
Poruchy príjmu 
potravy

Mgr. Lucia Balážová
Mgr. Radmila Kvakovská
2012/2013



Obsah:
 Telová schéma

 Špecifiké poruchy príjmu potravy
 Anorexia nervosa

 Bulimia Nervosa

 Nešpecifické poruchy príjmu potravy
 Psychogénne a záchvatové prejedanie

 Syndróm nočného prejedania 

 Obezita

 Novodobé poruchy príjmu potravy
 Pika syndróm

 Ruminácia

 Špecifické poruchy príjmu potravy u detí

 Ortorexia, bigorexia, drunkorexia, pregorexia



Telová schéma
POSTOJ

RIGIDITA



FAKTY

Úmrtnosť 10X častejšia ako 

Iné psychické 

Choroby:

1. AN

2. Schizo

3. Bipolar

4. Depresia

9 mil Američanov

trpí PPP

1 zo 4 dostane 

liečbu

46% 9-11 roč 

detí sú na diéte a 82% ich

rodín dietujú

1966 – 2010, 36 štúdii

5,1/1000os/rok-AN

1,7 – BN

3, 3 - EDNOS

Prevalencia

PPP 10 mil

Alzheimer 4, 5 mil

Schizofrénia 2. 2 mil



Anorexia nervosa

(mentálna anorexia) F.50

http://www.youtube.com/watch?v=yKzAzeil4
SI

Bulimia nervosa

(mentálna bulímia) F. 50.2



Anorexia nervosa podľa MKCH - 10

 zámernou stratou hmotnosti, ktorú vyvolal a udržiava 
pacient. 

 Výskyt: u dospievajúcich dievčat a mladých žien, ale 
postihnutí môžu byť aj dospievajúci chlapci a mladí muži, 
ako aj deti blízko puberty a staršie ženy až po menopauzu. 

 Choroba je spojená so špecifickou psychopatológiou, 
pričom hrôza z tučnoty a ovisnutej kontúry tela
pretrváva ako vtieravá nadhodnotená idea a pacienti 
sami sebe prikazujú nízky prah hmotnosti.

 Zvyčajne sa pozoruje podvýživa rozličného stupňa so 
sekundárnymi endokrinnými a metabolickými zmenami a 
poruchami telových funkcií. 

 Príznaky zahŕňajú veľmi obmedzenú stravu, nadmernú 
fyzickú aktivitu, vyvolávanie dávenia a hnačky, 
používanie liekov potláčajúcich chuť do jedenia a diuretík. 



Diagnostické kritéria pre AN podľa MKCH-
10

a) telesná váha najmenej 15% pod predpokladanú váhu.
BMI váha je 17, 5 alebo menej. Dospievajúci jedinec 
nespĺňa počas rastu očakávaný váhový prírastok 

b) jedinec si znižuje váhu sám/sama dietami, 
vyprovokovaným zvracaním, užívaním diuretík, 
anorektiv, laxantív či excesívnym cvičením

c) špecifická psychopatológia: pretrvávajúci strach z 
tučnoty pri výraznej podváhe, skreslené predstavy o 
vlastnom tele a vtieravé, ovládané myšlienky na 
udržanie podváhy

d) endokrinná porucha: u žien amenorea (dnes je často 
vaginálne krvácanie vyvolané hormonálnou 
antikoncepciou) u mužov strata sexuálneho záujmu

e) pred pubertou je oneskorený rast, vývin pŕs, primárna 
amenorea, detské genitálie u chlapcov. Po uzdravení 
dochádza k ich normálnemu dokončeniu, ale menarché 
môže byť oneskorené



Bulimia nervosa podľa MKCH-10

 Syndróm opakovanými periódami prejedania a 
intenzívnym záujmom o kontrolu telesnej 
hmotnosti,

 čo vedie k prejedaniu s následným dávením 
alebo užívaním preháňadiel.

 veľa spoločných psychologických čŕt s mentálnou 
anorexiou vrátane nadmerného záujmu o tvar 
tela a hmotnosť.

 Opakované dávenie často zaviňuje poruchy 
elektrolytov a somatické komplikácie.

 Často, hoci nie vždy je v anamnéze epizóda 
mentálnej anorexie. Interval medzi oboma 
poruchami býva niekoľko mesiacov až viac rokov. 



