جبرانی مانند اسهال یا 
استفراغ مصنوعی انجام 
می دهند، مشکالت بدنی 
همچنین  است.  بیشتر 
به مواد و  اختالالت وابسته 
الکلیسم و اختالالت عاطفی در 

این افراد بیشتر است. 
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.

اختالالت خوردن می تواند برای هر کسی اتفاق بی افتد. و هر کسی 
را تحت تاثیر قرار دهد. از یک دختربچه کوچک گرفته تا مردهای 
میانسال، همه می توانند دچار این اختالالت شوند. فقط در آمریکا 
نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از اختالالت خوردن رنج می برند. از میان 
این ارقام نام های مشهوری نیز به چشم می خورد. برای مثال ما 
در این مقاله، ۹ نفر از افراد مشهوری که از اختالل خوردن رنج 
می برند را معرفی خواهیم کرد. این افراد پیشتر درباره بیماری خود 
صحبت کرده اند. اگر شما نیز از این اختالالت رنج می برید ادامه 
این مقاله را بخوانید تا متوجه شوید که این افراد درباره بیماری و 

وضعیتشان چه گفته اند.

)Demi Lovato( دمی لواتو
دمی لواتو یکی افراد مشهوری است که در جوانی عالوه بر مشکل 
بی اشتهای عصبی یا آنورکسیا )anorexia(، مشکل پرخوری 
عصبی یا بولیمیا )bulimia( نیز داشته است. از سال ۲۰1۰ پس 
از بهبودی از این دو اختالالت غذا خوردن به نوعی، تبدیل به 
یک سخنگوی غیر رسمی به نمایندگی از دختران جوانی که از 

این اختالالت رنج می برند شده است.
چنین  که  نمی کردم  فکر  من  به سرعت گذشت،  من  »زندگی 
وضعیتی از سن ۲1 سالگی و ناگهانی به سراغ من بیاید. من 

تقریبا نزدیک بود بمیرم.«
او پس از مبارزه با این بیماری ها، طی دوره ریکاوری خود تبدیل به 
مدل شد. و با تمرکز بر روی تناسب اندام خود برای بهبودی بیشتر 
تالش کرد. او همچنین از اختالل دو قطبی رنج می برد و از روال 

تناسب اندامش برای مدیریت این اختالل روانی استفاده می کند.

)Paula Abdul( پائوال عبدل
پاوال عبدل، رقاص و خواننده مشهور آمریکایی است که از سن 
7 سالگی به رقص روی آورد. از همان 7 سالگی در مورد توده 
عضالنی بدن خود دار نگرانی می شود. پس از غذا خوردن شروع 

به تهوع و استفراغ می کرده است.
»من تقریبا برای یک مدت طوالنی سرم را روی کاسه توالت می گذاشتم 

و برای ساعت ها باال می آوردم و واقعا احساس بدی داشتم.«
او سرانجام در سال 1۹۹۴ در یک کلینیک بهداشت روان مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پائوال عبدل اکنون با انجمن ملی 
این  به  که  افراد جوانی  تا  می کند  اختالالت خوردن همکاری 

اختالالت مبتال هستند کمک کند.

)Lady Gaga( لیدی گاگا
در سال ۲۰1۲ عکس هایی از لیدی گاگا در وبسایت هیوالهای 
کوچک )Little Monsters( که مربوط به او و هوادارانش است 
قرار گرفت. این عکس ها نشان می داد که لیدی گاگا از 1۵ سالگی با 
اختالالت خوردن بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی مواجه بوده 
است. او درباره چرخه های اضافه وزن و کاهش وزن خود عکس های 
زیادی منتشر کرده است. او یکی از شخصیت های معروفی است که 
به اشخاصی که از اختاللت خوردن، مسائل مربوط به مواد مخدر و 
هر کسی که برای رسیدن به ظاهری مناسب می کوشد کمک می کند.

»برخورد با این مسائل واقعا سخت است، اما … باید با کسی 
در مورد آن صحبت کرد.«

)Russell Brand( راسل برند
انگلیسی  بازیگران و کمدین های مشهور  از  راسل برند یکی 
است و بیشتر به خاطر بیانیه های بیدادگرانه اش شناخته می شود. 
او درباره پرخوری عصبی و اعتیادش به مواد مخدر در دوره 

نوجوانی صحبت کرده است.
نکته: شیوع اختالالت خوردن در زنان بیشتر از مردان است، چیزی 
حدود 1۰ میلیون نفر از مردان در معرض اختالالت خوردن قرار دارند.
»به من گفتند که چنین چیزی در پسران جوان واقعا نادر است و کم 
پیش می آید. من دستپاچه شده بودم اما  برای من خوب تمام شد.«
از کمک ها  به گیاهخواری روی آورده است و  اکنون  راسل 
و هزینه هایی که برای برنامه های ریکاوری مواد مخدر به راه 

انداخته است صحبت می کند.

