
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

50, 2015, 4, s. 169 - 177 

NA POMOC PRAXI 

ZÁVISLOSŤ A PORUCHY PRÍJMU 
POTRAVY 

O.NUUDANEVYCH,O.SEMERENKO 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 
Riaditeľ: MUDr. Oleg Martinove 

Súhrn 

Práca sa zameriava na aktuálny problém súvisiaci s častým spúšťačom závislostí 
(najmä závislosti od alkoholu u žien) a to na primárnu poruchu príjmu potravy, ďa
lej na nedostatočnú pozornosť zo strany samotných zdravotníkov čo sa týka diagnos
tiky tejto poruchy, ktorá pri už rozvinutej závislosti v nemalej miere ovplyvňuje 
efektivitu poskytovanej pomoci takýmto jedincom. Autori poukazujú na potrebu 
komplexného terapeutického prístupu u závislých s touto pridruženou diagnózou. 

K ľ ú č o v é s lov á: poruchy príjmu potravy - anorexia - alkorexia - bulímia -
diagnostika -látková a nelátková závislosť - terapia 

O. Maidanevych, O. Semerenko: ADDICTION 
AND EATING DISORDERS 

Summary 

The work higlihts the current problems, such as freguent start of dependencies 
(especially alkohol dependence of women) caused by primary eating disorder, lack of 
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attention from health professionals towards earlier diagnosis of eating disorders in 
finding addictological diagnosis and providing help to dependent persons. The 
authors stress the comprehensive therapeutic approach to addicts who have a secon
dary diagnosis- an eating disorder. 

Key w o r ds: eating disorders - anorexia - alcorexia - bulimia - diagnostics -
substance and non-substance dependence - therapy 

Cieľ práce 

Cieľom práce je informovať o poruchách príjmu potravy u závislých, 
poukázať na súvislosti medzi poruchami príjmu potravy a látkovými závis
losťami. Autori poukazujú na možný rozvoj závislosti na podklade primár
nej poruchy príjmu potravy a naopak na problémy súvisiace s diagnostikou 
a liečbou porúch príjmu potravy u závislých. Kladú dôraz na aktuálnosť 
a potrebu vytvoriť špecializované skupiny v komplexnej psychoterapii tých
to pacientov. 

Metodika 

Prehľad odbornej literatúry, údaje zo zdravotníckej štatistiky, vlastné 
skúsenosti z praxe. 

Nový pohľad na poruchy príjmu potravy 
aj v súvislosti s látkovou závislosťou 

N a svete trpí poruchami príjmu potravy približne 8 000 000 ľudí. Môže 
ísť o mierne prejedanie sa s nadváhou alebo aj o vážne poruchy akými sú 
bulímia a anorexia. Obe ochorenia ohrozujú zdravie a život a vyžadujú si 
psychiatrickú liečbu. 

Je známe, že celosvetovo na anorexiu ochorie 12 zo 100 tisíc a na bulímiu 
24 zo 100 tisíc ľudí. Počet chorých bulímiou má za posledných 10 rokov na
rastajúcu tendenciu a je 2 až 4-krát vyšší, ako ochorenie anorexiou 
(Andersen a Ray, 1985). 

Väčšina výskumov o poruchách príjmu potravy sa týka žien, z ktorých až 
90 % predstavujú dievčatá vo veku 12 - 24 rokov, v ďalších 10 % ide 
o staršie ženy a o mužov. Totuto chorobou trpí 1 % adolescentiek a lO-krát 
menej adolescentov (Gotestam a Agras, 1995). 
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V súčasnosti však poruchami príjmu potravy trpí stále viac mužov, pri
čom od roku 2008 do 2010 podľa údajov SZO došlo u chlapcov vo veku od 12 
do 16 rokov k dvojnásobnemu nárastu. 67 % z nich trpí ťažkou kachexiou 
a ďalšími duševnými poruchami. Jeden zo sto adolescentov chce pre nespo
kojnosť zo svojim výzorom spáchať samovraždu. Redukčné diéty až osem
násťkrát zvyšujú riziko vzniku anorexie (RIA Novosti, 2009). 

U mužov sú problémy s príjmom potravy častejšie spojené s alkoholiz
mom a sú pitím posilňované, ale aj maskované. Príčinou týchto porúch 
u žien býva neraz neschopnosť sebaprijatia ako takej (napr. nenávisť voči 
sebe), kým u mužov prejedanie sa často vzniká v dôsledku potláčania agre
sivity, ktorú kompenzujú jedlom, sladkosťami, alkoholom a stimulujú si tak 
dobrú náladu. Vzniká obraz spoluzávislosti, kedy jedinci odmietajú svoje 
"JA" a "nahrádzajú ho" tukovým tkanivom. 

