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SOUHRN 

 

Poruchy příjmu potravy jsou závažným chronickým onemocněním, jejich 

incidence neustále stoupá a to zejména u mladých dívek a žen. 

Proto je velmi důležité, aby byla veřejnost informována o problematice 

spojené s poruchami příjmu potravy a odborníci se zasadili o edukaci a 

preventivní programy, zaměřené zejména na nejrizikovější skupinu obyvatel, tedy 

mladé dívky. 

Ve své práci uvádím přehled poruch příjmu potravy, jejich etiologii, 

incidenci a zejména pak možnosti současné terapie a prevence. 
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SUMMARY 

 

Eating disorders come as serious chronical illness with its rising incidence 

ever more present, namely with regards to a social group of young girls and 

women. For that it is utmost important to keep the general public informed about 

eating disorders issue. No less is it urgent for given authorities to see through the 

educational processes and prevention programs concerning the most vulnerable 

group of people, young girls in particular. Therefore, in this paper of mine, I 

present a summary of eating disorders cases, their etiology, incidence, and 

especially possible ways of treatment by therapeutics and prevention methods. 
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1 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Poruchy příjmu potravy jsou onemocnění s chronickým průběhem, 

rozvíjející se pomalu a nenápadně, které se nejčastěji vyskytují u dospívajících 

dívek a mladých žen. Jedná se zejména o mentální anorexii a bulimii. Tato 

onemocnění spojuje strach z tloušťky a nadměrná pozornost věnovaná vlastnímu 

vzhledu a tělesné hmotnosti.(4) Nemocní se stále zabývají tím kolik váží, jak 

vypadají. 

1.1 Mentální anorexie ( MA ) 

Mentální anorexie je porucha vyznačující se zejména úmyslným 

snižováním tělesné váhy a to zejména odmítáním jídla. Averze k jídlu je 

projevem narušeného postoje k tělesné hmotnosti, proporcím a tloušťce.(3) 

Se strachem z tloušťky úzce souvisí narušené vnímání vlastního těla a 

popírání závažnosti nízké tělesné hmotnosti. 

Mentální anorexii můžeme rozdělit na dva specifické typy. Prvním je 

nebulimický ( restriktivní ) typ, kdy  u pacientky s mentální anorexií nedochází 

k opakovaným záchvatům přejídání. Druhým typem je bulimický ( purgativní ) 

typ, kdy během epizody mentální anorexie dochází k opakovaným záchvatům 

přejídání. 

1.2 Mentální bulimie ( MB ) 

Mentální bulimie je porucha, která se vyznačuje opakovanými záchvaty 

přejídání spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Pacientky mají 
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většinou silnou touhu se přejídat, ale zároveň se bojí ztloustnutí. Proto si 

vyvolávají zvracení a nadužívají purgativa.(5) 

Stejně tak jako u mentální anorexie můžeme bulimii rozdělit do dvou 

specifických typů. Jedná se o typ purgativní, kdy pacientka pravidelně používá 

zvracení, zneužívá laxativa nebo diuretika, aby zabránila zvýšení tělesné 

hmotnosti. Druhým je nepurgativní typ, při kterém pacientka používá přísné 

diety, hladovky nebo intenzivní fyzické cvičení, ne však pravidelné purgativní 

metody. 

1.3 Atypické a nespecifické PPP 

Tato skupina zahrnuje poruchy, které nesplňují všechna diagnostická 

kritéria pro mentální anorexii a bulimii.  

Řadíme sem atypickou mentální anorexii a atypickou mentální bulimii a 

užívá se u pacientů, u nichž chybí jeden nebo více základních příznaků poruchy, 

ale vykazují téměř typický  klinický obraz. Například se jedná o pacientku 

s velmi nízkou tělesnou hmotností, která bez hormonální léčby pravidelně 

menstruuje. 

Jinak nespecifikované PPP ( Eating Disorders Otherwise Specified – 

EDNOS ) jsou diagnostickou kategorií, kam se řadí např. pacienti, kteří mají 

splněna všechna kritéria MB, ale k záchvatům dochází méně často nebo jedinec 

jen jídlo žvýká a vyplivuje ho  nebo stav, kdy došlo k výraznému poklesu tělesné 

váhy, jsou splněna všechna kritéria pro MA, ale tělesná hmotnost stále odpovídá 

normě.(5) 

 

Pod EDNOS je možné zařadit i syndrom nočního přejídání , pro který je 

charakteristická večerní anorexie, nespavost a noční přejídání. Jeho průběh je 

spojen s životním stresem a neúspěšnými pokusy o hubnutí. Pacienti s touto 

poruchou si stěžují na neschopnost přestat jíst, když už jednou začnou. 

 

V posledních letech je také věnována pozornost psychogennímu 

přejídání, které často vede k obezitě. Pacient se neustále zabývá jídlem, typické je 
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bažení po jídle - ,,craving“ a přejídání - ,,binge eating“ jako u bulimických 

pacientů s trýznivým pocitem ztráty kontroly. Klasifikace DSM IV vyžaduje 

přítomnost 2 dnů přejídání v týdnu v období nejméně 6 měsíců, bez 

kompenzačních mechanismů ( zvracení, zneužívání laxancií, hladovění, užívání 

léků ).(10) 
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2 HISTORIE PPP 

MA  je onemocněním, které je popisováno po staletí. Již Galén ve 

2.století popsal příznaky anorexia nervosa. 

V roce 1694 anglický lékař R.Richard Morton popsal anorexii a 

definoval jí jako onemocnění psychického původu. V 19. století William Gull a 

Charles Laséque popsali další případy MA, které se vyznačovaly extrémní 

vyhublostí a nadměrnou aktivitou. 

Ve 20.letech 20.století, kdy převládal neuropsychiatrický pohled, byl 

zájem soustředěn na spojení kachexie a přední hypofýzy.  

Ve 40. a 50. letech 20.století byly PPP vykládány převážně podle 

psychoanalytických koncepcí jako obrana před sexualizovanými orálními 

fantaziemi a regrese sexuálního vývoje na orální úroveň. 

U nás poprvé popsali klinické případy MA a jejich léčbu na interním a 

neurologickém oddělení v odborné literatuře V.Jonáš a O.Janota. V dalších 

dekádách byly rozvíjeny modely rodinných vztahů. H. Brůchová v 70. letech 

zdůrazňovala vývojové souvislosti. Vztahy mezi matkou, rodinným prostředím a 

dítětem mohou vést k maladaptivnímu hledání vlastní autonomie pomocí 

anorektické kontroly vlastního těla. V posledních letech zesílila propagace 

módních trendů štíhlosti ve společnosti. (14) 

 

I bulimie je popisována od starověku, avšak jako klinická jednotka byla 

zařazena do systému DSM-III ( Americká psychiatrická asociace ) v roce 1980. 
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3 ETIOLOGIE PPP 

Bylo vypracováno mnoho hypotéz o možné etiologii PPP. Každá 

hypotéza má však svoje omezení a nemůže vysvětlit všechny varianty poruchy. 

Většina autorů dnes zdůrazňuje koincidenci různých faktorů a hovoří o 

biopsychosociální podmíněnosti PPP. Tento multifaktoriální koncept se 

v posledních letech stává obecně přijímaným standardem pro popis, interpretaci a 

terapii PPP. 

