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PREDSLOV
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS a spoločnosť Lundbeck s. r. o. Slovensko v r. 2002 

vytvorili spoločnú edíciu „Kapitoly modernej psychiatrie“. Edícia sa úspešne rozvíja, dôka-
zom čoho sú postupne publikované dizertačné, špecializačné či subšpecializačné (atestačné) 
práce, vydané s podporou spoločnosti Lundbeck. Rozrastajúci sa zoznam publikovaných prác 
je uvedený na zadnej strane každej monografie. 

Vážení kolegovia, v edícii Kapitoly modernej psychiatrie vychádza ďalšia, trinásta ori-
ginálna písomná práca. Je to dizertačná práca v odbore psychiatria autorky MUDr. Martiny 
Paulinyovej, PhD. (Klinika detskej psychiatrie LFUK DFNsP v Bratislave) s názvom Výskum 
prognostických faktorov u pacientok s mentálnou anorexiou. 

Dizertačná práca je zameraná na štúdium prognostických faktorov, ktoré by umožnili pred-
vídať ako bude konkrétny pacient v detskom a adolescentnom veku s mentálnou anorexiou 
odpovedať na liečbu. Pri vývoji efektívnejších terapeutických postupov uvedenej poruchy 
zohráva významnú úlohu hodnotenie osobnosti pacienta. Ako nástroj na hodnotenie osob-
nosti sa v zahraničí používa Temperament and Character Inventory (TCI) osobnostný dotazník, 
ktorý nebol u nás dostupný. Tieto skutočnosti motivovali autorku k vytýčeniu cieľov svojho 
vlastného výskumu. V prvej etape výskumu sa zamerala na preklad, analýzu psychometrických 
vlastností, štandardizáciu a validizáciu dotazníku temperamentu a charakteru pre detský vek 
(JTCI, juniorská verzia Cloninger, 1995). Preložený dotazník využila v druhej etape, v ktorej sa 
venovala výskumu prognostických faktorov u pacientok s mentálnou anorexiou. Osobitne 
vyzdvihujem prínos preloženého dotazníku JTCI do klinickej pedopsychiatrickej praxe. Osob-
nostné profily zistené pomocou dotazníka v jednotlivých diagnostických skupinách možno 
vzájomne porovnať a interpretovať vo vzťahu k prítomnej psychopatologickej symptomatike. 
Prínosom do klinickej praxe sú aj diagnostické a terapeutické odporúčania, ktoré zohľadňujú 
fakt, že sa v rámci výskumu preukázali viaceré prognosticky významné dimenzie tempera-
mentu a charakteru, na základe ktorých možno identifikovať pacientky, rizikové z hľadiska 
nedostatočnej odpovede na liečbu. Výsledky, ktoré autorka dosiahla sú využiteľné predovšet-
kým v klinickej praxi špecialistov, ale môžu slúžiť ako podnet pre rozvíjanie ďalšieho výskumu 
v oblasti diagnostiky a liečby psychických porúch detského a adolescentného veku.

Na záver možno povedať, že aj trinásta monografia (tak ako aj všetky predchádzajúce) 
je odborne aj čitateľsky atraktívne a prínosné dielo. V odbornej psychiatrickej spoločnosti 
sa všetci tešíme z toho, že každý rok vychádzajú hodnotné práce, ktoré pevne veríme, budú 
s podporou spoločnosti Lundbeck vychádzať aj naďalej.

Bratislava, 12. máj 2013 doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
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1. ÚVOD
Poruchy príjmu potravy (PPP) predstavujú v súčasnosti závažný problém pre neustále sa 

zvyšujúcu incidenciu v celosvetovom meradle. Príčiny vedúce k vzniku mentálnej anorexie, 
prípadne mentálnej bulímie, majú multifaktoriálny charakter, hovoríme o biopsychosociálne 
podmienenej poruche (Krch, 1999). Nové poznatky o mechanizmoch mozgu v oblasti regulácie 
telesnej hmotnosti, prispievajú k hlbšiemu pochopeniu biológie mentálnej anorexie a tým 
vytvárajú nový rámec pre rozvoj individualizovaných liečebných programov. Vzhľadom na 
vysokú rizikovosť ochorenia, je nevyhnutná včasná diagnostika. Chronický priebeh ochorenia 
je častý a prináša zvýšené riziko komplikácií a rezistencie pacientok na liečbu. V liečbe je preto 
nevyhnutné uplatniť komplexný terapeutický prístup. 

Významnou oblasťou výskumu u PPP je štúdium prognostických faktorov, ktoré by umož-
nili predvídať ako bude konkrétny pacient odpovedať na liečbu. Výsledky umožnia poskytnúť 
viac intenzívnu terapiu takým pacientom, u ktorých sa očakáva väčšia rezistencia na terape-
utické intervencie. Intenzifikovaná a špecifická liečba je náročná a nákladná, preto by mala 
byť poskytovaná cielene (Gowers, Bryant-Waugh, 2004). 

Teória osobnosti podľa Cloningera patrí k moderným neurobiologicky orientovaným 
koncepciám vysvetľujúcim základy osobnosti. Vo vzťahu ku hlavným neurotransmiterovým 
systémom mozgu vysvetľuje usporiadanie, vzájomné interakcie a vonkajšie prejavy tem-
peramentu a charakteru v jedinečnej osobnostnej štruktúre každého jednotlivca. Výsledná 
osobnosť sa podľa teórie R. C. Cloningera konceptualizuje ako komplexný adaptívny systém 
zahŕňajúci vzájomnú interakciu temperamentu a charakteru (Hrubý, 2007). Dimenzie tem-
peramentu a charakteru sa dajú zisťovať a aj merať pomocou špeciálneho dotazníka TCI 
(Temperament and Charakter Inventory) a umožňujú posúdiť odlišnosti medzi ľuďmi (Preiss, 
2000, Hrubý, 2007). 

V posledných rokoch bolo realizovaných množstvo štúdií osobnosti u jedincov s porucha-
mi príjmu potravy, ktoré zisťovali klinické rozdiely medzi pacientami a kontrolami a medzi 
subtypmi PPP a hodnotili úlohu osobnosti v rozvoji a priebehu symptomatiky. Dotazník 
temperamentu a charakteru (TCI) sa používa vo veľkom meradle, nakoľko umožňuje popis 
špecifických temperamentových a charakterových profilov u PPP. 

Osobnosť pacienta zohráva svoju úlohu v odpovedi na terapiu, preto má hodnotenie 
osobnosti význam pre vývoj diferencovanejších terapeutických stratégií a efektívnejších in-
tervencií na začiatku a počas liečby. 



 



 

I. TEORETICKÁ ČASŤ
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2. PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
2.1 HISTORICKÝ PREHĽAD
Mentálna anorexia

Prvé údaje vo forme opisov narušeného príjmu potravy sú známe už od staroveku. Prvý 
pomenoval poruchu Galén v antickej dobe a neskôr Hippokrates ako anorexia nervosa, čiže 
neurotické odmietanie potravy. Klasický opis priebehu tohto niekedy smrteľného ochorenia 
je od R. Mortona z roku 1689, ktorý jej pôvod videl v narušenom psychickom zdraví jedinca. 

Poruchy príjmu potravy, zvlášť mentálna anorexia (MA) je v medicíne známa ako samo-
statná entita od konca 19. storočia, kedy bola anorexia prvý raz identifikovaná odborníkmi 
Gullom v Londýne a Lasequeom v Paríži na začiatku desaťročia 1870. Avšak sú dôvody domnie-
vať sa, že vzorce správania pripomínajúce poruchy príjmu potravy jestvovali už stáročia pred 
„objavením“ v 1873, ale neboli považované za ochorenie. Cirkev prehlásila počas neskorého 
stredoveku mnohé ženy za sväté aj vďaka zvláštnemu správaniu, nápadne podobnému dnešnej 
anorexii. Historik Rudolf Bell (1985) ich vo svojej knihe nazval „sväté“ anorektičky. Otázka 
ich duševného zdravia je predmetom diskusie. 

Počas 17. a 18. storočia sa interpretácia správania hladujúcich žien postupne transformo-
vala. V priebehu reformácie sa viera v svätosť hladujúcich žien zmenila na presvedčenie o ich 
posadnutosti diablom a na hladovanie sa nahliadalo ako na určitý druh zábavy. Následne sa 
hladujúce ženy považovali za podvodníčky. Až oveľa neskôr začali byť považované za fyzicky 
alebo duševne choré, tak ako je to v súčasnosti. Aj v iných obdobiach dejín sa tiež vysoko hod-
notila štíhlosť. Počas 19. storočia sa idealizoval tzv. „tuberkulózny vzhľad“, vyzerať neduživo 
sa považovalo za atraktívne (Sonntag, 1978). 

Od konca 19. storočia sa mentálna anorexia klasifikovala ako medicínske ochorenie a pre 
jej podobnosť s obrazom, ktorý spôsobuje atrofia hypofýzy, viedla výskum k hľadaniu v oblasti 
neuroendokrinných príčin a mechanizmov, ktorý prebieha aj v súčasnosti (Brumberg 1988), 
ale ukázalo sa, že anorexia sa klinicky významne odlišuje od obrazu ochorenia štítnej žľazy, 
predovšetkým priebehom ochorenia, somatickými prejavmi a stupňom vyčerpania pacientky. 
Je pozoruhodné, že tieto originálne popisy z prelomu storočia nezahŕňajú strach z tučnoty, 
v súčasnosti hlavné kritérium pre stanovenie diagnózy (Sheehan a Summers 1948). 

Psychologické hypotézy o príčinách mentálnej anorexie dominovali v prvej polovici 
20. storočia. Začali sa ranými teoretikmi psychodynamiky a zameriavali sa na nevedomé 
konflikty v oblasti sexuality a prianí po orálnom nasýtení (v súlade s prevládajúcou morálkou 
vtedajšej kultúry) a rovnako aj na adolescentnú rebéliu a regres do orálnych štádií vývoja 
(Sheehan a Summers 1948, Waller, Kaufman a Deutsch 1940). Objavenie teórie objektných 
vzťahov a jej zameranie na úlohu raných interakcií rodiča a dieťaťa na vývoj osobnosti viedla 
k preformulovaniu dynamickej teórie porúch príjmu potravy. Bruch (1974) a Selvini-Palazzoli 
(1996) boli prví, ktorí zdôrazňovali nedostatočný zmysel pre autonómiu anorektičiek a ich 
diferenciáciu od svojich matiek a vyhľadávanie kontroly ako výsledok ich neschopnosti zvlád-
nuť separáciu a individuáciu počas adolescencie. Paralelne tiež zdôrazňujú viac transakčnú 
psychoterapiu so zameraním na diferenciáciu self (Miller, Pumariega, 2001). 
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Mentálna bulímia
Starší psychodynamickí teoretici pristupovali k záchvatovitému prejedaniu čiastočne ako 

k symptómovému komplexu mentálnej anorexie so zameraním na symbolické znaky ukryté 
v správaní,vyhľadávanie orálneho uspokojenia, odmietnutie orálneho nasýtenia, alebo vypu-
denie/odmietnutie internalizovaného materského zovňajšku.

Mentálna bulímia (MB) ako odlišná diagnostická entita bola najprv identifikovaná v 1979 
a uvažovalo sa, že predstavuje nové ochorenie, ktoré bolo v minulosti prehliadané (Swift 
a Letven 1984, Russell 1979). 

Z pohľadu do histórie vyplýva, že poruchy príjmu potravy sprevádzajú ľudstvo dlhodobo. 
Porozumenie ich príčinám a súvislostiam sa v priebehu rokov vyvíja a mení. Pôvodne sa od-
borníci zameriavali predovšetkým na somatické príčiny, najmä na poruchu funkcie žalúdka. 
Za pôvodcu anorexie v lekárskych lexikónoch známych nozológov 18. storočia bol označovaný 
žalúdok. Ešte na začiatku 19. storočia bola anorexia stále ešte považovaná skôr za symptóm 
niektorých žalúdočných ťažkostí ako za vyhranenú diagnózu. Termín nervová anorexia sa 
objavuje najmä vo francúzskej literatúre na začiatku 19. storočia. 

Za pravdepodobnú príčinu mentálnej anorexie sa považovala neschopnosť mozgu vy-
volávať signál chuti k jedlu. „Nervová anorexia“ je sprevádzaná neurotickými symptómami, 
zmenou naladenia, melanchóliou, hnevom a úzkosťou. Vo Francúzsku v 19. storočí sa mentálna 
anorexia stala bežne používaným lekárskym pojmom. Aj nasledujúcich 70 rokov po zavedení 
pojmu anorexia nervosa sa strata chuti k jedlu mylne považovala za nevyhnutné kritérium 
tohto syndrómu (Krch, 1999). 

V 20. storočí, v 70. rokoch boli PPP definované ako špecifické jednotky mentálnej anorexie 
a mentálnej bulímie s presnými diagnostickými kritériami. V 80. rokoch sa kládol dôraz na kul-
turálnu špecifickosť PPP. Roky 90. sú charakterizované výskumom biologických a kultúrnych 
faktorov a ich integráciou do liečebných a sociálnych prístupov. V 21. storočí je propagovaný 
interdisciplinárny prístup a spolupráca. 

2.2 EPIDEMIOLÓGIA
Mentálna anorexia

Podľa aktuálnych údajov (Saddock, 2007) sa PPP vyskytujú u viac ako 4 % adolescentov 
a mladých dospelých. 

Mentálna anorexia sa vyskytuje v posledných desaťročiach najčastejšie u prepubertálnych 
dievčat a chlapcov. Najčastejší vek začiatku ochorenia je uprostred puberty, okolo 13. roku, ale 
u viac ako 5 % anorektických pacientov sa ochorenie začne tesne po 20. roku života. Podľa DSM-IV 
 anorexia najčastejšie začína medzi 14. a 18. rokom. Výskyt anorexie sa odhaduje na 0,5 – 1 % 
adolescentných dievčat a 10 až 20 krát menej v mužskej populácii. Prevalencia mladých žien 
so symptómami mentálnej anorexie, ktoré nie celkom presne spĺňajú diagnostické kritériá 
je odhadovaná na takmer 5 %. Aj keď sa poruchy príjmu potravy diagnostikovali zo začiatku 
najmä vo vyššej spoločenskej triede, nedávne epidemiologické údaje nenaznačujú podobnú 
distribúciu. Ukazuje sa, že sú častejšie v rozvinutých krajinách s vyššou frekvenciou medzi 
mladými ženami v profesiách, ktoré vyžadujú štíhlosť, ako je modeling a balet (Saddock, 2007). 
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Na základe aktuálneho prehľadu epidemiologických štúdií (Van Hoeken, Hoek, Katzman, 
2003) Gowers a Bryant-Waugh v roku 2004 uvádzajú výskyt MA približne 0,3 % s najvyššou 
incidenciou u žien vo veku 15 – 19 rokov, reprezentujúcich asi 40 % všetkých identifikovaných 
prípadov a 60 % prípadov ženského pohlavia. Rozsah veku pacientov zahrnutých v štúdii bol 
od 11 do 35 rokov, pri použití rôznych skríningových metód a diagnostických kritérií. Štyri 
prehľadové štúdie datované od roku 1993 prezentujú priemernú prevalenciu 0,5 % u ado-
lescentov vo veku 11 – 20 rokov (Rathner, Messner, 1993, Wlodarczyk-Bisaga, Dolan, 1996, 
Steinhausen, Winkler, Meier, 1997, Nobakht, Dezhkam, 2000). Incidencia a prevalencia MA 
u mužov sa uvádza veľmi zriedkavo, pomer mužov a žien bol zaznamenaný približne 11:1 
(Van Hoeken, Hoek, Katzman, 2003). 

Mentálna bulímia
Prevalencia mentálnej bulímie je vyššia ako mentálnej anorexie. Podľa aktuálnych údajov 

sa pohybuje medzi 2 – 4 % mladých žien. Tak ako u mentálnej anorexie aj u bulímie je vý-
skyt zvyčajne vyšší u žien ako u mužov, ale začína v neskoršej adolescencii. Podľa DSM IV. je 
pomer mužov a žien postihnutých MB 1:10. Začiatok ochorenia sa môže vyskytnúť aj v ranej 
dospelosti. Približne 20 % vysokoškolských študentiek má prechodné bulimické príznaky 
počas štúdia. Aj keď sa uvádza, že bulímia sa vyskytuje u žien s normálnou hmotnosťou, 
v anamnéze môže byť údaj o predchádzajúcej obezite. Vo vyspelých krajinách je prevalencia 
okolo 1 % (Sadock, 2007). 

Autori Gowers, Bryant Waugh (2004) uvádzajú z prehľadu viacerých epidemiologických 
štúdií prevalenciu MB vo veku 11 – 20 rokov v priemere pod 1 % (Rathner, Messner, 1993, Wlo-
darczyk-Bisaga, Dolan, 1996, Steinhausen, Winkler, Meier, 1997, Nobakht, Dezhkam, 2000). 
Prehľad ohľadom pomeru pohlavia v incidencii MB bol 33:1 a 27:1 (Van Hoeken a kol. 2003). 

Podľa úradu pre národnú štatistiku vo Veľkej Británii v roku 2000 je prevalencia PPP vo 
vo veku od 11 – 15 rokov 4 na 1000 a sledovanie celej populácie na severovýchode Anglicka 
(TOuCAN štúdia) ukázalo, že priemer počtu pacientov detského a adolescentného veku, odká-
zaných do psychiatrickej starostlivosti sú 3 prípady za rok v skúmanej oblasti (Gowers, 2004). 

Aj keď sa symptómy narušeného správania v oblasti príjmu potravy v rámci dospievania 
považujú takmer za normu, je výskyt úplného klinického syndrómu oveľa nižší. Výskumy 
incidencie a prevalencie PPP sú okrem rozdielnych definícií, výskumných diagnostických kri-
térií a použitých metód poznačené celou radou metodických problémov. Metódy získavania 
údajov značne varírujú, a tým aj skúmané populácie. Podľa novšieho prehľadu výskumov 
varíruje incidencia anorexie od 0,1 v staršej švédskej štúdii až po 8,1 prípadne 8,3 v metodicky 
náročne prevedených holandských alebo amerických výskumoch. Tieto hodnoty sa vzťahujú 
vždy na stotisíc obyvateľov (van Hoeken, Seidell, Hoek, Jacobi a kol. 2004 in Gowers, Bryant-
-Waugh, 2004). 