Nadváha i anorexia sú v konečnom psychosomatické ochorenia, kde po
rucha správania je spojená s poruchou príjmu potravy. Vyžadujú psychote
rapiu zameranú na vysporiadanie vnútorných konfliktov. 

Príčiny podieľajúce sa na vzniku poruchy sú rôznorodé, napr. predčasné 
pohlavné dospievanie, porucha osobnosti, posmech okolia pre nadmernú 
hmotnosť, nízke sebavedomie, maladaptívna rodinná výchova, či faktor de
dičnosti (pri anorexii v príbuzenstve sa až dvanásťnásobne zvyšuje riziko 
vzniku poruchy). 

Rovnako rôznorodé sú aj dôsledky porúch príjmu potravy, napr. vypa
dávanie vlasov, zubov, vráskavá pokožka, stály pocit studených rúk a nôh, 
poruchy metabolizmu, poruchy menštruačného cyklu, až v dôsledku kache
xie či samovraždy smrť (Thelen a kol., 1992). 

Klasifikácia a diagnostika 

Poruchy príjmu potravy sú zaradené v MKCH-10 a v DSM-IV. 
V MKCH-10 ako diagnózy F 50.0-F 50.9; DSM-IV uvádza dve špecifické po
ruchy príjmu potravy u dospelých a to anorexiu a mentálnu bulímiu a sú 
označené ako Eating disorder not otherwise specified (EDNOS), čiže ako po
ruchy príjmu potravy inak nedefinované (APA, 1994). 

Epidemiológia 

Poruchy príjmu potravy sú tretím najčastejším problémom dospie
vajúcich dievčat a mladých žien (po asthme a obezite). 

Vyskytujú sa predovšetkým v priemyselne vyspelých krajinách, kde sú 
pozorované hlavne u jedincov z vyšších z sociálnych vrstiev (Mitchell a kol., 
1985). V súčasnosti sa pozoruje ich nárast aj mimo miest, a v skupinách 
s nižším príjmom. Postihujú takmer výhradne ženy. U mužov je výskyt 
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mentálnej anorexie približne o 10 percent nižší a čo sa týka výskytu bulí
mie, táto tvorí u mužov približne 15 % z celkového počtu hlásených prípa
dov (Carlat a Camargo, 1991). Výskumy o prevalencii poruchy "binge-eat
ing" naznačujú, že u žien sa vyskytuje asi 1,5-krát častejšie, než u mužov 
(Spitzer a kol., 1992). Za posledných 10 rokov sa zmenil pomer žien a mužov 
s uvedenou poruchou z 20:1 na 10:1. Výskyt mentálnej anorexie u dievčat 
a u mladých žien sa vo vyspelých krajinách odhaduje na 0,4 až 1 % a výskyt 
mentálnej bulímie (v závislosti od veku, sociálneho postavenia, podľa dia
gnostických kritérií a metodík pre prieskum) na 0,9 až 4 % (Agras a kol., 
1992; Gotestam a Agras, 1995). 

V prierezovej štúdii bratislavských autorov sa uvádza, že 43,5 % pacien
tov s poruchami prijmu potravy nadužíva (je závislých alebo zneužíva) as
poň jednu psychoaktívnu látku. Celoživotný výskyt nadužívania aspoň jed
nej psychoaktívnej látky bol zistený u 49 % pacientov s poruchami príjmu 
potravy. Najtypickejšími a konkrétnymi nadmerne užívnými psycho aktívny
mi látkami boli tabak (36,5 %), alkohol (16,5 %) a kofeínove nápoje (11 %) 
(Turček, 2007). 

Poruchy príjmu potravy sa zvyčajne začínajú prejavovať v období dospie
vania a ranej dospelosti, ich výskyt pred pubertou je extrémne vzácny. Prie
merný vek pri začiatku ochorenia anorexiou býva 17 rokov (14 - 18). Men
tálna bulímia sa začína objavovať o niečo neskôr, v priemere u 22-ročných. 
Poruchy "binge-eating" sa objavujú častejšie v závere dospievania a v ranej 
dospelosti, 20 - 30 % z nich prechádza do chronického štádia až invalidity, 
cca 50 % chorých sa pri včasnej a adekvátnej liečebnej intervencii uzdravÍ. 
Úmrtnosť je 0,7 -17,8 %, pričom tu ide zväčša o samovraždy (APA, 1994). 

