
 

 

 پرخوری عصبی 
پرخوری عصبی یک بیماری روانی جدی است. این بیماری می تواند هر کسی را از هر  

قومیت یا نژادی تحت تأثیر قرار دهد. افراد مبتال به پرخوری عصبی درگیر  سن ، جنس ، 

چرخه خوردن مقدار زیادی غذا )به اصطالح پرخوری( می شوند و سپس سعی می کنند با  

روش های مختلف آن پرخوری را جبران کنند. در این مقاله به بررسی کامل پرخوری  

 عصبی می پردازیم. 
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 پرخوری عصبی چیست؟ 

( ، یک اختالل جدی در خوردن است که می تواند تهدید کننده Bulimiaپرخوری عصبی )

زندگی فرد باشد. افراد مبتال به پرخوری عصبی ممکن است به طور مخفیانه پرخوری کنند  

مقادیر زیادی غذا بخورند و قدرت کنترل خود در برابر غذا را از دست بدهند و سپس   -

 دنشان خارج کنند. سعی کنند غذاهای اضافی را به روشی ناسالم از ب 

افراد مبتال به پرخوری عصبی برای خالص شدن از کالری های اضافه و جلوگیری از  

افزایش وزن، ممکن است از روش های مختلفی استفاده کنند که اصطالحا به آنها پاکسازی  

گفته می شود. به عنوان مثال ، ممکن است فرد با روش های غیر اصولی مانند فرو کردن  

حلق خود را دچار استفراغ کند یا از داروهای ملین ، مکمل های کاهش وزن ،  انگشت در  

ادرار آورها استفاده کنید. یا ممکن است از روش های دیگری برای خالص شدن از کالری 

و جلوگیری از افزایش وزن مانند روزه داری ، رژیم سخت یا ورزش بیش از حد استفاده 

 کند. 

 

 عالئم پرخوری عصبی 

 عالئم و نشانه های پرخوری عصبی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 فرد به صورت افراطی درگیر فرم و وزن بدن خود است.  •



 

 

 زندگی در ترس از افزایش وزن  •

 مقادیر غیر طبیعی زیاد غذا در یک وعده  چرخه های تکراری خوردن •

احساس از دست دادن کنترل در هنگام پرخوری، مثل اینکه نمی توانید غذا را کنار   •

 بگذارید یا نمی توانید آنچه می خورید کنترل کنید 

خودتان را مجبور به استفراغ یا ورزش بیش از حد کنید تا بعد از پرخوری از  •

 افزایش وزن جلوگیری کنید 

 استفاده از ملین ها ، ادرار آورها بعد از پرخوری •

 روزه گرفتن های مکرر ، محدود كردن كالری یا پرهیز از مصرف برخی غذاها   •

 استفاده بیش از حد از مکمل های غذایی یا محصوالت گیاهی برای کاهش وزن   •

شدت پرخوری با تعداد دفعاتی که فرد در هفته پاکسازی می کند تعیین می شود، معموالً  

 حداقل یک بار در هفته و حداقل به مدت سه ماه.

 علت های بروز پرخوری عصبی 

علت دقیق پرخوری عصبی مشخص نیست. عوامل بسیاری می توانند در بروز اختالالت  

ک ، محیط زندگی ، سالمت عاطفی ، انتظارات خوردن نقش داشته باشند ، از جمله ژنتی 

 اجتماعی و سایر موارد.

 ریسک فاکتورها 

دختران و بانوان بیشتر از پسران و مردان به پرخوری عصبی مبتال می شوند. پرخوری  

 غالباً در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می شود. 

 مکن است شامل موارد زیر باشند: عواملی که خطر ابتال به پرخونی را افزایش می دهند م

 ژنتیک 

افرادی که دارای خویشاوندان درجه یکی )خواهر و برادر ، والدین یا فرزندان( هستند که  

اختالل خوردن دارند ، ممکن است بیشتر در معرض خطر ابتال به پرخوری عصبی باشند.  

 هد.اضافه وزن در کودکی یا نوجوانی هم ممکن است خطر ابتال را افزایش د

 مسائل روانشناختی و عاطفی

مشکالت روحی و روانی مانند افسردگی ، اختالالت اضطرابی یا اختالالت مصرف مواد با  

اختالالت خوردن ارتباط تنگاتنگی دارد. افراد مبتال به پرخوری عصبی ممکن است در  

مورد خود احساس منفی کنند. در برخی موارد ، حوادث آسیب زا و استرس محیطی می  

 توانند از عوامل موثر در این امر باشند. 



 

 

 رژیم گرفتن

افرادی که رژیم می گیرند بیشتر در معرض ابتال به اختالالت خوردن هستند. بسیاری از  

افراد مبتال به پرخوری عصبی ، مصرف کالری را بین دوره های پرخوری به شدت محدود  

پاکسازی را تحریک کند. سایر  می کنند ، که ممکن است تمایل به پرخوری دوباره و سپس 

 عوامل محرک پرخوری می تواند شامل استرس ، تصویر بد از بدن و بی حوصلگی باشد.

