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Abstrakt:
Cílem našeho výzkumu bylo ověření efektu kinezioterapie na tělesné sebepojetí
(body image) v léčbě jedinců s poruchami příjmu potravy (PPP) na Psychiatrické klinice
Všeobecné fakultní nemocnice 1. LF UK v Praze (PK VFN). Do studie bylo zařazeno 10
žen rozdělených do dvou skupin podle psychiatrem stanovené diagnózy mentální anorexie
(MA) nebo mentální bulimie (MB). Současně byla účinnost kinezioterapie hodnocena i
v rámci zvolené léčby, tzn. hospitalizace na oddělení pro PPP nebo ambulantní docházení
do denního stacionáře pro PPP. K hodnocení úspěšnosti byl použit validizovaný dotazník
Body Attitude Test (BAT) pro hodnocení negativního hodnocení velikosti těla, nedostatku
důvěry ve vlastní tělo a celkové nespokojenosti s vlastním tělem. Dále jsme zvolili Test
siluet postav dle Stunkarda a Test pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie.
Vzhledem k malému vzorku jsme kvantitativní část doplnili o kvalitativní rozhovor
s otevřenými otázkami, který nám umožnil porozumět vývoji interakce jednotlivců
s vlastním tělem.
Klíčová slova: mentální anorexie, mentální bulimie, kinezioterapie, psychomotorická
terapie, tělesné sebepojetí, Body Attitude Test, Test dle Petrie, Test siluet dle Stunkarda,
strukturovaný rozhovor

Title: Kinesiotherapy in the treatment of patients with eating disorders

Summary:
The aim of our experiment was evaluate the effect of kineziotherapy (psychomotor
therapy) on body image in the treatemnet of the patiens with eating disorders in The
Department of Psychiatry on General University Hospital in Prague. The study included 10
women divided into two groups according to the psychiatrist`s diagnosis of anorexia
nervosa and bulimia nervosa. The effectiveness of kinesiotherapy was also evaluated about
the type of treatment – inpatient of the department for eating disorders and outpatient of
the day care institution for eating disorders. We used a validated questionnaire Body
Attitude Test (BAT) which is used for negative evaluation of body size, lack of familiarity
with one`s own body and general body dissatisfaction. Then we used Test of silhouette
according to Stunkard and Test for the evaluation of sensory stimuli according to Petrie.
Due to the small sample size, we supplemented the quantitative part with the qualitative
interview with open questions. It allowed us to understand the interaction of individuals
with their own body.
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image, Body Attitude Test, Petrie`s test, Stunkard`s test of silhouette, structured interview
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Seznam zkratek a jejich definic
BAT – Body Attitude Test
BMI – body mass index, index tělesné hmotnosti
Ca2+ – kation vápenatý
CNS – centrální nervový systém
DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EBM – Evidence-Based Medicine neboli Medicína založená na důkazech
EDNOS – blíže nespecifikované poruchy příjmu potravy (Eating disorders not otherwise
specified)
et al. – et alii (latinsky), a kolektiv (česky)
GIT – gastrointestinální systém
Hz – hertz, jednotka frekvence
K – draslík
K+ – kation draslíku
KBT – kognitivně-behaviorální terapie
MA – mentální anorexie
MB – mentální bulimie
Mg – hořčík
MKN-10 – Mezinárodní kalsifikace nemocí verze 10
Na+ – kation sodíku
P – fosfor
PK VFN – Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
PMT – Psychomotor therapy
PPP – poruchy příjmu potravy
SUN – Stav utvrzeného negativismu
ÚZIS ČR – Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
VMK – volné mastné kyseliny
ZP – záchvatovité přejídání
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„Už dlouho se setkáváme s pacienty, kteří odmítají něco tak banálního, ač životně
důležitého, jako je příjem potravy. Poslední dobou jejich počet značně stoupá. Podobnou
tendenci pozorujeme také u jiných poruch stravování, které mají návykovou podobu a
kterým se před několika lety ještě vůbec nepřiznával návykový charakter. Však lze také jen
těžko pochopit, že se jídlo anebo – jako v případě mentální anorexie – odmítání jídla může
stát opravdovým návykem, stejně jako je návykové zneužívání drog, léků nebo alkoholu,
které pomalu ničí tělo i psychiku. Ale od té doby, co byly podobné stravovací problémy
důkladněji poznány a prozkoumány, není pochyb, že se jedná o skutečnou chorobnou
návykovou závislost, která se vyskytuje především u žen.“ (Leibold, 1995)

9

I. ÚVOD
Mezi poruchy příjmu potravy (PPP) patří mentální anorexie (odmítání jídla),
mentální bulimie (nekontrolované záchvaty přejídání následované zvracením) a
záchvatovité přejídání, které je spojené s jinými psychickými poruchami, jako například se
stresem. Z důvodu, že toto chování není od určitého stádia nemocný člověk schopen
ovládat, a tedy se i sám bez pomoci druhých z nemoci vyléčit, jedná se o závažná
psychická onemocnění (ÚZIS ČR, 2011).
Mentální anorexie (MA) vzhledem ke svému chronickému průběhu a
psychosomatickým důsledkům patří k závažným duševním onemocněním dospívajících
dívek a mladých žen. Odborníci předpokládají, že některé osobnostní rysy mohou mít
významný vliv na úspěšnost léčby (Paulinyová et al., 2011).
Pokles tělesného tuku u pacientů s MA, následkem dlouhotrvající restrikce orálního
příjmu živin a váhového úbytku, má významné fyziologické důsledky z pohledu morbidity
a mortality (Russell et al., 1983b).
PPP u dětí pod 12 let tvoří pouze asi 5% případů, přesto ale představují závažnou
komplikaci vývoje na biologické a psychosociální rovině. Tzv. raný začátek poruchy není
jednoduché stanovit, protože děti častěji popírají úmyslné hubnutí a stěžují si spíše
na somatické obtíže provázející příjem potravy (obtížné polykání, bolesti břicha atd.;
Kocourková & Koutek, 2002). U většiny pacientů se také vyskytuje vnitřní konflikt
v identifikaci s vlastním tělem a jeho podobou (Kocourková & Koutek, 2003). PPP mají
z psychiatrických diagnóz nejvyšší úmrtnost, a to 10-20% (Claude-Pierre, 2001).
Současný rozvoj technické civilizace postupně vede ke snížení až ztrátě fyzické
zdatnosti, a tím i vitality. Není pochyb, že pohybový aparát a kvalita jeho funkce mají
úzkou vazbu na psychiku. Funkce CNS a mentální pochody jsou zpětně ovlivněny
aktivitou svalů, proto je možné terapeuticky využít pohybovou aktivitu nejen k ovlivnění
somatické, ale i mentální aktivity (Véle, 2006).
Učení se správnému pohybovému chování působí změnu jak ve vnímání a
oceňování sebe sama, tak ve vyrovnávání se s životními změnami (Hátlová, 2002b;
Hátlová & Adámková, 2009). Pokud totiž změníme pohyb těla, můžeme očekávat
odpovídající změnu i v psychice. Aktivní i pasivní pohybová činnost vede ke zlepšení
motorických funkcí. Aktivní pohybová činnost pak rozvíjí osobnost člověka, jeho
sebevnímání a sebehodnocení. Základem je pochopení vlastního „já“, jeho integrovanosti,
hranic a vymezení vůči prostředí (Hátlová & Adámková, 2009).
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V současné době se stále častěji dočítáme o zařazení pohybové intervence do léčby
jedinců s PPP. Autoři těchto studií přinášejí důkazy o tom, že vhodně zvolená fyzická
aktivita zvyšuje naději na uzdravení jak jedinců s MA, tak s MB. Pohybová intervence
může významě přispět k přijetí vlastního těla a jeho jednotlivých částí. Tento postup je
jistě šokující zvláště pro lékaře, kteří se doposud domnívali, že pohybová intervence může
u jedinců s MA jedině uškodit. Zastávají totiž názor, že u těch, kteří velice často zneužívají
excesivního cvičení k redukci váhy, je nevhodné zařazovat do léčby jakoukoliv pohybovou
aktivitu, kterou by mohli opět zneužít ve prospěch redukce hmotnosti (DeNoon, 2004).
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II. TEORETICKÁ ČÁST
1. Historie poruch příjmu potravy (PPP)
1.1 Historie mentální anorexie (MA)
Historie PPP sahá až do dávného starověku (Papežová, 2010). Hladovění, přijímání
sníženého množství potravy nebo extrémní dodržování půstu bylo součástí mnoha
náboženských obřadů a rituálů, protestních činů či reakcí na špatné životní podmínky.
Ve 2. století n.l. Galén poprvé popsal příznaky MA jako absenci chuti k jídlu, nebo odpor
k jídlu. Toto chápání se až do moderní doby příliš nezměnilo. Ještě na počátku 19. století
byla anorexie spíše pokládána za projev některých žaludečních potíží než za vyhraněnou
klinickou diagnózu (Krch et al., 1999).
Definici MA poprvé vyslovil britský lékař Richard Morton ve svém díle
“Phthisiologia“ z roku 1689. Zde MA popisuje jako „nervové opotřebení“, tedy nervové
úbytě, pod čímž rozumí devastaci a skomírání způsobené nejen fyzickými, ale i
emocionálními vlivy (Krch et al., 1999; Papežová, 2010).
V dubnu roku 1873 publikoval francouzský lékař Ernest-Charles Lasègue článek
o ,,anorexia hysterica". Nezávisle na něm varoval v říjnu téhož roku anglický lékař sir
William Withey Gull ve své přednášce pro anglickou lékařskou společnost před záměnou
„anorexia hysterica“ s onemocněním se somatickými příčinami. Jeho přednáška byla
publikována v roce 1874, tentokrát již s použitím termínu „anorexia nervosa“. Podle obou
mužů se jednalo o psychogenní chorobu, vyskytující se převážně u dívek a mladých žen.
Charakteristické znaky, které popsali Lasègue a Gull, platí dodnes: velký hmotnostní
úbytek, amenorea, zácpa, neklid a absence jakýchkoli známek organické poruchy (Krch et
al., 1999; Faltus, 2010).
O častém výskytu PPP u modelek a baletek referuje Hilde Bruch roku 1962,
současně upozorňuje na změny myšlení a vnímání, které jsou s MA spojené. V New Yorku
je v té době pozorován 7x vyšší výskyt obezity u žen s nejnižším socioekonomickým
postavením.

V šedesátých

letech

jsou

také

publikovány

výsledky

prvních

epidemiologických studií (Navrátilová et al., 2000).
V roce 1967 se poprvé na titulní straně módního časopisu Vogue objevila anglická
modelka Twiggy - 41 kg a 170 cm; body mass index (BMI) 14,18 (normální hodnoty BMI
20 až 24,9). Pomáhala tak v šedesátých letech prosazovat přehnaný ideál štíhlosti.
Na počátku sedmdesátých let dvacátého století švédský psychiatr Theander varuje
před hrozivým nárůstem výskytu PPP, kdy 70% amerických rodin kupuje nízkokalorické
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potraviny a soutěže MISS Amerika vyhrávají stále štíhlejší dívky (Navrátilová et al.,
2000).
Přesto, že byla MA popsána významnými lékaři, v mnoha zemích, například
ve Spojených státech, v Německu a v Itálii zůstala okrajovým jevem až do dvacátého
století (Krch et al., 1999).
Koncem 19. století byl všeobecně přijat termín mentální anorexie. Na začátku
20. století Comby a Chatagan označili toto onemocnění jako „anorexia mentale“, kde jako
příčinu ztráty chuti k jídlu uvedli psychické a emocionální faktory. Termín anorexia
mentalis nebo anorexia nervosa, které se ve světové literatuře nejčastěji užívají, nejsou
po stránce odborné nejvýstižnější (Papežová, 2010). Jde především o samotný termín
anorexie, který pochází z řečtiny a skládá se z prefixu an (ne, bez) a slova orexie (chuť
k jídlu, žádostivost, snaha), což znamená v překladu nedostatek chuti k jídlu, proto může
být chybně interpretována hlavní podstata onemocnění v nechutenství. Chuť k jídlu je
u těchto jedinců potlačována (Leibold, 1995). Nechutenství až oslabení chuti k jídlu je
spíše sekundárním důsledkem dlouhodobého hladovění, obavy z přibývání hmotnosti a
z touhy po chorobné vyhublosti (Papežová, 2010; Vavrušová, 2008).
Ve čtyřicátých letech, pod vlivem psychoanalýzy a psychosomatické medicíny,
byla MA znovuobjevena jako duševní onemocnění. Od šedesátých let dvacátého století
získává pověst ,,moderní“ a ,,záhadné“ choroby (Krch et al., 1999).
Ke klinickému obrazu MA, jak jej popsali Lasègue a Gull, přibyly v polovině
dvacátého století další dva významné rysy: neúnavná snaha o dosažení štíhlosti a narušené
vnímání obrazu vlastního těla. Z této psychické nemoci se v posledních desetiletích stala
,,módní" porucha, kterou veřejnost sleduje s velkým zájmem (Krch et al., 1999).
V České republice se problematice MA věnuje od roku 1963 František Faltus, který
v roce 1983 založil na Psychiatrické klinice 1.LF UK v Praze Jednotku specializované péče
pro nemocné, trpící PPP na psychogenním podkladu. Tato jednotka vznikla jako první
svého druhu ve střední a východní Evropě. V jeho díle zdárně pokračuje prof. Hana
Papežová, která publikovala řadu článků odborných monografií (Papežová, 2010). Dalšími
našimi autory, kteří se dané problematice věnují, jsou F.D. Krch, J. Kocourková a další.
1.2 Historie mentální bulimie (MB)
Už od dob antického Říma bylo nenasytné hltání časté zejména mezi
privilegovanou elitou společnosti (Krch et al., 1999; Papežová, 2010). Je známo, že
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v antickém Egyptě se pravidelně jedenkrát za měsíc pročišťovali pomocí různých emetik a
klystýrů, aby předešli, jak se tehdy domnívali, onemocněním, která jídlo samo o sobě
způsobuje (Garner & Garfinkel, 1997).
Podle Plutarcha pojem bolimos označoval zlého démona, který byl původně
symbolem velkého hladu (pou limos = polys limos). Pozdější filologové ale tvrdí, že tento
výraz pochází z řecké předpony bous (= vůl) a slova limos (= hlad), a je jím popisován tak
velký hlad, kdy by člověk dokázal sníst i celého vola. Pojem bulimie se tehdy vztahoval i
na mdloby a stavy slabosti vyvolané hladem (Krch et al., 1999).
Teprve v padesátých letech dvacátého století bylo záchvatovité přejídání a zvracení
uváděno jako součást MA (Garner & Garfinkel, 1997; Papežová, 2010). V témže století
stále ještě většina internistů, zejména v Německu a Francii, považovala bulimii v prvé řadě
za poruchu trávení při gastrointestinální poruše (Papežová, 2010).
Ačkoliv jsou chorobná otylost a usilovná snaha zhubnout známy již delší dobu,
bulimie byla akceptována jako psychická porucha s manickým charakterem až koncem
sedmdesátých let 20. století (Leibold, 1995). V těchto letech začaly přibývat zprávy
o novém typu PPP, u níž dominovaly záchvaty nekontrolovatelného přejídání. Lidé, kteří
trpěli touto poruchou většinou ve svém vztahu k jídlu připomínali pacienty trpící MA, až
na to, že obvykle měli normální hmotnost (Cooper 1995). Postupně ale byly tyto dvě
diagnózy od sebe odděleny (Garner & Garfinkel, 1997).
Nově popsaná choroba dostala mnoho jmen, například anglický termín
„bulimarexia“ nebo „syndrom dietního chaosu“ (Maloney & Kranzová, 1997). V současné
době se v některých pramenech termín bulimarexie občas používá pro kombinaci MA a
MB (Sladká-Ševčíková, 2004a). Nejvíce se však ujaly názvy „bulimie“ (USA) a „bulimia
nervosa“ (Cooper, 1995). Termín „bulimia nervosa“ poprvé použil v roce 1979 britský
psychiatr Gerald Russell ve svém článku v časopise „Psychological Medicine“, kde popsal
klinický stav 30 pacientů trpících „nejasnou variantou MA“ (Cooper, 1995; Krch et al.,
1999; Papežová, 2010). Článek profesora Russella objasňoval hlavní rysy této nové
poruchy na základě citlivého klinického pozorování. Šlo o neovladatelné nutkání se
přejídat, chorobný strach ze ztloustnutí a vyvolané zvracení, zneužívání pročišťujících
prostředků, nebo obojí za účelem nepřibrat (Krch et al., 1999). V tomto roce také začala
vznikat první speciální zařízení pro pacienty s PPP (Navrátilová et al., 2000). O rok
později se tento syndrom, stejně jako MA objevil v americké klasifikaci nemocí (DSM-IV;
Kocourková & Koutek, 2003).
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Navrátilová et al. (2000) uvádí, že v osmdesátých letech v San Franciscu až 80%
desetiletých a jedenáctiletých dívek drží diety.
V roce 1987 je ve světě popisován až epidemický růst incidence PPP, na základě
toho Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že tyto poruchy jsou důležitý
problém světové populace (Navrátilová et al., 2000; Sladká-Ševčíková, 2004b). Diagnózu
bulimie pak sjednotila s britskou terminologií pod novým označením mentální bulimie
(bulimia nervosa; Krch et al., 1999; Navrátilová et al., 2000). Teprve poměrně nedávno
získala specifická forma bulimie status uznávané psychiatrické diagnózy a byla včleněna
jako samostatná nozologická jednotka do terminologie mezinárodních klasifikačních
systémů (Cooper 1995; Faltus, 2010). Dodnes však přetrvávají spory, zda je MB skutečně
samostatnou klinickou diagnózou (Krch et al., 1999).
2. Epidemiologie poruch příjmu potravy ve světě a u nás
Epidemiologie je vědecký obor, který tvoří základ metodologie výzkumu. Zabývá
se rozšířením a determinantou stavů a zdravotních událostí v populaci. Z tohoto důvodu je
vysoce ceněna v EBM, neboť pomáhá rozpoznat rizikové faktory pro přenos nemocí a
určuje optimální léčebný postup v klinické praxi (Vokurka & Hugo, 2006; Wikipedia,
2012b).
Epidemiologie popisuje prevalenci a incidenci onemocnění. Prevalence vyjadřuje
počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému datu,
což je zásadní pro plánování služeb a péče pro jednotlivá onemocnění. Incidence udává
počet nově hlášených případů dané nemoci ve vybrané populaci za dané časové období,
nejčastěji v jednom roce. Obvykle se udává na 100 000 obyvatel a je zásadní
pro pochopení etiologie onemocnění (Pavlová, 2010; Vokurka & Hugo, 2006).
Obecně platí, že výskyt PPP rok od roku roste, což je dáno nejen zvyšující se
informovaností odborné, ale i laické veřejnosti. Sladká-Ševčíková (2004b) uvádí, že
odhadem kolem osmi milionů lidí na celém světe trpí některou z forem PPP, ať už je to
MA, MB, nebo záchvatovité přejídání. MA a MB se vyznačují velmi závažným průběhem
a velkým množstvím postižených jedinců, proto se její epidemiologií zabývá nejedna
studie (Steinhausen, 2009).
MA a MB jsou onemocnění, jejichž výskyt se začal rozšiřovat přibližně
od poloviny 20. století. Jednotlivé případy byly sice popsány již dříve, ale ke zvýšení
výskytu došlo až koncem 20. století a začátkem 21. století (Kocourková & Koutek, 2003).
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To, že ve výskytu poruch vztahu k jídlu jednoznačně vystupuje ženský element,
neznamená, že ženy jsou k těmto závislostem náchylnější více než muži. Muži většinou
nepřikládají svému vnějšímu vzhledu takový význam. Ženy jsou v naší společnosti
jednoduše pod silnějším tlakem, aby více dbaly o svůj vzhled (Leibold, 1995). O spojení
PPP se sexuální preferencí u mužů se zatím spíše spekuluje, protože údaje, které jsou
k dispozici o tomto fenoménu, pochází z průřezových studií (Pavlová, 2010). Carlat et al.
(1997) ve své studii uvádí incidenci PPP u mužů homosexuálně nebo bisexuálně
zaměřených 27% a pouze u bulimie dokonce 42%.
Rozvoj těchto onemocnění v naší době bývá dáván do souvislosti s relativním
nadbytkem potravy, posunem ideálu lidského těla k větší štíhlosti a k tzv. západním
životním hodnotám, jako je výkon, úspěch a důraz na individualitu a sebekontrolu
(Leibold, 1995; Kocourková & Koutek, 2003).
PPP díky narušování emočního, sociálního, sexuálního i profesionálního života
nemocných, zasahují do všech aspektů jejich života. Dlouhodobé potíže nepůsobí pouze
jedincům samotným, ale i jejich rodinám, přátelům a zaměstnavatelům. Navíc onemocnění
většinou přichází ve věku, jenž je rozhodujícím obdobím pro další psychosociální vývoj
jedince (Sladká-Ševčíková, 2004b). V roce 1990 byly PPP spojeny s nejvyšší mírou
úmrtnosti ze všech duševních poruch spolu se zneužíváním návykových látek (Harris &
Barraclough, 1998).
2.1 Epidemiologie mentální anorexie (MA) ve světě
Do 70. let minulého století incidence MA postupně rostla, pak zůstala víceméně
stabilní (Hoek & van Hoeken, 2003). Hoek et al. (1995) na základě studie, provedené
v letech 1985-1989 v Holandsku, uvádí průměrnou roční incidenci MA v primární péči
14,7 u žen a 1,4 u mužů na 100 000 obyvatel. Incidence MA byla překvapivě vyšší
na venkově, na rozdíl od MB, jejíž výskyt převažoval ve velkoměstě. Naopak studie
publikovaná roku 2003, která byla provedena v severovýchodní Itálii, udává vyšší výskyt
MA, MB i záchvatovitého přejídání u městského vzorku (Favaro et al., 2003).
Dle Hoek et al. (1995) byl největší výskyt nových případů MA na 100 000 obyvatel
registrován u dívek ve věku 15 až 19 let (79,6). Dle Krcha et al. (1999) je to v této věkové
skupině 30 až 80 nových případů MA na 100 000 žen. Ročně přibývá v ekonomicky
rozvinutých zemích světa 6 až 9 nových případů MA na 100 tisíc obyvatel nebo 12 až 20
nových případů na stejný počet žen. Hoek (1993) konstatuje, že incidence MA ve většině
zemí na konci 20. století prudce vzrostla (in Krch et al., 1999). Podle Vavruškové (2008)
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se u 0,5-1% populace MA rozvine ve věku mezi 12. až 18. rokem.
Prevalence MA u dospívajících žen se v letech 1989 a 1999 zvýšila z 1-2% na 5%
(Mouton-Gensburger & Riguard, 1999). Na základě populačních studií, provedených
v západní Evropě a USA, se pohybuje celkový odhad celoživotní prevalence MA u žen
v rozmezí 0,5-2,2% (Bulik et al., 2006; Favaro et al., 2003; Garfinkel et al., 1996; Hudson
et al., 2007; Keski-Rahkonen et al., 2007; Walters & Kendler, 1995). Ze všech případů MA
tvořili muži nejčastěji 10% (Hoek & van Hoeken, 2003; Garfinkel et al., 1996), ovšem
některé studie udávají prevalenci mnohem vyšší, až 25% (Hudson et al., 2007). Dle Currin
et al. (2005) je poměr relativního rizika výskytu MA u žen vůči mužům 12:1 a dle SladkéŠevčíkové (2003) je riziko vyšší 10:1. Hudson et al (2007) uvádí celoživotní prevalenci
tohoto onemocnění u mužů 0,3% a celkovou incidenci 1,8/100 000 obyvatel (Lucas et al.,
1991).
Epidemiologický výzkum ukázal, že během posledních deseti let se četnost MA
zvýšila z 1-2% na 5% dospívajících žen. Nástup je obvykle ve věku 15 až 25 let, s 95%
prevalencí u dospívajících žen, a 5% u dospívajících mužů (Hudson et al., 2007).
Incidence MA v západní Evropě podle studií, zaměřených na primární péči, je
udávána mezi 4,7/100 000 (Velká Británie; Currin et al., 2005) a 7,7/100 000 obyvatel
(Holandsko; van Son et al., 2006). Podle Pavlové (2010) studie založené na nemocničních
registrech docházejí k číslům nižším.
Currin et al. (2005) také uvádí, že incidence MA ve věku 10-39 let se od roku 1988
(18,5/100 000) do roku 2000 (20,1/100 000) téměř nezměnila. To je ovšem v rozporu se
zjištěním Lucas et al. (1991), který sledoval výskyt MA v USA ve státě Minesota od roku
1935 do roku 1984. U žen ve věku 10-19 let klesla incidence z 16,6/100.000 obyvatel
(1935-1939) na 7,0/100 000 v letech 1950-1954. Následně došlo k výraznému nárůstu
v letech 1980-1984 na 26,3/100 000. Oproti tomu incidence u žen a mužů nad 20 let věku
zůstala konstantní (Lucas et al., 1991).
Ve Finsku prokázali incidenci MA ve věku 15-19 let 270 na 100 000 osob v tomto
věku (Keski-Rahkonen et al., 2007), ve srovnání s předchozími studiemi z USA, kde je
incidence 136 na 100 000 osob (Bulik et al., 2006) a z Holandska 109/100 000 (van Son et
al., 2006).
Podle Zipfel et al. (2000), kteří sledovali 84 německých pacientů s MA po první
hospitalizaci po dobu 21 let, 50% z nich dosáhlo úplného uzdravení. Ze sledované skupiny
15,6% zemřelo na příčiny spojené s touto diagnózou. Výsledky také ukázaly, že dlouhé
trvání nemoci před první hospitalizací bylo významným prediktorem pro špatnou
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prognózou (Zipfel et al.; 2000). Steinhausen (2009) udává, že procento plně zotavených
jedinců z této nemoci bylo 46% a 20% všech případů přešlo do chronicity.
O PPP se často mluví jako o typickém onemocnění západního světa. Některé práce
(le Grange et al., 1998) prokazují úroveň jídelních poruch např. v Africe srovnatelnou se
Západem. Eddy et al. ve své studii publikované roku 2007 uvádí, že v Tanzánii splnilo
kritéria pro MA 1,9% žen ve věku 13-30 let a 4,7% pro atypické PPP.
Studie na Fidži prokázala, že nárůst nespokojenosti s vlastním tělem a výskyt
patologického jídelního chování souvisí s vystavením obyvatel tohoto ostrova médiím,
především televizi. Což by znamenalo, že v komunitách žijících ve striktně oddělených
podmínkách od západního světa by se nevyskytovaly PPP. Tato studie provedená v letech
1995 a 1998 ukázala, že ze sledovaných vzorků 63 a 65 školaček se zvýšil počet
domácností s televizí ze 41,3% na 70,8%. Jak se ukázalo, během tří let došlo k nárůstu
jedinců, kteří svou hmotnost regulovali pomocí diet a vyvolaného zvracení (Becker et al.,
2002).
Celková míra úmrtnosti v roce 2001 na diagnózu MA byla 9,6 ve věku 6-12 let a
3,7 pro jedince v širším věkovém rozmezí 20-40 let (Nielsen, 2001). Výsledky studií závisí
především na délce sledovaného období (Arcelus et al., 2011). Roční úmrtnost dle Arcelus
et al. (2011) byla 5,39 na 1000 osob za rok. Podle této studie jeden z pěti jedinců, kteří
zemřou na MA, spáchá sebevraždu, ostatní umírají na následky zdravotních komplikací
(Arcelus et al., 2011; van Furth, 1998).
2.2 Epidemiologie mentální bulimie (MB) ve světě
MB je pojmem známým až z konce sedmdesátých let 20. století a od roku 1979 je
vymezena jako klinický syndrom, proto je studií zaměřených na její incidenci méně
ve srovnání s MA (Arcelus et al., 2011; Kendler et al., 1991). Dle Leibolda (1995)
představuje MB nejrozšířenější formu chorobného manického vztahu k jídlu, kterou trpí
skoro každá dvacátá žena ve věku mezi 15 až 55 lety.
Drewnowski et al. (1988) uvádí ve své studii, založené na subjektivním hodnocení
amerických studentek, vůbec nejvyšší výskyt MB, a to 4,2 nových případů za rok
na 100 dívek v kritickém věku 15 až 19 let. Většina autorů (Garfinkel & Garner, 1982;
Hsu, 1990 in Pavlová, 2010; Hoek et al., 1995 in Krch et al., 1999) se shoduje na tom, že
v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let incidence MB vzrůstala mnohem rychleji než
incidence MA (Krch et al., 1999). Od roku 1988 do roku 1990 došlo až k trojnásobnému
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nárůstu výskytu MB, nyní je tato tendence klesající (Currin et al., 2005). Nejvyšší
incidenci MB 35,8/100 000 obyvatel je dle Currin et al. (2005) u žen ve věku 10-19 let.
Celoživotní prevalence diagnózy MB v USA a Kanadě se pohybuje mezi 1,1-2,8%
žen (Bushnell et al., 1990; Garfinkel et al., 1995; Hudson et al., 2007; Kendler et al.,
1991). Prevalence u mužů je podstatně nižší, dosahuje 0,1-0,2%, což tvoří 8-10% případů
MB (Bushnell et al., 1990; Garfinkel et al., 1995). Někteří autoři (Hudson et al., 2007)
uvádějí prevalenci u mužů až 0,5%.
Incidence MB v Holandsku v letech 1985-1989 byla 8,6/100 000 obyvatel. Stejná
studie, také založená na registru primární péče, tentokráte v letech 1995-1999, uvádí
podstatné snížení 6,1/100 000 (van Son et al., 2006). Podobného výsledku v primární pěči
za rok 2000 dosáhli i ve Velké Británii (Currin et al., 2005), kde uvádějí incidenci 6,6/100
000. Novější studie z roku 2003 udává incidenci MB 12 případů na 100 000 obyvatel ročně
(Hoek & van Hoeken, 2003).
V roce 2000 ve Velké Británii byla incidence MB u žen ve srovnání s muži
12,4/100 000 obyvatel a 0,7/100 000, což představuje relativní riziko výskytu u žen
v poměru 18:1 (Currin et al., 2005; Turnbull et al., 1996).
I v zemích východního světa byly provedeny studie prevalence MB. Chen et al.
(1992) popsal prevalenci 1,1% MB u studentek medicíny, ale nikdo ze sledované skupiny
nesplňoval diagnostická kriteria pro MA a záchvatovité přejídání.
Podle nejnovější studie (Arcelus et al., 2011) tvoří celková úmrtnost na MB 1,93,
což je dle autora podobné jako u PPP blíže nespecifikovaných. Relativní riziko úmrtnosti
na MB je 2,11, což je nižší než u MA (Arcelus et al., 2011). Zajímavé zjištění je to, že
u záchvatovitého přejídání se nevyskytují sebevraždy (Preti et al., 2011).
Celoživotní prevalence záchvatovitého přejídání dle Hudson et al. (2007) je 3,5%
u žen a u mužů 2,0%.
2.3 Epidemiologie poruch příjmu potravy v České republice
Z osmdesátých let 20. století pochází první zmínka o pravděpodobně rostoucím
výskytu PPP v Československu, která vychází z počtu hospitalizovaných jedinců s MA
na Psychiatrické klinice VFN v Praze (PK VFN; Faltus, 1985).
Před rokem 1989 nebyly publikovány žádné epidemiologické studie PPP (Pavlová,
2010). Z tohoto důvodu se Krch (1991 in Krch et al., 1999) pokoušel kvantifikovat výskyt
PPP před tímto rokem s ohledem na 100 000 obyvatel. Při tom vycházel z počtu
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hospitalizovaných na PK VFN a několika dalších pražských nemocnic. Dle jeho odhadů
byla frekvence výskytu MA v roce 1973 1,08 a v roce 1985 4,1 případů. Statistický odbor
MZ ČR uvádí, že v České republice bylo v roce 1985 hospitalizováno 0,92 případů MA a
v roce 1991 1,52 případů na 100 000 obyvatel. Tyto údaje jsou však pouze přibližné a
informují o počtu nahlášených psychiatrických hospitalizací s touto diagnózou (in Krch et
al., 1999). Jiná studie tohoto autora uvádí prevalenci MA u jedinců ve věku 16 let 0,5-0,8%
a MB 1,2-3,4% (Krch, 1997).
Sledování Faltuse (2009) zase uvádí, že počet hospitalizovaných žen s některou
z diagnóz PPP od roku 1997 do roku 2007 vzrostl o 18, u mužů se počet snížil o 16.
Pavlová et al. (2010) ve své studii, vycházející z registrů nemocnic, publikovala narůstající
incidenci prvních hospitalizací pro MA, MB a atypické formy PPP v období 1994-2005
v různých věkových skupinách mužů i žen. Toto zvyšování autorka přisuzuje sociálním a
politickým změnám v České Republice (Pavlová et al., 2010).
Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že každý rok je
v České republice hospitalizováno v průměru 500 jedinců s diagnózou MA. Jejich celkový
počet se ale v průběhu posledních let výrazně nemění (Vavrušová, 2008). Počet těchto
pacientů se od 90. let ztrojnásobil a stále narůstá (Kabíčková, 2002). Touto chorobou trpí
méně než půl procenta mladých žen, ale její příznaky ohrožují přibližně 6 % dívek
na konci puberty (Krch, 2003). Kromě zvýšeného výskytu MA u dívčí populace je
v posledních letech patrný také posun k časnějšímu začátku (Kabíčková, 2002). V České
republice se udává, že onemocnění některou z PPP se týká každé dvacáté mladé ženy nebo
dívky (Sladká-Ševčíková, 2004b).
Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) z roku
2011 bylo v roce 2010 hospitalizováno v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických
odděleních nemocnic celkem 363 případů se základními diagnózami F50.0-F50.9 (poruchy
přijímání potravy). Ve srovnání s rokem 2005 to je o 17 % méně (Tab.1). S diagnózou MA

(F50.0) bylo v roce 2011 léčeno téměř 54% pacientů, s diagnózou MB (F50.2) více než
25% a s diagnózou atypická MA (F50.1) 12% (Tab.2). Ostatní ze sledovaných diagnóz
tvořily necelou desetinu z celkového počtu pacientů s PPP (ÚZIS ČR, 2011).
Od roku 2005 došlo v ČR k největšímu nárůstu u věkových skupin s menší četností
výskytu. Ve věkové skupině 30-34 let se počet hospitalizací zvýšil o 42%, tzn.
o 11 hospitalizací. Ve věku 35-39 let to bylo o 75% pacientů více, tzn. nárůst o 6
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hospitalizací (Graf 1; ÚZIS ČR, 2011). Podle Höschla et al. (2002) splňuje v rizikovém
věku 15-30 let kriteria pro MA asi 0,5 až 1% žen a pro MB 1 až 3%.
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Tab.1 Počet osob hospitalizovaných s diagnózou porucha příjmu potravy (F50) v psychiatrických lůžkových
zařízeních podle pohlaví (tabulka vychází z údajů ÚZIS ČR, 2011)
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ženy
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muži
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diagnózy
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7
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11
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3
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205

7
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9

151
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7
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4

24
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4

31
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3
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2

84
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5
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1
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0
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89

0
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Tab.2 Počet osob hospitalizovaných s nejčastějšími diagnózami – MA (F50.0), atypická MA (F50.1) a MB
(F50.2) v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví (tabulka vychází z údajů ÚZIS ČR, 2011)
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Graf 1 Porovnání počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9 podle věkových skupin v roce 2005 a 2010
(graf vychází z údajů ÚZIS ČR, 2011)
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Za rok 2011 bylo s diagnózou PPP ambulantně léčeno celkem 3389 pacientů.
Z toho téměř 90% pacientů bylo ženského pohlaví, 60,5% starších 20ti let a ve věku 15-19
let 30,4% (ÚZIS ČR, 2012).
3. Rizikové faktory PPP
Určit konkrétní rizikové faktory, které jsou příčinou vzniku PPP, je nesnadné
zejména u jedinců s delším trváním poruchy. Některé rizikové faktory mohou být společné
pro všechny formy PPP, jako např. sociokulturně podmíněné faktory zaměřené na tělo,
štíhlost a diety. Jiné mohou být specificky vázané na odlišné formy PPP (např. rozdílné
osobnostní a rodinné vzorce u anorektických nebo bulimických jedinců). Traumatické
zážitky spojené s tělem, jídlem a sexualitou mohou působit v souvislosti s vývojovým
obdobím (Kocourková & Koutek, 2003). Dle Sladké-Ševčíkové (2003) například
nevhodný sexuální zážitek může být v mladším věku potlačen a v nastupující adolescenci
se začne připomínat s obnoveným traumatizujícím dopadem na prožívání těla a jeho
sexuálních projevů.
Na vzniku PPP se podílejí nejen sociální, ale i individuální faktory. Problémem se
jídlo stává teprve tehdy, spolupůsobí-li více činitelů (Leibold, 1995). Je ale velmi obtížné
odlišit, zda se jedná o vlastní determinující faktory, nebo o projevy poruchy vázané
na malnutrici a specifickou psychopatologii (např. osobnostní změny nebo reakce rodiny;
Kocourková & Koutek, 2002).
Zcela jiný pohled poskytuje Claude-Pierre (2001), dle níž vznikají PPP díky
utkvělým chorobně negativním myšlenkám a ne pouhým hromaděním jednotlivých
podnětů, které jsou uváděny jako spouštěcí mechanismy. Samotné podněty nejsou tak
důležité, důležitější je postoj jednotlivce k nim. Hloubka PPP tedy závisí na osobnosti
oběti. Kombinace určitého postavení ve společnosti s psychickými dispozicemi může vést
k této „racionální iracionalitě“. Jedinci s PPP se nepovažují za plnohodnotného člověka.
Cítí se méně důležití, než my ostatní. (Claude-Pierre, 2001).
3.1 Sociokulturní faktory
Podle Leibolda (1995) za hlubokými ztrátami jistot u obou pohlaví v moderní
průmyslové společnosti stojí hnutí za emancipaci ženy a feministická hnutí, protože „tisíce
let staré představy o úlohách muže a ženy byly hozeny přes palubu“. Protože nebyly
předloženy nové pozitivní vzory postojů, volí často ženy maniakální vztah k jídlu jako
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způsob, jak odstranit svou sexuální přitažlivost, a tím se alespoň v tomto ohledu vzepřít
mužské nadvládě (Leibold, 1995).
Další sociální příčinou, která mohla ovlivnit postoj k jídlu, může být nadřazení
rozumu nad tělesné potřeby, k čemuž došlo s rozmachem přírodních věd a techniky. City a
jiné vlastnosti duševního života se staly rázem důležitějšími než tělesné potřeby (Leibold,
1995).
PPP mohou vyjadřovat také bezmocný protest a nenávist vůči vlastnímu tělu. Toto
nepřátelství se prohřešuje proti všem zásadám zdravého způsobu výživy, redukuje tělo
bez ohledu na „minimum“ nutné pro přežití. Nejde pouze o problém chorobného
nechutenství, ale i o bulimii a obezitu, kdy jedinci svým vztahem k jídlu nepřímo protestují
proti ideálu štíhlosti a snaží se vyhnout tomu, co od nich konvence očekává (Leibold,
1995).
V neposlední řadě jde o nadměrnou nabídku potravin v průmyslových státech, což
zaručuje denní minimální potřebu potravin. Pouze v takové situaci si jedinec může dovolit
vzdát se jejich příjmu anebo je pojídat v nadbytku a pak je vyzvrátit (Leibold, 1995).
Těmto sociálním vlivům jsme vystaveni my všichni, aniž bychom na ně reagovali
poruchami postoje k jídlu. Pokud se má u jedince rozvinout chorobná manická porucha
postoje k jídlu, musí k sociálním vlivům přistoupit ještě faktor individuální (Leibold,
1995).
Důležité je také to, jak se dívka adaptuje na dospívání. Pokud je dívka na začátku
dospívání nespokojená se svým vzhledem, současně má vyšší BMI, hruškovitou distribuci
uložení tuku v těle nebo časnější menarché, vzniká predispozice pro vznik PPP.
Spouštěcím faktorem pak může být konfrontace se sexuálními tématy (např. traumatizující
sexuální podnět, konfrontace s tématem rodičovské sexuality apod.; Kocourková &
Koutek, 2002).
Stresující životní události zase ovlivňují vznik MB (Kocourková & Koutek, 2002).
Papežová (2010) uvádí, že podle Barbieri a Strauss (2004) sexuální zneužití zažilo 24-36%
pacientů s MB, pouze ale 15-32% z nich bylo zneužito před nástupem onemocnění, tedy
zřejmě samotné sexuální zneužití rizikovým faktorem pro vznik MB není. Velmi zajímavé
je zjištění Claude-Pierre (2001), která uvádí, že pohlavní zneužití jedince netraumatizuje,
protože mu chybí normální postoj k této skutečnosti. Naopak jsou šťastní, že se nepřihodila
někomu jinému. Dle Papežové (2010) dvě třetiny žen s PPP zažilo zneužití.
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3.2 Biologické faktory
Biologické faktory nabývají na významu až v souhře s psychosociálními faktory
(Kocourková & Koutek, 2003). Faktory, které mají vliv na vznik PPP jsou dědičnost,
individuální tělesné charakteristiky a hormonální vlivy (Kocourková & Koutek, 2002).
Udává se přibližně 56-84% podílu dědičnosti na vzniku poruchy (Wade et al., 2000).
Dle Sladké-Ševčíkové (2003) se vyskytuje MA až u 50% jednovaječných dvojčat a u 10%
dvojčat dvojvaječných. Tato incidence je stejná jako u sourozenců (Kocourková & Koutek,
2003).
Výskyt obezity v rodině je rizikový pro vznik MB (Kocourková & Koutek, 2002).
3.3 Psychologické faktory
Mezi tyto faktory patří osobnostní rysy jedince, způsob regulace afektů, kognitivní
zpracování informací, vazbové chování, traumatizující zkušenosti. Problémy v kognitivním
zpracování informací se projevují např. změnou ve vnímání vlastního těla (Kocourková &
Koutek, 2002; Kocourková & Koutek, 2003).
Osobnostní charateristiky jedinců s MA a MB jsou odlišné. Pacienti s MA mají
sklon k úzkostem, emocionální inhibovanosti, perfekcionismu, zvýšené ctižádostivosti a
jsou zaměřeni na výkon. Oproti tomu jedinci s MB jsou impulzivní, emocionálně labilní,
často s tendencí k depresím a sebepoškozování (Kocourková & Koutek, 2003).
3.4 Rodinné faktory
Neopomenutelné jsou rodinné faktory, kde nejdůležitější je styl rodinné interakce
(Kocourková & Koutek, 2002). Hsu (1990) uvádí, že v rodinách pacientek s MA a MB se
PPP vyskytují 5krát častěji než v běžné populaci, což ale nemusí být důkazem genetického
původu (in Pavlová, 2010). Musíme si uvědomit, že vyšší výskyt v rodině nemusí nutně
znamenat genetickou vlohu (Pavlová, 2010). Dle Wade et al. (2000) je odhadovaný podíl
dědičnosti 56-84%.
Afektivní porucha a alkoholizmus vyskytující se v rodině jsou podstatné pro vznik
MB (Kocourková & Koutek, 2002). Dle Krcha et al. (1999) uvádí alkoholismus rodičů
24% pacientek v souvislosti s rozvojem této poruchy. Hsu (1990) také uvádí, že deprese je
v rodinách s MA 3krát častější než v běžné populaci (in Pavlová, 2010). Nedostatečná
rodičovská péče o dítě, jako např. zanedbávání, zneužívání atd., tvoří rizikový faktor
pro vznik MB (Kocourková & Koutek, 2002).
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Rodinní příslušníci a ostatní blízcí se velmi často viní za vznik onemocnění, a to
může vést až k rozpadu rodiny. Dle této autorky pocit vlastního selhání v rodině brání
rozpoznání skutečných sociálních i psychologických mechanismů (Claude-Pierre, 2001).
3.5 Individuální faktory
Neexistuje typická osobnost, která by měla sklon k chorobné závislosti, ale nápadně
často se vyskytuje v životě pacientů celá řada podobných faktorů, které pravděpodobně
přispívají k manickému chování při jídle (Leibold, 1995).
Předpoklady pro vznik PPP nacházíme už v raném dětství, ve kterém jedinci
vyrůstají (Leibold, 1995). Mezi nespecifické sociokulturní rizikové faktory patří prostředí,
ve kterém jedinci s PPP žijí, které je velmi často zaměřené na úspěch, sebekontrolu a
štíhlost (Kocourková & Koutek, 2002). Pacienti nepocházejí z chudých vrstev, jak by se
mohlo zdát, ale ze středních i vyšších společenských vrstev anebo dokonce z vrstev
nejvyšších. Rodiče z těchto poměrů kladou na své děti až přehnaně vysoké nároky
především proto, že se sami vlastními silami vypracovali do této společensky vyšší vrstvy.
Ty se pak nemohou vyrovnat s požadavky svých rodičů na výkonnost, s nimiž se sami
ztotožnili, a v důsledku toho se u nich dostavují pocity hanby, selhání a viny. Zoufale proto
hledají východisko, jak uspokojit očekávání rodičů o jejich výjimečnosti, až přijdou
na odmítání potravy, které je velmi nezvyklé, čímž se rodičům mohou zavděčit. Naopak
děti ze sociálně nejnižší vrstvy mají častěji sklon k nadváze (Leibold, 1995).
Vlivem důrazu rodičů na výkonnost mají mnozí pacienti s narušeným vztahem
k jídlu vyšší vzdělání a pracují často velmi úspěšně ve vysoce kvalifikovaných povoláních.
Což ale není vždy v souladu se jejich založením, schopnostmi, zájmy a sklony (Leibold,
1995).
Kvůli snaze rodičů předstírat pro okolí ideální rodinu se jejich děti nikdy nenaučí
správně řešit nevyhnutelné konflikty, zklamání a jiné životní problémy, protože postrádají
v tomto ohledu rodičovský vzor (Leibold, 1995). Děti těchto rodičů pak „zvládají“
konflikty a jiné problémy přejídáním se, což u nich vyvolává příjemné tělesné pocity,
anebo odmítáním potravy, které symbolizuje odmítavý postoj vůči nárokům společnosti i
rodičů. (Krch, 1997; Leibold, 1995). Jedinec ale brzy ucítí svou neschopnost zvládat
vštěpované požadavky rodičů a příjemné pocity střídají pocity selhání, hanby a viny, a
bludný kruh se uzavírá. Často tedy jedinci své jídelní chování před svými blízkými dlouho
tají (Leibold, 1995).
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Dospívání s sebou nese jistou zodpovědnost, což může u mladistvých vyvolat
strach z dospívání. Tento postoj je ještě zhoršován chybami rodičů ve výchově a sociálními
faktory. MA je jednou z možností, jak oddálit přechod do života dospělých. Strach
z dospělosti a probouzející se sexuality může vyústit ve vznik MA. Silné vyhubnutí totiž
potlačuje ženské tělesné proporce a vede velmi často k amenoree. Nedospělý vyhublý
vzhled také neklade nároky na převzetí pravidel společnosti dospělých (Leibold, 1995).
Podle jiného názoru je strach z růstu důsledkem, nikoliv příčinou PPP. Problém není
v tom, že by jedinci nechtěli dospět, ale v tom, že nevědí jak. Důvodem je to, že na sebe
převzali ohromnou zodpovědnost podstatně dříve, než se naučili udržovat si od problémů
určitý odstup (Claude-Pierre, 2001).
Významný specifický rizikový faktor pro rozvoj PPP je vztah mezi matkou a
dítětem v raném dětství (Kocourková & Koutek, 2002; Leibold, 1995). Matky těchto
pacientů mají sklon k nadměrné až utlačující starostlivosti. Za přehnanou péčí matky se
často skrývají její vlastní obavy, které pak přenáší na dítě, které se tak stává stejně nejistým
jako ona. Tyto negativní pocity později dítě potlačuje přejídáním se, nebo odmítáním
potravy, aby působilo na soucit bližních (Leibold, 1995). U MA jsou popisovány tyto
vztahy jako „úzkostné a nejisté připoutání“. Oproti tomu u MB je tento vztah popisován
jako „ambivalentní připoutání“ (Kocourková & Koutek, 2002).
Za nadměrnou starostlivostí matky často také stojí snaha připoutat dítě k sobě tak
blízko, jak je to jen možné, a učinit je tak závislým na své péči. Ani tímto postojem se ale
dítěti nedostává potřebného pocitu bezpečí a volnosti, která je nutná pro jeho přirozený
vývoj (Leibold, 1995).
Další možnost, jak si můžeme vysvětlit přehnanou starostlivost matky, je její
původní odmítání dítěte. Tím, že se pro dítě obětuje, uklidňuje své špatné svědomí a může
tím také svému okolí demonstrovat, jak hodně se o dítě stará a pečuje o něj (Leibold,
1995).
U jedinců s PPP se velmi často vyskytuje porucha ve vnímání vlastního těla.
Ačkoliv jsou pacienti s MA vyhublí, stále své tělo vnímají jako příliš tlusté. Tento postoj
se dá odvodit od nepřátelství vůči tělu, které může být vystupňováno až k ohrožení života.
Pacienti nevnímají totiž své tělo jako součást jich samotných, ale jako něco, proti čemu je
nutné bojovat, i kdyby je to mělo stát vlastní život. I na tento postoj má vliv výchova.
Mnohdy se rodiče snaží své pocity viny za nadměrnou konzumaci jídla odčinit
prostřednictvím přísného potlačování potřeb svých dětí. Tímto způsobem se dítě dostává
do hlubokého konfliktu. Na jedné straně je vystaveno určitým tělesným potřebám, které
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s dospíváním přirozeně přicházejí (např. sexuální touhy), a na straně druhé se od svých
rodičů učí své potřeby potlačovat (Leibold, 1995).
Tyto nepříznivé vlivy v dětství vytvářejí předpoklady pro vznik chorobné závislosti
na jídle. U lidí s PPP je zřejmý jistý „nedostatek“ v oblasti citů, který si postižený příliš
neuvědomuje, ale reaguje na něj přejídáním či odmítáním jídla (Leibold, 1995). Všechny
tyto faktory se mohou podílet na vzniku chorobného vztahu k jídlu, ale je třeba si
uvědomit, že pro úspěšnou léčbu je nutné pochopit individuální osud daného jedince.
Claude-Pierre (2001) se domnívá, že vinit za vznik PPP nějakého jednotlivce nebo
celou společnost je přehnaně zjednodušené. Podle jejích zkušeností je skrytou příčinou
PPP souhrn myšlenkových pochodů, které nazývá jako Stav utvrzeného negativismu
(SUN). SUN předchází PPP a je jejich podstatou, kterou je třeba odstranit. MA nebo MB
jsou jen příznakem. Předpokládáme ale, že SUN je vlastnost vrozená, zda propukne nebo
nikoliv, závisí zásadním způsobem na prostředí – rodině, která má rozvíjením schopností
dítěte přispět k vytvoření vlastní osobnosti dítěte bez přehnané odpovědnosti, a
společnosti, která by neměla děti zavalit pesimismem a negativismem. Jedinci s PPP si
postupně uvědomují marnost své snahy o vytvoření dokonalého světa, kterou nahrazují
snahou o zdokonalení sebe sama. Jejich touha po dokonalosti nepramení z utkvělého
pocitu nadřazenosti, ale z touhy zasloužit si blízkost ostatních (Claude-Pierre, 2001).
Jedinci s PPP mají dvě mysli, příznaky se projeví teprve tehdy, převládne-li
Negativní mysl, která je nástrojem Stavu utvrzeného negativismu. Prvotní pochyby,
nerozhodnost nebo sebekritika postupně narůstají do podoby vnitřního hlasu, který je
přehnaně kritický, prohlubuje zoufalství a tyranizuje člověka, neboť vše obrací proti
nemocnému – např. „Obtěžuješ svět svou přítomností.“, „Způsobuješ jenom problémy.“,
„Neměla bys jíst, protože jídlo znamená život.“, atd. Negativní mysl nakonec kontroluje
vše, co zbylo z pacientovy osobnosti, až nakonec člověk už není schopen udělat nic
ve svém vlastním zájmu, není schopen vyvinout si patřičný nadhled a objektivitu a upadne
do SUN (Claude-Pierre, 2001).
Pouze naprosto nesobečtí jedinci, kteří nechtějí být přítěží pro okolí, jsou citliví
k potřebám ostatních a nevyžadují jejich pomoc, jsou ohroženi převahou Negativní mysli.
Ti si totiž většinou tehdy, kdy SUN ještě nevyústila v MA či MB, o pomoc neřeknou.
Skutečný problém je, že jedinci nemají žádné sebevědomí, žádnou osobnost a žádnou
identitu, tedy kromě té, kterou chtějí naplnit domnělá očekávání ostatních. Už to, že žijí,
považují za projev svého sobectví a jsou hluboce přesvědčeni o tom, že zklamali své
rodiče. Tím, že hledáme „vinu“ za vznik PPP, způsobujeme rozklad a rozpad rodin,
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protože nedokonalost nevykládáme jako normální součást lidské přirozenosti. Skutečná
mysl je v pacientovi stále přítomna a objeví se, pokud je uzdraven (Claude-Pierre, 2001).
MA a MB mají stejnou příčinu – Stav utvrzeného negativismu, ale různé projevy.
Diagnóza závisí na vnějším hodnocení a na tom, jak se vnímá samotný pacient.
Spouštěcím mechanismem pro vznik těchto diagnóz mohou být nejrůznější zklamání a
traumata. Excesivní fyzická aktivita pak funguje jako způsob „očištění“, neboť jídlo
nemůže být přijímáno bez příslušného „trestu“. Na první pohled by se mohlo zdát, že
pacienti chtějí zemřít. Oni chtějí žít, ale nevědí jak. Cítí, že nemají právo dále žít poté, co
selhali (Claude-Pierre, 2001).
4. Některé formy narušeného vztahu k jídlu
Za původem všech maniakálních poruch vztahu k jídlu stojí stejné sociální příčiny,
které jsou většinou vázány na podobné individuální faktory, proto tyto poruchy nelze
přesně od sebe odlišit. Často se vzájemně překrývají a v průběhu života se jednotlivé
poruchy mnohdy střídají. Co zapříčiní tuto změnu se dá jen těžko rozpoznat. Většinou se
jedná o ne zcela doléčenou manickou poruchu postoje k jídlu, která se za nepříznivých
podmínek opět projeví (Leibold, 1995).
V naší práci se budeme věnovat převážně dvěma diagnózám – MA a MB, které se,
mimo obezity, vyskytují nejčastěji. Neustále vznikají nová pojmenování pro různé formy
PPP jako např. orthorexie 1, bigorexie 2, atd. toto je ale nad rámec naší práce.
Do spektra PPP patří mimo MA a MB i jiné diagnózy patologického jídelního
chování spojené s obezitou, jako např. psychogenní přejídání a noční přejídání (Papežová,
2010).
4.1 Mentální anorexie (MA, anorexia nervosa)
Tato psychosomatická porucha je charakterizována úmyslným snižováním tělesné
hmotnosti, které si pacient způsobuje a udržuje sám, pomocí různých diet nebo hladovek a
vyhýbáním se jídlům, po kterých se tloustne (Papežová, 2010). Nemocní s anorexií
neodmítají jídlo proto, že by neměli chuť, ale proto, že nechtějí jíst, i když to někdy
popírají a uvádí různé důvody, proč jíst „nemohou“ (např. potravinové alergie). Minimální
1