Značná variácia epidemiologických údajov a použitých metód skúmania sťažuje odpo-
veď na otázku, či incidencia týchto porúch významne narástla v priebehu posledných rokov. 
Avšak sú tu náznaky, že frekvencia výskytu MA vo vekovej skupine 10 – 14 rokov prípadne 
15 – 20 narástla. U bulímie je počet výskumov nízky. Doterajšie výsledky však naznačujú slabý 
nárast výskytu poruchy v priebehu posledných dvoch desaťročí. Argumenty potvrdzujúce 
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nárast výskytu PPP sú jednak všeobecné trendy v populácii, jednak väčší dôraz na zdravotnú 
starostlivosť a lepšie rozlíšenie, respektíve diagnostiku (Jacobi a kol., 2006, Gowers, 2004). 

2.3 ETIOPATOGENÉZA
Presná príčina a patogenéza porúch príjmu potravy, anorexie a bulímie nie je vyjasnená. 

Súčasný koncept rozvoja poruchy najlepšie prezentuje multidimenzionálny model, ktorý 
zdôrazňuje diétne reštrikcie a diétovanie vôbec ako najčastejšie spúšťacie momenty rozvoja 
závažných PPP. Príčiny, ktoré vedú k diétam, môžu byť kategorizované ako problém biologic-
kej vulnerability, psychologických predispozícií a sociálnych faktorov. Nerovnováha v týchto 
oblastiach je ovplyvnená diétnymi experimentami natoľko, že spôsobí zníženie hmotnosti, 
závažné dôsledky podvýživy ako aj psychologické zmeny. Psychologické a fyziologické posil-
ňovanie maladaptívneho správania a postoja k stravovaniu pokračuje a tak udržiava kolobeh 
dysfunkčného stravovacieho správania (Sadock, 2000). 

2.3.1 Biológia porúch príjmu potravy
2.3.1.1 GENETICKÉ FAKTORY

PPP sú považované za komplexné, teda multifaktoriálne podmienené poruchy, ktoré sú 
výsledkom komplexnej súhry medzi viacerými environmentálnymi a genetickými faktormi. 
Podiel dedičnosti na vzniku PPP je podrobne skúmaný. Výskyt MA alebo MB je 5 × častejší 
v rodinách pacientok ako v bežnej populácii (Hsu, 1990). Avšak, vyšší výskyt poruchy v rodinách 
nie je ešte dôkazom genetického pôvodu. Podobnosť u príbuzných môže mať aj negenetické-
-kultúrne, psychologické a rodinné dôvody. 

Na rozdiel od skúmania výskytu v rodinách, porovnanie výskytu poruchy u jednovaječných 
alebo dvojvaječných dvojčiat prináša priame dôkazy o podiele genetických faktorov. Štúdie 
dvojčiat potvrdzujú genetický podiel a familiárny výskyt PPP. Heritabilita PPP sa pohybuje 
medzi 33 % – 84 % u MA 28 % – 83 % u MB (Bulik, Tozzi 2004). 

Štúdie rodín priniesli dôkazy o vyššom výskyte iných psychiatrických porúch v rodinách 
pacientok. V rodinách pacientok s MA a MB sa vyskytujú rôzne afektívne poruchy, preto sa 
uvažovalo o MB ako variante depresie (Hudson et. al. 1983). Depresia sa v rodinách pacientok 
vyskytuje 3 × častejšie ako v bežnej populácii (Hsu, 1990). 

Niektoré z asociačných štúdií poukazujú na susceptibility loci chromozómu 1 pre MA 
a chromozómu 10 pre MB (Bulik, Tozzi, 2004). 

Stále viac pozornosti sa pri výskume porúch príjmu potravy venuje úlohe serotonínu, 
neurotransmiteru, ktorý sprostredkuje pocit sýtosti a čiatočne reguluje príjem sacharidov. 

MA je spojená so zvýšenou senzitivitou alebo zvýšenou koncentráciou serotonínu, ná-
sledným obmedzením príjmu jedla a poklesu telesnej hmotnosti. MB je spojená s deficitom 
sérotonergnej aktivity v CNS a následným oslabením pocitu sýtosti a záchvatmi prejedania. 
Z uvedeného mechanizmu sa dá odvodiť pozitívny účinok SSRI (Papežová, 2010). Preukázalo 
sa, že genetický polymorfizmus serotoninového transportéru môže ovplyvniť množstvo fe-
notypových prejavov napríklad u afektívnych porúch ako aj u PPP (Papežová, 2010). Problém 
genetickej vnímavosti u PPP je otvorený. Ukazuje sa, že na manifestácii ochorenia má podiel 
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viacej interagujúcich genetických zložiek s mierným vplyvom (Mazzeo, Bulik, 2009). Pre po-
trebu budúcich genetických štúdií je potrebné zaviesť premyslenú a presnú fenotypizáciu. 
V tej súvislosti sa ukazuje ako nevyhnutné zmeniť klasifikáciu PPP, nakoľko v terajšej podobe 
vykazuje vysokú heterogenitu. 

2.3.1.2 MODELY PORÚCH PRÍJMU POTRAVY
Multifaktoriálna prahová etiológia s interakciou individuálnych vývojových, psycholo-

gických, sociálnych a biologických faktorov je testovaná na rôznych modeloch. Známym je 
neurovývojový model mentálnej anorexie, ktorý vychádza z práce F. Connana a spolupra-
covníkov (1998, 2001) a dá sa pravdepodobne použiť aj pre ďalšie PPP. Vychádza z interakcie 
genetickej predispozície a enviromentálnych vplyvov s kľúčovou úlohou stresu ako spúšťača 
ochorenia. obr. č. 1. 

Obr. č. 1.  Neurovývojový model vzniku mentálnej anorexie (podľa Connan, 2001),  
prevzaté podľa Papežovej 2002
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Podľa Connanovej (Connan, Cambell, Katzman, 2003) patogenéza anorexie je výsled-
kom maladaptívnej reakcie na stres v priebehu adolescencie u predisponovaných jedincov. 
V hypotalame je zvýšene produkovaný CRH, čím sa zvyšuje prah pre vylučovanie kortizolu, 
následkom čoho sa hypotalamo-hypofyzárna-nadobličková os stáva menej citlivou na spätnú 
väzbu kortizolu. Spolu s CRH kľúčovú rolu zohráva aj serotonínový systém, ktorý sa podieľa 
na náchylnosti k dôsledkom hladovania a vzniku ochorenia. Postupne vzniká nedostatok 
estrogénov, zvyšuje sa hladina kortizolu a môže sa objaviť depresia. 

Hypotalamus má dôležitú úlohu v zložitom riadení chuti k jedlu, hladu a telesnej hmotnos-
ti, ale na rozvoji ochorenia PPP sa podieľajú aj ďalšie neuronálne mechanizmy (Kalra, 1999). 

Súčasný psychosomatický model PPP zodpovedá konceptu primárnej kortikálnej dys-
funkcie a je výsledkom interakcie na viacerých úrovniach:

1.  Stravovacie správanie riadi systém, ktorý integruje vstupy zo senzorických orgánov, 
registruje jedlo ako odmenu a riadi motiváciu k jeho vyhľadaniu a konzumácii. U PPP 
sú za riadenie stravovania zodpovedné kortikálno-limbické neuronálne okruhy (orbi-
tofrontálna kôra, amygdala, inzulárna kôra), zatiaľ čo za kognitívne funkcie a narušené 
motivačné vzorce zodpovedajú vyššie asociačné oblasti parietálnej a frontálnej kôry.  
Frontálna kôra se podieľa na motivačných procesoch, zužujúcich pozornosť na telesnú 
schému, výživu, ktoré podliehajú učeniu. Vnímanie stravovacích podnetov zprostred-
kujú ďalšie štruktúry: temporálna kôra (integrácia zrakových podnetov), bulbus olfac-
torius a piriformná kôra (vône), nc. tractus solitarius, talamus, insula (chuť). Názorná 
schéma je na obr. č. 2. 

Obr. č. 2.  Senzorické podnety k jedlu, prevzaté podľa Papežovej 2002
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2.  Homeostatický systém integruje signály z GIT, autonómneho nervového systému 
a periférnej metabolickej informácie o energetickom stave organizmu o jeho zásobách 
so subjektívnym vnímaním a vyhodnotením chuti, sýtosti a hladu. 
Podieľajú sa na ňom predovšetkým hypotalamus a mozgový kmeň. 

3.  Sebaregulačný systém (selfregulation system), ktorý priraďuje chuť do životných 
cieľov, hodnôt a dáva im význam. 

Abnormálne zmeny v uvedených troch systémoch predstavujú riziko vzniku a udržania PPP. 
Poškodenie hipokampu môže byť súčasťou patológie PPP, najmä v súvislosti s emočným 

stresom a vývojovými traumami. Výsledné maladaptívne stravovacie správanie potom spätne 
ovplyvňuje funkcie týchto neuronálnych okruhov (Papežová, 2010). 

Porovnanie mozgovej aktivity jedincov (PET, SPECT) s PPP a zdravých jedincov naznačuje, 
že neutrálne mozgové okruhy, normálne zaisťujúce potravové signály sú nahradené okruhmi 
patologickými, podobne ako u obsedantno-kompulzívnej poruchy, depresii a závislosti. Vzni-
kajú spojením pôvodne neutrálneho signálu (potrava) s neadekvátnym afektívnym nábojom 
alebo kompulzívnym správaním (Papežová, 2010). 

2.3.1.3 NEUROBIOLOGICKÉ ASPEKTY PRÍJMU POTRAVY
Stravovanie a správanie týkajúce sa stravovania je komplexným dejom, ktorý prebieha 

na viacerých úrovniach. 
Procesy vyvolané hladom alebo sýtosťou sú riadené z hypotalamu a sú korigované sig-

nálmi GIT látkami peptidickej povahy, hormónami tráviacej sústavy, leptínom, inzulínom 
a glukokortikoidmi. Predstavujú homeostatickú zložku, ktorá je ovplyvňovaná procesmi tzv. 
hedonického systému, procesmi reflektujúcimi túžbu, alebo chcenie a následne potešenie, 
resp. slasť („vykonávateľmi“ sú dopamínový systém a systém opioidov). Hedonická zložka 
v riadení stravovania nepodlieha iba pocitom hladu, ale je súčasťou systému odmeny, alebo 
„reward“ mechanizmu, ktorý je súčasťou globálnej organizačnej jednotky. Rozhodujeme 
sa podľa očakávania odmeny alebo trestu. 

Systém odmeny vyhodnocuje emočnú a motivačnú hodnotu udalostí a správanie prispô-
sobuje kontextu. Systém je plastický, formuje sa dlhodobým učením v príslušnom prostre-
dí. Správanie jednotlivca je teda dané skúsenosťou v jeho živote a intenzitou posilňujúcich 
podnetov. Dozrievanie systému prebieha v období puberty, kedy je najväčšia vulnerabilita 
mozgu na zmeny v podnetoch, predstavujúcich odmenu na stres. Preto je počas tohto obdo-
bia najväčšie riziko vzniku súvisiacich porúch (zneužívanie psychoaktívnych látok, závislosti) 
(Treasure, 2007). 
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Obr. č. 3.  Prevzaté podľa Treasure 2007
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reakcia na jedlo, u zdravých žien jedlo pôsobí naopak ukľudňujúco (Treasure, 2007). 
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extracelulárneho serotonínu (5-HT) a nerovnováhu v aktivite postsynaptických 5HT1A 
a 5HT2A receptorov. Tieto faktory môžu spolu prispievať ku zvýšenej sýtosti a anxiozi-
te a vyhýbavým črtám (harm avoidant) osobnosti. Zmeny v gonadálnych steroidoch, 
alebo stres súvisaci s dospievaním môže ďalej meniť aktivitu 5-HT systému a exacerbo-
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v limbickom a kognitívnom kortikálnom regióne. Hladovanie spustí redukciu hladiny 
extracelulárneho 5-HT, následne zníži stimuláciu postsynaptického 5-HT1A a 2A recep-
torov, a tým tlmí syptómy dysfórie, ktoré robia príjem potravy a nárast hmotnosti tak 
averzívnou (Kaye, 2009). 

Štúdie s PET ukázali, že pokles koncentrácie intrasynaptického dopamínu, alebo nárast 
denzitity D2/D3 receptorov, alebo ich afinity je asociovaná s MA. Dá sa predpokladať, že 
tým môže prispievať k charakteristickému „harm avoidant“ temperamentu, ako aj k zvýšenej 
fyzickej aktivite, tak typickej u pacientok s anorexiou. Porucha v reward mechanizme pacien-
tok s MA prispieva k poruche hedonického a tým aj stravovacieho systému a k asketickému 
anhedonickému temperamentu (Kaye, 2009). 

2.3.1.5 NEUROFYZIOLÓGIA STRAVOVACIEHO SPRÁVANIA
Správanie týkajúce sa stravovania a dlhodobá regulácia hmotnosti a obsahu tuku v tele 

je sprostredkovaná komplexnou interakciou centrálnej nervovej sústavy a periférnych orgánov 
(látkami peptidickej povahy, hormónami tráviacej sústavy, leptínom, inzulínom, glukokor-
tikoidmi). Vnímanie chuti a sýtosti je ovplyvnené objemom potravy, jej kvalitou a sklad-
bou. Periférne signály modulujú hladiny orexigénnych a anorexigénnych neurotransmiterov 
a neuropeptidov v hypotalame a ďalších oblastiach mozgu, ktoré regulujú príjem potravy 
a energetický metabolizmus centrálne. 

Neuropeptidy (podľa Janečková, 2001)
Neuropeptidy sa podieľajú na regulácii telesnej hmotnosti a telesnej aktivity. Delíme ich 

na látky orexigénne a anorexigénne. 
Z orexigénnych látok je v popredí záujmu neuropeptid Y (NPY), endogénny opioidný sys-

tém, glukokortikoidy, galanín, melanín-koncentrujúci hormón (MCH), orexíny, aminokyseliny, 
glutamát a GABA. Noradrenalín podporuje príjem potravy prostredníctvom α2 receptorov, 
β-adrenergné receptory príjem potravy inhibujú. 

Anorexigénne signály sú sprostredkované predovšetkým: kortikoliberinom (CRH), ktorý 
je významný aj pri rozvoji úzkostných stavov, inzulínom, zápalovými cytokínmi, cholecysto-
kinínom (CCK), neurotenzínom, glukagon-like peptid (GLP-1 a GLP-2), melanokortikonínom, 
melanocyty stimulujúcim hormónom (αMSH), agouti-related protein (AGRP) a cocaine and 
amphetamine regulated transcript (CART), bombesínom, urocotínom a leptínom. 

Leptín bol objavený v roku 1994, produkt ob genu v adipocytoch. Vyskytuje sa aj v placente, 
v žalúdku a epiteli prsníka. Informuje mozog o tukových zásobách na periférii a podieľa sa 
na ich udržaní. Leptín bol dokázaný na 7. chromozóme. Viaže sa na receptory v hypotalame. 

Hladovanie spôsobuje zníženie produkcie leptínu, následné zvýšenie chuti k jedlu (pros-
tredníctvom NPY) a zníženiu výdaja energie z tukových zásob. Leptín je dôležitý pre iniciáciu 
puberty, kedy dievčatá produkujú 2 × viac leptínu ako chlapci. U baletiek, atlétok a pacientok 
s MA nedostatočná výživa vedie k nízkym hladinám leptínu a oneskorenému nástupu puberty 
(Janečková, 2001). U jedincov s MA nízke hladiny leptínu pretrvajú aj po krátkodobej reali-
mentácii (Haluzík a kol., 1999), mizne jeho cirkadiánny rytmus, kým zvýšené hladiny kortizolu 
zostávajú zachované (Balligand a kol., 1998). Leptín ovplyvňuje aj neuroendokrinnú reguláciu. 
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Jeho hladiny kolíšu v priebehu menštruačného cyklu. U obéznych detí sú hladiny leptínu zvý-
šené, závislé na pohlaví. Leptín je dôležitý aj v rozvoji inzulínovej rezistencie (Svačina, 2001). 

Ghrelin je najnovšie objavený orexigénny peptid, endogénny ligand pre receptor stimulujú-
ci rastový hormón. Je produkovaný v žalúdku a v čreve. Výrazne zvyšuje chuť k jedlu a motilitu 
žalúdku a sekréciu kyselín (Inui, 2001). Aktivuje neuróny NPY a AGRP v hypotalame. Hladiny 
ghrelínu sa u zdravých jedincov až zdvojnásobili pred jedlom a po 1 hodine po jedle klesli na 
pôvodnú hladinu, recipročne s hladinami inzulínu. Diurnálna rytmicita ghrelínu sa zhoduje 
s leptínom (maximum v noci). Hladiny korelujú pozitívne s vekom (Cummings et al., 2001). 
U MA sa dokázalo zvýšenie hladín ghrelínu v sére so súčasným znížením hladín leptínu (Kršek 
a kol., 2002). 

Neurotransmitery
Serotonín reguluje chuť do jedla predovšetkým u sacharidov a jeho zvýšenie môže vyvolá-

vať pocit sýtosti. Zvýšená serotonergná aktivita sa môže podieľať na rizikových (úzkostných, 
perfekcionistických, obsedantných a vyhýbavých) osobnostných rysoch. 

U jednotlivých diagnostických podskupín sa osobnostné dispozície líšia. U reštriktívnych 
typov MA prevažujú črty zvýšenej sebakontroly a sebaobmedzujúceho správania, spojené so 
zvýšenou hladinou serotonínu. Rizikom pre MB sú obsedantno kompulzívne rysy osobnosti 
a tendencia ku kolísaniu medzi nadmernou kontrolou a dezinhibíciou správania, pravdepodob-
ne v dôsledku kolísania serotonergnej signalizácie. Noradrenergný systém významne moduluje 
energetický metabolizmus, uvoľňovanie inzulínu, metabolizmus glukózy a termogenézou 
(Harrold, 2001), ovplyvňuje odpoveď na stres a zasahuje do procesov pamäti. 

Zvýšená reaktivita noradrenergného systému bola popísaná u posttraumatickej stresovej 
poruchy (Hageman a kol., 2001). α2 noradrenergné receptory stimulujú príjem potravy, kým 
b3 receptory majú efekt inhibičný. Sympatický nervový systém je považovaný za dôležitý pri 
vzniku obezity navodenej diétou. 

Dopaminergné projekcie vo ventrálnom striate a ostatných limbických štruktúrach majú 
dôležitú úlohu v rovnováhe medzi hedonickou hodnotou jedla (v reward systéme pôsobí 
jedlo ako odmena) a pocitom sýtosti a chuti k jedlu. Pôsobenie na D2 receptory hypotalamu 
tlmí pocity hladu a znižuje príjem potravy (predovšetkým proteínov) a vedie k hyperaktivite, 
často pozorovanej u pacientok s MA. 

