
1 

Obsah 

 1 Úvod ................................................................................................................................................. 1 

 1.1 Telová schéma .......................................................................................................................... 1 

 1.2 Sociálna determinácia telesnej atraktivity ................................................................................ 2 

 2 Poruchy príjmu potravy (PPP) podľa  MKCH-10 ........................................................................... 3 

 2.1 Mentálna anorexia (Anorexia nervosa), (MKCH-10, F 50.0)  ................................................. 3 

 2.1.1 Epidemiológia porúch príjmu potravy – anorexia nervosa .............................................. 4 

 2.1.2 Príznaky anorexia nervosa ................................................................................................ 4 

 2.2 Mentálna bulímia (Bulimia nervosa) (MKCH-10, F50.2) ....................................................... 6 

 2.2.1 Epidemiológia porúch príjmu potravy – bulimia nervosa ................................................ 6 

 2.2.2 Príznaky - bulimia nervosa ............................................................................................... 7 

 2.3 Genetické aspekty PPP ............................................................................................................. 9 

 2.3.1 Štúdie dvojčat ................................................................................................................... 9 

 2.4 Mozgové faktory u poruch príjmu potravy .............................................................................. 9 

 2.4.1 Perinatálne poškodenie mozgu ......................................................................................... 9 

 2.4.2 Serotonínová hypotéza a mozog u porúch príjmu potravy ............................................. 10 

 2.5 Psychosociálne rizikové faktory ............................................................................................. 10 

 3 Atypické formy porúch príjmu potravy  ........................................................................................ 13 

 3.1 Prejedanie  .............................................................................................................................. 13 

 3.2 Psychogénne a záchvatové prejedanie ................................................................................... 14 

 3.3 Syndróm nočného prejednia (night eating syndrom, NES) .................................................... 16 

 3.4 Kontinuálne jedenie (grazing)  ............................................................................................... 16 

 3.5 Obezita ................................................................................................................................... 17 

 3.5.1 Typy obezity:  ................................................................................................................. 18 

 3.5.2 Definícia a príčiny obezity: ............................................................................................ 19 

 3.5.3 Následky obezity ............................................................................................................ 19 

 3.5.4 Diagnostika: .................................................................................................................... 19 

 3.5.5 BMI index  ...................................................................................................................... 20 

 3.5.6 Vplyv zníženia nadváhy na kvalitu života  ..................................................................... 20 

 3.5.7 Psychologické aspekty obezity ....................................................................................... 21 

 3.5.7.1 Stres  ....................................................................................................................... 21 

 3.5.7.2 Rodina ..................................................................................................................... 22 

 3.5.7.3 Emočný hlad   ......................................................................................................... 22 

 4 Novodobé poruchy príjmu potravy ................................................................................................ 23 

 4.1 Pika syndrom .......................................................................................................................... 23 

 4.2 Ruminácia ............................................................................................................................... 24 

 4.3 Špecifické poruchy príjmu potravy u detí a dospievajúcich .................................................. 24 

 4.3.1 Emočná porucha spojená s vyhýbaním sa jedlu ............................................................. 25 

 4.3.2 Infantilná mentálna anorexia .......................................................................................... 25 

 4.3.3 Syndróm vyberavosti v jedle .......................................................................................... 26 

 4.3.4 Syndrom pervazívneho odmietania ................................................................................ 26 



2 

 5 Diagnózy nezahrnuté do MKCH-10 .............................................................................................. 27 

 5.1 Ortorexia ................................................................................................................................. 27 

 5.2 Bigorexia (Adonisov komplex, svalová dismorfofobia, muscle dysmorfia)  ........................ 28 

 5.3 Drunkorexia ............................................................................................................................ 29 

 5.4 Pregorexia ............................................................................................................................... 30 

 6 Použitá literatúra ............................................................................................................................ 32 



1 

 

 1  Úvod 

Potreba potravy patrí medzi jednu zo základných biologických potrieb človeka. Slúži 

človeku na prežitie ako zložka pudu sebazáchovy, aby človek zostal nažive. Avšak aj táto 

pudová potreba môže byť ovplyvnená psychosociálnym aspektom, čo môže spôsobiť 

potlačenie tohto pudu bez zohľadnenia fyziologických tendencií. 

Jedlo  môže predstavovať zdroj slasti, kedy človek považuje za odmenu jedlo alebo 

opačný extrém môže jedlo predstavovať trest. Konzumácia jedla sa môže stať rutinnou 

formou správanie v prípade frustrácie alebo stresu v živote jedinca. Jedlo môže slúžiť ako 

kompenzácia nedosiahnuteľnej, neuspokojivej situácie, zlých sociálnych vzťahov, nedostatku 

lásky či inej formy neúspechu. Uľahčuje jedincovi zvládať záťaž a vyrovnať sa s 

emocionálnym rozladením akéhokoľvek vplyvu. 

 1.1  Telová schéma 

Táto kompenzácia psychociálnych oblastí človeka sa odzrkadlí nie len na psychickej 

úrovni ale aj fyziologickej, kedy ovplyvňuje telesnú hmotnosť človeka. Preto hrá významnú 

úlohu v živote jedinca aj telová schéma, teda identita človeka, resp jeho predstava o vlastnom 

tele. Telová schéma nie je len mentálny obraz, ale zahrňuje aj hodnotiacu zložku, postoj, ktorý 

vychádza z kognitívnych schém a emočného spracovania príslušnej informácie. Tu hrá 

významnú rolu pôsobenie na osobnosť skúsenosť so sebou samým/ sebou samou, s telovými 

pocitmi, s obrazom vlastného tela konfrontovanými s reakciami ostatných ľudí, ktoré sa 

vzťahujú k vlastnému telu, porovnávaním sa s ostatnými ľuďmi, ktorý by údajne mali spĺňať 

normu, ideál prezentovaný spoločnosťou a médiami. 

Zovňajšok človeka je prvý identifikovateľný prvok jeho osobnosti, tzn sociálnym 

reprezentantom, ktorý poskytuje prvotnú informáciu o človeku. 

Telová schéma však môže byť často klamlivá a skreslená z pozície nositeľa danej 

schémy. Človeku sa môže javiť vlastné telo inak akým v skutočnosti je. Je to spôsobené 

subjektívnym skreslením, ktorý je ovplyvnený celkovým vzťahom k sebe samému/ samej. 

Niektorí ľudia môžu svoje telo považovať za mohutnejšie alebo útlejšie než v skutočnosti 

zodpovedá reálnym proporciám. 

Predstava vlastného tela môže byť skreslená aj emocionálne, obavami a prianiami. 
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Človek sa vidí taký, akým by si prial byť alebo akým sa obáva, že sa stane. Významnou 

vlastnosťou telovej schémy je rigidita. Akákoľvek zmena je vnímaná veľmi citlivo a 

subjektívne a to aj v prípade, že nepredstavuje zhoršenie ale jednoducho zmenu. V krajných 

prípadoch táto zmena tela môže predstavovať ohrozenie vlastnej integrity osobnosti až stratu 

sebaistoty. Patologickým správaním sa stáva stav, kedy sa aj po výraznej zmene k lepšiemu, 

postoj jedinca nezmení. Napríklad schudnutie dievčaťa v adolescencii, ktorá si zafixovala 

poňatie svojej osoby ako pribranej z čias svojho detstva ako ju odjakživa tak vnímalo aj okolie. 

Preto, ak sa aj telo zmení lepšiemu, ale postoj nie, požadovaná zmena nemá väčší význam. 

Telová schéma sa vytvára pomerne dlho. Veľmi dôležitým medzníkom je doba 

dospievania, kedy telo naberá viditeľné zmeny, ktoré budú mať trvalejší charakter. Telesné 

zmeny v dospievaní môžu byť vnímané rôzne vzhľadom k subjektívnej predstave o 

atraktívnosti dospelejšieho vzhľadu, psychickej vyspelosti jedinca a sociálnej reakcii okolia. 

 1.2  Sociálna determinácia telesnej atraktivity 

Práve stret telesnej atraktivity a sociálnych hodnôt je zložitou otázkou v živote 

dospievajúceho jedinca. Žijeme v kultúrnom prostredí, ktoré kladie veľký dôraz na zovňajšok, 

preto musíme zohľadniť formovanie telesnej schémy ako dôležitú súčasť vlastnej identity. 

Telesná atraktívnosť podľa kritérii tejto spoločnosti zabezpečí jedincovi automaticky lepšie 

sociálne postavenie a status, obľúbenosť, akceptovanie a lepšie hodnotenie. Takýto jedinci 

zvyčajne nemajú tak častý výskyt patologického správania a aj poruchy príjmu potravy. Riziko 

patologického vzťahu k vlastnému telu  a teda aj jedlu zvyšuje negatívne sociálne reakcie na 

ľudí, ktorí nespadajú do noriem atraktívnosti tohto sveta. Začína sa to atakovaním 

prezývkami ako „tučniak/čka“. I keď nespokojnosť so svojím vzhľadom pociťujú negatívne 

rovnako dievčatá ako chlapci, vo všeobecnosti trpí väčšou frustráciou dievčenská populácia. 

Dôvodom je výrazne ovplyvňujúci trend „krásnej ženy“ definovanej ako štíhla, bez bokov, 

nohatá často ani miery 60 – 90 – 60 nie sú postačujúce, výrazné lícne kosti, jednoducho 

„modelkovské typy“. Tento aktuálny vývoj krásy je však pre mnohé dievčatá nedosiahnuteľný, 

pretože zmeny v období dospievania smerujú práve opačným smerom k rozširovaniu sa 

bokov, naberanie tuku v oblasti podbruška a stehien  apod. Keďže súčasná spoločnosť vedie 

ku konformite aj v tejto oblasti, každá odchýlka od „normálu“ spôsobuje dievčatám frustráciu 

z nedosiahnuteľnej vízie vyzerať ako malá vzorka ženskej populácie, ktorá žiaľ udáva trend. 

Táto snaha dosiahnuť krivky ako modelky a herečky môže vyústiť až do patologických 

prejavov v oblasti príjmu potravy. Najviac skloňovanými za posledných dvadsať rokov je 
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mentálna anorexia a mentálna bulimia. 