Genetické súvislosti medzi alkoholizmom a bulímiou 

Ľudia závislí od alkoholu majú väčšiu genetickú predispozíciu k po
ruchám stravovania a naopak, pričom poruchami príjmu potravy trpia čas
tejšie ženy závislé od alkoholu. V roku 2013 sa uskutočnila v spolupráci od
borníkov z Austrálie, Queenslandského inštitútu pre lekársky výskum štú
dia. V Medical Center of Washington University of St. Louis potvrdili exis
tenciu spoločných génov spojených ako s jednou, tak aj s druhou patológiou 
(Munn-Chernoff a kol., 2013). Zo žien liečených pre závislosť od alkoholu 
trpelo bulímiou 36 % a zo žien s mentálnou bulímiou, typ so zvracaním bolo 
22 až 35 % závislých od alkoholu. Je to podstatne vyššie percento, ako bolo 
zistené u žien s anorexiou (9 %). Vznik závislosti od alkoholu a porúch príj
mu potravy súvisí do značnej miery aj s genetickou dispozíciou. Uvádzaný 
genetický vplyv pre vývoj alkoholizmu je 50 - 74 % a pre vznik bulímie 28 -
83 %. Odborníci uviedli údaje o 5993 austrálskych dvojčatách, jednovaječ
ných a viacvaječných, rovnakého i rozdielneho pohlavia. Pre kvantifikáciu 
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miery dedičných rysov použili klasickú Bliznecovu metódu. Je známe, že 
identické dvojčatá majú identické gény a že dizygotné dvojčatá sú si gene
ticky viac podobné, než ostatní súrodenci. Porovnaním spoločných charakte
ristických prejavov u všetkých dvojčiat možno zistiť, do akej miery sú tieto 
určené geneticky a do akej sa na nich podieľa prostredie. Pomocou na to za
meraných dotazníkov sa z celého súboru identifikovala u jedincov mužského 
pohlavia závislosť od alkoholu v 24 % a u jedincov ženského pohlavia v 6 %. 
Takmer u 11 % mužova u 13 % žien sa vyskytli pravidelné záchvaty bulí
mie. Približne 14 % žien praktizovalo rôzne taktiky na ostránenie jedla zo 
žalúdka (tzv. kompenzačné správanie), u mužov toto zisťované nebolo. Te
stovaním rôznych genetických modelov sa odhalil vysoký stupeň genetickej 
korelácie medzi závislosťou od alkoholu a bulímiou a medzi závislosťou od 
alkoholu a kompenzačným správaním (zvracanie, laxantíva). U žien bola 
v porovnaní s mužmi zistená vyššia genetická korelácia (Munn-Chernoff 
a kol., 2013). 

Určité obdobia v živote človeka predisponujú k manifestácii niektorých 
genetických rizík a môžu sa skôr prejaviť. Je známe, že u dievčat v puber
tálnom veku sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku porúch stravovania, ako aj 
zneužívania alkoholu. Na druhej strane skoré menopauzy u žien môžu vyvo
lať bulímiu a škodlivé pitie alkoholu. V oboch prípadoch svoj podiel na ich 
vzniku má aj psychický podklad. Súčasne však okrem genetickej dispozície 
je treba brať do úvahy aj značný vplyv vonkajších faktorov, napr. ťažkých 
životných podmienok, neraz vedúcich k alkoholizmu a k prejedaniu sa 
(Čist jakov a Mališev, 2013). 

Medzi iné poruchy príjmu potravy, zaradené do klasifikácie patrí aj 
drunkorexia alebo alkorexia - porucha správania, ktorá je charakterizovaná 
ako tzv. "alkoholová diéta", kde namiesto normálneho jedla za účelom zníže
nia alebo kontrolovania si hmotnosti títo jedinci pijú alkohol. Ide o nové, 
tzv. "chorobné šialenstvo" u mladých ľudí. Často celý týždeň hladujú, aby 
mohli na jeho konci uspokojiť svoju túžbu po alkohole a aby pritom nepre
kročili sledovaný týždenný príjem kalórií. Pri takomto víkendovom opíjaní 
sa a hladovaní počas týždňa telo na hmotnosti z obrovskej dávky kalórií, 
ktorú v podobe alkoholu skonzumuje, nepriberá. Takéto správanie je ne
smierne nebezpečné a ohrozuje mladých cukrovkou, v horšom prípade do
konca nádorovým ochorením pankreasu (Adam. sk, 2012). 