Cholinergný systém je aktivovaný počas stresu a môže spoločne s ďalšími neurotransmi-
termi neuronálnych systémov ovplyvňovať príjem potravy, tekutín a sexuálneho správania. 
Cholínergný systém je dôležitý v centrálnej stresovej odpovedi (v registrácii zmeny prostredia, 
bdelosti, stresom navodenej analgézii, afektívnej aktivácii, somatomotorickej aktivácii a inhi-
bícii v pamäťovej zložke a v hormonálnych odpovediach). Má špecifickú úlohu vo vzťahu k fáze, 
intenzite, dĺžke a charakteru stresoru a v interakcii s dopaminergným systémom (Tikal, 1994). 

2.3.1.6 VÝZNAM STRESU
Schmidt a kol. (1997) udávajú, že anorexii aj bulímii predchádza stresová životná udalosť. 

Najčastejšie ide o stratu významného sociálneho vzťahu v rodine, medzi priateľmi, u pätiny 
pacientok ide o problematiku sexuálnu. Význam stresu sa však individuálne líši. U MB je 
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vedľa aktuálneho stresu často popisovaný stres vývojový, ako strata rodičov, zanedbanie ro-
dičovskej starostlivosti, zneužívanie dieťaťa, vysoká kritičnosť a nároky, neadekvátny záujem 
o dieťa a alkoholizmus (Fairburn a kol., 1997). U dvojčiat tieto nálezy popísali Kendler a kol. 
(1995). Stres má dopad predovšetkým u jedincov s porušenými adaptačnými schopnosťami 
(Jimerson, 2000). Niektoré štúdie zdôrazňujú význam reakcie bezmocnosti na aktuálny aj 
vývojový stres, úlohu vyhýbavého správania u MA, u pacientok s MB tendenciu neustále sa 
vracať k problému, ruminovať. Súčasťou liečby je pochopenie individuálneho významu stresu 
pre postihnutého jedinca, hľadanie a posilnenie účinnejších adaptačných mechanizmov 
pacienta ako manipuláciu jedlom. Hladovanie a prejedanie môže modifikovať dysforické 
ladenie navodené stresom. 

2.3.1.7  ENDOFENOTYP (podľa Janet Treasure, 2007)
Neuropsychologický výskum u porúch príjmu potravy posledných rokov priniesol niektoré 

poznatky o vyskytujúcich sa kognitívnych deficitoch, ktoré sú typické pre jednotlivé subtypy 
PPP. Charakteristické osobnostné rysy ako aj neuropsychologické črty sa vyskytujú aj u prí-
buzných pacientok, preto sa predpokladá, že existuje určitý endofenotyp rizikový pre vznik 
určitej poruchy príjmu potravy. 

Set shifting
Schopnosť premiestňovania pozornosti medzi úlohami, operáciami a myšlienkovými 

súbormi, funkcia primárne súvisiaca s prefrontálnym kortexom. Oslabenie tzv. set shiftingu 
je považované za jeden z nových kauzálnych modelov MA. 

Viaceré práce venované neurokognitívnym funkciám u MA potvrdili zníženie set shiftingu 
ako konzistentný nález pri testovaní pacientok za účelom potvrdiť uvedený predpoklad. 

Slabá centrálna koherencia, alebo tendencia k detailnému nad globálnym uvažovaním
Centrálna koherencia je pojem vyjadrujúci, popisujúci tendenciu spracovávať podnety 

skôr globálne ako centrálne. Oslabenie tejto schopnosti vidíme u autizmu alebo Aspergerov-
ho syndrómu. Jestvuje množstvo testov, ktoré merajú centrálnu koherenciu. U MA vidíme 
oslabenie centrálnej koherencie a jedinci s MA dosahujú vynikajúce výsledky v testoch, ktoré 
vyžadujú analytické a detailné stratégie a majú slabé výsledky, tam kde sú potrebné organi-
začné stratégie. Prevažujúca tendencia všímať si detaily zahltí pamäťový systém. 

Učenie a podmieňovanie
Jedinci s MA uprednostňujú úmyselné plánované a namáhavé učenie pred náhodným 

– príležitostným. Anomálie v učení môžu spôsobovať zlyhanie v prispôsobovaní sa environ-
mentálnym požiadavkám. 

Emocionálny endofenotyp
Odpoveď autonómneho nervového systému na stres je atypický: typické stresové situácie 

nevyvolávajú vegetatívny arousal (srdcová frekvencia, uvoľnenie kortizolu, nenarastá vodi-
vosť pokožky u vysoko rizikových rozhodnutí). Avšak pozitívne stimuly paradoxne zapájajú 
defenzívny sytém. Anomálie odpovedí hypotalamo pituitárnej-adrenálnej osi pretrvávajú aj 
po vyliečení (Treasure, 2007). 
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2.3.2 Psychologické faktory
Komplexné štúdie hodnotiace osobnostné charakteristiky pred vypuknutím anorexie alebo 

bulímie sú mimoriadne náročné na prevedenie. V súčasnosti hodnotí väčšina štúdií pacientov 
po vyliečení ako aj v priebehu liečenia. Ale aj u vyliečených pacientov častokrát nachádza-
me naďalej obsesívne a rigídne myslenie, sociálne stiahnutie, veľkú neistotu vo vzťahoch, 
minimalizáciu afektov a prílišnú prispôsobivosť. Obsedantná a perfekcionistická osobnosť 
je považovaná za rizikový faktor pre reštrikčný typ mentálnej anorexie. Týmto pacientom 
častokrát chýbajú skúsenosti a zážitky z detstva, ktoré by posilnili ich osobnú nezávislosť. 

Na osobnostnom vývoji sa významne podieľajú aj interakcie v rodine. Štúdie s relevantnou 
metodológiou a špecifitou sú komplikované na realizáciu. Napriek tomu, štúdie rodinných 
interakcií počas akútneho štádia ochorenia pomáhajú vytvoriť obraz o faktoroch, ktoré udr-
žiavajú poruchu príjmu potravy. Rodiny bulimických pacientov preukazujú zvýšenú hostilitu, 
chaos, izoláciu a nedostatok starostlivosti a empatie v súčasnom porovnaní s kontrolnými 
rodinami. Rodičia anorektičiek zas majú tendenciu príliš kontrolovať svoje dcéry a tak zabra-
ňovať ich separácii. 

Prejav osobnosti je častokrát ovplyvnený komorbídnym psychiatrickým ochorením. Podľa 
rozsiahleho sledovania majú pacienti s mentálnou anorexiou vysoký podiel depresie (68 %), 
úzkostných porúch (65 %), obsedantno-kompulzívnej poruchy (26 %) a sociálnej fóbie (34 %). 
Asi ¼ pacientov s reštrikčným typom MA má poruchu osobnosti z klastra C podľa DSM 
IV. klasifikácie, anxióznu poruchu osobnosti. Okolo 40 % pacientov s typom anorexie so 
záchvatovitým prejedaním trpí súčasne poruchou osobnosti klastra B, diagnózou z klastra 
impulzívnych porúch osobnosti. Poruchy osobnosti z klastra C, anxiózne poruchy osobnosti 
sú zastúpené s prevalenciou 32 %. 

U pacientov s MB sa vo významnom množstve vyskytujú komorbídne ochorenia ako 
depresia (36 % – 70 %), závislosť na psychoaktívnych látkach (18 % – 32 %) a na ose II: po-
ruchy osobnosti (28 % – 77 %) s predominanciou klastra B, impulzívne poruchy osobnosti 
(Sadock, 2000). 

2.3.2.1. PSYCHOANALYTICKÝ PRÍSTUP, TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Psychoanalytické hypotézy vzťahujúce sa k PPP odrážajú vývoj psychoanalytických teórií. 

Tieto teórie sa zhodujú v tom, že korene psychopatológie ležia v ranom detstve a sú podmiene-
né vzťahmi s dôležitými osobami (primárne s matkou) a prejavujú sa vo vývoji ako patologická 
osobnostná organizácia. Pre psychoanalytický prístup je centrom záujmu osobnosť pacientky. 
Hilda Bruch (1973) zdôrazňovala ranú detskú skúsenosť. Podľa nej matky boli málo schopné 
zaobchádzať s dcérou budúcou anorektičkou ako samostatnou individualitou, nerozumeli 
signálom kojenca. Dieťa sa potom prispôsobovalo, rezignovalo na vyjadrenie vlastných potrieb 
a vyhýbalo sa stretom s matkou. Následne neprechádzalo optimálne separačne individuač-
nými procesmi a zostalo psychologicky viazané na svojich rodičov. Táto falošná adaptácia 
bola základnou charakteristikou znemožňujúcou zvládať adolescenciu. Dôsledkom správania 
matky ku kojencovi môže byť jeho defekt v schopnosti vlastného „ja“ poznať a rozlíšiť osobné 
priania a potreby (Kocourková, 1999). 



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

25

Psychoanalytický prístup rozvíjala aj Sperlingová (1983, in Kocourková 1999), ktorá pozo-
rovala MA u žien disponovaných k tejto patológii raným vzťahom s matkou. Pacientky nie sú 
schopné heterosexuálneho vzťahu a pravej sexuálnej identifikácie. Dôležitým dynamickým 
a genetickým faktorom je nevyriešený ambivalentný vzťah s matkou. Boj proti jedeniu je bo-
jom proti akceptovaniu ženskej role. Silným dynamickým faktorom je trvanie alebo oživenie 
oidipovského komplexu v období dospievania. Pri nástupe ťažkostí môžme pozorovať zmenu 
k negatívnej oidipovskej konštelácii prejavujúcej sa rivalitou s otcom (Kocourková, 1999). 

2.3.2.2. SYSTÉMICKÝ PRÍSTUP, TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Vznik a vývoj jednotlivých psychoterapeutických smerov bol vždy spojený s určitými 

ochoreniami a slúžil ako paradigma pre vývoj terapeutického modelu. Anorexia nervosa bola 
podstatným spôsobom paradigmou pre rodinnú terapiu (RT). Teoretici RT nadviazali na teórie 
Hildy Bruch, ktorá opísala problém ako komplikáciu mladých pacientok v separácii od ich 
matiek. Avšak podľa iných autorov Hilda Bruch dostatočne nezdôrazňovala dôležitosť získania 
rodičov do terapie a ich motiváciu v rovnakom terapeutickom rámci a podcenila rolu otca 
v dynamike rodiny. Až neskôr sa súčasťou obrazu stáva aj „absentujúci otec“ (Vanderycken, 
2002). Otcovia sú povzbudzovaní, intervenovať viac priamo, vytvárať bližší vzťah, akceptovať 
konflikty so svojimi dcérami a súčasne nastaviť a udržať hranice. 

Od roku 1970 sa formuje systémická teória, vďaka ktorej prichádza do popredia rodinná 
dynamika. Selvini–Palazzoli a Minuchin patrili medzi najdôležitejších rodinných teoretikov, 
ktorí písali o mentálnej anorexii. Pokúsili sa vytvoriť obsažnú teóriu, ktorá poskytovala odpo-
veď na rodinnú etiológiu ochorenia a objasňovala rolu rodinnej terapie. 

Minuchin a kol. (1978) vyvinul model, týkajúci sa „psychosomatických rodín“, v ktorých 
sa mentálna anorexia považovala za primárny príklad. Dôvodom bol pôvodný predpoklad 
o existencii „anorexigénnych“ rodín. Avšak za posledných 10 rokov sa výskumníci na poli 
rodinnej terapie zhodujú (Zubery a kol. 2005), že neexistuje špecifická štruktúra rodiny, ktorá 
by vytvárala náchylnosť k určitému druhu poruchy. Prínos Minuchinovej štrukturálnej terapie 
bol v tom, že tématizovala význam hraníc a štruktúr. Zameriavala sa na vzťah subsystému 
rodičov a subsystému detí, skúmala či sú hranice v rodine jasné, alebo difúzne. Svoju prácu 
podrobila podrobnému empirickému preverovaniu (Aponte a VanDeusen, 1981). 

Selviny-Palazzoli (1974) vyvinula model vzťahujúci sa k „trojcestnému manželstvu“, alebo 
inak povedané, dcéra s poruchou príjmu potravy je v pasci vzťahu svojich rodičov. „Bulimická 
rodina“, bola neskôr vykreslená ako viacnásobne konfliktná a nadmerne kritická. Humphrey 
(1991) predpokladal, že udržiavania prostredia v bulimických rodinách vedie členov rodiny 
k zlyhávaniu v oblasti výživy, v regulácii napätia, empatie a potvrdenie odlišnej identity. Rodičia 
a deti rovnakou mierou „trpia“ a túžia získať pozornosť a starostlivosť (Zubery a kol., 2005). 

2.3.2.3 KOGNITÍVNY BEHAVIORÁLNY TEORETICKÝ MODEL PORUCHY
V centre pozornosti stojí chronické reštrikčné stravovanie a znížený pocit sebahodnoty, 

prejavujúci sa deformovaným hmotnostným ideálom resp. ideálom štíhlosti. Nízka hmotnosť 
slúži ako kompenzácia nízkeho alebo labilného pocitu vlastnej hodnoty a s tým spojenými 
nedostatkami a problémami. Dôsledkom sú kompenzačné opatrenia ako napr. záchvaty pre-
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jedania. Prejedanie je určitou formou telesnej protiregulácie, ale často má funkciu regulácie 
napätia, alebo nepríjemných emocionálnych stavov, nakoľko pacientka nemá žiadne iné 
potrebné zručnosti, prípadne vhodnejšie alternatívne možnosti riešenia konfliktov (Jacobi, 
Paul, Thiel, 2006).

2.3.2.4 OSOBNOSŤ A ĎALŠIE PSYCHICKÉ CHARAKTERISTIKY
Osobnosť pacientok s mentálnou anorexiou je najčastejšie popisovaná ako dištancovaná, 

úzkostná, inhibovaná, neurotická, závislá a príliš prispôsobivá. Pacientky sa prejavujú ako 
nadmerne orientované na výkon a nedisponujú primeranou samostatnosťou. Reštrikcia v stra-
vovaní súvisí s niektorými problémovými oblasťami, ktoré majú význam pre pôvod a držanie 
poruchy. Rodinná štruktúra je charakterizovaná napätím, ktoré nemôže byť otvorene ventilo-
vané, vzťahy sú veľmi tesné a nie sú rešpektované hranice jednotlivých členov (Krusse, 2008). 

Pacientky s mentálnou bulímiou sú najčastejšie depresívne osobnosti s autoagresívnymi 
tendenciami, nedostatočnou kontrolou vlastných impulzov a labilnou emocionalitou. Uvede-
ný popis sa zhoduje s popisom hraničnej poruchy osobnosti. Nie zriedka sa uvedené poruchy 
vyskytujú súčasne (Krusse, 2008). 

Hilda Bruch (1973) identifikovala tri základné rysy MA: narušené uvedomovanie si vnútor-
ných pocitov (porucha interoceptívneho vnímania), narušenie telesnej schémy, a silný pocit 
vnútornej neefektivity. Tieto a ďalšie klinické pozorovania boli prevedené do kvantifikovateľnej 
škály (EDI-Eating Disorder Inventory), ktorá umožní popísať osobnostný profil pacienta, korý 
trpí MA alebo MB. 

Je zrejmé, že niektoré osobnostné rysy a psychické charakteristiky zvyšujú riziko vzniku 
anorexie a bulímie. Niektoré z nich ako napríklad perfekcionizmus alebo obsedantné rysy 
zapadajú do logiky poruchy, ktorá im dáva konkrétny priestor a výraz vo vzťahu k telesnej 
schéme, jedlu alebo sebakontrole. Čím skôr ochorenie začne, tým viac býva zasiahnutá osob-
nosť dospievajúceho, tým výraznejšie môžu byť známky nezrelosti, obavy z dospievania, se-
parácie a samostatnosti a tým ľahšie sa môžu fixovať niektoré infantilné alebo „anorektické“ 
osobnostné črty, vrátane manipulatívnych postojov (Krch, 1999). 

2.3.3 Sociokultúrne faktory
Podľa epidemiologických nálezov sa dá povedať, že sociokultúrne faktory podporujú vznik 

poruchy príijmu potravy. Západoeurópsky ideál štíhlosti zodpovedá telesnej hmotnosti, ktorá 
leží pod biogenetickou možnosťou väčšiny žien, prípadne je nižšia ako ich normálna hmotnosť. 
Tento ideál podporujú aj médiá, módne časopisy, módny priemysel a stále viac aj plastická 
chirurgia. Zároveň v priebehu posledných 50 rokov stále narastá diskrepancia medzi ustálenou 
predstavou o ženskej ideálnej postave a skutočnými telesnými proporciami, príp. hmotnosťou 
väčšiny žien. Keďže telesné a psychické zmeny v priebehu puberty vníma veľa mladých ľudí 
ako zneisťujúce, problémy ohľadne postavy a hmotnosti sa vyskytujú v tejto životnej fáze 
mimoriadne často (Striegel-Moore, 2000, Jacobi, Paul, Thiel, 2006). 

Silným kultúrnym javom posledných desaťročí, ktorý ovplyvňuje rozvoj PPP je zmena 
úlohy ženy. Viacerí autori vyslovili hypotézu, že konflikt medzi tlakom prispôsobiť sa a tlakom 
súperiť vytvára pre adolescentné dievča riziko pre rozvoj práve tohto typu ochorenia (Bruch, 
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1978, Gilbert, Thompson, 1996, Gordon 2000). Predpokladá sa, že dôraz súčasnej spoločnosti 
na úspech a výkon u žien môže spôsobiť nárast vulnerabilty pre poruchy príjmu potravy. Tento 
dôraz je v ostrom kontraste s tradičným zdôrazňovaním poddajnosti, úcty a nie-asertívneho 
prístupu. História potvrdzuje, že PPP sa vyskytovali vo vyššom počte v obdobiach, keď mali 
ženy viac možností (Bemporad, 1997). V priebehu dejín bolo samovyhladovanie častejšie 
v obdobiach hojnosti a bohatstva, avšak len v kombinácii s väčšou slobodou ženy. Protichodné 
požiadavky na úlohu ženy v súčasnej spoločnosti znamenajú v jej živote tlak na vysoký výkon, 
ale aj na udržanie si vlastností akými sú starostlivosť, ženskosť a atraktivita. Je možné, že PPP 
znamenajú pre ženu odpoveď na tieto rozporuplné nároky (Gilbert, 1993). 

Katzmann a Lee (1997) sa pokúsili integrovať feministické a transkulturálne teórie o prí-
činách anorexie. Hovoria, že „rozdelenie ženy do dvoch svetov“ je rizikom pre rozvoj porúch 
príjmu potravy. Ako príklady konfliktných svetov, ktoré sa ženy pokúšajú zmieriť uvádzajú 
generačné konflikty, rozpor práca-rodina, kultúrne alebo tradičné hodnoty versus moderné. 
Odmietanie potravy môže byť spôsobom ako si poradiť so zmenami, izoláciou a tlakom 
spôsobeným podobnými rozpormi (Miller, Pumariega, 2001). 