Orthorexie je patologická závislost na zdravém způsobu stravování a biologicky čisté stravě (Matykánová
& Piskáčková, 2010).
2
Bigorexie je charakteristická posedlostí fyzickým posilováním těla za účelem zlepšení kondice (Ladishová,
2006). Na základě tohoto přesvědčení dodržují přesnou dietu s vysokým obsahem proteinů a nízkým
obsahem tuků, časté je také užívání steroidů (Matykánová & Piskáčková, 2010).
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příjem potravy nemocní anorexií kompenzují nejčastěji přehnanou tělesnou aktivitou, čímž
projevují více vytrvalosti a energie než zdraví jedinci. Zpočátku spotřebovávají přirozené
zásoby, které se ale brzy vyčerpají. Silou vůle pak vyčerpané tělo nutí k vrcholným
výkonům, které vedou k těžkému vyčerpání až smrti anebo mohou zanechat trvalé
následky (Leibold, 1995).
Tato forma poruchy postoje k jídlu vede k závažným tělesným poškozením, která,
nejsou-li léčena, mohou končit smrtelně. V opačném případě přechází do chronické
anorexie, kdy jedinci akceptují alespoň život zachovávající minimum potravy (Leibold,
1995).
Nejčastěji se vyskytuje u dospívajících dívek a mladých žen, vzácněji mohou být
postiženi i dospívající chlapci a mladí muži. Podle některých autorů (Lucas et al., 1991;
Turnbull et al., 1996) ke vzniku MA nejčastěji dochází ve věku 15-19 let. Vavrušková
(2008) uvádí, že se MA u 0,5-1% populace rozvine ve věku mezi 12. až 18. rokem. Právě
období puberty je typické vnitřní kritikou spojenou s nízkým sebevědomím. Často se
uvádí, že spouštěcím faktorem může být narážka na tloušťku a tělesný vzhled, nezdar,
konflikty v rodině (Fialová, 2001). Dle poznatků Institutu rodinné terapie a
psychosomatické medicíny v Liberci jde spíše o poruchu koordinace vývoje členů rodiny
v období, kdy děti opouštějí své rodiče, než jen o poruchu jednotlivce (Chvála &
Trapková, 1997).
U anorektiků je přítomna specifická psychopatologie – obava z tloušťky. Tato obava
má charakter ovládané až nutkavé myšlenky (Navrátilová et al., 2000). Dle Navrátilové et
al. (2000) pacientky samy usilují o nízkou hmotnost, které dosahují dvěma různými
způsoby:
-

nejčastěji hladověním (restriktivní typ)

-

opakovaným přejídáním a následným vypuzováním (vyprovokované
zvracení, zneužívání laxativ, diuretik či anorektik – purgativní bulimický
typ)

Nechutenství nebo oslabení chuti k jídlu je většinou až důsledkem hladovění.
Omezování se v jídle je naopak často doprovázeno zvýšeným zájmem o jídlo (myslí na něj,
sbírají recepty, rádi vaří a vykrmují ostatní) a někdy i zvýšenou nebo změněnou chutí,
například na sladké. Jde o projev přizpůsobení se sníženému příjmu energie a některých
živin (Krch et al., 1999). Pokud nutí ostatní do jídla odpoutávají tím svou pozornost
od vlastních potřeb (Leibold, 1995). Opačný názor psycholožky a matky, která pomohla
svým dvěma dcerám k vyléčení z MA, tvrdí, že tito nemocní „jedí“ prostřednictvím
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ostatních lidí. Plnohodnotné jídlo si totiž dle mínění jejich negativní mysli nezaslouží
(Claude-Pierre, 2001).
Pacientky s MA purgativního typu – asi 40% – mají období, kdy nedokáží
dodržovat svou přísnou dietu a začnou se přejídat – to znamená, že konzumují ve velmi
krátké době ohromné množství jídla. Je to proto, že neustále myslí na jídlo, a to i v období,
kdy drží dietu. Po přejedení se někdy snaží přinutit ke zvracení, aby se tak zbavily
snědeného jídla, protože se obávají, že po něm ztloustnou. Někdy užívají velké dávky
projímadel, aby se pročistily. Jiné se vrátí k vražednému schématu diet a cvičení a snaží se
zoufale napravit své „špatné“ chování, totiž to, že jedly. Je to schéma připomínající
bulimii, ale rozdíl je v tom, že pacienti s MA si udržují abnormálně nízkou hmotnost,
zatímco tělesná hmotnost bulimiček je obvykle v mezích normy (Leibold, 1995).
Mitchell a Boutacoff (1986) odhadují prevalenci abusu laxativ u pacientů s PPP
na 40-60%, ale pouze 2-15% toto užívání přiznává. Dlouhodobý abusus laxativ s sebou
nese řadu nežádoucích gastrointestinálních komplikací, jako např. paradoxní zácpu, atrofii
střevní sliznice s chronickými záněty a povrchovými vředy atd. (Novotný, 2010).
Vyskytují se také mimostřevní komplikace, které zahrnují dehydrataci při ztrátě tekutin
střevem,

elektrolytové

abnormality

(hypochloremie,

hypokalemie,

hypokalcemie,

hypomagnezemie), alergické reakce a otoky (Neims et al., 1995).
Lidé trpící MA si postupně zvykají na snížený příjem energie, prázdný talíř i
žaludek, nadměrnou sebekontrolu v jídle, zapadlé břicho a vystouplé kosti. Často si
nepovolí normální jídlo, pokud si ho „nezaslouží“ usilovným cvičením. Děsí se každého
většího nebo energeticky hodnotnějšího jídla a snadno se cítí přejedeni. Podobně nekritičtí
jako k velikosti porcí jsou i ke svému tělu (Leibold, 1995).
Jedinci s MA, si nikdy nepřipadají dostatečně štíhlí (Leibold, 1995). Dívky s MA
většinou mívají pouhé tři čtvrtiny tělesné hmotnosti, která je přirozená pro jejich věk,
výšku a tělesnou stavbu. Ony samy si však stále připadají tlusté (Leibold, 1995;
Navrátilová et al., 2000). Psychické stavy pacientů kolísají mezi euforií a hlubokou depresí
s pocity viny, hanby a selhání (Leibold, 1995).

Diagnostická kritéria mentální anorexie (MA)
Diagnóza MA je založena na následujících pěti kritériích, která musí být všechna
splněna (Tab.3):
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(a)

 tělesná hmotnost je 15% pod předpokládanou hmotností (ať došlo k jejímu
snížení během života nebo jí nebylo nikdy dosaženo,
 nebo body mass index (BMI) je nižší než 17,5 kg/m2,
 nebo prepubertální jedinci nesplňují během růstu očekávaný váhový přírůstek,

(b)

 pacient si hmotnost snižuje sám pomocí diet, uměle vyvolaného zvracení,
užívání diuretik, anorektik, laxativ či excesivním cvičením,

(c)

 přetrvávající strach z tloušťky při výrazné podváze, zkreslená představa
o vlastním těle a vtíravé, ovládavé myšlenky na udržení podváhy,

(d)

 u žen amenorea (pozor, dnes je často vaginální krvácení vyvoláno hormonální
antikoncepcí), tzn. absence nejméně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů,
 u mužů ztráta sexuálního zájmu,

(e)

 opožděný nebo zastavený růst, vývoj prsů, primární amenorea, dětské genitály
u chlapců, pokud začne onemocnění před pubertou,
 po uzdravení dojde k jejímu normálnímu dokončení, ale menarché může být
opožděna.
Tab.3 Diagnostická kritéria MKN-10 pro mentální anorexii (převzato z Papežová, 2010)

U atypických forem MA (F50.1) chybí jedno i více z těchto diagnostických kritérií
(MKN-10, 2012; Papežová, 2010). Atypická forma MA se někdy rozvine na bázi
somatického onemocnění (např. průjmového) spojeného s úbytkem hmotnosti. Ačkoliv tito
jedinci popírají aktivní snahu zhubnout, rozvine se u nich celkem typický obraz MA
s odmítáním jídla, manipulací s ním či uměle navozeným zvracením (Kocourková &
Koutek, 2003).
4.2 Mentální bulimie (MB, bulimia nervosa)
Podle Kocourkové a Koutka (2002) je MB v dětském věku vzácná. Typickým věkem
jejího počátku je 20-39 let (Turnbull et al., 1996). Ovšem někteří autoři (van Sonn et al.,
2006) udávají snižující se věk jejího vzniku.
MB dnes pravděpodobně představuje nejrozšířenější formu chorobného manického
vztahu k jídlu. Věk při začátku onemocnění bývá nepatrně vyšší než u MA (Cooper, 1995;
MKN-10, 2012).
Pro toto onemocnění jsou typické dva extrémní způsoby zacházení s jídlem. První
je nadměrný, až přehnaný přívod kalorií během záchvatu přejídání. Druhý způsob je, že
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tyto záchvaty jsou následovány úmyslně navozeným zvracením, jehož účelem je jídlo opět
odstranit a zamezit tak jinak naprosto jistému vzniku nadváhy (Leibold, 1995).
Jedinci s MB trpí jakousi rozpolceností. Na jedné straně pro ně neexistuje
důležitější životní smysl než udržet si štíhlou linii, se kterou nejsou nikdy dostatečně
spokojeni. Na druhé straně je opakovaně přepadají záchvaty žravosti, proti nimž jsou
naprosto bezmocní. Při těchto záchvatech přejídání jedinci konzumují obrovské množství
potravin obzvláště bohatých na energii, jsou to především tučné a sladké pokrmy
bez výběru a bez ohledu na chuť, jako např. tučné sýry, smetana, dorty, dokonce i samotné
máslo. Není žádnou výjimkou, když při takovém záchvatu žravosti snědí 33 600 až 42 000,
ba dokonce 63 000 až 84 000 joulů (1cal = 4,2 joulů; Leibold, 1995). Toto množství
za normálních okolností nelze pozřít. Přejídání končí poté, co se do žaludku už nic nevejde
(Leibold, 1995).
Tato nezvládnutelná žravost je většinou vyprovokována různými zevními faktory.
Někdy je bulimický záchvat vyprovokován strachem, depresí, zklamáním, osamělostí nebo
nudou, ale často se vyvolávající činitel už ani nedá zjistit (Leibold, 1995).
Po záchvatu jídlo musí stejně tak nutkavě odstranit vyprovokovaným zvracením.
Za tím účelem jedinci dráždí stěnu jícnu prsty, až se jim podaří zkonzumované jídlo téměř
úplně odstranit. Tento proces probíhá tajně po toaletách, protože i oni vnímají tento postup
jako nepřirozený a stydí se za něj. Pocity hanby a viny mohou vyprovokovat nový záchvat
žravosti, jindy mají postižení na nějaký čas pokoj, ale i potom trpí těžkými výčitkami
svědomí (Leibold, 1995).
Mnozí jedinci s MB zneužívají laxativa a diuretika, aby zůstali štíhlí, což celou
situaci ještě zhoršuje. Nakonec užívají tyto léky v extrémně vysokých dávkách, které by
u lidí, kteří na ně nejsou zvyklí, vedly k otravě (Leibold, 1995). Bulimické chování zvyšuje
riziko zneužití laxativ 3,57 krát (Neims et al., 1995).
Na každé, ať už nepatrné, zvýšení tělesné hmotnosti reagují novými záchvaty
přejídání, zvracením a zneužíváním medikamentů. A to dokonce i tehdy, když mají mírnou
podváhu a tuto tělesnou hmotnost si udržují po dlouhou dobu nezměněnou, cítí se stále
ještě příliš tlustými (Leibold, 1995).
Bulimie se může vyvinout, pokud nebyla zcela doléčena některá jiná manická
závislost na jídle jako např. MA, obezita či latentní manická otylost. V tomto případě se
jedinci s MA sice rozhodnou opět jíst, ale nejsou schopni normálního postoje k jídlu a
objevují se bulimické příznaky. U obézních lidí se bulimie objevuje jako následek toho,
kdy už pacienti nechtějí dál snášet svou nadváhu, ale také se nedokáží normálně stravovat.
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A pokud selže přísná sebekontrola u jedinců s latentní manickou otylostí, i zde se vytvářejí
předpoklady pro vznik MB (Leibold, 1995).
Díky své výchově jsou tito jedinci silně závislí na mínění současné společnosti, a
proto se také nekriticky podrobují módním ideálům štíhlosti. Ovšem toto přizpůsobování
jim často brání v sebeuplatnění. Svůj protest vůči důrazu společnosti na zevnějšek tajně
vyjadřují nadměrným příjmem potravy, jehož následkům se musí bránit uměle vyvolaným
zvracením (Leibold, 1995).
Jedincům s MB se zpočátku daří své maniakální chování dlouho tajit, na své okolí
tedy působí jako dobře přizpůsobiví lidé, jen je u nich nápadné, že nechtějí stolovat a jíst
s ostatními. Pokud se ale jejich chorobná závislost přeci jen prozradí, dojde ke krizi,
protože pro ně není nic horšího, než jakákoli odchylka od společenské normy, zvláště týkáli se jich samotných (Leibold, 1995).
Rodiče pacientů s MB často pocházejí z vyšších středních anebo horních
společenských vrstev, kam se většinou vypracovali sami vlastními silami. Mají tendence
přehnaně se přizpůsobovat normám a pravidlům těchto společenských vrstev a k tomu
vedou i své děti, což ale přispívá ke vzniku patologického postoje k jídlu typu MB
(Leibold, 1995).
MB vede k poškozením nejen tělesným, ale i psychickým. Nejčastější psychické
následky jsou chronické stavy strachu, deprese, těžké pocity viny a sebevražedné
myšlenky, zvláště tehdy, kdy je nemoc zřejmá už i pro ostatní. Všechny myšlenky pacientů
se koncentrují téměř výhradně na postoj k jídlu a ostatní potřeby jsou zanedbávány,
následkem toho se čím dál tím víc vzdalují od svých přátel a známých (Leibold, 1995).
Mezi tělesné následky bulimie patří: poškození jícnu, jako následek častého
dráždění a zvracení, chronické záněty sliznice dutiny ústní a dásní, zvýšená kazivost zubů
a velké ztráty minerálních látek i ostatních důležitých složek potravy. Žaludek se
nadměrným přísunem potravy postupně rozšiřuje a vyprazdňování střev funguje velmi
nepravidelně. Pokud pacienti ke kompenzaci nadměrného příjmu potravy používají
projímadla a močopudné prostředky, dochází velmi rychle k velkým ztrátám minerálních
látek, jiných důležitých živin a tekutin, což může vyvolat až akutní ohrožení života. V kůži
a kloubech se hromadí tekutina, která způsobí vznik bolestivých otoků, které u kloubů
vedou k omezení hybnosti. Neméně obvyklé jsou i bolesti hlavy, nervozita, poruchy
spánku, sklony ke křečím a celkové oslabení odolnosti a výkonnosti zaviněné
nedostatečnou výživou (Leibold, 1995).
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Nezřídka se také někdy objevují značné finanční problémy způsobené manickým
postojem k jídlu a některým lékům. Někdy se pacienti musí značně zadlužit anebo rovnou
sklouzávají do kriminality např. při krádežích v obchodech (Leibold, 1995).

Diagnostická kritéria mentální bulimie (MB)
(a)

 neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle, přejídání se
s konzumací velkého množství jídla během krátké doby s pocitem ztráty
sebekontroly,

(b)

 snaha o potlačení kalorického účinku jídla jedním (nebo více) způsoby:
vyprovokovaným zvracením, zneužíváním laxativ, anorektik, diuretik či
tyreoidálními preparáty, hladovkami, u diabetiků manipulace s inzulínovou
léčbou,
 restriktivní a bulimické subtypy se mohou střídat,

(c)

 chorobný strach z tloušťky,
 váhový práh nižší než premorbidní váha (optimální či zdravá).
Tab.4 Diagnostická kritéria MKN-10 pro mentální bulimii (převzato z Papežová, 2010)

Frekvence záchvatů přejídání a zvracení pro naplnění kritérií MB je vyžadována 3x
týdně podle Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), který
vydala Americká psychiatrická asociace (Papežová, 2010).
U atypických forem MB (F50.3) chybí jeden nebo více klíčových rysů (MKN-10,
2012; Papežová, 2010).
4.3 Blíže neurčené poruchy příjmu potravy (EDNOS)
Subklinické varianty PPP se velmi často mezi sebou prolínají za vzniku atypických
forem, jsou shrnuty pod zkratku EDNOS (Eating disorders not otherwise specified), která
je běžně ve světě užívána. Ačkoliv se jedná o atypické formy nesou s sebou podobné
somatické a psychologické důsledky (Papežová, 2010).
Jednotlivé typy se liší v průběhu, léčbě a prognóze. Obecně platí, že u pacientů
s podvýživou se postupuje jako u MA a u pacientů se zvracením a purgativními
mechanismy jako u MB (Papežová, 2010).
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Mezi EDNOS patří dle Papežové (2010):
–

dívky a ženy splňující kritéria pro MA, u nichž přetrvává pravidelná
menstruace,

–

jedinci, kteří splňují všechna kritéria pro MA, ale vzhledem k jejich
premorbidní obezitě jejich aktuální váha stále ještě spadá do normálního
rozmezí,

–

jedinci splňující všechna kritéria pro MB, pouze frekvence záchvatů
přejídání a neadekvátního kompenzačního chování je menší než 2x týdně
po dobu tří měsíců,

–

jedinci, kteří mají normální váhu a pravidelně používají neadekvátní
kompenzační mechanismy po požití malého množství jídla,

–

pravidelné žvýkání a vyplivávání velkého množství jídla, aniž by bylo
spolknuto,

–

psychogenní přejídání, epizody přejídání bez neadekvátního kompenzačního
chování, které je typické pro MB.

Psychogenní přejídání (záchvatovité přejídání)
Na první pohled se psychogenní přejídání jeví jako běžná nadváha, popř. obezita
vyskytující se v průmyslových zemích (Leibold, 1995). Tyto dvě manické poruchy se liší
nejen neustálou touhou po jídle, která připomíná touhu po droze, ale i záchvaty přejídání
(„binge eating“) jako u MB s pocitem ztráty kontroly a bezmoci po přejedení
doprovázeným

neurčitým

pocitem

ohrožení

(Leibold,

1995;

Papežová,

2010).

Mezi nekontrolovatelným pravidelným přejídáním vystupují občas skutečné záchvaty
žravosti, které ale na rozdíl od MB nejsou kompenzovány úmyslně navozeným zvracením
(Leibold, 1995). Podle klasifikace DSM-IV musí být tyto záchvaty přítomny ve frekvenci
2 dny v týdnu v intervalu šesti měsíců, bez kompenzačních mechanismů (zvracení,
zneužívání laxativ, hladovění). Pro diagnózu psychogenní přejídání je dle DSM-IV nutá
přítomnost alespoň tří z následujících symptomů: rychá nekontrolovatelná konzumace
jídla, nepříjemý pocit plnosti, příjem potravy bez pocitu hladu, konzumace jídla osamotě
s pocity studu, pocity viny, znechucení sebe sama nebo deprese po jídle (Papežová, 2010).
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Velmi často se tito jedinci na svou váhu vymlouvají jako na příčinu chybných
životních kroků. Tímto postojem utíkají před zodpovědností za svůj život a před konflikty
a problémy s ostatními lidmi (Leibold, 1995).
V dětství těchto jedinců jsou potraviny během růstu využívány jako výchovný
prostředek. Dítě je chváleno pokud sní vše, co dostalo na talíři, a za dobré chování přichází
odměny v podobě sladkých pamlsků. Mnohdy jsou tyto „výchovné“ vlivy zdánlivě
zapomenuty, ale podvědomě působí u dospělých nemocných na jejich vztah k jídlu
(Leibold, 1995).
Ústa už v prvních měsících života zprostředkovávají příjemné pocity v podobě
příjmu potravy. Pokud v pozdějších letech zůstávají neuspokojeny citové potřeby, může,
díky této erotogenní zóně (polibek), dojít k návratu do raných dětských vzorů chování, kdy
nadměrný příjem potravy vede k náhradnímu uspokojování ústy (Leibold, 1995).
Chronická nadváha vede k četným psychickým a sociálním poruchám. Tito jedinci
nejsou často akceptováni svými vrstevníky pro svou hmotnost, to pak u nich vyvolává
nejistotu, pocity méněcennosti s nízkým sebevědomím, zábrany ve styku s ostatními až
sociální izolaci, těžké deprese s pokusy o sebevraždu. Všechny tyto důsledky zahání
nemocného ještě více do jeho chorobné závislosti na jídle (Leibold, 1995).
Diagnostická kritéria psychogenního přejídání
(a)

 neustálé zabývání se jídlem, neododolatelná touha po jídle,
 záchvaty přejídání s konzumací obrovských dávek jídla během krátké doby,

(b)

 není přítomna purgativní symptomatika, jako u MB (viz. kapitola Diagnostická
kritéria MB),

(c)

 chorobný strach z tloušťky, snaha o dosažení nereálné váhy (nižší než
premorbidní),
 záchvaty přejídání jsou často spojeny s maladaptivím zpracováním stresových
situací.
Tab.5 Diagnostická kritéria MKN-10 pro psychogenní přejídání (převzato z Papežová, 2010)

Obezita u jedinců s psychogenním přejídáním se vyskytuje v ranějším věku
než u obézních bez epizod přejídání. Stejně tak mají větší sklon k držení neúspěšných diet
a depresivní či anxiózní symptomatice. Tito jedinci většinou vyhledají pomoc mnohem

36

dříve, především proto, že za své patologické chování viní nějakou interní nemoc
(Papežová, 2010).
5. Osobnostní rysy PPP
Osobnostní rysy typické pro MA dle Kocourkové et al. (2002) jsou úzkostlivost,
inhibovanost a zvýšené tendence ke kontrole, zatímco u MB jsou to nízká sebekontrola,
sklony k chaotičnosti a výraznější afektivní labilita. Kim et al. (2000) charakterizuje
osobnost pacientky s MA ještě o něco detailněji, jako svědomitou, snaživou, pečlivou a
perfekcionistickou. Otázkou ale zůstává, zda jde o premorbidní osobnostní charakteristiku,
či o důsledek trvající poruchy (Kocourková & Koutek, 2002).
Stejně tak se uvažuje o vazbě mezi jídelní patologií a obsedantně-kompulzivní
poruchou, protože obsedantní rysy ve svých studiích nalezlo mnoho autorů. Uvádí se, že až
37% pacientů s PPP splňuje kritéria pro obsedantně-kompulzivní poruchu (Kocourková,
1997). Stále ale není jasné, zda jídelní patologie je manifestací primární obsedantněkompulzivní poruchy, nebo obsedantní symptomatika vzniká následkem procesů hladovění
(Martásková & Papežová, 2010).
Podle Atkins & Silber (1993) jde u PPP o problém v seberegulujících funkcích ega,
které je porušeno i u pacientů zneužívajících návykové látky. Tento „osobnostní deficit“ se
manifestuje během dospívání a jeho následkem vzniká klinický syndrom PPP (Atkins &
Silber, 1993).
Pro pacienty s PPP je typický strach z dospělosti a osamostatnění se (Chvála &
Trapková, 2004). Raný začátek PPP často souvisí se změnami, které s sebou dospívání
přináší ať už v rovině tělesné (růst prsou a ochlupení, menstruace, atd.), nebo
psychosexuálního prožívání (např. intenzivní zamilování; Kocourková & Koutek, 2002).
Spojení maniakálního postoje k jídlu s jinými závislostmi není neobvyklé.
Nejčastěji se jedná o závislost na alkoholu, nikotinu či některých medikamentech.
Důvodem pro vznik nové chorobné závislosti je většinou ne zcela úplné vyléčení primární
závislosti, ať už je to některá z PPP či toxikomanie. Velmi často se u pacientů s PPP
setkáváme se zneužíváním nikotinu, který, mimo jeho přímého působení na organismus,
také představuje prožívání příjemných pocitů v oblasti rtů a úst (Leibold, 1995).
Alkoholismus u pacientek s PPP není tolik rozšířen zvláště proto, že alkohol
obsahuje velké množství kalorií. Při nadměrné konzumaci alkoholu se ale u žen vyvíjí
závislost mnohem rychleji než u mužů. To platí i pro následná poškození organismu. Játra
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u žen jsou vzhledem k jejich komplikovanému hormonálnímu hospodaření podstatně více
zatěžována než u mužů (Leibold, 1995).
Mezi nejčastěji zneužívané medikamenty patří laxativa, diuretika a anorektika.
Laxativa a diuretika v nadměrném množství způsobují ztrátu stopových prvků, živin a
tekutin v organismu, což může vést až k poškození ledvin a střev (viz níže; Leibold, 1995).
Prevalence abúzu laxativ u PPP se odhaduje na 40-60%, pouze 2-15% nemocných ale
jejich užívání přiznává (Novotný, 2010). Anorektika zase mohou na přechodnou dobu
nejen utlumit chuť k jídlu, ale mohou vyvolat i určitý druh euforie. Jejich působení ale
velmi rychle klesá, proto je nutné neustále dávku zvyšovat, což vede k opravdové
závislosti, nehledě na možné závažné tělesné i psychické účinky (Leibold, 1995).
6. Regulace příjmu potravy
Prostředky vynakládané na výzkum regulace příjmu potravy směřují především
k vývoji léků, které by efektivně léčily obezitu a její přidružené komplikace. Tyto
poznatky ale mohou přispět také k léčbě nutričních poruch stojících na opačném konci
výživového spektra, jako jsou MA, MB a jiné PPP (Haluzík, 2010). Většina odborníků se
dnes přiklání k názoru, že příčina sebedestruktivního chování u pacientů s MA a MB není
v gastrointestinálním traktu nebo periferních žlázách, ale v CNS, ať už jde o perinatální
poškození mozku, mozkové nádory či atrofii mozku (Uher & Papežová, 2010). Tyto
podrobnosti jsou ale nad rámec naší práce.
Podle Haluzíka (2010) je regulace příjmu potravy a energetické homeostázy jedním
z nejkomplexněji řízených mechanismů v lidském organismu. Najít centrálně působící
látky, které by příjem potravy ovlivňovaly účinně, dlouhodobě a s minimem vedlejších
účinků, nebylo jednoduché. Hlavním důvodem je, že do této centrální řídící sítě
v hypotalamu je zapojeno velké množství vzájemně se ovlivňujících hormonů a
neuromediátorů (Haluzík, 2010). Nesmíme také opomenout, že příjem potravy je mimo
jiné ovlivňován také kulturními činiteli, prostředím a předchozími zkušenostmi s vůní,
chutí a vzhledem potravy (Faltus, 1979).
Dnešní pohled na regulaci příjmu potravy je o poznání komplexnější, ale oba výše
uvedené mechanizmy se na ní skutečně významně podílejí (Haluzík, 2005).
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6.1 Historie výzkumu regulace příjmu potravy
6.1.1

Hypotalamus

Starší koncept centrální regulace se opírá o existenci ventromediálního centra
sytosti (nucleus hypothalamicus ventromedialis) a laterálně uloženého centra hladu
(nucleus hypothalamicus lateralis) v hypotalamu a jejich vzájemnou interakci. Všechny
vstupy v tomto centrálním regulátoru jsou převedeny na tvorbu aktivačních či inhibičních
neuropeptidů (neurotransmiterů; Kotrbáček, 2010). U MA je charakteristické potlačení
limbického systému a hypothalamu pudem sebezáchovy v zákonu zachování jedince
(Borovanský, 1973; Ganong, 1976).
Tato centra (sytosti a hladu) vznikají seskupením neuronů tzv. jader, ke kterým se
sbíhají dostředivé informace o momentálním i dlouhodobém nutričním stavu organizmu.
Na jejich aktivaci pak záleží, zda pociťujeme hlad, či máme pocit sytosti (Kotrbáček,
2010).
Ústředí sytosti funguje na principu inhibice laterálního centra hladu, které je trvale
aktivní a jeho činnost je přechodně tlumena centrem sytosti po požití potravy (Mandelová,
2006).
Centrum sytosti má vliv na regulaci metabolických dějů, jeho drážděním ustává
příjem potravy a vzniká nechutenství. U nemocných s bulimií je utlumena funkce tohoto
centra a dochází k trvale zvýšenému příjmu potravy se stálým pocitem hladu. U pacientů
s MA je naopak toto centrum ve stálé aktivitě a nemocní pak ztrácí apetit a potřebu najíst
se (Pacovský, 1986; Rameš, 1983).
Dráždění centra hladu způsobuje vyhledávání a příjem potravy. Jeho utlumení či
zničení má za následek snižování až úplnou ztrátu pocitu hladu, hubnutí a chátrání.
U nemocných s anorexií se postupně, vlivem jejich špatných potravních návyků, tlumí
funkce laterálního potravového centra a naopak se urychluje aktivita ventromediálního
centra sytosti už po požití malého množství potravy. U bulimiček je tomu naopak (Faltus,
1979; Ganong, 1976).
V současné době se od konceptu samostatného fungování centra sytosti a centra
hladu upouští. Regulace příjmu potravy je komplexní proces, na kterém se podílí jak řada
struktur CNS , tak i periferní podněty (Haluzík, 2010).
Protože jsou obě tato potravní centra ovlivňována přijatou energií, uvažovalo se
nad tím, jakým způsobem se informace o nashromážděné energii dostane do hypotalamu
(Kotaška et al., 1998). Na základě toho vznikly tři teorie (viz následující kapitoly).
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6.1.2

Lipostatická teorie

Tuková tkáň byla dlouhou dobu považována jen za pasivní zásobárnu energie
(Haluzík, 2010). Podle výzkumů z druhé poloviny 20. století platí vztah mezi příjmem
potravy a hladinou mastných kyselin (Kennedy, 1953). Podle této hypotézy je hlavním
faktorem řídícím příjem potravy množství energetických zásob uložených ve formě tukové
tkáně, která produkuje specifický „lipostatický“ faktor a ten pak ovlivní potravinová centra
v hypotalamu (Haluzík, 2010).
Obecně je tato teorie založena na reakci neuronů na hladinu volných mastných
kyselin (VMK) v tělesných tekutinách, jinak řečeno průměrná hladina VMK je přímo
úměrná množství tukové tkáně v těle (Havel, 2002).
Existence lipostatického faktoru produkovaného tukovou tkání byla v posledním
desetiletí 20. století potvrzena. Periferní signály z tukové tkáně jsou pouze jedním
z mechanismů regulace příjmu potravy (Haluzík, 2010). Jak uvádí Kotaška et al. (1998),
navrhovaný faktor lipostatické teorie není nic jiného, než nově objevená molekula nazvaná
leptin. Leptin patří mezi glykosylované polypeptidy (Kotaška et al. 1998). Po jeho
objevení se ukázalo, že tuková tkáň produkuje desítky hormonálních působků s různými
metabolickými účinky (Havel, 2002). Pouze leptin a adiponektin jsou dva adipocytární
hormony s prokazatelným vztahem k regulaci příjmu potravy (Haluzík, 2010).

6.1.3

Glukostatická teorie

Glukostatická teorie regulace příjmu potravy byla formulována Mayerem (Mayer &
Thomas, 1967). Podle této hypotézy byly hlavními regulačními orgány reagujícími
na hladinu glukózy v krvi mozek a játra (Mayer & Thomas, 1967). Glukostatická teorie
předpokládá závislost příjmu potravy, a tím i energetické zásoby, na bezprostředních
metabolických změnách typu kolísání glykémie (Haluzík, 2005; Kotaška et al., 1998).
Pokles glykémie je následován zvýšením chuti k jídlu, zatímco vzestup koncentrace
glukózy v krvi chuť k jídlu a příjem potravy tlumí (Haluzík, 2005).
Ačkoliv teorie dobře vysvětlovala akutní regulaci příjmu potravy, neobjasňovala
však vztah regulačních mechanismů s dlouhodobým ukládáním zásob energie ve formě
tukové tkáně. Z toho důvodu je nutné na ni pohlížet v kontextu celého komplexu regulace
energetické homeostázy (Haluzík, 2010).
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6.1.4

Termostatická teorie

Zastává názor, že je to tělesná teplota, která ovlivňuje ventromediální centrum
sytosti v hypotalamu (Kotaška et al., 1998).
Toto teorie ovšem selhává v adekvátním vysvětlení přesnosti, se kterou jsou
regulovány tělesná hmotnost a zásoby tuku (Kotaška et al., 1998).
6.2 Současný koncept regulace příjmu potravy
Regulace příjmu potravy je oproti předchozím teoriím mnohem komplexnější děj,
což souvisí s objevem mnoha hormonů trávicího traktu s orexigenním a anorexigenním
účinkem během posledních několika let (Haluzík, 2010).
Hypotalamická jádra jsou centrálním regulačním orgánem, jehož funkce je zajištěna
reakcí na řadu podnětů jak z centrálního nervového systému, tak z periferie (Kotrbáček,
2010; Haluzík, 2005). Tyto vlivy mohou být zprostředkovány třemi způsoby – nervovým
spojením jednak z jiných částí mozku, jednak z periferie (např. trávicího traktu), změnami
lokálních (mozkových) koncentrací hormonů i neurohormonů a průnikem či aktivním
přenosem hormonů nebo metabolitů cirkulujících v krvi (Haluzík, 2005).
Příjem potravy je ovlivňován desítkami centrálně působících látek (hormonů,
neurotransmiterů atd.), které jsou v CNS syntetizovány. Do hypotalamu je přenášena řada
periferních vlivů pomocí vegetativního nervového systému. Ve ventromediálním centru
sytosti je důležitý přímý účinek glukózy a dalších metabolitů. Mechanismus účinku
hormonů závisí na velikosti molekul těchto látek. Makromolekulární látky působí v CNS
přímo z periferie. Oproti tomu makromolekulární hormony kvůli své velikosti nejsou
schopné volně projít přes hematoencefalickou bariéru. Některé relativně velké proteinové
hormony (např. leptin) využívají specifické přenašečové systémy, které umožní přestup
přes hematoencefalickou bariéru (Haluzík, 2010).
Z periferně produkovaných hormonů je významný objev přímého působení inzulinu
v mozku, u nějž se dříve předpokládalo, že v mozku může působit pouze prostřednictvím
změn koncentrace glukózy. Působí v nejvýznamnějším hypotalamickém jádře pro regulaci
příjmu potravy, nucleus arcuatus. Lokalizace tohoto jádra na spodině hypotalamu po obou
stranách třetí mozkové komory má rozhodující význam z hlediska interakce s periferními
působky ovlivňujícími příjem potravy. Na rozdíl od hypotalamických jader není nucleus
arcuatus odděleno od periferního oběhu hematoencefalickou bariérou, proto zde mohou
působit i látky s relativně velkou molekulou. Axony neuronů tohoto jádra jsou propojeny
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s dalšími hypotalamickými jádry regulujícími příjem potravy a jsou také v přímém
propojení s většinou rozhodujících částí CNS (Haluzík, 2010).
Nucleus arcuatus je tvořeno neurony, které produkují mnoho neuropeptidů
ovlivňujících

příjem

potravy

(např.

neuropeptid

Y,

opioidy,

dynorfin,

proopiomelanokortin, galanin, kyselinu gamaaminomáselnou). V současné době díky stále
se zdokonalujícím výzkumným metodám jsou objevovány nové centrální působky
ovlivňující příjem potravy (Haluzík, 2010).
Základním regulátorem chuti k jídlu se zdá být neuropeptid Y, jehož produkce je
ovlivňována jinými orexigenními a anorexigenními neuropeptidy (Haluzík, 2010).
Nezanedbatelnou roli mají i hormony produkované tukovou tkání a hormony produkované
trávicím traktem a ovlivňující příjem potravy (viz níže; Haluzík, 2005).
Experimentální zničení nucleus ventromedialis vede k hyperfagii, inhibici produkce
a uvolňování neuropeptidu Y v nucleus arcuatus a paraventricularis, současně je
stimulována produkce galaninu v hypotalamu (Jain et al., 1998). V neuronech tohoto jádra
ale nebyla prokázána produkce orexigenních ani anorexigeních neuropeptidů. Jeho význam
pravděpodobně

spočívá

v modulaci

produkce

orexigenních

působků

v jiných

hypotalamických jádrech (Haluzík, 2010).
Činnost nucleus lateralis je významně ovlivňována signály z ventromediálního
centra sytosti. V tomto jádru byla prokázána přímá produkce neuropeptidů pro ovlovnění
příjmu potravy (melanin-koncentrující hormon, orexiny a glutamát; Haluzík, 2010).
Další důležité struktury CNS, které mají vliv na regulaci příjmu potravy jsou:
nucleus dorsomedialis, nucleus paraventricularis, perifornikální hypotalamus a nucleus
suprachiasmaticus. Nucleus dorsomedialis, podobně jako nucleus ventromedialis, výrazně
ovlivňuje příjem potravy. V tomto jádře je produkován neuropeptid Y, stejně jako
v nucleus arcuatus. Jeho léze vede k hyperfagii, která ale není tak výrazná, jako u léze
ventromediálního jádra (Haluzík, 2010).
Nucleus paraventricularis je považováno, díky experimentálním studiím, za jedno
z nejdůležitějších hypotalamických jader stimulujících příjem potravy. Během hladovění se
v něm nejvýrazněji zvyšuje syntéza neuropeptidu Y, u kterého byl prokázán nejsilnější
orexigenní účinek (Haluzík, 2010).
Perifornikální hypotalamus má stejný účinek jako nucleus paraventricularis, tedy
stimuluje příjem potravy. Není ale jisté, zda orexigenní neuropeptidy působí přímo v tomto
jádru nebo jsou jejich účinky způsobeny průnikem z této oblasti do nucleus
paraventricularis (Haluzík, 2010).
42

Důležitý je také podíl energetického výdeje na regulaci energetické homeostázy.
Na energetickou homeostázu má vliv životní styl, tělesná kompozice, množství pohybu,
kvalita požité stravy, psychické vlivy, aktivita vegetativního nervového systému atp.
Poměr mezi množstvím přijaté a vydané energie ovlivňuje celkový nutriční stav organismu
(Haluzík, 2010).
Časování

příjmu

potravy,

které

je

řízeno

z nucleus

suprachiasmaticus,

lokalizovaného kraniálně od chiasma optimum, hraje také významnou roli. Léze tohoto
jádra u lidí způsobí ztrátu schopnosti normálního denního příjmu potravy s nočním
příjmem potravy a následnou obezitou (Haluzík, 2010).
Nesmíme také opomenout funkční propojení hypotalamu s limbickým systémem,
který koordinuje somatické funkce. Mezi ně, mimo jiné, patří potravová (žvýkání, slinění,
polykání) a vyprazdňovaní aktivita (mikce, defekace; Rokyta et al., 2000).
Ačkoliv známe přesnou lokalizaci hypotalamických jader, která centrálně řídí
příjem potravy, není zatím známo přesné umístění orexigenních ani anorexigenních
receptorů. Je ale jisté, že neurony obsahují receptory jak pro orexigenní, tak
pro anorexigenní neuropeptidy (Haluzík, 2010).
Centrální regulace příjmu potravy spočívá ve vzájemné interakci řady navzájem
propojených hypotalamických jader. Tato jádra jsou synapticky propojena s dalšími částmi
CNS. V těchto oblastech současně působí i periferní působky, které ovlivňují změny
v těchto jádrech (Haluzík, 2010).
6.3 Látky ovlivňující příjem potravy
6.3.1

Orexigenní působky

Mezi orexigenní (z řeckého orexis = chuť k jídlu) působky s prokázanými
centrálními účinky na stimulaci chuti k jídlu, patří neuropeptid Y, galanin, endogenní
opioidy, melanin koncentrující hormon, aminokyseliny glutamát a gama-aminobutyrát a
orexiny (Haluzík, 2010; Vokurka & Hugo, 2006). V této kapitole se budeme věnovat
pouze některým z nich.
a) Neuropeptid Y
Neuropeptid Y je nejdůležitějším a nejúčinnějším fyziologickým působkem
centrálně regulujícím příjem potravy. Výrazně zvyšuje příjem potravy a tlumí termogenezi.
Naopak anorektické účinky má snížení jeho hypotalamických koncentrací. Jak bylo řečeno
výše působí především v nucleus arcuatus a nucleus dorsomedialis. Receptory
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pro neuropeptid Y se ale pravděpodobně nacházejí i v jiných oblastech CNS např.
v některých mozkových komorách (Haluzík, 2010).
Produkce tohoto proteinu se zvyšuje těsně před jídlem. Hlavním centrem regulace
syntézy a produkce neuropeptidu Y je nucleus suprachiasmaticus. Pokles jeho hladiny je
centrálně ovlivňován serotoninem, estrogeny nebo inzulinem (Haluzík, 2010).
b) Galanin
I tento protein se vyskytuje v několika oblastech CNS (Gundlach, 2002). Je
prokázáno, že jeho podání do nucleus paraventricularis, ventromedialis a laterálního
hypotalamu zvyšuje příjem potravy, ale jeho účinek je podstatně kratší než u neuropeptidu
Y (přibližně 30 minut). Řada neuronů produkuje jak neuropeptid Y, tak galanin (Haluzík,
2010). Podle Haluzíka (2010) nebyl ale jednoznačně uznán zásadní význam galaninu
v regulaci příjmu potravy.

6.3.2

Anorexigenní působky

Mezi látky s prokázaným anorexigenním účinkem patří kortikoliberin, urokortin,
melanokortiny a agouti protein, cocaine and amphetamine-regulated transcript a inzulin a
glukokortikoidy (Haluzík, 2010). Níže se budeme věnovat nejznámějším centrálně
působícím neuropeptidům.
a) Kortikoliberin
Kortikoliberin má přímé anorektické účinky v nucleus paraventricularis, kde je také
produkován. Tyto účinky jsou synapticky přenášeny do dalších hypotalamických jader,
která také ovlivňují příjmu potravy. Ačkoliv tento hormon má v CNS účinky anorektické,
zvýšená hladina kortizolu má naopak účinky orexigenní. Hypersekrece kortikoliberinu
totiž relativně zvyšuje hladinu kortizolu pomocí osy kortikoliberin-adrenokortikotropní
hormon-kortizol, někteří autoři aktivaci této osy považují za možnou příčinu vzniku MA.
Zvýšená sekrece kortikoliberinu u MA není zcela objasněna (Haluzík, 2010).
Syntéza kortikoliberinu je stimulována reakcí organismu např. na psychogenní
stres, poranění či nemoc. Současně se zvýšenou produkcí kortikoliberinu v nucleus
paraventricularis zde dochází ke snížení syntézy chuťového neuropeptidu Y. Určit
systémové koncentrace neuropeptidů s nejvýraznějším účinkem na příjem potravy není
jednoduché, protože tyto látky jsou produkovány jak v hypotalamu, tak i v periferních
tkáních (Haluzík, 2010).
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Je

známo,

že

primárně

kortikoliberin

stimuluje

syntézu

a

produkci

adenokortikotropního hormonu, což způsobuje zvýšenou tvorbu glukokortikoidů a
mineralokortikoidů v nadledvinkách (Haluzík, 2010).
b) Inzulin a glukokortikoidy
Dlouhou dobu byl inzulin považován za periferní regulátor příjmu potravy, jehož
mechanizmus působení v CNS nebyl objasněn (Haluzík, 2010). Podle Schwarze (1991) je
90% inzulinu přenášeno do CNS pomocí saturabilního transportního systému. Receptory
pro inzulin jsou přítomny téměř ve všech částech mozku, přičemž nejvyšší koncentrace je
v oblasti hypotalamických jader s prokázaným působením na regulaci příjmu potravy. Jak
bylo řečeno výše inzulin přímo působí v těch částech hypotalamu, které nejsou od oběhu
neprodyšně odděleny hematoencefalickou bariérou (Haluzík, 2010).
Pokud podáme inzulin centrálně, dojde k potlačení příjmu potravy a úbytku tělesné
hmotnosti. Tato reakce je závislá na velikosti podané dávky (Haluzík, 2010).
Podle stejného autora má centrální podání účinky spíše katabolické, ačkoliv periferně má
účinky anabolické. Tyto účinky inzulinu jsou velmi důležité v komplexním mechanismu
regulace příjmu potravy. Zvýšený příjem potravy zvyšuje koncentraci inzulinu, syntézu
triglyceridů v adipocytech a stimulaci proteosyntézy. Zvýšený transport inzulinu do CNS
reflexně vyvolá potlačení příjmu potravy tak, aby byla zachována energetická bilance
(Haluzík, 2010).
Časování příjmu potravy je bezpochyby ovlivněno kolísáním hladiny glukózy. Není
ale zcela jasné nakolik je působení dáno změnami sérového inzulinu. Zvýšený příjem
potravy je zřejmě zprostředkován autonomním nervovým systémem a jeho reakcí
na kolísání glykémie (Haluzík, 2010).
Účinek glukokortikoidů na příjem potravy je spíše nepřímý, např. ovlivněním
hladiny inzulinu a dalších faktorů (Haluzík, 2010).
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6.3.3

Hormony tukové tkáně

Nyní je všeobecně uznáváno, že tuková tkáň se chová jako endokrinní orgán
produkující řadu látek s důležitou rolí v regulaci příjmu potravy, výdeji energie a řadě
metabolických procesů (Haluzík et al., 2004). Zde uvádíme pouze dva hormony tukové
tkáně s prokazatelným vztahem k regulaci příjmu potravy.
a) Leptin
Leptin je hormon produkovaný převážně adipocyty, který byl objeven roku 1994
(Zhang et al., 1994). Tento periferní hormon informuje hypotalamické ventromediální
centrum sytosti o stavu tukových zásob organismu (Haluzík, 2010). Dosud nebylo
objasněno zda je toto působení přímé či zprostředkované jinými neuropeptidy (Zikán,
2010). Zvýšení sérové hladiny za normálních okolností sníží příjem potravy, zatímco
deficit leptinu příjem potravy zvýší (Haluzík, 2010).
V minulosti se předpokládalo, že leptin je určitým druhem "sytostního faktoru",
neboť jeho nepřítomnost byla u myší spojena s hyperfagií, extrémní obezitou a inzulinovou
rezistencí. Jeho následná izolace ukázala, že je zahrnut do regulace chuti. Již podání
malého množství leptinu u hubených myší způsobilo významnou ztrátu hmotnosti. Naopak
u obézních myší tato dávka musela být 5 až 10 krát vyšší, neboť lidská obezita je často
sdružena se zvýšenými krevními hladinami leptinu, což naznačuje vývoj sekundární
necitlivosti k leptinu, nebo jsou jeho účinky rozmanitější než by potvrzoval zjednodušený
popis "sytostního faktoru" (Kotaška et al. 1998).
Jedna

z teorií

nachází

důležitost

leptinu

v

jeho

schopnosti

regulovat

neuroendokrinní systém během období hladovění. Leptin je totiž pravděpodobně
secernován bílými tukovými buňkami, a může tedy tlumit pocit hladu a vést k redukci
tělesné hmotnosti. Sekreci leptinu indukují insulin a mediátory zánětu, jako LPS, IL-1b a
TNF. Předpokládá se, že účinek inzulinu je součástí negativní zpětnovazebné smyčky, kde
inzulin stimuluje sekreci leptinu a cirkulující leptin zase inhibuje produkci insulinu
nezávisle na příjmu potravy. Receptory pro leptin se nacházejí na insulin produkujících
pankreatických B buňkách (Kotaška et al. 1998).
Původně za cíl leptinu bylo považováno ventromediální centrum v hypotalamu,
nyní se ale předpokládá, že se na regulaci potravy podílí také hypotalamický oblouk a
dorsomediální jádra (Kotaška et al. 1998).
Koncentrace leptinu v séru pozitivně koreluje s obsahem tuku v organismu a s BMI
(Maffei et al., 1995; Tagami et al., 2004). Při nadbytku tukových zásob dochází ke zvýšení
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hladiny leptinu, což snižuje expresi jaderného neuropeptidu Y. Díky tomu se aktivuje
sympatický nervový systém, který stimuluje aktivitu hnědé tukové tkáně produkující teplo.
Lidé ale mají velmi malá depozita hnědé tukové tkáně, a proto tedy není jasné, jakou roli
by mohla hrát v teplotně založené ztrátě hmotnosti (viz níže; Kotaška et al.; 1998).
Výrazný pokles sérové koncentrace leptinu spouští komplexní neurohumorální
adaptační reakce na hladovění, které zahrnují jak hormonální změny, tak i pokles
energetického výdeje (Haluzík, 2010). Pokusy provedené na hlodavcích ukázaly, že
exogenní aplikace leptinu zcela potlačuje typické příznaky MA – hladovění a
hyperaktivitu. Hypoleptinemie v důsledku sníženého příjmu potravy tedy může
představovat spouštěcí mechanismus pro zvýšenou aktivitu pacientů s MA (Hebebrand et
al., 2003).
Zachování určitého množství tukové tkáně u pacientek s MA, které může být
částečně zprostředkováno sekrecí leptinu, je pravděpodobně důležité pro zachování
ovariálního cyklu. Nejnižší koncentrace sérového leptinu jsou přítomny u pacientek s MA
a amenoreou (Miller et al., 2004). Spolu s útlumem reprodukčního systému nebo
tyreoidální funkce dochází k útlumu kostní novotvorby (Zikán, 2010).
b) Adiponektin
Hormon adiponektin, stejně jako leptin, je taktéž produkován tukovou tkání,
převážně bílými buňkami (Haluzík et al., 2004; Haluzík, 2010). Ačkoliv byl objeven už
v polovině devadesátých let, jeho vztah k regulaci inzulinové senzitivity byl objeven teprve
nedávno (Haluzík et al., 2004; Yamauchi et al., 2001). Na rozdíl od leptinu rostoucí
množství tukové tkáně snižuje koncentraci adiponektinu (Haluzík, 2010). Deficit
adiponektinu vede k poklesu účinnosti inzulinu při diabetu (Horáková et al., 2006). Nízká
sérová koncentrace tedy hraje významnou roli ve vzájemném vztahu mezi obezitou,
diabetem 2. typu a inzulinovou rezistencí (Novotný et al., 2008; Weyer et al., 2001). Tento
hormon je ale produkován ve výrazně vyšším množství než leptin nebo inzulin (Haluzík,
2010).
V experimentálních

podmínkách

byl

zjištěn

pozitivní

vliv

adiponektinu

na aterosklerózu zejmena díky jeho protizanětlivým a protiaterogenním vlastnostem
(Haluzík et al., 2004; Haluzík, 2010; Ouchi & Walsh, 2007; Shimada et al., 2004). Pokusy
na myších ukázaly při podávání tohoto hormonu pokles příjmu potravy a tělesné hmotnosti
stimulací energetického výdeje, proto se o adiponektinu uvažuje především v souvislosti
s léčbou obezity a diabetu (Haluzík et al., 2004; Qi et al., 2004). Zatím ale není jasné, jaký
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vliv má toto zjištění na fyziologii regulace energetické homeostázy u lidí (Haluzík, 2010).
Např. Novotný et al. (2008) nezjistili významnou souvislost sérového adiponektinu s BMI.
U pacientek s MA byla v některých studiích prokázána zvýšená koncentrace
adiponektinu (Tagami et al., 2004; Housova et al., 2005). Dosud není jisté, zda toto
zvýšení má etiopatogenetický podíl na snížení příjmu potravy nebo jde spíše o sekundární
znak. Ovšem u MB byly prokázány jak snížené, tak zvýšené, tak i normální hladiny tohoto
hormonu (Haluzík, 2010). Tagami et al. (2004) uvádějí negativní korelaci sérového
adiponektinu s BMI a množstvím tělesného tuku u MA i MB. Ačkoliv totiž dojde
k normalizaci hmotnosti u PPP, abnormálně zvýšený příjem potravy může hladinu
cirkulujícího adiponektinu snížit (Tagami et al., 2004).
Misra et al (2007) uvádí souvislost mezi koncentrací sérového adiponektinu a
kostní denzitou v bederní páteři a krčku stehenní kosti u dospívajících žen s MA.
Mechanismus působení tohoto hormonu na kostní metabolismus ale nebyl dosud zcela
objasněn (Pannacciulli et al., 2003).