 2  Poruchy príjmu potravy (PPP) podľa  MKCH-10 

Poruchy príjmu potravy sú spojené s poruchami postoja rozumového a emočného 

vzťahu k jedlu, a z toho vyplývajúcu odchýlku v správaní. Bývajú spojené s poruchou postoja k 

vlastnému telu, s deformáciou telovej schémy s jeho proporciou a hmotnosťou. 

 

 2.1  Mentálna anorexia (Anorexia nervosa), (MKCH-10, F 50.0)  

Mentálna anorexia - anorexia nervosa je podľa MKCH-10 definovaná ako porucha 

charakterizovaná zámernou stratou hmotnosti, ktorú vyvolal  a udržiava pacient. Porucha sa 

najčastejšie vyskytuje 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.  

Aby sme mohli hovoriť o poruche príjmi potravy, a to mentálnej anorexii (anorexia 

nervosa) musia byť pri základnej diagnostike splnené všetky diagnostické kritéria podľa 

MKCH – 10, 2006. 

Tab. 1 Diagnostické kritéria MKCH – 10 pre anorexiu nervosa (MKCH-10, 2006) 

a) telesná váha he udržovaná najmenej 15% pod predpokladanú váhu (i keď nebola 
znížená alebo nikdy nebola dosiahnutá) alebo Queteletov index hmoty tela (body mass 
index) BMI váha (kg)/výška (m2) 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 „tučky“ pri výraznej podváhe, 
skreslené predstavy o vlastnom tele a vtieravé, ovládané myšlienky na udržanie podváhy 

d) endokrinná porucha hypotalamo-pituitárno-gonódovej osy: u žien amenorea (dnes 
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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 

 

 2.1.1  Epidemiológia porúch príjmu potravy – anorexia nervosa 

Epidemiológia popisuje prevalenciu a incidenciu ochorení. Prevalencia počet prípadov, 

ktorý sa objavili v danej populácii (Page et al., 1995 in Papežová, 2010) celoživotná 

prevalencia  udáva počet jedincov, ktorí niekedy behom života trpeli sledovaným ohocrením. 

Incidencia  udáva počet nových prípadov v populácii v určitom časovom období, najčastejšie 

je to jeden rok. Incidencia je zvyčajne výskyt prípadov udávaný na 100 tisíc obyvateľov. 

Z výskumov sa prevalencia anorexie nervosa preukázala nasledovne. Posledné 

výskumy čerpáme z fínskych štúdii (Keski-Rahkonen et al., 2007, in Papežová 2010). Skúmala 

epidemiológiu anorexie u žien narodených v rokoch  1975 – 1979. celoživotná prevalencia 

dosiahla 2. 2%. Pri formulovaní nie tak striktných kritérii, ktoré nebolo potrebné všetky 

dosiahnuť, prevalencia stúpla na 4, 2 %. V iných krajinách tieto prevalencie fínska štúdia len 

potvrdila ako napríklad v Austrálii a USA (Klump et al., 2001; Wade et al., 2006, in Papežová 

2010) ako aj v severnom Taliansku (Favaro et al., 2003, in Papežová 2010) bolo celoživotná 

anorexia diagnostikovaná u 2% zo vzorky mladých žien. Švédska štúdia (Bulik et al., 2006, in 

Papežová 2010) ale našla celoživotnú prevaleniu len u 1, 2 % žien a v roku 2003 udáva Hoek a 

van Hoeken cca 0, 3% mladých žien.  

Títo istí autori ( Hoek a van Hoeken, 2003, in Papežová 2010) poskytli výsledky aj v 

prípade mužov, ktorí tvorili 10 – 15% z identifikovaných prípadov. V USA z roku 2007 Hudson 

et al., reprezentovalu muži štvrtinu všetkých identifikovaných prípadov a celoživotná 

prevalencia tvorila 0, 3%. 

Údaje z registrov lekárov primárnej starostlivosti zo západne Európy ukazujú 

incidenciu medzi 4, 7/100 000 a 7, 7/100 000 (van Sonn et al., 2006, in Papežová 2010). 
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 2.1.2  Príznaky anorexia nervosa 

1. Príznaky v správaní 

- nadmerné držanie diét, pôstov 

- stravovacie rituály 

- zaujatosť cvičením a formovaním si postavy 

- povinný tréning 

- vyhýbanie sa stravovaniu s ostatnými, klamstvá o jedle 

- časté váženie sa 

- zaujatosť s jedlom 

- zameranie sa na danú časť tela – sedacia časť, stehná, brucho 

- odpor k týmto partám tela 

- pokrivený obraz svojho tela, vnímanie väčšieho množstva tuku ako v skutočnosti 

majú 

 

2. Emocionálna a mentálna charakteristika 

- intenzívny strach z predstavy priberania 

- depresie 

- sociálne izolácia 

- silné nutkanie kontrolovať sa 

- rigidné, neflexibilné myslenie 

- neváženie si svojej osoby – používanie hmotnosť ako znak svojej hodnoty 

- problémy vyjadriť svoje pocity 

- perfekcionizmus – cieľ byť najchudšia 
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- problém sústrediť sa 

- podráždenosť, odmietanie 

 

3. Fyzické charakteristik 

- nízky telesná hmotnosť 

- nedostatok energie a malátnosť 

- oslabenie svalstva 

- znížená rovnováha, nestála chôdza 

- znížená telesná teplota, krvný tlak, pulz 

- tŕpnutie rúk a chodidiel 

- rednutie vlasov a chlpov 

- srdcová aritmia 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. American 

Psychiatric Association, 1994.) 

 2.2  Mentálna bulímia (Bulimia nervosa) (MKCH-10, F50.2) 

 Mentálna bulímia je syndróm charakterizovaný podľa MKCH- 10 opakovanými 

periódami prejedania a  intenzívnym záujmom o kontrolu telesnej hmotnosti, čo vedie k 

prejedaniu s následným dávením alebo užívaním preháňadiel. Táto porucha má 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.  

Mentálna bulímia sa objavuje neskôr a zvyčajne sa vyvinie z anorexie. Diagnostikuje sa 

po splnení všetkých nasledovných diagnostických kritérii. 
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Tab 2 Diagnostické kritéria MKCH – 10 pre bulimiu nervosa (MKCH-10, 2006) 

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, 
tyreoidálnymi preparátmi, u diabetických pacientov manipuláciou s inzulínovou liečbou. 
Reštriktívne a bulimické subtypy sa môžu striedať. 

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

 

 2.2.1  Epidemiológia porúch príjmu potravy – bulimia nervosa 

Výsledky celoživotnej prevalencie v USA a Kanade sa pohybujú medzi 1, 1 – 2, 8% 

(Garfinkel, 1995, Hudson et al., 2007, Kendler et al., 1991, Bushnell et al., 1990, in Papežová 

2010). V severnom Taliansku bola nameraná u 4, 6% mladých žien (Favaro et al., 2003, in 

Papežová 2010) ale autori upozorňujú, že vyššie percento môže byť ovplyvnené vekovými 

hranicami žien súboru (18 – 25). Prevalencia u mužov je podstatne nižšia. Vo väčšine štúdii 

tvoria muži 8 – 10% prípadov (Bushnell et al., 1990, Garfindel, 1995, in Papežová 2010), 

prevalencia dosahuje 0, 1% a 0, 2%. 

V prípade incidencie boli zistené veľmi podobné závery v Holandsku  (van Sonn et al., 

2006) 61% (1995 - 1999) a vo Veľkej Británii (Currin et al., 2005, in Papežová 2010) 6, 6% 

(2000) 

 

 2.2.2  Príznaky - bulimia nervosa 

1. Správanie 

- prejedanie sa nadmernými dávkami akoby jedinec mal skonzumovať 

- znížená schopnosť sebakontroly počas fázy prejedania sa 

- striedanie fáz prejedania sa a uvoľnovacieho správania aby sa zamedzilo priberaniu 
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- užívanie diuretík, laxatív, držanie pôstov, prehnané cvičenie 

- hromadenie si jedla, skrývanie, konzumácia potajomky 

- časté váženie sa 

- zaujatosť jedlom 

- zameranie sa na danú časť tela (sedacia časť, stehná, brucho) 

- odpor k svojmu telu 

- porušený obraz o svojom tele 

2. Emocionálna a mentálna charakteristika 

- intenzívny strach z naberania tukov 

- zameranie sa na vystupovanie a vzhľad 

- kladené tvrdé nároky na seba 

- depresia 

- sociálna izolácia 

- prehnaná sebakontrola 

- ťažkosti vyjadriť svoje pocity 

- neváženie si svojej osoby – používanie hmotnosť ako znak svojej hodnoty 

- rigidné, neflexibilné myslenie 

3. Fyzická charakteristika 

- telesná fluktuácia 

- poškodenie zubnej skloviny kvôli zvracaniu 

- nadúvanie 

- zápcha 

- opuchnuté slinné žľazy 
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- srdečná aritmia kvôli elektrolytickej nerovnováhe 

- žalúdočné presilenie 

- nedostatok energie a malátnosť 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. American 

Psychiatric Association, 1994. 

 

Tab 3. Prehľad rozdielov medzi anorexia nervosa a bulimia nervosa (Baraníková, 2004) 

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 

Jedálne správanie 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 
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Významné zlepšenie 20 – 75% 60 – 85% 

Úmrtnosť do 10 až 20 
rokov od počiatku 

2 – 8% 0 – 2% 

Náhľad chorobnosti 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 

 

 

 2.3  Genetické aspekty PPP 

Už v sedemdesiatych rokoch Theander (1970) publikoval štúdiu, kde 6, 6% 

súrodencov 94 sledovaných pacientok a anorexiou trpelo týmto ochorením. O desať rokov 

neskôr Crisp et al. (1980) zistil pravdepodobný výskyt anorexie u matiek v prípade 14 % 

pacientiek s diagnózou PPP. V deväťdesiatych rokoch uviedol Strober et al. (1990) že v ich 

výskume trpelo anorexiou 6, 2% matiek sledovaných pacientok a 2% ich sestier. A podľa Hsu 

(1990) sa v rodinách pacientok s anorexiou a bulímiou vyskytuje PP päťnásobne viac ako v 

bežnej populácii. ( s. 56) 

Podobnosť chorôb v rodine však môže mať aj negenetické dispozície – enviromentálne, 

kultúrne, psychologický, výchova, psychotraumatizácia, epigenetické (diéty, infekcie). Vyšší 

výskyt PP v rámci rodiny teda nemusí mať hneď genetický pôvod. 