2.4. DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ
2.4.1 Medzinárodná klasifikácia chorôb – 10. revízia (MKCH 10)
F50.0 Mentálna anorexia – anorexia nervosa

Mentálna anorexia je porucha charakterizovaná zámernou stratou hmotnosti, ktorú vyvo-
lal 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. 

F50.1 Atypická mentálna anorexia – atypická anorexia nervosa
Ide o poruchy, ktoré spĺňajú časť kritérií pre mentálnu anorexiu, ale celkový klinický obraz 

neoprávňuje na túto diagnózu. Napríklad jeden z kľúčových príznakov, ako je hrôza z tučnoty, 
môže chýbať; podobne aj amenorea. Pritom je výrazný pokles hmotnosti a správanie zamerané 
na jeho pokračovanie. Diagnóza by sa nemala použiť pri známej organickej chorobe spojenej 
so stratou hmotnosti. 

F50.2 Mentálna bulímia – bulimia nervosa
Mentálna bulímia je syndróm charakterizovaný opakovanými periódami prejedania a in-

tenzívnym záujmom o kontrolu telesnej hmotnosti, čo vedie k prejedaniu s následným dá-
vením alebo užívaním preháňadiel. Táto porucha má veľa spoločných psychologických čŕt 
s mentálnou anorexiou vrátane nadmerného záujmu o tvar tela a hmotnosť. Opakované 
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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. 

F50.3 Atypická mentálna bulímia – atypická bulimia nervosa
Ide o poruchy, ktoré spĺňajú daktoré z kritérií pre mentálnu bulímiu, ale celkový klinický 

obraz neoprávňuje na túto diagnózu. Napríklad sa pozorujú opakované periódy prejedania 
a nadužívania preháňadiel bez výraznejších zmien hmotnosti, alebo môže chýbať typický 
nadmerný záujem o tvar tela a hmotnosť. 

F50.4 Prejedanie združené s inými psychickými poruchami
Prejedanie zavinené zaťažujúcimi udalosťami, ako sú umretie blízkeho, úraz, pôrod atď. 
Psychogénne prejedanie

F50.5 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami
Ide o opakujúce sa dávenie, ktoré sa vyskytuje pri disociatívnych poruchách (F44.-) a hy-

pochondrických poruchách (F45.2), a ktoré nezaviňujú len choroby zatriedené mimo tejto ka-
pitoly. Táto podkategória sa môže použiť aj ako doplnok k O21.- (nadmerné dávenie v ťarcha-
vosti, keď emočné faktory prevažujú ako príčina recidivujúcej ťažoby a dávenia v ťarchavosti). 

F50.8 Iné poruchy príjmu potravy
Do skupiny porúch príjmu jedla patria aj ďalšie poruchy neorganického pôvodu u dospe-

lých, ako je pika (nutkavé požívanie látok, ktoré nie sú určené k jedlu) alebo psychogénna 
strata chuti do jedla. Poruchy príjmu potravy v nočných hodinách (popísané prvýkrát Stun-
kardom 1955), napríklad syndróm nočného prejedania (night eating syndrom,NES) a nočné 
poruchy príjmu potravy a pitia (nocturnal eating/drinking syndrom, NEDS) a nočné poruchy 
príjmu potravy spojené s poruchou spánku (nocturnal sleep related eating disorders, NSRED) 
boli pôvodne popísané u obéznych pacientov a u pacientov s poruchami spánku. Líšia sa 
mierou porušeného vedomia a amnézie na epizódy pojedania, či prejedania v priebehu noci, 
vzťahom k príjmu potravy počas dňa (eventuálne anorexii a bulímii), k stresu a psychiatrickej 
komorbidite. O ich prevalencii a liečbe je zatiaľ málo informácií. Záujem o tieto poruchy je 
spojený s novými poznatkami o orexínoch, ktoré sa podieľajú súčasne na regulácii spánku 
a príjmu potravy a ich diagnostické závery nie sú jednoznačne objasnené. 

F50.9 Nešpecifikované poruchy príjmu potravy
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2.4.2 Diagnostický a štatistický manuál – IV. Revízia (DSM-IV)
Anorexia nervosa 307.1

Subtypy – reštriktívny – binge-eating / purging (typ záchvatovitého prejedania / vypu-
dzovania)

A.  Odmietanie udržať si minimum normálnej hmotnosti, výške a veku, hmotnosť nižšia 
ako 85 % očakávanej váhy. V období rastu chýba hmotnostný prírastok, čo vedie k te-
lesnej hmotnosti nižšej ako 85 % váhy pre daný vek. 

B.  Silná úzkosť z priberania alebo z tučnoty, napriek podváhe
C.  Porucha vnímania vlastnej postavy a hmotnosti, prehnaný vplyv postavy alebo hmot-

nosti na sebahodnotenie alebo popieranie závažnosti aktuálne nízkej hmotnosti
D.  Výskyt amenorhoe u žien po menarché, tzn. vynechanie aspoň 3 po sebe nasledujúcich 

menštruačných cyklov. 

Bulimia nervosa 307.1
Subtypy  – purging (vypudzovací) typ  

– Non-purging (nevypudzovací) typ
A. Opakované epizódy záchvatového prejedania, charakterizované nasledujúcimi znakmi:

•  konzumácia určitého množstva potravy za určitú dobu, ktoré je väčšie ako bežný 
priemer

•  pocit straty kontroly nad jedlom v priebehu epizódy
B.  Opatrenia na zabránenie priberania: laxatíva, diuretiká, klystír, postenie, nadmerná 

fyzická činnosť. 
C.  Záchvaty prejedania a neprimerané kompenzačné správanie sa objavujú priemerne 

aspoň 2 × do týždňa po dobu 3 mesiacov. 
D.  Postava a váha majú príliš veľký vplyv na sebahodnotenie
E.  Bulimická porucha sa nevyskytuje výhradne v priebehu epizód anorexie nervosa. 

Bližšie neurčená porucha príjmu potravy 307.5
Kategória určená pacientom, u ktorých sa prejavuje väčšina jadrových klinických príznakov 

mentálnej anorexie a mentálnej bulímie, ale obraz nespĺňa všetky kritériá plne vyjadreného 
syndrómu. Diagnózu bližšie neurčené poruchy príjmu potravy stanovujeme v nasledujúcich 
prípadoch:

1.  U žien, ktoré spĺňajú kritériá pre mentálnu anorexiu, ale majú menštruáciu. 
2.  U žien, u ktorých sú všetky kritériá mentálnej anorexie splnené, okrem výrazného 

poklesu hmotnosti. Hmotnosť pacientky je v hraniciach normy. 
3.  U pacientov, u ktorých sú splnené všetky kritériá pre mentálnu bulímiu, avšak záchva-

tovité prejedanie a neprimerané kompenzačné správanie sa vyskytuje s frekvenciou 
menšou ako 2-krát do týždňa v trvaní kratšom ako 3 mesiace. 

4.  Nevhodné kompenzatórne správanie u žien s primeranou hmotnosťou po zjedení 
malého množstva sladkého jedla (napr. indukované vracanie po zjedení 2 koláčov)
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5.  Opakované prežúvanie a vypľúvanie, neprehĺtanie veľkého množstva jedla. 
6.  Binge-eating porucha: opakujúce sa epizódy prejedania bez neprimeraného kompen-

zatórneho správania, charakteristického pre bulímiu. 
V poslednom období sa k spektru PPP priraďuje aj tzv. nočné prejedanie. Rozšíreným 

pojmom sa stáva aj tzv. ortorexia, posadnutosť zdravým stravovaním. Po prvýkrát pojem 
ortorexia vyslovil v roku 1997 americký lekár Steven Bratman. Pre ortorektikov je téma zdravej 
výživy na prvom mieste. Vzdávajú sa potravín umelo hnojených, geneticky upravených, alebo 
obsahujúcich chemickú látku. Postupne sa zoznam povolených potravín zužuje, až im zostáva 
iba ovocie, zelenina príp. bioprodukty. 

Empirické rozdelenie PPP uvádza Almásiová (2009). Poruchy príjmu potravy predstavuje 
ako kontinuum s rozdelením na 3 základné skupiny: 1. Reštriktívnu anorexiu 2. Anorexiu so 
striedaním reštriktívnych a purgatívnych období 3. Excesívnu bulímiu. Uvedené skupiny sa 
odlišujú osobnostnými charakteristikami, komorbiditou a odpoveďou na liečbu. 
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2.5  PORUCHY PRÍJMU POTRAVY V DETSKOM VEKU 
(podľa Kocourková, Koutek, 2001)

Diagnostika porúch príjmu potravy, tak ako ju vymedzuje MKCH-10 (mentálna anorexia, 
mentálna bulímia) sa pre detský vek ukazuje ako obmedzujúca. Kritériá mentálnej anorexie 
vzťahujúcej sa k somatickým zmenám nie sú pre detský vek celkom použitelné. Napríklad tzv. 
Quetelov index ako jedna z kritérií je veličina premenlivá s vekom. Tento index 17,5 v 18 rokoch 
zodpovedá 13,5 v 10 rokoch 14,2 v 12 rokoch. Nichols a Lask navrhujú pre detský vek kritériá, 
ktoré nie sú totožné s klasifikáciou pre dospelých. 

1.  úmyselný úbytok telesnej hmotnosti (napr. vyhýbanie sa jedlu, vyprovokované zvra-
canie, nadmerné cvičenie, zneužívanie preháňadiel)

2.  Neprimerané vnímanie a presvedčenie týkajúce sa hmotnosti alebo postavy
3.  Chorobné zaoberanie sa hmotnosťou alebo postavou
Navyše diagnostika MKCH-IV trvá na jasne vymedzenom syndróme a s ťažkosťami vyme-

dzuje napríklad začiatok poruchy. Deti tiež častejšie popierajú úmyselné chudnutie a sťažujú 
si na rôzne somatické ťažkosti sprevádzajúce príjem potravy (obtiaže v prehĺtaní, bolesti 
brucha, problémy s vyprázdňovaním). Ďalšou komplikujúcou okolnosťou je častá dissimulácia 
ťažkostí, napríklad keď sa rozhoduje o spôsobe liečby, ktorú dieťa nechce (napr. hospitalizá-
cia). Preto sa nedá spoliehať ani na výsledky sebaposudzujúcich dotazníkov zameraných na 
správanie týkajúce sa príjmu potravy a postoje k hmotnosti (napr. verzie Eating Attitude testu 
pre školské deti). Diagnostickú rozvahu naviac komplikuje častá psychiatrická komorbidita 
(Kocourková, Koutek, 2001). 

Špecifické syndrómy porúch príjmu potravy u detí a dospievajúcich
Infantilná mentálna anorexia

Syndróm infantilnej mentálnej anorexie popísala Chatoor, ktorá vychádzala z modelu 
separačno individuačního procesu a dávala túto poruchu do súvislosti s problémami rannej 
väzby dieťaťa s matkou. Vyskytuje sa predovšetkým v batoľacom veku, kedy dieťa odmieta 
jesť a rodičia ho obvykle do jedla nútia. 

Prejavuje sa typickými rysmi: 
•  objavuje sa medzi 6. mesiacom a 3. rokom života,
•  dieťa odmieta jesť a má konflikty s matkou týkajúce sa jedla,
•  rodičia vyvíjajú nátlak na to, aby dieťa jedlo,
•  je zjavná malnutrícia bez prítomnosti somatickej poruchy. 

Emočná porucha spojená s vyhýbaním sa jedlu
Syndróm bol popísaný Higgsom a spolupracovníkmi a predstavuje medzipriestor men-

tálnej anorexie a emočnej poruchy v detstve. Pri tejto poruche deti uvádzajú rozličné dôvody 
prečo nechcú jesť, verbalizujú strach z toho, že im bude zle, že sa udusia alebo zvracajú, sťažujú 
sa na bolesti brucha. Ťažkosti s príjmom jedla môžu súvisieť s obdobím vzdoru, nedostatkom 
hraníc zo strany rodičov a inými emočnými poruchami často súvisiacimi so separáciou. Deti 
obvykle popierajú snahu schudnúť, ale prestávajú prijímať potravu a môžu byť z hľadiska 
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somatických následkov ohrozené rovnako ako deti s typickou mentálnou anorexiou. Nebolo 
pozorované úporné lpenie na nízkej hmotnosti ako u typickej mentálnej anorexie. Bývajú 
zdôrazňované nasledujúce znaky: 

•  vyhýbanie sa jedlu
•  porucha nálady
•  neprítomnosť poruchy percepcie vlastného tela
•  neprítomnosť chorobného zaoberania sa hmotnosťou
•  úbytok hmotnosti

Syndróm vyberavosti v jedle
Syndróm bol popísaný Bryant-Waughovou a Kaminským. Býva pozorovaný u osem až 

dvanásť ročných detí, častejšie chlapcov, ktorý obvykle jedia len niekoľko druhov potravín 
a ostatné odmietajú. Dôsledkom bývajú konflikty v rodine a problémy v adaptácii v cudzom 
prostredí. Taký spôsob stravovania je komplikáciou pre zdravú výživu. Zdôrazňujú sa tieto 
znaky:

•  obmedzený príjem potravín
•  psychosociálne problémy
•  chýba úbytok hmotnosti

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

spojený s odmietaním jedla, pitia chôdze, starostlivosti o seba. Stav má pervazívny charakter. 
Môže začínať ako obvyklý mentálne anorektický syndróm a môže končiť pervazívnym stavom 
odmietania, kedy pacient leží v posteli, neje a s okolím nekomunikuje. U pacientov (častejšie 
u dievčat) pozorujeme:

•  generalizované správanie, vyhýbavé správanie
•  odmietanie jedla, pitia, chodenia, reči, starostlivosti o seba
•  môže ísť o formu posttraumatickej stresovej poruchy

Mentálna anorexia
Obvyklé kritériá pre mentálnu anorexiu v detskom veku nebývajú vhodné, preto Nichols 

a Lask vymedzujú pre deti tieto kritériá, koré nie sú celkom totožné s klasifikáciou MKCH-10. 
Sú to:

•  úmyslený úbytok telesnej hmotnosti (vyhýbanie sa jedlu, vyprokované zvracanie, nad-
merné cvičenie)

•  neprimerané vnímanie hmotnosti alebo postavy
•  chorobné zaoberanie sa hmotnosťou alebo postavou

Ďaľšie charakteristiky mentálnej anorexie
•  osobnosť s rysmi vyhýbavosti, emočnej stiahnutosti, sociálnej konformity
•  tendencia popierať úmyselné hladovanie
•  sťažnosti na nechutenstvo a bolesti brucha
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•  častá komorbidita s depresívnym a obsedantno-kompulzívnym syndrómom
•  spúšťajúce faktory predstavuje dospievanie, zmena školy (skupiny vrstovníkov), zážitok 

straty. 

Mentálna bulímia
Mentálna bulímia je v detskom veku vzácna, typickým vekom počiatku mentálnej bulímie 

je 17 – 18 rokov. Významné sú nasledujúce rizikové faktory:
•  Afektívna porucha v rodine, alkoholizmus, obezita
•  Nedostatky v rodičovskej starostlivosti o dieťa (zanedbávanie, zneužívanie)
•  Stresujúce životné udalosti
(Kocourková, Koutek, 2001)

2.6 KLINICKÝ OBRAZ
2.6.1 Mentálna anorexia (podľa Sadock, 2000)

Pacienti s diagnózou MA sa vytrvalo snažia znížiť svoju hmotnosť, alebo udržať ju na čo 
najnižšej úrovni. Vyhýbajú sa jedlu, veľakrát tajne alebo sa ho následne zbavujú. Celkový príjem 
potravy redukujú, niekedy aj drastickými spôsobmi, najmä disproporčným znížením príjmu 
glycidov a jedál s vyšším obsahom tukov. Niektorí pacienti nadmerne cvičia, niektorí svoju 
aktivitu nemenia. Pacienti so záchvatovitým prejedaním znižujú svoju hmotnosť samoindu-
kovaným vracaním a používaním laxatív a diuretík. Veľa pacientov s MA sa príliš zameriava na 
jedlo, často zbierajú recepty a pripravujú komplikované jedlá pre svoje rodiny. Môže sa u nich 
vyskytnúť schovávanie, alebo uskladňovanie na glycidy bohatých potravín. Pacienti s MA sa 
intenzívne obávajú pribratia a často kontrolujú v zrkadle svoj zovňajšok. Avšak ich vnímanie 
vlastnej hmotnosti a výzoru je významne narušené. Niektorí sa cítia tuční a iní si uvedomujú 
svoju štíhlosť, ale sú presvedčení, že určité časti tela, najmä brucho, zadok a stehná sú príliš 
tučné. Nedokážu vnímať svoju, často nebezpečnú podvýživu. Pre ich pocity insuficiencie, 
zníženie hmotnosti pre nich predstavuje pôsobivý výkon, zvyšuje ich sebavedomie a pocit 
kontroly. Štíhlosť im poskytuje pocit vlastnej hodnoty, preto si odmietajú pripustiť závažnosť 
zdravotných dôsledkov svojej podvýživy. Rozvoj obsesívno-kompulzívneho správania často 
súvisí so začiatkom mentálnej anorexie. Obsesie sa môžu prejaviť ako posadnutosť čistotou, 
nadmerné upratovanie, alebo u študentov predĺžením času potrebného na štúdium, nakoľko 
nie sú schopní sa sústrediť. Amenorea súvisí so zníženou sekréciou gonadoliberínu (GnRH), 
ktorá striedavo znižuje sekréciu folikulo-stimulujúceho hormónu (FSH) a luteinizačného hor-
mónu (LH), ktorý je zodpovedný za abnormálne nízke hladiny estrogénu. U týchto pacientov sú 
obsesie zamerané na jedlo a hmotnosť egosyntónne. Pacienti majú charakteristické kognitívne 
poruchy a dichotomické myslenie (uvažovanie typu všetko alebo nič). Jedinci s mentálnou 
anorexiou obvykle nie sú motivovaní pre liečbu, pretože ochorenie im umožňuje uniknúť pred 
negatívnymi interpersonálnymi problémami alebo ťažkostiam súvisiacimi s dospievaním. 