6.3.4

Hormony gastrointestinálního traktu

Předávání informací o stavu výživy mezi gastrointestinálním traktem a CNS
probíhá pomocí endokrinního systému, vegetativního systému a reakce na změny hladiny
glukózy, volných mastných kyselin a dalších metabolitů v krvi. Řada centrálních
mediátorů včetně neuropeptidu Y je produkována nejen v mozku, ale je syntetizována i
v trávicím traktu. Není ale zcela jasné, zda mohou periferně produkované hormony
přestupovat působit centrálně přestupem přes hematoencefalickou bariéru (Haluzík, 2010).
a) Grelin
Podle nových poznatků je pocit hladu tvořen aktivitou neuronů laterálního
hypotalamu v úzké korelaci s produkcí hormonu hladu grelinu (Kotrbáček, 2010). Tento
peptidový hormon objevil Kojima et al. roku 1999 původně jako faktor stimulující sekreci
růstového hormonu (Kojima et al., 1999). Grelin je produkován především buňkami
žaludeční sliznice, ale i neurony v nucleus arcuatus, hypofýze a v řadě dalších tkání
(Kotrbáček, 2010; Rosická et al., 2002).
Poměrně brzy se zjistilo, že grelin výrazně ovlivňuje příjem potravy (Haluzík,
2010). Jeho hladina stoupá před jídlem, a tento vzestup má rozhodující vliv na množství
přijímané potravy. Výzkumy totiž ukázaly, že při redukčních dietách se zvyšuje hladina
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grelinu v krvi a vzniká nutkavý pocit hladu zejména u jedinců, u kterých redukce
hmotnosti byla rychlá a obraný mechanismus způsobí jojo efekt (Kotrbáček, 2010).
Dle Kršek et al. (2002) jsou MA i malnutrice z jiných příčin spojeny se zvýšením hladiny
grelinu z důvodu kompenzace energetického deficitu. Jeho podíl na regulaci energetické
homeostázy spočívá ve zvyšeném příjmu potravy a snižení energetického výkonu.
U pacientek s MA bylo prokázáno narušení schopnosti snížit hladinu grelinu po jídle
(Rosická et al., 2002).
Koncentrace neuropeptidu Y a agouti-related proteinu v hypotalamu ovlivňují
působení grelinu. Ovšem některé studie ukázaly, že přítomnost neuropeptidu Y není
nezbytná pro účinky tohoto hormonu (Haluzík, 2010).
V experimentálních podmínkách má podání grelinu vliv také na zvýšení hladin
adenokortikotropního hormonu a inzulinu a pokles koncentrací tyreotropního hormonu i
tělesné teploty (Haluzík, 2010).
b) Peptid YY
Peptid YY je produkován buňkami tenkého a tlustého střeva. Tento peptid má
velmi silné anorektické účinky, které jsou převážně nepřímé. Přes aferentní vlákna
n. vagus je pravděpodobně přenášen signál pro snížení motility tenkého střeva. Hladina
peptidu YY se zvyšuje přímo po příjmu potravy úměrně k množství přijaté energie, kdy
dojde také k inhibici vyprazdňování žaludku a zpomalení průchodu potravy tenkým
střevem. Experimentálně byla prokázána inhibice produkce neuropeptidu Y a agoutirelated peptidu (Haluzík, 2010).
6.3.5

Serotoninová teorie

Výzkumy posledních let přinášejí nové poznatky z oblasti etiopatogeneze MA,
především v oblasti neurobiologické. Jedinci náchylní k rozvoji PPP mají v porovnání se
zdravými jedinci sklon k nerovnováze v koncentraci extracelulárního serotoninu a
v aktivitě postsynaptických receptorů (Paulinyová et al., 2011).
Vědci se domnívají, že při vzniku PPP hraje významnou roli neurotransmiter
serotonin, který je syntetizován z tryptofanu přijímaného v potravě (Martásková &
Papežová, 2010). Funkcí serotoninu je zprostředkování pocitu sytosti a částečná regulace
příjmu sacharidů (Kocourková, 1997; Wurtman et al., 2003).
Činnost serotoninergního systému souvisí mimo příjmu potravy (ovlivňuje
receptory chuti, pocity nevolnosti a nucení ke zvracení), také s cyklem spánku a bdění,
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s některými stránkami citového života (např. sexuality či agresivního chování), s kontrakcí
hladkého svalstva a krevní srážlivostí (Hara, 1999). Také změny gonadálních steroidů
během dospívání v souvislosti se stresem mohou měnit aktivitu serotoninového systému a
zdůraznit ty osobnostní rysy, které umožní vyústění do následné dysforie (Paulinyová et
al., 2011). K projevům zvýšené hladiny serotoninu patří starostlivost, úzkost, nutkavé
chování a snížení chuti k jídlu. Abnormálně nízká hladina může způsobit labilní náladu,
impulzivitu nebo sebepoškozování (Uher & Papežová, 2010).
Omezení příjmu potravy vlivem zvýšené sytosti, a následný pokles tělesné
hmotnosti u MA, je způsoben zvýšenou citlivostí nebo koncentrací serotoninu v mozku
(Martásková & Papežová, 2010). Tato zvýšená hladina u jedinců s MA způsobuje
dysforické nálady, jako úzkosti a obavy, proto se někteří vědci (Frank et al., 2002; Kaye et
al., 2003; Kaye et al., 2009) domnívají, že se jedinci mohou naučit snižovat dostupnost
tryptofanu, a současně i serotoninu, hladověním. Zvýšená sebekontrola a sebeomezující
chování u těchto jedinců jsou spojeny se změnou přenosu serotonergních receptorů
(Papežová, 2010).
Pro MB je typický deficit serotonergní aktivity v CNS s následným oslabením
sytosti a záchvaty přejídání (Martásková & Papežová, 2010). Role serotoninu u MB je ale
méně jasná (Uher & Papežová, 2010). Předpokládá se, že snížená hladina serotoninu
souvisí se zneužitím v dětství, s impulzivním a sebepoškozujícím chováním (Steiger,
2004). Kolísání serotonergní signalizace způsobuje obsedantně kompulzivní chování
s kolísáním mezi nadměrnou a nedostatečnou kontrolou chování u MB (Papežová, 2010).
Pro patologickou serotoninovou funkci u PPP existuje mnoho důkazů, ale zásadní
role při rozvoji PPP prokázána nebyla. Dá se předpokládat, že se hladina serotoninu
nepodílí na vzniku poruchy, ale může ovlivňovat symptomatiku PPP (Uher & Papežová,
2010).
V experimentálních podmínkách bylo zjištěno, že aerobní cvičení může zvyšovat
obrat serotoninu v hypotalamu (Yamamotová, 2010). U myší se zvýšenou pohybovou
aktivitou se nejen výrazně snižovala hmotnost, ale i docházelo k redukci příjmu potravy
(Avraham et al., 2001). Díky tomuto zjištění se na hyperaktivitu u MA může nahlížet jako
na mechanismus zvyšující hladinu serotoninu, neboť může sloužit k utlumení pocitu hladu
(Yamamotová, 2010).
Jako další důležitý neurotransmiter v etiologii MA se ukázal dopamin (Paulinyová
et al., 2011). Tento neurotransmiter se vytváří v hypotalamu při příjemných aktivitách,
jako je například příjem potravy, sex nebo fyzická aktivita (Hara, 1999). Dá se
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předpokládat, že u MA způsobuje zvýšenou touhu po fyzické aktivitě (Paulinyová et al.,
2011).
6.4 Adaptační mechanismy hladovění
Podstatnou část našeho energetického příjmu tvoří sacharidy, které jsou velmi často
substrátem pro tvorbu glukózy (Navrátilová et al., 2000). Sacharidy pokrývají 50-80%
energetické potřeby člověka (Rokyta, 2000). Hlavním cílem lidského organismu
během hladovění je ochránit bílkoviny lidského těla. Pokud je organismus vystaven
krátkodobému hladovění, které trvá několik hodin, dochází k využívání glukózy, která je
uložena ve formě glykogenu. Pomocí glykogenolýzy se z glykogenu opět získává glukóza
(Kaňková, 2003). Minimální množství glukózy, které je potřebné k hrazení potřeb
na glukóze závislých tkání, je asi 140 g za 24 hodin (Navrátilová et al., 2000).
Glykogen je skladován především v játrech, svalové tkáni, ale i v myokardu.
Celková zásoba takto uložené energie je poměrně malá a vystačí podle metabolické situace
organismu pouze na 12 až 18 hodin. Téměř okamžitou zásobou glukózy, a tím i energie
pro periferii je jaterní glykogen (Navrátilová et al., 2000; Rokyta, 2000). Ve svalové tkáni
je glukóza stále fosforylována a může být tedy využita pouze buňkami vlastní tkáně.
Oproti tomu jediná játra jsou schopna defosforylovat glukózu získanou z glykogenu a
uvolnit ji do krve (Kaňková, 2003).
Glukóza se obnovuje buď přeměnou cukrů, a nebo během glukoneogeneze
z laktátu, aminokyselin a glycerolu, které se mění na pyruvát a následně na glukózu
(Kaňková, 2003; Rokyta, 2000). Zásoba glykogenu v játrech a proces glukoneogeneze jsou
pod stálou hormonální kontrolou, kterou zajišťují především inzulín, glukagon,
katecholaminy a glukokortikoidy (Navrátilová et al., 2000). Proces glukoneogeneze
probíhá pouze v játrech a ledvinách (Kaňková, 2003).
Glykolýza je reakce, kdy během aerobních podmínek dochází k přeměně glukózy
na pyruvát, a za anaerobních podmínek na laktát. Laktát se uvolňuje do krve a odtud se
dostává do jater a ledvin, tam se dehydrogenuje na pyruvát, z kterého při glukoneogenezi
vzniká glukóza (Kaňková, 2003).
Po jaterním a svalovém glykogenu jsou méně pohotovými zdroji energie
pro organismus mastné kyseliny z tuků (Kaňková, 2003; Rokyta, 2000). Jako poslední,
nejpomaleji využitelná rezerva slouží aminokyseliny z bílkovin. Při jejich využití je
organismus ohrožen multiorgánovým selháním, po kterém může následovat i smrt (Rokyta,
2000).
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Pokud není lidský organismus během hladovění vystaven jiným závažným
onemocněním, jako např. infekce, těžké poranění apod., je schopen se dobře přizpůsobit
dlouhodobému hladovění i hladovění za kritických podmínek pomocí řady adaptačních
mechanismů. Poměrně rychle dojde k vyčerpání zásob jaterního i svalového glykogenu. To
způsobí okamžité zvýšení tvorby glukózy z glukogenních aminokyselin ve svalové tkáni a
glycerolu

v játrech.

Postupně

klesá

sekrece

inzulínu

a

stoupá

sekrece

tzv.

kontraregulačních hormonů (glukagon, hydrokortizon, katecholaminy), které v organismu
stimulují katabolismus. Kontraregulační hormony, které jsou uvolňovány při stresových
situacích, způsobují, že játra uvolňují glukózu a mastné kyseliny jako zvláštní zdroj
energie. Tyto hormonální změny stimulují lipolýzu v tukové tkáni, glukoneogenezu
v játrech a proteolýzu v kosterních svalech a viscerálních orgánech (Navrátilová et al.,
2000).
Pokud je organismus nalačno dochází ke katabolickým reakcím, jejichž cílem je
uvolnit energetické substráty. Pro většinu tkání slouží jako zdroj energie mastné kyseliny,
na druhé straně pro CNS, krevní buňky a varlata je glukóza jediným zdrojem. Ketolátky se
tvoří a spotřebovávají až při dlouhodobějším hladovění. Základní spotřeba glukózy tvoří
přibližně 2mg/min na kg tělesné hmotnosti, z toho 50 % spotřebuje mozek. Z veškerých
potřeb glukózy, které jsou hrazeny nalačno jaterní produkcí představuje glykogenolýza
75 % a zbylých 25 % obstarává glukoneogeneze. Při hladovění trvajícím déle než 12 hodin
se zvyšuje podíl glukoneogeneze (Kaňková, 2003).
Po 7 dnech hladovění nebo sníženého příjmu potravy dochází k rozvoji postupných
metabolických změn. Vlivem poklesu bazálního metabolismu a tělesné aktivity se snižuje
energetický výdej až o 40 %. Postupně se zvyšuje tvorba ketolátek v játrech, ty mají
během hladovění ochranný vliv na zásoby bílkovin.

Protože je játra nejsou schopna

využít, dostávají se do krevního oběhu a stávají se hlavním zdrojem energie pro řadu
periferních tkání, zejména pro CNS. Mozek denně spotřebuje průměrně 150 g energie
(Navrátilová et al., 2000).
V tukové tkáni se postupně zvyšuje lipolýza a tuky se stávají primárním
energetickým substrátem. Stoupá také uvolňování mastných kyselin do krevního oběhu
(Navrátilová et al., 2000). Snižuje se tvorba trijodtyroninu, který stimuluje metabolismus
sacharidů a zvyšuje oxidaci tuků, jako zdrojů energie (Navrátilová et al., 2000; Rokyta,
2000). Snížená hladina tohoto hormonu štítné žlázy vede ke snížení tělesné teploty
(Rokyta, 2000). Postupně se také snižuje hladina stresových kontraregulačních hormonů na
bazální hodnoty. Pokles katabolismu až na 20 g za den má během hladovění ochranný vliv
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na zásoby bílkovin. Současně se snižuje proteolýza a klesá hladina dusíku v moči z 10 g
na 4 g za den (Navrátilová et al., 2000). Při nedostatku bílkovin se obnova tělesných
bílkovin omezuje jen na strukturní bílkoviny vnitřních orgánů a tvorbu enzymů (Pacovský,
1986).
7. Zdravotní komplikace hladovění
Extrémní vyhubnutí může vést během poměrně krátké doby k tělesnému úpadku,
nejrůznějším interním onemocněním až ke smrti. Dle Leibolda (1995) na následky akutní
MA umírá až 10% postižených. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné nezlehčovat první
příznaky hladovění a nedoufat, že se chuť k jídlu upraví sama (Leibold, 1995).
Ačkoliv u jedinců s MA dochází k výrazným ztrátám tělesné hmotnosti, úbytek
svalové tkáně je prokazatelný poměrně pozdě, což je dáno i excesivní fyzickou aktivitou,
které často jedinci propadají. Velmi brzy se ale setkáváme s úbytkem tukové tkáně.
(Navrátilová et al., 2000). Nejprve mizí ochranný tukový obal okolo srdce a ledvin, které
se stávají náchylnějšími k poškození. Poté se spotřebovávají i bílkoviny ze svalů a
vnitřních orgánů tělo stále více chátrá (Claudie-Pierre, 2001).
Protrahovaná restrikce orálního příjmu způsobuje podvýživu (malnutrici) s mnoha
sekundárními morfologickými, biochemickými a psychologickými změnami na různých
orgánech, které pak mohou průběh MA komplikovat (Navrátilová et al., 2000).
7.1 Porucha metabolismu
Během hladovění se sníží činnost bazálního metabolismu, aby se šetřila energie,
nehledě na vysoké výkony, které ještě stupňují spotřebu energie. Všem tělesným
činnostem, které nejsou životně důležité, je poskytováno méně energie, aby mohla být
udržována činnost orgánů pro život nutných (Leibold, 1995).
Výrazné hladovění a zvracení, popř. průjem vyvolává u MA deficit sodíku a
chloridů. Následně dochází ke zvýšenému vylučování draslíku a fosforu močí, jako
kompenzace již vzniklých ztrát (Navrátilová et al., 2000). Hyponatrémie může také
vzniknou jako následek zvýšeného příjmu vody u MA pro zahnání pocitu hladu (Doležal,
2010). Při nedostatku draslíku je reflexně ledvinami vylučován ve velké míře vodíkový
ion, což ale prohloubí rozvoj metabolické alkalózy, přičemž pH moči je stále kyselé – tzv.
paradoxní acidurie. Téměř vždy je paradoxní acidurie známkou těžkého život ohrožujícího
deficitu draslíku. Při dlouhodobém hladovění u MA, mimo výše zmíněných, jsou patrné
také deficity hořčíku (Navrátilová et al., 2000). Z grafu 2 vyplývá, že pro MA má největší
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prognostický význam snížené vylučování chloridů, fosfátu a sodíku, následně nízká
hladina fosfátu, magnesia a draslíku v séru (Navrátilová, 2002).
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Graf 2 Relativní význam jednotlivých změn elektrolytového metabolismu u pacientů s MA. (Legenda: Uvylučované elektrolyty, S-hladina elektrolytu v séru; převzato z Navrátilová, 2002)

Během klidového potenciálu kosterního svalu je aktivně udržována nerovnováha
iontů na membráně. Při impulzu se otevřou kanály pro rychlý vstup Na+ do nitra buňky a
dochází
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membrány
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buňky
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mění

na elektropozitivitu). Před dosažením její maximální hodnoty se otevřou kanály pro K+,
který má za úkol repolarizaci, tedy předejít nebezpečné elektropozitivitě opětovným
návratem hodnot k negativním (Rokyta et al., 2000).
Protože je hladina kalia v krvi důležitá také pro svalovou kontrakci, provedli
v Kanadě výzkum, kde sledovali tělesné hodnoty draslíku a dusíku u MA před zahájením
opětovné výživy a po ní. Zajímalo je nakolik ovlivní snížený příjem potravy funkci
kosterního svalstva, konkrétně m. adductor pollicis. U jedinců s MA je maximální
schopnost relaxace snížena a svalová únavnost nastupuje velmi brzy. Jinak řečeno svaly
vyprodukují méně síly, snáze se unaví a dlouho relaxují. Svaly se u jedinců s MA
kontrahují maximálně už při malém stimulu (10Hz; Russell et al., 1983b). Autoři zjistili, že
změny ve svalové kontrakci/relaxaci a fatických vlastnostech jsou vratné již po 4 týdnech
celkové parenterální výživy (Lopes et al., 1982). Dle Russella et al. (1983a) je testování
svalové funkce mnohem citlivějším testem než standardní metody hodnotící stupeň výživy
pomocí signifikantních změn tělesných funkcí během restrikce a znovu nastolené výživy.
Po 8 týdnech došlo také ke vzrůstu celkové hladiny kalia, natria, a také vzrostlo
množství tělesného tuku, na druhé straně ale nedošlo k normalizaci hmotnosti, hladiny
kreatininu a celkové hladiny dusíku. Dle tohoto výzkumu je ale patrné, že svalová funkce
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u MA není závislá na množství dusíku ve svalech, ale na změnách intracelulárních
elektrolytů a tekutiny (Russell et al., 1983b).
7.2 Porucha termoregulace
Poruchy termoregulace souvisí s úbytkem až absencí tukové tkáně, poklesem
koncentrace trijodtyroninu a snížením bazálního metabolismu (Navrátilová et al., 2000).
Projevují se velkou zimomřivostí, chladnými akry a poklesem teploty tělesného jádra o 12°C (Musil, 2007; Navrátilová et al., 2000). Někdy se v zimních měsících u jedinců s MA
může, především na zádech, objevovat atypické ochlupení lanugo, které představuje
zoufalou snahu těla vytvořit si alespoň nějakou tepelnou izolaci (Claudie-Pierre, 2001;
Navrátilová et al., 2000).
7.3 Pokles bazálního energetického výdeje
Pokles bazálního energetického výdeje jakožto obecná adaptační reakce
na dlouhodobé hladovění u MA (Navrátilová et al., 2000).
7.4 Narušení sexuálních funkcí
Pokles sekrece a přeměny pohlavních hormonů vede ke vzniku hypo- až
amenorhey. Narušení libida pak nacházíme u ženského i mužského pohlaví (Navrátilová et
al., 2000). U mužů také klesá potence (Válek, 1985). Ženy s MA se často vyhýbají hlubším
partnerským vztahům. Jejich snížený zájem o sex souvisí se snížením endokrinní aktivity,
včetně pohlavních hormonů (Papežová, 2010).
7.5 Snížení imunity
Dlouhodobé hladovění postihuje především buněčnou složku imunitní odpovědi.
Pokud ale trvá malnutrice déle, objevuje se postižení i humorální složky. Současně se
v periferní krvi snižuje počet lymfocytů a imunoglobulinů. Tyto změny imunitního
systému snižují celkovou obranyschopnost organismu a zvyšují riziko infekčních
komplikací (Navrátilová et al., 2000). Kvůli oslabené imunitě se organismus nemocných
často nedokáže bránit banálním infekcím, které díky tomu probíhají v těžších formách
(Leibold, 1995).
7.6 Poruchy hojení ran a regeneračních procesů
Postupný úbytek svalové tkáně a nedostatečná schopnost organismu rychle uvolnit
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substráty (především aminokyseliny) zhoršují v pokročilých fázích onemocnění proces
hojení a regeneraci orgánů (Navrátilová et al., 2000). Pokud je ale nastolena dostatečná
dieta zlepšuje se hojení už během týdne (Musil, 2007).
7.7 Kožní změny
Kůže u jedinců s MA ztrácí svou elastičnost, je bledá, suchá, ztenčená a přecitlivělá
(Leibold, 1995; Pacovský, 1986; Válek, 1985). Důvodem je to, že kůži chybí nezbytné
mastné sekrety (Claudie-Pierre, 2001). Vlivem hormonálních změn se u nich v krajních
případech vyskytuje výrazné drobné ochlupení celého těla např. na zádech a tváři podobné
lanugu (Claudie-Pierre, 2001; Leibold, 1995; Navrátilová et al., 2000). Důsledkem
trombocytopenie a snížené syntézy vitamínu K mohou na kůži vznikat petechie a četné
hematomy.
Vlasy jedinců s MA jsou křehké, lámavé, rostou pomaleji a velmi často dochází
k jejich úbytku. Nehty jsou měkké, lámou se a třepí (Leibold, 1995; Navrátilová et al.,
2000).
Kvůli dlouhým hodinám intenzivního cvičení mohou nohy pacientek krvácet
(Claudie-Pierre, 2001).
7.8 Změny kardiovaskulárního systému
Potřeba energie pro kardiovaskulární funkci je i přes chronické hladovění zpočátku
pokrývána z úspor metabolismu (Leibold, 1995).
Během dlouhodobého hladovění se oslabuje funkce myokardu se sníženým
krevním tlakem a tepovou frekvencí, což vede postupně k závratím, mdlobám až kolapsu
(Leibold, 1995; Musil, 2007). Tyto projevy mohou být prvním varovným příznakem
(Leibold, 1995). Nervová soustava reaguje na prudký pokles krevního tlaku zvýšenou
aktivitou sympatiku a vyplavením adrenergních látek ze sympatiku a adrenalinu
z nadledvin. Katecholaminy, které jsou vyplavovány z nervových zakončení v srdci,
působí nerovnoměrně na elektrickou aktivitu svaloviny komor (Válek, 1985). Následný
psychický stres nebo výrazná tělesná zátěž velmi přetěžují srdce, a mohou tak způsobit
zhroucení krevního oběhu a náhlé srdeční selhání (Leibold, 1995; Válek, 1985).
Deficit minerálních prvků (K, Ca, P, Mg) zvyšuje riziko srdeční arytmie, svalových
křečí a slabosti (Musil, 2007; Navrátilová et al., 2000). Při poruchách srdečního rytmu jde
primárně o poruchu normálního průběhu iontových proudů přes membránu srdečních
buněk (Válek, 1985). Draslík je nezbytný pro správnou činnost svalů, hlavně svalu
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srdečního, jeho nedostatek vede k poruchám srdečního rytmu (Rokyta, 2000).
Hypokalemie je u pacientů s PPP doprovázena svalovou slabostí (Doležal, 2010).
Nedostatek K+ vzniká buď důsledkem nedostatečného příjmu v potravě např. u starých lidí
nebo u lidí s psychogenním odporem k potravě, nebo nadměrnými ztrátami K+ např.
při chronickém průjmu nebo při abusu diuretik (Kaňková, 2003). Organismus může ztratit
velké množství K+, ale nemusí se to nijak odrazit na jeho plazmatické koncentraci (Válek,
1985).
Stálá hladina Ca2+ je udržována pomocí parathormonu. Při nedostatku Ca2+, který
může vznikat např. vlivem nedostatku vitamínu D v potravě, zvyšuje renální retenci Ca2+,
mobilizuje Ca2+ z kostí a také zvyšuje GI resorpci (Kaňková, 2003).
Příčiny slabosti (synkopy) jsou buď kardiální, např. extrémní bradykardie, tzn.
méně než 20 – 24 kontrakcí za minutu, nebo extrakardiální např. dlouhodobé hladovění
(Válek, 1985).
7.9 Respirační insuficience
Respirační komplikace vznikají jako následek deficitu proteinů v organismu
(Musil, 2007). Především nedostatek fosforu, ale i draslíku a hořčíku, může mít
za následek oslabování dýchacích svalů, hypoventilaci, hypoxii, a následnou respirační
insuficienci (Musil, 2007; Navrátilová et al., 2000; Válek, 1985). Prudký pokles
koncentrace fosforu způsobí zhoršení ventilačních možností až paralýzu dýchacích svalů
(Navrátilová et al., 2000).
Snížená resistence vůči infekci se pak podílí na vzniku respiračního selhání.
Bronchopneumonie je proto častou smrtelnou komplikací dlouhodobého hladovění
(Navrátilová et al., 2000).
7.10

Postižení gastrointestinálního traktu (GIT)

PPP obecně jsou velmi často provázeny velmi rozmanitou gastrointestinální
symptomatologií, která mnohdy samotnou diagnózu PPP předchází. Tuto symptomatologii
také podporuje nízká hladina gastrointestinálních hormonů, zejména cholecystokininu,
jehož hladina je u MA snížena (viz. kapitola Regulace příjmu potravy; Novotný, 2010)
Gastroduodenum
Při sníženém svalovém tonu a elektrolytových poruchách dochází k hypomotilitě
celého GIT s opožděným vyprazdňováním žaludku do duodena, což u jedinců s MA velmi
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často vyvolává pocity plnosti, přesycenosti, nadýmání a bolestí břicha (Navrátilová et al.,
2000; Novotný, 2010).
Nedostatečná výživa vede ke vzniku zánětů žaludeční sliznice i žaludečních vředů,
které při prázdném žaludku působí značné potíže, a mimo jiné brání využití dodaného
množství potravy, což ještě urychluje vznik těžkých stavů podvýživy (Leibold, 1995).
Velmi vážnou komplikací, při příliš rychlé obnově přísunu potravy, je akutní
dilatace žaludku. Postupným zvyšováním množství snědené potravy dochází k úpravě
motility GIT zhruba do 2 týdnů (Robinson, 2000).
Střevo
Chronické hladovění u MA způsobuje poruchu motility střev v důsledku nedostatku
nestravitelných a pro pravidelné vyprazdňování střev nepostradatelných látek (vláknin)
s následnou zácpou (Leibold, 1995). Především u MA ovlivňuje motilitu i postprandiální
zvýšení hladiny sérového somatostatinu (Novotný, 2010). Vlivem sníženého příjmu
potravy se ve střevech hromadí jedovaté zplodiny metabolismu, které jsou opětovně
vstřebávány do těla a způsobují tak lehkou sebeotravu s bolestmi hlavy a nadýmáním
(Leibold, 1995). Velmi častý abusus laxativ a zvyšování jejich dávek paradoxně podporuje
vznik zácpy, protože střevo už na jejich účinek nereaguje (Leibold, 1995; Navrátilová et
al., 2000). Nadměrným užíváním projímadel může také dojít k neprůchodnosti až
k protržení střeva (Claudie-Pierre, 2001).
Změna střevní mikroflóry, která zhoršuje trávicí a resorpční schopnosti, má
za následek sklon k průjmům (Pacovský, 1986). Také nedostatečné množství trávicích
enzymů zhoršuje vstřebávání živin stěnou střev (Musil, 2007). Atrofie střevní sliznice
ve smyslu snížení počtu klků a snížená funkce pankreatu zhoršují případnou obnovu
výživy (Musil, 2007; Navrátilová et al., 2000). Po realimentaci se sice sliznice postupně
obnovuje, ale dochází k tomu až několik měsíců po normalizaci příjmu potravy (Novotný,
2010).
Pankreas
Dle Navrátilové (2000) se u 5-10% pacientů s MA vyskytuje zevně sekretorická
insuficience pankreatu, což může imitovat chronickou pankreatitidu, u níž je nutné zahájit
substituční léčbu pankreatickými enzymy.
Akutní pankreatitida se může vyskytnout v časných fázích realimentace (Novotný,
2010).
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Játra
U MA se častěji vyskytují virové hepatitidy a postupně hrozí i selhání jater
(Claudie-Pierre, 2001; Navrátilová et al., 2000). Následkem hladovění se zvyšuje hladina
jaterních transamináz při jaterní steatóze (Novotný, 2010).
7.11

Hematologické změny

Z hematologických změn jsou při dlouho trvajícím hladovění nejčastější anemie,
trombocytopenie a leukopenie. Vlivem dlouhodobého nedostatečného příjmu železa a mědi
v potravě vzniká makrocytární hypochromní anemie (Navrátilová et al., 2000).
7.12

Endokrinní změny

Amenorea
Následkem narušení sekrece gonadotropin-releasing hormon (hormon uvolňující
gonadotropiny) v hypotalamu dochází k poklesu sekrece hypofyzárních gonadotropinů
(folikuly stimulující hormon a luteinizační hormon), ovaria nejsou stimulována a
sekundárně klesá hladina estrogenů a progesteronu. Tato porucha hypotalamo-hypofýzogonádové osy se u žen projevuje jako amenorea a u mužů jako ztráta sexuálního zájmu a
potence (Navrátilová et al., 2000; Vavrušová, 2008).
Dle Papežové (2010) závisí začátek menstruace na životní úrovni obyvatelstva.
Čím je úroveň vyšší, tím dříve u dívek začíná menstruační cyklus (Pařízek et al., 2010).
Většina evropských zemí uvádí jako průměrný věk 13 let (Kaplowitz, 2008). Primární
amenorhea vzniká ještě před menarché, neboť pro její nástup je nutná zásoba tuku
minimálně 17%. Menstruace se tedy vůbec neobjeví. Sekundární amenorhea vzniká až
po nástupu menstruace, protože pro udržení pravidelného menstruačního cyklu je nezbytné
22% tělesného tuku (Navrátilová et al., 2000; Vavrušová, 2008). Pravidelným měsíčním
krvácením by tělo ztrácelo ještě více kovů a bílkovin (Claudie-Pierre, 2001).
Amenorhea není hodnocena pouze jako následek kachektizace, ale jako primární
znak onemocnění (Vavrušová, 2008).
Pokud se MA rozvine ještě před nástupem puberty, nevyvinou se ani sekundární
pohlavní znaky a jedinci jsou infantilního vzhledu (Navrátilová et al., 2000).
Dle Vavruškové (2008) průměrná tělesná hmotnost českých dívek vzroste v období mezi 8.
až 16. rokem z BMI 16 na 19. Rizikem pro vznik MA je v tomto období změna distribuce
tuku více na bocích, stehnech a hýždích (Vavrušová, 2008).
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Polovina pacientek s MA má sníženou hladinu růstového hormonu, což nasvědčuje
pro deficit hypotalamu. Vlivem tohoto hormonu se z jaterní tkáně během hladovění
vylučuje méně inzulinu podobného růstového faktoru (IGF-1), který navozuje
proteosyntézu a pro tělesný růst nezbytnou buněčnou proliferaci. Pokud se MA rozvine již
v dětství je významně zpomalen tělesný růst (Navrátilová et al., 2000).
Štítná žláza
U pacientů s MA je častý výskyt klinického obrazu hypotyreózy, ačkoliv hladiny
tyroxinu a tyreotropního hormonu (TSH) tvořeného v adenohypofýze jsou v normě. To je
způsobeno sníženou přeměnou tyroxinu na trijodtyronin v periferních tkáních za vzniku
neúčinného reverzního trijodtyroninu (Navrátilová et al., 2000).
7.13

Poruchy kostního metabolismu

Kostní hmota se utváří v pubertálním a časně postpubertálním období, začátek MA
během tohoto období je velmi rizikové (Brotman et al., 1985; Navrátilová et al., 2000).
Právě období dospívání je kritické pro kostní metabolismus, protože zde během tohoto
období dochází k ukládání většiny kostních minerálů (Soyka et al., 1999). Již při krátkém
trvání nemoci se snižuje kostní denzita, jejíž nedostatek může být trvalý (Bachrach et al.,
1990). Růst kosti, její modelace a remodelace jsou velmi náročné procesy na energii, proto
se její nedostatek projeví významným útlumem těchto procesů (Zikán, 2010). Abella et al.
(2002) zjistili u většiny pacientů s MA při odebírání biopsie z lopaty kosti pánevní vyšší
obsah tuku v kostní dřeni.
Bachrach et al. (1990) již dříve prokázali významnou korelaci mezi BMI a kostní
denzitou u dospívajících a premenopauzálních žen s MA. Jak uvádí Grinspoon et al. (1999)
snížená hustota kostí je pozorována u více než poloviny žen s MA, u nichž je riziko
zlomenin výrazně vyšší dokonce i v mladém věku.
Snížení svalové hmoty u žen s MA má významný vliv na kostní denzitu, více než
hmotnost a další výživové parametry (Grinspoon et al., 1999). Mechanismus, kterým
svalová hmota může přispět k hustotě kostí není znám, ale pravděpodobně jde o přímý
účinek mechanického zatížení sil, tedy svalové síly na kost (Snow-Harter et al., 1990).
Dle nových poznatků Takeda a Karsenty (2008) se na regulaci kostní remodelace podílí
mimo jiné i hypotalamus, který svou roli hraje v regulaci příjmu potravy a energetického
metabolismu.
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V důsledku dlouhodobě zhoršené kvality výživy tedy nemohou vznikat dostatečné
kostní rezervy, zpomaluje se funkce osteoblastů a novotvorba kosti, což má za následek
vznik osteoporózy a osteopenie (Grinspoon et al., 1996; Kaňková et al., 2003; Navrátilová
et al., 2000). Tyto změny kostního metabolismu jsou ireverzibilní a nejčastěji jsou jimi
ohroženy pacientky s MA purgativního typu se zvracením (Papežová, 2010).
Nedostatečné množství vitamínu D (kalciferol), který si tělo nedovede syntetizovat
samo a je tedy plně závislé na jeho příjmu v potravě, pak může vést u dospělého jedince až
k osteomalacii (Kaňková et al., 2003; Navrátilová et al., 2000). Pokud se jeho nedostatečné
množství objeví v období růstu vzniká křivice (rachitis; Kaňková et al., 2003).
Dle Kaňkové et al. (2003) je základní funkcí vitamínu D udržování plazmatické hladiny
vápníku a fosfátů.
Na vzniku osteoporózy se podílí i déletrvající nízká hladina estrogenů (Vavrušová,
2008). Dle Grinspoon et al. (1999) k rozdílům v denzitě kostí přispívají jiné faktory než
nedostatek estrogenů. Mazess et al. (1990) vidí zhoršení kvality kostí nejen v nedostatečné
výživě a hypoestrogenii, ale i ve zvýšení kortizolu. Papežová (2010) doporučuje provést
denzitometrii u pacientek, kde amenorea trvá déle než 6 měsíců.
Ve vyšším věku pak u pacientek stoupá výskyt patologických fraktur (Navrátilová
et al., 2000). Soyka et al. (1999) sledoval skupinu devatenácti dívek s MA, ve které
prokázal výskyt osteopenie obratlů L1-L4. Mazess et al. (1990), mimo úbytku kostních
minerálů v krčku femuru, prokázal pomocí duální fotonové absorbciometrie u sledované
skupiny jedinců s MA (n = 11) osteopenii bederní páteře, která ale nebyla nijak významná
oproti obratlům v jiných úsecích. Navrátilová et al. (2000) uvádí, že riziko fraktury obratle
je u pacientek s MA v menopauze až patnáctinásobně vyšší.
Při MA dochází nejen ke změně hmotnosti a tělesné kompozice, ale i ke snížení
hladiny leptinu a změnám hladiny hormonů (estradiolu a růstového hormonu IGF-1; Soyka
et al., 1999).
Za poznámku jistě stojí informace uvedená ve studii Mazess et al. (1990), kdy
u sledované pacientky s MB nebyly prokázány známky osteopenie. Jednalo se ale pouze
o jednoho probanda ve skupině anorektiček, tedy výsledek není signifikantní.
7.14

Renální komplikace

Dle Navrátilové et al. (2000) doprovází MA, popř. její kombinaci s MB větší či
menší stupeň hypohydratace a minerálové deplece. Vzhledem k tomu, že u těchto diagnóz
je častý abusus laxativ a diuretik může docházet k chronickému tubulárnímu poškození.
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Toto poškození se projevuje sníženou schopností ledvin, polyurií a polydipsií. V důsledku
epizodického vyplavení inzulinu s natriumretenčním účinkem se může u pacienta objevit
přechodná retence tekutin, která je někdy řešena abúsem diuretik (Navrátilová et al., 2000).
Ve snaze o zvýšení tělesné hmotnosti během léčby pacienti často přijímají velké
množství tekutin (nejčastěji vody), které je doprovázeno nadměrnou diurézou se ztrátou
elektrolytů (Navrátilová et al., 2000). V případě omezeného příjmu tekutin a vlivem
tubulárního postižení dojde ke zhoršené schopnosti retence tekutin, což vede k rychlé
dehydrataci a vzniku otoků, které mohou způsobit falešný pocit tloustnutí (Claudie-Pierre,
2001; Navrátilová et al., 2000). Pokud je tento stav ještě komplikován excesivním
zvracením, snižuje se množství cirkulující krve a klesá krevní tlak, to vede k poklesu
perfuze ledvin a glomerulární filtrace. Dehydratace organismu, oligurie a s tím spojené
větší riziko vzniku infekce může způsobit vznik kamenů v močových cestách (Navrátilová
et al., 2000).
Dlouhodobý nedostatek draslíku negativně ovlivňuje tubulární funkce a zhoršuje
resorpci sodíku, následkem toho může dojít k rozsáhlé hypovolemii až šoku (Navrátilová
et al., 2000; Vokurka & Hugo, 2006).
7.15

Neurologické změny

Hypokalcemie u PPP zvyšuje neuromuskulární dráždivost. Iontová disbalance
na membránách buněk snižuje práh vzrušivosti a zvyšuje excitabilitu buněk (Doležal,
2010). Vlivem snížené zásoby elektrolytů mají jedinci s MA zvýšený sklon ke vzniku křečí
a hyperventilační tetanii (Navrátilová et al., 2000).
Mezi sekundární komplikace malnutrice řadíme např. otlakové parézy. Nejčastější
lokalizací je n. peroneus laterálně od kolenního kloubu v oblasti hlavičky fibuly (kosti
lýtkové) vlivem atrofizace lýtkového svalstva (Doležal, 2010).
V konečné fázi hladovění se z neurologických změn vyskytují nejčastěji epileptické
záchvaty (téměř každá desátá dívka s MA), které mohou být zapříčiněny mimo jiné také
nízkou hladinou sodíku, a mozkové atrofie i u velmi mladých dívek (Doležal, 2010;
Navrátilová et al., 2000).
7.16

Postižení dutiny ústní

Vznik MA v dospívání spolu s dlouhodobě sníženým příjmem vápníku má
za následek zvýšenou kazivost zubů. Nedostatečné množství vitamínů v potravě a časté
zvracení má zase na svědomí vznik paradentózy. V pokročilých stádiích malnutrice
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trvajících déle než 4 měsíce může docházet k atrofii chuťových pohárků s poruchami chuti
(Navrátilová et al., 2000).
7.17

Narušení mentálního stavu

K narušení mentálního stavu dochází vlivem nedostatku bílkovin, vitamínu B12, Ca,
Mg a P. Tento deficit následně vyvolává pocity úzkosti, apatie a deprese, které mohou
v nejhorších případech končit sebevražedným pokusem (Leibold, 1995; Musil, 2007;
Válek, 1985). Jedinci nejsou schopni se soustředit, oči jim neustále těkají (Claudie-Pierre,
2001).
Jedním z nejtěžších stresových faktorů je sociální izolace, ze které se brzy vyvinou
vážné psychické poruchy. V životě pacientů s MA dochází velmi často ke konfliktům
s okolím především kvůli jejich nemoci. I samotný nezájmem pacientů o mezilidské vztahy
a s tím spojené zanedbávání sociálních potřeb, zhoršuje rodinné a přátelské vztahy, které
jsou stále více napjaté a neuspokojivé. Pacient s MA je pod tlakem a cítí se nepochopený a
stahuje se ještě hlouběji do své nemoci (Leibold, 1995).
PPP jsou často komplikovány dalšími psychickými poruchami, jako jsou např.
afektivní a úzkostné poruchy, depresivní nebo obsedantně-kompulzivní syndrom
(Kocourková & Koutek, 2002; Rastam, 1992). Pacienti s PPP trpí také nespavostí
(Claudie-Pierre, 2001).
7.18

Porucha tělesné kompozice

Ve studii, kterou publikoval Mazess et al. (1990), prokázal nejen pokles obsahu
tuku, ale i signifikantní pokles v množství svalové tkáně u pacientek s MA. Pokud
anorektičky ztratí více než 15 kg pod ideální váhu (tzn. <40 kg tělesné hmotnosti), jak
uvádí stejná studie, jde o úbytek svalové tkáně. Z výsledků duální fotonové
absorpciometrie vypočítávali množství svalů a tuku, a celkové množství měkkých tkání (+
kostní minerály), stejně jako procento tuku v celkové měkké tkáni (Mazess et al., 1990).
8. Zdravotní komplikace MB
Pacienti s MB nemusejí vždy trpět malnutricí, jejich hmotnost je často v normě,
dokonce mohou mít někdy i mírnou nadváhu (Navrátilová, 2002). Navrátilová (2002) také
uvádí, že pokud se u těchto jedinců rozvine malnutrice, je často spojena s metabolickým a
minerálovým rozvratem, což je způsobeno příjmem obrovského množství stravy
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s následným zvracením. Díky tomu organismus přichází pravidelně o velké množství
makro- i mikronutrientů (Navrátilová, 2002).
Komplikace uvedené níže se mimo MB vyskytují také u MA purgativního typu,
kdy si pacienti zvracení také vyvolávají.
8.1 Muskulokutánní změny
V počátečních stádiích onemocnění lze často pozorovat odřeniny na hřbetu
dominantní ruky, které vznikají při vyvolávání zvracení. Vlivem elektrolytové dysbalance,
především hypokalémie a alkalózy, můžou u MB vznikat svalové křeče kosterní svaloviny
(Navrátilová et al., 2000).
Při abúzu či intoxikaci emetinem, který je běžně při MB zneužíván pro vyvolání
zvracení, může dojít ke vzniku myopatie s projevy celkové svalové slabosti (Navrátilová et
al., 2000). Myopatii může také způsobit chronická hypokalemie (Doležal, 2010).
8.2 Kardiovaskulární komplikace
Postižení myokardu vzniká jako důsledek zneužívání emetinu. Projevuje se
dušností, bolestmi v srdeční krajině a hypotenzí. Kardiovaskulární onemocnění se může
projevovat i jako dilatační kardiomyopatie či jako akutně vzniklá myokarditida
(Navrátilová et al., 2000; Vokurka & Hugo, 2006).
Důsledkem opakovaného zvracení dochází k elektrolytové dysbalanci a zároveň
ke změnám na EKG (Navrátilová et al., 2000).
Pozdní zdravotní komplikace záchvatovitého přejídání jsou vápenatění tepen a
hypertenze, které postupně vedou ke vzniku infarktu myokardu a cévní mozkové příhody
(Leibold, 1995).
8.3 Plicní komplikace
Prolongované excesivní zvracení může způsobit rupturu jícnu se vznikem
pneumomediastina (přítomnost vzduchu v mediastinu) a zánětem mediastina (Navrátilová
et al., 2000; Vokurka & Hugo, 2006). Vzácná není ani aspirace zvratků. Při úporném
zvracení dochází k těžkým metabolickým změnám (hypochlorémie, alkalóza). Alkalóza
často vede k respirační dekompenzaci s hypoventilací a vzestupem pCO2, kdy
při překročení kritické hladiny dochází až k selhání plic. V této situaci je pak nutné doplnit
deficit elektrolytů (Na, Cl, K, P, Mg) a někdy použít alkalizační terapii (Navrátilová et al.,
2000).
64