3.1  Neuroendokrinní faktory 

Původní teorie o primárně hypothalamo – endokrinní etiologii PPP se 

nepotvrdila. Hypothalamus má centrální úlohu ve složité regulaci chuti k jídlu, 

hladu a tělesné váze, ale PPP vznikají souhrou složitých neuronálních 

mechanismů. Ty však mohou být poškozeny již pouhými dietami a hladověním. 

V současné době známe mnoho hormonů, peptidů a neurotransmiterů, 

které se podílejí na centrální i periferní regulaci tělesné váhy a aktivity. Můžeme 

je rozdělit na látky orexigenní, které zvyšují chuť k jídlu. Důraz je kladen na 

neuropeptid Y, dále na endogenní opiodní systém, galanin, glukokortikoidy, 

MCH, orexiny, glutamát a GABA. Noradrenalin potom podporuje příjem potravy 

díky α2- receptorům, zatímco β-adrenergní receptory příjem potravy inhibují. 

Druhou skupinou jsou látky anorexigenní, signály jsou zprostředkovány 

CRH, který hraje důležitou roli v rozvoji úzkostných stavů, inzulínem, CCK, 

zánětlivými cytokiny ( TNF-α ), neurotensinem, GLP –1 a GLP –2, 

melanokortinem, bombesinem, CART a AGRP. Na inhibici příjmu potravy se 

podílejí také serotonin a dopamin. Dopaminergní projekce ve striatu a ostatních 

limbických strukturách hraje roli v rovnováze mezi hodnotou jídla a pocitem 

sytosti.(14) 
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3.2 Biologické faktory 

3.2.1.Ženské pohlaví 

 Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik PPP je 

ženské pohlaví. Riziko MA je desetkrát vyšší u žen než u mužů. V období 

puberty a adolescence dochází k výrazným tělesným a psychickým změnám, 

které mohou být významné z hlediska vzniku PPP.(5) V kontextu současných 

standardů ženské krásy může rychlý přírůstek tuku spojený s pubertou 

představovat pro mnoho dívek hrozbu. Za významný etiologický faktor můžeme 

označit časný nástup puberty a tělesného zrání. Brzy tělesně  vyspělé dívky jsou 

ohroženější vznikem PPP. 

3.2.2.Menstruační cyklus 

U většiny anorektiček amenorea následuje výrazný pokles hmotnosti, 

avšak u 10 až 20% případů předchází amenorea poklesu tělesné hmotnosti.(6)  

Mnoho autorů se zajímá o problém vztahu fází menstruačního cyklu a 

příznaky bulimie a podle některých se frekvence bulimických záchvatů mění 

v souvislosti s menstruačním cyklem. 

3.2.1  Tělesná hmotnost 

S rostoucí tělesnou hmotností postupně narůstá u žen nespokojenost 

s vlastním tělem a roste i nebezpečí redukčních diet a bulimie. Výraznou roli při 

vzniku a rozvoji PPP  však hraje zejména distribuce tělesného tuku. Některé 

studie prokázaly, že míra v pase a přes boky významně koreluje s tělesnou 

nespokojeností a s výskytem jídelní patologie. Steiner, Sanders a Ryst ( 1995 ) 

zjistili, že ženy, u kterých je tuk více uložen v oblasti boků, stehen a hýždí, 

vykazují výrazně vyšší riziko PPP než ostatní ženy.(5) 
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PPP se často také vyskytují v životních obdobích, které jsou spojené 

s výraznými tělesnými změnami ( dospívání, těhotenství ). 

3.2.4.Puberta 

Puberta je typickým obdobím pro vznik mentální anorexie. V průběhu 

puberty dochází k růstu, hormonálním změnám a celkovým tělesným změnám. 

Malnutrice, která vzniká jako důsledek MA, zastavuje tělesný růst a zastavuje 

pubertu.  

Jak již bylo řečeno, s časnější fyzickou zralostí je spojen strach z dalšího 

zvyšování váhy.  

Puberta je také období, ve kterém dochází k sebeuvědomování a vzrůstá 

zájem o své vrstevníky a je spojena se separací od rodiny, snahou o sebeprosazení  

a autonomii, což bylo akcentováno v souvislosti s rozvojem PPP zejména 

v psychoanalytické literatuře. 

3.3 Pohlavní zneužívání v dětství 

Tato teorie se opírá o zjištění, že u mnoha pacientek s PPP se 

v anamnéze podaří zjistit sexuální zneužívání. Není zcela jasné, zda jde o 

nespecifický rizikový faktor nebo je to faktor specifický, který ovlivňuje vznik 

jídelních patologií. 

Je však zřejmé, že zážitek sexuálního zneužití v dětství může negativně 

ovlivnit tělový obraz a ztížit akceptaci ženské role spojené s dospělou sexualitou 

(6). 
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3.4 Genetické a rodinné faktory 

Výskyt PPP mezi sourozenci se odhaduje v  rozmezí 3 – 10 %. 

Vyskytuje se u sourozenců stejného pohlaví a žárlivost mezi nimi je pokládána za 

významný faktor, který může vést k rozvoji MA. Stejný problém se může objevit 

i u dívek, které jsou prvorozené a mají jen bratry.(4) 

Mnohem častěji se vyskytují PPP u dětí anorektických matek. Matka je 

prvním zdrojem potravy pro dítě a je spojována se vznikem jídelní poruchy  u 

dítěte. 

Mnohem větší pozornost je však věnována rodině jako celku. Pro rodiny 

s anorektickým dítětem je charakteristické: 

• přehnaně blízké vztahy v rodině, kde blízkost a loajalita je ceněna více 

než samostatnost a seberealizace; 

• nadměrná citlivost k potřebám ostatních členů rodiny vede k potřebě 

nadměrně ochraňovat svoji rodinu; 

• obtížné vyrovnávání se s konflikty vede k tomu, že se jim rodina vyhýbá a 

když k nim dojde, tak je nedokáže řešit; 

• rodina má pevně stanovené modely interakce, k měnícím se potřebám 

dospívajícího dítěte se nedokáže přizpůsobit.(5) 

PPP se také často vyskytují v době, kdy se mnoho mladých žen 

vyrovnává se situací, kdy má opustit domov. Jejich problémy jsou chápány jako 

projev konfliktu při separaci od rodiny. 

 

Z genetických studií, které byly prováděny na jednovaječných a 

dvouvaječných dvojčatech , se zjistilo, že u jednovaječných dvojčat, které mají 

identické geny, je výskyt PPP mezi 25 – 50 %, zatímco u dvouvaječných dvojčat 

pouze kolem 10%.(4) V současné době však neexistují přesvědčivé důkazy o tom, 

že by PPP byly geneticky podmíněné. 
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3.5 Sociální a kulturní faktory 

Rostoucí incidence PPP především v západních zemích je jistě dána 

rychle se měnící kulturou, která oslavuje vyhublost a nadměrnou sebekontrolu. 

V posledních desetiletích je stále více dbáno na fyzický vzhled, je předkládán 

jakýsi módní ideál, jsou popisovány různé formy diet, které zaručují jistý 

výsledek, který má vést k společenským představám štíhlosti. 