Diagnostické kritéria pre BN podľa MKCH-
10

 a) neustále zaoberanie sa jedlom, neodolateľná 
túžba po jedle, prejedanie sa s konzumáciou 
veľkých dávok jedla počas krátkej doby

 b) snaha potláčať kalorický účinok jedla jedným 
(alebo viacerými) spôsobmi, vyprovokaným 
zvracaním, zneužívaním laxatív, hladovkami, 
anorektikami, diuretikami, 

 c) špecifická psychopatológia: chorobný strach z 
tučnoty , váhový prah majú nižší než 
premorbidná váha (optimálna či zdravá)



anorexia bulimia

Pokles hmotnosti Výrazný alebo 
zastavenie váhový 
prírastok

Mierny pokles alebo 
naopak zvýšenie, 
časté je výrazné 
kolísanie

amenorea 60 – 100% podľa 
poklesu hmotnosti a 
hormonálnej 
substitúcie

20 – 40%

Navodené zvracanie 15 – 30% 75 – 90%

sebakontrola Vystupňovaná Oslabená

Správanie pri jedle Pomalé tempo pri 
jedení, malé sústa, 
vyberavosť, málo pijú

Rýchle, väčšie sústa, 
hltá jedlo, veľa pije

Počiatok problémov 12. – 20. rok, 
výnimočne neskôr

14. – 30. rok



Pohlavie pacientov 
(ženy:muži)

10 – 15:1 20:1

Prevalencia (ženy, 15 
– 30 rokov)

0,5 – 0,8% 1,5 – 5%

depresia 10 – 60% 20 – 90%

Užívanie alkoholu Výnimočné Často

sebapoškodzovanie Výnimočné Občas, spravidla pri 
naberaní hmotnosti

Významné zlepšenie Minimálny, vzrastá s 
prejedaním

Zvýraznený v 
prípade prejedania 
sa, nízky v prípade 
diét

Motivácia k liečbe Z donútenia 
zdrav.problémami 
alebo okolím

Snaha zbaviť sa 
prejedania, snaha 
schudnúť



Genetika

biologické faktory Prostredia
Rodina Subjektívne

vnímanie

Telová schéma - SEBAOBRAZ

#Snímka 13
#Snímka 13
#Snímka 14
#Snímka 15
#Snímka 16
#Snímka 16


Biologické faktory

 Genetika

7 – 12x 

Dedičnosť AN 31-56%

BN 50 – 80%

Dvojčatá:

25-55% monozygotné

10 % dvojzygotné

GABA gény - úzkosť

Poškodenia mozgu

Serotonín

Zvýšená

Hladovka

Znížená



Prostredie

 Nepriaznivé životné podmienky

 Akulturácia, kult štíhlosti

 Rizikové profesie



Rodina
 Málo kohezívne vzťahy
 Nejasná hierarchia
 Rigidita
 Inak dysfunkčné rodiny
 Dominancia otca
 Nevhodný typ výchovy
 Vysoké požiadavky
 Disharmónia, absencia bezpečia, istôt, humoru, 

racia
 Narušený vzťah s mamou



Subjektívne vnímanie

 Nespokojnosť

 Štíhlosť – forma kompenzácie menejcennnosti, potreba 
dokazovať si

 Frustrácia, nedostatok lásky

 Porovnávanie sa

 Strach z dospievania

 Vyššia náklonnosť k úzkosti, obsesiám, perfekcionalizmu

 Personalizujú chorby – „kamarátka“ , tzv bulimistický hlas, 
(terapie externalizácia)

 Sociálna izolácia

 Problém vyjadriť svoje city



Atypické formy PPP- EDNOS
 Spĺňajú kritériá pre AN, ale pretrváva m.c.

 Splňajú krit. AN, majú signifikantnú váhovú stratu, 
ktorá je stále v norme

 Spĺňajú kriteria BN, ale frekvencia a kompenzácia 
jedálneho správania je nižšia...

 neadekvátne kompenzačné  mechanizmy aj po 
konzumácii malého množstva

 Pravidelne žujú a vypľúvajú veľké kvantá jedla

 Psychogénye prejedanie, s opakovanými 
epizodami prejedania, bez komp.mechanizmov



Prejedanie
 Typy:

 Výskumy:

Rakúsko (Kinzl,1999) Ženy

3,3%

Muži

0,8%

Austrália (Hay, 1998)

1% 1%

USA (Hudson, 
2007) 3,5% 2%

Taliansko (Flavoro, 
2003) 4,7% 0,6%



Psychogéne a záchvatové prejedanie 
(binge eating)
 „craving“

Klasifikácia DSM-IV uvádza kritériá:

 konzumácia väčšieho množstva jedla, krátky časový 
interval

 strata kontroly nad svojím jedálnym správaním

 konzumácia obrovského množstvá bez pocitu hladu

 konzumácia o samote, hanba za množstvo

 úzkosť, po prejedení sa cíti previnilo

 k záchvatom dochádza minimálne 2x týždenne po dobu 6 
mesiacov

 nie je spojené s kompenzačnými mechanizmami

 25% záchvatov trvá celý deň



Špecifiká psychopatológie prejedania:

 Chorobný strach z tučnoty

 Nespokojnosť so sebou, snaha po dosiahnutí 
nereálnej váhy

 Snaha čo najviac sa obmedzovať v jedle najrôznejšími 
spôsobmi

 Spojené aj s maladaptívnym spracovaním stresových 
situácií, citovej prázdnoty a depresívnej nálady

 Štúdie preukázali, že jedinci zúčastňujúci sa 
redukčných programov 18-46% majú problémy so 
záchvatovým prejedaním

 Navrhovaná vhodná liečba:



Syndrom nočného prejedania (NES)

 A.Stunkard – včelnenie do DSM – jedná sa o 
komplexnú biobehaviorálnu poruchu s 
narušením cirkadiálneho rytmu.