U anorektických pacientov je častým javom znížené libido. Mnohí adolescenti s anorexiou 
majú oneskorené psychosociálne dozrievanie a u dospelých je zjavne znížený záujem o sex 
po začiatku ochorenia. 
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Zdravotné komplikácie MA
Väčšina fyziologických a metabolických zmien u mentálnej anorexie sú sekundárnymi 

následkami hladovania alebo purgatívnych metód. (tab. 1, 2). Tieto zmeny sú reverzibilné 
v rámci nutričnej rehabilitácie. Abnormality v hematopoéze pozostávajú z leukopénie a rela-
tívnej lymfocytózy. U pacientov, ktorí si vyvolávajú vracanie alebo zneužívajú laxatíva alebo 
diuretiká sa môže rozvinúť hypokalemická alkalóza, charakterizovaná zvýšením bikarbonátu 
v sére, hypochlorémiou a hypokaliémiou. Dôsledkom elektrolytovej rovnováhy môžu byť 
srdcové arytmie a môže dôjsť až k náhlej zástave srdca, ktorá býva najčastejšou príčinou 
smrti u pacientov praktizujúcich purgatívne metódy. Elevácia enzýmov v sére odráža tukovú 
degeneráciu pečene a je prítomná aj u pacientov s mentálnou anorexiou v stave hlbokej 
podvýživy a aj počas realimentácie (Dimová a kol. 1999). Zvýšená hladina cholesterolu sa 
objavuje najmä u mladších pacientov. U anorektických pacientov počas malnutrície je často 
pozorovaná karotenémia. Nie zriedkavou komplikáciou je u pacientok s dlhším trvaním ocho-
renia a tým aj dlhším trvaním sekundárnej amenorei, znížená kostná denzita najmä v oblasti 
lumbálnej chrbtice (Payer, Dimová, 1997). 

2.6.2 Mentálna bulímia
Mentálna bulímia zvyčajne začína niekoľko týždňov až rok po diétnych pokusoch v snahe 

znížiť hmotnosť. Diéty môžu byť úspešné, aj neúspešné, ale hmotnostná strata nikdy nie 
je dostatočná. Obmedzovanie príjmu potravy má za následok epizódy záchvatov prejeda-
nia, ktoré zvyčajne spôsobia abdominálne bolesti, alebo diskomfort a následne indukované 
vracanie a narušenie sociálneho života pacienta. Po bulimických epizódach sa u pacientov 
dostavia pocity viny, depresia, alebo sebapodceňovanie. Niektorí pacienti užívajú laxatíva 
pre udržanie hmotnosti a tým sa u nich fixuje vzorec striedavého hladovania a prejedania. 
Menšina pacientov užíva, pre udržanie hmotnosti, diuretiká. Pacienti s mentálnou bulímiou sa 
často obávajú svojej neschopnosti zastaviť prejedanie, preto sa snažia dodržiavať prísne diéty, 
ktoré však prerušujú záchvaty prejedania a zvracania. Jedlo konzumované počas záchvatov 
prejedania má zvyčajne vysoký obsah kalórií a štruktúru, ktorá uľahčuje rýchlu konzumáciu, 
preto sa u pacientov s MB môže často vyskytnúť kolísanie hmotnosti. 

Priemerná dĺžka epizódy prejedania je jedna hodina. Niektorí pacienti majú jazvy a škra-
bance na dorze ruky z vyvolávania zvracania. Pacienti s bulímiou tiež užívajú amfetamíny 
na redukciu apetítu, s cieľom znížiť hmotnosť a ipekakuanu na indukciu vracania. Väčšina 
pacientov s MB sa nestravuje pravidelne a po normálnom najedení sa necítia sýti. Zvyčajne 
uprednostňujú konzumáciu jedál osamote a doma. Aj keď mnohí pacienti majú hmotnosť 
tesne nad hranicou normy, hmotnosť, ktorú chcú dosiahnuť je väčšinou nižšia ako je ich 
ideálna hmotnosť. Približne 10 % pacientov s bulímiou má výraznú nadváhu. Môžu byť príliš 
zameraní na svoj zovňajšok a hmotnosť, ale nie sú tak posadnutí znižovaním hmotnosti ako 
anorektickí pacienti. Pre mnohých epizóda prejedania znamená uvoľnenie tenzie a úzkosti 
a tak sa môže stať v určitom zmysle odmeňujúcim správaním. 
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Pacienti s bulímiou majú vo veľkej miere psychické problémy a ťažkosti so správaním. Ich 
životy sú často chaotické s problémovými interpersonálnymi vzťahmi, impulzívnym správaním 
a vysokým stupňom anxiety. Majú znížené sebahodnotenie a vysokú prevalenciu afektívnych 
porúch. Závislosť na psychoaktívnych látkach u pacientov s mentálnou bulímiou je pomerne 
častá, najčastejšia je závislosť na alkohole. Okolo jednej štvrtiny bulimických pacientov má 
ťažkosti s impulzívnym kradnutím, najčastejšie potravín. 

Zdravotné komplikácie
Pacienti s mentálnou bulímiou s indukovaným vracaním a návykom purgatívnych metód 

alebo diuretík sú náchylní k rovnakým zdravotným komplikáciám ako pacienti s mentálnou 
anorexiou. Žalúdočná kyselina môže pri indukovanom vracaní spôsobiť erózie na zuboch, 
patologické odkrytie drene, zníženie schopnosti rozžuť potravu a neestetický zápach. Zväč-
šenie slinnej žľazy, je spojené so zvýšenými hladinami amyláz v sére a je obvyklým nálezom 
u pacientov s prejedaním a zvracaním. Zvýšenú pozornosť treba venovať abdominálnym 
bolestiam závažnejšieho stupňa, u mentálnej bulímie, môžu byť príznakom dilatácie žalúdka. 
Uvedený stav treba riešiť nazálnym gastrickým odsávaním, RTG diagnostikou a chirurgickou 
konzultáciou. 

Podobne ako u purgatívnej MA časté sú srdcové arytmie spôsobené elektrolytovou ne-
rovnováhou spojené s rizikom náhlej srdečnej zástavy. 
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Tabuľka č. 1  Niektoré somatické komplikácie Mentálnej anorexie a Mentálnej bulímie  
(podľa Sadock 2000)

Symptóm Frekvencia Príčina
Obličky-elektrolyty
Hypokaliemia časté strata K, pri zvracaní, diuretiká, laxatíva
Hypochloremická metabolická alkalóza časté strata K, pri zvracaní 
Zvýšená N-urea menej často dehydratácia, ↓ príjem tekutín, 

vazopresínu
Edémy často hyperaldosteronizmus
Obličkové kamene zriedkavé dehydratácia
GIT
Parotitída, časté mechanická trauma; hladovanie
Spomalené vyprázdňovanie žalúdku časté hladovanie
Dilatácia žalúdku, zriedkavo rýchla realimentácia
Zápcha, časté hladovanie; závislosť na laxatívach
Hyperamylasemia časté u bulímie hypersekrécia slín alebo pankreasu
Ruptúra žalúdku alebo ezofagu zriedkavo binge eating
Syndrom arterie mesenteric superior zriedkavo strata telesnej hmotnosti
Kardiovaskulárne syndrómy
Bradykardia časté hladovanie
Hypotenzia časté hladovanie; nedostatok tekutín
Arytmia menej často hypokalemia, cvičenie pri hladovaní
Kardiomyopatia zriedkavo užívanie emetinu (ipekakuany)
Hematologické syndrómy
Anémia často hypoplázia kostnej drene pri hladovaní
Leukopenia časté hladovanie
Hypercholesterolemia časté nejasné
Hyperkarotenemia menej často potrava s vysokým obsahom karoténu
Pohybové ústrojenstvo
Myopatia menej často hladovanie; hypokalemia; myotoxicita 

v dôsledku užívania emetík
Osteoporóza a patologické fraktúry, 
osteopenia

časté hladovanie

Dermatologické syndrómy
Suchá praskajúca koža časté dehydratácia, strata podkožného tuku
Lanugo (tvár, trup) časté nejasné
Mozol na dorze ruky-Russelovo znamenie časté trenie ruky o zuby pri indukcii zvracania
Periorálna dermatitída časté zvracanie

Pľúcne komplikácie
Pneumónia zriedka aspirácia zvratkov
Stomatologické komplikácie

Zubný kaz časté zvracanie, kyslý obsah

Periodontitída časté zvracanie, kyslý obsah
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CNS a neurologické komplikácie 
Nešpecifické zmeny na EEG časté hladovanie
Poruchy kognitívnych funkcií, neuropatie menej často porucha vodného metabolizmu 

↓ B1, B12, kys. listovej,
Reverzibilná kortikálna atrofia menej často hladovanie
Neuroendokrinné
Amenorea často zníženie hmotnosti; emočný stres
Oligomenorea často u bulímie —

Tabuľka č. 2. Somatické komplikácie MA,MB (podľa Sadock, 2000)

So vzťahom k znižovaniu hmotnosti:

Kachexia:  strata tuku, svalovej hmoty, redukcia metabolizmu štítnej žľazy (syndróm nízkeho T3),  
intolerancia chladu, ťažkosti s udržaním teploty tela. 

Kardiálne:  strata svalovej hmoty srdca, malé srdce, srdcová arytmia, vrátane atriálnych a ventrikulárnych 
predčasných kontrakcií, (predĺženie QT intervalu), bradykardia, ventrikulárne tachykardia,  
náhla smrť

Gastrointestinálne:  predĺženie vyprázdňovania žalúdka, meteorizmus, obstipácia, abdominálne bolesti

Reprodukčné:  amenorea, nízka hladina luteinizačného hormónu (LH) a folikulo-stimulačného hormónu (FSH)

Dermatologické: lanugo (jemné ochlpenie na tele), opuchy

Hematologické: leukopénia, anémia

Neuropsychiatrické:  neprimerané vnímanie chutí (nedostatok zinku), apatia, depresia, jemné kognitívne 
poruchy

Skeletálne: osteoporóza

So vzťahom k purgatívnym metódam (vracanie, zneužívanie laxatív):

Metabolické:  abnormality elektrolytov, obzvlášť hypokaliémia, hypochloremická alkalóza, hypomagnezémia)

Gastorintestinálne:  zväčšenie štítnej žľazy, zväčšenie a zápal pankreasu so zvýšením sérových amyláz,  
erózie ezofagu a žalúdka, dysfunkcia čriev s dilatáciou

Zubné:  erózie, najmä na predných zuboch s korešpondujúcim rozkladom

Neuropsychiatrické:  záchvaty (zapríčinené veľkými výkyvmi tekutín a narušením rovnováhy elektrolytov), 
jemné neuropatie, slabosť a únava, jemné kognitívne poruchy. 

2.7 DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
Mentálna Anorexia

Pacienti s mentálnou anorexiou prichádzajú do lekárskej starostlivosti v sprievode rodi-
ny alebo priateľov a zvyčajne svoje ťažkosti popierajú, preto môže byť získanie objektívnej 
anamnézy pomerne zložité. Prvoradé je pacienta podrobne vyšetriť a vylúčiť telesné ochorenie 
(tuberkulózu gastrointestinálneho traktu, nádory, hypertyreoidizmus, Addisonovu chorobu, 
diabetes mellitus, ochorenia čriev – Crohnovu chorobu, sprue, alebo malabsorbčný syndróm, 
potravinové alergie, hepatitis, syndróm týraného dieťaťa), ktoré sú tiež sprevádzané príznakmi 
ako je porucha chuti do jedla a stagnácia hmotnosti. Vzácne sa môže vyskytnúť mentálna ano-
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rexia súčasne so somatickým ochorením, ktoré prispieva k strate hmotnosti. Diagnóza men-
tálnej anorexie sa za takých okolností stanoví, ak sú splnené potrebné diagnostické kritériá. 

Príznaky ako je strata hmotnosti, príznačné stravovanie a vracanie sa môže vyskytnúť 
aj u niektorých iných psychiatrických porúch. Pokles hmotnosti je častý u depresívnych 
porúch. Depresívne ladenie, plačlivosť, poruchy spánku, obsesívne ruminácie a príležitostne 
aj suicidálne myšlienky môžu byť s mentálnou anorexiou spoločné. Avšak, vo všeobecnosti 
pacient s depresívnou poruchou má znížený apetít, pokiaľ pacient s anorexiou má spočiatku 
pocity hladu a chuti k jedlu zachované, ale zakazuje si jesť. Až pacienti v pokročilejšom štá-
diu mentálnej anorexie majú znížený apetít. Hyperaktivita u pacientov s anorexiou sa líši od 
agitovanosti pozorovanej u depresívnych pacientov, anorektickí pacienti majú svoje aktivity 
plánované a ritualizované a často utajované. Zvýšený záujem o počítanie kalórií, zbieranie 
receptov a príprava gurmánskych špecialít sa vyskytuje len u mentálnej anorexie, u depresív-
nych porúch prítomná nie je. Pacienti s depresiou nemajú strach z pribratia, nemajú poruchu 
vnímania telesnej schémy tak ako pacienti s mentálnou anorexiou. U obsedantno-kompul-
zívnej poruchy sa vtieravé myšlienky a fóbie netýkajú kalórií a jedla. U sociálnej fóbie sa 
strach z ľudí netýka času konzumácie jedla. 

Kolísanie hmotnosti a zvláštnosti v správaní ohľadne stravovania sa môžu objaviť u soma-
tizačnej poruchy. Avšak strata hmotnosti nie je tak výrazná ako u mentálnej anorexie, ani nie 
je prítomný strach z pribratia, či nadváhy. Rovnako amenorea trvajúca tri a viac mesiacov je 
u pacientov so somatizačnou poruchou nezvyčajná. Dysmorfofobická telesná porucha sa 
týka len častí tela (napr. nos), nie telesných proporcií celkove. Niekedy sa môže výrazná strata 
hmotnosti vyskytnúť u schizofrénie. Pacienti odmietajú jedlo v dôsledku bludov (otrávené 
jedlo) alebo v dôsledku negativizmu spojeného s katatóniou. Pacienti so schizofréniou však 
nemajú strach z obezity a nie sú tak hyperaktívni ako anorektickí pacienti. 

Mentálna bulímia
Ak sa prejedanie a kompenzatórne správanie vyskytne u pacienta, ktorý spĺňa diagnostické 

kritériá pre mentálnu anorexiu, tak nemôže byť stanovená diagnóza MB. Výraznejšia strata 
hmotnosti a amenorea sú dva príznaky odlišujúce tieto dve ochorenia. Vo veľmi vzácnych 
prípadoch môžu byť tumory centrálneho nervového systému spojené s bulimickým sprá-
vaním. Epizódy prejedania sa môžu vyskytnúť aj u Kluver-Bucy syndrómu, ktorý pozostáva 
s vizuálnej agnózie, kompulzívneho oblizovania a hryzenia, neschopnosť ignorovať akékoľvek 
podnety a hypersexuality. Iný nezvyčajný syndróm súvisiaci s hyperfágiou je Kleine-Levinov 
syndróm, charakterizovaný periodickou hypersomniou trvajúcou niekoľko týždňov a hyperfá-
giou. Na rozdiel od bulímie správanie nie je navodené pacientkou a nepatrí k nemu čiastočný 
zisk z choroby ani ambivalencia k liečbe a abstinencii od zvracania a znižovania kalorického 
príjmu (Sadock, 2000). 

2.8 KOMORBIDITA
Najčastejšie komorbidne poruchy, ktorých výskyt je u anorexie ako aj u bulímie v porovna-

ní so zdravým obyvateľstvom vyšší, sú afektívne poruchy, anxiózne a fobické poruchy (sociálna 
fóbia, obsedantne-kompulzívna porucha a fobická úzkostná porucha u detí), zneužívanie 
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a závislosti na rôznych látkach a niektoré poruchy osobnosti (Wonderlich, Brewerton, Jocic, 
Dansky, Abbot 1997). 

Podiel depresívnych porúch je u obidvoch porúch až 50 – 70 %, avšak ich poradie je ne-
jednotné. U jednej tretiny pacientok sa depresívna porucha objaví ešte pred poruchou príjmu 
potravy, u ďalšej tretiny po vyliečení a u poslednej tretiny zároveň s poruchou príjmu potravy. 

Obsedantne-kompulzívne poruchy a kompulzívne poruchy osobnosti nájdeme u anorexie, 
ale aj u bulímie relatívne často (až do 25 %). Nutkavé rysy osobnosti bývajú však často pozo-
rované aj po remisii poruchy a po normalizovaní hmotnosti. Iné fobicko-úzkostné poruchy, 
napr. sociálna fóbia sa vyskytujú u obidvoch porúch podobne často, najmä u bulímie (až 30 %). 
Bulímii spravidla predchádza sociálna fóbia (Jacobi, Paul, Thiel, 2006). 

Klinické a epidemiologické štúdie dokazajú, že pacienti s mentálnou anorexiou a bulímiou 
spravidla trpia aj jednou alebo viacerými úzkostnými poruchami. Štúdie používajúce štan-
dardizované diagnostické nástroje v klinických vzorkách zistili, že obsedantno-kompulzívna 
porucha, sociálna fóbia a špecifická fóbia sú najčastejšími úzkostnými poruchami v tejto 
skupine pacientov. Iné úzkostné poruchy ako posttraumatická úzkostná porucha a genera-
lizovaná úzkostná porucha sa vyskytujú menej často. Výsledky niektorých štúdií ukazujú, že 
vo väčšine prípadov začiatok úzkostnej poruchy predchádza začiatok anorexie alebo bulímie. 
Silberg a Bulik (2005) v štúdii s dvojičkami identifikovali spoločné genetické faktory, ktoré 
sú zodpovedné za úzkosť, depresiu a príznaky porúch príjmu potravy. Naznačený model 
vzniku poruchy môže odrážať prirodzený priebeh uvedených porúch (priemerný vek začiatku 
úzkostných porúch je nižší ako priemerný vek začiatku mentálnej anorexie), ale môže tiež 
znamenať, že detská úzkostná porucha predstavuje geneticky daný predpoklad pre vývoj 
PPP. V rozsiahlej štúdii (n = 672), zameranej na komorbiditu úzkostných porúch u anorexie 
a bulímie (Kay a kol. 2004) sa zistilo, že u viac ako dvoch tretín pacientov s PPP sa jedenkrát, 
alebo viackrát počas života vyskytla úzkostná porucha, najčastejšie obsedantno-kompulzívna 
porucha (41 %) a sociálna fóbia (20 %). U väčšiny pacientov vznik úzkostnej poruchy predchá-
dzal začiatok poruchy príjmu potravy. Pacienti s výskytom PPP v anamnéze bez aktuálneho 
ochorenia, u ktorých nebola diagnostikovaná úzkostná porucha, vykazovali vlastnosti ako sú 
úzkostnosť, perfekcionizmus a vyhýbanie sa nebezpečenstvu. Prítomnosť jednej alebo druhej 
poruchy exacerbovala tieto symptómy (Kay a kol., 2004). 