Významnou úlohu má také negativní vliv reklamy a sdělovacích 

prostředků, které v posluchačích a čtenářích vyvolávají dojem, že je možné 

snadno, rychle a bezpečně zhubnout. 

Sociální a kulturní tlaky na dodržování štíhlosti jsou nejen v rozporu 

s biologickou variabilitou a přirozeností lidského těla, ale nutně oslabují 

sebedůvěru mladých žen, kterým předkládají zcela nerealistické cíle a nevhodné 

vzory. Posilují jejich strach z tloušťky, nadměrný zájem věnovaný tělesné 

hmotnosti s nespokojenosti s vlastním tělem. (5) 

Sociální a kulturní faktory mají nespornou a významnou roli při rozvoji 

PPP zejména u žen a dívek. 
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4 EPIDEMIOLOGIE 

Z epidemiologických studií, které se provádí po celém světě je jasné, že 

incidence (počet nových případů za určité období) a prevalence (aktuální 

rozšíření poruchy) PPP výrazně stoupá a to zejména od 60.let 20.století.Tento 

fakt je výrazně ovlivněn novodobým kultem tělesné krásy (štíhlosti) a 

výkonnosti, které jsou již téměř neslučitelné se zdravým rozvojem organismu. 

 

Typickým začátkem mentální anorexie je věk střední adolescence a je 

desetkrát až dvacetkrát častější u žen a dívek než u mužů. Celoživotní prevalence 

u žen s mentální anorexií je udávána 0,5 – 3,7%.(10) V poslední době také stoupá 

výskyt poruchy i u starších žen a začátek je často spojen se stresem spojeným se 

ztrátami blízkých lidí či strachem ze stárnutí. 

Mentální bulimie má vyšší prevalenci a to 1,1 – 4% u mladých žen.(10) 

Významně častěji se také vyskytuje u žen, ale s nástupem v pozdní adolescenci 

nebo rané dospělosti. 

Získání přesných epidemiologických údajů je však problematické 

z důvodu popírání a tajení svých problémů a odmítání vyhledání odborné 

lékařské péče. 
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5 DIAGNOSTIKA PPP 

5.1 Diagnostická kritéria MA  

Diagnostika mentální anorexie není většinou obtížná. V současné době 

jsou uznávána kritéria MKN-10 ( Mezinárodní Klasifikace Nemocí ) a DSM-IV ( 

Americká Psychiatrická Asociace). 

Diagnostická kritéria podle MKN-10 

• tělesná hmotnost je udržována nejméně 15% pod předpokládanou hranicí 

nebo BMI  ( Body Mass Index= kg/m2 ) je nižší než 17,5; prepubertální 

pacienti nesplňují očekávané hmotnostní přírůstky 

• snížení hmotnosti si pacient vědomě způsobuje sám tím, že odmítá 

kaloricky vydatná jídla a užívá laxativa, anorektika, diuretika, nadměrně 

cvičí a vyvolává si zvracení 

• pacient má zkreslenou představu o vlastním těle, bojí se tloušťky  a 

stanovuje si velmi nízkou pro něj optimální tělesnou hmotnost 

• projeví se endokrinní poruchy (  hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa ), u 

žen se objeví amenorea, u mužů ztráta sexuálního zájmu a potence; další 

změnou je zvýšená hladina růstového hormonu, kortizolu a odchylky ve 

vylučování inzulinu 

• pakliže spadá začátek onemocnění do období před pubertou, jsou projevy 

puberty opožděny nebo mohou být i zastaveny ( zástava růstu, u dívek se 

nevyvíjí prsa a dochází k primární amenoree, u chlapců zůstávají dětské 

genitálie ), po uzdravení často dojede k normálnímu dokončení puberty, 

menarche je opožděna.(5) 

 

Diagnostická kritéria podle DSM-IV 

• odmítání udržet si vyšší tělesnou hmotnost, než je optimální úroveň pro 

danou věkovou skupinu a výšku, nebo nedostatečný přírůstek hmotnosti 

během růstu ( důsledkem je tělesná hmotnost o 15% nižší, než je norma 

odpovídající výšce a věku ) 
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• intenzivní obava z přibírání na váze a ze ztloustnutí a to i v případě, že 

jsou pacientky vyhublé 

• narušené vnímaní vlastního těla, nepřiměřený vliv tvaru postavy a  

hmotnosti na vlastní sebehodnocení nebo popírání závažnosti vlastní 

nízké tělesné hmotnosti 

• u žen je přítomná absence minimálně tří za sebou následujících 

menstruačních cyklů, pokud není další důvod vynechání menstruace.(5) 

 

Oba tyto diagnostické přístupy počítají s možností hormonální 

substituční terapie a proto kritérium amenorey nemusí být splněno za 

předpokladu, že pacientka menstruuje a bere hormonální antikoncepci. 

 

Pro stanovení diagnózy MA je nutné vyloučit přítomnost somatické a 

duševní poruchy, která by mohla vyvolat nechutenství, poruchu v jedení a nízkou 

tělesnou hmotnost (např. nádorová onemocnění, endokrinopatie, tuberkulóza, 

toxikomani). 

5.2 Diagnostická kritéria MB 

Stejně jako u mentální anorexie i zde máme dva diagnostické přístupy. 

Diagnostická kritéria podle MKN-10 

• opakované epizody přejídání ( nejméně dvakrát týdně po dobu 3 měsíců ), 

při nichž je v krátkém čase konzumováno velké množství jídla 

• neustále zabývání se jídlem a silná, neodolatelná touha po jídle 

• snaha potlačit ,,výkrmný″ účinek jídla jedním nebo více z následujících 

způsobů: vyprovokované zvracení, zneužívání projímadel, střídavá období 

hladovění, užívání léků typu anorektik, tyreoidální preparáty nebo 

diuretika; diabetici se mohou snažit vynechávat léčbu inzulinem 

• pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou z tloustnutí ( pacient 

usiluje o nižší než premorbidní a často přiměřenou hmotnost ); často ( ne 

vždy ) je v anamnéze epizoda anorexie nebo intenzivnějšího omezování 

v jídle.(5) 
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Diagnostická kritéria podle DSM-IV 

• opakující se epizody záchvatovitého přejídání,epizodu přejídání 

charakterizuje: 

• konzumace mnohem většího množství jídla během určitého souvislého 

časového úseku, než by většina lidí dokázala sníst ve stejné době 

• pocit ztráty kontroly nad jídlem během této epizody 

• opakované nepřiměřené kompenzační chování, jehož cílem je zabránit 

zvýšení hmotnosti, například vyvolané zvracení, zneužívání laxativ, 

diuretik nebo jiných léků, hladovky, cvičení v nadměrné míře 

• minimálně dvě epizody záchvatovitého přejídání týdně po dobu alespoň 3 

měsíců 

• sebehodnocení nepřiměřeně  závislé na tvaru postavy a tělesné hmotnosti 

• porucha se nevyskytuje jen výhradně během epizod mentální anorexie.(5) 

 

K určení diagnózy je nutná přítomnost zejména tří základních znaků. 