 

 2.3.1  Štúdie dvojčat 

 V štúdiu dvojčat sa porovnáva zhoda u jednovaječných a dvojvaječných dvojčat.  Za 

predpokladu rovnakého vplyvu prostredia na dvojčatá. Jednovaječné zdieľajú všetky gény a 

dvojvaječné polovicu. Holland et al., (1984)  preukázal, že u viac ako u 30 párov dvojčat 

ženského pohlavia v Londýne trpelo anorexiou 9 zo 16 (56%) monozygotných párov a 1 zo 14 

(7%) dizygotných párov. Tri z neanorektických párov trpeli inou psychickou poruchou. 

Výskyt PPP sa pohyboval medzi 25 – 55% u jednovaječných a okolo 10% u dvojvaječných 

dvojčajt. Štúdium rodín a predovšetkým dvojčat dokazujú, že PP je familiárnou chorobou s 
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genetickým podielom (Bulik et al., 2000; Martásková a Papežova, 2005, in Papežová 2010). 

Heritabilita u PPP (Bulik a Tozzi, 2004) sa pohybuje v rozmedzí 33 – 84% u anorexii a 28 – 83% 

u bulímii. 

 

 2.4  Mozgové faktory u poruch príjmu potravy 

 2.4.1  Perinatálne poškodenie mozgu 

 Štúdia, ktorá ako prvá dokázala vysoký vplyv na vznik ochorenia anorexie alebo 

bulímie pochádza zo Švédska (Cnattingius et al., 1999, in Papežová 2010), kde boli v rokoch 

1973 – 1984 registrované preinatálne komplikácie u všetkých dievčatok. Medzi 781 z týchto 

dievčat, ktoré boli medzi rokmi 1878 a 1994 hospitalizované kvôli anorexii bolo výrazné 

percento s predčasným pôrodom alebo pôrodnou traumou v porovnaní s 

nehospitalizovanými (relatívne zdravými). Práve predčasný pôrod zvyšoval vznik anorexie až 

3, 2 násobne a pôrodní hematom hlavičky 2, 4 násobne viac. Najvyššie riziko rozvoja anorexie 

(5, 7x) bolo spojené s kombináciou predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej hmotnosti. V 

prípade pacientiek hospitalizovaných pre anorexiu bola taktiež častejšie anamnéza viac 

početného pôrodu a pôrodu za pomoci vákuovej extrakxie či pôrodníckych kliešťov. Táto 

štúdia výrazne preukázala dôležitosť komplikácii počas perinatálnej fázy vývinu dieťaťa. 

 2.4.2  Serotonínová hypotéza a mozog u porúch príjmu potravy 

Serotonín je neuromediátor vznikajúci oxygenáciou aminokyseliny tryptofánu v 

serotonergních neuronoch v „raphe“ oblasti mozgového kmeňa. Produkcia serotonínu je 

limitovaná prísunom esenciálnej aminokyseliny tryptofánu potravou a jeho transportom cez 

hematoencefaliskú bariéru. Axony týchto neurónov sa mnohopočetne vetvia difúzne 

distribuujú serotonin do celého centrálneho nervového systému vrátane mozgovej kôry. 

Medzi prejavy zvyšeného tonu serotoninu   je mimo iné, starostlivosť, úzkosť, nutkavé 

správanie a znížená chuť k jedlu. Abnormálne nízky tonus serotoninu môže byť spojený s 

labilnou náladou, impulzivitou a sebapoškodzovaním.  

Serotonínová teória pre anorexiu nervosa je založená na myšlienke, že niektorí jedinci 

majú konštitučne vysokú hladinu serotonínu a trpia preto úzkostlivosťou a obavami. Niektorí 

z nich si znižujú dostupnosť tryptofánu ( a tým aj serotonínu) hladovkami. Anorektická 

reštrikcia príjmu potravy tak funguje ako automedikácia (samoliečba) úzkostlivosti. 
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Rola seratonínu u bulímii nervosa je menej jasná. V určitom zmysle sa bulímia javí ako 

opak anorexie: konštitučne znížený tonus serotonínu je spojený so zneužívaním v detstve, s 

impulzívnym a sebapoškodzovacím správaním (Steiger, 2004, in Papežová 2010) a 

odstránenie tryptofánu vedie k zhoršeniu symptómov alebo k prechodnému návratu u osôb 

uzdravených z bulímie nervosa (Smith et al., 1999, in Papežová 2010) 

 2.5  Psychosociálne rizikové faktory 

Pohlavie. Ženy trpia záchvatami prejedania sa až o 2, 5 x častejšie než muži (Spitzer et 

al., 1992, in Papežová 2010) a anorexiou či bulímiou až o 10x viac (Hsu, 2004; Wittchen et al., 

1998, in Papežová 2010). Preto sa označuje pohlavie ako silný rizikový faktor. 

Etnický pôvod. Vládne všeobecne zlý predsudok, že anorexiu môžu dostať 

predovšetkým len mladé  ženy s bielou pokožkou z dobre situovaných rodín. Z výskumov sa 

naozaj preukázalo, že Afroameričanky v USA sú všeobecnejšie spokojnejšie a držia diéty 

menej (Franko a Striegel-Moore, 2002, in Papežová 2010). Na druhej strane majú 

Afroameričanky problémy s častejším prejedaním sa než ich „biele“ vstovníčky (Striegel-

Moore et al, 2000, in Papežová 2010). 

Vek. Najrizikovejší vek pre ochorenie PPP je adolescencia a skorá dospelosť (Hoek a 

van Hoeken, 2003; Stice, 2002; Wittchen et al., 1998, in Papežová 2010). Vek je však 

premenlivým znakom. 

Impulzivita je jeden z rizikových faktorov, kedy jedinci nedokážu kontrolovať svoju 

impulzivitu, ktorá vyústi do záchvatového prejedania sa.  Aj napriek tomu, že výskumy 

nepotrvdili túto teóriu (Wonderlich et, al., 2004, in Papežová 2010), iné výskumy preukázali 

silnú asociáciu medzi používaním návykových látok a neskorším ochorením PPP (Sher a Trull, 

1994, in Papežová 2010). Stice (2002) ponúka možné vysvetlenie vzťahu medzi PPPa 

znaužívaním návykových látok. Objasňuje to cez funkčné a štrukturálne abnormality v 

kortikobazálnej neurálnej sieti, ktorá zvyšuje riziko pre oba typy správania. Sú však potrebné 

ďalšie longitudinálne štúdiá. 

Perfekcionizmus a obsedantno-kompulzívna porucha vysoké riziko predstavujú 

dievčatá, ktoré mali vždy vysoké nároky na seba alebo tieto vysoké nároky boli na nich 

kladené z vonkajšieho okolia. Zvykli si byť najlepšie a preto aj v oblasti chudnutia za cieľom 

dosiahnuť, čo najlepšiu postavu chcú schudnú, čo možno najviac. Výskumy preukázali 
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perfekcionalizmus v rámci rodiny ako aj iné osobnostné rysy, ktoré viedli až k obsedantne-

kompluzívnej poruche, ktoré teda pokladáme za dedičné (Kaye et al., 1998, in Papežová 2010). 

sú potrebné však ďalšie longitudinálne štúdie na potvrdenie vzťahu medzí 

perfekcionalizmom a PPP. 

 Nepriaznivé životné udalosti trauma spôsobila ochorenie. Týmto predpokladom sa 

zaoberali mnohé štúdie. Porovnávali sa probanti rovnakého veku aj sociálneho statusu, ktorý 

zažili podobné traumatické obdobie a na jedného probanta malo dopad v podobne ochorenia 

PPP (Gowers et al.,  1996; Welch et. al., 1997, in Papežová 2010). dôležitý faktor je však 

dlhodobo pretrvávajúce traumatické obdobie. Práve toto dlhšie zotrvanie v traumatických 

udalostiach tvoria hlavný rozdiel medzi probantami, ktorí síce zažili traumu ale trvala oveľa 

kratšie (Hoersh et al., 1995; Schmidt et al., 1997). 

Akulturácia prispôsobenie sa iným kultúram a postupné prevzatie ich znakov je 

typickým znakom súčasnej globalizácie. Môžeme vidieť tie isté obchody na uliciach Prahy, 

Londýna, Ríma. Veľmi silný je práve európsko-americký trend ako má vyzerať atraktívna žena. 

Štíhle modelky a herečky sú toho dôkazom. Veľmi zaujímavý výskum preukázala Melanie 

Katzman et al (2003), kedy zistili, že ženy z ostrova Curacao ochoreli PPP ešte počas štúdia v 

zahraníči alebo tesne po ich návrate domov. 

Rizikové prostredie zvýšený vyskyt ochorení PPP sa vyskytuje práve v profesiách ako 

modeling, herectvo, balet, gymnastika. Výskumy to však priamo nepotrvdili.  Davis et al (1994) 

porovnal skupinu dievčat, ktoré prekonali PPP so zdravími vstovníčkami a zistil väčšiu mieru 

fyzickej námahy od trinásteho roka života do prepuknutia ochorenia. 

BMI výsledku longitudinálneho výskumu sú neisté. Aj keď vyšší BMI predikuje vyššiu 

nespokojnosť s vlastným telom (Cattarin a Thompson, 1994, in Papežová 2010), častejšie 

držanie diét nevyšuje riziko depresie a mnohé štúdie nepotrevdili súvislosť medzi BMI a PPP 

(Patton et al., 1999; Killen et al., 1996, in Papežová 2010). 