 2 kritériá

 Výskyt 

u obéznej populácie 6-16%

u pacientov vhoných k 
bariatrickémú výkonu 8-42%



NES ≠ SRED
Night eating syndrom       Sleep related eating disorder

Poruchy so spánkom súvisiace sú 
špecifikované rýchlou konzumáciou jedla a 
nejedlých predmetov.

 Vyskytujú sa v noci ale nejde o porušenie 
cikradiánneho rytmu

 anamnéza

 Výskyt: 
1,5-1,6% bežnej populácie, 

9% podstupujúcich bariatrické operácie

12% psychatrických pacientov



Kontinuálne jedenie (garzing)

 Novo definovaný symptóm

 Kontinuálna konzumácia menšieho 
množstva potravy bez voľnej kontroly

 Nie je dôležité množstvo ale frekvencia a 
kvalita prežívania tzn. subjektívne 
negatívne vnímanie straty kontroly nad 
svojím jedálnym správaním a nadmerným 
príjmom potravy



Obezita

 Normálnu hmotnosť má:

do veku 35 rokov len 40% mužov a 56% žien. 

vo veku 35-45 r. len 29% mužov a 31% žien.

vo veku 45-55 r. len 19% mužov a 15% žien. 

 vo veku 55-65 r. len 14% mužov a 7% žien.

 V minulosti  a dnes 



 Obezita - je v MKCH s označením E 66, je 
multifaktoriálne podmienené ochorenie. 

 Obezita alebo tučnota je nadmerné 
ukladanie energetických zásob v podobe 
tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej ak je 
príjem energie väčší ako výdaj. 



Diagnostika:

 Pomocou Queteletovho indexu známeho ako 
BMI index

 Ako obézny sa označuje pacient, ktorého 
BMI prekračuje u mužov 27 a u žien 25

 Jedincova telesná hmotnosť je 20% vyššia 
ako normálna telesná hmotnosť

 Vzorec:



Hodnoty BMI:

 menej ako 17,5 = kritérium diagnostiky 
mentálnej anorexie

 menej, ako 19 = podváha 

 viac, ako 25 = nadváha

 viac, ako 30 = obezita

Názory odborníkov

Vek, rasa

Tehotné ženy, športovci



Faktory podielajúce sa na vzniku:
Dedičnosť

Nesprávne stravovanie

Psychologické faktory

Kultúrne a ekonomické faktory

Vplyv médií, reklamy, rodinné zázemie.



Grabowska - výskum

 30%

 Príčina: 

 emocionálna 
nespokojnosť 

30%

Príčina:

Sedavý spôsob 
zamestnania



Deti – ohrozená skupina
 Výskyt aj u detí v školskom veku  15-17%

Vyššia miera introverzie

Sociálne kontakty

Maladaptívne prejavy v správaní

 Celosvetová epidémia – fast food

 Psychologické aspekty obezity

Stres

Rodina 

Emočný hlad



Typy obezity:

 ANDROIDNÝ TYP 
OBEZITY

 GYNOIDNÝ TYP 
OBEZITY



Následky:

 Postihnutie srdcovo-cievneho systému

 Postihnutie kostí a klbov, chronické bolesti

 Diabetes mellitus (cukrvka) 2.typu

 Postihnutie dýchacieho traktu, spánkové 
apone 

 Ďalešie ochorenia:
Dna

Poruchy metabolizmu tukov (dislipidémia)

Žlčové koliky, trombózy



Vplyv zníženia nadváhy na kvalitu života

Osobnosť – biopsychosociána jednotka

- Vnímanie kvality života sa premieta do 
všetkých týchto oblastí

Výskumy - dospelí závislí na nikotíne     
spoločensky prijateľnejší

Obézni trpia ďaleko viac spoločenkými a 
psychickými dôsledkymi obezity než 
telesnými ťažkosťami



Pika Syndrom

Ruminácia
(merycizmus)



Špecifické poruchy potravy u detí

 Emočná porucha spojená s vyhýbaním sa jedlu
predstavuje hranicu medzi mentálnou anorexiou a 
emočnou poruchou v detsve

 Infantilná mentálna anorexia
model separačného individuálneho procesu = 
väzba matka a dieťa

 Syndróm vyberavosti jedla
 Syndróm pervazívneho odmietania
 Terapeutické metódy



Novodobé poruchy 
príjmu potravy



Diagnózy nezahrnuté do MKCH-10

 Ortorexia – diagnóza správneho 
stravovania; jesť ZDRAVO

 Bigorexia = Adonisov komplex= Muscle 
dysmorphia

 Drunkorexia

 Pregorexia



 Ďakujeme za pozornosť
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