Těmi jsou opakované epizody přejídání, dále nepřiměřená nebo extrémní kontrola 

tělesné hmotnosti a nakonec přítomnost charakteristického a nadměrného zájmu o 

tělesný vzhled. 
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6 KOMPLIKACE MENTÁLNÍ ANOREXIE A 

BULIMIE 

PPP mohou způsobovat celou řadu zdravotních komplikací, které mohou 

vést ke smrti pacienta. Mezi nejčastější patří kardiovaskulární komplikace, 

porucha elektrolytové rovnováhy, osteoporóza. Mnohé zdravotní komplikace, 

které budou popsány níže, se vyskytují jak u mentální anorexie, tak i mentální 

bulimie. 

Zdravotní problémy spojené s mentální anorexií se podobají obtížím 

vznikajících nekomplikovaným hladověním a při návratu k normální výživě a 

tělesné hmotnosti jsou zcela reverzibilní. Důležité rozdíly však vznikají podle 

toho, které základní složky v potravě chybějí. Při mentální anorexii jsou obvykle 

výrazně snížen přísun kalorií ze sacharidů a tuků, zatímco příjem bílkovin a 

vitamínů může být dostatečný. 

Níže popsané zdravotní komplikace jsou primárně způsobeny ztrátou 

tělesné hmotnosti nebo vznikají v důsledku určitého jednání (nadužívání 

projímadel a diuretik, zvracením) a častěji se vyskytují u mentální bulimie a u 

žen, které se snaží dosáhnout štíhlé postavy. 

6.1 Renální komplikace 

Určité renální změny se mohou objevit až u 2/3 pacientů s mentální 

anorexií.(10) Většina pacientů má dostatečný přísun bílkovin, může u nich dojít 

ke zvýšení hladiny urey v krvi. 

Důležité jsou poruchy elektrolytové rovnováhy, které se vyskytují 

zejména u pacientek, které jsou dehydratované v důsledku zvracení nebo 

nadužívání projímadel a diuretik. Trpí hypokalémií, hyponatrémií, hypochlorémií 

a hypochlorní metabolickou alkalózou. Chronické nadužívání projímadel a 
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diuretik také může vést až k chronickému renálnímu selhání a hypokalémické 

nefropatii. Proto je velmi důležité sledování renálních funkcí. 

Dehydratace, nízký výdej moči, nadužívání diuretik a projímadel spolu 

se zvláštnostmi ve stravovacích návycích mohou zvyšovat riziko tvorby 

močových kamenů ( urolithiasy ). 

Asi u ¼  pacientek je přítomna hypomagnezémie, která doprovází 

hypokalcémii a hypokalémii.(10)  

Rychlá realimentace může způsobit rychlý přesun fosfátů do buněk, kde 

slouží k fosforylaci glukózy a syntéze proteinů. To může následně vést 

k hypofosfatémii a ke generalizovaným křečím. A také u 1/5 pacientek se během 

realimentační fáze objeví mírný otok končetin při normální hladině albuminu a 

plazmatických bílkovin. Těžké, rychle vznikající otoky se mohou objevit při 

předávkování projímadly, které vedou k výrazné hypoproteinémii a potom 

k hypovolémickému šoku, ledvinovým infarktům a kardiovaskulárnímu selhání. 

 

6.2 Gastrointestinální komplikace 

 

 Jedním z nejčastějších příznaků a zároveň komplikací u mentální 

bulimie je benigní zduření parotických slinných žláz, které se objevuje u 25 – 

50% pacientek.(10) Mohou s objevit i u mentální anorexie a u jiných případů 

chronické podvýživy. Výskyt ústních a zubních komplikací  koreluje 

s pravidelným zvracením. Přítomné jsou zejména eroze zubní skloviny a 

zuboviny na lingválních površích předních zubů horní čelisti. Eroze vznikají  asi 

po 6 měsících zvracení, ale závisí na frekvenci zvracení a úrovni ústní hygieny. 

Nutriční a vitamínová karence může vést k tvorbě aft ( vitamín B ), 

krvácení dásní ( vitamín C ), glositidě ( Fe,vitamín B12 ). 

Další komplikací je vznik ezofagitidy, jícnových erozí a vředů, které 

vznikají v důsledku zvýšeného kontaktu žaludečních šťáv s jícnovou sliznicí. 

Vyskytují se u bulimiček a zvracejících anorektiček. U bulimiček je častá ztráta 

dávicího reflexu, spontánní gastroezofageální reflux, ruminace a zvýšený obsah 
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žaludku. Za velmi vzácnou komplikace je považována ruptura jícnu ( 

Bouerhaavův syndrom ) a  perforace žaludku, která si však vyžaduje okamžitou 

chirurgickou léčbu.  

Zpomalené vyprazdňování žaludku klinicky vyvolává pocity plnosti a 

nadmutosti i po velmi malé porci jídla a je pacientkami nepříjemně vnímán. 

Přítomná je také zhoršená motilita tenkého střeva,u některých pacientek můžeme 

prokázat i dilataci duodena, méně často jejuna. 

Komplikace v oblasti tlustého střeva, kromě prosté zácpy, souvisí 

s užíváním projímadel jako je bisakodyl a antrachinony, které mohou vyvolat 

nevolnost, zvracení, střídání zácpy a průjmu a někdy také  syndromy 

malabsorbce, steatoreu nebo enteropatii, vedoucí k poruše vstřebávání bílkovin. 

Také byly popsány případy akutní pankreatitidy, které vznikly po 

záchvatu přejídání u bulimičky  nebo u anorexie ve spojitosti s realimentací . 

U podvyživených pacientů s nedostatkem bílkovin se vyskytují stejné 

příznaky jako u nemoci kwashiorkor. 

6.3 Kardiovaskulární komplikace 

 Až u  90% pacientů se můžeme v průběhu onemocnění setkat 

s kardiálními potížemi.(4) Nejčastější je sinusová bradykardie s frekvencí nižší 

než 60 tepů za minutu a dále se setkáváme s hypotenzí pod 90/60 mm Hg. 

Hypotenze je vyvolána sníženým objemem tělních tekutin a  ortostatickými 

změnami a může vést k závratím a náhlým ztrátám vědomí. 

 V důsledku změn elektrolytové rovnováhy, které byly zmíněny již 

dříve, dochází k srdečním arytmiím. Na EKG vidíme sinusovou bradykardii, 

nízkou amplitudu vlny P a QRS komplexu, nespecifické změny ST úseku a vlny 

T, které jsou vyvolány hypokalémií a hypomagnezémií. 
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6.4 Hematologické komplikace 

 U více než poloviny pacientek nacházíme změny v krevním obraze 

a kostní dřeni. Mírnou normochromní normocytární anémii ( Hb více než 80 g/l ) 

s typickou akantocytózou a sníženou sedimentací zjistíme asi u 10 až 20% 

pacientek. Leukopenii vyvolanou nejčastěji hypoplázií dřeně s neutropénií, 

zjišťujeme u 40 až 60% anorektiček.(10) Imunologické abnormality zahrnují 

dysfunkci neutrofilů, zhoršenou buněčnou imunitu a sníženou hladinu 

komplementu. 

6.5 Kosterní komplikace 

 Vyzrávání kostí se v období aktivní anorexie zpomaluje a vývoj kostí se 

může zcela zastavit, když hmotnostní úbytek dosáhne takového stupně, že dojde 

k zástavě menstruace.  