Nespokojnosť  s vlastným telom.  Opäť značný rozkol medzi predpokladom a 

výskumom preukázaným Gleaves et al (2000). Tento rizikový faktor sa vôbec nepreukázal na 

vzorke 240 študentoch a študentiek zo Špenielska a Ameriky. Bolo predložeých deväť 

schematických siluet: od výrazne chudej po silnejšiu. Ženy ukázali na chudšiu siluetu ako tú 

želanú vo svojom prípade a tak isto považovali tú chudšiu siluetu za viac atraktívnejšiu pre 

mužov, čo kontrastovalo s mužským viac pribratejším ideálom. 
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Kult štíhlosti. Preukázalo sa, že po prezeraní si chudých žien v časopisoch sa zvyšuje 

nespokojnosť „normálnych“ žien so svojím telom, zvyšuje sa zlá nálada a aj depresívne stavy, 

majú pocity hanby, viny a ohrozenia (Stice a Shaw, 2002) 

Prenatálne a perinatálne komplikácie predčasný pôrod zvyšuje riziko PPP až o 

trojnásobok (Foley et al., 2001; Cnattingius et al., 1999, in Papežová 2010), preto aj 

komplikácie počas pôrodu sú asociované s tak anorexiou ako bilímiou. Tento faktor je však je 

veľmi špecifický, lebo spadá pod rizikové faktory aj pre ďalšie ochorenia ako schizofréniu. 

Včasná menarchia. Opäť neexistujú jednoznačné nálezy o tomto faktore. Podľa 

niektorých štúdii (Hayward et al., 1997; Wichstrom, 2000, in Papežová 2010) skorý nástup 

menštruácie predpovedá zvýšené riziko PPP. Niektorí však oponujú. Menštruácia môže byť 

ako zosilňujúci znak pri snahe zbaviť sa naberania ženských tvarov počas práve krízového 

obdobia adolescencie. 

 3  Atypické formy porúch príjmu potravy  

 

Atypické formy sú zhrnuté pod skratkou EDNOS (Eating Disorders Not Otherwise Specificed) - 

Poruchy príjmu potravy inak bližšie neurčené. Do tejto kategórie môžeme zahrnúť: 

 ženy a dievčatá, ktoré spĺňajú kritériá pre AN, ale pretrváva u nich pravidelná 
menštruácia 

 tie, ktoré spĺňajú všetky kritériá pre AN, ale cez veľmi signifikantnú váhovú 
stratu (u premorbídnej obezity) ich individuálna váha ešte spadá do normálneho 
rozmedzia 

 jedinci, ktorý spĺňajú všetky kritériá pre BN, ale frekvencia záchvatov 
prejedenia a neadekvátneho kompenzačného správania je nižšia než 2 krát týždenne 
po dobu 3 mesiacov 

 tí, ktorí používaj= neadekvátne kompenzačné mechanizmy aj po zjedení malého 
množstva jedla (nie po záchvate prejedenia, napr. zjedia 2 sušienky) a majú normálnu 
váhu 

 jedinci, ktorý pravidelne žujú a vypľúvajú veľké kvantá jedla 

 jedinci trpiaci psychogénnym prejedaním, s opakovanými epizódami 
prejedania, bez užívania kompenzačných mechanizmov charakteristických pre 
bulímiu. 

Atypické formy prinášajú podobné somatické a psychologické následky ako plne vyjadrené 

formy ochorení a zdá sa, že u nich je dôležitá častá intervencia. 

Pacientom je vhodné zdôrazniť, že terapia atypických foriem sa nelíši od typických foriem. Sú 

rovnako závažné a v určitých prípadoch nebezpečnejšie, pretože nie sú „typickým prípadom“, 
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čiže sú ťažšie odhaliteľné a diagnostikované. 

 

 3.1  Prejedanie  

 

Môžeme sa stretnúť s viacerými typmi prejedania napr. psychogénne prejedanie, záchvatové 

prejedanie, nočné prejedanie, excesívne prejedanie a impulzívne prejedanie. Svoju pozornosť 

však zameriavame na najčastejšie vyskytujúce sa typy a najskôr si uvedieme niekoľko 

výskumov. 

Vo výskume Kinzla (1999) v Rakúsku, kde zisťovali výskyt prevalencie psychogénneho 

prejedania boli výsledky telefonických zistení 3,3% u žien a 0,8% u mužov. Austrálska štúdia 

(Hay, 1998) našla bodovú prevalenicu atypických foriem PPP u 1% populácie. U autorov, ktorí 

používali širšie kritériá (Fairburn a Cooper, 1993, in Papežová 2010) bodová prevalenica 

dosahovala až 2,5 %.  V populačnej štúdii USA (Hudson, 2007, in Papežová 2010) bol odhad 

prevalencie atypických foriem  porúch prímu potravy 3,5 % u žien a 2% mužov. 

Celoživotná prevalenia atypických foriem PPP a psychogénneho prejedania vo vzorke zo 

severného Talianska (Favaro, 2003, in Papežová 2010) trpelo poruchami 4,7% žien a 0,6 % 

mužov. Veľa štúdií sa zaoberalo prevalenciou porúch jedálneho správania, ktoré ešte 

nespĺňalo diagnostické kritériá. Napríklad Hudson (2007) našiel celoživotnú prevalenciu u 

podprahového psychogénneho prejedania 1,2% a u akéhokoľvek prejedania 4,5% v americkej 

populácii.  

 3.2  Psychogénne a záchvatové prejedanie 

Tieto termíny nebudeme diferencovať, pretože psychogénne prejedanie v sebe zahŕňa aj 

záchvatové prejedanie a ich klasifikácia a symptómy sú takmer totožné. 

Psychogénnemu prejedaniu v posledných rokoch venujeme zvýšenú pozornosť, pretože sa 

často podieľa na narastajúcom probléme obezity v populácii. Pacient sa neustále zaoberá 

jedlom, typické je túženie po jedle „craving“ podobné ako u drogovo závislých túžba po droge 

s trýznivým pocitom straty kontroly po prejedení. Klasifikácia  DSM IV (Diagnostický a 

štatistický manuál mentálnych porúch) uvádza nasledujúce kritériá: 

a) Záchvat prejedania je definovaný ako konzumácia väčšieho množstva jedla než je bežné a to 
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v krátkom časovom intervale (menej než 2 hodiny). 

b) Počas záchvatu pacient stráca kontrolu nad svojim jedálnym správaním. 

c) Konzumuje obrovské množstvá jedla bez pocitu hladu. 

d) Jedlo konzumuje osamote, pretože sa hanbí za množstvo skonzumovaného jedla. 

e) Prítomná je úzkosť, po prejedení sa cíti previnilo. 

f) K záchvatom prejedania prichádza minimálne dvakrát týždenne po dobu aspoň pol roka. 

g) Prejedanie nie je spojené s kompenzačnými mechanizmami (ako u iných PPP - zvracanie, 

zneužívanie laxatív, užívanie liekov).  

h)  25% záchvatov prejedenia trvá celý deň 

 

Ďalej sa záchvatové prejedanie vyznačuje aj: 

 

 s nárastom telesnej hmotnosti rastie aj nespokojnosť so sebou a snaha obmedzovať sa 

v jedle najrôznejšími spôsobmi 

 porucha sa najčastejšie prejavuje dôsledkom stresu, citovej prázdnoty a depresívnej 

nálady 

 ďalšími prejavmi sú : intenzívny strach z priberania, časté sledovanie telesnej hmotnosti, 

nutkavé myšlienky na jedlo 

 po záchvate prejedenia prichádza fyzicky nepríjemný pocit z konzumácie potravy, ale 

k zvracaniu neprichádza 

 

Niektoré symptómy kompulzívneho prejedania sa:  

- Nadváha až obezita  

- Pocit straty kontroly nad jedlom 

- Úzkost, pocit izolácie, depresia  

- Obezita, následkom ktorej je vysoký krvný tlak  

- Vysoká hladina cholesterolu  
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- Srdcové ochorenia  

- Cukor v krvi, diabetes  

- Žlčníkové ochorenia (Krch, 1999)  

 

Špecifiká psychopatológie spočívajú v chorobnom strachu z tučnoty. Problematická je snaha 

po dosiahnutí nereálnej váhy. Záchvaty prejedania sú často spojené s maladaptívnym 

spracovaním stresových situácií. 

 

Strach z obezity, nepríjemné pocity po záchvatoch prejedenia a nespokojnosť s vlastným 

telom vedú k diétam. 

 

Epidemiologické štúdie preukázali, že medzi jedincami zúčastňujúcimi sa redukčných 

programov je 18-46% tých, ktorí majú problémy so záchvatovým prejedaním, bez toho aby 

spĺňali kritériá pre BN. Obézni pacienti so záchvatovým prejedaním vyhľadávajú pomoc skôr 

ako obézni pacienti bez epizód prejedania a obezita sa u nich prejavuje v skoršom veku. 

Taktiež skôr začínajú držať diéty a častejšie sa u nich objavuje depresívna a anxiózna 

symptomatika. Pre týchto pacientov sú ako vhodná liečba navrhované modifikované 

behaviorálne postupy, tréning asertivity, interpersonálnych schopností a zvládanie stresu atď. 

Názory odborníkov sa tu rozchádzajú. 

 

 

 

 

 3.3  Syndróm nočného prejednia (night eating syndrom, NES) 

 

Kritéria NES nie sú doteraz špecifikované v medzinárodnej klasifikácii chorôb. A. Stunkard sa 

snažil o ich včlenenie do DSM V. Podľa jeho názoru sa jedná o komplexnú biobehaviorálnu 

poruchu s narušením cirkadiálného rytmu.  

Stunkard určuje 2 základné diagnostické kritériá:  
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 A. večerné jedenie (aspoň 25% denného príjmu kalórií je konzumované po  večeri);  

 B. po prebudení a počas noci spojené s príjmom potravy aspoň 3x týždenne.  

Podľa A. Stunkarda je výskyt tejto poruchy u obéznej populácie 6-16% a u pacient vhodných k 

bariatrickému výkonu 8-42%.  

NES je potrebné odlíšiť od tzv. Sleep reated eating disorder (SRED so spánkom súvisiace PPP). 