K liečbe porúch príjmu potravy u závislých 

Liečba porúch príjmu potravy by mala začať motiváciou chorého, ktoré
mu lekár vysvetlí dôležitosť správnej hmotnosti pre zdravie. Intervencia 
u dietológa pomôže pacientovi vyhodnotiť vlastné stravovanie, prebytok 
alebo nedostatok živín, poskytne sa mu odborná rada ako sa správne stravo-
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vať a vylúčiť čo najviac možné zdravotné problémy. Vyhotoví sa plán vyvá
ženého stravovania podľa potreby redukcie hmotnosti, jej prírastku alebo 
udržania si aktuálnej hmotnosti. Ozrejmí sa, ak je nutné nahradiť niektoré 
potraviny inými. Ďalšie sedenia pacienta s poruchou príjmu potravy s die
tológom slúžia na posúdenie zmeny zdravotného stavu, zhodnotia sa dosiah
nuté výsledky a pacient sa motivuje pokračovať v liečbe. 

Kontrola u lekára sa odporúča každý mesiac. V priebehu stretnutí má 
pacient príležitosť uvedomiť si sám svoj problém a zvážiť potrebu sa liečiť aj 
u psychiatra a psychológa, prípadne mu psychiatrickú konzultáciu alebo 
psychologické poradenstvo navrhne dietológ. Pravidelné monitorovanie 
týchto pacientov zabraňuje progresii ich ochorenia a jeho prechodu do ďal
ších fáz. 

Pacienti s poruchami príjmu potravy by sa ideálne mali začať liečiť už 
pri výskyte prvých varovných príznakov ochorenia. Pri dlhodobom priebehu 
ochorenia je zvyčajne už prognóza zlá, nakoľko sa o. i. kumulujú zlé rodinné 
vzťahy, porucha sebaúcty (zvracanie pri bulímii) rozvíja sa depresia, neraz 
závislosť od alkoholu, nikotínu, od drog, pričom súčasťou obrazu bývajú čas
to aj poruchy osobnosti a neraz aj sexuálne násilie. Bez ohľadu na existen
ciu pozitívnych či negatívnych prognostických faktorov je chorobu nutné 
včas diagnostikovať a liečiť, kde rola lekára je zásadná. 

Po rozhodnutí pacienta absolvovať komplexnú liečbu ho terapeutický tím 
informuje (psychiater, dietológ, psychológ, iný psychoterapeut), že jeho lieč
ba potrvá 6 mesiacov až 2 roky, z toho aktívna fáza má trvanie od 3 do 6 
mesiacov. Diagnóza poruchy príjmu potravy svedčí pre existenciu chronic
kého ochorenia, ktoré si vyžaduje dlhodobú liečbu. 

Podľa viacerých výskumov problémy pacientov s poruchami príjmu po
travy a súčasnou závislosťou od alkoholu majú svoj začiatok v rannom det
stve jednotlivca a pochádzajú zo vzťahových reakcií dieťaťa. Tieto súvislosti 
neraz objasní aj psychoanalýza. 

V komplexnej terapii porúch príjmu potravy je potrebné uplatniť tri špe
cifické faktory, ktoré sú založené na charakteristických znakoch tejto poru
chy: 

- reštrukturalizácia stravovania 
- zmena narušeného vnímania svojho tela a zmena negatívnych pocitov 

súvisiacich z vnímania svojej postavy 
- zmena funkčného spojenia medzi každodennou záťažou a správaním 

(Minutko, 2009). 
V psychoterapeutickom procese je vysoko efektívny nácvik zvládania 

stresových situácií, kognitívne intervencie, interpersonálna psychoterapia, 
to všetko v kombinácii s účinnou farmakoterapiou. 
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Krátke kazuistiky pacientov liečených v OLÚP n.o. 
na Prednej Hore 

Kazuistika 1 
Pacientka Gizela S., 62-ročná. 
Anamnéza: heredita nezistená. Vydatá, manžel je 16 rokov v USA. Hos

pitalizovaná na psychiatrii 2-krát pre závislosť od hypnotík a alkoholu a pre 
somatoformnú poruchu. Od roku 2003 je na invalidnom dôchodku, psychia
trický neliečená. Pri prijatí uvádza nárast hmotnosti 38 kg za posledné 2 ro
ky. 

Nefajčí, káva l-krát denne. Hazard neguje. Problémy s liekmi mala pred 
10 rokmi (alprazolam, bromazepam, flunitrazepam), 2-krát liečená pre zá
vislosť. Problémové pitie posledných 10 rokov, ako prestala užívať lieky. 
Preferuje destiláty, pije "na zaspatie". Raz abstinovala 3 roky a vtedy pri
brala asi 20 kg. 