U pacientek zcela odmítajících mléčné výrobky, které obsahují vitamín 

D a tuky, můžeme výjimečně pozorovat příznaky osteomalácie, avšak u mentální 

anorexie je mnohem častější osteoporóza. Prokázaným důsledkem mentální 

anorexie je snížení minerální kostní denzity, která podle různých studií vede 

k osteopenii páteře a ke vzniku traumatických zlomenin. 

Délka trvání amenorey je nejvýznamnějším prediktorem snížené 

minerální kostní denzity, bez ohledu na typ poruchy příjmu potravy. 

Mechanismus, kterým nedostatek estrogenu ovlivňuje minerální kostní denzitu, 

však dosud neznáme. 

6.6 Endokrinní komplikace 

Vedoucím příznakem je amenorea, která se objevuje při ztrátě váhy více 

než 15% 
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optimální tělesné hmotnosti.(10) Dalším příznakem mentální anorexie je 

hypogonadismus doprovázený nízkými bazálními plazmatickými hladinami LH a 

FSH a z toho plynoucím nízkým výdejem estrogenů z vaječníků. 

Sérové hladiny testosteronu jsou u žen stejné, avšak u mužů anorektiků 

jsou sníženy. U mentální anorexie dále dochází ke zvýšené hladině kortizolu 

v plazmě spolu s normální hladinou  ACTH. Vylučování kortizolu je normální,ale 

je snížena jeho clearence a je zvýšen jeho poločas. Hladina růstového hormonu je 

zvýšená, celková hladina tyroxinu je nižší, volný T3 je snížen, volný T4 je 

obvykle v normě,ale konjugovaný T3 bývá zvýšen. Hladina TSH se obvykle 

nemění a je v normě. 

U velmi podvyživených pacientek se objevují některé ochranné 

mechanismy, které jsou vyvolané závažným stresem. Jedná se o infertilitu, 

snížení bazálního metabolismu, zvýšení hladiny kortizolu a růstového hormonu 

snižující periferní spotřebu glukózy a podporují glukoneogenezi. 

6.7 Metabolické komplikace 

 V důsledku narušení hypofýzy a autonomních funkcí u pacientek 

s mentální anorexií dochází ke zhoršení regulace tělesné teploty. Při vystavení se 

chladu u nich nedochází ke zvýšení jádrové teploty  a stejně tak nedochází ke 

stabilizaci tělesné teploty ani ke třesu. Při vystavení horku u nich dochází pouze 

k minimální vazodilataci a jádrová tělesná teplota se abnormálně zvyšuje. 

Je narušen metabolismus glukózy, takže u anorexie a jiných forem 

podvýživy často nacházíme poruchu glukózové tolerance jako je tomu u pacientů 

s diabetem mellitem. 

Se zpomalením kostní tvorby a zvýšením kostní resorbce souvisí 

narušení metabolismu kalcia, kdy dochází k jeho sníženému vstřebávání a 

zvýšenému výdeji močí. 

A dále u anorektiček velmi často zjišťujeme zvýšenou hladinu 

cholesterolu v krvi. 
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6.8 Neurologické komplikace 

Řada neurologických komplikací je spojena  s malnutricí, vitamínovou 

karencí a poruchou elektrolytové rovnováhy, která vzniká opakovaným 

zvracením, klystýry, nadužíváním projímadel a diuretik. Mohou se objevit 

generalizované tonicko-klonické křeče, stavy akutní zmatenosti, tetanie, zvýšení 

hlubokých šlachových reflexů a přechodných neurologických příznaků, které se 

podobají příznakům přechodné ischémie mozku. Intoxikace vodou (při snaze 

zahnat hlad) vede k bolestem hlavy, myoklonním záškubům, zmatenosti, neklidu, 

ataxii, záchvatům i kómatu. Nedostatek vitamínu B1 vede k polyneuropatii a 

Wernickeho encefalopatii a vitamínu B6 k senzorické neuropatii. Narušení 

elektrolytové rovnováhy je také zodpovědné za EEG změny, které vidíme u 40% 

pacientek.(10)  

6.9 Dermatologické komplikace 

Nejčastějším nálezem je hypertrichóza, jemné ochlupení podobné 

lanugu. Objevuje se na pažích, nohou, zátylku a po stranách obličeje. Dále se 

vyskytuje suchá pokožka a vlasy, poškozené nehty, pruritus, petéchie a purpura, 

někdy je příčinou diet zvýšená tvorba akné. 
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7 LÉČBA PPP 

 Cílem léčby u mentální anorexie je především nutriční rehabilitace 

s navozením normální váhy, obnovení menstruačního cyklu a ovulace a normální 

tělesný růst a sexuální vývoj u dětí a adolescentů. Dále pak odstranění 

biologických a psychologických následků malnutrice, snahou je zvýšení motivace 

ke spolupráci na terapii, psychoedukaci o zásadách zdravé výživy, stanovení 

zdravé cílové váhy, změnu maladaptivního myšlení, postojů a pocitů týkajících se 

příjmu potravy a léčení psychopatologických projevů, poruch nálady, 

sebehodnocení a chování a hlavně na prevenci relapsů. 

U mentální bulimie je základním cílem redukovat přejídání a zvracení, 

nastolit pravidelnou a pestrou stravu, minimalizovat různé diety a volit adekvátní 

fyzickou zátěž. 

7.1 Hospitalizace  

Důvodem hospitalizace je potřeba lékařské stabilizace pacientů s PPP. 

Jedná se zejména o vážně podvyživené pacientky nebo o pacientky, u kterých je 

nutné přerušení záchvatů přejídání, zvracení nebo užívání projímadel v případě, 

že jsou spojeny s vážnými somatickými komplikacemi nebo představují vážné 

zdravotní riziko. Pacientky jsou hospitalizovány na psychiatrickém, interním 

nebo pediatrickém oddělení podle stavu pacienta a možnostech spádové péče. 

U vážně podvyživených pacientů je nutná nutriční rehabilitace 

s ideálním nárůstem váhy  1,0 – 1,5 kg. Kalorický příjem je nejdříve doporučen 

1000 – 1600 kcal/den a postupně je zvyšován, ve fázi zvyšování váhy by měl 

dosáhnout až na 70 – 100kcal/kg/den, v udržovací fázi 40 – 60 kcal/kg/den. Poté 

je pacient předán do odborné psychiatrické a psychologické péče.(10) 
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Pro většinu pacientů je výhodnější terapií denní stacionář nebo částečná 

hospitalizace . Tyto programy poskytují strukturu, pokud jde o jídelní režim, a 

současně umožňují intenzivní terapii, aniž by se musel pacient vzdát terapeutické 

podpory nebo úkolů mimo nemocnici. 

7.2 Farmakoterapie 

Medikamentózní terapie je důležitou součástí léčby MA a MB. 

Farmakoterapie pouze ovlivňuje a mírní příznaky, avšak nevyléčí PPP. Podle 

příznaků, na které lék působí, používáme psychofarmaka, dále léky k nutriční  

7.2.1  Psychofarmaka  

Tato medikace ovlivňuje příznaky psychické, z nichž nejčastější je 

depresivní syndrom. Z tohoto důvodu mají největší význam antidepresiva. Mezi 

antidepresiva 1.generace, která se nejvíce používají, patří dosulepin (Prothiaden). 