Tieto poruchy sú špecifikované rýchlou konzumáciou jedla, ale nejedlých predmetov. Napriek 

tomu, že tieto záchvaty sa stávajú v noci, nejde o posunutie cikradálneho rytmu jedenia. Nočné 

záchvaty jedenia má pacient väčšinou anamnézu. Táto forma sa vyskytuje u 1,5-1,6% bežnej 

populácie, v 9% u pacientov postupujúcich bariatické operácie a u 12,5% psychiatrických 

pacientov. Typické sú hlavne pre ženy, ktoré skonzumujú v priemere 500kalorií viac než 

normálna populácia. Obezitou začína trpieť až 10% a morbídnou obezitou až 27%. 

 

 3.4  Kontinuálne jedenie (grazing)  

 

 Novo popísaný symptóm, doteraz stojaci mimo pozornosť výskumníkov i klinikov. Ide 

o kontinuálnu konzumáciu menšieho množstva potravy bez voľnej kontroly. Pre diagnostiku 

tohto symptómu nie je primárne dôležité množstvo konzumovaného jedla, ale kvalita 

prežívania, tzn. subjektívne negatívne vnímanie straty kontroly nad svojím jedálnym 

správaním a nadmerným príjmom potravy. Tento symptóm je veľmi dôležité sledovať hlavne 

u pacientov pred bariatrickým výkonom, pretože môže zásadne ovplyvniť úspešnosť výkonu. 

Záchvatové prejedanie vyskytujúce sa u pacienta pred bariatrickým výkonom sa môže 

následne po operácii zmeniť na grazing. 

 

 3.5  Obezita 

Obezita sa stáva jedným z najväčších zdravotných problémov. Celosvetovo došlo doslova k 

epidémii obezity. Čísla hovoria, že až 70% úmrtí v Európe je spôsobených nadváhou. V 

súčasnosti je na Slovensku asi 500.000 obéznych ľudí. 
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Normálnu hmotnosť má: 

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

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

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

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

 

Obezita je sprevádzaná radom závažných ochorení ako je cukrovka, vysoký tlak krvi, 

ochorenia srdca a ciev, ochorenia tráviaceho systému, rakoviny, alergií, astmy a atď.  

Obezita je obrovským stresom pre srdce, lebo musí čerpať krv cez všetky tukové vrstvy, je 

príčinou mnohých ochorení pohybového systému a vedie aj k poruchám v oblasti 

psychosociálnej. 

V minulosti sa považovali tuční ľudia za silných  zdravých musíme, dnes však vieme, že opak 

je pravdou a obezita je choroba. 

Obezita v Medzinárodnej klasifikácii chorôb MKCH s označením E 66, je multifaktoriálne 

podmienené ochorenie. Ak by sme si odmysleli genetické alebo fyziologické príčiny, ďalším 

dôležitým činiteľom je rodinné zázemie, vplyv reklamy, televízie. 

Pri vzniku obezity pôsobia endokrinné, metabolické, ale i emocionálne činitele. Grabowska 

zistila u 30% obéznych výrazný vzťah k takým citovým faktorom, ako bol nedostatok 

pozornosti zo strany manžela a nespokojnosť v rodinných vzťahoch spolu s pocitom 

neužitočnosti v zamestnaní. U ďalších 30% sa viazala obezita na návyk konzumovať väčšie 

množstvo potravy pri sedavom spôsobe života (Grabowska, 1970 in Kondáš, 1980, s. 277). 

Obezita sa vyskytuje i u detí, v školskom veku až v 15-17%. Pri psychologickom výskume 

Harineková zistila signifikantne vyššiu mieru introverzie a horšiu spoločenskú začlenenosť s 

neistotou v sociálnych kontaktoch prípadne až s istou mierou izolácie detského kolektívu. 

Obezita sťažuje proces socializácie dieťaťa do kolektívu a vyvoláva výraznejší výskyt 

maladaptívnych prejavov v správaní (Harineková, 1974 in Kondáš, 1980, s. 278). 

Rozhodne je teda veľmi dôležitý prístup najbližšieho okolia. V rodine, kde sú obézni rodičia, je 
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veľmi pravdepodobné, že budú obézne aj deti. Dedí sa však predispozícia, takže či sa 

ochorenie u dieťaťa prejaví alebo nie, závisí od viacerých ďalších faktorov. Obézne dieťa 

nezriedka trpí aj psychickými problémami a čím skôr sa obezitu podarí zastaviť a upraviť 

hmotnosť dieťaťa, tým väčšia je šanca, že dieťa nebude obezitou trpieť aj v dospelosti. Už v 

detstve si totiž vytvárame stravovacie návyky, ktoré sa v dospelom veku veľmi ťažko menia a 

prestavujú. 

Najčastejším dôsledkom nepravidelného a zlého stravovania a konzumácie jedál 

rýchlej kuchyne je vznik jednej zo závažných metabolických komplikácií a celosvetovej 

epidémie – obezity.  

Obezitu alebo tučnotu chápeme ako nadmerné ukladanie energetických zásob v 

podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej vtedy, ak je energetický príjem vyšší ako 

energetický výdaj, teda nedostatok pohybu. Obezitu taktiež ovplyvňujú dedičné faktory, 

psychické vplyvy a spôsob výživy v detstve (Herényiová, 2007). 

 

 3.5.1  Typy obezity:  

 Primárna obezita: vyskytuje sa izolovane (t. j. bez postihnutia iných rodinných 

príslušníkov), príčina je neznáma. 

 Sekundárna obezita: vzniká následkom geneticky podmienenej náchylnosti alebo pod 

vplyvom niektorých liekov. 

 Obezita s dlhým vývinom: začína sa v detstve a pretrváva do dospelosti a po celý život 

jedinca. 

 Obezita dospelých: začína sa v neskoršom veku. 

 Androidný typ, t. j. typicky mužský typ obezity, s nahromadením tuku v oblasti brucha. 

 Gynoidný typ, čiže typicky ženský typ obezity, s nahromadením tuku v oblasti zadku a 

stehien. 
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 3.5.2  Definícia a príčiny obezity: 

Nadbytok tukového tkaniva v organizme, ktorý sa prejavuje nárastom telesnej hmotnosti nad 

normálnu úroveň pre daného jedinca s ohľadom na vek, výšku a pohlavie. Na rozvoji obezity 

sa podieľajú rôzne faktory:  

 dedičnosť, 

 nesprávne stravovanie, 

 psychologické faktory, 

 kultúrne a ekonomické faktory. 

 

Iné príčiny:  

 Umelá výživa detí narúša reguláciu chuti do jedla. 

 Zlé stravovacie návyky (vynechanie raňajok, neskorá bohatá večera). 

 Nedostatočná telesná aktivita. 

 Nepriaznivé návyky v rodine. 

 Nedostatočné vedomosti o správnej výžive a o následkoch obezity. 

 Ľahká dostupnosť potravy. 

 Prejedanie sa ako demonštrácia dostatku financií. 

 Fast foody, sladené nápoje ako prázdne kalórie. 

 Nekontrolovaný príjem potravy v stresových situáciách. 

 Nibbling, night eating a binge eating (situácie hraničiace s psychicky podmienenými PPP). 

 3.5.3  Následky obezity 

Postihnutie srdcovo-cievneho systému: obezita je rizikový faktor vzniku tejto skupiny 

ochorení. 

 Postihnutie kostí a kĺbov: chronické bolesti. 

 Diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu. 

 Postihnutie dýchacieho traktu: dychová nedostatočnosť, spánkové apnoe (krátkodobé 

zastavenie dychu). 
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 Ďalšie ochorenia: dna, poruchy metabolizmu tukov (dyslipidémia), žlčové koliky, 

trombózy, atď. 

 3.5.4  Diagnostika: 

Obezita sa meria pomocou Queteletovho indexu známeho ako BMI index. Ako obézny sa 

označuje pacient, ktorého index telesnej hmotnosti BMI prekračuje 27 u mužov a 25 u žien, čo 

zjednodušene znamená, že daný jedinec má hmotnosť vyššiu o 20% ako je normálna telesná 

hmotnosť. 

 

 3.5.5  BMI index  

(body mass index) - BMI je v súčasnosti asi najčastejšie používaný spôsob, ako odhadnúť 

riziká spojené s obezitou. BMI sa počíta podľa vzorca: 

BMI = hmotnosť v kg : (telesná výška v m)² 

Výsledkom výpočtu BMI je číslo. Čím je číslo vyššie, tým je človek na svoju váhu ťažší. BMI je 

normálne v hodnotách medzi 20 až 25. 

 

Hodnoty BMI: 

BMI – menej ako 17,5 = kritérium diagnostiky mentálnej anorexie 

BMI - menej, ako 19 = podváha  

BMI - viac, ako 25 = nadváha 

BMI - viac, ako 30 = obezita 

 

Stupne obezity: 

 

BMI STUPEŇ PRÍKLAD 

Výška = 1,72 m 

19 – 

25 

0 56 – 74 kg 
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25 – 

30 

I, mierna 74 – 89 kg 

30 – 

40 

  II, 

stredná 

  89 – 118 kg 

  > 40 III, ťažká       > 118 kg 

 

 3.5.6  Vplyv zníženia nadváhy na kvalitu života  

 Osobnosť človeka chápeme ako biopsychosociálnu jednotku. Z tohto hľadiska sa 

vnímanie kvality života a životnej spokojnosti premieta do všetkých týchto oblastí. Sledovanie 

kvality života sa ukazuje ako nevyhnutná súčasť terapeutickej starostlivosti aj v oblasti 

klasickej medicíny. Kvalita života všeobecne vyjadruje subjektívne posúdenie vlastnej životnej 

situácie z mnohých možných uhlov, ktoré sú rozdielne podľa životných hodnôt alebo 

aktuálneho stavu jedinca. Chronicky nespokojní a úzkostliví chorí s perfekcionistickými 

povahovými črtami, ktorí život celkom normálne zvládajú, vnímajú kvalitu svojho života ako 

veľmi nízku, pretože ich výkon nezodpovedá ich absolútnu predstave a výkon na 90% je pre 

ne nedostatočný. Redukcia hmotnosti sa nesporne prejaví vo vnímanej kvalite života v oblasti 

telesnej, zmierni sa riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb a hypertenzia. 