Z našich autorov Dimová a kol. (1999) upozorňuje na častý výskyt úzkostných porúch pri 
poruchách príjmu potravy. Identifikovala vo vlastnom súbore pacientov s PPP až 77 % výskyt 
aktuálnej úzkostnej poruchy. Výskyt bol častejší v skupine anorektičiek. Autori predpokladajú, 
že jedinci s úzkostnými poruchami, ale aj jedinci, u ktorých sa tieto poruchy vyskytli v pr-
vostupňovom príbuzenstve, sú náchylnejší k vzniku porúch príjmu potravy.

Závislosť alebo zneužívanie látok sa zisťuje u 7 – 40 % bulimických pacientok a zväčša ako 
následok poruchy príjmu potravy. Pravdepodobnosť ich výskytu je vyššia ako u anorektičiek 
(in Dimová, 1997). Dimová a kol. (1997) zistili výskyt závislosti od alkoholu u 1,8 – 11,1 % 
hospitalizovaných pacientok. 

Existuje niekoľko nových prác, ktoré dokazujú zvýšený výskyt PPP u dievčat s ADHD, často 
sa spája predovšetkým s obezitou a impulzívnym alebo nočným prejedaním. Podľa niekorých 
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prác sa u obéznych pacientov s ADHD častejšie objavuje porucha príjmu potravy ako je bulímia 
a nočné prejedanie, čo môže súvisieť so zmenou aktivity hypokretin-orexínových neurónov, 
ktoré sú zodpovedné za pocity hladu a sýtosti (Uhlíková, 2010 in Papežová 2010). 

2.9 PRIEBEH A PROGNÓZA
Dlhodobé štúdie PPP sa realizujú na vzorkách pacientov. Nie sú dostupné údaje, týkajúce 

sa neliečených jedincov s PPP. Dlhodobé sledovania s väčším počtom pacientov sú predo-
všetkým u mentálnej anorexie, pretože mentálna bulímia je sledovaná ako samostatná entita 
až od roku 1980 (Sadock, 2000). 

Mentálna anorexia
Mentálna anorexia má bimodálny vrchol začiatku ochorenia, vo veku 14 až 15 alebo vo 

veku 18. Uvádzajú sa vzácne prípady pacientok, kedy ochorenie začalo v 9 rokoch a niekoľko 
prípadov žien po menopauze. 

Priebeh anorexie je veľmi rôznorodý, od prípadov jednej epizódy s úplným vyliečením, 
cez zvyčajný priebeh s čiastočným vyliečením s relapsami ochoreniam až po ťažký chronický 
priebeh končiaci úmrtím. 

Desaťročné sledovanie v Spojených štátoch ukázalo, že asi ¼ pacientov sa úplne uzdravila, 
½ pacientov sa podstatne zlepšila a darí sa im dobre. Do poslednej skupiny ¼ patria pacienti 
s chronickým priebehom, s výraznou podvýživou, ťažkosťami v bežnom živote a pacienti, ktorí 
tvoria 7 % mortalitu. Švédske a anglické štúdie s dĺžkou trvania 20 – 30 rokov uvádzajú mor-
talitu až okolo 18 %. Za pozitívny prognostický znak sa na základe výsledkov štúdií považuje 
začiatok ochorenia v mladšom veku (pod 18 rokov), priebeh bez potreby hospitalizácie, bez 
purgatívneho správania. V niektorých štúdiách majú faktory, ako konflikt rodičov, odmieta-
nie dospelosti, znížený pocit sebahodnoty, vzťah k výslednému priebehu ochorenia. Asi u po-
lovice pacientov sa objavia aj symptómy bulímie, zvyčajne počas prvého roku (Sadock, 2000). 

Prehľad z roku 2002, analyzujúci 119 štúdií (5 590 pacientov) realizovaných u pacientov 
s mentálnou anorexiou a publikovaných v anglickej a nemeckej odbornej literatúre hodnotil 
mortalitu, globálne výsledky a iné psychiatrické ochorenia. Výsledky boli veľmi rôznorodé. 
Mortalita bola pomerne vysoká, 1,36 – 17,8 %. Spomedzi žijúcich pacientov menej ako po-
lovica (46 %) sa úplne uzdravila, v priemere u 1/3 sa stav upravil, aj keď určité symptómy 
MA pretrvali. Avšak 20 % pacientov sa dostalo do dlhodobého chronického štádia. Podľa 
uvedeného prehľadu výsledky mentálnej anorexie v druhej polovici 20. storočia nie sú lepšie 
ako v minulosti. Anorexia nestratila riziko negatívnej prognózy ani v 21. storočí. Pokroky vo 
výskume etiológie a liečby snáď zlepšia priebeh anorexie v budúcnosti (Steinhausen, 2002).

Mentálna bulímia
Priebeh ochorenia a prognostické štúdie sa objavujú čoraz častejšie, avšak väčšina z nich 

je relatívne krátkodobá medzi 6 mesiacmi až 2 rokmi po liečbe. Z prehľadu 88 uverejnených 
prác sledujúcich priebeh mentálnej bulímie v časových úsekoch od 6 mesiacov až 10 rokov 
po liečbe, vyplýva nasledujúci záver: Typickým vekom začiatku mentálnej bulímie je 18 – 19 
rokov. Po 5 – 10 rokoch sa 50 % pacientov celkom vylieči, 20 % naďalej spĺňa diagnostické 



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

41

kritériá pre mentálnu bulímiu. U 1/3 vyliečených pacientov sa relaps ochorenia dostaví do 
4 rokov. Horšiu prognózu majú pacienti s poruchami osobnosti v porovnaní s pacientami 
bez tejto diagnózy, pre zníženú kontrolu impulzivity (Sadock, 2000). Mortalita sa odhaduje 
medzi 0 – 3 %. 

2.10  POSÚDENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU A LIEČBA PORÚCH 
PRÍJMU POTRAVY

2.10.1 Úvod
Diagnostika a voľba následného terapeutického postupu prebieha vo väčšine prípadov 

u lekára prvého kontaktu – praktického lekára alebo pediatra, prípadne gynekológa. Nie zried-
ka sa identifikácia pacienta uskutoční aj v nemedicínskej oblasti, napríklad v škole. Niekedy 
je prvým kontaktom linka dôvery, kam volajú rodičia a príbuzní pacientok a kde by mali byť 
informovaní o možných rizikách ako aj o možnostiach liečby. 

Vo všetkých prípadoch by mali byť položené jednoduché otázky týkajúce sa postoja k stra-
vovaniu a hmotnosti (NICE, 2004). 

2.10.2 Ciele (podľa Papežová, 2004)
Mentálna anorexia

1.  Prvým a bezprostredným cieľom liečby je čo najrýchlejšia úprava somatického stavu 
v rozsahu:
•  nutričná rehabilitácia v zmysle dosiahnutia pravidelného stravovacieho režimu  

(4 – 6 × denne)
•  dosiahnutie primeranej hmotnosti
•  úprava endokrinných komplikácií: obnovenie reprodukčných funkcií, menštruácie 

u žien, obnovenie normálneho psychosexuálneho statusu, obnovenie normálneho 
telesného rastu a sexuálneho vývoja u detí a adolescentov, zastavenie deminerali-
zácie kostí. 

•  odstránenie biologických následkov hladovania vo všetkých telesných systémoch 
(kardiovaskulárne, renálne, gastrointestinálne, hematologické, neurologické a me-
tabolické komplikácie). 

2. Riešenie psychologickej a psychopatologickej problematiky:
•  navodenie motivácie a spolupráce v liečbe, náhľad pacienta na problém
•  psychoedukácia o zásadách správnej výživy a následkoch hladovania
•   zmena maladaptívnych myšlienok, postojov a pocitov týkajúcich sa príjmu potravy 

a telesnej hmotnosti
•  analýza problémových oblastí pacienta, riešenie psychologických problémov, zmena 

v sebahodnotení, zabezpečenie podpory rodiny alebo partnerov, zaistenie poradenstva 
alebo terapie

•  úprava sprievodných psychopatologických prejavov, afektívnych porúch a správania
•  liečba komorbidných duševných porúch

3. Prevencia relapsu
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Mentálna bulímia
1. Liečba somatických komplikácií
2.  Normalizácia správania v oblasti príjmu potravy: redukcia prejedania a zvracania, 

dosiahnutie pravidelného stravovacieho režimu a pestrého stravovania, odstránenie 
diét, akceptácia individuálne stanovenej optimálnej hmotnosti. 

3.  Zmena postojov k príjmu potravy prostredníctvom:
•  motivácie a spolupráce pacienta na terapii
•  analýzy problémových oblastí pacienta
•  zmeny v sebahodnotení zúženého na hmotnosť a zovňajšok, budovania identity pa-

cienta
•  podpory rodinných alebo partnerských vzťahov, ak je potrebné poradenstvo, alebo 

terapia
•  zlepšenia kontroly vlastnej agresivity a emócií, hľadania spôsobov zvládnutia stresu
•  liečby komorbídnych duševných porúch

4. Prevencia relapsu

2.10.3 Koordinácia následnej zdravotnej starostlivosti
Komplexná terapia je zabezpečená spoluprácou odborníkov jednotlivých odborov a to 

ako psychiatrov, psychológov tak aj internistov, endokrinológov, gynekológov a špecialistov 
v nutričnom poradenstve. 

Primárnu starostlivosť o pacienta s PPP zabezpečuje zväčša všeobecný lekár. Po vylú-
čení iného telesného ochorenia by mal lekár pacientke aj jej rodine oznámiť podozrenie na 
diagnózu poruchy príjmu potravy a poskytnúť informácie o podstate a možných dôsledkoch 
ochorenia. Vhodné je poskytnúť svojpomocný manuál, edukačnú literatúru a informovať 
o svojpomocných a podporných skupinách, ak sú k dispozícii. Ak pacientka odmieta iný kontakt 
a jej zdravotný stav nie je natoľko závažný, môže byť v ordinácii praktického lekára naďalej 
sledovaná, ale po dohode o zmene postupu, ak tento nebude úspešný. 

Následne by mal byť konzultovaný psychiater k stanoveniu koordinovaného a individu-
álneho liečebného plánu. Pomoc by mala byť poskytnutá čo najrýchlejšie, najmä tam, kde je 
riziko vážnejšieho vychudnutia. 

U pacientov s mentálnou anorexiou je možná ambulantná terapia, prípadne liečba v den-
nom stacionári, ak hmotnosť neklesá pod 30 % ideálnej hmotnosti, prípadne pri krátkom 
trvaní ochorenia, dobrej spolupráci a motivácii pacientky a pri kooperatívnej rodine. Avšak 
monitorovanie zdravotného stavu, vrátane hmotnosti, musí byť pravidelné, aspoň 1 × do 
týždňa (Papežová 2004). Hospitalizácia je potrebná, ak je strata hmotnosti viac ako 30 % 
pôvodnej, najmä pri rýchlo narastajúcom úbytku (v priebehu troch a menej mesiacov), ak 
sú zjavné somatické následky (elektrolytová nerovnováha, hypotermia, zvýšené kardiálne 
riziko, insuficiencia obličiek), ak u pacientov s diabetes melitus dôjde k narušeniu látkovej 
premeny v dôsledku poruchy príjmu potravy, alebo ak je prítomná závažnejšia psychiatrická 
komorbidita, vyžadujúca nemocničnú liečbu, prípadne ak pokračujúca ambulantná terapia 
nie je dostatočne účinná. Deti a adolescenti zväčša vyžadujú hospitalizáciu. 
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Pacienti s mentálnou bulímiou bez významnejších komplikácií sú liečení najčastejšie 
ambulantnou formou, prípadne v dennom stacionári. 

Hospitalizácia je potrebná v prípade masívne rozvinutej symptomatiky, narastajúcej stra-
te kontroly nad stravovaním a s tým spojeným vysokým tlakom ochorenia, rovnako ako aj 
v prípade život ohrozujúcich somatických komplikácií u pacientok, u ktorých je stravovací 
režim celkom mimo kontroly a ambulantná liečba je bez efektu. Hospitalizáciu odporúčame 
aj pri vysokej frekvencii zvracania (denne, viac razy za deň), ak je prítomná závažná sprievod-
ná psychiatrická symptomatika, najmä depresívne poruchy s rizikom suicídia, prípadne ak 
je prítomný abúzus alkoholu a drog. V zásade však u bulimických pacientov je ambulantná 
liečba odporúčaná prednostne, pretože pomoc nie je štruktúrovaná, takže po skončení liečby 
nie je tak veľké riziko recidívy ako pri ukončení hospitalizácie, kedy štruktúra pomoci odpadá 
naraz (Jacobi, Paul, Thiel, 2006). 

Terapia PPP sa v poslednom čase prikláňa k integrácii, alebo k následnému použitiu rôz-
nych terapeutických prístupov s ohľadom na klinické rysy pacienta a podľa jeho reakcie na 
jednotlivé druhy poskytnutej liečby (Garner a Needleman, 1997). 

2.10.4. Vyšetrenie a monitorovanie somatického stavu
Na začiatku terapie je potrebné uskutočniť podrobné vyšetrenia s cieľom posúdiť celkový 

somatický stav pacientky a stanoviť prípadné riziko vážneho sebapoškodenia. 
Multidimenzionálne vyšetrenie vyžaduje pomerne dlhý čas a pozostáva z fyzikálneho 

vyšetrenia, získania objektívnej anamnézy, nadviazania kontaktu s rodinou a kompletného 
psychologicko-psychiatrického vyšetrenia. Postup je potrebné prispôsobiť somatickému 
stavu pacienta alebo pacientky, osobnostnej zrelosti a motivácii. K špecifickým problémom 
PPP patrí nedostatok náhľadu a motivácie k liečbe. To často spôsobí zdržanie celého procesu 
vyšetrenia a liečby a môže viesť k chronifikácii. 

Vyšetrenie somatického stavu má byť komplexné a rýchle. Dôležitá je podrobná anamnéza 
k stanoveniu rizika a ďalších komplikácií. Fyzikálne vyšetrenie sa zameriava predovšetkým na kar-
diovaskulárny systém a stav metabolizmu. Pacientky často popierajú zvracanie, preto je potreb-
né si všimnúť zdurenie glandula parotis, prípadne mozol na chrbte ruky (Russelovo znamenie). 

Laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú v nasledujúcom rozsahu:
Základné vyšetrenia u všetkých pacientov
•  kompletný krvný obraz
•  biochemické vyšetrenie (urea,kreatinín, Na, K, Cl,)
•  vyšetrenie tyreoidálnych funkcií
•  vyšetrenie moču
Vyšetrenia v prípade pokročilej malnutrície:
•  biochemické vyšetrenia (P, Ca, mg, celkové bielkoviny, albumín)
•  pečeňové testy
•  EKG a kardiologické konzílium (u tých, ktorí užívajú laxatíva a diuretiká, je riziko srdcovej 

arytmie)
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Vyšetrenie pri trvaní dlhšom ako 6 mesiacov:
•  špeciálne vyšetrenia na osteopéniu a osteoporózu
•  denzitometria, vyšetrenie koncentrácií estradiolu a testosterónu. 
Doplňujúce vyšetrenia:
•  koncentrácia amyláz (pri opakovanom zvracaní), lipáz
•  koncentrácia luteinizačného hormónu (LH) a folikulostimulačného hormonu (FSH).  

Ak pretrváva amenorea pri normálnej hmotnosti. 
•  MRI a CT mozgu (rozšírenie komôr pri malnutrícii)
•  vyšetrenie stolice na okultné krvácanie
Závažné komplikácie môžu nastať pri hypofosfatémii, spôsobenej rýchlou realimentá-

ciou predovšetkým sacharidmi (môže viesť k delíriu, srdcovému zlyhaniu a náhlej smrti), 
hypoproteinémii (nízke hodnoty albumínu sú prediktory nepriaznivého priebehu). Niekedy 
je dôležité zistiť koncentráciu thiaminu, B12 a folátu pri dlhodobom priebehu. Klinický prínos 
rutínneho vyšetrovania kostnej denzity je hodnotený rôzne, liečba osteoporózy a osteopénie 
u mentálnej anorexie estrogénom a kalciom nie je spoľahlivá. 

U bulímie sú rovnaké vyšetrovacie schémy ako u anorexie, najmä u vychudnutých pacientok. 
EKG vyšetrením zistíme dôsledky elektrolytovej dysbalancie zo zvracania a a užívania 

diuretík,či laxatív (Papežová, 2004). 
Vyšetrenia u detí a adolescentov:
U detí môže mať dlhodobá podvýživa nezvratné dôsledky, vzhľadom na ich veľkosť a te-

lesné zloženie ich dlhodobé alebo akútne hladovanie vystavuje väčšiemu riziku. 
Chronická podvýživa sa prejavuje skôr nedostatočným priebežným rastom a oneskorenou 

pubertou ako len nízkou telesnou hmotnosťou. Avšak je známe, že deti chudnú rýchlejšie, 
nakoľko majú relatívny nedostatok telesného tuku a majú sklon k rýchlejšej dehydratácii 
ako dospelí. 

Na začiatok je potrebné zmerať výšku a hmotnosť, hodnoty zaniesť do štandardného 
rastového diagramu pre porovnanie s populačnými normami a výškou rodičov. BMI nie je 
v detstve lineárnou veličinou, za lepší pomer sa považuje pomer výšky a hmotnosti. Ale u detí, 
ktoré majú obdobie rýchleho rastu už za sebou nemusí byť ani v tejto veličine diskrepancia 
a za lepší indikátor sa považuje pomer hmotnostného úbytku. 

Oneskorenie, alebo zastavenie puberty (spôsobené potlačením sekrécie pulzačného go-
nadotropínu z hypofýzy) zistíme Tannerovou metódou a porovná sa s populačnými normami 
(Tanner a Whitehouse 1966, in Papežová 2004)) alebo aj vyšetrením LH a FSH v sére, prepu-
bertálnym vzhľadom ultrazvuku panvy a rozdielom medzi kostným a chronologickým vekom 
pacientky. 

Je potrebné vylúčiť chronické somatické vyšetrenie a genetické faktory. V prípade, že je 
narušenie rastu výraznejšie ako by sa dalo očakávať alebo v prípade neúspešnej liečby sú 
potrebné doplňujúce vyšetrenia. Je potrebné vylúčiť vnútrolebečnú patológiu a endokrinné 
nedostatky (Krch, 1999). 
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Monitorovanie fyzického stavu počas stacionárnej liečby:
Pri realimentácii sledujeme príjem stravy a tekutín. Sledujeme hladinu elektrolytov, vznik 

edémov (najmä pri rýchlom náraste hmotnosti súvisiacim s nadmerným pitím). Je nutné 
pacientov sledovať s ohľadom na riziko srdcového zlyhania. U detí pod 70 % štandardnej 
hmotnosti je monitorovanie srdcovej činnosti užitočné aj v noci. Indikácia parenterálnej 
výživy pri nespolupráci pacientky a výraznej podvýžive je predmetom diskusií a mala by byť 
výsledkom medziodborovej spolupráce, rovnako ako hormonálna substitúcia pri amenorei. 
Dôležité je sledovať aj gastrointestinálne symptómy (obstipácie, meteorizmus, dyspepsiu). 