Patologický mechanizmus: chronický stres - somatoformná porucha -
látková závislosť (lieky, alkohol) - poruchy príjmu potravy - recidíva pre 
obávanie nárastu hmotnosti. 

Diagnózy: Závislosť od alkoholu (aktívna); Závislosť od anxiolytík a hyp
notík (v remisii 10 rokov); Somatoformná porucha (anamnesticky). 

Katamnéza: šetriaca diéta, úbytok hmotnosti 6 kg za mesiac. Skupinová 
psychoterapia bola zameraná na liečbu závislosti od alkoholu. 

Kazuistika 2 
Pacientka Katarína V., 31-ročná. 
Anamnéza: adoptovaná z detského domova. Hospitalizovaná na psychiat

rii 8-krát (patologické nakupovanie, depresie, atypická bulímia). Adoptívny 
otec je agresívny alkoholik. 

Nefajčí, drogy nikdy neskúšala, gambling neguje. Prejedá sa od 13 rokov, 
spúšťačom sú fyzické útoky otca. Od 17 rokov časté zvracanie. Asi od 20 ro
kov nadmerne utráca peniaze na jedlo, sladkosti, neskôr za oblečenie. Za tri 
dni minula aj 7000 Sk. Požičiavala si, kradla peniaze. V januári 2010 po 10 
mesačnej abstinencii recidíva. Liečba na Prednej Hore v roku 2010, v de
cembri 2011 posilňovacia liečba v abstinencii. Recidíva v júni 2013, minula 
200 € priebehom 2 dní na jedlo. Opakovane nastúpila na liečbu do OLÚP 
Predná Hora. 

Patologický mechanizmus: hereditárna záťaž - chronický stres v detstve 
- porucha príjmu potravy - nelátková závislosť. 

Diagnózy: Patologické nakupovanie; Encefalopatia s obrazom mentálnej 
retardácie s poruchami správania; Atypická bulímia. 

Katamnéza: šetriaca diéta, úbytok hmotnosti 4 kg za mesiac. Psychotera
peuticky liečená v skupine pre nelátkové závislosti. 
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Kazuistika 3 
Pacientka Maria K., 42-ročná. 
Anamnéza: závislosti v rodine matky (starý otec a jeho matka alkoholici). 

Pre mentálnu bulímiu 2-krát psychiatricky hospitalizovaná. Vydatá, 2 deti, 
manžel nepije. Je učiteľka. 

Fajčí sporadicky, káva príležitostne, lieky len na predpis. Drogy neguje, 
hazard neguje. Prvý kontakt s alkoholom ako 13-ročná, obdobie problémo
vého popíjania od cca 15 - 17 rokov, diagnostikovaná mentálna bulímia, ne
chcela jesť, tak pila víno. Zakročil otec, ktorý ju kontroloval aj počas VŠ. Po 
ukončení VŠ sa vrátila k pitiu, aby "znížila chuť do jedla", posledný polrok 
preferuje vodku, pozoruje pokles tolerancie (pol litra pro die), pije sama. 
Najdlhšia skúsenosť s abstinenciou za posledné roky bola 2 mesiace. 

Patologický mechanizmus: mentálna bulimia - drunkorexia - látková 
závislosť (alkohol). 

Diagnózy: Závislosť od alkoholu (aktívna); Emočne nestabilná porucha 
osobnosti (anamnesticky); Mentálna bulímia (anamnesticky) 

Katamnéza: bola zaradená do skupinovej psychoterapie pre závislosť od 
alkoholu. 

Záver 

Alkoholizmus nie je náhodne spájaný s poruchami príjmu potravy. Pred
stavuje komplexný problém, ktorý v sebe zlučuje fyziologické a psycholo
gické faktory. Fyziologické faktory, spojené hlavne s poruchou stravovania, 
majú za následok poruchu metabolizmu so zvýšenou záťažou pre organiz
mus, čo vedie k jeho vyčerpaniu, či manifestácii iných ochorení. Psycholo
gické faktory majú podklad v ťažkých emocionálnych zážitkoch pacienta, 
v jeho problémoch so socializáciou a kontrolou správania. S oboma faktormi 
sa vyžaduje pracovať súbežne a do liečby závislosti spojenej s poruchou 
príjmu potravy zapojiť nielen psychológa a psychiatra, ale aj dietológa. 

Príspevok poukazuje na potrebu rozšírenia cielených terapeutických 
aktivít, čo sa týka liečby závislých pacientov so súčasnými poruchami príj
mu potravy. Jej doležitou súčasťou by mala byť v zariadeniach na to zame
raných aj psychoterapia a to v špecializovaných a na problém zameraných 
skupinách. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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