8.4 Gastrointestinální komplikace
Jícen
Vlivem častého mechanického dráždění při vyvolávání zvracení dochází postupně
ke ztrátě dávivého reflexu (Novotný, 2010). Excesivní zvracení také postupně způsobuje
mechanické poškození gastroezofageální junkce (přechod jícnového epitelu v žaludeční;
Malloryho-Weissův syndrom) s jizevnatěním jícnu (Novotný, 2010; Navrátilová et al.,
2000; Vokurka & Hugo, 2006). To může postupně vyústit ve velmi vážnou komplikaci –
perforaci až rupturu jícnu, která je dle Novotného (2010) velmi vzácná.
Vzácností není ani spontánní gastroezofageální reflux, někdy až těžkého stupně.
Důsledkem zpětného pronikání kyselého žaludečního obsahu během refluxu zpět do jícnu
vznikají terminální ezofagitidy (Novotný, 2010; Vokurka & Hugo, 2006).
Spíše vzácně se vyskytují ruptury jícnu či perforace žaludku, které jsou nejčastěji
způsobeny zvracením po konzumaci obrovského množství jídla (Freeman, 1999).
Gastroduodenum
Časté mechanické dráždění zapříčiňuje také vznik žaludečních a duodenálních
vředů. Hypotonie žaludeční svaloviny přispívá k poruše vyprazdňování a dalšímu vzniku
nekrózy žaludeční sliznice (Navrátilová et al., 2000).
Opakované epizody přehnaného polykání (hyperfagie) vedou k nadměrné dilataci
až perforaci žaludku (Navrátilová et al., 2000).
Pankreas
Častý je také výskyt akutních pankreatitid a vysoké hladiny amylázy v krvi, což
souvisí s častou hyperfagií a následným zvracením. Vysoká hladina amylázy souvisí také
s otoky příušních žláz při častém zvracení (Navrátilová et al., 2000). Freeman (1999)
uvádí, že tyto otoky objevují u 25-50% pacientů s MB. U chronické MB se objevují i otoky
slinných žláz v důsledku jejich trvalého přetěžování tvorbou slin, proto se často potýkají
s chronickým suchem v ústech (Little, 2002; Navrátilová et al., 2000). Dle Navrátilové et
al. (2000) je prognosticky příznivé snižovat amylázu v krvi, což způsobí pokles četností
bulimických epizod.
Játra
Kombinace MB s abusem alkoholu, která není vzácností, způsobí zvýšení hladiny
jaterních transamináz (Navrátilová et al., 2000).
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8.5 Metabolické komplikace
Střídání epizod hyperfagie s polydipsií (nadměrná žízeň) a následného zvracení
způsobuje snížení hladiny chloridů, sodíku a sekundárně i draslíku a hořčíku. Organismus
na to reaguje sníženým vylučováním Cl a Na v moči, naopak vyšším vylučováním
draslíku nebo acidurií. Snížení minerálů a dehydrataci může přispět i zneužívání laxativ a
diuretik (Navrátilová et al., 2000).
Objevuje se také zvýšená hladina cholesterolu v krvi, což může být způsobeno
hyperfagií, dietními chybami i častým výskytem hypotyreózy (Navrátilová et al., 2000).
8.6 Postižení v oblasti chrupu a dásní
Při častém excesivním zvracení se uplatňuje agresivní účinek HCl na zubní
sklovinu, která je měkká a náchylná k mechanickému poškození a častěji se kazí (ClaudiePierre, 2001; Navrátilová et al., 2000). Pacienti by měli být instruováni, že si po vomitu
mají vypláchnou ústa zásaditým roztokem (jedlá soda), aby se neutralizovaly účinky
žaludeční kyseliny (Little, 2002). Kvůli měkkosti zubní skloviny se doporučuje provádět
ústní hygienu nejdříve po 4 hodinách (Navrátilová et al., 2000).
U MB je také velmi časté poškození zubních krčků a krvácení dásní.
Podle Navrátilové et al. (2000) skoro 50% pacientů trpí paradentózou.
8.7 Narušení mentálního stavu
U pacientů s MB je častá závislost na návykových látkách (Rastam, 1992). Vzácné

nejsou ani suicidální myšlenky a pokusy a jiné impulzivní nebo kompulzivní
sebepoškození (Papežová, 2010).
9. Prognóza
Je nutné si uvědomit, že chorobné poruchy vztahu k jídlu mají shodné rysy
s klasickými návykovými nemocemi. Při dlouhodobém trvání nemoci je myšlení a jednání
pacientů koncentrováno pouze na závislost a uspokojení tělesné touhy, na úkor ostatních
tělesných, duševních i společenských potřeb. Toto způsobí osamocení a chátrání
nemocného, což je shodné s klasickými narkomaniemi. Abstinenční příznaky a nucení
ke zvyšování dávky se tu sice neprojevuje tak silně jako u ostatních narkomanií, zato
při náhlém přerušení manického chování hrozí stejně vážné tělesné i duševní poruchy.
Pacienti s MA se mnohdy, v průběhu své nemoci, stále snaží o snižování příjmu potravy,
což v podstatě odpovídá zvyšování dávky při obvyklých narkomaniích. Jak u obézních, tak
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i anorektických pacientů, se jedná o manický vztah k jídlu. Vzhledem k neustálému
zvyšování počtu případů v souvislosti s moderním způsobem života, musíme na tyto
diagnózy nahlížet jako na civilizační onemocnění (Leibold, 1995).
Prognóza celkově závisí na tíži onemocnění, hodnotě BMI, také na tom, jak dlouhá
doba uplyne od počátku onemocnění do začátku léčby a na kvalitě léčebné péče (Ebeling
et al., 2003; Kocourková & Koutek, 2002). Obecně ale platí, že horší prognózu mají ti,
u kterých onemocnění vznikne v prepubertálním věku, tedy před 11. rokem věku
(Papežová, 2002).
Úmrtnost na PPP v dětském věku se uvádí 3% (Uhlíková, 2010). Mortalita všech
pacientů je uváděna mezi 5-10% (Ebeling et al., 2003).
10. Léčba
Kocourková a Koutek (2003) uvádí, že PPP mají charakter závislosti. Stejně tak,
jako u jedinců závislých na návykových látkách, je těžké změnit patologické chování i
vnitřní postoje k jídlu a vlastnímu tělu (Kocourková & Koutek, 2003). I jejich postoj
k léčbě je často podobně ambivalentní, jako u závislých na psychotropních látkách, kteří se
často léčí, aby vyhověli přání rodiny a přátel a dokázali, že obavy okolí jsou zbytečně
přehnané (Papežová & Novotná, 2010).
Podobně jako u jiných závislostí, je pro úspěšnost léčby nezbytná změna názorů a
chování, ke kterým ale pacient musí dospět sám, vlastním úsilím (Leibold, 1995). Autorka
Claude-Pierre (2001) je opačného názoru, tvrdí, že jedinci si za toto onemocnění nemohou
sami, a tedy nejsou schopni této změny. Jsou obětí nátlaku jejich Negativní mysli (viz
výše; Claudie-Pierre, 2001).
V případě akutního ohrožení života je žádoucí nucená léčba na klinice i přesto, že
je odmítána samotným pacientem. To se týká především depresivních jedinců a jedinců
vyhublých s vážnými somatickými následky. Trvalý úspěch ale můžeme očekávat pouze
tehdy, pokud se nám během léčby podaří pacienta motivovat k dobrovolné spolupráci.
V opačném případě hrozí recidiva nebo přechod v chronickou MA, případně v jinou formu
patologického vztahu k jídlu (Leibold, 1995).
Motivování pacienta shledávám, jako největší problém v dosavadní psychiatrické
léčbě. Mnoho pacientů je opakovaně hospitalizováno dokonce i 15krát! Samotní pacienti i
jejich rodiny mnohdy považují ústavní léčbu jako nejrychlejší možné řešení, které ovšem
není definitivní.
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Zde uvádím zajímavou zpověď jedné pacientky, která je uvedena v české
předmluvě ke knize autorky Claude-Pierre (2001): „Nikdy jsem nebyla posedlá kultem
štíhlosti. (…) Svým odmítavým postojem k jídlu, svou vyhublostí jsem demonstrovala touhu
po lásce, citu a uznání ze strany rodičů, kterých se mi v dětství nikdy nedostalo. (…) Trpěla
jsem nejen já, ale celá moje rodina. Jíst jsem nemohla, na jídlo jsem chuť měla, ale moje
druhé já mi našeptávalo, že si jíst nezasloužím. Tehda jsem si naplno uvědomila, že jsem
skutečně nemocná. (…) S velkou nadějí jsem navštívila psychiatra, ten mi řekl, že mám
nevyléčitelnou nemoc s níž se musím naučit žít, pokud nezemřu. Jistě si dovedete představit
tu bezmoc, která se v mé mysli odehrávala. (…) Po nějakém čase jsem se nechala
hospitalizovat na psychiatrii na oddělení PPP. (…)Tam jsem totiž přišla na zásadní věc, a
sice, že mi nikdo zvenčí nepomůže, že si musím pomoci sama. Pobyt na psychiatrii nebyl
tím správným krokem. Léčba byla založena na vykrmení pacientky. Vše se točilo kolem
jídla, které se zdravou výživou nemělo nic společného. Připadalo mi, že lékaři nevědí
o anorexii a bulimii o nic víc, než já. Mimo skupinové terapie nebyl na oddělení nikdo, kdo
by měl zájem povídat si s pacientkami. Jediným cílem bylo jídlo 6x denně. Pokud pacientka
nepřibývala podle nějakých měřítek, měla terapie zakázané, takže mnohé z nás proležely
na posteli dva měsíce a nevěděly o příčině své nemoci o nic víc než před hospitalizací. (…)
Učili mě žít s anorexií, ale já chtěla žít bez ní. (…) V současné době prožívám fázi
uzdravování. (…) Už se za svou nemoc nestydím, já se z ní učím. (…) Už neočekávám lásku
zvenčí, začínám ji dávat sama sobě tím, že už si neubližuji žádnou hladovkou. Začínám se
mít ráda. Svou cestu k uzdravení si představuji jako dlouhý tunel, na jehož konci je světlo.
Zatím ho nevidím, ale již k němu vztahuji ruce.“
Léčba na psychiatrických klinikách je založena na změně chování. Lékaři vychází
z toho, že pokud se změní chování dané osoby, změní se i sama osoba. Během léčby proto
pacientům zadávají různé úkoly, jako např. sníst určité množství jídla. Pokud ale úkol
nesplní, jsou potrestáni např. zákazem návštěvy rodičů či jiné příjemné činnosti. Pacienti
mají ale příliš hluboko zakořeněný silný vnitřní pocit viny, že jakékoliv trestání je utvrzuje
v jejich méněcennosti. S každým neúspěšným léčebným programem se Negativní mysl
prohlubuje. Lékaři by proto během léčby měli pacientům vysvětlit, že nedokonalost patří
ke každému člověku. Vyléčení vyžaduje trpělivost, naprosté porozumění a hlavně dostatek
času (Claude-Pierre, 2001).
V léčbě během hospitalizace se většinou kombinují přístupy kognitivněbehaviorální, dynamické a systematické. Nejčastěji se zde setkáváme s režimovou léčbou,
psychoterapeutickými skupinami, individuální terapií a rodinnou terapií. Užitečná také
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bývá arteterapie, muzikoterapie a relaxační techniky. Farmakoterapie se užívá především
tehdy prožívají-li pacienti výraznější depresi a úzkost (Kocourková & Koutek, 2003).
Pacienti s chronickým průběhem MA, přetrvávající symptomatologií, stupňujícími
se závažnými somatickými a psychosociálními komplikacemi a zvýšenou mortalitou
(uváděnou mezi 5 až 10%) jsou v léčbě závažným problémem (Uhlíková, 2010).
Mnoho výzkumů ukazuje, že pokud dojde ke vzniku onemocnění v raném dětství
před menarché, se současným oslabením fyzického a sociálního osobnostního vývoje, je
efekt léčby nedostatečný. Pouze v koincidenci s dalšími faktory se skutečně prokáže, zda
nižší věk je příznivým či nepříznivým faktorem v odpovědi na léčbu (Paulinyová et al.,
2011).
Perspektivu léčby zhoršuje závislost na purgativních prostředcích (užívání diuretik,
anorektika či laxativ) a zvracení (Steinhausen, 2002).
Úspěšné uzdravení spíše závisí na osobnosti daného člověka než na délce trvání
choroby (Claude-Pierre, 2001). Paulinyová et al. (2011) z tohoto důvodu na začátku a
během

léčby

provádí

hodnocení

osobnosti,

čemuž

pak

přizpůsobuje

výběr

diferencovanějších terapeutických strategií a efektivnějších intervencí.
Na úspěšnost léčby má bezesporu vliv i sexuální zneužívání či týrání v anamnéze
(Pavlová, 2010).
Dle Paulinyové et al. (2011) u pacientů s vyšší mírou narušení interoceptivního
vnímání je důležité do léčby zařadit přístupy zaměřené na práci s tělem, soustředění se
na vnímání vlastního těla a jeho potřeb, a vést tak pacienty k pochopení a vyjadřování
svých emocí během psychoterapeutických intervencí. Stejně tak je potřebné navazování
sociálních vazeb a podpora sociálního chování pacientů (Paulinyová et al., 2011). Lay a
Schmidt (1999) uvádějí, že pokud přetrvává zkreslené body image i po léčbě, jde
o negativní prognostický faktor.
Velmi zajímavý náhled na problematiku PPP poskytuje Claude-Pierre (2001).
Dle jejího mínění si lidé s PPP zoufale přejí být sebevědomí a stojí o pomoc ostatních, ale
mají velké problémy s požádáním o pomoc. Necítí se být hodni pozornosti okolí a jejich
vlastní mysl jim obvykle zabrání o pomoc požádat (Claude-Pierre, 2001).
Někteří autoři doporučují pacientům sepisovat svůj jídelníček (Cooper, 1995; Krch,
2003). Podle Claude-Pierre (2001) by ale mohlo sepsaný jídelníček využít chorobné
myšlení k pokárání za vlastní slabost. Autorka ale připouští, že v určité části léčby toto
může být užitečné.
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Hospitalizace obvykle k plné úzdravě stačí, proto se doporučuje pokračovat
v pravidelné ambulantní léčbě (Kocourková & Koutek, 2003). Podle Papežové a Novotné
(2010) může léčba PPP trvat jeden rok, v průměru to je 5-6 let.
10.1

Přehled léčby poruch příjmu potravy

Pro úspěšnou léčbu je nejdůležitější kvalitní terapeutický vztah a shoda cílů
terapeutického týmu a pacienta, což je výzkumem obtížně měřitelné (Papežová &
Novotná, 2010).
Léčebné cíle u MA dle Russell a Byrnes (1998) jsou normalizace hmotnosti,
obnova reprodukčních funkcí u žen (menstruace a ovulace) a normálního sexuálního cítění
a hormonálních hladin u mužů, obnova tělesného růstu a sexuálního vývoje u dětí a
zastavení demineralizace kostí. Také odstranění biologických a psychologických následků
malnutrice, zvýšení motivace ke spolupráci, edukace o zásadách zdravé výživy a
následcích diet a hladovění, stanovení a dosažení „zdravé“ cílové hmotnosti, změna
maladaptivního myšlení, postoje a pocitů ve spojení s příjmem potravy, léčba přidružených
projevů (poruchy nálad, změny sebehodnocení a chování), podpora rodiny a partnerů a
samozřejmě prevence relapsu (Russell & Byrnes, 1998).
V léčbě MB je to dle Papežové a Novotné (2010) v první řadě snížení frekvence
přejídání a zvracení. Další cíle jsou: akceptovat stanovenou optimální hmotnost, nutriční
poradenství s nastolením pravidelné a pestré stravy, adekvátní fyzická zátěž a léčba
osobnostní problematiky a popř. závislosti na návykových látkách (Papežová & Novotná,
2010).
10.2

Výsledky dosavadní léčby

Ačkoliv jsou klinická doporučení vypracována týmy expertů a výzkumných
pracovníků a jsou založena na nejnovějších poznatcích Evidence Based Medicin, jejich
uvedení do klinické praxe není jednoduché (Papežová & Novotná, 2010). Banker a Klump
(2010) uvádí, že kliničtí pracovníci spíše než klinickým doporučením věří případovým
studiím, klinickým pozorováním, empirickým datům, autoritám kliniků nebo různým
klinickým

výcvikům,

jejichž

efekt

ještě

nebyl

ověřen

dvojitě

zaslepenými

randomizovanými studiemi.
Psychoterapie
Výběr adekvátního postupu léčby u konkrétního pacienta závisí na fázi onemocnění
a výsledcích jeho předchozí léčby. Účinnost psychoterapie je během akutní realimentace
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u MA s výraznou malnutricí, která způsobuje poruchy koncentrace, rigiditu postojů a
obsedantní postoje k jídlu a jídelnímu chování, problematická (Papežová & Novotná,
2010). Samotnou psychoterapii doporučuje Papežová a Novotná (2010) zařadit až
při postupném nárůstu hmotnosti.
Nejznámějšími a nejdéle používanými terapeutickými postupy pro léčbu PPP jsou
interpersonální terapie, kognitivně-behaviorální terapie, behaviorální terapie, rodinná
terapie a farmakoterapie (Fairburn & Harrison, 2003; Garner & Garfinkel, 1997).
V tabulce

6

je

porovnána

účinnost

jednotlivých

psychologických

a

psychoterapeutických přístupů v léčbě PPP na základě výzkumných studií podle dostupné
literatury.
Psychologické a

Mentální anorexie

psychoterapeutické

evidence

přístupy

(změny

evidence
efekt

hmotnosti)

Kognitivněanalytická terapie
Kognitivně-behav.
terapie
Dialektická behav.
terapie
Expozice s prevencí
odpovědí

Rodinná terapie u
adolescentů
Interpersonální
terapie
Nutriční
poradenství
Psychodynamická
psychoterapie
Svépomocná
psychoedukace
Kognitivní terapie
schematická
Dvanáctibodové
přístupy

nízká

nízká

žádná

žádná

průměrná

žádná

nízká

nízká

žádná

žádná

žádná

Mentální bulimie

(změny

evidence
efekt

hmotnosti)
velmi
slabý
velmi
slabý
žádná
studie
žádná
studie
průměrný
žádná
studie
žádný
přínos
velmi
slabý
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie

studie

vynikající

průměrný
mírně

nízká

příznivý

průměrná

mírně
příznivý
žádná

žádná

studie

průměrná

mírně
příznivý
velmi

nízká

slabý
velmi

nízká

slabý

průměrná

velmi
slabý
žádná

žádná

studie
žádná

žádná

(změny

studie

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

Záchvatovité
přejídání a zvracení
evidence

efekt

hmotnosti)
žádná

žádná

Atypické PPP

(změny

efekt

hmotnosti)
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie
žádná
studie

žádná

průměrná

nízká

žádná

žádná

nízká

žádná

žádná

průměrná

žádná

žádná

žádná
studie
průměrný
mírně
příznivý
žádná
studie
žádná
studie
průměrný
žádná
studie
žádná
studie
mírně
příznivý
žádná
studie
žádná
studie

Tab.6 Evidence a účinnost jednotlivých psychologických a psychoterapeutických přístupů v léčbě PPP
podle Fairburn & Harrison (2003; převzato z Hadaš, 2007)
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Psychoedukace, svépomoc a řízená svépomoc
Psychoedukace je vhodná u pacientů s MB s mírnějšími symptomy a slouží
k poučení pacientů o povaze nemoci, zdravotních následcích hladovění, nevhodných diet
(rizika veganství, vegetariánství atd.) a možnostech léčby (Garner, 1997; Papežová &
Novotná, 2010). Mnoho vědeckých prací se zabývalo efektivitou psychoedukace a
svépomoci při léčbě MB (Garner, 1999). Podle Olmsted et al. (1991), kteří provedli
srovnání působnosti edukace a individuální kognitivně behaviorální terapie, byly tyto
způsoby léčby u 25-45% pacientů stejně účinné. Obecně se ale ukázalo, že je účinnější
individuální terapie (Olmsted et al., 1991). I srovnání nutričního poradenství v rámci
psychoedukace a poradenství ve „zvládání stresu“ bylo prokázáno jako stejně účinné po 12
měsících od ukončení léčby. Významně rychlejší snížení záchvatů přejídání a výraznější
zlepšení v některých psychopatologických příznacích bylo zaznamenáno u nutričního
poradenství. Terapie pomocí „zvládání stresu“ zase vedla k pozitivním změnám
v některých psychopatologických rysech, jako jsou pocity nevýkonnosti, mezilidská
nedůvěra a úzkost (Laessle et al., 1991).
Prvním, kdo ověřoval účinnost svépomocného programu byl Huon (1985), který
použil vzorek žen se záchvatovitým přejídáním. Po šesti měsících bylo bez symptomů 32%
žen ve srovnání se 7% v kontrolní skupině (Huon, 1985).
Svépomoc je doporučována pacientům s méně závažnými příznaky PPP, kde
poskytuje podporu pacientům a jejich rodinám a přispívá k primární a sekundární prevenci,
edukaci o zdravém způsobu stravování, nebezpečí diet a výrazné štíhlosti (Cooper et al.,
1996; Garner, 1999; Treasure, 1997). Cooper et al. (1996) ověřovali dlouhodobější efekt
řízené kognitivně behaviorální svépomoci pod vedením odborníka na 82 pacientkách
s MB. Po šesti měsících uvedlo 33% pacientek, že se poslední měsíc nepřejídají a nezvrací,
na druhé straně 20% pacientů program opustilo (Cooper et al., 1996). Účinnost
svépomocných skupin ale nebyla zatím jednoznačně prokázána (Perkins et al., 2007).
Rodinná terapie
Rodinná terapie se využívá u dětí a mladších adolescentů, žijících se svou rodinou.
Vychází z předpokladu, že PPP odrážení dysfunkční role, spojenectví, konflikty nebo
interakční vzorce v rodině. Rodiče mohou výrazně pomoci v dosažení terapeutického cíle.
Mimo jiné může být rodinná terapie součástí dlouhodobé léčby pacienta, nebo slouží jako
doplněk individuální terapie, např. u pohlavního zneužití v rámci rodiny (Garner, 1999).
Russell et al. (1987) porovnávali efektivnost léčby pomocí rodinné terapie a individuální
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psychoterapie. Výsledky ukázaly pozitivní efekt rodinné terapie u pacientů s MA
se začátkem onemocnění před 18. rokem věku a s dobou trvání nemoci kratší než 3 roky
(Russell et al., 1987). Eisler et al. (1997) toto zjištění potvrdili a uvedli, že po pěti letech je
individuální terapie účinná u pacientů s pozdním začátkem nemoci.
Gardner a Wilkinson (2011) analyzovali publikované studie zabývající se ověřením
účinnosti rodinné terapie u pacientů s MA. Některé z těchto studií naznačují, že rodinná
terapie může být efektivnější než individuální psychoterapie zejména u mladších pacientů
z hlediska fyzického zlepšení (zvýšení tělesné hmotnosti a obnovení menstruace) a
zlepšení narušeného vnímaní sebe sama (Gardner & Wilkinson, 2011). Průkaznost těchto
studií ve prospěch rodinné terapie je velmi malá, ačkoliv v několika případech (Ball &
Mitchell, 2004; Geist et al., 2000; Robin et al., 1999; Eisler et al., 1997; Robin et al., 1994;
Russell et al., 1987) šlo o randomizovanou kontrolní studii. Sledované vzorky byly ale
příliš malé (Gardner & Wilkinson, 2011).
Přesto ale někteří jedinci na standardní rodinnou terapii nereagují a často vyžadují
neúměrně větší množství péče a častější hospitalizace (10-20%), což zvláště u mladých
může přinášet nevýhody (Papežová & Novotná, 2010).
Nový přístup „vícehodinné terapie“ je založen na intenzivním psychoterapeutickém
programu určeném pro několik rodin, kde některý z členů trpí PPP (Dare & Eisler, 2000).
Intenzivní týdenní program probíhá v rámci denního stacionáře, kterého se účastní několik
rodin (Dare & Eisler, 2000).
Kognitivně behaviorální terapie(KBT)
Tuto psychoterapeutickou metodu vytvořil Fairburn a spolupracovníci (Wilson et
al., 1997). Její účinnost byla nejlépe zkoumána a byly u ní prokázány rychlejší účinky
na ústup příznaků PPP, proto je doporučována jako metoda první volby (Garner, 1999).
Mnohé výzkumy prokázaly její účinnost (Papežová, 2001). Podle Papežové a Novotné
(2010) vede u 40-60% pacientů s MB k úplné nebo částečné remisi. Vhodná je také pro
pacienty s osobnostními problémy, atypickými rysy či „speciálními potřebami“ (atypický
věk, kultura, hmotnost atd.; Papežová & Novotná, 2010). Také u obézních jedinců
s opakovanými záchvaty přejídání je KBT účinná (Wifley et al., 1993). Někteří autoři
(Garner & Bemis, 1982; Garner et al., 1997) doporučují KBT u MA především
pro klinické užití, přesto je ale nutné ji pro specifické potřeby těchto pacientů modifikovat.
Zaměřuje se převážně na hmotnost, tvar těla a diety a nevěnuje se tělesnému
sebepojetí, za což byla některými autory kritizována (Garner et al., 1997; Wilson et al.,
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1997). KBT může, ale nemusí obsahovat pohybové techniky (Adámková & Hátlová,
2009).
Z KBT vycházejí svépomocné manuály (Cooper, 1995; Krch, 2010; Papežová,
2000; Papežová, 2003) a podporované svépomocné aktivity, které jsou sice z klinického
hlediska účinné, ale jejich vliv je nutno ještě ověřit dalšími studiemi (Carter et al., 2003).
Cartner et al. (2003) porovnávali efekt kognitivně-behaviorální a nespecifické svépomoci,
kde v obou skupinách došlo k přibližně 50% redukci záchvatů přejídání a jiných
pročišťujících postupů oproti kontrolní skupině (Carter et al., 2003).
Novější formy KBT pracují s motivací a terapeutickým vztahem, interpersonálními
vztahy

i

s emočními

reakcemi

na

emoční

ohrožení

(Perkins

et

al.,

2006).

„Transdiagnostická“ modifikace KBT vychází ze společných rysů typických i atypických
forem PPP, jako např. rigidní dietní chování, koncentrace na vlastní tělo a porucha vnímání
vlastního těla (Fairburn & Harrison, 2003).
Bylo prokázáno, že léčba MB pomocí KBT je účinnější než farmakoterapie. I KBT
v kombinaci s farmakoterapií je úspěšnější než samotná léčba medikamenty (Whittal et al.,
1999; Bacaltchuk et al., 2001; Bacaltchuk & Hay, 2003).
Interpersonální terapie
Interpersonální terapie, která není cíleně zaměřena na jídelní problémy, byla
původně vytvořena Klermanem et al. v roce 1970 pro krátkodobou léčbu deprese. Tato
terapie v sobě většinou kombinuje psychodynamickou psychoterapii a KBT (Markowitz &
Weissman, 2004). V modifikované podobě se používá i při léčbě MB a záchvatovitého
přejídání (Fairburn, 1994; Fairburn et al., 1995). Podle Garner et al. (1997) by se tato léčba
měla používat u těch případů PPP, kde dlouhodobě přetrvávají patologické příznaky.
Cílem interpersonální terapie je pomoci pacientům zlepšit jejich mezilidské vztahy
nebo změnit jejich očekávání od těchto vztahů (Robertson et al., 2008). Interpersonální
terapie PPP zahrnuje 15-20 sezení po 50 minutách a dělí se na tři fáze (Fairburn, 1994).
V první fázi dochází k rozkrytí interpersonálních problémů, které stojí za vznikem obtíží a
udržováním problémů s jídlem (Fairburn, 1994; Garner, 1999). Pro druhou fázi je
charakteristické uzavření terapeutické smlouvy o práci na těchto interpersonálních
problémech. V poslední fázi se řeší otázky spojené s ukončením terapie (Garner, 1999).
V rámci prevence relapsu řeší interpersonální a osobnostní problémy a nízké sebevědomí
(Papežová & Novotná, 2010).
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Starší studie, která srovnávala efekt této terapie a KBT u PPP v krátkodobém
horizontu, ukázala, že interpersonální terapie je na konci léčby o něco méně účinná
(Fairburn et al., 1995). Novější studie uvádějí srovnatelné výsledky KBT a interpersonální
terapie po ročním sledování (Fairburn & Harrison, 2003). Fairburn et al. (1995) také uvádí,
že po delším sledování se daří lépe skupině pacientů léčených interpersonální terapií.
V redukci záchvatů přejídání u MB nepurgativního typu je účinnost těchto dvou přístupů
také stejná, jak potvrzuje další studie (Wilfley et al., 1993).
Dialektická behaviorální terapie (DBT)
Dialektická terapie chování je přístupem, který byl původně zaměřen na hraniční
poruchy osobnosti 3, které své problémy řeší většinou sebepoškozováním (Benda, 2006).
V současnosti se používá v léčbě MB s poruchou osobnosti, ale i bez ní, a u psychogenního
přejídání, kde vychází z předpokladu, že přejídání je určitou formou sebepoškozování
(Papežová & Novotná, 2010). Snaží se u těchto jedinců o změny v oblasti myšlení, emocí i
chování (Benda, 2006; Benda, 2007). Pacientky se učí, jak se zabavit, zvládat stres,
regulovat emoce a zvládat interpersonální dovednosti (Papežová, 2001). Kombinuje
základní strategii kognitivně-behaviorální terapie s praxí všímavosti (Benda, 2007;
Pastucha, 2003). Základními protiklady, o jejichž integraci se DBT pokouší, jsou na jedné
straně snaha o přijetí skutečnosti takové, jaká je (včetně smíření se s bolestí, kterou s sebou
život přináší) a na straně druhé snaha o změnu (Benda, 2006; Benda, 2007).
Kognitivně-analytická terapie
Kognitivně-analytická terapie je používána už přes 20 let při léčbě MA a MB
(Papežová, 2001). Kombinuje v sobě KBT a interpersonální terapii, především se zaměřuje
na vztah mezi pacientem a terapeutem. Terapeut na základě předchozích terapeutických
sezení formou dopisů vysvětluje pacientovi individuální vývoj jeho jídelní poruchy
(Papežová & Novotná, 2010). Společně pak hledají cestu ke zvládání problému a redukci
stresu. Terapeut vede klienta k přijetí zodpovědného přístupu k léčbě. Pro zhodnocení
účinnosti kognitivně-analytické terapie u MA a MB byly provedeny studie s malou váhou
důkazu (Ryle & Kerr, 2002).

3

Hraniční porucha osobnosti je charakterizována nestabilitou emocí, myšlení, chování, sebeobrazu a
interpersonálních vztahů (Pastucha, 2003).
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Farmakoterapie
V léčbě PPP není farmakoterapie metodou první volby (Papežová, 2010). Většinou
se o jejím účinku uvažuje v kombinaci s psychoedukací, nutričním poradenstvím (Walsh et
al., 1988), psychoterapií a režimovou terapií (Garner & Garfinkel, 1997; Mitchell et al.,
2001; Mitchell et al., 2003). Výzkumy se zařazením kontrolní skupiny byly prováděny
především u MB, v poslední době u záchvatovitého přejídání (de Zwaan et al., 1992).
Efekt farmakoterapie v léčbě MA je ověřen pouze malým množstvím studií
s vysokou váhou důkazu (Papežová, 2010). Nepodařilo se prokázat, že by antidepresiva
u této diagnózy byla účinná v akutní fázi poruchy (Garner, 1999). Studie provedené Kaye
et al., (1991; 2001) prokázaly pozitivní účinek antidepresiva fluoxetin (Prozac) v prevenci
relapsu MA (63% vůči 16% z kontrolní skupiny) po dosažení normální hmotnosti. Během
následné ambulantní léčby fluoxetin může pomoci pacientům s MA udržet zdravou
tělesnou hmotnost. Navíc by mohl pozitivně ovlivnit jídelní chování, snížit obscese,
deprese a úzkosti, tyto účinky jsou ale zatím nejisté (Kaye et al., 1991).
Novější randomizovaná kontrolní studie neprokázala žádný efekt fluoxetinu v léčbě
pacientů s MA na následné udržení hmotnosti. Autoři proto doporučují zaměřit se na vývoj
a objevování nových psychologických a farmakologických léčebných přístupů (Walsh et
al., 2006).
Bulik et al. (2007) analyzoval 32 studií randomizovaných kontrolovaných studií,
zabývajících se účinností léčby MA. Kvalita dvou studií byla posouzena jako dobrá, u šesti
studií jako průměrná (Bulik et al., 2007). U jedinců užívajících cyproheptadin, který má
snižovat pocity sytosti a nadýmání, byl denní příjem kalorií u MA signifikantně vyšší a
k dosažení cílové hmotnosti bylo potřeba výrazně méně dní než u placeba (Halmi et al.,
1986).
Celoživotní prevalence deprese u žen s MA je uváděna 68%. U transdermálního
podávání testosteronu u MA bylo prokázáno zlepšení depresivní nálady. Předpokládá se,
že testosteron by mohl významně ovlivnit i tvorbu kostí u pacientů s MA, což zatím
experimentálně prokázáno nebylo (Miller et al., 2005). Užití zinku v léčbě MA ověřoval
Birmingham et al. (1994). V jejich výzkumu došlo ke statisticky významnému
dvojnásobnému nárůstu BMI oproti skupině užívající placebo (Birmingham et al., 1994).
Nedostatek zinku způsobuje symptomy typické pro MA, tzn. úbytek hmotnosti, snížení
chuti k jídlu, amenorhey, změny nálad a dermatologické změny (Papežová, 2010).
U MB by medikamentózní léčba neměla být hlavním způsobem léčby, ale pouze
doplňkovým (Papežová, 2010). Podle le Grange a Schmidt (2005) není zaznamenán
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dlouhodobější efekt farmakoterapie v léčbě MB. V posledních několika desítkách let bylo
ale publikováno mnoho randomizovaných studií ověřujících efekt farmakoterapie v léčbě
MB. Výsledky těchto studií se nijak významně neliší (Fairburn & Harrison, 2003).
Podle Papežové (2010) tricyklická antidepresiva u MB mimo odstranění
depresivních stavů působí anxiolyticky, snižují impulzivitu, snižují frekvenci záchvatů
přejídání a zvracení a mají vliv na chuť a pocity sytosti. Mají ale i nežádoucí účinky: pocit
sucha v ústech, mohou zhoršovat obstipaci, hypotenzi i arytmii. Při farmakologické léčbě
za použití antidepresiv dochází k nárůstu hmotnosti, což často vede k vysazení medikace
s následným rychlým relapsem. Léčba antidepresivy by měla trvat alespoň 6 týdnů
(Papežová, 2010).
Walsh et al. (1988) provedli kontrolovanou studii 50 žen s MB pro ověření účinku
antidepresiva fenelzin. Fenelzin mimo psychického stavu významně omezil frekvenci
záchvatovitého přejídání u 64% žen v porovnání s 5% v kontrolní skupině. A u 35%
pacientek ze sledované skupiny záchvaty zcela přestaly (Walsh et al., 1988).
Fluoxetin krátkodobě snižuje frekvenci záchvatů přejídání a zvracení a slouží jako
vhodný doplněk psychoterapie s prokázanou účinností (Garner, 1999). Tito pacienti pouze
vzácně dosahují remise (Mitchell et al., 2003). Léčba fluoxetinem u MB je méně účinná
než KBT samotná (Mitchell et al., 2001). Mitchell et al. (2003) naznačují, že tato
kombinace může poskytnout optimální léčbu.
11. Pohybová léčba u psychiatrických pacientů
11.1

Historie pohybové léčby psychiatrických pacientů

Kolem třicátých let 20. století se datují první pokusy o vytvoření různých
rehabilitačních směrů a přístupů využívajících aktivní pohybovou činnost v léčbě
psychiatrických pacientů, jde např. o chůzi, gymnastiku a sport (Hátlová & Adámková,
2009; de Lange, 2000). Její vedení měli tehdy na starosti zdravotní sestry bez speciálního
vzdělání, pouze občas měly kvalifikaci v oboru učitel tělesné výchovy (de Lange, 2000).
Jedna z prvních učebnic určených pro vzdělání sester v pohybové terapii, vyšla
v roce 1898 a byla napsána psychiatrem Davidem Schermersem. Teprve od roku 1956 jsou
pohybové aktivity během léčby psychiatrických pacientů skutečně diskutovanou otázkou
spojenou s léčbou psychiatrických pacientů (de Lange, 2000).
Rozvoj pohybové terapie v psychiatrických ústavech byl na konci 18. století
spojován s nepříliš specifickými chorobami. Ve srovnání s péčí o psychiatrické pacienty
v předešlé době tu byl velký obrat v chápání fyzického cvičení. Choromyslní lidé byli
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často těžko zvladatelní a nebezpeční. Za účelem potlačení jejich neukázněného chování byl
jejich pohyb obvykle tlumen pomocí různých druhů tělesného sebeovládání. V nových
ústavech nebylo psychiatrickým pacientům bráněno v návratu k jejich svobodnému
pohybu, jejich práce zde byla řízena pomocí pohybové aktivity (mechanického
sebeovládání). Metody mechanického sebeovládání byly navrženy tak, aby omezovaly
pacientův pohyb a současně ho provokovaly (např. centrifugy; de Lange, 2000).
Do 19. století byl pohyb duševně chorých něco, čeho se lékaři obávali, něco, co
mělo být omezené a umírněné. Pohyb představoval nebezpečí ve formě útěku nebo útoku,
proto byl různými způsoby kontrolován. Rozkvět somatologické psychiatrie, která
považuje psychiatrická onemocnění za onemocnění mozku, mnohonásobně zvýšil počet
pacientů v ústavech. Aby se přebuzený nervový systém zklidnil, byly pacientům zpočátku
předepisovány koupele a odpočinek na lůžku (de Lange, 2000).
Od 19. století se formovaly nové ústavy pro choromyslné bez vysokých zdí.
Nemocným se postupně, vedle odpočinku na lůžku, začaly předepisovat také procházky a
řemeslné práce. Důležitost pohybové terapie, jako formy tělesného cvičení, sportu, her a
tance, byla znovuobjevena nejen v terapeutické sféře, ale i v morální oblasti. Ústavní lékaři
byli právem pyšní na tuto novou volnost, kterou umožnili svým pacientům (de Lange,
2000).
Cvičení a pohyb užívaný lékaři v psychiatrických léčebnách vycházel často
z populárních her dělníků a společenských her vyšších kruhů. Během 19. století byly
vyvinuty umělé formy fyzického cvičení užívané převážně pro léčbu psychických chorob,
kam patřili léčebná tělesná výchova Per Hendrik Linga 4, německá tělesná výchova dle
Gutsmuthse 5 a Schreberova indoorová tělesná výchova 6 (de Lange, 2000).
Velký význam byl připisován také přirozeným formám fyzického cvičení, tedy
procházkám v areálu léčeben i mimo ně a výletům. Chození bylo často kombinováno
s houpáním na houpačce, to nabízelo choromyslným rozptýlení a přinášelo jejich mysli
úlevu od přeludů a navracelo je znovu do kontaktu se světem kolem nich. Chůze měla
navíc výhodu, že nemocné unavovala, na rozdíl od houpání, a lépe se jim pak usínalo.
Na druhé straně zase u klidných a tichých pacientů byla často zařazována fyzická námaha,
4

Léčebná tělesná výchova Per Hendrik Linga byla kombinací poklepové masáže a léčebného tělocviku.
Vycházela z toho, že intenzivní masáž může přinést nejen léčivý účinek, ale i zlepšení cirkulace krve a
lymfy. Je považována za předchůdce dnešní fyzioterapie (Vickers & Zollman, 1999).
5
J. Ch. F. Gutsmuths byl zakladatelem německého tělocvičného systému, provedl klasifikaci tělesných
cvičení, navrhoval obnovení olympijských her (Gorgol, 2005).
6
D. G. M. Schreber usiloval o reformu tělesné výchovy a zavedení pohybové aktivity u dětí a dospívajících.
Proslavil se především zavedením domácí pohybové aktivity (kniha Lékařský tělocvik domácí z roku 1855) a
systému hygienických cvičení (Wikipedia, 2012a).
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jako např. běžná práce na pozemku nebo zahradě, řezání dřeva a truhlářské práce. Práce
dělala pohyb smysluplný, zatímco pohyb poskytoval práci spolu se zdravím (de Lange,
2000).
Ve studiích evropských autorů můžeme vidět rostoucí zájem o aktivní formy léčby:
tělesná výchova a masáže (Müller, 1893 in de Lange, 2000), mechanoterapie
(Lewandovsky, 1910 in de Lange, 2000) a sport (in de Lange, 2000).
Ve 20. století byla pohybová terapie opět ztělesněním svobody, která pacienty
osvobozovala od klidu na lůžku a koupelí. Pojetí svobodného fyzického pohybu je nyní
chápáno jako alternativa pojetí zdravotní péče (de Lange, 2000).
11.2

Pohybová léčba psychiatrických pacientů dnes

Dnešní metody pohybové léčby často vycházejí z osobních zkušeností určitého
terapeuta, a proto postrádají teoretické základy a diagnostické metody. Jejich širší užití je
bohužel závislé na osobním předání zkušeností, proto jejich účinnost při provádění jiným
terapeutem většinou klesá (Hátlová & Adámková, 2009). Pohybové terapie, užívající jako
prostředek změny aktivní pohyb nemocného, jsou přirozenou součástí fyzioterapie.
Pohybová cvičení sama o sobě jsou součástí denního režimu psychiatrických pacientů,
za terapii mohou být ale považována až tehdy, jsou-li cíleně zaměřena na somatopsychické
ovlivňování psychických poruch a chorob (Hátlová, 2002b).
Mezi terapeutické metody s zčásti experimentálně a empiricky ověřenou účinností,
které jako prostředek změny využívají aktivní pohybovou činnost, patří dle Hátlové a
Adámkové (2009):


Psychomotor therapy (PMT), psychomotorická terapie je používána např.
v belgickém Univerzitním centru Saint Joseph v Kortenbergu při léčbě PPP,
schizofrenií, depresí a neuróz. Pracuje s vnímáním těla a pohybovým chováním,
kam patří:
-

kinezioterapie, jako česká forma psychomotorické terapie, začala vznikat
roku 1990, používá specificky zaměřené pohybové programy, které
pomáhají v prevenci a léčbě psychických poruch a psychiatrických
onemocnění;

-

adventure therapy, která využívá jako prostředek změny prožitek
při emocionálně zaměřených pohybových činnostech v prostředí
přírody;
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-

psychomotor fitness training, kde působí jako prostředek změny prožitek
při provádění sportovních činností
 Body awareness therapy je terapie, která se zaměřuje na tělesné
prožívání somatických pocitů při pohybu pomocí držení těla,
koordinace, dechu, vnímání emocí vyjadřovaných pohybem,
vnímání druhých a neverbální komunikaci.
 Konzervative bewegungstherapie je systém psychomotorické terapie
orientované na tělo užívaný v Německu.
 Dance and movement therapy využívá k vyjádření pocitů taneční
expresivní prvky. Tato skupina velmi nesourodých pohybových
terapií má většinou jen částečně doloženou účinnost diagnostickými
psychologickými či fyzioterapeutickými metodami.

12. Tělesné sebepojetí (body image) u poruch příjmu potravy
Přibližně 50% žen ve vyspělých zemích drží soustavně nějakou dietu (Cooper,
1995). Je to vlivem současné společnosti a jejím důrazem na ideál štíhlosti (úzké boky,
dlouhé nohy, štíhlá těla,…), kterému se snažíme alespoň trochu přiblížit. Přestože nás okolí
vnímá pozitivně, nedokážeme své tělo posoudit realisticky a hodnotíme ho značně kriticky
(Fialová, 2001). Tato skutečnost je typická především pro ženy.
Sebepojetí člověka se vytváří již v době, kdy si dítě začne uvědomovat své tělové a
sociální já. Každý den se dostáváme do interakce s ostatními lidmi a různými událostmi,
výsledky těchto interakcí pak každý zpracovává na informace o sobě samém, které pak
porovnává s určitými hodnotami dané společnosti nebo kritérii vlastními, což se stává
podkladem pro sebehodnocení (Fialová, 2001).
Mnoho výzkumů zaměřených na tělesné sebepojetí hodnotí spokojenost dívek
s aktuální velikostí vlastního těla a jejich ideálem štíhlosti. Rozpor mezi subjektivním
vnímáním těla a ideálem je hodnocen jako nespokojenost s vlastním tělem. Tato
nespokojenost se dokonce objevuje už u pětiletých dívek (Smolak, 2009). Jak uvádí
Grogan (2000) tyto dívky ve výběru preferují jako ideální siluetu postavy, která je štíhlejší
než jejich skutečná postava. Podle průzkumu Paxtona et al. (1991) je patrné že
adolescentní dívky se domnívají, že pokud budou štíhlejší, budou také šťastnější (57%),
zdravější (44%), budou lépe vypadat (43%) a kolem 25% si myslí, že bude o ně větší
zájem.
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U žen a dívek je za ideál považována jednoznačně štíhlost, oproti tomu u mužů jde
spíše o touhu po výkonnosti, svalnaté postavě a všeobecné zdatnosti. Gardner et al. (1999)
ve své studii zjišťovali, jak přesně dokáží chlapci a dívky odhadnout velikost svého těla.
Zjistili, že obě pohlaví vidí své tělo silnější než ve skutečnosti je a touží být štíhlejší
(Gardner et al., 1999).
Touha po štíhlém těle se převážně připisuje západnímu světu (Grogan, 2000),
nicméně některé studie prokázaly výskyt tohoto fenoménu i v jiných kulturních skupinách,
např. v Chorvatsku (Markovic et al., 1998), Iránu (Nobakht et al., 2000) a Číně (Chen et
al., 1992). Podle Claude-Pierre (2001) bychom o kultu štíhlosti neměli uvažovat jako
o příčině MA, ale spíše jako o jejím spouštěcím mechanismu.
Poruchy tělesného sebepojetí jsou způsobeny chybným vnímáním a narušenou
orientací ve vlastním těle, které je emocionálně posuzováno nerealisticky, následně klesá
spokojenost s vlastním tělem a jeho jednotlivými částmi (Fialová, 2001). Mezi tyto
poruchy patří i PPP, které jsou jedním z nejčastějších a také jedním z nejzávažnějších
onemocnění dospívajících dívek a žen. Bohužel incidence těchto onemocnění stále vzrůstá
a určitou zásluhu na tom mají bezesporu reklamy na tělesnou krásu a ideál štíhlé linie, díky
kterým dívky sahají k drastickým způsobům držení diet, které pro ně mohou znamenat i
poškození vlastního zdraví. Právě zkreslené vnímání vlastního těla je podle MKN-10
(DSM-IV) jedním ze základních diagnostických příznaků PPP (MKN-10, 2012).
Někteří autoři se snaží pomocí funkční magnetické rezonance odhalit nervové
mechanismy symptomů souvisejících s myšlenkami a emocemi vnímání a hodnocení
vlastní postavy a tělesné váhy (Uher & Papežová, 2010). Tyto teorie se ale zatím značně
rozcházejí a dle Uhra a Papežové (2010) si na interpretovatelné výsledky budeme muset
ještě chvíli počkat. Nejvíce autorů se zatím shoduje na důležité roli temenního laloku a
temporo-okcipitální kůry při normálním i zkresleném vnímání vlastní i cizí postavy
(Downing et al., 2001; Uher & Treasure, 2005; Wagner et al., 2003).
Field et al. (1999) uvádí, že ve skupině devítiset devítiletých dívek, se 20% už
nějakým způsobem snažilo hubnout, ať už to bylo pomocí diet, zvracení, zneužívání
laxativ a dalšího (in Smolak, 2009). Od držení diet je už jen malý krůček k PPP, především
k MA a MB. Dnes se o těchto poruchách mluví jako o módním tématu současné
psychiatrie. Tyto poruchy vypovídají o stavu společnosti, jejich hodnotách a životním
stylu. Všichni jsme vystaveni přehnanému ideálu štíhlosti, ale jen někteří se s ním ztotožní
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natolik, že u nich vznikne chorobná závislost. Podmínkou je ale spolupůsobení některých
výše uvedených rizikových faktorů (Leibold, 1995).
Některé rizikové faktory mohou být společné pro všechny formy PPP, jako např.
sociokulturně podmíněné faktory zaměřené na tělo, štíhlost a diety. Jiné rizikové faktory
mohou být specificky vázané na odlišné formy PPP (např. rozdílné osobnostní a rodinné
vzorce u anorektických nebo bulimických klientek. Rizikovým faktorem jsou traumatické
zážitky spojené s tělem, jídlem a sexualitou (Kocourková, 1997). Tyto zážitky mohou
působit v souvislosti s vývojovým obdobím, kdy např. nevhodný sexuální zážitek může být
v mladším věku potlačený a v nastupující adolescenci se začne připomínat s obnoveným
traumatizujícím dopadem na prožívání těla a jeho sexuálních projevů (Kocourková &
Koutek, 2003).
Většina pacientů s MA je nespokojených se svou tělesnou hmotností a tvarem těla
bez ohledu na skutečnou hmotnost. Tato nespokojenost se může orientovat na konkrétní
části těla jako břicho, boky, stehna, a nebo může jít o nespokojenost s celým tělem
(Orphanidou et al., 1997). Klinická pozorování ukazují, že strach z přibývání na váze
u pacientů s MA je dán obavou z preferenčního rozložení tělesného tuku právě v oblasti
břicha (Goldner & Birmingham, 1994). Tato nespokojenost se ovšem netýká pouze
pacientů s mentální anorexií.
12.1

Využití psychomotorické terapie v léčbě PPP

Psychomotorická terapie (PMT) je terapie záměrně pracující s tělem a pohybem,
která byla donedávna v léčbě PPP považována pouze za léčbu podpůrnou (Adámková
Ségard & Probst, 2010). Tělesné sebepojetí je u jedinců s PPP vnímáno velmi kriticky.
Změna v přístupu k tělu může nastat pouze tehdy, pracujeme-li s biologickou a
emocionální stránkou současně (Hátlová, 2003).
Existuje velké množství terapeutických technik, které se zabývají prací s vlastním
tělem, jeho vnímáním, pohybem a jejich efektem na psychosomatický stav pacienta
(Adámková Ségard, 2010). Podle Adámkové Ségard (2010) byly zpočátku tyto programy
testovány s nízkou kvalitou důkazu, např. případová studie jednoho pacienta, nebo
testování na zdravé populaci. Od 90. let 20. století výrazně narůstá množství studií
ověřujících programy na klinické populaci spolu s váhou důkazu jednotlivých studií
(Adámková Ségard, 2010).
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Podle Adámkové Ségard (2010) můžeme v současné době již s určitostí předvídat
pozitivní efekt PMT na přírůstek tělesné hmotnosti, nebo nulový nepříznivý vliv
na navyšování hmotnosti, snížení nebo ustoupení epizod přejídání a zvracení, snazší
rozpoznání spouštěčů přejídání a snížení zneužívání laxativ. U PPP psychomotorická
terapie současně pomáhá snížit obavy z tloušťky a tělesnou nespokojenost, a u MA
zvýšuje svalovou sílu a pomáhá návratu menstruace (Adámková Ségard, 2010).
PMT také umožňuje snížení míry stresu, úzkosti, emočních a negativních
kognitivních reakcí a zlepšení kvality života (Adámková Ségard, 2010). Podle Adámkové
Ségard (2010) bylo zjištěno snížení hladiny kortizolu a současně zvýšení hladiny
dopaminu a noradrenalinu během terapeutické jednotky (Adámková Ségard, 2010).
Jak uvádí Adámková Ségard & Probst (2010) je nutné být při zařazení PMT
obezřetní, protože zvláště u osob s MA dochází k negativnímu zneužívání pohybu.
Nevhodné užívání pohybu, od excesivní pohybové aktivity až po motorický neklid, může
způsobit pomalejší nárůst hmotnosti, popř. její stagnaci, což je v léčbě této poruchy
klíčové (Adámková Ségard & Probst, 2010).
Pro diagnózu MA je charakteristické, že posuzování tvaru, velikosti a některých
částí těla je značně kritické a emocionálně nerealistické, což způsobuje nespokojenost
s vlastním tělem či jeho jednotlivými částmi (Probst & Adámková Ségard, 2010). Častý je
rozpor mezi posuzováním vlastního těla a těla ostatních (diskrepance; Probst &
Adámková Ségard, 2010). U pacientů s PPP je častý nedostatek důvěry ve vlastní tělo,
mají problémy s tělesným kontaktem a obtížně snášejí fyzickou blízkost druhých, což
může připomínat depersonalizaci, ke které dochází po fyzickém či sexuálním zneužití
(Probst & Adámková Ségard, 2010). Podle Probst (2006) je sebeobraz těchto jedinců
vystaven neustálému konfliktu různých úhlů pohledu: vnitřní („jak se vidím já sám“),
vnější („jak mě vidí ostatní“), objektivní („jak opravdu vypadám“) a ideální pohled („jak
bych chtěl vypadat“). Vnímání sebe sama je tím narušenější, čím více jsou od sebe tyto
čtyři úhly pohledů vzdálené (in Probst, 2005).
Dle některých autorů (Casper, 1998; Hebebrand et al., 2003; Holtkamp et al.,
2004; Kohl et al., 2004) má vysoké množství tělesné aktivity negativní dopad na zdraví
jedinců s MA (někdy i MB) a během léčby pak představuje překážku pro zvýšení
hmotnosti při procesu obnovování výživy (Holtkamp et al., 2004). Podle Holtkamp et al.
(2004) se fyzická aktivita vyskatuje u 40-80% pacientů s MA. Dle tohoto autora příznaky
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úzkosti a restrikce potravy v akutní fázi synergicky přispívají k jejímu zvýšení (Holtkamp
et al., 2004). Jedná se o mnoho forem nadměrné fyzické aktivity, jako např. plánované
zvýšení fyzické aktivity během sportu a cvičení, izotonické kontrakce a postoje
vyžadující více úsilí, motorický neklid (např. časté ošívání se, poposedávání atd.;
Beumont et al., 1994; Casper, 1998; Hebebrand et al., 2003; Kohl et al., 2004). Probst &
Adámková Ségard (2010) uvádí, že toto chování často vykazuje kompulzivní vlastnosti.
Podle Probst & Adámková Ségard (2010) je léčba nutkání k pohybu velmi
obtížná. Hyperaktivní pacienti jsou více nespokojeni s vlastním tělem a používají méně
často čistící prostředků (laxativa, vyvolané zvracení atd.; Brewerton et al., 1995). Během
léčby je důležité sebe-vnímání a konfrontace doplněné o potřebnou reflexi. U pacientů
s BMI nižším než 16 může být pohyb během hospitalizace omezen. Někdy mohou
pomoci uklidňující léky, zvláště u extrémního pohybového neklidu. Probst & Adámková
Ségard (2010) během léčby ani po léčbě nedoporučují závodní sport. Oproti tomu je
pacient veden k rekreační formě sportu, ideálně ve skupině se sociální interakcí a sociální
kontrolou. Během fáze omezenování pohybu mohou pomoci relaxační techniky, dechová
cvičení a masážní techniky (Probst & Adámková Ségard, 2010). Někteří autoři (Beumont
et al.,1994; Probst et al., 1999; Thien et al., 2000; Tokumura et al; 2003) dokonce
doporučují zařazení řízených progresivních programů s kontrolovanou mírou zátěže.
Probst et al. provedl v roce 2001 výzkum složení těla u pacientů s MA. Zjistili, že
procento tělesného tuku se při léčbě zvyšilo z +12% na +22%. Během hmotnostního
přírůstku je rozložení tělesného tuku často pro pacienty nežádoucí, neboť se ho příliš
mnoho ukládá do oblasti břicha. Tato negativní zkušenost by pro ně mohla být pokušením
znovu rychle zhubnout nebo začít extrémně cvičit, aby opět získali „štíhlejší postavu“.
Z terapeutického hlediska je podle Probst & Adámková Ségard (2010) vhodné do léčby
zařadit přizpůsobený cvičební program pod dohledem fyzioterapeuta (např. kontrolovaný
fitness trénink nebo aerobik) u jedinců s BMI minimálně 16. Místo toho, aby pacienti
cvičili tajně, mohou veřejně cvičit a být fyzicky aktivní pod odborným vedením a ideálně
spolu s ostatními pacienty. Tato fyzická činnost může pomoci zlepšit povědomí
o vlastním těle a současně učinit proces přibírání na váze a rozprostírání tuku
přijatelnějším (Probst & Adámková Ségard, 2010).
Jak bylo řečeno výše dlouhodobější absence fyzické aktivity může způsobit pokles
kostní denzity, a tím zvýšit riziko vzniku osteoporózy. Probst & Adámková Ségard
(2010) uvádí zvýšené riziko měknutí kostí u fyzicky pasivní skupiny pacientů s MA.
84

Navíc u adolescentů má kontrolované cvičení pozitivní vliv na kostní denzitu, aniž by
mělo nepříznivý vliv na zvyšování hmotnosti (Probst & Adámková Ségard, 2010).
V Belgii si navíc pacienti vedou deník na téma „pohyb“, díky němuž získá
fyzioterapeut i pacient jasný obrázek o intenzitě a frekvenci pohybu. Deník pak může
posloužit pro formulování velmi konkrétních cílů (Probst & Adámková Ségard, 2010).
Někteří autoři (Probst & Adámková Ségard, 2010) doporučují zařadit do léčby
také cvičení, založené na Tai Chi, pod kterým si představují jednoduchý soubor cvičení
zaměřený na příjemné tělesné pocity a povědomí o držení těla. Jiní autoři (Carei et al.
2010; McIver et al, 2009a; McIver et al., 2009b; Douglass, 2009) do léčby PPP navrhují
zařadit individuálně přizpůsobenou terapii pomocí jógy.
U jedinců s MB a záchvatovitým přejídáním je motivace k pohybu velice důležitá.
Prioritou je zdravotní přínos na fyzické, psychické i sociální úrovni. Abychom získali
objektivní obraz o intenzitě a frekvenci pohybu jedince můžeme použít krokoměr. I
u těchto pacientů je důležité vedení deníku na téma „pohyb“, který nám pomůže zvýšit
motivaci a formulovat konkrétní cíle (Probst & Adámková Ségard, 2010).
V Belgii a Holandsku je specifická terapie orientovaná na tělo známa především
jako psychomotorická terapie (PMT, v angličtině se často nazývá „dance-movement
therapy“; Probst & Adámková Ségard, 2010). Jejím cílem je příznivě ovlivnit osobnost
jako takovou za použití těla, pohybu a senzitivity (Probst & Adámková Ségard, 2010).
V rámci PMT existuje mnoho proudů (Probst & Bosscher, 2001 in Probst & Adámková
Ségard, 2010). Na základě zkušeností s pacienty na specializované klinice pro PPP
vyvinul Probst et al. (Probst, 2001 in Probst & Adámková Ségard, 2010; Probst et al.,
1995b; Vandereycken et al., 1987) tyto psychomotorické techniky. Některé tyto techniky
jsme použili v našem výzkumu (viz níže).
–

Dechová cvičení bývají často součástí relaxačního tréninku. Jejich cílem je
snížení dechové frekvence, prohloubení dýchání s prodloužením výdechu,
nácvik lokalizovaného dýchání s důrazem na dýchání do břicha. Nejde pouze
o regulaci dechu nebo relaxaci, ale také o zažití pocitu z vlastního těla, které
vede v lepší uvědomění si tělo a získání větší důvěru v něj (Probst &
Adámková Ségard, 2010).