)Jane Fonda( جین فوندا
جین فوندا یکی از اولین زنان معروفی بود که به طور آشکارا، 
درباره اختالالت خوردن خود صحبت کرد. او از سن 1۲ سالگی 
با بولیمیا یا پرخوری عصبی مواجه بود. جین فوند تا حدودی 
خود را سرزنش می کند و می گوید: »من فکر می کردم برای 
اینکه دوست داشتنی شوم و همه من را دوست داشته باشند، 
می بایست حتما الغر و ظریف می ماندم. این تصورات برای 

من منجر به بروز مشکالتی شد.«
آگاهی خود  تا سطح  برای مدت طوالنی تالش می کند  وی 
را درباره پرخوری عصبی و بی اشتهای عصبی باال ببرد. و با 
رده  تمام  در  زنان  برای  الگو  ۳۰ ساله یک  تجربه ای حدودا 

های سنی تبدیل شده است.

)Diana, Princess of Wales( دیانا، شاهزاده ولز
شاهزاده دیانا در سال 1۹۹۴ به طور عمومی درباره مسائل خود با 

بولیمیا و زخم های خود صحبت کرد.
او در سخنرانی عمومی خود گفت: »من مطمئن هستم که راه حل 
نهایی در خود فرد است. اما با کمک و آموزش به بیمار توسط 
متخصصان، خانواده و دوستان، افراد مبتال به اختالالت خوردن 
می توانند راهی بهتر برای مقابله بیماری خود و با زندگی پیدا کنند.«

)Jordan Younger( جردن یانگر
جردن یانگر یکی از مشهورترین وبالگ نویسان و فعاالن اینستاگرام 
است که به عنوان یک ورزشکار موفق نیز شناخته می شود. در سال 
۲۰1۵ برای مبارزه با اختالالت خوردن گیاهخوار شد. اختالل او 
ارتورکسیا )Orthorexia( است. ارتورکسیا در حال حاضر به 
عنوان یک اختالل بالینی توسط روانشناسان شناخته نشده است، اما 
این نوع اختالل غذا خوردن به طور فزاینده ای رو به گسترش است.

)Elton John( التون جان
التون جان پیش تر سابقه اعتیاد به الکل و سوء مصرف 
مواد مخدر را داشته است. او همچنین مبتال به بولیمیا یا 
پرخوری عصبی بود. پس از ملحق شدن به یک برنامه 

ترک اعتیاد موفق به ترک آن شد.
در یک مصاحبه با لری کینگ گفت: »با تکرار کردن این 
کلمات که )من به کمک نیاز دارم( می دانستم که واقعا 

می خواهم بهتر شوم و من متعهد شدم که بهتر شوم.«
شاهزاده  نزدیکش  دوست  که چون  گفت  همچنین  او 
دیانا با اختالل خورد بولیمیا مواجه بود توانست راه مبارزه با 
انسان دوستانه از طریق  آن را پیدا کند. او اکنون به کارهای 

اداره بنیاد ایدز التون می پردازد.

)Alanis Morissette( آالنیس موریست
آالنیس موریست یک خواننده مشهور است. در اولین روزهای 
ورود به عرصه موسیقی او از بی اشتهایی عصبی یا آنورکسیا 
عمومی  انظار  در  گرفتن  قرار  از  همین  برای  می برد.  رنج 
هراس داشت. برای همین نزدیک بود که در همان ابتال با 

شود. مواجه  بزرگ  شکستی 
و  می شود  آشنا  خوردن  اختالالت  درمانگر  یک  با  او 
اکنون درباره روند بهبودی خود صحبت می کند. به یوگا، 
زندگی خود  تا  میپردازد  مراقبه  و  مطالعه مجالت سالمت 

کند. مدیریت  بهتر  را 
منبع: سایت نسخه

۹ سلبریتی معـروفی کـه از اختـالل خـوردن رنـج می بـرنـد

استعدادهای زیستی  در آنورکسیا