 Faktory psychosociálne sú však pre celkovú životnú spokojnosť nemenej dôležité. 

Obezita rozvíja enormnú psychickú záťaž. Dôležitosť psychosociálnych faktorov stúpa zvlášť 

v súčasnej dobe, v dobe, kedy sa ideál telesnej hmotnosti (najmä u žien) stále znižuje, zatiaľ čo 

ich hmotnosť stále stúpa. 

 Spoločenský tlak na redukciu hmotnosti je obrovský. Už v školskom veku, kedy deti 

nadväzujú nové kontakty, je pre obézne deti ďaleko ťažšie primerane sa zaradiť do sociálneho 

prostredia. Výskumy ukázali, že dokonca už malé deti v predškolskom veku preferujú pri 

kontakte deti telesne postihnuté pred obéznymi. Dostať nálepku "tučný" sa blíži pojmom 

lenivý, škaredý, slaboch. Obézni dievčatá reagujú na tento stav uzatvorením sa do seba, 

precitlivenosťou, nesamostatnosti, pasivitou a odstránením sa spoločnosti, chlapci zase skôr 

vyvolávaním konfliktov, agresivitou, tvrdohlavosťou. 

Spoločenské predsudky sú rovnako silné aj v dospelosti. Obezita je považovaná za slabosť 

jedinca. Štíhly človek, ktorý je závislý na nikotíne, je často spoločensky prijateľnejšie ako 

zdravo vyzerajúce "tlsťoch". A tak obézny, najmä ženy, trpia niekedy ďaleko viac 
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spoločenskými a psychickými dôsledkami obezity než telesnými ťažkosťami. Psychologické 

dôsledky obezity sú ďaleko závažnejšie ako tie telesné, práve u nižších stupňov obezity. 

Možno teda predpokladať, že úspešná redukcie nadváhy a následné udržanie hmotnosti môže 

výrazne zvýšiť pacientovo sebavedomie, sebadôveru, sebahodnotenie. Tiež zvyšuje pocit 

sebaistoty a znižuje pocit izolácie. Všetky tieto faktory potom nutne ovplyvňujú celkovú 

kvalitu života a pocit životnej spokojnosti. 

 3.5.7  Psychologické aspekty obezity 

 3.5.7.1  Stres  

Veľkým spúšťačom obezity v súčasnej dobe je aj stres. Potvrdzujú to aj výsledky jednej z 

posledných štúdií American Psychological Association. Potvrdili, že deti s nadváhou alebo 

obézne deti sa cítia viac vystresované ako ich rovesníci s normálnou hmotnosťou. Stres má 

negatívny dopad na ich životný štýl a návyky, čo nepriaznivo vplýva na ich zdravie. Život s 

miernou alebo vysokou hladinou stresu bráni v osvojovaní si iných zdravých návykov, ako je 

vhodné stravovanie, dostatok pohybu či spánku. 

 Nepriaznivú situáciu umocňuje aj to, ak dieťa vyrastá v rodine, kde sú obaja obézni 

rodičia. Takí rodičia, ktorí majú nesprávne stravovacie zvyklosti, vštepujú tento model aj 

svojim deťom, takže aj ich deti sú obvykle obézne. A veľké percento obéznych detí sa 

nadbytočných kilogramov nezbaví ani v dospelosti. 

Na druhej strane rodičia, ktorí problémy s  nadváhou alebo obezitou nemajú, sa aj častejšie 

zapájajú do fyzických aktivít a s nimi aj ich deti. Tučné deti a tuční rodičia preukazovali aj 

vyššiu hladinu stresu. 

 Deti s nadváhou majú napríklad väčšie problémy so spánkom ako deti s normálnou 

hmotnosťou (48 % ku 33 %), obézne deti bývajú viac podráždené, alebo sa častejšie dostávajú 

do konfliktu ako deti štíhle (22 % ku 13 %), deti s nadváhou častejšie pociťujú bolesti hlavy 

(43 % ku 28 %), alebo u nich prevláda pocit ľahostajnosti, v dôsledku čoho sú pasívne a 

nemajú záujem  žiadnu činnosť (34 % ku 21 %). 

 3.5.7.2  Rodina 

 Úzkostlivá starostlivosť môže mať nepriaznivý dopad na zdravý vývoj dieťaťa. 

Ľahostajnosť rodičov často vedie k citovej izolácii dieťaťa a také dieťa je náchylnejšie 

podľahnúť aj ďalším rizikám a nástrahám, prípadne si jedlom alebo sladkosťami kompenzuje 



25 

citové frustrácie. Príliš úzkostliví rodičia zasa často zabúdajú na prirodzené potreby dieťaťa. V 

snahe ochraňovať ho prekračujú hranice zdravej miery, a dieťaťu v konečnom dôsledku 

škodia. Dôsledkom prílišnej fixácie matky na dieťa môže byť aj to, že ho vníma ako 

neoddeliteľnú súčasť samej seba a prestáva ho akceptovať ako samostatnú bytosť s vlastnými 

individuálnymi potrebami. Dieťa veľmi citlivo vníma rozpor medzi svojimi potrebami a tým, 

aké sú možnosti ich naplnenia, čo v ňom vytvára silné napätie, ktoré môže riešiť práve 

prejedaním sa. 

 3.5.7.3  Emočný hlad   

 Prijímanie potravy je prirodzená súčasť života, bez ktorej by sme nemohli prežiť, už od 

útleho detstva sú pocity kŕmenia prirodzené a príjemné,  u novorodenca je kŕmenie spojené 

s tesným kontaktom s matkou. Pôžitok z jedla sa viaže na pocity pohody, bezpečia a citovej 

istoty. Preto napríklad aj cmúľanie cumlíka evokuje príjemné pocity spojené s cicaním 

matkinho prsníka pri kŕmení a na dieťa pôsobí upokojujúco. 

 V dôsledku toho aj v neskoršom veku nemusí byť príjem potravy podmienený len 

biologickou potrebou, ale práve aj tzv. emočným hladom. A tu opäť hrozí nebezpečenstvo. 

Negatívne emočné prejavy u dieťaťa, nedostatok pozornosti zo strany matky, alebo prílišná 

pripútanosť k dieťaťu sú spúšťačom emočného prejedania z dôvodu akejsi kompenzácie, 

dôsledkom čoho môže byť obezita. Deti si niekedy vyžadujú pozornosť krikom alebo plačom 

a určite nie je správne „utíšiť" kričiace dieťa sladkosťou. Ani odmeňovanie detí jedlom alebo 

sladkosťami nie je vhodným spôsobom, opäť sa vytvára neprimeraný vzťah k jedlu - 

v neskoršom veku sa môže citový hlad pokúšať zaháňať konzumáciou nadmerného množstva 

potravy. 

 Citový hlad sa môže vyvinúť opäť aj v stresových situáciách - tie sa potom následne 

stávajú spúšťacím faktorom pre nadmerný príjem potravy. Takýto prístup má svoju odozvu aj 

vo fyziologickej rovine - pri jedení sa vyplavujú endorfíny - hormóny šťastia, takže sa vytvára 

až závislosť od jedla. Čím skôr sa tento bludný kruh preruší, tým väčšia šanca, že také dieťa 

nebude mať problém odlíšiť citový hlad od fyziologického a jedlo sa pre neho nestane 

prostriedkom k navodeniu pohody a dobrej nálady. 
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 4  Novodobé poruchy príjmu potravy 

 4.1  Pika syndrom 

Podľa Vašinu (2010) sa pojmom pika označuje konzumáciu nejedlých a obvykle 

nestráviteľných látok, ktoré nie sú určené k tomu aby sa jedli. Týmito látkami môžu byť hlina, 

vlasy, nechty, odpadky, piesok, papier atď. Môže to byť súčasťou klinického obrazu chronickej 

schizofrénie, organických duševných porúch, demencie, epilepsie a niekedy sa vyskytuje aj 

ako súčasť tzv. zvláštnych chutí gravidných žien a malých detí. Mierna forma tejto poruchy 

postihuje každé tretie až štvrté dieťa vo veku od dvoch do štyroch rokov. Súvisí to s úrovňou 

poznania. Deti v tomto veku to robia skôr zo zvedavosti, pretože ešte nevedia čo sa môže a čo 

sa nemôže jesť. Vtedy hovoríme o prechodnom stave, avšak na druhej strane sa pika u dieťaťa 

môže objaviť aj ako reakcia na rozvrat manželstva rodičov, výchovné zanedbanie alebo 

týranie. U postihnutých detí to môže viesť k upchaniu čreva s potrebou operačného riešenia 

napríklad pri konzumácii piesku, vlasov, či vaty. Ďalej môže dôjsť k poraneniu sliznice čreva, 

ak sa konzumujú ostrejšie predmety, či dokonca ohroziť život dôsledkom otravy. Liečba 

vychádza z vyšetrenia hodnoty železa a minerálov v krvi. Z psychologického hľadiska je 

potrebná psychoterapia dieťaťa a taktiež konzultácia s rodičmi (Antošová, 2012).  

 4.2  Ruminácia 

 Ruminácia alebo merycizmus znamená prežúvanie. Znamená to opakovanú 

regurgitáciu (navrátenie) stravy so žalúdka a jej opätovné prežúvanie a prehltnutie, alebo 

vypľutie. Pôvodne bola ruminácia popisovaná u detí a u jedincov vo vývoji, ale v poslednej 

dobe sa objavuje aj u adolescentov a dospelých. V dospelosti sa vyskytuje u mužov aj žien 

s rovnakou frekvenciou v akomkoľvek veku. Príčína ruminácie u dospelých je neznáma, ale 

obvykle sa predpokladá, že základnú rolu hrajú psychogénne faktory. Ruminácia je teda 

najčastejšia u jedincov s emočnými poruchami. Pri strese môže byť pacient pri ruminácii 

menej opatrný a pacienta privedú k lekárovi tí, čo túto poruchu spozorujú. Pacient nepociťuje 

ani nauzeu (pocit na vracanie), ani bolesť, alebo problémy s prehĺtaním. Ruminácia začína 

obvykle 10-30 minút po jedle, najneskôr do jednej hodiny. V priebehu tejto hodiny dochádza 

k ruminácii niekedy aj 20krát. Epizódy často trvajú 1-2 hodiny. U dospelých sa s týmto 

syndromom môže objavovať aj úbytok na váhe, alebo dehydratácia. Veľmi dôležitý je správny 

psychologický prístup k pacientovi. 