–

Z relaxačních cvičení jsou nejčastěji používány metody progresivní relaxace
dle Jacobsona, které jsou lépe přijímány pacienty s MA, a Schulzův autogenní
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trénink, který se zase častěji užívá u MB (Probst, 2001 in Probst & Adámková
Ségard, 2010). U pacientů s MA je třeba být opatrný, neboť jedinci s velmi
nízkou hmotností a ti se silným nutkáním k pohybu jsou relaxace schopni jen
s obtížemi nebo jich nejsou schopni vůbec. Po alespoň částečném zvýšení
hmotnosti se jim většinou daří lépe relaxovat (Probst & Adámková Ségard,
2010).
–

Cílem cvičení se zrcadlem (mirror exercise) je vyrovnat se s vlastním
fyzickým vzhledem jemným, respektujícím a konstruktivním způsobem.
Podle Probst et al. (2008) se někteří pacienti zrcadlu vyhýbají, jiní ho naopak
vyhledávají až příliš často (pacienti s MB). V rámci tohoto cvičení se snažíme
změnit postoj pacienta tak, aby měl on sám, ne jeho negativní pocity, kontrolu
nad tím, jak sám sebe vnímá. Toto cvičení pomáhá vytvořit si realistický obraz
o sobě a přijmout měnící se tělo (Probst et al. 2008). Před cvičením si pacient
určí sám, v jakém oblečení ho absolvuje (spodní prádlo, plavky, popř. žádné).
Jak a v čí přítomnosti bude cvičení probíhat je dáno předem. Úkolem je popsat
celé tělo bez hodnotových soudů a nezaměřovat se pouze na „problematické“
části těla. Další možností je, že pacient před zrcadlem odpovídá na otázky
terapeuta, partnera nebo člena skupiny: „Kam se díváš?“, „Které části těla se
pohledem vyhýbáš?“. Zejména na počátku léčby je vhodné, aby cvičení
probíhalo s osobou, které pacient důvěřuje, ta může dávat pozitivní komentáře,
nebo zasáhnout v případě nerealistických nebo negativně laděných komentářů.
Pokud je během cvičení postupováno opatrně dá se předejít negativním
fixacím a snížit napští a strach (Probst & Adámková Ségard, 2010).

–

Během video konfrontace (Probst et al., 1988) jsou pořizovány video nahrávky
pacienta v plavkách před, během a po skončení léčby. Nahrávky si pacienti
následně prohlížejí v přítomnosti spolupacientů, jejich úkolem je vyjádřit své
pocity a myšlenky, které je napadají při shlédnutí nahrávky. Výhodou této
techniky oproti cvičení před zrcadlem je, že poskytuje „objektivní“ úhel
pohledu neutrální videokamery. Při pohledu do zrcadla je totiž člověk zároveň
pozorovatel a objekt, protože zorné pole je určováno očima. Kamera nám
umožňuje snímat tělo z odstupu a zobrazit ho z neobvyklého úhlu (např. obraz
zad). Největší výhodou je, že video obrázky lze archivovat a v pozdější etapě
léčby si je znovu prohlédnout a porovnat. Konfrontace s druhými, tzn. vidět
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nahrávku druhých a slyšet jejich komentáře k vlastní nahrávce je stejně
důležité jako sebekonfrontace. Terapeut ale musí tyto metody používat
s opatrností. Zpočátku je toto cvičení pro pacienty těžké a sebe ohrožující, ale
následná zpětná vazba je rozhodující. Podle Probst et al. (1997) se do popředí
může dostat celá řada emocí, jako např. obdiv, spokojenost, lhostejnost,
popření, překvapení, zmatek, nejistota, nespokojenost, hanba atd. Tyto reakce
poskytují terapeutovi představu o přístupu pacientů k jejich současnému tělu a
úrovni jejich motivace ke změně (Probst & Adámková Ségard, 2010).
–

Na smyslové zkoumání těla jsou zaměřeny techniky jako masáž těla (nejlépe
členy skupiny) a dotyková cvičení. Dle Hart et al. (2001) mohou mít masáže,
jako součást standardní péče o pacienty s MA, pozitivní účinek nejen
na psychiku, ale i na tělesné sebepojetí. Během dotykových cvičení
se zaměřujeme na objevování vnějších projevů těla a vnitřních pocitů, jako
např. dýchání, tlukot srdce, pocity hladu a únavy. U pacientů se sexuálním
nebo fyzickým zneužíváním v anamnéze musíme být s tímto typem cvičení
velmi opatrní, proto je důležité, aby cvičení probíhalo v bezpečném prostředí
pro pacienty. Stejně jako u relaxačních cvičení je i zde důležité, aby nejprve
došlo k dostatečnému obnovení hmotnosti (Probst & Adámková Ségard,
2010).

V závislosti na problému, jak uvádí Probst & Adámková Ségard (2010), může být
zařazena řada konkrétních a praktických cvičení, např. jít plavat do veřejného bazénu,
experimentování s oblečením, tělesný kontakt s partnerem atd. Je nutné, aby během nebo
po každém z uvedených cvičení byl prostor pro reflexi (verbální vyjádření myšlenek a
pocitů a zodpovězení otázek atd.). V neposlední řadě musí být s pacientem
prodiskutováno, jaký vliv na terapii má osoba terapeuta ať už je to muž či žena (Probst &
Adámková Ségard, 2010). Během všech konfrontačních cvičení, kdy si pacient odkládá
do spodního prádla popř. plavek, je terapeut k němu otočen zády, z důvodu většího pocitu
bezpěčí.
Dle Adámkové (2010), která analyzovala výsledky výzkumů s vyšší váhou
důkazu, má PMT v léčbě PPP pozitivní vliv na zlepšení aerobní zdatnosti pacienta a také
snižuje negativní nutkání ke cvičení. U cvičení střední intenzity zátěže byl zjištěn
pozitivní vliv na kostní denzitu. Adámková (2010) také uvádí, že u jedinců absolvujících
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PMT je zaznamenáno snížení množství relapsů. PMT bývá také pacienty pozitivněji
přijímána než ostatní postupy (Adámková, 2010).
PMT také zlepšuje efekt klasických forem psychoterapie, jako např.
interpersonální terapie, kognitivně-behaviorální terapie, behaviorální terapie, Body
Awareness Therapy a rodinná terapie, pokud je s nimi spojena (Adámková, 2010). Toto
propojení technik, jejich vzájemná pomoc a spolupráce je v léčbě velmi přínosná,
ačkoliv jsou zde na jednotlivé terapeuty i celý tým kladeny zvýšené nároky. Důležité je
odborné vzdělání terapeutů PMT a jejich hlubší znalosti psychologie i fyzioterapie.
Samozřejmostí je vzájemná komunikace v celém terapeutickém týmu. Pouze to zajistí
nezbytné podmínky pro kvalitní ověřování dalších terapeutických přístupů PMT
(Adámková Ségard, 2010).
Probst (1999) uvádí, že můžeme rozdělit terapeutické přístupy k narušenému
prožívání těla u pacientů s PPP na dva základní pohledy. První úhel pohledu považuje
narušené prožívání těla za sekundární jev, tedy za následek. Pokud dojde k vyřešení
primární poruchy jakéhokoliv druhu, předpokládá se, že se prožívání těla spontánně
upraví. Tento přístup tedy nevěnuje žádnou pozornost prožívání vlastního těla (Probst,
1999).
Druhý pohled narušený obraz těla chápe jako primární a základní aspekt PPP, což
v mnoha případech znamená nespecifický přístup, kde je prožívání těla obecně
považováno za součást sebe sama (např. „já-posilující“ terapie). Probst (1999) ale uvádí,
že podle jeho zkušeností je v celkové léčbě kladen příliš malý důraz na důležitost
prožívání těla. Získání realistického obrazu vlastního těla je důležitým předpokladem
pro uzdravení. Pokud mají pacienti ještě na konci terapie potíže s přijetím vlastního těla,
dá se prognosticky očekávat recidiva onemocnění popř. přechod do jiné poruchy. Jedná
se o pacienty, kteří stále touží po nezdravém ideálním obrazu, nebo jde o ty, kteří si
přesevše zachovali silně negativní prožívání těla (Probst, 1999).
Probst et al. (2008) uvádí, že otázka vlivu PMT na prožívání těla je dnes
zodpověditelná více z klinického než čistě vědeckého hlediska. Protože součástí
prožívání těla jsou odlišné aspekty a léčba většinou spočívá ve vícerozměrném přístupu,
je složité přinést signifikantní důkazy v podobě experimentu. Vědecký výzkum, který
provedl Probst et al. (1999), se zařazením terapie orientované na tělo ukázal, že tato
terapie má pozitivní vliv na spokojenost a postoj k vlastnímu tělu v krátkodobém a

88

střednědobém horizontu (po jednom roce). Podle jiného výzkumu se 82% pacientů
při zpětném pohledu vyjadřuje pozitivně k PMT a tento přístup vnímají jako cennou
součást léčby (Probst et al., 2008).
Adámková (2010) provedla analýzu a kalsifikaci celkem 41 studií, které se týkaly
léčby PPP pomocí přístupů zaměřených na pohyb a tělo. Tyto studie byly publikovány
od roku 1970 do roku 2008. Pouze 59% zařazených studií mělo velmi dobrou váhu
důkazu, což znamená, že spadalo do kategorie studií s kontrolní skupinou (Adámková,
2010).
13. Kinezioterapie
Kinezioterapie je českou formou psychomotorické terapie. Slouží jako podpůrná
léčba psychosomatických a psychiatrických pacientů, která využívá modelované cíleně
zaměřené pohybové programy k ovlivnění psychických faktorů (Hátlová, 2001; Hátlová,
2002a; Kirchner & Hátlová, 2001). Tato somatoterapeutická aktivita pracuje nejen
s biologickou složkou osobnosti, ale i s její psychikou a sociálními vztahy (Kirchner &
Hátlová, 2001). Za pomoci pohybu s prvky tělesného cvičení, sportů a pohybových her
se snaží získat přístup k jedinci jako takovému a prostřednictvím osobních prožitků
dosáhnout ovlivnění jeho psychiky ve smyslu uvědomění si vlastního psychosomatického
„já“ a jeho možností (Hátlová, 2002b; Hátlová & Adámková, 2009; Kirchner & Hátlová,
2001). Podněcuje aktivitu jedince, zvyšuje sebeúctu, odolnost vůči zátěži, zlepšuje
mentální funkce, snižuje úzkost, depresi, percepci stresu a reaktibilitu na stres, má
euforizační účinky, zdůrazňuje neverbální prvky a postupně vyvolává potřebu komunikace
(Hátlová, 2002b; Kirchner & Hátlová, 2001).
Folkins & Sime (1981) dokládají, že fyzická cvičení mohou pozitivně ovlivňovat
duševní zdraví především v oblastech zvyšování sebedůvěry, snižování/zvyšování váhy,
přijetí sebe sama, pozitivní vnímání vlastního „já“, zlepšení kvality spánku a zmírnění
fobií. Smyslem kinezioterapie (psychomotorické terapie) je přivézt jedince k aktivní
spoluúčasti na terapii a pomoci mu, aby sám nalezl cesty k tomu, jak přistupovat ke svým
problémům (Hátlová & Adámková, 2009).
Během terapeutického procesu jsou modelovány situace, ve kterých si jedinec
ověřuje a rozvíjí své schopnosti, které mohou být následně přeneseny do dalších oblastí
života. Podle obtíží nemocného se použité programy zaměřují na vnímání sebe sama,
svých fyziologických funkcí a možností jejich řízení. Působí tak na změnu chování a
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prožívání nemocného, současně mu poskytují nový náhled na prožívaný problém, čímž mu
umožňují snáze se s problémem vyrovnat. Tyto modelové situace mohou být zpočátku
nemocným vnímány jako nezvládnutelné, ale pod dohledem kvalifikovaného terapeuta
pro daný druh kinezioterapie postupně překonává tyto obavy (Hátlová, 2002b; Kirchner &
Hátlová, 2001; Hátlová & Adámková, 2009).
Kinezioterapie využívá aktivně prováděný cílený pohybový program, vytvoření
terapeutického vztahu, neverbální formy chování, učení, podněcování emocí a interakce
ve skupině, jako základní prostředky léčby (Hátlová, 2002b). V průběhu řízeného
terapeutického procesu je pacient veden k úplnému sebepoznání a poznání svých možností
tak, aby je mohl využít k rozvíjení vlastní osobnosti, nárůstu seberegulace a tím
ke kvalitnějšímu způsobu života (Kirchner & Hátlová, 2001). Pomocí ověřování vlastních
schopností je možné postupně rozvíjet sebedůvěru (např. překonávání netradičních
překážek), vzájemnou důvěru a komunikaci s ostatními (např. modelování situací, jejichž
řešení vyžaduje vzájemnou spolupráci a komunikaci; Hátlová & Adámková, 2009).
Podle Hátlové (2002b) pozitivně působí na několik aspektů. Pomáhá jedincům opět
nalézt:
-

vědomí pohyblivosti za účelem pozitivního rozvíjení a upevnění tělesného
schématu vlivem uvědomění si vlastního těla, jeho možností a následně jeho
ovládání;

-

psychosomatickou jednotu pomocí záměrně prováděného aktivního pohybu,
jehož prostřednictvím se vyjadřuje tělo i psychika;

-

pozitivní sebepřijetí, kde je nutné volit cvičení s adekvátní obtížností, aby
nedošlo k aktivování obraných mechanismů;

-

sebepřijetí a integritu, kde uvědomování si vlastního těla, jeho poloh, průběhu
pohybu, působení vlastního pohybového projevu, jeho významové stránky a
pohybů druhých umožňuje nejen konfrontaci, ale také podněcuje k záměrné
seberegulaci vlastních pohybů;

-

bezprostřednost emočního projevu, která je u řady programů chápána jako
adekvátní součást sebevyjádření, protože jedinci jsou často životními
podmínkami nuceni potlačovat vyjadřování svých přání a potřeb;

-

sociální akceptovatelnost, kdy jedinci pomocí nonverbální komunikace snáze
naváží kontakt.

Tento nově vznikající terapeutický směr nemá blíže vypracovanou vlastní teorii,
proto používá psychoterapeutické poznatky. Nejblíže tomuto působení je kognitivně
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behaviorální terapie, jejímž cílem je vytvoření příjemných zážitků pomocí nastavení si
konkrétních a snadno dosažitelných cílů, pacientovo kritické hodnocení osobního výkonu a
pokroku a zlepšení objektivní a subjektivní tělesné zdatnosti. Poruchy chování a psychické
poruchy jsou zde chápány především jako naučené reakce, které je možné v průběhu
terapie, pomocí odnaučení nebo přeučení, odstranit. A i když je vnitřní přijetí naučených
hodnot dlouhodobé, nemusí jít vždy o plné vyléčení (Hátlová, 2002b; Van de Vliet et al.,
1999).
Původně ale cíle kinezioterapie nebyly tak specifické, shodovaly se s obecnými cíly
terapií a nebyly uzpůsobeny požadavkům u konkrétních diagnóz. V současné době však
jsou terapeuticky upraveny dle připomínek pacientů a v souvislosti s konkrétní pohybovou
situací (Van de Vliet et al., 1999).
13.1

Kinezioterapie v léčbě poruch příjmu potravy

Ačkoliv bylo provedeno mnoho studií (Beumont et al., 1994; Boudette, 2006;
Daubenmier, 2005; Friederich et al., 2007; Kristeller & Hallet, 1999; Mavisskalian, 1982;
Mitchell et al., 2007; Reibel et al., 2001; Thien et al., 2000; Tokumura et al., 2003; Touyz
et al., 1993), zaměřených na účinnost pohybové intervence v léčbě poruch PPP, neexistuje
žádný přesný návod, jak u těchto jedinců postupovat, aby došlo k jejich úplnému vyléčení.
Kinezioterapie, jako taková, v léčbě PPP není v České republice příliš rozšířená.
Těžiště léčby poruch přijmu potravy zde spočívá především v psychoterapii, nejčastěji
behaviorálním přístupu k jídelním návykům, tělesné hmotnosti a tělovému schématu.
Při zpracování této kapitoly proto vycházím především z poznatků ze zahraničí.
Klinicky obvyklým příznakem u jedinců s PPP je narušené vnímání těla, proto se
některé terapeutické přístupy zaměřují na úpravu a zakoušení vlastního těla (Krch et al.,
1999). Poruchy tělesného sebepojetí jsou způsobeny chybným vnímáním a narušenou
orientací ve vlastním těle, které je emocionálně posuzováno nerealisticky, následně klesá
spokojenost s vlastním tělem a jeho jednotlivými částmi (Fialová, 2001).
Kinezioterapie při léčbě PPP využívá pohyb a práci s tělesným sebepojetím.
Systematicky pracuje s tělesným vnímáním a pohybovým chováním. Prostřednictvím
pohybových situací a technik působí na psychologické problémy jedince, kde největší
důraz je kladen na změnu tělesného vnímání. Jde o neverbální terapii, která ve svém
zaměření nese řadu psychoterapeutických rysů (Probst, 2004 in Chudějová, 2004).
Současně

se

také

snaží

o

změnu

pacientova

tělesného

sebehodnocení

prostřednictvím naučení se nových dovedností a přijetí sebe sama (Chudějová, 2004).
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Podle Vanderlindena et al. (2007) je toto učení, které věnuje hodně pozornosti tělu,
pozitivně vnímáno nejen pacienty, ale i terapeuty.
Vanderlinden et al. (2007) ve svém článku, zabývajícím se základními součástmi
léčby pacientů s PPP, také uvádí, že první fáze terapie je zaměřena především
na psychoedukaci, motivaci a normalizaci jídelních návyků pacienta, tzn. pravidelné jídlo a
svačiny. Dále také na omezení až odstranění zvracení, společně s normalizací hmotnosti.
Sonstroem

a

Morgan

(1989)

předpokládají,

že

rostoucí

sebehodnocení

psychiatrických pacientů vzniká jako následek změn ve vnímání lepších fyzických
schopností, akceptování vlastního těla a fyzické výkonnosti způsobené pravidelnou
fyzickou aktivitou. Nízké sebehodnocení je hlavním symptomem deprese (Beck et al.,
1979; Lewinsohn et al., 1985 in Van de Vliet et al., 1999) a účast na některé fyzické
aktivitě může být efektivním prostředkem zmírnění depresivních stavů pomocí zlepšení
sebehodnocení. Tento fakt ale předpokládá určitou úroveň vytrvalosti, čehož je
u psychiatrických pacientů velice těžké dosáhnout (Van de Vliet et al., 1999). Protože
jedním z příznaků MA a MB je deprese, je důležité do léčby těchto pacientů zařadit i
fyzickou aktivitu.
Obecná kinezioterapie se skládá z různých forem fyzického cvičení, sportů a her
(individuálních

i

kolektivních)

a

z relaxačních

technik

(autogenního

tréninku,

progresivního relaxačního tréninku dle Jacobsona, dýchací techniky, masáží), které se dají
využít v léčbě PPP. Současně využívá tělesného „zkoumání“ a vyjadřování, které je
založeno na nácviku, který podporuje přiměřenou sebeprezentaci a růst (smyslové vnímání,
sebekonfrontace před zrcadlem, koncentrační cvičení), nebo na nácviku rozvíjejícím
společenské schopnosti a pozitivní interakci s okolím (neverbální vyjadřování, cvičení
důvěry; Probst, 2004 in Chudějová, 2004).
Van Coppenolle et al. (1992) prezentuje ve své studii psychomotorickou terapii
(kinezioterapii) jako kombinaci silového a vytrvalostního tréninku, kde se obvykle třikrát
týdně hospitalizovaní pacienti věnují jednu hodinu jízdě na kole, chůzi nebo běhu, dále
také cvičení břišních svalů a silovým cvičením na posilovacích strojích (in Van de Vliet et
al., 1999). Provádění všech těchto technik ale vyžaduje aktivní přístup pacienta.
Na konci každého sezení pacienti s terapeutem diskutují o svých zážitcích
během cvičení a relaxačního tréninku. Každá diskuse je zaměřena na osobní zkušenosti
s aktivitou (např. sociální interakce, fair-play, emoce, snížení napětí, pocity zábavy a
uspokojení) a tělesné uvědomění (např. dýchání, svalové napětí a relaxace, úroveň výkonu,
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tělesné přijetí), tím pomáhá pacientům vytvořit si pozitivnější postoj k jejich fyzickému já
(Knapen et al., 2005).
Délka celého programu je v Belgii 16 týdnů, frekvence terapií je třikrát týdně a
trvání každého sezení je 45 minut. Terapeuti během sezení přicházejí s různými druhy
pohybových aktivit, jako např. cvičení na podložce, metody tělesného uvědomění, tanec a
některé druhy her a sportů (Knapen et al., 2005).
Univerzitní psychiatrická klinika v Kortenbergu v Belgii (Katolická Univerzita
Leuven), která se specializuje na léčbu PPP, věnuje u této diagnózy velkou pozornost
narušenému tělesnému sebepojetí, které léčí pomocí videokonfrontační techniky.
Videozáznam je pořízen u každého pacienta při jeho přijetí a před propuštěním. Nahrávka
je pak puštěna nejen pacientovi samotnému, ale i jeho terapeutické skupině k diskuzi.
Očekává se, že tato konfrontace zlepší postoj pacienta k vlastnímu tělu (Probst et al.,
1988). V České republice se ale tato technika nepoužívá z důvodu rizika utvrzení jedince
v jeho negativním postoji k vlastnímu tělu.
13.2

Některé používané terapeutické techniky v rámci kinezioterapie

Během kinezioterapie používáme různé techniky ze širokého spektra možností
sebekonfrontace až k sebepřijetí (Vandereycken et al., 1992). Neexistují aktivity, které by
byly výlučně terapeutické. Určitá cvičení nejsou cílem sama o sobě, jsou jen prostředkem,
kterým můžeme dosáhnout stanovených cílů. Stejná cvičení mohou sloužit k dosažení
různých cílů (Probst et al., 2013). Terapeut musí pacientům zajistit bezpečný a
strukturovaný rámec, ve kterém každý zná pravidla, a kde je dostatečně informuje
o okolnostech a základech terapie. Během cvičení je dovoleno mluvit pouze o daném
úkolu, o pocitech (co je mi příjemné, co ne). Musíme mít na paměti, že kinezioterapie
může být pro některé pacienty s MA velmi konfrontační, proto i při skupinové terapii
pracujeme individuálním způsobem (Probst et al., 1995b).
Správné držení těla snižuje fyzické symptomy a současně zvyšuje sebevědomí.
Pacienti s dlouhotrvající MA mohou vykazovat některé posturální abnormality v důsledku
oslabených svalů, které způsobují chabé držení těla. Jedná se např. o skoliózu,
hyperlordózu bederní páteře, hyperkyfózu hrudní páteře a oslabení dolních fixátorů lopatek
(scapula alata). V těchto případech mohou určitá protahovací a posilovací cvičení posloužit
k obnovení rovnováhy mezi hyper- a hypotonickými svaly tak, jako tomu je v běžné
fyzioterapeutické praxi (Fisher & Schenkman, 2012; Kolnes, 2012; Probst, 2007 in Probst
et al., 2013; Probst, 2013 in Probst et al., 2013).
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Nikdy jedince nenutíme k dané aktivitě, pokud chtějí, mohou se zpočátku na průběh
skupiny dívat z povzdálí a až se budou cítit lépe, mohou se zapojit. Také pokud některá
technika jedinci není příjemná, navrhneme mu jinou alternativu. Např. pokud se nechce
při nácviku břišního dýchání dotýkat svého břicha, použijeme bezkontaktní nácvik (viz
níže). Jednotlivá cvičení se po určité době opakují, abychom mohli vidět vývoj.
Po skončení každé techniky probíhá skupinová diskuse, kde se rozebírají pocity,
obavy, touhy atd. Zde uvádíme některé techniky, které byly v naší práci použity.
Relaxační a dechová cvičení
Nejrozšířenější jsou relaxační techniky Jacobsonova progresivní relaxační metoda a
autogenní trénink podle Schulze. Obě patří mezi techniky psychorelaxační, což znamená,
že se v nich prolíná práce s psychikou a imaginací. Cílem Schulzova autogenního tréninku
je ovládání tělesných pocitů pomocí intenzivních představ spojených s emocemi (Véle,
2006). Jacobsonova technika je založena na teorii, že čím větší svalové napětí vyvolám,
tím větší je svalová relaxace. Během našeho výzkumu jsme používali Jacobsonovu
progresivní relaxaci, její podrobné popisování je nad rámec této práce.
Jsou používána ta dechová cvičení, která jsou zaměřená na snižování dechové
frekvence, zvýšení břišního dýchání a prodloužení výdechu. Cílem není jen regulace
respirace, ale i ulehčení vnímání vlastního těla (Krch et al., 1999).
Nácvik břišního dýchání
Pacienti s MA používají horní hrudní typ dýchání se zapojením pomocných
dýchacích svalů krku a šíje, neboť jsou posedlí svým „velkým“ břichem, které se
při břišním dýchání nápadně vydouvá.
Před nácikem jedincům teoreticky vysvětlíme, jaké existují typy dýchání a jejich
vliv na držení těla. Jednotlivé typy si pak prakticky vyzkoušíme.
Nácvik břišního dýchání probíhá buď kontaktně, kdy terapeut položí ruku
na pacientovo břicho, nebo bezkontaktně položením např. knihy na pacientovo břicho.
Nejprve je vhodné nechat pacienta soustředit se na vlastní dýchání, pak si položí své ruce
na břicho a dýchá pod ně, následně jeho ruce vystřídá někdo cizí (terapeut, jiný pacient).
Jindy můžeme zvolit jiný postup. Nejprve začneme nekontaktním nacvikem a
postupně přecházíme ke kontaktnímu, které provádí jednotlivec buď sám na sobě, nebo
v dvojicích.
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Vhodné je také zařadit skupinové dechové cvičení. Jeden pacient se položí na záda
na podložku, druhý pacient, si lehne tak, aby jeho hlava spočívala na břiše prvního. Stejně
se položí i třetí a další pacient. Zpočátku se jedinci snaží pouze vnímat pomocí zdvihání
hlavy dech kolegy.
Stimulace pomocí masážních míčků se stimulačními výběžky („ježek“), popř. overballu
Jedinci se rozdělí do dvojic, popř. trojic. Jejich úkolem je navzájem si pomocí
masážního míčku nastimulovat jednu polovinu těla (pravou či levou) zepředu i zezadu.
Následně se soustředí na rozdíl mezi nastimulovanou polovinou těla a tou druhou.
Klasická masáž celého těla
I zde se jedinci rozdělí do dvojic (trojic). K dispozici mají masážní emulzi, pomocí
které si vzájemně provedou masáž horních, dolních končetin (včetně dlaní a chodidel), zad
a šíje, popř. obličeje a jiných částí těla, jak kdo uzná za vhodné a samozřejmě, jak se
jedinci mezi sebou domluví. Je čistě na pacientech do jaké míry si odloží oděv, masáž
může probíhat i přes oblečení, popř. za pomoci některé z pomůcek např. masážních míčků
se stimulačními výběžky, měkkých míčků atd. Je vhodné, aby terapeut během masáže
zůstal ke skupině otočen zády pro zachování intimity jedinců.
Zde pracujeme s tělesným kontaktem a uvědoměním si těla.
Pasivní pohyby kloubů končetin
Pasivní pohyby kloubů končetin opět provádíme ve dvojicích (trojicích). Jeden
z dvojice leží na podložce, druhý provádí pasivní pohyby ve všech kloubech končetin
(včetně prstů). Toto cvičení slouží k uvědomění si funkce jednotlivých kloubů končetin a
posiluje vzájemnou důvěru.
Masáž na podporu peristaltiky
Tuto masáž zařazujeme proto, že u jedinců s PPP, zvláště s MA, je následkem
špatné výživy častá zácpa. I toto cvičení probíhá ve dvojicích. Masáž provádíme pomalými
krouživými pohyby vždy ve směru hodinových ručiček v průběhu tlustého střeva
od pravého dolního podbřišku (vzestupný tračník) k levému (sestupný tračník). Tlak
volíme přiměřený, aby byl druhému příjemný. Postupujeme od povrchu směrem do
hloubky. Fyzioterapeut dává skupině slovní instrukce.
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Pohybové hry
Během pohybových her je kladen důraz na vzájemnou spolupráci a komunikaci
ve skupině. Některá cvičení jsou zase zaměřena na posílení důvěry v druhé a motivaci.
Čísla
Podle velikosti skupiny vytvoříme jeden popř. dva týmy. Na jedné straně tělocvičny
jsou rozprostřena čísla od 1 do 30, na druhé straně je startovní čára. Jedinci si určí pořadí,
ve kterém budou vybíhat. Jejich úkolem je dotknout se postupně čísel od 1 do 30 tak, že
první vybíhající se dotkne čísla 1, další vybíhající čísla 2 atd. Pokud se vystřídají všichni
v týmu vybíhá opět první a dotkne se následujícího čísla v pořadí. Takto se postupuje
dokud se někdo nedotkne čísla 30. Tuto hru většinou stopujeme a provádíme opakovaně.
Cílem je nemotivovat skupinu k co nejlepšímu času. Můžeme využívat různé obměny.
Rozplétání kruhu
Jedinci se postaví do kruhu čelem ke středu, každý dostane do pravé ruky šátek.
Všichni zavřou oči a předpaží ruku se šátkem. Levou rukou pak poslepu hledají volný
konec některého šátku. Po otevření očí se skupina snaží rozplést kruh popř. kruhy.
V kruhu
Pacienti se postaví do velkého kruhu, včetně terapeuta. Zadání zní, že dobrovolník
stráví 1 minutu v kruhu. Jak jedinec stráví čas v kruhu je na něm, ale podmínkou je, že
musí mlčet. Terapeut na hodinkách stopuje čas. Pokud se nikdo nepřihlásí, čeká terapeut
tak dlouho, dokud tak někdo neučiní, i kdyby měl čekat po celou dobu trvání terapie.
Nikoho do účasti nenutí. Stejné cvičení provádíme i v těsném kruhu.
Dvojbarevné šátky
Dva šátky, které mají z každé strany jinou barvu, umístíme na zem. Nejprve
poprosíme dva dobrovolníky, aby se postavili každý na jeden šátek. Jejich úkolem je otočit
šátek, na kterém stojí, na opačnou stranu bez kontaktu se zemí. Komu se to podaří rychleji,
vyhrává. Pak vyzveme další dva dobrovolníky, kteří se po jednom postaví ke kolegovi
na šátku. Úkol je stejný. Postupně zvyšujeme počet jedinců na jednom šátku.
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Nafukovací balónky
Dvojice pacientů si umístí nafukovací balónek mezi ramena (popř. čela, záda atd.).
jejich úkolem je pohybovat se společně po tělocvičně, aniž by balónek spadl na zem. Poté
jednomu z dvojice zavážeme oči. Lídr má za úkol vodit nevidícího po tělocvičně tak, aby
se nesrazili s jinou dvojicí. Pohyb po tělocvičně můžeme zkomplikovat použitím různých
překážek (židle, lavička atd.), které musí dvojice společně překonávat.
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III. EMPIRICKÁ ČÁST
1. Charakteristika problému
U nemocných PPP se mimo problémů s jídlem a tělesnou hmotností objevuje také
narušené zakoušení vlastního těla, které patří mezi diagnostická kriteria pro tuto diagnózu
(Goyal et al., 2012). Někteří autoři tuto poruchu považují za prediktor vzniku onemocnění,
který je za posledních 25 let stále častější, a jehož intenzita postupně narůstá
(Vandereycken et al., 1987). Tento primární a základní aspekt vyžaduje specifický
terapeutický přístup, ke kterému se používají pouze verbální prostředky, obvykle
kognitivní terapie (Fairburn, 2008; Garner & Bemis, 1982). Jiná skupina terapeutů bodyoriented

therapy

(terapii

zaměřenou

na

tělo)

obvykle

používá

jako

součást

multidimenzionálního modelu léčby, ve kterém hraje důležitou roli i verbální
psychoterapie (Krch et al., 1999).
Jiní autoři (Goyal et al., 2012) zvažují oprávněnost zařazení porušeného vnímání
tělesného schématu do diagnostických kritérií. K tělesnému sebepojetí přistupují jako
k sekundárnímu příznaku, který je způsobený jinými faktory. V léčbě se zaměřují
především na nízkou hmotnost, rodinné a intrapsychické problémy, zatímco poruchu
tělesného schématu považují za podřadný jev, který se spontánně upraví po vyřešení
primárních příčin (Krch et al., 1999).
Jako první rozpoznala skupinu tří vzájemně souvisejících perceptuálních a
kognitivních poruch u MA Hilda Bruch (1962):
1) Narušený obraz vlastního těla a jeho zkreslené proporce, tzn. že ačkoliv jsou
jedinci s MA výrazně vyhublí, vnímají sami sebe negativně jako příliš
tlusté;
2) Interoreceptivní poruchy charakterizované neschopností identifikovat
vnitřní pocity, dochází ke ztrátě normálního pocitu hladu, sytosti a únavy a
mění se představa o množství jídla, které tělo jedince potřebuje;
3) Pocit osobní neschopnosti, který pacienty až paralyzuje.
Postupně se k nim přidaly další klinické projevy tělesného sebepojetí.
Významné faktory, které se podílejí nejen na vzniku PPP, ale i na jejich udržování
jsou: nespokojenost s tělesnými proporcemi a tělesnou hmotností a redukční diety (Bruch,
1973 in Krch et al., 1999). Strach z přibývání na váze může často souviset se strachem
ze ztráty sebekontroly (Krch, 2010). Killen et al. (1986) uvádí nespokojenost s tělesnou
hmotností jako nejvýznamnější predikátor PPP. Zjistil také, že v této souvislosti 11%
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patnáctiletých dívek ve snaze zhubnout už zkoušelo zvracet, 8% užívalo dietní tablety a
7% projímadla. Krch a Csémy (2009) uvádí v průzkumu z roku 2003, že v České republice
už 4% dětí ve třinácti letech záměrně zvrací. Pokud dojde ještě před začátkem puberty
k výrazně prudkému poklesu hmotnosti, může dojít ke zpomalení růstu, opoždění puberty
nebo poruchám kognitivních funkcí (Rašticová, 2009).
Význam postoje k vlastnímu tělu pro prevenci a léčbu PPP potvrdily některé studie
(Stice, 2001). V případě, že je porucha již rozvinuta, samotná nespokojenost s tělem
zhoršuje průběh onemocnění a může dojít k rezistenci vůči léčbě (Stice, 2001). Jedním
z mechanismů necitlivosti k tělesným pocitům jsou disociativní projevy, které jsou spojeny
s vyšším výskytem sebepoškozování a sebevražd (Demitrack et al., 1990). Nejčastěji se
vyskytují u pacientů s bulimickými znaky, tedy MB a MA purgativního typu (Waller et al.,
2003). Krch et al. (1999) uvádí, že podle Bruch (1973) tito jedinci mají problém
diferencovat vjemy z vnitřních tělesných funkcí (např. pocit hladu) s jejich kontrolu.
Původně byl za lokalizaci tělesné reprezentace v mozku považován homunkulus.
V současné době je ale vnímání těla bráno jako komplexní funkce, kam patří struktury
mozkového kmene i asociační oblasti mozkové kůry (Damasio, 1999). Za reprezentaci
tělesného schématu, jeho kognitivní zpracování a uvědomování je zodpovědná oblast pravé
parietální kůry a proximální frontální oblasti. Kognitivní mechanismus, který se na změně
vnímání vlastního těla nebo jeho částí u PPP podílí, je např. disociace, která způsobí
nedostatečnou integraci komplexních vjemů o tělesném schématu a jejich nedostatečném či
chybném zpracování (Uher, 2004). Uher et al. (2004) také uvádí, že zkreslené vnímání a
negativní emoční hodnocení vlastního těla mohou být odpovědné za poruchy interpretace
tělesných signálů, jako např. nepřítomnost pocitu únavy, hladu a sytosti a necitlivosti
k bolestivým podětům
Papežová a Yamamotová (2002) se domnívá, že změna percepce vlastního těla
u PPP může být ovlivněna podobným mechanismem jako vnímání bolesti. Tato teorie
podporuje naši hypotézu, že vnímání těla můžeme hodnotit pomocí Testu dle Petrie
pro hodnocení standardních senzorických podnětů. Podle některých autorů (Grunwald et
al., 2001; Tchanturia et al., 2002) se opakovaně ukazuje nepřesnost prostorového odhadu
palpací a náchylnost k somatosenzorické iluzi. Podle Grunwald et al. (2001) to naznačuje
kortikální dysfunkci a deficit v somatosenzorické integraci, což je patrné i po úpravě
hmotnosti.
PPP jsou spojeny s celou řadou zdravotních komplikací. U MA restriktivního typu
představují hlavní riziko ventrikulární arytmie, srdeční selhání a náhlá smrt, způsobená
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vlivem podvýživy na kardiovaskulární a renální systém. Kompenzování příjmu potravy
vyprovokovaným zvracením, zneužíváním laxativ, diuretik či anorektik zvyšuje
pravděpodobnost

kardiovaskulárního

selhání,

vyvolaného

závažným

narušením

elektrolytové rovnováhy (deficit sodíku, chloridů, draslíku, fosforu a hořčíku), (Krch et al.,
1999; Navrátilová et al., 2000).
Krch et al. (1999) doporučují postupnou realimentaci s důrazem na úpravu
normálního jídelního režimu, která musí být pozvolná, jinak hrozí riziko vzniku refeeding
syndromu s možnými komplikacemi, jako např. parestezie, svalová paralýza, maligní
arytmie, porucha dýchání. Tyto příznaky souvisí se sníženým vylučováním chloridů,
sodíku a fosfátu a poklesem hladiny fosfátu, kalia a magnesia. Refeeding syndrom hrozí
spíše při parenterální výživě, neboť výživové preparáty neobsahují dostatečné množství
fosforu, kalia a magnesia (Navrátilová, 2002).
Jednou z nejzávažnějších poruch, kterou s sebou MA přináší, je porucha tělesného
sebepojetí. Podle Rašticové (2009) se v české psychiatrii, psychologii i společenských
vědách používají názvy vztahující se k vlastnímu tělu přejaté z cizích jazyků (body image,
body dis/satisfaction, body experientce atd.), přestože jejich přesná definice neexistuje.
Pod výrazem „tělesné sebepojetí“, který budeme v naší práci používat, rozumíme způsob,
jakým člověk přemýšlí o svém těle a jakým své tělo vnímá.
Garfinkel a Garner (1984 in Ploog & Pirke, 1987) a Miller (1991) chápou poruchu
tělesného sebepojetí jako kombinaci dvou základních komponent:


objektivní (smyslová) vyjadřuje, nakolik je nebo není jedinec schopen
vnímat rozdíly mezi skutečnými rozměry a tvarem svého těla, a tím, jak
je sám vnímá. V této souvislosti se pak hovoří o zkreslené představě
vlastního těla („body image distortion“)



subjektivní komponenta (emocionální a kognitivní aspekty, které působí
současně

nebo

samostatně)

spokojenosti/nespokojenosti

vypovídá

s vlastním

tělem

o

stupni
(„body

satisfaction/dissatisfaction“). Odmítání těla nebo znechucení nad ním se
nazývá „body disparagement“. Tyto velmi negativní pocity z vlastního
těla vedou k vyhýbání se situacím, které by jedincovi mohly
připomenout jeho tělo.
Na základě těchto komponent je vytvořen Test siluet postav dle Stunkarda, který
v naší studii používáme. Pomocí tohoto testu můžeme zhodnotit, jak jedinci subjektivně
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vnímají svou postavu, jaká je jejich ideální postava a jak si myslí, že je objektivně hodnotí
okolí (viz níže).
Williamson a Davis (1990) popsal tři základní typy poruchy prožívání vlastního
těla nebo tělesného schématu u jedinců s PPP:
1) zkreslené vnímání velikosti těla, které odráží stupeň vnímání aktuálních
tělesných rozměrů;
2) preference štíhlosti, kdy individuální představa o ideálních rozměrech
těla je užívána jako standard určující míru spokojenosti s vlastním
tělem;
3) nespokojenost s vlastním tělem, která odráží rozpor mezi hodnocením
svého těla a ideálem.
Pojem tělesné schéma nebo zakoušení vlastního těla („body experience“) zahrnuje
exteroceptivní subjektivní zkušenost s tělesnými funkcemi (zejména vizuální a taktilní
stimuly, vnímání a interpretaci těchto stimulů) – emocionální komponenty a osobní mínění
o vlastním těle – kognitivní komponenty (Krch et al., 1999). Ovlivnění tělesného
sebepojetí je zásadním problémem, neboť někteří autoři (Fairburn, 2008; Garner & Bemis,
1982) se domnívají, že bez jeho ovlivnění není možné vyléčení z PPP.
Na konci minulého století se rozšířila nabídka různých léčebných, zejména
psychoterapeutických přístupů, které se používají při léčbě PPP. Délka hospitalizace
v zahraničí závisí na tom, jak rychle se podaří jedinci dosáhnout 90% cílové váhy.
Doporučená rychlost váhového přírůstku je kolem 1 až 1,5kg za týden (Krch et al., 1999).
Kaplan a Olmsted (1997) uvádějí, že výhodnější formou terapie pro většinu nemocných
s PPP je částečná hospitalizace nebo denní stacionář. Tyto programy spojují strukturu
jídelního režimu a současnou intenzivní terapii.
K ovlivnění tělesného schématu vytvořili Vandereycken a Probst roku 1960 tzv.
psychomotortherapy, která je dodnes používána v belgickém Univerzitním centru Saint
Joseph v Kortenbergu (Vandereycken et al., 1987).
Postupně se ve světě vyvinuly i další postupy zaměřené na tělesné sebepojetí
u jedinců s PPP, jako například skupiny zaměřené na tělesné schéma, „body image
therapy“ (Garner & Garfinkel, 1981), pohybová terapie (Williamson & Davis, 1990) a
taneční terapie (Krantz, 1999), atd. Tyto přístupy se od sebe liší základní myšlenkou.
V České republice je pro tento přístup používán český ekvivalent kinezioterapie (Hátlová,
2002b).
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Tyto různé terapie se často překrývají ve svých cílech i technikách a obvykle jsou
považovány za doplněk verbální psychoterapie (Kennedy & Goldbloom, 1991).
Psychomotortherapy často používá pohybová cvičení, sporty a hry (individuální a
kolektivní), relaxační techniky (autogenní trénink, relaxace dle Jacobsona, dýchací
techniky, masáže), tělesná „zkoumání“ a vyjádření (Vandereycken et al., 1987). Tělesné
„zkoumání“ a vyjadřování je založeno na nácviku, který podporuje přiměřenou
sebeprezentaci a růst (smyslové vnímání, sebekonfrontace před zrcadlem, koncentrační
cvičení), nebo na nácviku rozvíjejícím společenské schopnosti a pozitivní interakci
s okolím (neverbální vyjadřování, cvičení důvěry; Vandereycken et al., 1987).
2. Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je ověřit efekt kinezioterapie při léčbě tělesného sebepojetí
u pacientů s MA a MB během hospitalizace nebo denní stacionární péče na Psychiatrické
klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze během alespoň 3 týdenní intervence.
3. Metodologie
Vědecká otázka
 Existuje kauzální vztah mezi kinezioterapií probíhající minimálně 3 týdny a
tělesným sebepojetím, standardními senzorickými podněty u jedinců s MA a
MB?
 Budou mít jedinci s MA a MB tendenci podle Petrie testu své proporce
podhodnocovat/nadhodnocovat?
 Bude Test siluet postav dle Stunkarda a Test Petrie objektivním prediktorem
pro výsledky vnímání vlastního těla pomocí diagnostického nástroje BAT?
Hypotézy
1. Po třech týdnech aplikované kinezioterapie nebude u testovaných probandů celkové
skóre v Body Attitude Test (BAT) nižší než 36 (toto skóre představuje hranici
pro normální vnímání a hodnocení vlastního těla)
2. Ve výsledcích dotazníku BAT budou před a po intervenci zjištěny v dimenzích
negativní hodnocení velikosti těla (BAT-1) a nedostatek důvěry ve vlastní tělo
(BAT-2) věcně i statisticky významné rozdíly. Statistická významnost na hladině
p<0.05.
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3. Ve výsledcích dotazníku BAT nebudou před a po intervenci zjištěny v dimenzi
celkové nespokojenosti s tělem (BAT-3) věcně ani statisticky významné rozdíly.
Statistická významnost na hladině p<0.05.
4. Test pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie (viz níže) neprokáže u jedinců
s MA a MB po absolvování intervence žádné změny v hodnocení standardních
senzorických podnětů.
5. Korelace mezi Testem figur a položkami z dimenzí (negativní hodnocení velikosti
těla BAT-1 a celková nespokojenost s tělem BAT-3) bude na hladině p<0.05
signifikantní.
Analýza dat
Kvantitativní analýzu dat jsme provedli za použití Mann-Whitney U test (Wilcoxon
Signed-Rank Test), což je neparametrická varianta párového t-testu. Tento test zjišťuje
signifikantnost rozdílu výsledků mezi jednotlivými testy, tedy jednotlivými odpověďmi
v dotazníku. Neparametrické testy se používají pro vyhodnocení ordinálních dat, se
kterými jsme v našem výzkumu pracovali (Zvárová, 1999a).
T-test se nejčastěji používá k porovnání výsledků mezi jednotlivými skupinami.
Pomocí tohoto testu ověřujeme, zda normální (Gaussovo) rozložení pravděpodobnosti,
odkud pochází určitý náhodný výběr, má určitou konkrétní střední hodnotu, přičemž
rozptyl je neznámý (Tvrdík, 2008).
Pokud porovnáváme dvojici hodnot před a po skončení intervence, u nichž nás
zajímají jejich rozdíly, pak se jedná o párový t-test (Tvrdík, 2008). V tomto testu
ověřujeme nulovou hypotézu, zda rozdíl středních hodnot párových měření je roven nule
(Zvárová, 1999a). Zatímco v párovém t-testu se nulová a alternativní hypotéza (rozdíl je
různý od nuly) vztahují k průměru rozdílů, u Wilcoxonova párového testu se tyto hypotézy
týkají mediánu rozdílů (Zvárová, 1999a). Hladinu významnosti testu, což je
pravděpodobnost, že bude zamítnuta nulová hypotéza, ačkoliv platí, jsme stanovili
shodnou, jako pro běžná biologická data, tedy p=0,05 (Zvárová, 1999a).
Vzhledem ke specifičnosti psychiatrické populace musela být kvantitativní část
doplněna o kvalitativní analýzu jednotlivých případů. Uvědomujeme si, že pro případové
studie je typická menší kontrolovatelnost většiny vnějších proměnných souvislostí, což
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neumožňuje formulovat příliš spolehlivé závěry o příčinných souvislostech (Ferjenčík,
2000).
Ke zhodnocení efektu intervence na tělesné sebepojetí jedinců s MA a MB jsme
použili případovou studii (case study), která je základním typem studie deskriptivní
(popisné; Bencko et al., 2003). Případová studie má sice menší kvalitu výpovědi, ale
umožňuje nám vyrovnat se s obtížemi empirické situace, se kterými jsme se vzhledem
k malému vzorku museli potýkat (Bencko et al., 2003). Počet případů se rovnal počtu
všech jedinců s MA a MB zařazených do našeho výzkumu.
S každým jedincem byl prováděn před a po skončení intervence strukturovaný
rozhovor s otevřenými otázkami, který není sice tak pružný jako jiné typy rozhovorů, ale
umožňuje nám snazší analýzu získaných dat (Hendl, 2008). Dle Ferjenčíka (2000)
rozhovor obecně představuje zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání dat.
Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami jsme analyzovali u jednotlivých
probandů i z pohledu jednotlivých otázek. Zajímaly nás tři okruhy otázek: negativní
hodnocení velikosti těla, nedostatek důvěry ve vlastní tělo a celková nespokojenost s tělem.
Tyto okruhy jsou shodné s konstrukty dotazníku BAT. Důvod, proč jsou tyto okruhy stejné
je ten, abychom dosáhli rozvinutí jednotlivých odpovědí dotazníku. Okruhy byly vztaženy
k jednotlivým otázkám dotazníku BAT tak, aby nám zajistily nejen správné porozumění
otázce, ale i bližší specifikaci odpovědi. Oblasti jsme individuálně diskutovali s jedinci
během pohovoru. Snažili jsme se touto formou vysvětlit vliv různých faktorů v kontextu
daného případu (Kutnohorská, 2009). Tato kvalitativní metoda nám pomohla porozumět
vývoji interakce jednotlivců s vlastním tělem (Ferjenčík, 2000).
Pomocí kvalitativní obsahové analýzy bylo slovní vyjádření jednotlivých probandů
transformováno do věcných selekčních údajů v procesu věcného uspořádání. Ve spojení
s kvalitativními daty nám tato analýza může pomoci rozkrýt efekt kinezioterapie na tělesné
sebepojetí.
Veškeré rozhovory byly písemně zaznamenány a analyzovány podle znaků
v odpovědích na otázky. Pokud se při odpovědi na otázku jakkoliv projevilo narušené
tělesné sebepojetí nebo se projevila některá patologie charakteristická pro PPP, byla
odpověď hodnocena negativně (–), např. „nejsem spokojena se svým vzhledem“, „nelíbí se
mi mé hýždě“, „stydím se za své tělo“, „nedokážu relaxovat“ atd. V případě opačných
odpovědí byla výpověď u daného jedince hodnocena kladně (+), popř. neutrálně (0). Díky
tomu jsme získali data vhodná k analýze a interpretaci.
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4. Výzkumný soubor a výzkumné metody
4.1 Sledovaný soubor
Do výzkumu bylo zařazeno 10 probandů (0 mužů, 10 žen) z Psychiatrické kliniky
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (PK VFN), kteří absolvovali alespoň třítýdenní
intervenci. Tito jedinci v období od 12.7. 2010 do 30.11. 2010 navštěvovali ambulantně
denní stacionář nebo byli na PK VFN hospitalizováni. Kritéria pro zařazení do výzkumu
byla: ženské pohlaví, věk vyšší než 18 let, Body mass index (BMI) vyšší než 14, diagnóza
MA (F50.0) či MB (F50.2) stanovená psychiatrem bez kombinace s jinou psychiatrickou
diagnózou. Díky této selekci byl náš zkoumaný vzorek velmi malý.
Sledovaný soubor tvořily ženy ve věku od 18 do 54 let (průměrný věk 28,9 let)
s diagnózou MA (3 ženy – dvě hospitalizované a jedna ve stacionáři, průměrný věk 31,33
let) nebo MB (7 žen – pět hospitalizovaných a dvě ve stacionáři, průměrný věk 27,86 let).
O podvýživu se jedná, pokud BMI klesne pod 17,5. O vážné formě MA hovoříme
při BMI nižším než 15 a o kritické formě MA ohrožující vitální funkce při BMI nižším než
12,5 (Mouton-Gensburger & Riguard, 1999). Z tohoto důvodu jsme určili nejnižší hranici
pro zařazení do studie na hodnotě BMI 15.
Tito jedinci byli buď hospitalizovaní (celkem 7 žen – 5x MB, 2x MA, průměrný
věk 30,29 let) nebo navštěvovali denní stacionář (celkem 3 ženy – 2x MB, 1x MA,
průměrný věk 25,67 let) PK VFN. Podmínkou pro zařazení do studie byl pobyt delší než 3
týdny (průměrně 38,8 dní) a absolvování tedy pohybové intervence (kinezioterapie) v délce
minimálně tří týdnů.
Průměrná doba hospitalizace byla 34,43 dní, pobyt v denním stacionáři průměrně
činil 49,0 dní. Všichni probandi absolvovali 3x/týdně program kinezioterapie složený
z relaxace 1x týdně a speciálních technik zaměřených na zlepšení vnímání vlastního těla 2x
týdně. Doba trvání jedné intervence byla 30 minut s následnou skupinovou diskusí.
Sledovali jsme vzájemné změny a vývoj jedinců na začátku a na konci jejich pobytu na PK
VFN během něhož absolvovali program kinezioterapie.
4.2 Obecná charakteristika výzkumných metod
Po pečlivé analýze problému jsme dospěli k závěru, že bude nejlepší zvolit
kombinovaný metodický přístup, který shrnuje jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum.
V první

části

se

budeme

věnovat

kvantitativní

studii,

tedy

experimentální

nerandomizované studii, kdy budeme hodnotit efektivitu evaluace pohybové intervence
(kinezioterapie) na tělesné sebepojetí u jedinců s MA a MB. Režimem expozice se zde
rozumí vystavení pohybové intervenci, tedy kinezioterapii.
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Část druhá naváže na první kvalitativně pomocí vložené případové studie.
Vzhledem ke specifičnosti psychiatrické populace musela být kvantitativní část doplněna
o kvalitativní analýzu jednotlivých případů. Uvědomujeme si, že pro případové studie je
typická menší kontrolovatelnost většiny vnějších proměnných souvislostí, což neumožňuje
formulovat příliš spolehlivé závěry o příčinných souvislostech (Ferjenčík, 2000). Z tohoto
důvodu se tedy nedají získané výsledky zevšeobecňovat na celou populaci (Ferjenčík,
2000).
Práce byla schválena Etickou komisí FTVS UK (viz příloha č. 1) a všichni
zúčastnění probandi byli seznámeni s náplní výzkumu, na základě čehož podepsali
informovaný souhlas (viz příloha č. 2).