U stavů s anxietou lze použít Amitriptilin. Z antidepresiv 2.generace lze použít 

např.maprotilin (Ludiomil, Maprotilin), zejména u stavů spojených se 

somatickými obtížemi. V současné době jsou však nejužívanější antidepresiva 

3.generace, tedy léky selektivně inhibující zpětné vychytávání serotoninu (SSRI). 

U MA je doporučován zejména fluvoxamin (Fevarin) a citalopram (Seropram). U 

MB je to fluoxetin (Prozac, Deprex) a fluvoxamin (Fevarin), u nichž je 

popisována snížená chuť k jídlu.(4) 

7.2.2 Nutriční podpora  

Jsou využívány preparáty k léčbě hyponutričních až kachektických 

stavů, se kterými jsou PPP spojeny. Jedná se zejména o vitamíny A,B,B12 

v injekční formě a C, dále se jedná o preparáty parenterální výživy nebo speciální 
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preparáty pro perorální výživu. Dále doplňujeme stopové prvky, zejména hořčík, 

zinek. 

V poslední době jsou dobré zkušenosti s preparátem Prepulsid, který 

působí jako prokinetikum a působí pozitivně na motilitu střev. 

7.2.3 Gynekologická medikace  

Používají se prepáráty k léčbě amenorey. Jedná se hlavně o kombinaci 

Mestranolu a Provery, léčba patří výhradně do rukou gynekologa 

7.3 Poradenství v oblasti výživy 

Poradenství a osvěta v oblasti výživy jsou důležitou součástí léčby PPP. 

Mají za úkol normalizovat jídelní chování, zmírnit úzkosti spojené s jídlem a 

poskytnout přesné informace o výživě. 

Základem je dietní péče, která je stejná pro hospitalizované i ambulantně 

léčené pacienty. Úkolem je dosáhnout a udržet normální stav výživy u dospělých 

a normální tělesný růst u adolescentů, zavést normální jídelní chování, 

podporovat normální postoj k jídlu a vytvořit adekvátní reakce na podněty hladu 

a nasycení. Před začátkem terapie musí dietolog zjistit jídelní postoje a chování 

v rodině. 

Primárním cílem je obnovit normální tělesnou hmotnost. Pro dospělé 

pacienty je definována jako  taková hmotnost, při které je pacient fyzicky zdravý 

a kterou si může držet, když přijímá normální stravu bez jakéhokoliv omezování. 

BMI by se měl pohybovat mezi 20 – 25.(11) U dětí a mladších adolescentů je 

cílem taková hmotnost, při které jsou pacienti fyzicky zdraví a pokračují 

v tělesném růstu. V tomto případě užíváme pediatrické růstové tabulky , BMI se 

nehodí. 

Pacienti si musí navyknout na pravidelné stravování se širokým výběrem 

potravin a normálních jídel, měli by být poučeni o tom, aby se vyhýbali 

potravinám s označením LIGHT a umělým sladidlům. Tyto potraviny brání 
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přírůstku hmotnosti, korespondují s narušenými jídelními postoji a k udržování 

hmotnosti nejsou nutné. 

 

Zvláštní pozornost si zasluhuje jídelní chování, protože jeho poruchy 

často přetrvávají i po dosažení optimální hmotnosti. Mělo by se podporovat 

stravování ve společnosti, protože ostatní slouží jako přiměřený vzor a snižují 

úzkost vázanou na jídlo. 

 

Poslední částí poradenství je dietní léčba, která pokračuje i po dosažení 

optimální hmotnosti. Pacienti potřebují dietní vedení, díky kterému se lépe 

přizpůsobí normálnímu energetickému příjmu, udrží si svou váhu a mohou jíst 

bez omezování některých potravin. Rodinní příslušníci by měli být poučeni, jak 

pomoci pacientům se přizpůsobit normálnímu životnímu stylu. Zodpovědnost za 

vlastní jídlo nechávat na pacientovi a nepoužívat zastrašovací techniky, které mají 

spíše negativní účinek, ale v žádném případě by neměli přehlížet anorektické 

známky chování a možného relapsu. 

Mentální anorexie však často přetrvává několik let a proto je nutné stálé 

výživové poradenství. 

7.4  Kognitivně behaviorální terapie ( KBT ) 

KBT je uznávanou léčebnou metodou u mentální bulimie a také tvoří 

značnou část léčby mentální anorexie. KBT vychází z předpokladu, že u 

pacientek s bulimií je přítomná kognitivní porucha, která spočívá v extrémním 

zaujetí tělesným vzhledem a hmotností. Pacientky s MB považují štíhlost za 

ideál, o který neustále usilují. U většiny pacientek k tomu přistupuje ještě 

negativní sebehodnocení. 

Kognitivně behaviorální léčbu můžeme rozdělit do tří fází. 

V první fázi se snažíme vysvětlit smysl léčby a snažíme se nahradit 

záchvatovité přejídání pravidelným jídelním režimem. 

Je třeba pacientku požádat, aby začala sledovat způsob svého jedení 

a vedla si přesné jídelní záznamy. Tyto záznamy nám pomůžou upřesnit jídelní 
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návyky a také okolnosti, za kterých se problémy s jídlem objevují.  Je také 

důležité, aby pacientka sledovala svoje chování a myšlenky spojené s jídlem mezi 

sezeními, zamyslela se nad nimi. Pacientkám dáváme tzv. záznamové archy, kam 

si mohou vše přesně zapsat a v dalších sezeních jsou potom analyzovány. 
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Příklad jídelních záznamů pacientky s mentální bulimií.( Krch a kol.,2005 ) 

Čas 
Co jsem snědla 

a vypila 
Místo + Z/P 

Okolnosti a 

poznámky 

8:15 (Zvážila jsem se)    

Nemohu 

napsat,kolik 

vážím. Je to 

strašné. 

9:50 Sklenice vody V kuchyni   
Měla jsem po 

včerejšku žízeň. 

10:10 Dietní kola V práci   
Jsem odhodlána se 

dnes nepřejíst. 

11:30 
10-20 křehkých 

chlebů,voda 
V práci + Z 

Začala jsem jíst 

jeden, ale pak, než 

jsem si uvědomila, 

co dělám, jsem 

nad jedním zcela 

ztratila kontrolu 

12:05 Voda     

18:50 

Kus jablečného 

koláče 

2 litry zmrzliny 

4 krajíce chleba 

se sádlem 

dietní pepsi 

6 koláčků, 1 

vánočka 

1 litr zmrzliny 

dietní pepsi 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

Z 

 

Z 

Začala jsem jíst, 

jakmile jsem přišla 

domů. 

Okamžitě jsem se 

přestala 

kontrolovat. 

19:50 2 sklenice vody    
Cítím se velmi 

osaměle. 

21:45 Sklenice vody    Šla jsem brzo spát. 

Poznámka: + v případě, kdy má pocit, že snědla něco navíc. 