Závažné stavy malnutrície, orgánové zlyhania, akútne ochorenia, traumy a chirurgické 
výkony sú predmetom intenzívnej metabolickej liečby (Navrátilová a kol., 2000). 

Počas realimentácie je nutné pravidelne sledovať koncentrácie elektrolytov, predovšet-
kým draslík, fosfor a horčík. Dlhodobým hladovaním sú ohrozené obličky, preto je potrebné 
sledovať špecifickú hmotnosť moču (Papežová, 2004). 

V komplexnej terapii je úloha psychiatra kľúčová. Koordinuje liečbu v spolupráci s ďalšími 
odborníkmi a monitoruje stav pacientky. 

2.10.5 Nutričná rehabilitácia
Dôležitou súčasťou liečby je nevyhnutne nutričná rehabilitácia. Realizuje sa prostredníc-

tvom terapeutickej zmluvy, ktorú uzatvára terapeut s pacientkou. V zmluve je uvedený údaj 
o cieľovej hmotnosti, ktorá predstavuje individuálne stanovenú zdravú hmotnosť pacienta 
a ideálny nárast hmotnosti, obvykle 1 kg u hospitalizovaných, 0,5 kg u ambulantne liečených 
pacientov. Uvedený prírastok na hmotnosti zodpovedá približne 30 – 40 kcal/kg/deň, vo fáze 
zvyšovania hmotnosti až 70 – 100 kcal/kg/deň. Je potrebné starostlivo sledovať pacientku, 
kontrolovať zvracanie, vyhadzovanie jedla a zvýšenú telesnú aktivitu. 

Pri realimentácii sa snažíme uprednostniť perorálnu formu potravy, ale v závažných prí-
padoch sú používané aj nazogastrické a nazojejunálne sondy a parenterálne formy výživy. 

V prípadoch závažnej podvýživy, prípadne ak bolo nutné realimentáciu zahájiť inou formou 
ako perorálnou, následne pokračujeme šetriacou diétou fortifikovanou energeticky bohatými 
látkami a bielkovinami, v spolupráci s dietológmi a špecializovaným stredným zdravotným 
personálom, ktorí sledujú príjem a výdaj energie. 

Realimentácia a samostatné nutričné poradenstvo, ako sólová terapia neboli dokázané 
dlhodobo ako účinné metódy vedúce k remisii. Pri nedostatočnej motivácii pacientky zaisťujú 
len symptomatickú liečbu a vedú k chronickému priebehu. 

2.10.6 Psychoterapia
Úvod

Napriek tomu, že v publikovanej literatúre v posledných rokoch je množstvo štúdií o psy-
choterapeutických prístupoch u PPP, metodologické ťažkosti komplikujú kombináciu vý-
sledkov a metaanalýz a tým aj formuláciu jednoznačných záverov o ich hodnote (Gowers, 
Bryant-Waugh, 2004). 
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Podľa NICE (2003) sú dôkazy z 6 menších randomizovaných kontrolovaných štúdií o tom, 
že ani jedna zo špecifických psychoterapií nie je účinnejšia ako ostatné v liečbe dospelých pa-
cientov s MA ani na konci terapie ani v pokračovaní sledovania (NICE, 2003, 6 štúdií, n = 297). 
Tieto štúdie dokázali, že ani jedna z terapií nebola pre pacientov viac prijateľná ako iné. 

U MB (NICE, 2003) sa odporúča poskytnúť v súlade s vekom a stupňom vývoja terapiu 
vhodnú pre dospelých, avšak vhodným spôsobom do terapie zainteresovať aj rodinu (Pape-
žová, 2004). 

Princípy psychoterapie
Viacerí autori sa zhodujú, že podmienkou úspešnej liečby u PPP detí a adolescentov je 

dobrý terapeutický vzťah. Dôležité je, aby bol terapeut empatický, zaangažovaný do prob-
lémov pacienta a bol k dispozícii aj na dlhšie časové obdobie (Ebeling, 2003). Mnohí mladí 
ľudia majú problém priznať si svoju poruchu a majú ambivalentný postoj k zmene, nakoľko 
anorektické správanie pre nich predstavuje hodnotu. Mladí ľudia s bulímiou sa môžu obávať 
zdôveriť sa terapeutovi pre svoje pocity viny a zahanbenia ohľadne záchvatovitého prejedania 
a vracania. Získanie dôvery je jeden z prvých terapeutických cieľov. Primárna úloha terapeuta 
je poskytnúť také podmienky a informácie, ktoré zlepšia motiváciu pacienta. 

Motivačne pôsobí, keď terapeut: 
•  pochopí a príjme význam, ktorý ma choroba pre pacienta. 
•  vyjadruje prijatie a potvrdenie klienta
•  zdôrazňuje promotivačné vyhlásenia klienta
•  svojimi reakciami vedie klienta k vyjadreniu promotivačných myšlienok (aj využitím 

paradoxných techník ako je „prestrelenie“)
•  prispôsobí proces momentálnemu stupňu motivácie
•  zdôrazňuje klientovu možnosť voľby (Papežová, 2002). 
Je žiadúce, aby psychologická intervencia odpovedala nielen na požiadavky anorektickej 

a bulimickej psychopatológie, ale aj vývojovým požiadavkám adolescencie a psychosociálnym 
ťažkostiam typickým pre tento vek. Preto sa pozornosť venuje predovšetkým intervenciám 
v rodine (Jacobi, Paul, Thiel, 2006). 

Kognitívne behaviorálna terapia (KBT)
Koncept behaviorálnej terapie v liečbe MA sa od roku 1960 stal populárnym, vďaka mno-

hým publikáciám, ktoré referovali o použití techník operantného podmieňovania (Schmidt, 
1989). Základná paradigma operantného podmieňovania pozostáva z izolácie pacienta od 
sociálnych a materiálnych výhod, ktoré sú postupne povolené, v závislosti od nárastu hmot-
nosti alebo kalorického príjmu. Tieto techniky sú súčasťou hospitalizačných režimov, pre ich 
účinnosť na nárast hmotnosti v krátkom čase. Avšak postupy operantného podmieňovania 
boli kritizované ako príliš donucovacie a kontrolujúce (NICE, 2004). 

KBT vychádza z kognitívne behaviorálneho modelu porúch príjmu potravy. 
Nízka hmotnosť slúži ako kompenzácia nízkeho alebo labilného pocitu vlastnej hodnoty 

a s tým spojenými nedostatkami a problémami. Dôsledkom sú kompenzačné opatrenia ako 
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napr. záchvaty prejedania. Prejedanie je určitou formou telesnej protiregulácie, ale často má 
funkciu regulácie napätia, alebo nepríjemných emocionálnych stavov, nakoľko pacientka nemá 
žiadne iné potrebné zručnosti, prípadne vhodnejšie alternatívne možnosti riešenia konfliktov. 
KBT by mala uvedený bludný kruh prelomiť tým, že normalizuje správanie v oblasti príjmu po-
travy, systematicky spochybňuje zdeformované postoje k telu a k hmotnosti a odkrýva spúš-
ťače, pozadie a funkciu narušeného správania v oblasti stravovania. Následne sprostredkuje 
nové zručnosti a stratégie zvládania konfliktov. Podstatnú súčasť terapie tvorí psychoedukácia 
v témach ako diéty, význam „zdravej“ telesnej hmotnosti, účinnosť vracania a užívanie laxatív 
na redukciu telesnej hmotnosti a sociokultúrny vplyv. Metódy zvyšovania a stabilizovania 
hmotnosti v súčasnosti tvoria len jedno z ťažísk v celkovom koncepte behavioránej terapie, 
ktorá sa zameriava aj na spracovanie vyvolávajúcich a udržiavajúcich problémových oblastí. 
Pozornosť treba venovať najmä sebavnímaniu pacientky. V rámci kognitívne – behaviorálneho 
konceptu terapie majú veľký význam, tak špecifické techniky normalizácie hmotnosti, ako aj 
operantné metódy v spojení s technikami kontraktu a manažovania, tzv. zmluvy s pacientkami, 
týkajúce sa obsahovej formy priberania (Jacobi, Paul, Thiel, 2006). 

Novšie formy KBT berú do úvahy motiváciu a terapeutický vzťah, interpersonálne vzťahy 
a emočné reakcie na emočné ohrozenie (Schmidt 1998). Sú vhodné pre pacientky s osob-
nostnými ťažkosťami a atypickými rysmi či špeciálnymi potrebami. Na KBT sú založené aj 
svojpomocné manuály, alebo podporované svojpomocné aktivity (Papežová, 2004). 

Účinnosť KBT u Mentálnej anorexie bola potvrdená množstvom klinických štúdií (Chan-
non, de Silva, Hemsley, Perkins 1989, Serfaty a kol., 2002, Pike, Walsh, Vitousek, Wilson, Bauer 
2004 in Gowers, Bryant-Waugh, 2004). Na základe uvedených prác sa dá predpokladať, že 
individuálna KBT je efektívna u pacientov s MA avšak pravdepodobne nie je efektívnejšia 
ako iné fokálne terapie. Naproti tomu u MB je publikovaných viac ako 30 randomizovaných 
kontrolných štúdií, ktoré skúmali účinnosť KBT. Výskum potvrdil, že špecifická forma KBT, 
ktorá sa zameriava na modifikáciu patologického správania v stravovaní a kognícií v oblasti 
hmotnosti a zovňajšku je v súčasnosti najúčinnejšou liečbou MB (Fairburn, Harisson, 2003). 
Na druhej strane, systematický prehľad 10 randomizovaných kontrolných štúdií ukázal, že 
nie je rozdiel v zmene hmotnosti medzi pacientami liečenými KBT a kontrolami (Agras, 2000, 
Gowers, Bryant-Waugh, 2004). 

Interpersonálna psychoterapia (IPT)
Je to špecifická forma fokálnej psychoterapie, ktorej cieľom je pomôcť pacientom identifi-

kovať interpersonálne ťažkosti spojené so začiatkom a trvaním porúch príjmu potravy. Pôvod-
ne bola vytvorená na liečbu depresie a bola úspešne prispôsobená liečbe MB a záchvatovitého 
prejedania. V prvej fáze sa zaoberá identifikáciou vzťahových problémov, ktoré viedli k vzniku 
ťažkostí, a ktoré udržujú ochorenie. V druhej fáze sa uzatvára terapeutická zmluva o práci na na 
riešení interpersonálnych problémov. Nakoniec v 3. fáze sa rieši vyústenie a ukončenie terapie. 

Hoci sa pôvodne predpokladalo, že KBT navodí remisiu a redukciu symptómov MB rých-
lejšie, viaceré štúdie (Agras a kol. 2000, Fairburn a kol., 1991, 1995) ukázali, že IPT má rovnakú 
účinnosť po dlhšom čase (s follow-up na 8 – 12 mesiacov). V ročnom sledovaní (Fairburn, 
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Harrison, 2003) boli výsledky KBT a IPT rovnaké. IPT by sa mala zaraďovať aj do liečby anorexie 
s pretrvajúcimi príznaky (Garner, 1997), kde rieši aktuálne psychologické problémy (vzťahové 
problémy, nízke sebavedomie a nízku frustračnú toleranciu) a osobnostné a vzťahové problé-
my predovšetkým v rámci prevencie relapsu (Papežová, 2004; Gowers, Bryant-Waugh, 2004). 

Kognitívne analytická terapia (CAT)
CAT vytvorená Anthony Rylom (1990) vznikla kombináciou kognitívnych elementov v psy-

choanalytických metódach a realizuje sa formou krátkej fokálnej terapie. Kľúčovým princípom 
je reformulácia ťažkostí, ktorá sa realizuje v spolupráci s pacientom a zaznamenáva v písomnej 
podobe, alebo vo forme diagramov s cieľom zvýšiť sebareflexiu pacienta a poskytnúť správny, 
otvorený a uzdravujúci vzťah. 

CAT sa začala používať ako špecifická psychoterapia v polovici 80. tych rokov na základe 
výskumu a klinických prác realizovaných za posledných 20 rokov. Predchádzjúce pozorovania 
ukázali, že terapeutická konverzácia je z väčšej miery sústredená vždy na jednu problémovú 
oblasť, väčšinou identifikovateľnú už na začiatku terapie. Úlohou terapeuta je objasniť prob-
lémovú oblasť pacienta, presne definovať opakujúce sa myšlienkové procesy a dôvody, pre 
ktoré zotrváva v nepriaznivej situácii. Ryle identifikoval a pomenoval základné myšlienkové 
vzorce. Ak sa pacientove individuálne ťažkosti presnejšie sformulovali, cieľ terapie sa definoval 
ako ich revízia (Ryle, 2005). Účinnosť potvrdili viaceré štúdie (In Bryant-Waugh, 2004). 

Dialektická behaviorálna terapia (DBT)
Predstavuje typ behaviorálnej terapie, ktorá považuje emocionálnu dysreguláciu za jad-

rový problém mentálnej bulímie. Používa sa predovšetkým vo Veľkej Británii. Symptómy, ako 
je záchvatovité prejedanie a zbavovanie sa prijatej potravy, vidí ako pokus zvládať bolestné 
emocionálne stavy (Gowers, Bryant-Waugh, 2004). Odporúča sa ako liečba MB s komorbídnou 
poruchou osobnosti. Pacientky sa učia zvládať stres a regulovať emócie a interpersonálne 
zručnosti. Prístup môže byť užitočný aj pre bulimické pacientky bez poruchy osobnosti (Pa-
pežová, 2004).

Účinnosť DBT preverovali dve menšie štúdie (Safer, Telch, Agras 2001; Palmer 2003; In 
Gowers, Bryant-Waugh, 2004). Výsledok potvrdil dobrú účinnosť v abstinencii záchvatovitého 
prejedania v porovaní s pacientkami v poradovníku na liečbu a účinnosť u pacientok s PPP 
a komorbídnou hraničnou poruchou osobnosti (Gowers, Bryant-Waugh, 2004). 

Expozícia s prevenciou odpovede (ERP)
Princíp terapie a spôsob realizácie je v expozícii pacienta jedlu, po ktorom pravidelne 

zvracia, a ktorým sa prejedá. Terapeut pomáha pacientovi zvládať úzkosť a odolať nutkaniu 
k zvracaniu (Papežová, 2004). 

Agras (1989) zistil, že ERP (exposure with response prevention) spolu s podporným progra-
mom behaviorálnej terapie bola efektívna v dosiahnutí abstinencie u MB. Iní autori konštatujú, 
že ERP nezvyšuje benefit samostatnej KBT (Bulik, Sullivan, Joyce, Carter a McIntosh, 1998;  
In Gowers, Bryant-Waugh, 2004). 
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Psychodynamická psychoterapia
Intenzívna psychoanalytická psychoterapia je dlhodobou liečbou, zameranou viac na 

problémy osobnosti pacientok ako na vlastné príznaky, pomáha porozumieť hlbším príčinám 
ochorenia, vrátane nevedomých súvislostí. Dynamika ochorenia pripomína pacientov s rôzny-
mi typmi závislostí a prejavuje sa nevyriešenou väzbou k primárnemu objektu. Dôsledkom sú 
vývojové problémy v oblasti objektných vzťahov, v narcistickej patológii a sexuálnej identite. 
Spúšťacím obdobím je adolescencia a vývojové požiadavky tohoto obdobia. Psychoanaly-
tická terapia vedie k zmene osobnosti a napomáha zreniu v oblasti separácie a individuácie, 
sexuálnej identity, narcistickej regulácii a ďalších funkcií potrebných pre osobnostný vývoj 
(Krch, 1999). 

Aj keď patrí medzi prvé modely psychologickej liečby, doteraz nebola realizovaná sys-
tematická štúdia. Medzi odborníkmi prevláda názor, že práca so špecifickými symptómami 
anorexie a bulímie si vyžaduje špecifický prístup a psychodynamickú terapiu je pre poruchy 
príjmu potravy potrebné modifikovať (Bruch, 1978). 

Dare a kol. (2001) porovnávali fokálnu psychoanalytickú psychoterapiu (n = 21) s rodin-
nou terapiou (n = 22), kognitívne analytickou terapiou (n = 22) a rutínnou liečbou (n = 19) 
v randomizovanej a kontrolovanej štúdie u dospelých s MA, ktorí nevyžadovali hospitalizáciu. 
Fokálna psychoanalytická terapia bola signifikantne lepšia ako rutinná liečba aj v prírastku 
na hmotnosti aj celkovom zlepšení klinického stavu. Avšak je potrebné zohľadniť, že rutínna 
liečba pozostáva z menšieho počtu sedení s pacientom a odborníci v špecifických terapiách 
sú zvyčajne pokročilí vekom i skúsenosťami (Papežová, 2004; Gowers, Bryant-Waugh, 2004). 

Terapia zameraná na prácu s telom
Práca s telom je súčasťou viacerých terapeutických prístupov, ktoré sa venujú PPP. Nie-

ktoré smery sa viac zameriavajú priamo na prácu s telom, ako na zdroj informácií a zároveň 
zmena smeruje od tela k psychike, telo sa stáva nástrojom zmeny vo vnútornom prežívaní. 
K terapeutickým prístupom, ktoré pracujú s telom, patrí bioenergetika, geštalt, organis-
mická psychoterapia (Smith, 2007). Psychomotorická terapia manželov Pessových (Pesso, 
Boyden-Pesso, Vrtbovská, 2009) vychádza z neurobiológie a Bowlbyho teórie attachmentu. 
Práca s telom umožňuje pacientke získať nové poznatky a skúsenosti s vlastným telom, učí 
ju korigovať skreslené vnímanie a nadobúdať pozitívny vzťah k svojmu telu (Jacobi, 2006). 