4.2.1

Kvantitativní část

Experimentální studie, v našem případě studie klinická, nám sloužila k poskytnutí
podkladů pro určení účinnosti léčebné intervence (kinezioterapie) na tělesné sebepojetí
u pacientů s MA a MB. Ačkoliv se většinou jedná o porovnání kontrolní a sledované
skupiny, v našich podmínkách psychiatrické populace nebylo, vzhledem k malému vzorku,
možné vytvořit kontrolní skupinu. Zaměřili jsme se tedy na porovnání změny tělesného
sebepojetí u skupiny pacientů s MA a MB před a po intervenci. Rozdělení do skupin tedy
nebylo randomizované (Bencko et al., 2003).
Experimentální faktor (pohybová intervence), se kterým jsme manipulovali, a který
uměle mění podmínky pro měření, tvořil vstupní nezávisle proměnnou. Výstupní závisle
proměnné byly tři: dva dotazníky Body Attitude Test (BAT), Test siluet postav
dle Stunkarda a Test pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie. Tyto závisle
proměnné jsou závislé na experimentálním faktoru a sledovali jsme jejich vzájemnou
korelaci.
Současně půjde o pretestový-posttestový jedno-hladinový (pohybová intervence)
skupinový (MA a MB) experiment.
Abychom minimalizovali vliv rušivých kovariačních (nežádoucích) proměnných
na průběh experimentu, sledovali jsme vzájemné změny a vývoj jednotlivých jedinců
ve dvou časových bodech – na začátku a na konci. Aby výsledky nebyly ovlivněny
faktorem času, měřili jsme probandy ihned po manipulaci.
Jedince jsme eliminovali podle věku. Nesměli být mladší 18ti let, neboť u těchto
jedinců existují odlišné parametry pro hodnocení BMI. Také se domníváme, že by byl
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problém získat informovaný souhlas od rodičů pacientů, kteří si často závažnost
onemocnění svých dětí nepřipouští.
Vyloučili jsme také jedince s jinými psychiatrickými diagnózami, aby naše
výsledky nebyly touto skutečností zkreslené. Symptomy MA a MB se sice často prolínají,
a ne vždy se dá přesně určit základní diagnóza, abychom zabánili této nežáducí proměnné,
zařadili jsme do studie jedince pod tou diagnózou, kterou stanovil psychiatr. Mezi PPP
také řadíme záchvatovité přejídání. Jedinci s touto diagnózou trpí nadváhou až obezitou,
z tohoto důvodu bylo nevhodné je zařadit do vyhodnocení, ačkoliv se u nich také vyskytuje
porušení tělesného sebepojetí.
Všechna získaná data jsme dokumentovali a následně analyzovali. Pohybová
intervence v rámci kinezioterapie probíhala v dávkách 3x/týden po 30ti minutách
v prostorách tělocvičny PK VFN.
Popis experimentálního designu a jeho specifika se opírají o základní poznatky
(Blahuš, 1996; Ferjenčík, 2000).

4.2.2

Kvalitativní část

Uvědomujeme si, že malý sledovaný vzorek a různě dlouhá doba absolvované
intervence, snižují výpovědní hodnotu našeho výzkumu, z tohoto důvodu jsme doplnili
kvantitativní výsledky kvalitativními údaji. Šlo o osobní případovou studii u všech
probandů s MA a MB, kdy jsme se snažili sestavit podrobnou podobu jednotlivého případu
(Hendl, 2008). Cílem kvalitativního výzkumu bylo zmapovat vliv kinezioterapie na tělesné
sebepojetí u pacientek s PPP. Zdrojem našich informací byl klient. Všichni klienti zařazeni
do této studie podepsali informovaný souhlas.
S každým jedincem jsme provedli strukturovaný rozhovor, kde nás zajímaly tři
okruhy otázek: negativní hodnocení velikosti těla, nedostatek důvěry ve vlastní tělo a
celková nespokojenost s tělem. Tyto oblasti se shodují s konstrukty dotazníku BAT
především proto, abychom dosáhli rozvinutí jednotlivých odpovědí. Okruhy byly vztaženy
k jednotlivým otázkám dotazníku BAT tak, aby nám zajistili nejen správné porozumění
otázce, ale i bližší specifikaci odpovědi. Oblasti jsme individuálně diskutovali s jedinci
během pohovoru formou otevřených otázek. Snažili jsme se touto formou vysvětlit vliv
různých faktorů v kontextu daného případu (Kutnohorská, 2009). Tato kvalitativní metoda
nám pomohla porozumět vývoji interakce jednotlivců s vlastním tělem (Ferjenčík, 2000).
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4.3 Organizační obtíže experimentu
Proces získávání přístupu k účastníkům byl dán především výběrem místa
pro provedení pohybové intervence, které jsme volili na základě předchozích zkušeností
během stáže k diplomové magisterské práci. V první řadě jsme chtěli, aby sledovaní
jedinci měli psychiatrem stanovenou diagnózu PPP F50, konkrétně pak MA F50.0 a MB
F50.2 (MKN-10, 2012). Z tohoto důvodu jsme pro naši práci vybrali PK VFN, kde je
samostatná skupina pro PPP. Nevýhodou této instituce je, že jsou v ní nejen jednici s MA a
MB, ale i jedinci se záchvatovitým přejídáním. Ve skupině také byli jak hospitalizovaní,
tak ambulantně léčení pacienti.
Doba pobytu na PK VFN byla a je velmi individuální. Je nutné si uvědomit, že jde
o psychiatrické pacienty, kteří mnohdy své problémy bagatelizují, z tohoto důvodu pak
předčasně odcházejí na revers. Jiné faktory ovlivňující délku pobytu jsou např.
nespolupráce pacienta, nepravidelné docházení do stacionáře a další.
Pokud jedinci s MA popř. MB nedodržují režim Oddělení pro PPP, tzn. nedochází
u nich k plynulému váhovému příbytku, jsou jim některé skupiny zakázány včetně
pohybové léčby. Jako náhrada je u nich nastolen pasivní program, aby se zamezilo ztrátám
hmotnosti. Jedná se např. o vodoléčebné procedury (vířivka) či masáže. Tento přístup
z našeho pohledu není nejšťastnější, neboť pacienti pak k pohybu přistupují jako k něčemu
nedovolenému, mohou ho skrývat, stydět se za něj, a to i poté, co opustí kliniku.
5. Použité diagnostické nástroje
5.1 Kvantitativní část
5.1.1

Body Attitude Test (BAT)

V České republice dosud nebyl pro hodnocení poruchy tělesného sebepojetí u PPP
standardizován žádný dotazník. Běžně se ale na českých psychiatrických klinikách užívá
mnoho validizovaných dotazníků, ať už pro účely interní, tak pro účely různých výzkumů.
Pro naše účely hodnocení tělesného sebepojetí (body image) jsme zvolili jeden
z nejčastěji užívaných dotazníků jak ve světě (Probst et al., 1995a; Probst et al., 1997), tak
v České republice – Body Attitude Test (BAT; viz příloha č. 3). Tento dotazník je určen
pro subjektivní hodnocení tělesné zkušenosti a postoje k vlastnímu tělu u jedinců s PPP.
Probandi jej vyplňovali před a po skončení pohybové intervence v tělocvičně
Rehabilitačního oddělení PK VFN.
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Tento dotazník byl vytvořen Probstem et al. v roce 1984 v Holandsku pro ženské
subjekty s PPP k subjektivnímu hodnocení tělesné zkušenosti a postoje k vlastnímu tělu.
Ve studii, která validitu dotaníku ověřuje, byli jedinci vystaveni 6ti měsíční intenzivní
léčbě včetně pohybové intervence (psychomotorické terapie; Probst et al., 1995a).
Domníváme se tedy, že i při kratší době trvání intervence by mohly být pomocí BAT
zaznamenány změny v tělesném sebepojetí.
V dotazníku jsou obsaženy následující konstrukty: negativní hodnocení velikosti
těla (BAT-1 = 7 položek, .88), nedostatek důvěry ve vlastní tělo (BAT-2 = 6 položek, .90),
celková nespokojenost s vlastním tělem (BAT-3 = 5 položky, .88) a poslední zbytkový
faktor (BAT-4 = 2 položky), u kterého je velmi malé Cronbachovo alfa (.55; Probst et al.,
1995a; Uher et al., 2004). Z tohoto důvodu nebyl tento faktor do dalších analýz zahrnut.
BAT obsahuje 20 položek hodnocených na Likertově 6ti bodové škále (0-5).
Maximální možné skóre je 100. Čím je skóre vyšší, tím je více pokřivené tělesné
sebepojetí. Celkové Cronbachovo alfa všech položek udává Probst et al. (1995a) rovno .93.
Kritické skóre, které rozliší jedince s narušeným postojem a jedince s normálním
postojem k vlastnímu tělu je 36 po použití Shrout-Fleissova modelu (1981). Jedinci
skórující <36 jsou kategorizováni jako normální (specifický index .80), tedy s normálním
tělesným sebepojetím a ti, kteří skórují >36 mají narušené sebepojetí (index senzitivity .69;
Probst et al., 1995a).

5.1.2

Test siluet postav dle Stunkarda

Test siluet postav byl vytvořen Stunkardem et al. v roce 1983 (Štosová, 2009). Tato
nestandardizovaná kvantitativní metoda se používá nejen ke zjištění vnímání vlastního
(nebo i cizího) těla, ale i ke zkoumání emocionálně-kognitivních aspektů ve smyslu
nespokojenosti s postavou (Fialová, 2001). Není k němu vytvořena přesná metodika
pro vyhodnocování, a tudíž ani reliabilita není známa (Léblová, 2010). Ben-Tovim et al.
(1991) uvádí, že vykazuje poměrně dobrou validitu. Tento test jsme zařadili hlavně proto,
že jedním z diagnostických kriterií pro MA a MB dle MKN-10 je porucha vnímání
vlastního těla.
Díky této škále můžeme hodnotit poruchy vnímání vlastního těla a zkreslený,
nereálný body image (Fialová, 2001). Tento test má tři konstrukty: aktuální tělesná
sebepercepce, tělesný ideál a „objektivní“ hodnocení okolím.

109

Podle Stunkarda et al. zkoumaný jedinec určuje na škále devíti ženských/mužských
postav, řazených od nejštíhlejší po nejsilnější tu, která nejlépe vystihuje jeho aktuální
tělesnou sebepercepci („Vyberte na obrázku postavu, která se shoduje s Vaší současnou
postavou.“ – položka 1; viz příloha č. 4). Poté je jedinec vyzván, aby vybral tu postavu, jak
by si přál vypadat, tedy tu, která se blíží jeho vlastnímu tělesnému ideálu (položka 2).
Nakonec tu, která vyjadřuje „objektivní“ hodnocení vlastní postavy („Vyberte postavu
na obrázku, jak si myslíte, že Vás vnímá vaše okolí.“ – položka 3). Tuto položku jsme si
převzali od Léblové (2009), která by dle autorky měla být objektivnějším ukazatelem než
vlastní sebepercepce (položky 1). Škála autorů Stunkarda et al. není intervalové povahy,
tzn. rozdíly mezi jednotlivými siluetami nejsou konstantní, z čehož vyplývají omezení
v jejím použití a následném zpracování výsledků (Léblová, 2009).
Pro naše potřeby jsme škálu devíti postav 1-9 hodnotili pomocí skóre 0-8, tzn. 0 –
postava nejštíhlejší/kachektická a 8 – postava obézní. Odpovědi na 3 konstrukty testu jsme
skórovali dle této škály. Probandi test vyplňovali před a po skončení pohybové intervence
v tělocvičně Rehabilitačního oddělení PK VFN.

5.1.3

Test pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie

Jednou z možností, jak zhodnotit základní parametry osobnosti, kam patří
hodnocení standardních senzorických podnětů pomocí testu podle Petrie (= stimulus
intensity modulation theory; Véle, 2006). Test kvantitativně zjišťuje percepční funkce,
díky čemuž můžeme jednotlivé probandy zařadit do jedné ze tří skupin (Véle, 2012):
–

nadhodnocující (augmentor, A), ti kteří zvyšují intenzitu podnětů,

–

normálně hodnotící (moderate, M), ti jež hodnotí podněty normálně a

–

podhodnocující (reducer, R), kteří intenzitu podnětů snižují.

Princip tohoto testování spočívá v tom, že pacient bez zrakové kontroly hodnotí
vnímání šířky testovacího dřevěného bloku (Véle, 2012; viz příloha č. 5). Testovací blok
má tvar hranolu o stejné šířce po celé jeho délce, vyhodnocovací blok má tvar komolého
čtyrbokého jehlanu (Kolář & Lepšíková, 2009; Véle, 2006). Vyšetřovaná osoba ohmatává
palcem a ukazovákem pravé ruky testovací blok po dobu 30 sec (Véle, 2006). Poté přeruší
palpaci a druhou rukou se snaží, opět bez zrakové kontroly, nalézt na vyhodnocovacím
bloku zapamatovaný rozměr (Véle, 2012). Pokud po třech až čtyřech opakováních udává
pacient rozměr opakovaně v tolerančním poli, které je na vyhodnocovacím bloku
vyznačeno, řadí se do příslušné skupiny (Véle, 2006; Véle, 2012). Aby byl test validní

110

nesmí vyšetřovaný znát předchozí výsledek palpace a před testem používat ruce k žádné
jiné pracovní činnosti alespoň 10 minut (Véle, 2006).
Počet pokusů a lateralita v rámci tohoto testu nejsou standardizovány. Véle (2006)
uvádí, že testovací blok se bez zrakové kontroly palpuje pravou rukou a vyhodnocovací
blok levou. Ve své novější knize tento autor již lateralitu blíže nespecifikuje, pouze
zdůrazňuje, že testovací a vyhodnocovací blok se musí palpovat opačnou rukou (Véle,
2012). Reliabilita testu není stanovena.
Dle Véleho (2006) se test musí opakovat minimálně třikrát a pokud proband uvádí
3-4 pokusy ve stejném poli, je zařazen do jedné ze tří uvedených skupin. Někteří autoři test
prováděli každou rukou celkem třikrát, dohromady tedy šlo o 6 pokusů (Bestová, 2012;
Křikavová, 2011).
V naší studii jsme vycházeli ze studie Křikavové (2011), která zjistila signifikantní
rozdíl v přesnosti odhadu šířky hranolu mezi sledovanou skupinou jedinců s Failed back
surgery sydrome a skupinou kontrolní pouze v 1. pokusu (p=0,031). Její výzkum je
zaměřen na zhodnocení kvality somatognozie u těchto jedinců (Křikavová, 2011). Z tohoto
důvodu jsme volili pouze jeden pokus.
Pecková a Dvořák (2006) uvádějí, že Test podle Petrie původně sloužil k hodnocení
osobnosti delikventů ve vězení. Jedinci, kteří spadali do skupiny reducer dříve podléhali
vězeňské depresi. Tato teorie vychází z odlišné reakce jednotlivců na bolest
(bagatelizování/přehánění bolesti), která může být detekována pomocí odlišné palpační
percepce.
Podhodnocující osobnost má sklon k bagatelizaci symptomu bolesti. Dle Véleho
(2012) test přiblíží osobnost nemocného a umožní posoudit jeho celkovou reaktibilitu.
Vnímání totiž není racionální proces, ale je pouze hodnocením přicházejících informací,
které závisí na přesnosti vnímání (Véle, 2012).
Hodnocením somatognozie, tedy správnou identifikací vlastního těla a jeho
vědomím, pomocí Testu dle Petrie, se zabývalo několik studií (Bestová, 2012; Křikavová,
2011). Křikavová (2011) ve své práci uvádí, že Test dle Petrie může mít výpovědní
hodnotu jak z hlediska tělesného schématu, tak stereognozie. Její názor se zakládá
na schopnosti zdravých jedinců určovat velikost předmětů na základě proprioceptivního
vyhodnocení úchopu mezi palcem a ukazovákem, což je spojeno s vědomím tělesných
rozměrů a velikostí předmětu (Křikavová, 2011). Hodnocení senzorických podnětů dosud
ve spojitosti s MA a MB nebylo použito.
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Bestová (2012), která se ve své práci zabývala vlivem Feldenkraisovy metody
na kvalitu neurofyziologického pojetí tělesného schématu, pomocí Testu podle Petrie
prokázala po skončení tříměsíční intervence nepatrné zlepšení při testování nedominantní
HK. Zhodnotit kvalitu tělesného schématu je velice obtížné, neboť jde o komplexní
integrační proces. Test podle Petrie, ačkoliv hodnotí pouze dílčí schopnosti utvářející
představu vlastního těla, je vhodný jako doplněk vyšetření tělesného schématu, neboť je
podkladem pro vytvoření vyšší centrální tělesné reprezentace (Kolář & Lepšíková, 2009;
Kumagai et al., 2010 in Bestová, 2012)
Výsledky některých studií ukazují, že kortikální reakce lidí podhodnocujících je
pomalejší a slabší než těch, co nadhodnocují při stejné úrovni smyslové stimulace
(Buchsbaum et al., 1983 in Larsen & Zarate, 1991; Buchsbaum & Silverman, 1968;
Schooler et al., 1976). Goldman et al. (1983) ve své studii také poukazují na rozdíl
v absolutním sluchovém prahu u reducerů a augmentorů.
Reducer, pro dosažení požadované optimální vnitřní úrovně stimulace nebo
nabuzení, potřebuje více stimulů než augmentor, kterému stačí pro dosažení této úrovně
méně podnětů (Larsen & Zarate, 1991). Tito jedinci s tendencí k podhodnocování
vyhledávají především formy zábavy poskytující silnější emoční reakce a vyžadují větší
potřebu stimulace (Sales et al., 1974), preferují kontaktní sporty (Ryan & Foster, 1967) a
vysokou úroveň aktivity (Petrie, 1967 in Larsen & Zarate, 1991; Sales, 1971). Jiné
výzkumy zase prokázaly jejich dispozice ke konzumaci alkoholu (Ludwig et al., 1977),
zneužívání nelegálních stimulačních drog (Deaux, 1976) a některých návykových látek
(Kohn et al., 1979). Tito jedinci také vykazují větší potřebu sociální a smyslové stimulace
(Herzog et al., 1985; Mishara & Baker, 1978) a projevy sociální angažovanosti (Mishara &
Baker, 1981 in Larsen & Zarate, 1991).
Charakteristickým znakem MA je podle Vágnerové (2004) nápadná koncentrace
na vlastní tělo, které vnímají velmi negativně. Typická je tendence těchto jedinců proporce
svého těla nadhodnocovat, resp. přeceňovat velikost některých jeho částí (Vágnerová,
2004). Pacienti s MB mnohem častěji, než ti s MA, své tělesné rozměry nadhodnocují
(Hadaš, 2007). Na základě těchto informací jsme se domnívali, že by za pomoci testu
dle Petrie mohli být probandi rozděleni do tří skupin (augmentor, moderate a reducer).
Probandi v naší studii test absolvovali individuálně v ordinaci Rehabilitačního
oddělení PK VFN před a po skončení pohybové intervence. Nejprve jedinec dominantní
rukou bez zrakové kontroly palpoval rozměr testovacího bloku, následně nedominantní
rukou hledal zapamatovaný rozměr na vyhodnocovacím bloku. V našem případě jsme
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vycházeli z výsledků studie Křikavové (2011; viz výše), proto jsme test prováděli pouze
jednou.
5.2 Kvalitativní část
5.2.1

Strukturovaný rozhovor

S každým z deseti probandů byl prováděn před a po skončení intervence
strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Tento typ rozhovoru jsme zvolili proto, že
minimalizuje variaci otázek kladených dotazovanému a zjištěná data se následně snáze
analyzují. Výhodou tohoto rozhovoru je, že můžeme snadno porovnat postoj k tělesnému
sebepojetí před a po skončení pohybové intervence, neboť jednotlivá témata se lehce
lokalizují. Je také menší pravděpodobnost, že se získaná data budou výrazně strukturně
lišit (Hendl, 2008).
Strukturovaný rozhovor, týkající se subjektivních změn v tělesném sebepojetí,
absolvovali jedinci individuálně v ordinaci rehabilitačního oddělení PK VFN. Na začátku
interview každý souhlasil s písemným záznamem odpovědí. Po celou dobu byl
minimalizován vliv tazatele na kvalitu rozhovoru (Hendl, 2008).
Obsah otázek, jejich forma a pořadí byly určeny předem. Otázky byly přesně a
pečlivě formulovány, čímž jsme omezili rozdílnost zjištěných informací (Hendl, 2008).
Pořadí bylo odlišné od toho, které uvádíme v příloze č. 6 z důvodu větší přehlednosti.
Otázky byly rozděleny do předem stanovených základních okruhů (viz příloha
č. 6):
1)

negativní hodnocení velikosti těla – Obsahuje otázky týkající se
spokojenosti s tělem a jeho jednotlivými částmi.

2)

nedostatek důvěry ve vlastní tělo – Otázky týkající se pocitů a zkušeností
spojených s tělem, schopnosti relaxovat atd.

3)

celková nespokojenost s tělem – Tento okruh se zabývá subjektivním
vnímáním těla a spokojenosti s ním.

Po skončení intervence nás mimo těchto otázek zajímalo subjektivní hodnocení
kinezioterapie jednotlivci a přínos, který pociťují. Tyto otázky byly pokládány pouze
Nevýhodou strukturovaného typu rozhovoru s otevřenými otázkami je, že všem
jedincům klademe stejně formulované otázky, čímž přehlížíme situovanost rozhovoru
(Hendl, 2008).
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6. Výsledky
Tato kapitola je rozdělena na tři části, v první uvádíme změny hmotnosti
jednotlivých probandů před a po skončení intervence. Druhá část shrnuje zhodnocení
signifikantnosti rozdílu výsledků jednotlivých kvantitativních testů (Body Attitude Test,
Test dle Petrie, Test dle Stunkarda), které jsme provedli pomocí t-testů. A konečně
poslední třetí část obsahuje výsledky kvalitativní obsahové analýzy výpovědí jedinců
při strukturovaném rozhovoru.
6.1 Hmotnost a BMI
Hlavním cílem psychiatrické léčby pacientů s MA a MB je změna stravovacích
návyků a ustálení hmotnosti. Důležitým faktorem bylo tedy sledování váhy. U jedinců
s MA je hlavním cílem léčby zvýšení hmotnosti, protože hodnota BMI (body mass index)
bývá nižší než 17,50 (normální hodnoty BMI 18,5-24,8). Tři diagnostikovaní jedinci měli
hodnotu BMI nižší než 17,50. Ve skupině pacientů s MA došlo ke zvýšení hmotnosti
v průměru o 3,37 kg a BMI 1,19 (Tab.7).
BMI (kg/m2)

MA

hodnota
vstup

1A

2A

rozdíl

16,49

výstup

17,21

vstup

17,47

+0,72

HMOTNOST (kg)
hodnota
46

3A

19,26

vstup

14,88

49,9
+5,1
55
42
+1,06

výstup

+2,0

48
+1,79

výstup

rozdíl

15,94

+3,0
45

PRŮMĚR

+1,19

Tab.7 Průměrný rozdíl v BMI a hmotnosti u pacientů s MA před a po skončením intervence
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+3,37

Pacienti s MB mají většinou váhu v normálním rozmezí BMI, proto jde u nich
během psychiatrické léčby často jen o udržení popř. zvýšení hmotnosti. BMI těchto sedmi
jedinců se pohybovalo přibližně od 17 do 35. Ve skupině s MB se hmotnost průměrně
zvýšila o 1,74 kg a BMI o 0,59 (Tab.8).
BMI (kg/m2)

MB

hodnota
vstup

1B

2B

rozdíl

18,81

výstup

19,15

vstup

17,64

+0,34

HMOTNOST (kg)
hodnota
55

3B

18,79

vstup

17,68

53,4
+3,5
56,9
49,9
+1,45

4B

výstup

19,13

vstup

20,42

+4,1
54
59,7

-0,04

5B

výstup

20,38

vstup

19,01

-0,1
59,6
61,6

+1,27

6B

výstup

20,28

vstup

17,31

+4,1
65,7
46

+1,51

7B

výstup

18,82

vstup

34,8

+4,0
50
99,4

-1,54
výstup

+1,0

56
+1,15

výstup

rozdíl

33,26

-4,4
95

PRŮMĚR

+0,59

+1,74

Tab.8 Průměrný rozdíl v BMI a váze u pacientů s MB před a po skončením intervence

6.2 Kvantitativní data
6.2.1

Body Attitude Test (BAT)

Data získaná z dotazníku BAT jsou ordinální (pořadové) povahy a nelze u nich
vyjadřovat rozdíly pomocí aritmetického průměru. Pracujeme zde tedy s prostřední
hodnotou – mediánem (Me). Výhodou mediánu, na rozdíl od průměru, je to, že není
ovlivněn velmi malými nebo velmi velkými hodnotami v souboru (Zvárová, 1999b).
Medián tvoří odhad střední hodnoty, který minimalizuje absolutní chybu.
Při analýze celkových skórů v dotazníku Body Attitude Test (BAT) bylo zjištěno,
že celkové skóre po intervenci bylo statisticky významně vyšší než před ní (Mevstup = 62,5,
Mevýstup = 57,5; Tab.9). Z toho vyplývá, že námi zvolená intervence měla dopad
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na vnímání vlastního těla testované populace. Vzhledem k tomu, že náš vzorek je velmi
malý, je nutné se na výsledky podívat detailněji.

Celkové skóre BAT
PPP

Medián
vstup

62,5

výstup

57,5

Tab.9 Medián celkového skóre v dotazníku BAT před a po skončení intervence ve skupině všech jedinců.

Medián celkového skóre jednotlivých skupin pacientů před začátkem intervence
byl: MA 53 a MB 62. Po skončení intervence se tyto hodnoty změnily na 59 u MA a u MB
na 54 (Tab.10). Obecně platí, že čím je skóre v dotazníku BAT vyšší, tím více je narušené
tělesné sebepojetí. Pokud celkové skóre spadá do rozmezí 0-36 bodů, jde o normální
hodnocení vlastního těla. V rozmezí 69-100 bodů jde o výrazně narušené sebepojetí.
Z výsledků jednotlivých skupin tedy vyplývá, že v obou skupinách bylo před i po skončení
intervence sebepojetí narušené. Přičemž ve skupině MB se tělesné sebepojetí zlepšilo
na rozdíl od skupiny s MA.

Celkové skóre BAT
MA
MB

Medián
vstup
výstup
vstup
výstup

53
59
62
54

Tab.10 Medián celkového skóre dotazníku BAT před a po skončení intervence ve skupině mentální anorexie a
mentální bulimie.

V konstruktech negativní hodnocení velikosti těla (BAT-1) a nedostatek důvěry
ve vlastní tělo (BAT-2) je maximální skóre, svědčící pro poruchu dané oblasti, 35 bodů.
Oblast celková nespokojenost s tělem (BAT-3) má maximální možné skóre 20 bodů.
Při hodnocení výsledků jednotlivých konstruktů ve skupině s MA jsme zjistili, že
výstupní hodnoty se zlepšily v oblasti celkové nespokojenosti s tělem (BAT-3) a
v nedostateku důvěry ve vlastní tělo (BAT-2; Tab.11). V negativním hodnocení velikosti
těla došlo ke zhoršení (BAT-1, Mevstup = 9, Mevýstup = 21).
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Medián

MA
vstup
výstup

Celkem

BAT-1
9
21

BAT-2
21
20

BAT-3
18
13

Tab.11 Medián skóre jednotlivých konstruktů dotazníku BAT před a po skončení intervence u skupiny
s mentální anorexií (BAT-1 – negativní hodnocení velikosti těla, BAT-2 – nedostatek důvěry ve vlastní tělo, BAT-3
– celková nespokojenost s tělem)

U skupiny pacientů s MB se po skončení kinezioterapie zlepšilo skóre ve dvou
konstruktech: negativní hodnocení velikosti těla (BAT-1, Mevstup = 20, Mevýstup = 13) a
nedostatek důvěry ve vlastní tělo (BAT-2, Mevstup = 22, Mevýstup = 20; Tab.12). Poslední
konstrukt BAT-3 zůstal nezměněn.
Medián

MB
vstup
výstup

Celkem

BAT-1
20
13

BAT-2
22
20

BAT-3
15
15

Tab.12 Medián skóre jednotlivých konstruktů dotazníku BAT před a po skončení intervence u skupiny
s mentální bulimií (BAT-1 – negativní hodnocení velikosti těla, BAT-2 – nedostatek důvěry ve vlastní tělo, BAT-3 –
celková nespokojenost s tělem)

Jedinci vybírali odpovědi na Likertově šestibodové škále 0-5, kdy nula znamená
nikdy a 5 vždy. Podle prostředních hodnot jsme pak zhodnotili výsledky jedinců
v jednotlivých konstruktech.
U jedinců 1A a 3A po skončení intervence došlo ke zlepšení pouze v konstruktu
BAT-3 (celková nespokojenost s tělem; Tab.13). Ve výstupních hodnotách došlo
ke zhoršení u jedince 1A v oblasti BAT-1 a BAT-2 a u jedince 2A v BAT-1.
Medián

MA
1A
2A
3A

vstup
výstup
vstup
výstup
vstup
výstup

BAT-1
3
4
1
4
1
1

BAT-2
3
4
4
4
1
1

BAT-3
4,5
3,5
4,5
4,5
2,5
1,5

Tab.13 Medián vstupního a výstupního skóre jednotlivých pacientů s MA v konstruktech dotazníku BAT
(BAT-1 – negativní hodnocení velikosti těla, BAT-2 – nedostatek důvěry ve vlastní tělo, BAT-3 – celková
nespokojenost s tělem)

Ze skupiny pacientů s MB pouze u jedinců 2B a 3B došlo ke zlepšení ve všech
třech konstruktech (Tab. 14). Pouze v oblasti negativního hodnocení velikosti těla (BAT-1)
117

došlo ke zlepšení u téměř všech probandů. Pouze u jedince 6B došlo ke zhoršení vstupních
a výstupních hodnot ve dvou konstruktech BAT-2 a BAT-3 (nedostatek důvěry ve vlastní
tělo a celková nespokojenost s tělem).

MB
1B

vstup
výstup

2B

vstup
výstup

3B

vstup
výstup

4B

vstup
výstup

5B

vstup
výstup

6B

vstup
výstup

7B

vstup
výstup

BAT-1
3

Medián
BAT-2
4

BAT-3
4

3
2

4
4

3,5
3

1
5

3
4

2,5
4,5

2
1

2
0

4
2,5

1
3

0
1

1,5
2

1
4

0
3

2,5
4

3
5

4
3,5

5
4,5

4

3

4,5

Tab.14 Medián vstupního a výstupního skóre jednotlivých pacientů s MB v konstruktech dotazníku BAT
(BAT-1 – negativní hodnocení velikosti těla, BAT-2 – nedostatek důvěry ve vlastní tělo, BAT-3 – celková
nespokojenost s tělem)
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Hodnoty celkového skóre jednotlivých pacientů uvádí tabulka 15. V našem souboru
byly tři osoby, které měly významný rozdíl mezi vstupními a výstupními hodnotami, jsou
to osoby s MB – 3B, 4B a 5B. Tyto osoby zjevně svými výsledky zkreslily zjištěnou
statistickou významnost. Proto bylo nutné zjistit, jak budou u těchto jedinců korespondovat
kvalitativní data se zbytkem probandů.
PPP

BAT-suma

1A

vstup
výstup

2A

vstup
výstup

3A

vstup
výstup

1B

vstup
výstup

2B

vstup
výstup

3B

vstup
výstup

4B

vstup
výstup

5B

vstup
výstup

6B

vstup
výstup

7B

vstup
výstup

69
61
53
59
29
26
62
69
57
52
81
54
31
21
50
24
71
76
71
65

Tab.15 Vstupní a výstupní hodnoty celkového skóre jednotlivých pacientů s MA a MB (A – mentální anorexie,
B – mentální bulimie)
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Porovnávali jsme také skupinu jedinců z oddělení a ze stacionáře pro PPP. Zlepšení
výstupních

hodnot

celkového

skóre

jsme

zaznamenali

pouze

mezi

jedinci

hospitalizovanými. Ačkoliv došlo k pozitivnímu zlepšení, přesto vstupní i výstupní
hodnoty spadají do škály s porušeným sebepojetím. Před intervencí byl medián celkového
skóre 57 a po skončení intervence 54 (Tab.16). I v jednotlivých konstruktech jsme
zaznamenali po intervenci zlepšení oproti vstupním hodnotám (BAT-1 Mevstup = 20,
Mevýstup = 13, BAT-2 Mevstup = 22, Mevýstup = 20, BAT-3 Mevstup = 16, Mevýstup = 13).
Oddělení pro PPP
1A

vstup
výstup

2A

vstup
výstup

2B

vstup
výstup

3B

vstup
výstup

4B

vstup
výstup

5B

vstup
výstup

7B

vstup
výstup

Medián

vstup
výstup

BAT-1

BAT-2

BAT-3

BAT-suma

21

21

18

69

21
9

21
23

13
18

61
53

23
14

20
24

14
12

59
57

10
25

24
29

11
17

52
81

13
8

16
5

15
10

54
31

4
20

3
14

6
9

21
50

3
27

3
22

8
16

24
71

25

20

16

65

20

22

16

57

13

20

13

54

Tab.16 Medián skóre v dotazníku BAT jednotlivců ze skupiny hospitalizovaných pacientů v celkovém skóre a
v jednotlivých konstruktech před a po skončení intervence (BAT-1 – negativní hodnocení velikosti těla, BAT-2 –
nedostatek důvěry ve vlastní tělo, BAT-3 – celková nespokojenost s tělem; A – mentální anorexie, B – mentální bulimie)

U jedinců ze Stacionáře pro PPP bylo zaznamenáno po skončení intervence
zhoršení v tělesném sebepojetí dle celkového skóre (BAT sum Mevstup = 62, Mevýstup = 69;
Tab.17). Tedy konečné skóre po intervenci odpovídá dolní hranici pro výrazně narušené
sebepojetí. Ani v jednotlivých konstruktech jsme podle prostředních hodnot nezaznamenali
zlepšení. V negativním hodnocení velikosti těla (BAT-1) a celkové nespokojenosti s tělem
(BAT-3) se před a po intervenci medián nezměnil. Oproti tomu v konstruktu BAT-2

120

(nedostatek důvěry ve vlastní tělo) došlo ke zhoršení výstupních hodnot (Mevstup = 20,
Mevýstup = 26).
Stacionář pro PPP
3A

Vstup
Výstup

1B

Vstup
Výstup

6B

Vstup
Výstup

Medián

Vstup
Výstup

BAT-1

BAT-2

BAT-3

BAT-suma

7

9

10

29

10
18

7
20

8
15

26
62

18
25

26
22

15
15

69
71

23

27

18

76

18

20

15

62

18

26

15

69

Tab.17 Medián skóre v dotazníku BAT jednotlivců ze skupiny ambulantních pacientů v celkovém skóre a
v jednotlivých konstruktech před a po skončení intervence (BAT-1 – negativní hodnocení velikosti těla, BAT-2 –
nedostatek důvěry ve vlastní tělo, BAT-3 – celková nespokojenost s tělem; A – mentální anorexie, B – mentální
bulimie)

Pro zjištění zda existují v dotazníku položky, které by vykazovaly u všech
probandů signifikantní rozdíl mezi vstupními a výstupními hodnotami jsme provedli Ttesty. Z nich vyplynulo, že položky 2, 8, 16 a 20 v dotazníku Body Attitude Test
se významně lišily v hodnotách před intervencí a po ní. Ve všech ostatních případech byly
výstupní hodnoty signifikantně nižší než vstupní. Ostatní položky tedy nevykázaly
signifikantnost rozdílu. Je proto důležité se na tyto položky podívat detailněji a diskutovat
jejich obsah.
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6.2.2

Test siluet postav dle Stunkarda

Jak bylo popsáno výše devět postav jsme bodovali na škále 0-8, tzn. 0 – postava
nejštíhlejší/kachektická a 8 – postava obézní. Tabulka 18 udává výsledky všech
jednotlivců.
PPP
1A

2A

3A

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

AKTUÁLNÍ

IDEÁLNÍ

OBJEKTIVNÍ

vstup

3

2

6

výstup

4

2

3

vstup

2

1

2

výstup

3

4

2

vstup

2

2

1

výstup

2

2

2

vstup

3

1

3

výstup

2

1

2

vstup

2

2

1

výstup

3

3

2

vstup

1

2

0

výstup

2

0

3

vstup

5

2

4

výstup

2

1

2

vstup

2

1

2

výstup

3

2

2

vstup

4

1

0

výstup

3

1

4

vstup

7

4

7

výstup

6

4

6

Tab.18 Tabulka výsledků Testu siluet postav dle Stunkarda u pacientek s MA a MB (A – mentální anorexie, B
– mentální bulimie)
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Test siluet podle neparametrického t-testu neprokázal žádný signifikantní rozdíl
před intervencí a po ní v žádném ze sledovaných konstruktů (aktuální tělesná
sebepercepce, tělesný ideál a „objektivní“ hodnocení okolím; Tab.19).
Test dle Stunkarda
Aktuální

Ideální

Objektivní

Průměr

Medián

SD

vstup

3,1

2,5

1,79

výstup

3

3

1,25

vstup

1,8

2

0,92

výstup

2

2

1,33

vstup

2,6

2

2,41

výstup

2,8

2

1,32

Tab.19 Tabulka výsledků analýzy pomocí t-testu Testu siluet postav dle Stunkarda u pacientů s PPP (SD –
směrodatná odchylka)

Vzájemná korelace jednotlivých položek (aktuální tělesná sebepercepce, tělesný
ideál a „objektivní“ hodnocení okolím) s jednotlivými konstrukty dotazníku BAT nebyla
prokázána.
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6.2.3

Test pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie

Výsledky testu dle Petrie jsme hodnotili na škále 0-2 (0 – reducer, podhodnocující,
1 – moderate, normálně hodnotící, 2 – augmentor, nadhodnocující). Podrobněji viz.
tabulka 20.
TEST PETRIE
1A

vstup
výstup

2A

vstup
výstup

3A

vstup
výstup

1B

vstup
výstup

2B

vstup
výstup

3B

vstup
výstup

4B

vstup
výstup

5B

vstup
výstup

6B

vstup
výstup

7B

vstup
výstup

2
2
0
0
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1

Tab.20 Tabulka výsledků Testu pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie u pacientek s MA a MB (A –
mentální anorexie, B – mentální bulimie)

Z analýzy pomocí t-testu nevyplynul žádný signifikantní rozdíl mezi vstupními a
výstupními hodnotami (Tab.21).
Test dle Petrie
PPP