Z – navozené zvracení, P – projímadlo 
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 V této fázi léčby je velmi důležité pacientce vysvětlit nutnost 

pravidelného jídelního režimu, vyžadujeme, aby si naplánovala 3 větší jídla a 2 

menší svačiny. Nutné je poučení o zneužívání projímadel a diuretik. Zvracením 

se tolik zabývat nemusíme, protože samo vymizí, když se pacientka přestane 

přejídat a bude mít pravidelný jídelní režim. 

 

Druhá fáze terapie trvá přibližně osm týdnů. Je zaměřená na pravidelný 

jídelní režim jako v první fázi, ale kromě toho se zaměřujeme na různé formy 

dietních omezení, na postoje vůči vlastní postavě a na poruchy kognitivních 

procesů. Jedná se tedy o kombinace kognitivních a behaviorálních metod. 

Jak již bylo řečeno, je nutné odstranit silné nucení pacientek k různým 

dietním omezením. Základem je vymezit potraviny, kterým se pacientka vyhýbá, 

a které nechce ze strachu z tloušťky jíst. Sama pacientka rozdělí potraviny, které 

odmítá, do 4 skupin podle nechuti, kterou k nim cítí. V dalších týdnech po ní 

vyžadujeme, aby tyto potraviny postupně zařazovala do svého jídelníčku. Toto je 

třeba provádět tak dlouho, dokud pacientka nedokáže tyto potraviny jíst bez 

úzkosti. 

Důležité je také odstranit omezování energetické hodnoty jídla.  

Podstatnou součástí je změna postoje pacientky k vlastní hmotnosti a 

postavě. Prvním krokem je identifikace problematické myšlenky, která ve svých 

důsledcích vede k problematickému jednání. Myšlenky je nutné zapsat, probrat 

argumenty, které danou myšlenku podporují a také ty, které ji zpochybňují. Na 

základě toho by měla pacientka dospět k nějakému rozumnému závěru, na jehož 

základě potom může řídit svoje jednání. 

 

Poslední fází jsou 3 sezení, které se konají jednou za dva týdny. Snahou 

je, aby si pacientky udržely dostatečný pokrok i po ukončení léčby a ujistit je, že 

během dalších měsíců budou pozorovat další zlepšení. 
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7.5 7.5. Body Terapie – vztah k vlastnímu tělu 

Zkreslená představa vlastního těla je  součástí PPP a proto je  její úpravě 

přisuzován velký důraz. S nadhodnocováním velikosti vlastního těla se 

setkáváme jak u pacientek s MA,tak i u pacientek s bulímií. Terapie body image 

zahrnuje kognitivní terapii, postupy orientované na korekci chybného odhadu 

velikosti těla  a behaviorální terapii. Cílem této terapie není zlepšení vzhledu 

pacientky,ale snaha o úpravu tělesného sebepojetí, snaha o zvládnutí strachu 

z tloušťky a porozumění základních fyziologických pochodů.(7) 

 

Většina pacientek značně nadhodnocuje svojí velikost těla nebo alespoň 

některých tělesných rozměrů a proto první fází této léčby je vysvětlení, že ve 

skutečnosti je chyba v její mysli      ( distorze body image ), nikoli v jejím těle. 

Užívá se speciálních počítačových programů, které umožní názornou demonstraci 

mezi skutečným a pacientkou vnímaným tělem. Odhalení této diskrepance mezi 

odhadem a skutečností je pro pacientky velmi zajímavé a někdy je tato skutečnost 

klíčová k otevření spolupráce. 

V této fázi se využívá psychoedukace, která je založená na objasnění 

obvyklých tělesných rozměrů dospělých, na objasnění kosterního základu těla. 

Používáme hmotnostní tabulky, modely lidského těla a anatomické atlasy. 

U většiny pacientek je pouhá psychoedukace nedostačující, protože 

pacientky mají těžkou poruchu body image a budou přijímat pouze argumenty, 

které jim budou vyhovovat a ostatní budou ignorovat.  

Dále se využívá  kognitivní terapie, která se snaží o změnu 

myšlenkového obsahu u pacientek. Důležité je identifikovat individuální 

dysfunkční schéma u jednotlivých pacientek. Tělo je pro pacientky jako promítací 

plátno, na které promítají všechny své neúspěchy. Stejně tak je tomu u pacientek 

s mentální bulimií. I u nich je známo, že každé kompenzatorní zvracení je 

provázeno těžkými pocity selhání a pocity viny, které posilují negativní 

sebepojetí a nenávist k vlastnímu tělu.  

 

Další částí je behaviorální terapie. 

expoziční terapie – pacientky nenávidí svoje tělo a jak již bylo napsáno, 

činí ho zodpovědným za všechny svoje neúspěchy a zklamání. Výsledkem je, že 
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ho začnou ještě více kontrolovat nebo naopak se začnou vyhýbat pohledu na ně. 

Nedívají se do zrcadla, vyhýbají se obchodům, nekupují si nové oblečení. Jít 

například na veřejný bazén je pro ně nemyslitelné. Řešením je tedy expoziční 

terapie, při které pacientku postupně vystavujeme situacím, kterým se dříve 

vyhýbala a takto zahájíme postupnou desenzitivizaci. 

prevence rituálů – kontrola těla spojená se strachem z tloušťky nabývá u 

pacientek charakteru ritualizovaného chování. Váží se před jídlem a po něm, měří 

si obvod břicha. Mnoho pacientek by nešlo ven bez kabátu či pláště. Oblékání 

svrchních oděvů můžeme také považovat za ritualizované jednání. Prevencí 

rituálů rozumíme zabránění opakovanému, ritualizovanému chování. Postup je 

individuální  u každé pacientky a snaží se vyřešit konkrétní situaci. 

terapie orientovaná na opakované ujišťování -  pacientky se neustále 

ptají: ,, nejsem tlustá?,, nebo ,,nemám tlusté břicho?,, a potřebují být v tomto 

směru ujišťovány. Je to však pouze jiná forma negativní řeči těla, verbalizovaný 

strach z tloušťky a poskytnutí odpovědi funguje jako negativní posilovač, proto 

se nedoporučuje.  

 

Psychoterapie má být orientovaná na posílení vlastní sebedůvěry. 

Snažíme se, aby pacientka sama blokovala tyto otázky, které jí poskytnou 

zpětnou vazbu. 

7.6 Rodinná terapie 

 Rodinná terapie je důležitou součástí léčby PPP a to zejména u mentální 

anorexie v adolescenci a u dětí. Stala se léčnou první volby u pacientů, kteří žijí 

se svou rodinou.(6) Je také vhodná u starších pacientek jako doplněk individuální 

terapie tam, kde jsou v popředí rodinné konflikty. 

 

Vlastní terapie zahrnuje sezení s pacientkou, rodiči a sourozenci. První 

sezení trvá 2-3 hodiny a terapeut v něm pozoruje symptomové chování a také 

způsoby, kterými členové toto chování posilují. Terapeut intervenuje přímo a 

direktně a terapie je v počátečním stádiu zaměřena na odstranění symptomů. 
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Další fáze terapie je zaměřena hlavně na vztahové problémy a změnu rodinné 

struktury směrem k větší flexibilitě, ale také k větší jasnosti hranic mezi 

jednotlivými subsystémy rodiny.  Je třeba posilovat rodičovskou koalici a vliv 

rodičů v preadolescentním období, v období střední adolescence je třeba posilovat 

autonomii a individualizaci dítěte a u starších adolescentů je třeba napomáhat 

úspěšnému separování se od primární rodiny. 