 

 عوارض پرخوری عصبی 

دی و حتی تهدید کننده زندگی ایجاد کند. این  پرخوری عصبی ممکن است عوارض ج 

 عوارض احتمالی عبارتند از:

 عزت نفس منفی و مشکالت در روابط و عملکرد اجتماعی  •

 کم آبی بدن ، که می تواند منجر به مشکالت عمده پزشکی مانند نارسایی کلیه شود  •

 مشکالت قلبی ، مانند ضربان قلب نامنظم یا نارسایی قلبی  •

 پوسیدگی شدید دندان و بیماری لثه  •

 پریودهای نامنظم در زنان •

 مشکالت گوارشی  •

 اضطراب ، افسردگی ، اختالالت شخصیتی یا اختالل دو قطبی  •

 سوء مصرف الکل یا مواد مخدر  •



 

 

 خودزنی ، افکار خودکشی یا خودکشی  •

 زمان مراجعه به پزشک 
در صورت بروز عالئم پرخوری عصبی ، در اسرع وقت به دنبال کمک پزشکی باشید. در  

 صورت عدم درمان ، پرخوری عصبی می تواند به شدت بر سالمتی شما تأثیر بگذارد.

ید. اگر تمایلی  در مورد عالئم و احساسات پرخوری عصبی با پزشک متخصص صحبت کن

به رفتن پیش پزشک ندارید ، با شخصی که به او اعتماد دارید، در مورد شرایط خود  

صحبت کنید. خواه یک دوست یا یک فرد عزیز در زندگی شما باشد. مثل یک معلم یا  

شخص دیگری که به او اعتماد دارید. او می تواند به شما کمک کند اولین قدم ها را برای 

 و مراجعه به پزشک بردارید.  درمان پرخوری

 

 جلوگیری 

اگرچه هیچ روش مطمئنی برای جلوگیری از پرخوری وجود ندارد ، اما می توانید  

ان حرفه ای پیش از وخیم شدن شرایط سوق  نزدیکانتان را به سمت رفتار سالم تر یا درم

 دهید. با رعایت نکات زیر می توانید به نزدیکان خود کمک کنید: 



 

 

تصویری از بدن سالم را در کودکان خود ، بدون توجه به اندازه و شکل آنها ، تقویت   •

کنید. به آنها کمک کنید تا از راه های دیگری غیر از ظاهر خود میزان اعتماد به  

 ا تقویت کنند. نفسشان ر

 وعده های خانوادگی منظم و لذت بخشی داشته باشید.  •

از صحبت در مورد وزن در خانه خودداری کنید. در عوض بر داشتن یک سبک   •

 زندگی سالم تمرکز کنید.

رفتارهای پاکسازی مانند استفاده بیش از حد از مکمل های کاهش وزن یا ملین ها را   •

 نهی کنید. 

ت کنید. او می تواند شاخص های اولیه پرخوری  با پزشک متخصص خود صحب  •

 عصبی را شناسایی کند و از پیشرفت آن جلوگیری کند. 

اگر به یکی از اقوام یا دوستی خود مشکوک شدید که دارای مشکالت غذایی است که   •

می تواند منجر به اختالل خوردن یا چاقی عصبی شود یا نشان دهنده آن است ، در 

دیکان او صحبت کنید و بپرسید چگونه می توانید به او کمک  مورد این مسائل با نز

 کنید. 

 جمع بندی 

پرخوری غالباً یک چرخه معیوب از بین دادن و پاکسازی است که توسط چیزهایی مانند  

 گرسنگی، غم یا استرس ایجاد می شود. 

 ممکن است فرد رژیم های سخت یا ورزش های سنگینی برای خود تعیین کند.  

منجر به دوره هایی از غذا خوردن بیش از حد و از دست دادن کنترل در    پرخوری عصبی

 برابر غذا )پرخوری( می شود ، پس از آن فرد احساس گناه یا شرم می کند. 

اما  معموال بعد از پرخوری فرد پاکسازی می کند تا از دست کالری های اضافه خالص شود 

 دوباره احساس گرسنگی به او دست می دهد و چرخه ادامه می یابد. 

این بیماری تنها با کمک یک پزشک متخصص از بین می رود و بهترین کار این است که  

به محض مشاهده برخی از عالئم بیماری، برای تشخیص دقیق، به یک متخصص مراجعه  

 کنید. 

جراحی چاقی  جراحی کاهش وزن مقاالت  برای افزایش اطالعات خود در مورد روش های 

 را مطالعه نمایید. اسلیو معده و 

 منابع: 
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