Průměr

Medián

SD

vstup

1,5

2

0,71

výstup

1,2

1

0,63

Tab.21 Tabulka výsledků analýzy pomocí t-testu testu dle Petrie u pacientů s PPP (SD – směrodatná odchylka)
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6.3 Kvalitativní data
Z kvalitativní obsahové analýzy, která nám rozkryla vlastnosti textů s ohledem
na položenou otázku, vyplynulo, že v hodnocení vlastního těla a jeho jednotlivých částí
nebyly významné rozdíly mezi vstupním a výstupním rozhovorem.
V oblasti negativního hodnocení velikosti těla došlo k největším změnám v otázce
tíhy vlastního těla. Ačkoliv před začátkem intervence tři probandi uváděli tíhu svého těla
jako výraznou, po skončení tuto tíhu nepociťoval už žádný jedinec.
Hodnocení hýždí se významně nelišilo. Probandi je většinou hodnotili jako příliš
široké a s velkým množstvím tuku i po skončení intervence, dokonce jedinců
nepokojených přibylo. Své pocity odůvodňovali vyšší hmotností.
Zajímavé bylo zjištění, že jedinci, kteří trpěli otoky (4 probandi), neznali příčinu
svých otoků. Většinou ji viděli v nějakém interním onemocnění a usilovali o užívání
diuretik.
V oblasti nedostatku důvěry ve vlastní tělo došlo u jedinců k nejvýznamnější změně
ve schopnosti relaxovat. Všichni jedinci se shodli na tom, že je pro ně nyní snazší se
po tělesné stránce uvolnit a koncentrovat se na své tělo.
Na otázku „Na jaké části těla vnímáte kontakt jako nejméně příjemný?“ odpověděli
všichni jedinci před a po skončení intervence stejně. Většinou udávali, že pro ně tento
kontakt není již tak nepříjemný jako na začátku. Jednalo se především o hýždě
(4 probandi), břicho (5 probandů) a dokonce i chodidla (1 proband). Důležité je to, že
jedincům během kinezioterapie není dovoleno se nepříjemně vnímaným částem těla
vyhnout. Měli ale možnost využít nějakou z pomůcek, která omezila přímý kontakt
na dané části.
Některým probandům dokonce bylo nepříjemné dotýkat se určitých částí těla
druhých. Tento znak se vyskytl u sexuálně zneužité ženy 1A, která měla problémy
s dotykem na břiše a vnitřních stranách stehen ať už u sebe, tak i u ostatních. Vždy jsme
v jejím případě museli použít nějakou pomůcku v kontaktu s tělem druhého. Po třech
týdnech přistupovala k tomuto úkolu bez většího odporu.
Pět probandů uvádělo po intervenci pozitivní zkušenost s tělem v rámci
kinezioterapie. Nejpříjemněji vnímali celotělovou masáž a pasivní pohyby, ale i relaxaci.
Připouštěli, že zpočátku jim tyto techniky příjemné nebyly, ale po několika opakováních
tomu bylo naopak a i se na ně těšili.
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Své tělo vnímalo jako nepřítele zpočátku 6 probandů, po intervenci to byli probandi
tři. Důvodem nepřátelského chování vůči tělu bylo jedenkrát sexuální zneužití a dvakrát
výsměch okolí.
V oblasti celková nespokojenost s tělem se po intervenci změnil pohled na sebe
sama u sedmi jedinců. U jednoho z nich šlo o změnu negativní. Tento proband 6B měl
poměrně vysoký váhový přírůstek (+ 4,0 kg) a z rozhovoru u něj bylo zřejmé, že tuto
skutečnost dosud nepřijal. Toto zjištění koresponduje i s výsledky dotazníku BAT, kde se
zhoršil ve dvou sledovaných konstruktech (nedostatek důvěry ve vlastní tělo – BAT-2 a
celková nespokojenost s tělem – BAT-3). Z tohoto důvodu byla tomuto probandovi
doporučena po skončení ambulantní léčby následná hospitalizace.
Šest zbylých jedinců po kinezioterapii pohled na sebe změnilo v pozitivním slova
smyslu. Ačkoliv došlo téměř u všech těchto probandů k hmotnostnímu přírůstku, svůj
pohled popisovali především jako větší celkovou spokojenost s tělem.
Stud po terapii nepociťoval již žádný jedinec, ačkoliv před intervencí se za své tělo
stydělo pět probandů. Přesto oblíbené oblečení popisovali všichni probandi stejné před i
po skončení terapie, tedy volné splývavé oblečení. Ani jedna pacientka nezmínila oblibu
v přiléhavém oblečení.
Na otázku „Co se Vám na sobě nelíbí?“ jedinci nejčastěji uváděli, jak se dalo
předpokládat, břicho, hýždě, nohy. Naopak na otázku „Co se Vám na sobě líbí?“ většinou
probandi dlouho přemýšleli a několikrát svou odpověď změnili. Nikdo nebyl schopen najít
nic, co by se jim na sobě líbilo. Ani jedna z anorektiček na tuto otázku před intervencí
nebyla schopna odpovědět. Bulimičky uváděly např. oči, paže, dokonce i nohy a břicho.
Po intervenci anorektičky opět nebyly schopné na tuto otázku jednoznačně
odpovědět. Sexuálně zneužitá žena (1A) ani po intervenci na otázku neodpověděla, zbylé
dvě anorektičky posléze odpověděly, že se jim nyní líbí více jejich tvář, která má méně
vystouplé lícní kosti. I ve skupině bulimiček uváděly jako odpověď na tuto otázku tvář
(3B, 6B), jednalo se o probandy, kteří měli před intervencí BMI přibližně 17.
Pod pojmem domov si pouze dva jedinci představovali bezpečí, a to před i
po intervenci. Zbylí jedinci uváděli hádky, neshody, ponižování, nepochopení atd. V těchto
případech bychom doporučili přednostně do léčby zařadit rodinnou terapii.
Dále jsme se v analýze kvalitativních dat zaměřili na položky s nejvýznamnějšími
rozdíly ve vstupních a výstupních hodnotách podle t-testu. Jsou to položky 2, 8, 16 a 20.
Pokud jsme se snažili dále rozvinout položku 2 („Vlastní tělo se mi zdá jako předmět
bez citu.“) zjistili jsme, jak bylo řečeno výše, že kontakt na nejméně příjemných částech
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těla (hýždě, břicho, vnitřní strana stehen, chodidla) nebyl po intervenci vnímán již tak
negativně. Po intervenci nejpříjemněji jedinci vnímali kontakt nejen na zádech a šíji, ale i
na břiše (proband 2B). Ani odpor k sobě samé již nebyl tak významný.
Pouze čtyři jedinci uvedli v otázkách zaměřených na položku 8 („Když se pozoruji
v zrcadle, nejsem se svým tělem spokojená.“) významné zlepšení. Na otázku „Líbíte se
sama sobě a proč?“ tito jedinci odpověděli po terapii, že ano. Důvodem bylo menší
množství vyčnívajících kostí na povrchu těla (např. dolní žebra, přední spiny pánevních
kostí, lícní kosti atd.). Ovšem ostatní jedinci svou nespokojenost se svým tělem nezměnili.
Četnost pozorování v zrcadle byla nižší. Domnívali jsme se zda se vstupní a
výstupní hodnoty nelišily především proto, že jedinci na klinice neměli možnost se
v zrcadle prohlížet, ale tato domněnka se nepotvrdila. Podle Probst et al. (2008) se někteří
pacienti s PPP zrcadlu vyhýbají a jiní ho naopak vyhledávají až příliš často.
Ačkoliv hodnocení jednotlivých problematických partií se významně nelišilo
před intervenci a po ní. Spokojenost s vlastním břichem v položce 16 („Mé břicho vypadá
jako bych byla těhotná.“) se zvýšila. Důvod větší obliby této problematické partie jedinci
přisuzovali mimo jiné také nácviku břišního dýchání. Uvědomili si totiž, že břišní dýchání
je přirozené. Někteří jedinci s přírůstkem hmotnosti byli se svým břichem spokojenější,
líbilo se jim, že již tolik nevystupují dolní žebra.
Položka 20 („Kontroluji svůj vzhled v zrcadle.“) patří do zbytkového faktoru, tedy
nebyla zahrnuta do hodnocení jednotlivých konstruktů. Při analýze odpovědí z rozhovoru
souvisejících s touto položkou jsme zjistili, že probandi skutečně měli po intervenci menší
tendence a oblibu v pozorování se v zrcadle. Jako důvod uváděli nejčastěji nespokojenost
s vyšší váhou. V zahraničí je běžně součástí léčby i mirror exercise, tedy cvičení
před zrcadlem, jehož cílem je změnit pohled na sebe sama ve smyslu uvědomění si funkce
těla a jeho jednotlivých částí.
Ve všech těchto čtyřech položkách bylo skutečně zaznamenáno výrazné zlepšení i
v rámci strukturovaného rozhovoru pomocí cílených otázek. Toto zjištění potvrzuje
výsledky analýzy BAT pomocí t-testů.
V našem souboru byly tři osoby s MB (3B, 4B a 5B), které měly významný rozdíl
mezi vstupními a výstupními hodnotami. Tyto osoby zjevně svými výsledky zkreslily
zjištěnou statistickou významnost. Proto bylo nutné zjistit, jak budou u těchto jedinců
korespondovat kvalitativní data se zbytkem probandů.
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Odpovědi těchto tří jedinců během strukturovaného rozhovoru se nijak významně
nelišily od zbytku sledované skupiny. Jedinci 3B a 5B se zlepšili téměř ve všech položkách
dotazníku. Tato data korespondovala i s výsledky kvalitativního výzkumu.
Otázky týkající se subjektivního hodnocení kinezioterapie (viz příloha č. 7) jsme
probandům pokládali až po absolvování intervence. Cílem bylo zjistit, jak na ně intervence
působila a zda vnímají nějaký její efekt. Překvapilo nás s jakým pozitivním ohlasem jsme
se setkali. Jedinci oceňovali zařazení kinezioterapie do běžné léčby. Přínos především
vnímali ti probandi, kteří s diagnózou PPP nebyli léčeni poprvé. Zajímavé bylo zjištění, že
ačkoliv se jedinci během kinezioterapie občas bránili přímému kontaktu na jim
nepříjemných partiích, tyto techniky viděli jako nejvíce prospěšné. Probandi se také
přiznali, že na počátku léčby pro ně kinezioterapie nebyla příliš oblíbená. Po dvou týdnech
se na ni již těšili, neboť ji vnímali jako efektní zpestření léčby.
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IV. DISKUSE
Sledování hmotnosti ukázalo, že kinezioterapie neměla negativní vliv na hmotnost
pacientů z obou sledovaných skupin (MA a MB). U pacientů s MA došlo k vyššímu
hmotnostnímu nárůstu, což se ale dalo předpokládat, vzhledem k nižším vstupním
hodnotám a režimové léčbě zaměřené na zvýšení příjmu potravy.
Při analýze celkového skóre v dotazníku Body Attitude Test (BAT) bylo zjištěno,
že výstupní hodnoty byly statisticky významně vyšší než vstupní. Zvolená intervence tedy
měla dopad na vnímání vlastního těla testované populace. Ovšem tyto výsledky není
možné zobecňovat na celou populaci, neboť náš vzorek byl velmi malý.
Jak jsme ale předpokládali, po třech týdnech aplikované kinezioterapie nedošlo
v testovaném vzorku k poklesu celkového skóre v dotazníku BAT pod 36, což je hranice
pro normální vnímání a hodnocení vlastního těla. Naše hypotéza tedy byla potvrzena.
Celkové výsledky celé skupiny i jednotlivých skupin MA a MB se pohybovaly před i
po intervenci v rozmezí pro narušené sebepojetí. Výsledky hospitalizovaných jedinců a
jedinců léčených ambulantně ve Stacionáři pro PPP se také po celou dobu pohybovaly
v oblasti narušeného tělesného sebepojetí.
Pouze ve skupině MB a ve skupině hospitalizovaných jedinců se tělesné sebepojetí
podle prostřední hodnoty celkového skóre zlepšilo. Zhoršení u zbylých dvou skupin se dá
vysvětlit malým počtem probandů (pouze 3). Zajímavé je zjištění, že skupina ze stacionáře
měla konečné skóre po intervenci na dolní hranici pro výrazně narušené sebepojetí. Dá se
předpokládat, že tito jedinci během ambulantní léčby mohli být vystaveni sekundárním
vnějším vlivům v jejich domácím prostředí, např. neshody s rodiči nebo partnerem, ale i
nákup potravin, který je mnohdy jedno z nejtěžších, co na ně čeká.
Pro pacienty s MB je totiž velmi obtížné udělat běžný nákup potravin pouze
na jeden den, neboť velké shromažďování potravin doma může přispět k záchvatu
přejedení. Rozhodně je důležité vyvarovat se nákupu potravin během záchvatu přejídání.
U MA je problém trochu jiný. Mnohdy je pro ně velmi obtížné nakoupit některá vysoce
kalorická jídla (např. čokoládu, zákusek atd.).
Některé kliniky do léčby zařazují i kontrolovaný nákup potravin pod dohledem
odborníka. I tuto část měla kdysi PK VFN ve svém programu, ale bohužel několik let už
tomu tak není. Z výše uvedených důvodů je to určitě škoda, protože by to jistě přispělo
ke snazšímu návratu jedinců do jejich běžného života.
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Z analýzy jednotlivých konstruktů dotazníku BAT byly zjištěny statisticky
významně vyšší výstupní hodnoty pouze v dimenzi negativní hodnocení velikosti těla
(BAT-1). U zbylých dvou konstruktů (nedostatek důvěry ve vlastní tělo – BAT-2 a celková
nespokojenost s tělem – BAT-3) nebyly zaznamenány významné věcné i statistické
rozdíly. Naše hypotézy byly tedy částečně potvrzeny.
Pokud jsme hodnotili jednotlivé skupiny pacientů, zjistili jsme, že ke zlepšení jak
u MA, tak u MB došlo pouze v konstruktu nedostatku důvěry ve vlastní tělo (BAT-2).
Většina technik kinezioterapie je zaměřena právě na práci s důvěrou ať už ve vlastní tělo,
nebo v ostatní jedince. U MA došlo navíc ke zlepšení v celkové nespokojenosti s tělem
(BAT-3) a u MB v negativním hodnocení velikosti těla (BAT-1). Nespokojenost
s jednotlivými částmi těla vystihuje právě konstrukt negativní hodnocení velikosti těla.
Během relaxačních technik, masáží atd., které v rámci kinezioterapie používáme,
pracujeme právě s jednotlivými částmi těla, jejich uvědoměním a následným uvolněním.
Medián celkového skóre v dotazníku BAT ukázal zlepšení pouze u skupiny MB,
naopak u MA došlo ke zhoršení.
Průměrná doba hospitalizace byla 34,43 dní, pobyt v denním stacionáři průměrně
činil 49,0 dní. Přesto bylo u jedinců hospitalizovaných zaznamenáno zlepšení ve všech
třech konstruktech BAT. Ve stacionáři došlo ke zhoršení v konstruktu nedostatek důvěry
ve vlastní tělo (BAT-2), ostatní oblasti zůstaly po skončení intervence beze změn.
Tři probandi s MB (3B, 4B, 5B), jejichž rozdíl mezi vstupními a výstupními
hodnotami v dotazníku BAT byl nejvýznamnější, byli hospitalizováni kolem 40ti dní. Toto
zjištění ukazuje, že efekt kinezioterapie je pozitivní, pokud je dostatečně dlouhý. Z toho se
dá usuzovat, že pokud by byla možnost do výzkumu zařadit více probandů a provádět
s nimi intervenci po dostatečně dlouhou dobu (5-6 týdnů), podařilo by se nám prokázat
skutečný efekt kinezioterapie.
Dle naší hypotézy Test pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie neprokázal
u jedinců s MA ani MB po absolvování intervence žádné signifikantní rozdíly mezi
vstupními a výstupními hodnotami. Ani Test siluet postav dle Stunkarda neprokázal
signifikantní rozdíly před a po intervenci.
Vzájemná korelace mezi Testem siluet dle Stunkarda a položkami z dimenzí
dotazníku negativní hodnocení velikosti těla (BAT-1) a celková nespokojenost s tělem
(BAT-3) dle naší hypotézy nebyla prokázána.
Problém, se kterým jsme se museli potýkat, byla výrazná experimentální mortalita.
V období od 12.7. 2010 do 30.11. 2010 do studie vstoupilo celkem 36 probandů, většina
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z nich léčbu předčasně ukončila, buď z důvodu nástupu na vysokou školu, nebo odchodu
na revers. Při vytváření homogenní skupiny pouze deset jedinců splnilo naše kritéria
pro zařazení do výzkumu. Jiné faktory ovlivňující délku pobytu jsou např. nespolupráce
pacienta, nepravidelné docházení do stacionáře a další.
V našem případě nebylo rozdělení do skupin MA a MB randomizované, což může
výrazně ovlivnit vznik interpretačních chyb. Jak bylo řečeno výše, nevýhodou našeho
výzkumu bylo, že na PK VFN nejsou rozděleny skupiny PPP podle diagnózy, ačkoliv je
zde samostatná skupina pro PPP. Současně se tu mísí jedinci z Oddělení pro PPP s jedinci
ze stacionáře.
Také by příště bylo vhodnější zvolit pro výzkum jiné časové období, především
kvůli plánovaným nástupům na vysoké školy, a také kvůli uzavírání některých oddělení
v období prázdnin, včetně toho pro PPP.
Provést podobnou krátkodobou studii tak, aby měla větší validitu a byla
zevšeobecnitelná, není dle našeho názoru možné. Důvodem je omezená kapacita
jednotlivých oddělení, která neumožňuje rozdělení hospitalizovaných pacientů na dvě
skupiny – sledovanou a kontrolní.
Vnímání a hodnocení vlastního vzhledu je značně subjektivní, proto je velmi těžké
data kvantifikovat, z tohoto důvodu Fialová (2007) doporučuje metody kombinovat, aby
nedošlo k ovlivnění některými proměnnými, které nemusíme předpokládat. V našem
případě jsme kombinovali kvantitativní hodnocení pomocí dotazníku BAT a subjektivní
hodnocení na škále siluet.
Dotazníkové studie ukazují kvantitativní míru spokojenosti s tělem, zjišťují
především kognitivně emocionální aspekty vnímání těla a postoje k němu (jeho velikost,
váhu nebo celkovou nespokojenost). Ačkoli jsou dotazníkové metody velmi populární a
dobře zavedené, je třeba brát v úvahu sklon zastírat nebo minimalizovat problém a
odpovídat společensky přijatelně (Fialová, 2007; Kocourková & Koutek, 2002).
Dotazník BAT se nám jeví jako vhodný nástroj, neboť hodnotí jednotlivé aspekty
porušeného tělesného sebepojetí, což jsou nespokojenost s tělem jako celkem, jeho
jednotlivými částmi a vztah k vlastnímu tělu. Jeho výhoda je také v tom, že se snadno
vyhodnocuje. Na druhé straně je jeho nedostatkem, že není v České republice
standardizován.
V Testu pro hodnocení senzorických podnětů dle Petrie není standardizován počet
pokusů a lateralita provedení. Jednotlivé výzkumy se v těchto parametrech neshodují.
V naší studii jsme vycházeli ze studie Křikavové (2011), která zjistila signifikantní rozdíl
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v přesnosti odhadu šířky hranolu mezi sledovanou skupinou jedinců s Failed back surgery
sydrome a skupinou kontrolní pouze v 1. pokusu (p = 0,031). Tento test dosud nebyl použit
ve spojitosti s PPP. Bohužel se nám nepodařilo prokázat vhodnost jeho využití v této
oblasti.
Ani k Testu siluet postav dle Stunkarda není vytvořena přesná metodika
pro vyhodnocování, a tudíž ani reliabilita není známa (Léblová, 2010). Tato škála siluet
není intervalové povahy což znamená, že rozdíly mezi jednotlivými siluetami nejsou
konstantní, z čehož vyplývají omezení v jejím použití a následném zpracování výsledků
(Léblová, 2009).
Domníváme se, že pro větší úspěšnost kinezioterapie je nutná dlouhodobá
spolupráce fyzioterapeuta s pacienty s PPP. Nejen, že si fyzioterapeut na psychiatrické
klinice vytvoří potřebné zázemí včetně důvěry psychiatrů a psychologů, ale bude moci
jednotlivé techniky stále více zdokonalovat. Fyzioterapeut specializovaný na práci s PPP
by mimo jiné mohl pomoci i v jiných oblastech např. nákupy potravin, návštěva koupaliště
i organizace kolektivních sportovních činností. Právě fyzioterapeut je odborníkem
na správné pohybové chovaní, tudíž pacienti se během kinezioterapie mohou dozvědět a
naučit něco nového.
Podle Thome a Espelage (2004) je motivace ke cvičení za účelem snížení tělesné
hmotnosti na rozdíl od zdravých osob až na jednom z posledních míst. Problematika
vztahu k fyzické aktivitě je u pacientů s PPP dána především jejím negativním emočním
prožíváním (Thome & Espelage, 2004), což můžeme pomocí kinezioterapie ovlivnit.
Je také nezbytné, aby součástí terapeutického týmu byli nejen lékaři, psychologové,
zdravotní sestry a sociální pracovníci, ale i fyzioterapeuti, ergoterapeuti, arteterapeuti atd.
Vzájemná spolupráce, podpora a důvěra v týmu zajistí účinnější a úspěšnější léčbu.
Pacienti s PPP mají často tendence manipulovat s okolím a pokud vycítí nespolupráci, jistě
toho využijí.
Je důležité si uvědomit, že dříve nebo později konfrontace s vlastním tělem čeká
každého jedince s PPP v osobním životě (intimní život, či např. při sportu, na koupališti
atd.). Kinezioterapie má posloužit jako příprava na tuto konfrontaci v chráněném prostředí
psychiatrické kliniky. Pokud by se během kinezioterapie vyskytly jakékoliv potíže
s určitým pacientem, měl by se fyzioterapeut poradit se zbytkem terapeutického týmu.
Rozhodně není řešením pacientovi zakázat účast na kinezioterapii, ale pokusit se
společnými silami v týmu problém řešit. Myslíme si, že by v tomto případě mohla pomoci
účast psychologa na skupině kinezioterapie.
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Během našeho výzkumu jsme se bohužel často nesetkali s rovnocenným
začleněním fyzioterapeuta do terapeutického týmu, což shledáváme jako nepříznivé
pro terapeutický efekt.
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V. ZÁVĚR
Za posledních 40 let mnoho psychiatrických klinik v Evropě zařadilo fyzickou
aktivitu a techniky zaměřené na uvědomění si vlastního těla jako součást komplexní léčby
psychiatrických pacientů. Tato specifická terapie je často prezentována jako pohybová
léčba, sportovní terapie (Bewegungstherapy) a od roku 1980 jako psychomotorická terapie
(kinezioterapie). Její základní cíle jsou zlepšit jak psychickou tak fyzickou pohodu a
podpořit nebo zlepšit fyzickou zdatnost jedinců s duševní poruchou, jako jsou např. PPP,
poruchy osobnosti, poruchy nálad, úzkostné stavy atd. v psychiatrických klinikách v Belgii
a Holandsku se nejčastěji používá program skládající se z velkého množství sportů a her,
fyzických aktivit a relaxačních technik (Knapen et al., 2005).
Probst et al. (2008) uvádí, že otázka vlivu PMT na prožívání těla je dnes
zodpověditelná více z klinického než čistě vědeckého hlediska. Je složité přinést v tomto
odvětví signifikantní důkazy v podobě experimentu, protože součástí prožívání těla jsou
odlišné aspekty, a léčba většinou spočívá ve vícerozměrném přístupu,.
Přestože se v České republice formálně neujala žádná pohybová intervence pro
jedince s PPP, setkává se vždy s velkou popularitou nejen u nich samotných, ale i
u personálu psychiatrických klinik. Některé experimenty (Touyz et al., 1984) spíše
poukazují na vyšší psychickou pohodu jednak pacientů, tak i personálu, při zařazení
pohybového programu do léčby PPP. Fyzická aktivita funguje jako forma odměny za
váhový přírůstek a spolupráci pacienta. Je pro ně přijatelnější formou léčby, která přináší
nejen příjemné pocity, snížení úzkostných stavů, zlepšení nálady, ale i normalizaci váhy a
stravovacích návyků. Celkově se zvyšuje i důvěra pacienta v samotnou léčbu, jako
výsledek pocitů pohody a uklidnění, které s sebou fyzická aktivita také přináší. Nesmíme
opomenout to, že se jedinci současně učí zdravému způsobu pohybu (Beumont et al.,
1994). Mnoho léčebných programů je ale přesto založeno na redukci přehnané pohybové
aktivity u jedinců s MA.
Tím, že pacient porozumí tomu, co se s ním na tělesné rovině děje ve stresových
obdobích, eliminuje se jeho strach z nepříjemných situací. Dalším důležitým přínosem je
práce s emocemi a verbalizace prožitků, která vede k následnému hlubšímu pochopení
sebe sama. Cvičení má krátkodobý i dlouhodobý pozitivní účinek na sebeprožívání i
psychickou pohodu a posiluje kromě tělesných funkcí i funkce emocionální. Příznivě
ovlivňuje zejména úzkost, depresi, tenzi a vnímání stresu (Chudějová, 2004).

134

Jak uvádí Fialová (2007) aktivní lidé bývají spokojenější se svým vzhledem,
zdatností i zdravím, a trpí také méně psychosomatickými obtížemi. Jejich pozitivní tělesné
sebepojetí ovlivňuje příznivě i celkový obraz o vlastní osobě (Fialová, 2007). Je tedy
důležité, zvláště u psychiatrických pacientů se sklony k sebepoškozování, včetně MA, MB,
do léčby zařadit i pohybovou léčbu, ideálně PMT (kinezioterapii), která byla pro tyto účely
vytvořena.

„Změna sociálních podmínek, které ženou lidi do chorobné závislosti a jiných psychických
poruch, se uskutečňuje jen pomalu a musí začínat u každého z nás. Obzvlášť se musíme
snažit o to, abychom se k sobě navzájem chovali lidštěji a s větším pochopením a překonali
konzumní myšlení orientované jen na výkon a spotřebu. To bude prospěšné nejen
pro mladé lidi, kteří takovou společnost odmítají útěkem do mentální anorexie (a jiných
PPP, pozn. autora), ale konec konců pro nás všechny.“
(Leibold, 1995)

135

VI. POUŽITÁ LITERATURA
1.

ABELLA, E., FELIU, E., GRANADA, I. et al. Bone marrow changes in
anorexia nervosa are correlated with the amount of weight loss and not with
other clinical findings. American Journal of Clinical Pathology, 2002, 118(4),
582-588. ISSN 0002-9173.

2.

ADÁMKOVÁ, M., HÁTLOVÁ, B. Systematic review of researches testing
movement and body techniques in the treatment of eating disorders. In: Epsychologie. [online]. 2009, 3(4), 55-60 [cit. 12.4.2011]. Dostupné z: http://epsycholog.eu/ pdf/adamkovaetal.pdf

3.

ADÁMKOVÁ, M. Systematický přehled výzkumů ověřujících na pohyb anebo
tělo zaměřenou terapii v rámci léčby onemocnění porucha příjmu potravy.
Autoreferát disertační práce. In: Universita Karlova, FTVS. [online]. 2010 [cit.
25.4.2011]. Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/ images/stories/Adamkova_cz.pdf

4.

ADÁMKOVÁ SÉGARD, M., PROBST, M., 2010. Vliv psychomotorické
terapie na uzdravení pacienta s poruchou příjmu potravy. In: HÁTLOVÁ, B.,
KIRCHNER, J. et al. Kapitoly z teorie psychomotorické terapie. Praha:
European Science and Art Publishing & Asociace psychologů sportu, s.118-120.
ISBN 978-80-87504-02-4.

5.

ALEXANDER-MOTT, L., LUMSDEN, D.B. Understanding eating disorders:
Anorexia nervosa, bulimia nervosa and obesity. 1. vyd. Washington, DC: Taylor
and Francis, 1994. 320 s. ISBN 978-15-6032-295-5.

6.

ARCELUS, J., MITCHELL, A.J., WALES, J., NIELSEN, S. Mortality rates in
patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36
studies. Archives of General Psychiatry, 2011, 68(7), 724-731. ISSN 1538-3636.

7.

ATKINS, D.M., SILBER, T.J. Clinical Spectrum of Anorexia Nervosa in
Children. Journal of Developmental and Behavior Pediatrics, 1993, 4(14), 211–
216. ISSN 1536-7312.

8.

AVRAHAM, Y., HAO, S., MENDELSON, S., BERRY, E.M. Tyrosine
improves apetite, cognition, and exercise tolerance in activity anorexia.
Medicine and Science in Sports and Exercise, 2001, 33(12), 2104-2110. ISSN
0195-9131.

136

9.

BACALTCHUK, J., HAY, P., TREFIGLIO, R. Antidepressants versus
psychological treatments and thein combination for bulimia nervosa. Cochrane
Database of Systematic Review, 2001, (4): CD003385. ISSN 1469-493X.

10.

BACALTCHUK, J., HAY, P. Antidepressants versus placebo for people with
bulimia nervosa. Cochrane Database of Systematic Review, 2003, (4):
CD003391. ISSN 1469-493X.

11.

BACHRACH, L.K., GUIDO, D., KATZMAN, D., LITT, I.F., MARCUS, R.
Decreased bone density in adolescent girls with anorexia nervosa. Pediatrics,
1990, 86(3), 440-447. ISSN 0031-4005.

12.

BALL, J, MITCHELL, P. A randomized controlled study of cognitive behavior
therapy and behavioral family therapy for anorexia nervosa patients. Eating
Disorders, 2004, 12(4), 303-314. ISSN 1064-0266.

13.

BANKER, J.D., KLUMP, K.L. Research and clinical practise. A dynamic
tension in the eating disorder field. In: Eating Disorders Review. [online]. 2010,
21(4)

[cit.

1.2.2013].

Dostupné

z:

http://www.eatingdisordersreview.com/nl/nl_edr_21_4_1.html

14.

BECKER, A.E., BURWELL, R.A., HERZOG, D.B., HAMBURG, P.,
GILMAN, S.E. Eating behaviours and attitudes following prolonged exposure to
television among ethnic Fijian adolescent girls. British Journal of Psychiatry,
2002, 180(6), 509-514. ISSN 0007-1250.

15.

BENCKO, V., HRACH, K., MALÝ, M., PIKHART, H., REISSIGOVÁ, J.,
SVAČINA, Š., TOMEČKOVÁ, M., ZVÁROVÁ, J. Statistické metody
v epidemiologii. In: EuroMISE. [online]. 2003 [cit. 25.7.2011]. Dostupné z:
http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=epidem

16.

BENDA, J. Meditace, všímavost a nové směry KBT. In: Konfrontace – časopis
pro psychoterapii. [online]. 2006, 3(65), 132-135 [cit. 1.9.2010]. Dostupné z:
http://www.psychoterapeut.net/downloads/benda2006.pdf

17.

BENDA, J. Všímavost v psychologickém výzkumu a klinické praxi. In:
Československá psychologie. [online]. 2007, 51(2), 129-140 [cit. 1.9.2010].
Dostupné z: http://www.psychoterapeut.net/downloads/benda2007.pdf

18.

BEN-TOVIM, D.I. Women`s body attitude: A review of measurement
techniques. International Journal of Eating Disorders, 1991, 10(2), 155-167.
ISSN 0276-3478.

137

19.

BESTOVÁ, Z. Vliv Feldenkraisovy metody na tělesné schéma. Praha, 2012.
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 2. lékařská fakulta. Klinika
rehabilitace a tělovýchovného lékařství. 2012. 96s. Vedoucí práce M. Lepšíková.

20.

BEUMONT, P.J.V., ARTHUR, B., RUSSELL, J.D., TOUYZ, S.W. Excessive
physical activity in dieting disorder patiens: Proposals for a supervised exercise
program. International Journal of Eating Disorders, 1994, 15(1), 21-36. ISSN
0276-3478.

21.

BIRMINGHAM, C.L., GOLDNER, E.M., BAKAN, R. Controlled trial of zinc
supplementation in anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders,
1994, 15(3), 251-255. ISSN 0276-3478.

22.

BLAHUŠ,

P.

K systémovému

pojetí

statistických

metod

v metodologii

empirického výzkumu chování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 224 s. ISBN 807184-100-5.
23.

BOROVANSKÝ, L. et al. Soustavná anatomie člověka II. 4. dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1973. 476 s. bez ISBN.

24.

BOUDETTE, R. Question & Answer: Yoga in the Treatment of Disordered
Eating and Body Image Disturbance. How can the Practice of Yoga be Helpful
in Recovery from an Eating Disorder? Eating Disorders, 2006, 14(2), 167-170.
ISSN 1064-0266.

25.

BREWERTON, T.D., STELLEFSON, E.J., HIBBS, N., HODGES, E.L.,
COCHRANE, C.E. Comparison of eating disorder patients with and without
compulsive exercising. International Journal of Eating Disorders, 1995, 17(4),
413-416. ISSN 0276-3478.

26.

BRUCH, H. Perceptual and conceptual disturbances in anorexia nervosa.
Psychological Medicine, 1962, 24(2), 187-194. ISSN 0033-2917.

27.

BUCHSBAUM, M.S., SILVERMAN, J. Stimulus Intensity Control and the
Cortical Evoked Response. Psychosomatic medicine, 1968, 30(1), 12-22. ISSN
0033-3174.

28.

BULIK,

C.M.,

SULLIVAN,

P.F.,

TOZZI,

F.,

FURBERK,

H.,

LIECHTENSTEIN, P., PEDERSEN, N.L. Prevalence, heritability, and
prospective risk factors for anorexia nervosa. In: Formerly Archives of General
Psychiatry. [online]. 2006, 63(3), 305-312 [cit. 28.8.2012]. Dostupné z:
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=209373

138

29.

BULIK, C.M., BERGMAN, N.D., BROWNLEY, K.A., SEDWAY, J.A.,
LOHR, K.N. Anorexia nervosa treatment: A systematic review of randomized
controlled trials. International Journal of Eating Disorders, 2007, 40(4), 310320. ISSN 0276-3478.

30.

BUSHNELL, J.A., WELLS, J.E., HORNBLOW, A.R., OAKLEY-BROWNE,
M.A., JOYCE, P. Prevalence of three bulimia syndromes in the general
population. Psychological Medicine, 1990, 20(3), 671-680. ISSN 0033-2917.

31.

CAREI, T.R., FYFE-JOHNSON, A.L., BREUNER, C.C., BROWN, M.A.
Randomized controlled clinical trial of yoga in the treatment of eating disorders.
Journal of Adolescent Health, 2010, 46(4), 346-351. ISSN 1054-139X.

32.

CARLAT, D.J., CAMARGO, C.A., JR., HERZOG, D.B. Eating disorders in
males: a report on 135 patients. American Journal of Psychiatry, 1997, 154(8),
1127-1132. ISSN 0002-953X.

33.

CARTER, J.C., OLMSTED, M.P., KAPLAN, A.S., MCCABE, R.E., MILLS,
J.S., AIMÉ, A. Self-help for bulimia nervosa: a randomized controlled trial.
American Journal of Psychiatry, 2003, 160(5), 973-978. ISSN 0002-953X.

34.

CASPER, R.C. Behavioral activation and lack of concern, core symptoms of
anorexia nervosa? International Journal of Eating Disorders, 1998, 24(4), 381393. ISSN 0276-3478.

35.

CLAUDE-PIERRE, P. Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy. Jak
rozumět příčinám anorexie a bulimie a jak je léčit. Přeložil Z. Dušek. Praha:
Pragma, 2001. 264 s. ISBN 80-7205-818-5.

36.

COOPER, P.J. Mentální bulimie a záchvatovité přejídání: Jak se uzdravit.
Olomouc: Votobia, 1995. 208 s. ISBN 80-85885-97-2.

37.

COOPER, P.J., COKER, S., FLEMING, C. An evaluation of the efficacy of
supervised cognitive behavioral self-help bulimia nervosa. Journal of
Psychosomatic Research, 1996, 40(3), 281-287. ISSN 0022-3999.

38.

CURRIN, L., SCHMIDT, U., TREASURE, J., JICH, H. Time trends in eating
disorder incidence. British Journal of Psychiatry, 2005, 186(2), 132-135. ISSN
0007-1250.

39.

DAMASIO, A.R. The feeling of what happens: Body and emotion in the making
of consciousness. Londýn: Harcourt, 1999. 386 s. ISBN 978-01-5601-075-7.

139

40.

DARE, CH., EISLER, I. A multi-family group day treatment programme for
adolescent eating disorder. European Eating Disorders Review, 2000, 8(1), 4-18.
ISSN 1072-4133.

41.

DAUBENMIER, J. The relationship of Yoga, body awareness, and body
responsiveness to self-objectification and disordered eating. Psychology of
Women Quarterly, 2005, 29(2), 207-219. ISSN 0361-6843.

42.

DEAUX, E. A psychophysiological influence on the choice of illicit drugs.
Physiological Psychology, 1976, 4, 401-404. ISSN 0090-5046.

43.

DEMITRACK, M.A., PUTNAM, F.W., BREWERTON, T.D., BRANDT, H.A.,
GOLD P.W. Relation of clinical variables to dissociative phenomena in eating
disorders. American Journal of Psychiatry, 1990, 147(9), 1184-1188. ISSN
0002-953X.

44.

DENOON, D.J. Controlled Exercise May Help Anorexia. Weight Gain Seen in
Anorexia Patients After Safe Exercise. In: WebMD. [online]. 23.7.2004 [cit.
5.4.2009].

Dostupné

z:

http://www.webmd.com/mental-health/anorexia-

nervosa/news/20040723/controlled-exercise-may-help-anorexia

45.

DOLEŽAL, O., 2010. Neurologické aspekty poruch příjmu potravy. In:
PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, s. 223-228. ISBN 978-80-247-2425-6.

46.

DOUGLASS, L. Yoga as an intervention in the treatment of eating disorders:
Does it help? Eating Disorders, 2009, 17(2), 126-139. ISSN 1064-0266.

47.

DOWNING, P.E., JIANG, Y., SHUMAN, M., KANWISHER, N. A cortical
area selective for visual processing of the human body. Science, 2001,
293(5539). 2470-2473. ISSN 0036-8075.

48.

DREWNOWSKI, A., YEE, D.K., KRAHN, D.D. Bulimia in college women:
incidence and recovery rates. American Journal of Psychiatry, 1988, 145(6),
753-755. ISSN 0002-953X.

49.

EBELING, H., TAPANAINEN, P., JOUTSENOJA, A., et al. A praktice
guideline for treatment of eating disorders in children and adolescents. Annals of
Medicine, 2003, 35(7), 488-501. ISSN 0785-3890.

50.

EDDY, K.T., HENNESSEY, M., THOMPSON-BRENNER, H. Eating
pathology in East African women: the role of media exposure and globalization.
Journal of Nervous and Mental Disease, 2007, 195(3), 196-202. ISSN 00223018.
140

51.

EISLER, I., DARE, CH., RUSSELL G.F.M., SZMUKLER, G., LE GRANGE,
D., DODGE, E. Family and individual therapy in anorexia nervosa: A 5-year
follow-up. Archives of General Psychiatry, 1997, 54(11), 1025-1030. ISSN
1538-3636.

52.

FAIRBURN, CH.G. Interpersonal psychotherapy for bulimia nervosa. Clinical
Psychologist, 1994, 47(4), 21-22. ISSN 1742-9552.

53.

FAIRBURN, CH.G., NORMAN, P.A., WELCH, S.L., O`CONNOR, M.E.,
DOLL, H.A., PEVELER, R.C. A prospective study of outcome in bulimia
nervosa and the long-term effects of three psychological treatments. Archives of
General Psychiatry, 1995, 52(4), 304-312. ISSN 1538-3636.

54.

FAIRBURN, CH.G., HARRISON, P.J. Eating disorders. Lancet, 2003,
361(9355), 407-416. ISSN 0140-6736.

55.

FAIRBURN, CH.G. Cognitive Behaviour Therapy and Eating Disorders. New
York: Guilford Press, 2008. 324 s. ISBN 978-1-59385-709-7.

56.

FALTUS, F. Anorexia mentalis: Anorektické syndromy, jejich diagnostika a
léčba. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1979. 141 s. bez ISBN.

57.

FALTUS, F. První zkušenosti s jednotkou specializované péče pro mentální
anorexie. Československá psychiatrie, 1985, 81(6), 374-380. ISSN 0069-2336.

58.

FALTUS, F. Společenské uplatnění a pracovní zařazení nemocných s poruchou
příjmu potravy. In: Psychiatrie pro praxi: VII. Mezioborová konference
o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí: 19.3.-21.3. 2009.
Praha, ČR. 2009, s. 11. ISBN 978-80-87327-02-9.

59.

FALTUS, F., 2010. Historie poruch příjmu potravy. In: PAPEŽOVÁ, H.
Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 20-24.
ISBN 978-80-247-2425-6.

60.

FAVARO, A., FERRERA, S., SANTONASTASO, P. The spectrum of eating
disorders in young women: a prevalence study in a general population sample.
Psychosomatic Medicine, 2003, 65(4), 701-708. ISSN 0033-3174.

61.

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat
lidskou duši. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6.

62.

FIALOVÁ, L. Body image jako součást sebepojetí člověka. 1. vyd. Praha:
Karolinum, 2001. 269 s. ISBN 80-246-0173-7.

63.

FIALOVÁ,

L.

Metody

zkoumání

nespokojenosti

kinantropologie, 2007, 11(3), 41-47. ISSN 1211-9261
141

s

tělem.

Česká

64.

FISHER, B.A., SCHENKMAN, M. Functional recovery of a patient with
anorexia nervosa: physical therapist management in the acute care hospital
setting. Physical Therapy, 2012, 92(4), 595-604. ISSN 0031-9023.

65.

FOLKINS, C., SIME, W. Physical fitness training and mental health. American
Psychologist, 1981, 36(4), 373-389. ISSN 0003-066X.

66.

FRANK, G.K., KAYE, W.H., MELTZER, C.C., et al. Reduced 5-HT2A
receptor binding after recovery from anorexia nervosa. Biological Psychiatry,
2002, 52(9), 896-906. ISSN 0006-3223.

67.

FREEMAN, CH.P., 1999. Zdravotní komplikace mentální anorexie a mentální
bulimie a jejich léčba. In: KRCH, F.D. Poruchy příjmu potravy. 1. vyd. Praha:
Grada Publishing, a.s., s. 95-105. ISBN 80-7169-627-7.

68.

FRIEDERICH, H.CH., SCHILD, S., WILD, B., ZWAAN, M. DE, QUENTER,
A., HERZOG, W., ZIPFEL, S. Treatment outcome in people with subthreshold
compared with full-syndrome binge eating disorder. Obesity, 2007, 15(2), 283287. ISSN 1930-739X.

69.

FURTH, E.F. VAN, 1998. The treatement of anorexia nervosa. In: HOEK H.W.
et al Neurobiology in the Treatment of Eating Disorders. 1. vyd. New York:
John Wiley and Sons Ltd., s. 315-330. ISBN 0-471-98102-8.

70.

GANONG, W.F. Přehled lékařské fysiologie. 6. vyd. (1. české vyd.). Praha:
Avicenum, 1976. 632 s. bez ISBN.

71.

GARDNER, R.M., FRIEDMAN, B.N., JACKSON, N.A. Methodological
concerns when using silhouettes to measure body image. Perceptual and Motor
Skills, 1998, 86(2), 387-395. ISSN 0031-5125.

72.

GARDNER, R.M., RICK, M., FRIEDMAN, B. et al. Body size estimation, body
dissatisfaction and ideal preference in children six through thirteen. Journal of
youth and adolescence, 1999, 28(5), 603-618. ISSN 0047-2891.

73.

GARDNER, J., WILKINSON, P. Is family therapy the most effective treatement
for anorexia nervosa? Psychiatria Danubina, 2011, 23(1), 175-177. ISSN 03535053.

74.

GARFINKEL, P.E., GARNER, D.M. Anorexia Nervosa: A Multidimensional
Perspective. New York: Brunner/Mazel, 1982. 379 s. ISBN 978-08-763-0297-2.

142

75.

GARFINKEL, P.E, LIN, E., GOERING, P., SPEGG, C., GOLDBLOOM, D.S.,
KENNEDY, S., KAPLAN, A.S., WOODSIDE D.B. Bulimia nervosa in a
Canadian community sample: Prevalence and comparison of subgroups.
American Journal of Psychiatry, 1995, 152(7), 1052-1058. ISSN 0002-953X.

76.

GARFINKEL, P.E, LIN, E., GOERING, P., SPEGG, C., GOLDBLOOM, D.S.,
KENNEDY, S., KAPLAN, A.S., WOODSIDE, D.B. Should amenorrhoea be
necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? Evidence from a Canadian
community sample. British Journal of Psychiatry, 1996, 168(4), 500-506. ISSN
0007-1250.

77.

GARNER, D.M., GARFINKEL, P.E. Body Image in Anorexia Nervosa:
Measurement, Theory and Clinical Implications. International Journal of
Psychiatry in Medicine, 1981, 11(3), 263-284. ISSN 0091-2174.

78.

GARNER, D.M., BEMIS, K.M. A cognitive-behavioral approach to anorexia
nervosa. Cognitive Therapy and Research, 1982, 6(2), 123-150. ISSN 01475916.

79.

GARNER, D.M., GARFINKEL, P.E. Handbook of Treatment for Eating
Disorders. 2. vyd. New York: Guilford Press, 1997. 528 s. ISBN 1-57230-186-4.

80.

GARNER, D.M., 1997. Psychoeducational principles in treatment. In:
GARNER, D.M., GARFINKEL, P.E. Handbook of Treatment for Eating
Disorders. 2. vyd. New York: Guilford Press, s. 145-177. ISBN 1-57230-186-4.

81.

GARNER, D.M., VITOUSEK, K.M., PIKE, K.M., 1997. Cognitive-behavioral
therapy for anorexia nervosa. In: GARNER, D.M., GARFINKEL, P.E.
Handbook of Treatment for Eating Disorders. 2. vyd. New York: Guilford Press,
s. 94-144. ISBN 1-57230-186-4.

82.

GARNER, D.M., 1999. Přehled léčby poruch příjmu potravy. In: KRCH, F.D.,
et al. Poruchy příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 127-137.
ISBN 80-7169-627-7.

83.

GEIST, R., HEINMAA, M., STEPHENS, D., DAVIS, R., KATZMAN, D.K.
Comparison of family therapy and family group psychoeducation in adolescents
with anorexia nervosa. Canadian Journal of Psychiatry, 2000, 45(2), 173-178.
ISSN 1497-0015.

143

84.

GOLDMAN, D., KOHN, P.M., HUNT, R.W. Sensation seeking, augmentingreducing, and absolute auditory threshold: A strength of the nervous system
perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(2), 405411. ISSN 0022-3514.

85.

GOLDNER, E.M., BIRMINGHAM, C.L., 1994. Treatment of anorexia nervosa.
In: ALEXANDER-MOTT, L., LUMSDEN, D.B. Understanding eating
disorders: Anorexia nervosa, bulimia nervosa and obesity. 1. vyd. Washington,
DC: Taylor and Francis, s. 246-283. ISBN 978-15-6032-295-5.

86.

GORGOL, D. Diplomová práce: Sport a právo. In: Masarykova Univerzita
v Brně, Právnická fakulta. [online]. 2005 [cit. 18.2.2007]. Dostupné z:
http://is.muni.cz/th/53693/pravf_m/ diplomka.doc.txt

87.

GOWERS, S., CRISP, A.H., JOUGHIN, N., BHAT, A. Premenarcheal anorexia
nervosa. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1991, 32(3), 401-569.
ISSN 0164-1735.

88.

GOYAL, S., BALHARA, Y.P., KHANDELWAL, S.K. Revisiting Classification
of Eating Disorders-toward Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders-5 and International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems-11. Indian Journal of Psychological Medicine, 2012, 34(3),
290-296. ISSN 0253-7176.

89.

GRANGE, D. LE, TELCH, CH.F., TIBBS, J. Eating attitudes and behaviors in
1,435 South African caucasian and non-caucasian college students. In: American
Journal of Psychiatry. [online]. 1998, 155(2), 250-254 [cit. 15.1.2013].
Dostupné z: http://ajp.psychiatryonline.org/data/Journals/AJP/3685/250.pdf

90.

GRANGE, D. LE, SCHMIDT, U. The treatment of adolescents with bulimia
nervosa. Journal of Mental Health, 2005, 14(6), 587-597. ISSN 0963-8237.

91.

GRINSPOON, S., BAUM, H., LEE, K., ANDERSON, E., HERZOG, D.,
KLIBANSKI, A. Effects of short-term recombinant human insulin-like growth
factor-I administration on bone turnover in osteopenic women with anorexia
nervosa. Journal of Clinical Endokrinology & Metabolism, 1996, 81(11), 38643870. ISSN 0021-972X.

144

92.

GRINSPOON, S., MILLER, K., COYLE, C., KREMPIN, J., ARMSTRONG,
C., PITTS, S., HERZOG, D., KLIBANSKI, A. Severity of osteopenia in
estrogen-deficient women with anorexia nervosa and hypothalamic amenorrhea.
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1999, 84(6), 2049-2055. ISSN
0021-972X.

93.

GROGAN, S. Body image. Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha:
Grada Publishing. 2000. 184 s. ISBN 80-7169-627-7.

94.

GRUNWALD, M., ETTRICH, C., ASSMANN, B., DÄHNE, A., KRAUSE, W.,
BUSSE, F., GERTZ, H.J. Deficits in haptic perception and right parietal theta
power changes in patients with anorexia nervosa before and after weight gain.
International Journal of Eating Disorders, 2001, 29(4), 417-428. ISSN 02763478.

95.

GUNDLACH, A.L. Galanin/GALP and galanin receptors: role in central control
of feeding, body weight/obesity and reproduction? European Journal of
Pharmacology, 2002, 440(2-3), 255-268. ISSN 0014-2999.

96.

HADAŠ, L. Poruchy příjmu potravy: Psychosociální přístup rodinné terapie.
Disertační práce. In: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií.
[online].

2007.

[cit.

15.1.2013].

Dostupné

z:

http://is.muni.cz/th/55290/fss_d/Disertacni_prace.pdf

97.

HALMI, K.A., ECKERT, E., LADU, T.J., COHEN, J. Anorexia nervosa:
Treatment efficacy of cyproheptadine and amitriptyline. Archives of General
Psychiatry, 1986, 43(2), 177-181. ISSN 1538-3636.

98.

HALUZÍK, M., PAŘÍZKOVÁ, M., HALUZÍK, M.M. Adiponectin and its role
in

the

obesity-induced

insulin

resistance

and

related

complications.

Physiological Research, 2004, 53(2), 123-129. ISSN 0862-8408.
99.

HALUZÍK, M. Chemie obezity. Čím je regulován příjem potravy? Vesmír,
2005, 84(6), 352-355. ISSN 1214-4029.

100. HALUZÍK, M., 2010. Neuroendokrinologie poruch příjmu potravy a obezity. In
PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, s. 187-210. ISBN 978-80-247-2425-6.
101. HARA, E.M. Depression: Beyond Serotonin. In: Psychology Today. [online].
1.3.1999 [cit. 30.4.2012]. Dostupné z: http://www.psychologytoday.com/articles/
199903/depression-beyond-serotonin?page=2

145

102. HARRIS, E.C., BARRACLOUGH, B. Excess mortality of mental disorder.
British Journal of Psychiatry, 1998, 173, 11-53. ISSN 0007-1250.
103. HART, S., FIELD, T., HERNANDEZ-REIF, M., NEARING, G., SHAW, S.,
SCHANBERG, S., KUHN, C. Anorexia nervosa symptoms are reduced by
massage therapy. Eating Disorders, 2001, 9(4), 289-299. ISSN 1064-0266.
104. HÁTLOVÁ, B. Terapie pohybem v léčbě psychiatrických onemocnění. Česká
kinantropologie, 2001, 5(2), 71-84. ISSN 1211-9261.
105. HÁTLOVÁ, B. Tělesná cvičení a kinezioterapie. Česká a slovenská psychiatrie,
2002a, (2), 104-109s. ISSN 1212-0383.
106. HÁTLOVÁ, B. Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění. 2. vyd.
Praha: Karolinum, 2002b. 120 s. ISBN 80-246-0719-0.
107. HÁTLOVÁ, B., ADÁMKOVÁ, M., 2009. Psychomotorická terapie. In:
KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, s. 670-677. ISBN
976-80-7262-657-1.
108. HÁTLOVÁ, B. et al. Psychomotorická terapie demencí v počáteční a střední
fázi. Praha: Oddělení aktivit v přírodě, o.s. & Asociace psychologů sportu. 2010.
80 s. ISBN 978-80-904094-9-1.
109. HÁTLOVÁ, B., KIRCHNER, J. et al. Kapitoly z teorie psychomotorické terapie.
Praha: European Science and Art Publishing & Asociace psychologů sportu,
2010. 163 s. ISBN 978-80-87504-02-4.
110. HAVEL, P.J. Control of energy homeostasis and insulin action by adipocyte
hormones: leptin, acylation stimulating protein, and adiponectin. Current
Opinion in Lipidology, 2002, 13(1), 51-59. ISSN 0957-9672.
111. HEBEBRAND, J., EXNER, C., HEBERAND, K., HOLTKAMP, C., CASPER,
R.C., REMSCHMIDT, H, HERPERTZ-DAHLMANN, B., KLINGENSPOR, M.
Hyperactivity in patients in anorexia nervosa and semistarved rats: evidence for
a pivotal role of hypoleptinemia. Physiology & Behavior, 2003, 79(1), 25-37.
ISSN 0031-9384.
112. HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. dopl.
vyd. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
113. HERZOG, T.R., WILLIAMS, D.M., WEINTRAUB, D.J. Meanwhile, back at
personality ranch: The augmenters and reducers ride again. Journal of
Personality and Social Psychology, 1985, 48(5), 1342-1352. ISSN 0022-3514.

146

114. HOEK, H.W. Review of the epidemiological studies of eating disorders.
International Review Of Psychiatry, 1993, 5(1), 61-74. ISSN 0954-0261.
115. HOEK, H.W. et al. The impact of urbanization on the detection rates of eating
disorders. American Journal of Psychiatry, 1995, 152(9), 1272-1278. ISSN
0002-953X.
116. HOEK, H.W., TREASURE, J.L., KATZMAN, M.A. Neurobiology in the
Treatment of Eating Disorders. 1. vyd. New York: John Wiley and Sons, 1998.
546 s. ISBN 0-471-98102-8.
117. HOEK, H.W., HOEKEN, D. VAN. Review of the prevalence and incidence of
eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 2003, 34(4), 383396. ISSN 0276-3478.
118. HOLTKAMP, K., HEBEBRAND, J., HERPERTZ-DAHLMANN, B. The
contribution of anxiety and food restriction on physical activity levels in acute
anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 2004, 36(2), 163171. ISSN 0276-3478.
119. HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002. 895
s. ISBN 80-900130-1-5.
120. HORÁKOVÁ, D., STEJSKAL, D., ČÍŽEK, L., OCHMANOVÁ, R.,
JANOUTOVÁ, G., JANOUT, V. Adiponektin a inzulínová senzitivita. Časopis
lékařů českých, 2006, 145(11), 861-864. ISSN 0008-7335.
121. HOUSOVA, J., ANDERLEOVA, K., KRIZOVA, J., HALUZIKOVA, D.,
KREMEN, J., KUMSTYROVA, T., PAPEZOVA, H., HALUZIK, M. Serum
adiponectin and resistin concentrations in patients with restrictive and
binge/purge form of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, 2005, 90(3), 1366-1370. ISSN 0021-972X.
122. HUDSON, J.I., HIRIPI, E., POPE, H.G., KESSLER, R.C. The prevalence and
correlates of eating disorders in the National comorbidity survey replication.
Biological Psychiatry, 2007, 61(3), 348-358. ISSN 0006-3223.
123. HUON, G.F. An initial validation of a self-help program for bulimia.
International Journal of Eating Disorders, 1985, 4(4), 573-588. ISSN 02763478.

147

124. CHEN, Z.F., MITCHELL, J.E., LI, K., YU, W.M., LAN, Y.D., JUN, Z., RONG,
Z.Y., HUAN, Z.Z., FILICE, G.A. The prevalence of anorexia nervosa and
bulimia nervosa among freshman medical college students in China.
International Journal of Eating Disorders, 1992, 12(2), 209-214. ISSN 02763478.
125. CHUDĚJOVÁ, P. Psychomotorická terapie v procesu léčby depresivních
pacientů. Autoreferát disertační práce. In: Universita Karlova, FTVS. [online].
2002-2007

[cit.

9.9.2009].

Dostupné

z:

http://www.ftvs.cuni.cz/images/stories/Chudejova.doc

126. CHVÁLA, V., TRAPKOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy z hlediska vývoje
rodinného systému. In: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny,
o.p.s. v Liberci. [online]. červen, 1997 [cit. 22.9.2008]. Dostupné z:
http://www.lirtaps.cz/publikace/kritfalt.htm

127. CHVÁLA, V., TRAPKOVÁ, L. Rodinná terapie psychosomatických poruch. 1.
vyd. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 978-80-7367-561-5.
128. JAIN, M.R., DUBE, M.G., KALRA, S.P., KALRA, P.S. Neuropeptide Y release
in the paraventricular nucleus is decreased during transient hyperphagia induced
by microinjection of colchicine into the ventromedial nucleus of rats.
Neuroscience Letters, 1998, 256(1), 21-24. ISSN 0304-3940.
129. KABÍČKOVÁ, A. Ideál krásy z módních časopisů jako jeden z faktorů
ovlivňujících vznik mentální anorexie. Jak ovlivňují socio-kulturní faktory
výskyt a projevy mentální anorexie? [online]. 2002 [cit. 8.6.2009]. Dostupné z:
http://st.vse.cz/~XKABA02/FINALNI%20OPRAVENY.doc

130. KAŇKOVÁ, K., HÁJEK, D., HORKÝ, M., IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ, L.,
KOTALA, V., VÁCHA, J., VAŠKŮ, A., ZNOJIL, V. Patologická fyziologie
pro bakalářské studijní programy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně,
Lékařská fakulta, 2003. 165 s. ISBN 80-210-3112-3.
131. KAPLAN, A.S., OLMSTED, M.P., 1997. Partial hospitalization. In: GARNER,
D.M., GARFINKEL, P.E. Handbook of Treatment for Eating Disorders. 2. vyd.
New York: Guilford Press, s. 357-371. ISBN 1-57230-186-4.
132. KAPLOWITZ, P.B. Link between body fat and timing of puberty. Pediatrics,
2008, 121, suppl. 3, 208-217. ISSN 0031-4005.

148

133. KAYE, W.H., WELTZIN, T.E., HSU, L.K.G., BULIK, C.M. An open trial of
fluoxetine in patients with anorexia nervosa. Journal of Clinical Psychiatry,
1991, 52(11), 464-471. ISSN 0160-6689.
134. KAYE, W.H., NAGATA, T., WELTZIN, T.E., HSU, L.K.G., SOKOL, M.S.,
MCCONAHA, C., PLOTNICOV, K.H., WEISE, J., DEEP, D. Double-Blind
Placebo-Controlled Administration of Fluoxetine in Restricting- and RestrictingPurging-Type Anorexia Nervosa. Biological Psychiatry, 2001, 49(7), 644-652.
ISSN 0006-3223.
135. KAYE, W.H., BARBARICH, N.C., PUTNAM, K., et al. Anxiolytic effects of
acute tryptophan depletion in anorexia nervosa. International Journal of Eating
Disorders. 2003, 33(3), 257-267. ISSN 0276-3478.
136. KAYE, W.H., FUDGE, J.L., PAULUS, M. New insight into symptoms and
neurocircuit function of anorexia nervosa. Nature Reviews Neuroscience, 2009,
10(8), 573-584. ISSN 1471-0048.
137. KENDLER, K.S., MACLEAN, CH., NEALE, M., KESSLER, R., HEATH, A.,
EAVES, L. The Genetic Epidemiology of Bulimia Nervosa. American Journal
of Psychiatry, 1991, 148(12), 1627-1637. ISSN 0002-953X.
138. KENNEDY, G.C. The role of depot fat in the hypothalamic control of food
intake in the rat. Proceedings of the Royal Society of London B. Biological
Science, 1953, 140(901), s.578-592. ISSN 0045-2033.
139. KENNEDY, S.H., GOLDBLOOM, D.S. Current perspectives on drug therapies
for anorexia nervosa and bulimia nervosa. Drugs, 1991, 41(3), 367-377. ISSN
0012-6667.
140. KESKI-RAHKONEN, A., HOEK, H.W., SUSSER, E.S., LINNA, M.S.,
SIHVOLA, E., RAEVUORI, A., BULIK, C.M., KAPRIO, J., RISSANEN, A.
Epidemiology and Course of Anorexia Nervosa in the Community. American
Journal of Psychiatry, 2007, 164(8), 1259-1265. ISSN 0002-953X.
141. KILLEN, J.D., TAYLOR, C. B., TELCH, M.J., SAYLOR, K.E., MARON, D.J.,
ROBINSON, T.N. Self-induced vomiting and laxative and diuretic use among
teenagers. Precursors of the binge-purge syndrome? Journal of the American
Medical Association, 1986, 255(11), 1447-1449. ISSN 0098-7484.
142. KIM, D.K., LIM, S.W., LEE, S., et al. Serotonin transporter gene polymorphism
and antidepressant response. Neuroreport, 2000, 11(1), 215-219. ISSN 09594965.
149

143. KIRCHNER,

J.,

HÁTLOVÁ,

B.

Aplikace

kinezioterapie

a

terapie

dobrodružstvím v léčbě závislostí. [online]. 2001 [cit. 20.6.2010]. Dostupné z:
http://www.osu.cz/zsf/sbornik/prisp_18.pdf

144. KNAPEN, J., VLIET, P. VAN DE, COPPENOLLE, H. VAN, DAVID, A.,
PEUSKENS, J., PIETERS, G., KNAPEN, K. Comparison of Changes in
Physical Self-Concept, Global Self-Esteem, Depression and Anxiety following
Two Different Psychomotor Therapy Programs in Nonpsychotic Psychiatric
Inpatients. Psychotherapy and Psychosomatics, 2005, 74(6), 353-361. ISSN
0033-3190.
145. KOCOURKOVÁ, J. et al. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a
dospívání. Praha: Galén, 1997. s. 43-61. ISBN 80-85824-51-5.
146. KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J. Specifika poruch příjmu potravy u dětí a
adolescentů – diagnostické a terapeutické otázky. Pediatrie pro praxi, 2002, (3),
98-100. ISSN 1213-0494.
147. KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J., 2003. Úvodní slovo odborníků. In:
SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, J. Z deníku bulimičky. 1. vyd. Praha: Portál, s. 7-15.
ISBN 80-7178-795-7.
148. KOHL, M., FOULON, C., GUELFI, J.D. Hyperactivity and anorexia nervosa:
behavioural and biological perspective. Encephale, 2004, 30(5), 492-499. ISSN
0013-7006.
149. KOHN, P.M., BARNES, G.E. HOFFMAN, F.M. Drug-use history and
experience seeking among adult male correctional inmates. Journal of
Personality and Social Psychology, 1979, 47(4), 708-715. ISSN 0022-3514.
150. KOJIMA, M., HOSODA, H., DATE, Y., NAKAZATO, M., MATSUO, H.,
KANGAWA, K. Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from
stomach. Nature, 1999, 402(6762), 656-660. ISSN 0028-0836.
151. KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN
976-80-7262-657-1.
152. KOLÁŘ, P., LEPŠÍKOVÁ, M., 2009. Vyšetření motorických funkcí z pohledu
korové plasticity. In: KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha:
Galén, s. 91-93. ISBN 976-80-7262-657-1.
153. KOLNES, L.J. Embodying the body in anorexia nervosa – A physiotherapeutic
approach. Journal of Bodywork and Movement Therapy, 2012, 16(3), 281-288.
ISSN 1360-8592.
150

154. KOTAŠKA, K., LHOTKOVÁ, I., PRŮŠA, R. Leptin – molekula roku 1997. In:
Pelikán.

[online].

březen,

1998

[cit.

4.6.2012].