 

Cílem rodinné terapie je dosáhnout a udržet spolupráci rodiny, posoudit 

organizaci a pomoci rodině ke změně. 

 

Rodinná terapie je především ambulantní metodou, lze jí využít i u 

hospitalizovaných pacientů. Pomáhá rodičům akceptovat hospitalizaci, mírní 

jinak časté neshody s ošetřujícím personálem a propracovává očekávání a postoje 

rodičů do budoucnosti. 

7.7 Skupinová psychoterapie 

Skupinová terapie je metodou volby pro většinu adolescentů a 

nacházíme ji ve všech terapeutických programech pro pacienty s PPP.(6) 

Při sestavování skupiny vždy zvažujeme výhody a nevýhody sestavené 

skupiny, co se týká diagnózy nebo pohlaví pacientů. U skupiny anorektických 

dívek je možné hlouběji zkoumat vlastní problémy kolem jídla a váhy a pokusit 

se hledat spojení mezi prožíváním, objektivními vztahy a jídelními obtížemi. 

V případě heterogenní skupiny je méně prostoru na specifická témata a někdy 

hrozí to, že probíraná adolescentní témata u ostatních pacientů vzbuzují úzkost a 

pacientku znejišťují ( sexuální téma, opoziční vztah proti rodičům ). 

Přes všechny problémy je skupinová terapie nedílnou součástí 

psychoterapeutického programu. Měla by pacientům pomoci k vyjadřování 

vlastních pocitů, pozorovat reakce druhých jak k sobě navzájem, tak 

k terapeutovi.  
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8 PREVENCE PPP 

Jak již bylo řečeno, na vzniku PPP se uplatňují vlivy sociální a kulturní, 

individuální psychologické, rodinné a biologické. Svou roli hrají také vlivy 

společenské, které souvisí se západním hodnotovým systémem. Denně jsme 

z médií konfrontováni s návody a reklamami na dosažení ideálu zdravého 

štíhlého těla, štíhlost je spojována s úspěchem. 

PPP jsou stále častějším problémem, zejména u dívek v období puberty. 

Proto preventivní péče a edukace má svou důležitou a nezastupitelnou roli. 

Prevenci u PPP můžeme rozdělit na primární, sekundární a terciální. 

8.1 Primární prevence 

Snaží se předcházet rozvoji nebezpečných postojů k jídlu, varuje před 

nevhodnými jídelními návyky a pokouší se redukovat rizikové faktory.  

Celosvětově se preferuje osvětová edukace na školách, jsou 

připravovány programy orientované na mladé lidi, ve kterých se odborníci snaží 

vysvětlit rizika redukčních diet, které jsou prezentovány jako zdravotní hazard. 

 

V České republice byl realizován projekt podpory zdraví, což je program 

orientovaný na rizikovou skupinu mladých lidí, na jejich rodiče, pedagogy, ale 

byl určen i pro širokou veřejnost. V rámci projektu podpory zdraví byly 

vystavovány fotografie pacientek v konečném stadiu mentální anorexie, dále se 

pořádaly přednášky na školách, dny otevřených dveří ve specializovaných 

zařízeních a workshopy. Tento projekt významně přispěl ke zlepšení 

informovanosti o problematice mentální anorexie a bulimie. 

 

V současné době lze informace získat ve vysokoškolských poradnách ( 

např. 3.LF UK ) a také na webových stránkách, které se zabývají PPP, jejich 



 39

léčbou a prevencí. Ráda bych zmínila internetový portál www.pppinfo.cz, který 

vznikl v roce 2002 za odborné garance Mgr. Jana Kulhánka ( Dětská 

psychiatrická klinika FN Motol ) a Doc.Hany Papežové           ( Psychiatrická 

klinika VFN Ke Karlovu ). Portál se zabývá problémem PPP a nabízí praktické 

informace a také služby pro odbornou veřejnost a studenty. 

Mezi další webové stránky zabývající se problematikou PPP patří 

www.anabell.cz. 

8.2 Sekundární prevence 

Úkolem sekundární prevence je redukce morbidity a chronicity poruchy 

včasným rozpoznáním a působením v časných fázích rozvoje choroby. 

Nezastupitelnou úlohu mají pediatři a praktičtí lékaři, kteří si při pravidelných 

preventivních prohlídkách všímají změn, které pacient prodělává ( výrazný 

úbytek váhy, zanedbávání svého vzhledu, deprese atd. ) a velmi brzo je mohou 

odkázat na specializovaná pracoviště, kde se PPP zabývají a předchází tak jejich 

chronicitě. 

Pro ranou detekci jsou také velmi důležití rodiče, sourozenci, přátelé, ale 

také učitelé, kteří si mohou všimnout změn a mohou požádat o pomoc. 

8.3 Terciární prevence  

Představuje následnou péči, která se týká pacientek s plně rozvinutou 

nemocí. Snažíme se o omezení poruchy, zlepšení jídelních návyků, omezení 

hubnutí. Cílem je to, aby se pacientka cítila spokojenější sama se sebou, získala 

více sebevědomí a hodnotila svou tělesnou váhu jako méně důležitou. 

Důležitá je i snaha o omezení relapsů a omezení rizikových faktorů, 

k čemuž dopomáhá dlouhodobá psychoterapie, na kterou pacientky docházejí a 

také svépomocné podpůrné skupiny. 
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9 ZÁVĚR 

Na závěr této práce bych ráda shrnula vše, co bylo napsáno. Poruchy 

příjmu potravy jsou onemocněním, které zná lidstvo po mnoho staletí. 

V posledních desetiletích však incidence a prevalence nebezpečně stoupá. Je to 

podmíněno dobou, ve které žijeme, štíhlost je prezentována jako ideál, kterého 

bychom měli všichni dosáhnout a to je významný faktor, který se svou mírou 

podílí na výskytu poruch příjmu potravy. 

I když v současné době máme velké terapeutické možnosti, jsou PPP 

chronické a obtížně léčitelné. Mohou způsobit velké množství zdravotních 

komplikací a to je nebezpečné zejména u dětí a adolescentů, kteří jsou nejvíce 

ohroženou skupinou obyvatel. 

Vždy je lepší onemocnění předcházet a proto edukační a osvětové 

programy prevence PPP, ale i výživy a správných stravovacích návyků,  jsou tím 

nejdůležitějším a je jim třeba věnovat velkou pozornost. 
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

MCH                             melanin-koncentrující hormon 

 

CRH                              corticotropin releasing hormon 

 

CCK                              cholecystokinin 

 

TNFα                            tumor necrosis faktorα 

 

GLP-1,GLP-2              glukagon-like peptid 

 

CART                           cocain and amphetamine regulated transcript 

 

AGRP                           agouti-related protein 

 

GABA                          kyselina γ-amino-máselná  

 

ACTH                          adrenokortikotropní hormon 

 

T3                                 trijódtyronin 

 

T4                                L-tyroxin 

  

PPP                              poruchy příjmu potravy 

 

MA                              mentální anorexie 

 

MB                             mentální bulimi 
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