 Medikamentózna liečba spravidla nepomôže. Pri opakovanej regurgitácii požitej 

potravy je nutná konzultácia s psychiatrom (Lukáš, Žák a kol., 2010). 
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 4.3  Špecifické poruchy príjmu potravy u detí a dospievajúcich 

 Poruchy príjmu potravy sú typické poruchy v období dospievania, začiatok mentálnej 

anorexie býva okolo 14 roku života. Príznaky anorexia však boli zaznamenané už u detí 

mladších ako 10 rokov. U rozvinutej poruchy v tomto útlom veku treba vždy počítať 

s možnými komplikáciami. Dôležité je, čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc a snažiť sa 

zabrániť dramatickým následkom nedostatočnej výživy, ktorými sú predovšetkým 

dehydratácia a zastavenie telesého rastu. Okrem mentálnej anorexie a bulímie môžeme u detí 

pozorovať ďalšie problémy spojené so stravovaním. Na prvom mieste je strata k jedlu 

v súvislosti s nejakým zdravotným problémom, s depresiou, s úzkosťou, ale aj v spojení 

s nevhodnými stravovacími návykmi dieťaťa, aj celej rodiny. Keď má dieťa možnosť jesť len 

vtedy, ak má na niečo chuť a výber jedla záleží len na ňom, skôr či neskôr začne odmietať 

bežné jedlá a bude uprednostňovať svoje obľúbené maškrty. Niektoré takto vyberavé deti 

jedia napríklad len chipsy alebo len nejaký jeden druh sušienok. Ich problémom nebýva 

podvýživa, pretože preferované potraviny sú často naopak energeticky veľmi výdatné. 

Napriek tomu, tieto deti môžu trpieť zdravotnými ťažkosťami. Ak dieťa opäť začne jesť aj iné 

jedlá, problémy väčšinou ustúpia (Marádová, 2007). 

 4.3.1  Emočná porucha spojená s vyhýbaním sa jedlu 

 Závažnejšie následky môže mať vyhýbanie sa jedlu z emocionálnych dôvodov, tzv. 

emočná porucha spojená s vyhýbaním sa jedlu 

Tento syndróm bol popísaný Higgesom s jeho spolupracovníkmi a predstavuje hranicu medzi 

mentálnou anorexiou a emočnou poruchou v detstve. Pri tejto poruchy udávajú deti rôzne 

dôvody, prečo nechcú jesť. Verbalizujú strach z toho, že im bude zle, že sa udusia, alebo 

zvracajú, sťažujú sa na bolesti brucha. Deti väčšinou nepriznajú svoju snahu schudnúť, ale 

prestávajú prijímať potravu a môžu byť z hľadiska somatických následkov takisto ohrozené 

ako deti s psychickou mentálnou anorexiou. Rozdiel je ten, že pri mentálnej anorexii, deti 

lipnú viac na nízkej váhe ako pri emočnej poruchy, ktorá má nasledujúce príznaky: 

 vyhýbanie sa jedlu 

 porucha nálady 

 neprítomnosť poruchy percepcie vlastného tela 

 neprítomnosť chorobného sústredenia na vlastnú hmotnosť 

 úbytok hmotnosti 
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 4.3.2  Infantilná mentálna anorexia 

Syndrom infantilnej mentálnej anorexie Chator, ktorá vychádzala z modelu separačného 

individuálneho procesu a dávala túto poruchu do súvislosti s problémami ranej väzby medzi 

matkou a dieťaťom. Najčastejšie sa vyskytuje v období batoľaťa, kedy dieťa odmieta jesť 

a rodičia ho obvykle nútia do jedla. Prejavuje sa týmito rysmi: 

 Objavuje sa medzi 6. a 3. Rokom života 

 Dieťa odmieta jesť a má konflikty s matkou, ktoré sa týkajú jedla  

 rodičia vyvíjajú na dieťa tlak, aby jedlo 

 častá je malnutrácia s prítomnosťou somatickej poruchy 

 4.3.3  Syndróm vyberavosti v jedle 

 Syndróm popísali Bryant-Waugh a Kaminski. Najčastejšie sa týka 8- 12 ročných detí, 

najčastejšie chlapcov, ktorí zvyčajne jedia len niektoré druhy potravín a ostatné odmietajú. 

Dôsledkom bývajú konflikty v rodine a problémy s adaptáciou v cudzom prostredí. Týmto 

spôsobom dochádza k narušeniu zdravého stravovania. Zdôrazňujú sa tieto znaky: 

 obmedzený príjem potravín 

 psychosociálne problémy 

 úbytok hmotnosti 

 4.3.4  Syndrom pervazívneho odmietania 

 Syndróm pervazívneho odmietania popísali Lask a jeho spolupracovníci ako stav, ktorý 

je spojený s odmietaním jedla, pitia, reči, chôdze a starostlivosti o seba. Tento stav má 

pervazívny charakter. Môže začínať ako obvyklý mentálne anorektický syndróm a môže 

končiť pervazívnym stavom odmietania, kedy pacient leží v posteli, neje a nekomunikuje 

s okolím. U pacientov, ktorými sú najčastejšie dievčatá, sledujeme tieto znaky: 

 generalizované vyhýbavé správanie 

 odmietanie jedla, pitia, chôdze, reči, starostlivosti o seba 

 môže ísť o formu posttraumatickej stresovej poruchy 

Terapia porúch príjmu potravy u detí musí byť multimediálna tzn. Taká, ktorá zahŕňa 

biologické, psychologické, aj sociálne formy terapeutickej intervencie. Týmito terapeutickými 

metódami sú psychoterapia, farmakoterapia, režimová liečba, rodinná terapia, nutričné 

poradenstvo. Pri prvom kontakte s pacientom je potrebné posúdiť, či je indikovaná 

hospitalizácia dieťaťa alebo je indikovaná ambulantná liečba. 
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Hospitalizácia dieťaťa je indikovaná: 

 pri výraznom poklesu hmotnosti 

 pri výraznom depresívnom syndróme 

 v prípadoch potologickej rodinnej interakcie týkajúcej sa jedla a váhy dieťaťa 

U detí je na začiatku terapie potrebné zhodnotenie somatického stavu a zlepšenie 

realimentácie. Súčasťou liečby je aj psychoterapia a rodinná terapia. Indikácie farmakoterapie 

sa vzťahujú na prípady, kedy je u dieťaťa pozorovaná výraznejšia depresívna či obsedantno- 

kompulzívna symptomatika. Najčastejším typom psychofarmatík sú anxiolitiká 

a antidepresíva. Pri ambulantnej liečbe je kladený dôraz na psychoterapiu a rodinnú terapiu. 

(Kocourková, Koutek, 2001) 

 

 

 5  Diagnózy nezahrnuté do MKCH-10 

 Popri poruchách príjmu potravy zaradené do MKCH-10 sa čoraz častejšie v súčasnosti 

objavujú nešpecifické, novodobé poruchy šírené predovšetkým médiami, hovoríme hlavne 

o chorobách príjmu potravy, akými sú: ortorexia (patologická posadnutosť zdravou výživou), 

bigorexia (Adonisov komplex, svalová dysmorfofobia, závislosť predovšetkým mužov na 

posilňovaní, užívaní potravinových doplnkov a anabolických látok), drunkorexia (opakovaná 

redukcia príjmu potravy, ktorej cieľom je znížiť príjem kalórií a tým môcť vypiť viac 

kalorického alkoholu) (Kulhánek, 2009 in Pápežová, 2010).  

V súčasnosti ešte nefigurujú v žiadnom oficiálnom manuáli medzi poruchami príjmu potravy, 

no odborníci na ne upozorňujú čoraz častejšie. V poslednej dobe je im venovaná značne 

zvýšená pozornosť.  

 5.1  Ortorexia 

 Ortoexia je relatívne nový pojem, ktorý sa začal používať na označenie správania sa 

ľudí, ktorí až chorobne kontrolujú zloženie svojej stravy. Táto diagnóza sa nazýva diagnóza 

správneho stravovania. Pre ľudí trpiacich ortoexiou sa po určitom čase stane dodržiavanie 

nutričných hodnôt a kalórií zmyslom života. Táto choroba postihuje ženské, ale aj mužské 

pokolenie. Títo jedinci berú správne stravovanie ako znak morálnej, ba dokonca duchovnej 

čistoty. Pri ostatných poruchách príjmu potravy sa jedinci hanbia a skrývajú, to však pre 

jedincov trpiacich ortorexiou neplatí. Naopak, ortoektici sa v spoločnosti pýšia svojou 
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príkladnou sebadisciplínou (Mindžáková, 2009 in Krivosudská, 2010 ). Ženy trpiace ortoexiou 

venujú všetok voľný čas zháňaniu vhodných, zdravých potravín. Najmenej týždeň si dopredu 

si plánujú svoj jedálny lístok, presne si vypočítavajú príjem kalórií, vitamínov a minerálov. 

Pohŕdajú osobami, ktoré sa stravujú „normálne“ a časom sa od týchto ľudí izolujú, aj keď 

predtým ich zaraďovali medzi svojich priateľov, či blízkych. Ak náhodou zjedia niečo 

nezdravé, nastávajú pre ne kruté časy sebaobviňovania a smútku. Často si dokonca dávajú 

rôzne nepochopiteľné tresty. Príkladom je dodržiavanie ešte tvrdšieho stravovacieho režimu. 

Všetky tieto zdravé opatrenia napokon vedú k podvýžive a fyzickým príznakom podobným 

ako pri anorexii. 