Dostupné

z:

http://www.lf2.cuni.cz/projekty/pelikan/peli0398/doc9.htm

155. KOTRBÁČEK, V. Hlad a sytost - dva pocity, které člověka od nepaměti
provázejí. In: Favea. [online]. 7.1.2010 [cit. 13.4.2011]. Dostupné z:
http://www.favea.cz/aktuality/hlad-a-sytost-dva-pocity-ktere-cloveka-od-nepameti-provazeji

156. KRANTZ, A.M. Growing into Her Body: Dance/Movement Therapy for
Women with Eating Disorders. American Journal of Dance Therapy, 1999,
21(2), 81-103. ISSN 0146-3721.
157. KRCH, F.D. Poruchy příjmu potravy – vývoj syndromu: Implikace
pro praktickou aplikaci. Česká a slovenská psychiatrie, 1997, 93(7), 386-396.
ISSN 1212-0383.
158. KRCH, F.D., et al. Poruchy příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,
1999. 240 s. ISBN 80-7169-627-7.
159. KRCH, F.D. Bulimie. Jak bojovat s přejídáním. 2. vyd. Praha: Grada Publishing,
2003. 170 s. ISBN 80-247-0527-3.
160. KRCH, F.D., CSÉMY, L. Výskyt příznaků anorexie u české mládeže staršího
školního věku. In: Psychiatrie pro praxi: VII. Mezioborová konference
o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí: 19.3.-21.3. 2009.
Praha, ČR. 2009, s. 18. ISBN 978-80-87327-02-9.
161. KRCH, F.D., 2010. Kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy. In:
PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, s. 343-350. ISBN 978-80-247-2425-6.
162. KRISTELLER, J.; HALLET, C. An exploratory study of a meditation-based
intervention for binge eating disorder. 1999. In MITCHELL, K.S. et al.,
Innovative interventions for disordered eating: Evaluating disonance-based and
yoga interventions. International Journal of Eating Disorders, 2007, 40(2), 120128. ISSN 0276-3478.
163. KRŠEK,

M.,

ROSICKÁ,

M.,

HALUZÍK,

M.,

SVOBODOVÁ,

J.,

KOTRLÍKOVÁ, E., JUSTOVÁ, V., LACINOVÁ, Z., JARKOVSKÁ, Z. Plasma
ghrelin levels in patients with short bowel syndrome. Endocrine Research, 2002,
28(1-2), 27-33. ISSN 0743-5800.

151

164. KŘIKAVOVÁ, A. Somatognostické funkce a prostorová paměť u pacientů
s Failed Back Surgery Syndrome. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita
Karlova v Praze. 2. lékařská fakulta. Klinika rehabilitace a tělovýchovného
lékařství. Vedoucí práce M. Lepšíková.
165. KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,
2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2713-4.
166. LADISHOVÁ, L.C. Strach z jídla: Jak odhalit anorexii a bulimii, jak jim
předcházet, jak je léčit. Bratislava: EPOS, 2006. 160 s. ISBN 80-89191-53-3.
167. LAESSLE,

R.G.,

BEUMONT,

P.J.,

BUTOW,

P.,

LENNERTS,

W.,

O`CONNOR, M., PIRKE, K.M., TOUYZ, S.W., WAADT, S. A comparison of
nutritional management with stress management in the treatment of bulimia
nervosa. British Journal of Psychiatry, 1991, 159, 250-261. ISSN 0007-1250.
168. LANGE, J. DE. The importance of nineteenth-century psychiatry for the
development of early psychomotor therapy. In: PMT info site. [online]. 2000
[cit. 23.08.2010]. Dostupné z: http://www.pmtinfosite.nl/index_uk.php Path: Literature;
Articles.
169. LARSEN, R.J., ZARATE, M.A. Extending reducer/augmenter theory into the
emotion domain: the role of affect in regulating stimulation level. Personality
and Individual Differences, 1991, 12(7), 713-723. ISSN 0191-8869.
170. LAY, B., SCHMIDT, M.H. Relapses in the course of anorexia nervosa.
Zeitschrift für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 1999, 27, 207219. ISSN 1422-4917.
171. LÉBLOVÁ, P. Poruchy příjmu potravy: vztah k imaginaci a závislosti na poli.
Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická
fakulta. Psychologický ústav. Vedoucí práce M. Svoboda.
172. LÉBLOVÁ, P. Poruchy příjmu potravy: Vztah k imaginaci a závislosti na poli.
In: E-psychologie. [online]. 2010, 4(3), 1-12 [cit. 2.8. 2010]. Dostupný z: http://epsycholog.eu/pdf/leblova.pdf

173. LEIBOLD, G. Mentální anorexie. Příčiny, průběh a nové léčebné metody.
Přeložila L. Běhounková. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. 140 s.
ISBN 80-205-0499-0.
174. LITTLE, J.W. Eating disorders: dental implications. Oral surgery, oral
medicine, oral pathology, oral radiology & endodontics. 2002, 93(2), 38-143.
ISSN 1079-2104.
152

175. LOPES, J., RUSSELL, D.McR., WHITWELL, J., JEEJEEBHOY, K.N. Skeletal
muscle function in malnutrition. American Journal of Clinical Nutrition, 1982,
36(4), 602-610. ISSN 0002-9165.
176. LUCAS, A.R., BEARD, C.M., O`FALLON, W.M., KURLAND, L.T. 50-year
trends in the incidence of anorexia nervosa in Rochester, Minn.: a populationbased study. American Journal of Psychiatry, 1991, 148(7), 917-922. ISSN
0002-953X.
177. LUDWIG, A.M., CAIN, R.B., WIKLER, A. Stimulus intensity modulation and
alcohol consumption. Journal of Studies on Alcohol, 1977, 38(11), 2049-56.
ISSN 0096-882X.
178. MAFFEI, M., HALAAS, J., RAVUSSIN, E., PRATLEY, R.E., LEE, G.H.,
ZHANG, Y., FEI, H., KIM, S., LALLONE, R., RANGANATHAN, S., KERN,
P.A., FRIEDMAN, J.M. Leptin levels in human and rodent: measurement of
plasma leptin and ob RNA in obese and weight-reduced subjects. Nature
Medicine, 1995, 1(11), 1155-1161. ISSN 1078-8956.
179. MALONEY, M., ORANŽOVÁ, R. O poruchách příjmu potravy. Přeložila J.
Krchová. 1.vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 153 s. ISBN 80-7106-248-0.
180. MANDELOVÁ, L. Fyziologie výživy. In: Masarykova Univerzita v Brně.
[online]. 15.9.2006 [cit. 25.4.2009]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/
estud/fsps/js06/t031/ Fyziologie_vyzivy_1._prednaska2006.pdf

181. MARKOWITZ, J.C., WEISSMAN, M.M. Interpersonal psychotherapy:
principles and applications. World Psychiatry, 2004, 3(3), 136-139. ISSN 17238617.
182. MARTÁSKOVÁ, D., PAPEŽOVÁ, H. 2010. Genetické aspekty poruch příjmu
potravy. In: PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha:
Grada Publishing, s. 56-73. ISBN 978-80-247-2425-6.
183. MATYKÁNOVÁ, L., PISKÁČKOVÁ, Z. Orthorexie a biorexie - méně známé
formy poruch příjmu potravy. Výživa a potraviny, 2010, 65(1), 15-16. ISSN
1211-8461.
184. MAVISSKALIAN, M. Anorexia nervosa treated with response prevention and
prolonged exposure. Behavior Research and Therapy, 1982, 20(3), 27-31. ISSN
0005-7967.
185. MAYER, J., THOMAS, D.W. Regulation of food intake and obesity. Science,
1967, 156(3773), 328-337. ISSN 0036-8075.
153

186. McIVER, S., McGARTLAND, M., O`HALLORAN, P. “Overeating is not about
the food": Women describe their experience of a yoga treatment program for
binge eating. Qualitative Health Research, 2009a, 19(9), 1234-45. ISSN 10497323.
187. McIVER, S., O`HALLORAN, P., McGARTLAND, M. Yoga as a treatment for
binge eating disorder: a preliminary study. Complementary Therapies in
Medicine, 2009b, 17(4), 196-202. ISSN 0965-2299.
188. MAZESS, R.B., BARDEN, H.S., OHLRICH, E.S. Skeletal and bodycomposition effects of anorexia nervosa. American Journal of Clinical Nutrition,
1990, 52(3), 438-441. ISSN 0002-9165.
189. MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ – 10. revize. In: uzis.cz [online].
30.10.2011 [cit. 17.11.2012]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html Path:
30.10.2011.
190. MILLER, K.D. Body image therapy. Nursing Clinics of North America, 1991,
26(3), 727-736. ISSN 0029-6465.
191. MILLER, K.K., GRINSPOON, S., GLEYSTEEN, S., GRIECO, K.A.,
CIAMPA, J., BREU, J., HERZOG, D.B., KLIBANSKI, A. Preservation of
neuroendocrine control of reproductive function despite severe undernutrition.
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004, 89(9), 4434-4438. ISSN
0021-972X.
192. MILLER, K.K., GRIECO, K.A., KLIBANSKI, A. Testosterone administration
in women with anorexia nervosa. Journal of Clinical Endokrinology &
Metabolism, 2005, 90(3), 1428-1433. ISSN 0021-972X.
193. MISHARA, B.L., BAKER, A.H. Kinesthetic aftereffect scores are reliable.
Applied Psychological Measurement,1978, 2(2), 239-247. ISSN 0146-6216.
194. MISRA, M., MILLER, K.K., CORD, J., PRABHAKARAN, R., HERZOG,
D.B., GOLDSTEIN, M., KATZMAN, D.K., KLIBANSKI, A. Relationships
between serum adipokines, insulin levels, and bone density in girls with anorexia
nervosa. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2007, 92(6), 20462052. ISSN 0021-972X.
195. MITCHELL, J.E., BOUTACOFF, L.I. Laxative abuse complicating bulimia:
Medical and treatment implications. International Journal of Eating Disorders,
1986, 5(2), 325-334. ISSN 0276-3478.

154

196. MITCHELL, J.E., PETERSON, C.B., MYERS, T., WONDERLICH, S.
Combining pharmacotherapy and psychotherapy in the treatment of patients with
eating disorders. Psychiatric Clinics of North America, 2001, 24(2), 315-323.
ISSN 1558-3147.
197. MITCHELL, J.E., ZWAAN, M. DE, ROERIG, J.L. Drug therapy for patients
with eating disorders. Current Drug Targets. CNS and Neurological Disorders,
2003, 2(1), 17-29. ISSN 1871-5273.
198. MITCHELL, K.S., MAZZEO, S.E., RAUSCH, S.M., COOKE, K.L. Innovative
interventions for disordered eating: Evaluating disonance-based and yoga
interventions. International Journal of Eating Disorders, 2007, 40(2), 120-128.
ISSN 0276-3478.
199. MOUTON-GENSBURGER, A., RIGUARD, D. Anorexia nervosa treatment. In:
Danone Institute. [online]. březen, 1999 [cit. 29.6.2009]. Dostupné z:
http://www.danoneinstitute.org/objective_nutrition_newsletter/on44.php

200. MUSIL, D. Etiopatogeneze poruch výživy. In: Patologická Fyziologie. [online].
11.10.2007

[cit.

25.4.2009].

Dostupné

z:

http://video.upol.cz/dpx_enterprise_media_user/ dpx/slidemedia/33/09_01.pdf

201. NAVRÁTILOVÁ, M., ČEŠKOVÁ, E., SOBOTKA, L. Klinická výživa
v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2000. 270 s. ISBN 80-85912-333.
202. NAVRÁTILOVÁ, M. Riziko refeeding syndromu u mentální anorexie. In:
Psychiatrie pro praxi. [online]. 2002, 3(4), 146-151 [cit. 21.1.2013]. Dostupné
z: http://www.solen.sk/pdf/Navratilova.pdf
203. NEIMS, D.M., MCNEILL, J., GILES, T.R., TODD, F. Incidence of laxative
abuse in community and bulimic populations: A descriptive review.
International Journal of Eating Disorders, 1995, 17(3), 211-228. ISSN 02763478.
204. NIELSEN, S. Epidemiology and mortality of eating disorders. Psychiatric
Clinics of North America, 2001, 24(2), 201-214. ISSN 1558-3147.
205. NOVOTNÝ, A., 2010. Gastrointestinální komplikace při poruchách příjmu
potravy. In: PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha:
Grada Publishing, s. 229-234. ISBN 978-80-247-2425-6.

155

206. NOVOTNÝ, D., VAVERKOVÁ, H., KARÁSEK, D., HALENKA, M., LUKEŠ,
J., SLAVÍK, L., BARTKOVÁ, M., SCHNEIDERKA, P. Vztah mezi
jednonukleotidovým polymorfismem +276 G>T na genu pro adiponektin a
markery inzulinové rezistence u dyslipidemických pacientů. Klinická biochemie
a metabolismus, 2008, 16(3), 178–182. ISSN 1210-7921.
207. OLMSTED, M.P., DAVIS, R., GARNER, D.M., EAGLE, M., ROCKERT, W.,
IRVINE, M.J. Efficacy of a brief group psychoeducational intervention for
bulimia nervosa. Behaviour Research & Therapy, 1991, 29(1), 71-83. ISSN
0005-7967.
208. ONDROUŠKOVÁ, I. Odraz mentální anorexie v kresbě lidské postavy. Brno,
2011. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická
fakulta. Psychologický ústav. Vedoucí práce M. Svoboda.
209. ORPHANIDOU,

CH.I.,

MCCARGAR,

L.J.,

BIRMINGHAM,

C.L.,

BELZBERG, A.S. Changes in body composition and fat distribution after shortterm weight gain in patients with anorexia nervosa. American Journal of
Clinical Nutrition, 1997, 65(4), 1034-1041. ISSN 0002-9165.
210. OUCHI, N., WALSH, K. Adiponectin as an anti-inflammatory factor. In:
Clinica Chimica Acta. [online]. 2007, 380(1-2), 24-30 [cit. 27.12.2012].
Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755046/pdf/nihms23075.pdf
211. PACOVSKÝ, V. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 1024 s.
bez ISBN.
212. PANNACCIULLI, N., VETTOR, R., MILAN, G., GRANZOTTO, M.,
CATUCCI, A., FEDERSPIL, G., GIACOMO P. DE, GIORGINO, R.,
PERGOLA G. DE. Anorexia nervosa is characterized by increased adiponectin
plasma levels and reduced nonoxidative glucose metabolism. Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, 2003, 88(4), 1748-1752. ISSN 0021-972X.
213. PAPEŽOVÁ, H. Anorexia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí –
postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a
lékaře první linie). 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2000. 76 s. ISBN
80-851-2132-8.
214. PAPEŽOVÁ, H. Nové terapeutické přístupy na 3. mezinárodní a mezioborové
konferenci o poruchách příjmu potravy. In: Psychiatrie pro praxi. [online].
2001, (4), 177-178. [cit. 1.9.2010]. Dostupné z: http://www.solen.sk/pdf/Papezova.pdf

156

215. PAPEŽOVÁ, H., 2002. Poruchy příjmu potravy. In: HÖSCHL, C., LIBIGER, J.,
ŠVESTKA, J. Psychiatrie. Praha: Tigris, s. 609-620. ISBN 80-900130-1-5.
216. PAPEŽOVÁ, H., YAMAMOTOVÁ, A., VURMOVÁ, I. Stres a poruchy příjmu
potravy. Přepis z knihy Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. [online].
2002

[cit. 5.4.2012]. Dostupné z: http://www.anabell.cz/index.php/clanky-a-vase-

pribehy/poruchy-prijmu-potravy/10-obecn-o-poruchach-pijmu-potravy/103-stres-a-poruchypijmu-potravy

217. PAPEŽOVÁ, H. Bulimie nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí –
postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a
lékaře první linie). 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2003. 76 s. ISBN
80-851-2181-6.
218. PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2010. 424 s. ISBN 978-80-247-2425-6.
219. PAPEŽOVÁ, H., 2010. Farmakoterapie. In: Spektrum poruch příjmu potravy. 1.
vyd. Praha: Grada Publishing, s. 377-389. ISBN 978-80-247-2425-6.
220. PAPEŽOVÁ, H., 2010. Porucha vnímání vlastního těla a hyperaktivita
(rehabilitace, na tělo orientovaná terapie, fyzioterapie, ergoterapie a arteterapie).
In: Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 359371. ISBN 978-80-247-2425-6.
221. PAPEŽOVÁ, H., 2010. Diagnostika poruchy příjmu potravy. In: Spektrum
poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 126-133. ISBN 97880-247-2425-6.
222. PAPEŽOVÁ, H., NOVOTNÁ, P., 2010. Léčebné programy pro poruchy příjmu
potravy. Klinická doporučení, cíle, možnosti, limity a organizace léčby. In:
PAPEŽOVÁ H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, s. 288-310. ISBN 978-80-247-2425-6.
223. PAŘÍZEK, A., PAPEŽOVÁ, H., UHLÍKOVÁ, P., 2010. Poruchy příjmu
potravy a ženský reprodukční systém. In: PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch
příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 211-222. ISBN 978-80-2472425-6.
224. PASTUCHA, P. Terapie hraniční poruchy osobnosti – dialektická behaviorální
terapie. In: Psychiatrie pro praxi. [online]. 2003, (5), 221-222 [cit. 1.9.2010].
Dostupné z: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1017

157

225. PAULINYOVÁ, M., HAPTÁKOVÁ, M., WACZULÍKOVÁ, I., HRADEČNÁ,
Z., TIŇOVÁ, M., ŠKOLÁČEK, I. Temperament a charakter pacientok
s mentálnou anorexiou v súvislosti s odpoveďou na liečbu. Česká a slovenská
psychiatrie, 2011, 107(4), 203 -210. ISSN 1212-0383.
226. PAVLOVÁ, B., 2010. Epidemiologie poruch příjmu potravy. In: PAPEŽOVÁ,
H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 25-35.
ISBN 978-80-247-2425-6.
227. PAVLOVÁ, B., UHER, R., DRAGOMIRECKA, E., PAPEŽOVÁ, H. Trends in
hospital admissions for eating disorders in a country undergoing a socio-cultural
transition, the Czech Republic 1981–2005. Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology, 2010, 45(5), 541-550. ISSN 0933-7954.
228. PAXTON, S.J., WERTHEIM, E.H., GIBBONS, K., SZMUKLER, G.I.,
HILLIER, L., PETROVICH, J.L. Body image satisfaction, dieting beliefs and
weight loss behaviors in adolescent girls and boys. Journal of Youth and
Adolescence, 1991, 20(3), 361-379. ISSN 0047-2891.
229. PECKOVÁ, E., DVOŘÁK, R. Srovnání efektu postizometrické relaxace a
manuální centrace ramene dle Čápové na reflexní změny v musculus trapezius
při cervikálních bolestivých syndromech. Rehabilitace a fyzikální lékařství,
2007, 14(4), 147-154. ISSN 1211-2658.
230. PERKINS, S.J., MURPHY, R., SCHMIDT, U., WILLIAMS, C. Self-help and
guided self-help for eating disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews,
2007, 19(3): CD004191. ISSN 1469-493X.
231. PLOOG, D., PIRKE, K.M. Psychobiology of anorexia nervosa. Psychological
Medicine, 1987, 17(4), 843-859. ISSN 0033-2917.
232. PRETI, A., ROCCHI, M.B.L., SISTI, D., CAMBONI, M.V., MIOTTO, P. A
comprehensive meta-analysis of the risk of suicide in eating disorders. Acta
Psychiatrica Scandinavica, 2011, 124(1), 6-17. ISSN 0001-690X.
233. PROBST, M., VANDEREYCKEN, W., COPPENOLLE, H. VAN. Body image
and anorexia nervosa. The use of confrontation via video in psychomotor
therapy. Acta Psychiatrica Belgova, 1988, 88(2), 117-126.

158

234. PROBST,

M.,

COPPENOLLE,

H.

VAN,

VANDDEREYCKEN,

W., VANDERLINDEN, J. The Body Attitude Test for Patients with an Eating
Disorder: Psychometric Characteristics of a New Questionnaire. Eating
Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 1995a, 3(2), 133-144. ISSN
1064-0266.
235. PROBST, M., COPPENOLLE, H. VAN, VANDEREYCKEN, W. Body
experience in anorexia nervosa patients: An overview of therapeutic approaches.
Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 1995b, 3(2), 145157. ISSN 1064-0266.
236. PROBST, M., COPPENOLLE, H. VAN, VANDEREYCKEN, W. Further
experience with the Body Attitude Test. Eating & Weight Disorders, 1997, 2(2),
100-104. ISSN 1124-4909.
237. PROBST, M., 1999. Vztah k vlastnímu tělu u poruch příjmu potravy: Vymezení
a terapie. In: KRCH, F.D. et al. Poruchy příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada,
Publishing, a.s., s. 172-185. ISBN 80-7169-627-7.
238. PROBST, M., VANDEREYCKEN, W., COPPENOLLE, H. VAN, PIETERS,
G. Body experience in eating disorders before and after treatment: A follow-up
study. European Psychiatry, 1999, 14(6), 333-340. ISSN 0924-9338.
239. PROBST, M., GORIS, M., VANDEREYCKEN, W., COPPENOLLE, H. VAN.
Body composition of anorexia nervosa patients assessed by underwater weighing
and skinfold tickness measurements before and after weight gain. In: American
Journal of Clinical Nutrition. [online]. 2001, 73(2), 190-197 [cit. 25.4.2011].
Dostupné z: http://ajcn.nutrition.org/content/73/2/190.full
240. PROBST, M. Body experience in eating disorders: research and therapy.
European Journal of Adapted Physical Activity, 2005, 4(1), 55-59. ISSN 18033857.
241. PROBST, M., PIETERS, G., VANCAMPFORT, D., VANDERLINDEN, J.
Body experience and mirror behaviour in female eating disorders patients and
non clinical subjects. Psychological Topics, 2008, 17(2), 335-348. ISSN 13320742.

159

242. PROBST, M., ADÁMKOVÁ SÉGARD, M., 2010. Psychomotorická terapie
u pacientů s poruchami příjmu potravy. In: HÁTLOVÁ, B., KIRCHNER, J. et
al. Kapitoly z teorie psychomotorické terapie. Praha: European Science and Art
Publishing & Asociace psychologů sportu, s. 121-136. ISBN 978-80-87504-024.
243. PROBST, M., MAJEWESKI, M.L., ALBERTSEN, M.N., CATALANMATAMOROS, D., DANIELSEN, M., HERDT, A. DE, DUSKOVA
ZAKOVA, H., FABRICIUS, S., JOERN, C., KJÖLSTAD, G., PATOVIRTA,
M.,

PHILIP-RAFFERTY,

S.,

TYYSKÄ,

E.,

VANCAMPFORT,

D.

Physiotherapy and patients with anorexia nervosa. Advances in Eating
Disorders: Theory, Research & Practice, 2013. (v tisku)
244. QI, Y., TAKAHASHI, N., HILEMAN, S.M., PATEL, H.R., BERG, A.H.,
PAJVANI, U.B., SCHERER, P.E., AHIMA, R.S. Adiponectin acts in the brain
to decrease body weight. Nature Medicine, 2004, 10(5), 524-529. ISSN 10788956.
245. RAMEŠ, I. Fyziologie výživy. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1983. 345 s. bez ISBN.
246. RASTAM, M. Anorexia nervosa in 51 Schwedish adolescents: premorbid
problems and comorbidity. Journal of American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 1992, 5(31), 819-829. ISSN 0890-8567.
247. RAŠTICOVÁ, M. Prediktory nespokojenosti s tělem a souvislost s depresí
v adolescenci. In: E-Psychologie. [online]. 2009, 3(1), 30-42 [cit. 21.1.2012].
Dostupné z: http://e-psycholog.eu/pdf/rasticova.pdf
248. REIBEL, D., GREESON, J., BRAINARD, G., ROSENZWIG, S. Mindfulnessbased stress reduction and health-related duality of life in a heterogenous patient
population. General Hospital Psychiatry, 2001, 23(4), 183-192. ISSN 01638343.
249. ROBERTSON, M., RUSHTON, P., WURM, CH. Interpersonal Psychotherapy:
An overview. Psychotherapy in Australia, 2008, 14(3), 46-54. ISSN 1323-0921.
250. ROBIN, A.L., SIEGEL, P.T., KOEPKE, T., MOYE, A.W., TICE, S. Family
therapy versus individual therapy for adolescent females with anorexia nervosa.
Journal of Developmental and Behavior Pediatrics, 1994, 15(2), 111-116. ISSN
1536-7312.

160

251. ROBIN, A.L., SIEGEL, P.T., MOYE, A.W., GILROY, M., DENNIS, A.B.,
SIKAND, A. A controlled comparison of family versus individual therapy for
adolescents with anorexia nervosa. Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry, 1999, 38(12), 1482-1489. ISSN 0890-8567.
252. ROBINSON, P.H. The gastrointestinal tract in eating disorders. European
Eating Disorder Review, 2000, 8(2), 88-97. ISSN 1072-4133.
253. ROKYTA, R., BERNÁŠKOVÁ, K., KŘÍŽ, N., MYSLIVEČKOVÁ, J., PAUL,
T., STANČÁK, A., ŠULC, J., YAMAMOTOVÁ, A. Fyziologie. 1. vyd. Praha:
ISV nakladatelství, 2000. 359 s. ISBN 80-85866-45-5.
254. ROSICKÁ, M., KRŠEK, M., JARKOVSKÁ, Z., MAREK, J., SCHREIBER, V.
Ghrelin – a new endogenous growth hormone secretagogue. Psychological
Research, 2002, 51(5), 435-441. ISSN 0862-8408.
255. ROZKOŠOVÁ, Z. Vliv tréninku palpačních schopností na percepci u studentů
fyzioterapie 1. – 5. ročníku. Olomouc, 2010. Diplomová práce. Univerzita
Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury. Vedoucí práce D. Smékal.
256. RUSSELL, D.McR., LEITER, L.A., WHITWELL, J., MARLISS, E.B.,
JEEJEEBHOY, K.N. Skeletal muscle function during hypocaloric diets and
fasting: a comparison with standard nutritional assessment parameters. American
Journal of Clinical Nutrition, 1983a, 37(1), 133-138. ISSN 0002-9165.
257. RUSSELL, D.McR., PRENDERGAST, P.J., DARBY, P.L., GARFINKEL, P.E.,
WHITWELL, J., JEEJEEBHOY, K.N. A comparison between muscle function
and body composition in anorexia nervosa: the effect of refeeding. American
Journal of Clinical Nutrition, 1983b, 38(2), 229-237. ISSN 0002-9165.
258. RUSSELL, G.F., SZMUKLER, G.I., DARE, C., EISLER, I. An evaluation of
family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Archives of General
Psychiatry, 1987, 44(12), 1047-1056. ISSN 1538-3636.
259. RUSSELL, J., BYRNES, S., 1998. Nutritional management. In: HOEK, H.W.,
TREASURE, J.L., KATZMAN, M.A. Neurobiology in the Treatment of Eating
Disorders. 1. vyd. New York: John Wiley and Sons, s. 431-456. ISBN 0-47198102-8.
260. RYAN, E., FOSTER, R. Athletic participation and perceptual augmentation and
reduction. Journal of Personality and Social Psychology, 1967, 6(4), 472-476.
ISSN 0022-3514.

161

261. RYLE, A., KERR, I.B. Introducing Cognitive Analytic Therapy. Principles and
Practice. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. 265 s. ISBN 0-471-89273-4.
262. SALES, S.M. Need for stimulation as a factor in social behavior. Journal of
Personality und Social Psychology, 1971, 19(1), 124-134. ISSN 0022-3514.
263. SALES, S.M., GUYDOSH, R.M., IACONO, W. Relationship between ‘strength
of the nervous system’ and the need for stimulation. Journal of Personality und
Social Psychology, 1974, 29(1), 16-22. ISSN 0022-3514.
264. SHIMADA, K., MIYAZAKI, T., DAIDA, H. Adiponectin and atherosclerotic
disease. Clinica Chimica Acta, 2004, 344(1-2), 1-12. ISSN 0009-8981.
265. SCHOOLER, C., BUCHSBAUM, M.S., CARPENTER, W.T. Evoked response
and

kinesthetic

measures

of

augmenting/reducing

in

schizophrenics:

Replications and extensions. Journal of Nervous and Mental Disease, 1976,
163(4), 221-232. ISSN 0022-3018.
266. SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, J. Z deníku bulimičky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003.
128 s. ISBN 80-7178-795-7.
267. SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, J. Poruchy příjmu potravy neznamenají špatné
zažívání. In: Apatyka. [online]. 2004a, (2) [cit. 26.11.2012]. Dostupné z:
http://www.anabell.cz/

index.php/clanky-a-vase-pribehy/poruchy-prijmu-potravy/10-obecn-o-

poruchach-pijmu-potravy/90-poruchy-pijmu-potravy-neznamenaji-patne-zaivani

268. SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, J. Tři Pé aneb Poruchy příjmu potravy od A do Zet.
In: Deník Rovnost. [online]. 28.2.-27.3.2004b [cit. 26.11.2012]. Dostupné z:
http://www.anabell.cz/index.php/clanky-a-vase-pribehy/poruchy-prijmu-potravy/10-obecn-oporuchach-pijmu-potravy/91-ti-pe-aneb-poruchy-pijmu-potravy-od-a-do-zet

269. SMINK, F.R.E., HOEKEN, D. VAN, HOEK, H.W. Epidemiology of Eating
Disorders: Incidence, Prevalence and Mortality Rates. Current Psychiatry
Reports, 2012, 14(4), 406-414. ISSN 1523-3812.
270. SMOLAK, L., THOMPSON, J.K. Body image, eating disorders, and obesity in
youth. Assessment, prevention, and treatment. 2. vyd. Washington DC:
American Psychological Association, 2009. 389 s. ISBN 978-1-55798-758-7.
271. SNOW-HARTER, C., BOUXSEIN, M., LEWIS, B., CHARETTE, S.,
WEISTEIN, P., MARCUS, R. Muscle strength as a predictor of bone mineral
density in young women. Journal of Bone and Mineral Research, 1990, 5(6),
589-595. ISSN 0884-0431.

162

272. SONN, G.E. VAN, HOEKEN, D. VAN, BARTELDS, A.I.M., FURTH, E.F.
VAN, HOEK, H.W. Time trends in the incidence of eating disorders: a primary
care study in the Netherlands. International Journal of Eating Disorders, 2006,
39(7), 565-569. ISSN 0276-3478.
273. SONSTROEM, R.J., MORGAN, W.P. Exercise and self-esteem: Rationale and
model. Medicine and Science in Sports and Exercise, 1989, 21(3), 329-337.
ISSN 0195-9131.
274. STEIGER, H. Eating Disorders and the serotonin connection: state, trait and
developmental effects. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 2004, 29(1), 2029. ISSN 1180-4882.
275. STEINHAUSEN, H.C. The outcome of anorexia nervosa in the 20th century.
American Journal of Psychiatry, 2002, 159(8), 1284-1293. ISSN 0002-953X.
276. STEINHAUSEN, H.C. Outcome of eating disorders. Child and Adolescent
Psychiatric Clinics of North America, 2009, 18(1), 225-242. ISSN 1056-4993.
277. STICE, E. A prospective test of the dual-pathway model of bulimic pathology:
mediating effects of dieting and negative affect. Journal of Abnormal
Psychology, 2001, 110(1), 124-135. ISSN 0021-843X.
278. STUNKARD, A.J., SORENSON, T., SCHLUSINGER, F. Use of the Danish
Adoption Register for the study of obesity and thinness. In: KETY, S.S.,
ROWLAND, L.P., SIDMAN, R.L., MATTHYSSE, S.W. The genetics of
neurological and psychiatric disorders. New York: Raven, 1983, 115-120. ISBN
978-0-89004-626-5.
279. ŠTOSOVÁ,

K.

Vliv

rizikových

faktorů

na

nespokojenost

s

tělem

u adolescentních dívek souvislost s poruchami příjmu potravy. Brno, 2009.
Diplomová

práce.

Masarykova

univerzita

v Brně.

Filozofická

fakulta.

Psychologický ústav. Vedoucí práce M. Blatný.
280. TAGAMI, T., SATOH, N., USUI, T., YAMADA, K., SHIMATSU, A.,
KUZUYA, H. Adiponectin in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004, 89(4), 1833-1837. ISSN 0021972X.
281. TAKEDA, S., KARSENTY, G. Molecular base sof the sympathetic regulation
of bone mass. Bone, 2008, 42(5), 837-840. ISSN 8756-3282.

163

282. THIEN, V., THOMAS, A., MARKIN, D., BIRMINGHAM, C.L. Pilot Study of
a Graded Exercise Program for the Treatment of Anorexia Nervosa.
International Journal of Eating Disorders, 2000, 28(1), 101-106. ISSN 02763478.
283. THOME, J., ESPELAGE, D. Relations among exercise, coping, disordered
eating, and psychological health among college students. Eating Behaviors,
2004, 5(4), 337-351. ISSN 1471-0153.
284. TCHANTURIA, K., MORRIS, R., SURGULADZE, S., TREASURE, J. An
examination of perceptual and cognitive set shifting tasks in acute anorexia
nervosa and following recovery. Eating & Weight Disorders, 2002, 7(4), 312315. ISSN 1124-4909.
285. TOKUMURA, M., YOSHIBA, S., TANAKA, T., NANRI, S., WATANABE, H.
Prescribed exercise training improves exercise capacity of convalescent children
and adolescent with anorexia nervosa. European Journal of Pediatry, 2003,
162(6), 430-431. ISSN 0340-6199.
286. TOUYZ, S.W., BEUMONT, P.J.V., GLAUN, D., PHILLIP, T., COWIE, I. A
comparison of lenient and strict operant conditioning programmes in refeeding
patiens with anorexia nervosa. British Journal of Psychiatry, 1984, 144, 517520. ISSN 0007-1250.
287. TREASURE, J. Anorexia nervosa: A survival guide for families, friends and
sufferers. New York: Psychology Press, 1997. 161 s. ISBN 0-86377-760-0.
288. TURNBULL, S., WARD, A., TREASURE, J., JICK, H., DERBY, L. The demand
for eating disorder care. An epidemiological study using the general practice
research database. British Journal of Psychiatry, 1996, 169(6), 705-712. ISSN
0007-1250.
289. TVRDÍK, J. Analýza dat. In Učební texty Ostravské Univerzity. Přírodovědecká
fakulta. [online]. 2008. [cit. 17.12.2012]. Dostupné z: http://www1.osu.cz/~tvrdik/
down/files/XANDT_09.pdf

290. UHER, R., PAVLOVÁ, B., PAPEŽOVÁ, H., PROBST, M., YAMAMOTOVÁ,
A. Vztah k vlastnímu tělu a somatoformní disociace u poruch příjmu potravy.
Československá psychologie, 2004, 48(5), 385-396. ISSN 0009-062X.
291. UHER, R., TREASURE, J. Brain lesions and eating disorders. Journal of
Neurology & Neurosurgery in Psychiatry, 2005, 76(6), 852-857. ISSN 00223050.
164

292. UHLÍKOVÁ, P., 2010. Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících. In:
PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, s. 134-142. ISBN 978-80-247-2425-6.
293. ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Péče
o pacienty

s

diagnózami

F50.0–F50.9

-

poruchy

přijímání

potravy

v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR. In: uzis.cz [online]. 2011, (60) [cit.
17.12.2012]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/pece-pacienty-diagnozamif500-f509-poruchy-prijimani-potravy-psychiatrickych-luzkovych-zarizenich-cr

Path:

60_11.pdf.
294. ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Činnost
ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2011. In: uzis.cz [online]. 2012,
(22) [cit. 17.12.2012]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnostambulantnich-psychiatrickych-zarizeni-roce-2011 Path: 22_12.pdf.

295. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. dopl. a přeprac.
vyd. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3.
296. VÁLEK, A. Vnitřní lékařství pro stomatology: Učebnice pro lékařské fakulty. 1.
vyd. Praha: Avicenum, 1985. 381 s. bez ISBN.
297. VANDEREYCKEN, W., DEPREITERE, L., PROBST, M. Body oriented therapy
for anorexia nervosa patients. American Journal of Psychotherapy, 1987, 41(2),
252-259. ISSN 0002-9564.
298. VANDEREYCKEN, W., PROBST, M., BELLINGHEN, M. VAN. Treating the
distorted body experience of anorexia nervosa patients. Journal of Adolescent
Health, 1992, 13(5), 403-405. ISSN 1054-139X.
299. VANDERLINDEN, J., BUIS, H., PIETERS, G., PROBST, M. Which Elements in
the Treatment of Eating Disorders Are Necessary ‘Ingredients’ in the Recovery
Process? A Comparison between the Patient’s and Therapist’s View. European
Eating Disorders Review, 2007, 15(5), 357-365. ISSN 1072-4133.
300. VAVRUŠOVÁ, R. Specifické aspekty mentální anorexie z pohledu dětské a
dorostové gynekologie. Praktická gynekologie, 2008, 12(3), 172-179. ISSN
1211-6645.
301. VÉLE, F., JANDOVÁ, D. Hodnocení pohybové soustavy. Rehabilitácia, 1974, 7,
Suppl. 9. 61s. ISSN 0375-0922.

165

302. VÉLE, F. Kineziologie: Přehled klinické kineziologie a patokineziologie
pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. dopl. a přeprac. vyd.
Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.
303. VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: Příručka
pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. 222 s.
ISBN 978-80-7387-608-1.
304. VICKERS, A., ZOLLMAN, C. Massage therapies. In: British Medical Journal.
[online].

1999,

319(7219)

[cit.

27.7.

2010].

Dostupné

z:

http://www.bmj.com/content/319/7219/1254

305. VLIET, P. VAN DE, COPPENOLLE, H. VAN, KNAPEN, J. et al. Physical
measures, perceived physical ability, and body acceptance of adult psychiatric
patients. Adapted Physical Activity Quarterly, 1999, 16(2), 113-125. ISSN 07365829.
306. VOKURKA, M., HUGO, J. Velký lékařský slovník. 6. vyd. Praha: Jessenius
Maxdorf, 2006. 1024 s. ISBN 80-7345-105-0.
307. WADE, T.D., BULIK, C.M., NEALE, M., et al. Anorexia nervosa and major
depression: shared genetic and environmental risk factors. American Journal of
Psychiatry, 2000, 157(3), 469-471. ISSN 0002-953X.
308. WAGNER, A., RUF, M., BRAUS, D.F., SCHMIDT, M.H. Neuronal activity
changes and body image distortion in anorexie nervosa. Neuroreport, 2003,
14(7), 2193-2197. ISSN 0959-4965.
309. WALLER, G., BABBS, M., WRIGHT, F., POTTERTON, C., MEYER, C.,
LEUNG, N. Somatoform dissociation in eating-disordered patiens. Behaviour
Research & Therapy, 2003, 41(5), 619-627. ISSN 0005-7967.
310. WALSH, B.T., GLADIS, M., ROOSE, S.P., STEWART, J.W., STETNER, F.,
GLASSMAN, A.H. Phenelzine vs placebo in 50 patients with bulimia. Archives
of General Psychiatry, 1988, 45(5), 471-475. ISSN 1538-3636.
311. WALSH, B.T., KAPLAN, A.S., ATTIA, E., OLMSTED, M., PARIDES, M.,
CARTER, J.C., PIKE, K.M., DEVLIN, M.J., WOODSIDE, B., ROBERTO,
C.A., ROCKET, W. Fluoxetine after weight restoration in anorexia nervosa: a
randomized controlled trial. Journal of American Medical Association, 2006,
295(22), 2605-2612. ISSN 0098-7484.

166

312. WALTERS, E.E., KENDLER, K.S. Anorexia nervosa and anorexic-like
syndromes in a population-based female twin sample. American Journal of
Psychiatry, 1995, 152(1), 64-71. ISSN 0002-953X.
313. WEYER, CH., FUNAHASHI, T., TANAKA, S., HOTTA, K., MATSUZAWA,
Y., PRATLEY, R.E., TATARANNI, P.A. Hypoadiponectinemia in Obesity and
Type

2

Diabetes:

Close

Association

with

Insulin

Resistance

and

Hyperinsulinemia. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2001,
86(5), 1930-1935. ISSN 0021-972X.
314. WHITTAL, M.L., AGRAS, W.S., GOULD, R.A. Bulimia nervosa: A metaanalysis of psychosocial and pharmacological treatments. Behavior Therapy,
1999, 30(1), 117-135. ISSN 0005-7894.
315. WIKIPEDIA. Termín Moritz Schreber. In: Wikipedia – The Free Encyklopedia.
[online]. 5.5.2012a. [cit. 5.11.2012]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/
Moritz_Schreber

316. WIKIPEDIA. Termín Epidemiologie. In: Wikipedia – The Free Encyklopedia.
[online].

12.9.2012b.

[cit.

8.1.2013].

Dostupné

z:

ROSSITER,

E.M.,

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie

317. WILFLEY,

D.E.,

AGRAS,

W.S.,

TELCH,

C.F.,

SCHNEIDER, J.A., COLE, A.G., SIFFORD, L.A., RAEBURN, S.D. Group
cognitive-behavioral therapy and group interpersonal psychotherapy for the
nonpurging bulimic individual: a controlled comparison. Journal of Consulting
& Clinical Psychology, 1993, 61(2), 296-305. ISSN 0022-006X.
318. WILLIAMSON, D.A., DAVIS, CH.J. Assessment of Eating Disorders: Obesity,
Anorexia and Bulimia Nervosa. 1. vyd. New York: Pergamon Press, 1990. 199 s.
ISBN 978-0-08036-453-7.
319. WILSON, G.T., FAIRBURN, CH.G., AGRAS, W.S., 1997. Cognitive-behavioral
therapy for bulimia nervosa. In: GARNER, D.M., GARFINKEL, P.E. Handbook
of Treatment for Eating Disorders. 2. vyd. New York: Guilford Press, s. 67-93.
ISBN 1-57230-186-4.
320. WURTMAN, R.J., WURTMAN, J.J., REGAN, M.M., et al. Effects of meals rich
in carbohydrates or proteins on the plasma tryptophan ratio and brain serotonin.
American Journal of Clinical Nutrition, 2003, 77(1), 128-132. ISSN 0002-9165.

167

321. YAMAMOTOVÁ, A., 2010. Neurofyziologie stresu a bolesti u pacientek
s poruchami příjmu potravy. In: PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu
potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 74-88. ISBN 978-80-247-2425-6.
322. YAMAUCHI, T., KAMON, J., WAKI, H., TERAUCHI, Y., KUBOTA, N.,
HARA, K., MORI, Y., IDE, T., MURAKAMI, K., TSUBOYAMA-KASAOKA,
N., EZAKI, O., AKANUMA, Y., GAVRILOVA, O., VINSON, C., REITMAN,
M.L., KAGECHIKA, H., SHUDO, K., YODA, M., NAKANO, Y., TOBE, K.,
NAGAI, R., KIMURA, S., TOMITA, M., FROGUEL, P., KADOWAKI, T. The
fat-derived hormone adiponectin reverses insulin resistance associated with both
lipoatrophy and obesity. Nature Medicine, 2001, 7(8), 941-946. ISSN 10788956.
323. ZHANG, Y., PROENCA, R., MAFFEI, M., BARONE, M., LEOPOLD, L.,
FRIEDMAN, J.M. Positional cloning of the mouse obese gene and its human
homologue. Nature, 1994, 372(6505), 425-432. ISSN 0028-0836.
324. ZIKÁN, V., 2010. Mentální anorexie a kostní metabolismus. In: PAPEŽOVÁ,
H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 235245. ISBN 978-80-247-2425-6.
325. ZIPFEL, S., LÖWE, B., REAS, D.L., DETER, H.-CH., HERZOG, W. Longterm prognosis in anorexia nervosa: lessons from a 21-year follow-up study.
Lancet, 2000, 355(9205), 721-722. ISSN 0140-6736.
326. ZVÁROVÁ, J. Neparametrické metody. In: Základy statistiky pro biomedicínské
obory.

[online].

5.1.1999a.

[cit.

7.2.2013].

Dostupné

z:

http://new.euromise.org/czech/ tajne/ucebnice/html/html/node11.html

327. ZVÁROVÁ, J. Výběr a popisné statistiky. In: Základy statistiky pro
biomedicínské obory. [online].

5.1.1999b. [cit. 7.2.2013]. Dostupné z:

http://new.euromise.org/czech/tajne/ucebnice/html/html/node7.html#SECTION00723000000000
000000

328. ZWAAN, M. DE, NUTZINGER, D.O., SCHOENBECK, G. Binge eating in
overweight women. Comprehensive Psychiatry, 1992, 33(4), 256-261. ISSN
0010-440X.

168

VII. PŘÍLOHY

Seznam příloh
Příloha č. 1

Souhlas Etické komise FTVS UK

Příloha č. 2

Vzor informovaného souhlasu účastníků výzkumu

Příloha č. 3

Dotazník Body Attitude Test

Příloha č. 4

Dotazník siluet postave dle Stunkarda

Příloha č. 5

Test dle Petrie

Příloha č. 6

Strukturovaný rozhovor

Příloha č. 7

Otázky subjektivního hodnocení kinezioterapie

Příloha č. 8

Seznam tabulek a grfů

169

Příloha č. 1

Souhlas Etické komise FTVS UK

Příloha č. 2

Vzor informovaného souhlasu účastníků výzkumu

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Souhlasím s tím, že se zúčastním třítýdenního programu kinezioterapie v rámci výzkumu,
který je součástí disertační práce studentky postgraduálního studijního programu na FTVS UK
Mgr. Hany Duškové.
Kinezioterapie, která obsahuje dechová cvičení, masáže, individuální a skupinová cvičení,
bude probíhat 2x týdně 30 min. po dobu tří týdnů na oddělení rehabilitace VFN 1. LF UK.
Součástí bude také 1x týdně 30 min. relaxace.
Na začátku a na konci programu bude proveden vstupní/výstupní kineziologický rozbor,
který bude obsahovat anamnézu, vyšetření fyzioterapeutem (vyšetření stoje pohledem, vyšetření
svalového napětí pohmatem, vyšetření dynamiky páteře, hybných stereotypů atd.) a
strukturovaný rozhovor. Před začátkem a rovněž na konci terapie budou předloženy 2 dotazníky
týkající se tělesného sebepojetí.
Každý účastník má možnost kdykoliv svobodně odstoupit z výzkumu bez udání důvodu.
Veškeré informace budou použity pouze pro účely výzkumu v rámci disertační práce a všem
klientům bude zajištěna anonymita.
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Datum:

....................................................
podpis

Příloha č. 3

Dotazník Body Attitude Test

Příloha č. 4

Dotazník siluet postav dle Stunkarda

Iniciály:
Datum:
Váha:
Výška:
Váha, které máte během hospitalizace dosáhnout:

Je Vám předložena škála devíti různých siluet mužského (1. řádek) a ženského pohlaví (2.
řádek)
1. Vyberte na obrázku postavu odpovídající Vašemu pohlaví, která se shoduje s Vaší
současnou postavou a označte ji číslem 1
2. Vyberte na obrázku tu postavu, jak byste si přáli vypadat a označte ji číslem 2
3. Číslem 3 označte tu postavu, jak si myslíte, že vás vnímá Vaše okolí.

Obr.1 Test siluet postav dle Stunkarda (převzato ze Stunkard et al., 1983)

Příloha č. 5

Test dle Petrie

Obr.2 Test podle Petrie pro hodnocení standardních senzorických podnětů –
vyhodnocovací a testovací blok (délky v mm; převzato z Véle & Jandová, 1974).

Příloha č. 6

Strukturovaný rozhovor – otázky k rozhovoru pro účely kvalitativního

výzkumu.
Pro přehlednost jsou otázky rozděleny podle jednotlivých konstruktů dotazníku Body
Attitude Test (BAT) – vlevo položka dotazníku BAT, vpravo uvádíme rozvíjející otázky
k rozhovoru.

BAT-1: Negativní hodnocení velikosti těla
Mé hýždě se mi zdají příliš široké.

– Jste spokojená s tvarem Vašich hýždí?
Proč?
– Co byste na nich změnila? Proč?
Velice si přeji být štíhlejší.
– Co pro Vás znamená štíhlá postava? Je
pro Vás důležitá?
– Je něco, co byste na sobě změnila?
– Jaká je Vaše ideální hmotnost, které
byste Vy sama chtěla dosáhnout?
Moje prsa mi připadají příliš velká.
– Líbí se Vám tvary ženského těla (prsa,
boky)? Proč?
– Líbí se Vám Vaše prsa? Proč?
Připadám si tlustá.
– Máte pocit, že jste tlustá? Proč?
Pociťuji své tělo jako břemeno, které musím – Je pro Vás Vaše tělo těžké?
nést.
Určité části mého těla se mi zdají jako – Vnímáte některé části Vašeho těla jako
oteklé.
příliš velké? Které? Proč?
– Trpíte na otoky? Čeho? Víte proč?
Mé břicho vypadá jako bych byla těhotná.
– Líbí se Vám Vaše břicho? Proč?
– Zaměřujete se při cvičení na určité
partie? Jaké? Proč?

BAT-2: Nedostatek důvěry ve vlastní tělo
Vlastní tělo se mi zdá jako předmět bez –
citu.
–
–
–
Mohu se po tělesné stránce lehce uvolnit.

–
–
–
–

Zdá se mi, že mi mé tělo nenáleží.

–
–

Mé tělo pro mě představuje ohrožení.

–
–
–

Pociťuji neklid v těle.

–
–
–
–

V mém těle se odehrává něco, co mě děsí.

–
–

Jaké tělesné pocity jsou pro Vás
příjemné/nepříjemné?
Na jaké části těla vnímáte kontakt jako
nejméně příjemný? Proč?
Na jaké části těla vnímáte kontakt jako
nejpříjemnější? Proč?
Pociťovala jste/pociťujete stud či odpor
sama k sobě? Proč? Kdy?
Jak se cítíte po psychické stránce?
(vyrovnaná, nervózní…)
Jak relaxujete?
Jak se Vám daří relaxovat?
Chtěla byste mít své tělo pod kontrolou?
Proč?
Je pro Vás Vaše tělo součástí Vás samé?
Proč?
Máte
nějakou
pozitivní/negativní
zkušenost s Vaším tělem nebo jeho
částí? Jakou?
Čeho se nejvíce bojíte? Proč?
Máte obavy ze svého těla? Proč?
Máte pocit, že je Vaše tělo Váš nepřítel,
proti kterému musíte bojovat?
Dokážete se snadno soustředit?
Sportujete/cvičíte někdy do úplného
vysílení?
Jak se při cvičení/sportu cítíte? Jaké
pocity
Vám
přináší
pohyb?
(pozitivní/negativní)
Jak se cítíte, když nemůžete denně
cvičit/sportovat?
O čem nejčastěji přemýšlíte? Proč?
Co se právě odehrává ve Vaší mysli?

BAT-3: Celková nespokojenost s tělem
Jestliže se srovnávám se stejně starými, –
necítím se spokojená se svým tělem.
–
Cítím se ve vlastním těle jako doma.

–
–
–
–
Mám sklony k tomu, abych své tělo –
skrývala (např. v širokých oděvech).
–
–
Když se pozoruji v zrcadle, nejsem se svým –
tělem spokojená.
–
Závidím ostatním jejich postavu.
–
–

Jste spokojená se svým tělem?
Změnil se nějak Váš pohled na sebe
sama? Jak?
Jak vnímáte své tělo?
Co se Vám na sobě líbí?
Co se Vám na sobě nelíbí
Co pro Vás znamená domov?
Ukazujete se ráda na veřejnosti?
Stydíte se za své tělo? Proč?
Jaké oblečení nosíte nejraději?
Jak často se pozorujete v zrcadle?
Líbíte se sama sobě? Proč?
Srovnáváte se často s ostatními? Proč?
Jste se sebou spokojená? Proč?

Zbytkový faktor
15. Můj zevnějšek je pro mne velmi –
důležitý.
20. Kontroluji svůj vzhled v zrcadle.

–

Jakou důležitost přikládáte hodnocení
Vašeho vzhledu ostatními? Jak moc na
něj dáte?
Pozorujete se ráda v zrcadle? Proč?

Příloha č. 7

Otázky subjektivního hodnocení kinezioterapie

Jaký je Váš názor na zařazení kinezioterapie do léčby pacientů s poruchami příjmu
potravy?
Co na kinezioterapii nejvíce oceňujete? Čím si myslíte, že by mohla pacientům prospět?
Máte pocit, že pro Vás byla kinezioterapie přínosná? Proč?
Co pro Vás kinezioterapie během léčebného pobytu představovala? Těšila jste se na ni?
Bavila Vás?
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