 Na základe skúmania prípadov ľudí trpiacich ortorexiou sa zistilo, že väčšie riziko 

vzniku je u ľudí so sklonom k submisivite a závislostiam, ktorí sa potrebujú podriadiť autorite, 

ľudí s nedostatočným sebavedomím, ktorých ľahko ovplyvňuje okolie a taktiež  ľudí s rôznymi 

skrytými alebo prejavenými neurózami. (Bukovský, 2008 in Krivosudská, 2010 ) 

V prípade, keď celkový priebeh nie je taký tragický a ortoetik si uvedomí, že s ním nie je 

všetko v priadku, tak zvoľní tempo. To znamená, že si raz za čas, najlepšie pred zrakmi 

viacerých ľudí, dopraje aj niečo nezdravé. V niektorých prípadoch však môže táto 

posadnutosť viesť k psychickým problémom, dokonca až k smrti. Popudom pritom nie je 

túžba schudnúť, ale ušľachtilejší cieľ: jesť kvalitne a zdravo. (Mindžáková, 2009 in 

Krivosudská, 2010) 

 5.2  Bigorexia (Adonisov komplex, svalová dismorfofobia, muscle dysmorfia)  

 Nespokojnosť s telom sa netýka iba žien, čoraz viac mužov a chlapcov nie je 

spokojných so svojim fyzickým vzhľadom. Adonisov komplex sa často nazýva „reverse 

anorexia“ a zahrňuje skreslené vnímanie vlastného tela u mužov a nadmernú starostlivosť 

o svoj vzhľad a telo. Na základe štúdii vo Francúzsku, Rakúsku a USA, ktoré skúmali 

stredoškolských a vysokoškolských mužov a chlapcov sa zistilo, že sa cítili viac atraktívni, 

keby vážili o 14 kg viac a z toho dôvodu navštevujú posilňovne (Papežová, 2010). Toto 

posilňovanie však  nekončí iba formovaním postavy. Cvičenie až do odpadnutia a pritom 

neustála nespokojnosť s tým, ako telo vyzerá, začína sprevádzať množstvo mladých mužov. 

Nutkavé pestovanie svalovej hmoty, pre ktoré je typické sústredenie sa výlučne na vlastné 

telo, sprevádzané poruchou vnímania vlastného tela sa nazýva bigorexia (Radomír, 2008 in 

Krivosudská, 2010 ). 

Ako sme vyššie spomínali, bigorexiou trpí omnoho viac mužov, ako žien. Veria, že ich telesná 
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schránka, hlavne svaly sú nedostatočne vyvinuté, preto častokrát kontrolujú svoj obraz  

zrkadl a viac času trávia v posilňovni ako doma. Za stratu času považujú aj malé prestávky, 

pretože vedú k prírastku na váhe. Nevedia si vydýchnuť ani vtedy ak sa zrania, alebo ochorejú 

a mali by odpočívať. Stávajú sa otrokmi svojich svalov, čo vedie k zmene ich životosprávy 

a celkového spôsobu života. Pre bigorektikov je typické zistenie, že samotné cvičenie pre nich 

nie je dostačujúce. Potom  nastupujú vitamínové a posilňujúce preparáty a v neposlednom 

rade aplikácia anabolických steroidov, čo vedie k zdravotným problémom, ktoré sú 

sprevádzané psychickými poruchami. Medzi tieto psychické poruchy patria napríklad: 

- zmena osobnosti,  

- depresívne stavy,  

- nárast agresívneho správania,  

- napätie a úzkosť,  

- výskyt abstinenčného syndrómu, ak osoba nemôže cvičiť. 

Fakt, že muži a predovšetkým dospievajúci chlapci trávia v posilňovni aj niekoľko hodín 

denne, pričom nedbajú na únavu a preťažený organizmus, spôsobujú si nadmerné preťaženie 

srdca, pohybového aparátu, chrbtice spôsobuje to, že u nich dochádza k svalovej bolesti 

a kŕčov a majú taktiež problémy s koncentráciou. (Ladishová, 2006 in Kricosudská, 2010). 

Viacero odborníkov navrhuje poruchu zaradiť do psychiatrickej klasifikácie ako jednotku 

muscle dysmorfofobia. Zahrňuje skreslené vnímanie vlastného tela, abnormálne jedenie, 

návyky a obsedantné zmýšľanie ohľadne vlastného svalstva, zneužívanie steroidných 

hormónov, excesivné cvičenie. Tieto symptómy vedú postupne ako u AN k sociálnej izolácii, k 

zníženiu a zúženiu iných záujmov a k interpersonálnym problémom. Pacienti sa k lekárom 

dostanú veľmi zriedka a svoj problém pri ošetrení somatických následkov patologického 

jedálneho správania a cvičenia tiež zatajujú.  (Pope et al., 2002 in Papežová, 2011 ). 

 

Navrhované diagnostické kritéria pre Adonisov komplex podľa DSM- IV 

 Jedinec sa príliš zaoberá myšlienkou, že jeho svaly nie sú dostatočne veľké a bez tuku. 

 Toto stanovisko je charakterizované najmenej 2 z nasledujúcich 4 kritérií: 

 časté vynechávanie sociálnej, pracovnej a rekreačnej aktivity kvôli kompulzívnemu 

cvičeniu a dietnemu rozvrhu, 

 vyhýbanie sa situáciám, kde by telo mohlo byť pozorované, alebo ktoré navodzujú 

prežívanie úzkosti a ktoré by mohli spôsobiť  stres, 

 zaujatie nedostatočnými telesnými rozmermi a maskulaturou prináša klinický 
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významný distres a zhoršenie sociálnych, pracovných a iných oblastí života, 

 jedinec pokrašuje s cvičením, dietami a užívaním látok na zvýšenie výkonnosti napriek 

fyzickým alebo psychickým následkom. 

 Primárne zameranie pozornosti na správanie týkajúce sa pocitu nedostatočných 

telesných rozmerov a neadekvátnej svalnatosti 

 Postihnutý nemá strach z tukov v potrave ako u AN ani nie je zameraný na iné aspekty 

zovňajšku ako pri  dismorfofobii (telesná dysmorfická porucha v MKN- 10 spadá pod 

hypochondrickú poruchu) (Papežová, 2011). 

 

 5.3  Drunkorexia 

Drunkorexia je relatívne nový pojem, ktorým sa označuje opakované redukovanie 

príjmu potravy s cieľom znížiť príjem kalórií a dovoliť si tak piť viacej alkoholu. Drunkorexia 

je kombináciou poruchy príjmu potravy s binge drinkingom (záchvatové pitie alkoholu). Táto 

posadnutosť sa týka aj faktu, že najmä tvrdý alkohol je pomerne kalorický. Opäť tu teda 

zohráva hlavnú úlohu nespokojnosť s vlastným telom a úzkosť z priberania na váhe.  Táto 

porucha sa týka prevažne žien. Podľa amerických štatistických údajov, 30% dievčat vo veku 

18-24 rokov vynechávajú jedlo, aby mohli piť viac alkoholu. Bez jedla sa alkohol vstrebáva do 

žalúdka omnoho rýchlejšie a do pečene sa dostane za menej než 15 minút. Účinok alkoholu je 

tak omnoho silnejší a nebezpečnejší, čo je veľké riziko takéhoto správania.  Telo ťažšie 

odbúrava alkohol, navyše sa dostavuje v oveľa väčších dávkach, alebo je nedostatok jedla 

nahradení alkoholom, čo spôsobí rýchlejšiu intoxikáciu. (Kulhánek, 2009) 

Drunkorexia sa z anatomického hľadiska týka viac žien. Telo ženy produkuje menej enzýmov, 

ktoré metabolizujú alkohol, čo spôsobuje väčšie riziko zdravotných problémov. Vzhľadom 

k tomuto faktu je alkohol toxín, ktorý zvyšuje riziko rozvoju nespočetného množstva chorôb 

medzi ktoré patria rakovina, srdcovo cievne ochoroenia, artrída, obezita, ale aj psychické 

problémy akými sú anxieta, depresia, alebo insomnia.  

Drunkorexia je veľmi nebezpečná porucha a ľudia ktorí ňou trpia potrebujú profesionálnu 

pomoc ešte predtým ako im zničí život. Možnosti ako pomôcť týmto jedincom sú napríklad 

terapia, hospitalizácia alebo pobytové programy. (Victorian, 2012) 

 5.4  Pregorexia 

Pregorexia je porucha, ktorá je podobná anorexii s tou výnimkou, že pregorexia sa 

vyskytuje u žien v priebehu alebo po gravidite. Tehotné ženy majú strach, že priberú počas 
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tehotenstva na váhe a celkovo sa zmení ich body image. Náchylnosť ku pregorexii je vyššia 

najmä u žien ktoré počas života trpeli poruchami príjmu potravy (Harms, 2012). Ďalšou 

problémovou oblasťou je cvičenie. Mnoho lekárov doporučuje cvičenie počas tehotenstva pre 

zlepšenie mentálneho a fyzického zdravia matky a dieťaťa. Avšak to neznamená, že gravídne 

ženy majú cvičiť s cieľom kontroly a zníženia svojej váhy.  

Podľa Harmsa (2012) sú teda špecifickými znakmi pegorexie nasledovné: 

 rozprávanie o tehotenstve akoby nebola pravdivá 

 prílišné sústredenia sa na počítanie kalórií 

 jedenia osamote, prípadné vynechávanie jedla 

 nadmerné cvičenie 

 prílišná kritickosť ohľadne vlastného tela 

 depresie 

 diéty  

 

Nebezpečentvá pregorexie: 

Zníženie kalórií počas tehotenstva predstavuje veľké nebezpečenstvo pre matku, aj dieťa. 

Prísun potravy a vitamínov plodu je nevyhnutný pre jeho zdravý rozvoj. 

Riziká, ktoré predstavuje pregorexia pre matku:  

 Predčasný pôrod alebo pôrod cisárskym rezom 

 Potrat 

 Dehydratácia 

 Srdcové ochorenia 

 Problémy s dojčením 

 Popôrodná depresia  

Riziká, ktoré predstavuje pregorexia pre plod/dieťa: 

 Neprimeraný rast plodu 

 Nízka pôrodná hmotnosť 

 ADHD 

 Neurologické defekty spôsobené nedostatkom kyslíka vyplývajúce z matkinho 

nadmerného cvičenia (Baumann, 2009). 
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