Rodinná terapia (RT)
Rodinná terapia a poradenstvo sú indikované predovšetkým u mladších adolescentov 

a detí a párová terapia u partnerských problémov. Sú účinné u väčšiny pacientov trpiacich 
v adolescencii mentálnou anorexiou (Papežová, 2004). V oblasti rodinného poradenstva a te-
rapie je viacero prístupov s veľkou tradíciou. Značný ohlas a aj uplatnenie v Českej republike 
a na Slovensku má systémická rodinná terapia. Rozšírený a obľúbený je prístup rodinných 
terapeutov Chvála a Trapková (2004), ktorí používajú metaforu rodiny ako sociálnej maternice, 
ktorá rešpektuje životný cyklus rodiny. Nové prúdy v rodinnej terapii priniesli nové pohľady 
metódy a techniky do liečby duševných porúch. Zdôrazňujú význam sociálneho okolia jed-
notlivca, pracujú s kľúčovými vzťahmi, kladú dôraz na komunikáciu a rešpekt k individuálne 
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vytváranej realite, čo vedie k odklonu od symptómov a orientácii na prácu s celým systémom, 
ktorého je „pacient“ súčasťou (Papežová, 2010). 

Viacrodinná terapia
Celkom nový prístup prinášajú viacrodinné programy. 
Model viacrodinnej terapie PPP bol prvý-krát uvedený v Drážďanoch v roku 1998 (Asen 

2002) a o rok neskôr v Londýne (Dare, Eisler 2000). Obidva modely majú svoje špecifiká týka-
júce sa najmä časovej organizácie cyklov viacrodinnej terapie a využití terapeutických techník. 
V Českej republike sa viacrodinná skupinová terapia realizuje od roku 2001 ako modifikovaný 
londýnsky model supervidovaný Ivanom Eislerom. 

Základnými princípmi a cieľom terapie je: 1. Umožniť rodinám otvorene hovoriť o problé-
me s rodinami, ktoré sú v podobnej situácii, učiť sa zo skúsenosti iných rodín a recipročne sa 
tak podieľať na vzájomnom vývoji a posunoch v liečbe. 2. Ponúknuť rodinám možnosť vyjsť 
zo sociálnej izolácie spôsobenej poruchou ich dcéry/syna. 3. Vytvoriť prostredie solidarity, 
nádeje a otvorenej pomoci. 4. Pomôcť rodinám vytvoriť nové, široko zamerané perspektívy, 
pomôcť obnoviť zdravé a pozitívne fungujúce interakčné zázemie. 

V praxi sa uvedený model uskutočňuje ako intenzívny týždenný program, združujúci 
niekoľko rodín v rámci denného stacionára. 

Jednotlivé fázy terapeutického programu sa v začiatku zameriavajú na vytvorenie terape-
utického vzťahu s rodinou, pokračuje sa psychoedukáciou rodín, zameranou na symptómy 
a negatívne následky ochorenia, neskôr sú v centre pozornosti individuálne a rodinné potreby 
v kontexte rodinného života. Po ukončení terapie je potrebné sústrediť sa na opatrenia zame-
rané na prevenciu relapsu (Tomanová, Papežová, 2005, 2006). Predbežné údaje naznačujú, že 
je táto terapia účinná. Rodiny ju vnímajú ako pozitívny liečebný prístup založený na spolupráci 
(Papežová, 2004). Terapia pomáha jednotlivým členom rodiny učiť sa identifikovaním sa 
a analógiou s členmi iných rodín v podobných okolnostiach a podmienkach. 

2.10.7 Farmakoterapia (Podľa Papežovej 2004, s.)
Psychofarmakoterapia nie je pri poruchách príjmu potravy liečbou prvej voľby. Realizu-

je sa prevažne na empirickom podklade a žiadna zatiaľ jednoznačne nepreukázala žiadúce 
ovplyvnenie kľúčových symptómov, nárastu hmotnosti a poruchy vnímania vlastného tela. 
Jej účinnosť je sledovaná prevažne v kombinácii s psychoedukáciou, nutričným poraden-
stvom, psychoterapiou a režimovou terapiou (NICE, 2004). Prvé štúdie zaoberajúce sa liečbou 
mentálnej anorexie pochádzajú zo 60-tych rokov. Ako prvý bol na liečbu mentálnej anorexie 
podávaný chlorpromazín. S novými poznatkami o funkcii neurotransmiterov a receptorov 
v etiopatogenéze PPP získavala farmakoterapia stále kauzálnejší charakter. 

Farmakoterapia u mentálnej anorexie
Pri zvažovaní terapie psychofarmakami pri anorexii je dôležité uvedomovať si chronicitu 

priebehu. Terapia prebieha v troch rozdielnych a na seba nadväzujúcich časových úsekoch, 
v ktorých sú prístup a ciele medikácie odlišné:
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1. Akútna liečba orientujúca sa na zvýšenie hmotnosti
2. Liečba po znovunadobudnutí primeranej hmotnosti, zameraná na prevenciu relapsu
3. Dlhodobá udržiavacia liečba

Ciele farmakoterapie
Viacero príznakov sprevádzajúcich poruchy príjmu potravy je potencionálnym cieľom 

farmakoterapie, ako napríklad symptómy depresie alebo obsedantno-kompulzívna sympto-
matika. Ovplyvnenie uvedených príznakov môže zlepšiť celkový stav pacienta a tým ná-
sledne aj príjem potravy a hmotnosť. Niektorí autori (Powers, Santana, 2004) považujú za 
potencionálny cieľ farmakoterapie aj príznaky, laboratórne alebo iné nálezy, podobné tým, 
ktoré sa vyskytujú u psychotických porúch. Napríklad typické narušenie vnímania vlastného 
tela a vlastnej postavy, môže mať charakter bludu a spĺňa všetky kritériá pre blud. Ďaľšie 
zistenia, ktoré môžu mať vzťah ku psychotickým ochoreniam, pozorované u niektorých pa-
cientov zahŕňajú jemné neuropsychologické abnormality ako poškodené verbálne učenie, 
deficit pozornosti a poruchy exekutívnych funkcií. Tieto príznaky sa môžu čiastočne stratiť 
po zvýšení hmotnosti a neobjavujú sa v súvislosti s depresiou. Kognitívne deficity, rovnako aj 
nález zväčšených mozgových komôr s úbytkom šedej aj bielej mozgovej hmoty sú symptómy 
podobné tým, ktoré sú popisované aj u psychotických porúch, vrátane schizofrénie. Zaují-
mavým zistením je aj zvýšená hladina kortizolu nejasnej etiológie, ale s možnou koreláciou 
s psychotickými alebo kognitívnymi deficitmi ako sa predpokladá u pacientov s vývojom 
psychotických symptómov. Avšak uvedené symptómy, ako aj abnormality v mozgových 
štruktúrach môžu byť vysvetlené ako dôsledok výraznej podvýživy. 

Tabuľka č. 3 Ciele farmakoterapie MA

• Nárast a udržanie hmotnosti
• Obsesie a kompulzie
• Depresívna symptomatika
• Narušené vnímanie vlastného tela (nespokojnosť so zovňajškom)
• Kognitívny deficit
• Kvalita života (akademický, sociálny, pracovný status)

Ako vyplýva z uvedeného v liečbe sú používané antidepresíva, indikované najmä v prípade 
komorbídnych depresívnych alebo obsesívno-kompulzívnych porúch. 

Antipsychotiká, tranquilizéry alebo antihistaminiká sú často podávané s cieľom redu-
kovať výsokú mieru prítomnej úzkosti, alebo ako je uvedené vyššie so zameraním na príznaky 
so vzťahom k narušeniu telesnej schémy. Nie sú však odporúčané na podporovanie zvýšenia 
hmotnosti. 

Avšak pre bežnú prax chýbajú evidenced based dôkazy. Publikované štúdie sú realizované 
prevažne na malých vzorkách pacientov, prevažujú nekontrolované štúdie, ktoré majú malú 
štatistickú hodnotu a preto nie sú dostatočné. Pacienti s PPP akceptujú farmakoterapiu menej 
ako psychoterapiu. Bol sledovaný len krátkodobý efekt a merítka výsledku sú neporovnateľné 
s merítkami používanými v psychoterapeutických štúdiách. Podvýživa môže mať aj vplyv na 
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mechanizmus pôsobenia lieku, čo sa v štúdiách nezohľadňuje. Príkladom môže byť zistenie, 
že AD majú nižšiu účinnosť v prípade nízkej hladiny estrogénu (NICE, 2004). 

Realizované štúdie, prehľad (podľa Papežovej, 2004, 2010):

Antidepresíva
Sú skúmané od roku 1980. Väčšina štúdií sledovala účinnosť SSRI: citalopramu (Carruba 

a kol. 2001; Fassino a kol., 2002) fluoxetínu (Attía a kol., 1998; Ferguson, 1987; Lyles a kol., 
1990, Mitchel a kol. 2003; Strober a kol., 1997, 1999 in Papežová, 2004) a sertralínu (McEl-
roy a kol., 2000 in Papežová, 2004). Menej sú popísané tricyklické antidepresíva amitriptylín 
(Biederman a kol. 1985; Halmi a kol. 1986 in Papežová, 2004), clomipramín (Lacey a Crisp, 
1980 in Papežová, 2004). 

Štúdie kontrolované placebom sú uvedené v tab. č. 4. Väčšina z nich netrvala dlhšie ako rok 
a farmakoterapia bola spojená s rôznymi formami psychoterapie, čo komplikuje porovnanie. 
Dve placebom kontrolované, dvojito slepé (Kaye a kol., 2001) štúdie preukázali pri ročnom 
sledovaní pozitívny účinok fluoxetínu po dosiahnutí normálnej hmotnosti (65 % cieľovej 
hmotnosti) a v prevencii relapsu (63 % oproti 16 % u kontrol). Neúčinnosť SSRI u pacientov 
s nízkou hmotnosťou sa vysvetľuje nemožnosťou ovplyvniť serotonergný systém pri nízkom 
príjme tryptofánu, ktorý je prekurzorom serotonínu, ako aj mastných kyselín, zinku a pyrido-
xínu. Reštrikcia príjmu potravy vedie k zníženej syntéze serotonínu (5-HT) a zníženej denzite 
receptorov (Kaye a kol., 1999 in Papežová, 2004). 

Posledná štúdia, ktorá mala za cieľ posúdiť účinok fluoxetínu v liečbe mentálnej anorexie 
u pacientov po znovuobnovení hmotnosti (Walsh, Kaplan, Attía a kol.) bola publikovaná v roku 
2006. Štúdia bola dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná. Priemerná dávka fluoxetínu 
bola 63,5 mg. Popri farmakoterapii prebiehala kognitívne behaviorálna terapia cielená na re-
dukciu relapsu u MA v rovnakom počte sedení u všetkých pacientov. Výsledky štúdie potvrdili, 
že nebol rozdiel medzi fluoxetínom a placebom v udržaní hmotnosti. Nebol rozdiel medzi 
dvoma skupinami ani v príznakoch depresie, ani v počte pacientov, ktorí z nejakých dôvodov 
zo sledovania vypadli. Z doteraz realizovaných randomizovaných placebom kontrolovaných 
štúdií u MA bolo uvedené sledovanie jedno z najrozsiahlejších, s najväčším počtom pacientov. 
Fluoxetín sa v uvedenej indikácii a dávkovaní využíva v rutínnej praxi, preto štúdia reflektuje 
prístup väčšiny odborníkov. Napriek tomu sa opakovane potvrdilo, že selektívne inhibítori 
serotonínu sú neúčinné v liečbe MA, aj keď sa v súčasnosti používajú. Výskum a úsilie klinikov 
by sa malo zamerať na odkrývanie nových farmakologických možností voľby ako sú: atypické 
antipsychotiká a novšie duálne pôsobiace antidepresíva (Walsh, Kaplan, Attía, 2006). 
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Tabuľka č. 4 (podľa Papežovej 2004)

Kontrolované štúdie antidepresív v liečbe anorexia nervosa

Autori Počet 
pacientov 

Dĺžka štúdie Medikácia Výsledok

Lacey a Crisp, 1986 16 Rôzna Clomipramin 50 mg Všetci BT 
zvýš. hladu, nie hmotn. 

Biedermana kol., 
1985

25 5 týždňov amitriptylin 115 mg AMI = PLA, pridaná PT 
viac NÚ u AMI, odmiet. 

Halmi a kol. 1986 72 4 týždne amitriptylín (160 mg) CYP a AMI ≥ PLA

   cyproheptadin (32 mg) NÚ u AMI, CYP, AD 
efekt + PT

Attía a kol., 1998 31 7 týždňov fluoxetín (56 mg) FLU = PLA, 
pridaná PT

Kay a kol. 2001 35 12 mesiacov fluoxetín (20 mg ) FLU ≥ PLA 
prevencia relapsu, 
prid. PT

Walsh, Kaplan,  
Attía 2006

93 12 mesiacov fluoxetín (63 mg) FLU = PLA 
prevencia relapsu, 
prid. PT

AD – antidepresívny, AMI – amitriptylín, BT – behaviorála terapia, CYP – cyproheptadín, FLU – fluoxetín,
NÚ – nežiaduce účinky, PLA – placebo,
PT – psychoterapia

Antipsychotiká
Ako súčasť liečby MA sú antipsychotiká používané len v závažných prípadoch u agito-

vaných, výrazne negativistických, masívne obsedantných pacientok a pri závažnej hĺbke 
príznakov anorexie. Podávajú sa v nízkych dávkach u rezistentných pacientok. (Zámečníková, 
Hrdlička, 2003). 

Publikované údaje v odbornej literatúre ohľadom účinku staršieho typu antipsychotík sú 
rozporuplné. Kontrolované štúdie viacmenej nepopisujú žiadúci vplyv na hmotnosť, prípadne 
na správanie ohľadne príjmu potravy, ale zvýšené riziko tardívnych dyskinéz, záchvatovitých 
stavov a nárast zvracania (Papežová, 2004). 

V poslednom období sú najčastejšie využívané atypické neuroleptiká, najviac údajov je 
publikovaných o olanzapíne. Z farmakologického hľadiska patrí olanzapín (Zyprexa) medzi 
atypické neuroleptiká zo skupiny MARTA (multireceptorový antagonisti). Zasahuje dopami-
nový, serotonínový, acetylcholínový, histamínový a (nor)adrenergný systém. 

Dopaminový systém:
Olanzapín antagonizuje selektívne dopamínové receptory D2 (aj D1 D3,D4), nie však 

natoľko ako receptory serotonínové. Slabá väzba na receptor D2 má za následok skutočnosť, 
že nezvyšuje prolaktinémiu a neovplyvňuje amenoreu (Zámečníková, Hrdlička, 2003). 
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Serotonínový systém:
Olanzapín intenzívne blokuje S2 (označované 5HT) receptory. Blokáda S2A receptorov 

klinicky znamená antidepresívne, anxiolytické pôsobenie, úpravu spánku a zlepšenie apetítu. 
Súčasne uvoľňuje dopamin vo frontálnej kôre a tým zlepšuje compliance. Blokáda S2C recep-
torov má podobné účinky a zvyšuje príjem potravy. Blokáda receptorov S3,S6 pravdepodobne 
upravuje depresiu, úzkosť a redukuje zvracanie. 

Okrem popísaných účinkov Olanzapín inhibuje aj adrenalínové alfa1 a histamínové H1 
receptory, tým znižuje anxiozitu, zvyšuje chuť do jedla a zvyšuje hmotnosť. Zvyšuje syntézu 
a uvoľňovanie acetylcholínu, čím spôsobuje zlepšenie motility GIT, pričom pôsobí minimálne 
anticholínergne (Zámečníková, Hrdlička, 2003). 

Dobré skúsenosti s olanzapínom v indikácii spektra porúch príjmu potravy boli popísané vo 
viacerých prácach (Mehler, 2001), (Boachie, 2003), (Malina, 2003) (Powers, 2002), (Barbarich, 
2004), (Baraníková a Nesrstová 2005), (Dennis, 2006). Avšak počet pacientov v štúdiách nebol 
vyšší ako 30. Mondraty a kol. (2005) vykonali pilotnú randomizovanú štúdiu, porovnávajúcu 
efekt olanzapínu a chlorpromazínu na anorektickú rumináciu (intruzívne anorektické kog-
nície a rituály) u 26 anorektických pacientok. Signifikantná redukcia sa ukázala len v olan-
zapínovej skupine. Dunican KC a kol. (2007) uvádza výsledok analýzy všetkých dostupných 
publikovaných článkov k danej téme v rokoch 1966—2006. V niekoľkých kazuistikách a vo 
väčšine klinických štúdií u pacientov liečených olanzapínom nielen vzrástla hmotnosť, ale 
väčšina z nich nadobudla zdravú a primeranú telesnú hmotnosť. Boli identifikované aj ďal-
šie benefity: redukcia ulpievavého myslenia vo vzťahu k hmotnosti a zovňajšku, zlepšenie 
body image, spánok a zmiernenie depresívnej symptomatiky, adherencia k liečbe, znížila sa 
agitovanosť a anxieta viazaná na jedlo. Publikované dôkazy podporujú použitie olanzapínu 
v liečbe mentálnej anorexie, v dávke 2,5 – 15 mg denne, nakoľko olanzapín podporuje nárast 
hmotnosti a má pozitívny efekt aj na psychologické symptómy spojené s týmto ochorením. 
Avšak kontrolované štúdie sú potrebné ako dôkaz skutočnej účinnosti. 

Ako účinný v liečbe 20 pacientok s MA sa preukázal aj atypické antipsychotikum risperidón 
(Beato Fernandez, Rodríguez-Cano, 2005 in Papežová). Signifikantne zlepšoval celkový stav, 
konkrétne v oblastiach ako somatický stav, správanie ohľadne príjmu potravy, rodina, sociálne 
vzťahy a schopnosť pracovať. 

Z ďalších látok bol popísaný účinok zinku (Birmingham a kol. 1994, Lask a Bryant-Waugh, 
1993 in Papežová 2004), nakoľko jeho nedostatok vyvoláva symptómy typické pre anore-
xiu – stratu hmotnosti, zmenu chuti k jedlu, amenoreu, napätie v žalúdku, zmeny nálady 
a kožné zmeny. Stanovenie koncentrácie zinku je však komplikované a jeho podávanie viedlo 
v 3 kontrolovaných štúdiách k nárastu hmotnosti, zníženiu depresie a anxiety oproti placebu. 

U pacientov sú časté pocity sýtosti, meteorizmus a vedú k vyhýbaniu sa jedlu. Preto sú 
podávané prokinetické látky ako metoclopramid (Cerucal, Degan), cisaprid, ktoré sa používajú 
pre zlepšenie vyprázdňovania žalúdku a v krátkodobej starostlivosti, ale kontrolované štúdie 
nepotvrdili rýchlejší nárast hmotnosti. Cisaprid bol stiahnutý z trhu pre potencionálne riziko 
predĺženia intervalu QT na EKG (Papežová, 2004).
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U cyproheptadínu (Peritol-antagonista 5HT 2A so slabým anticholinergným, antihistami-
nickým a sedatívnym účinkom) preukázala len jedna z troch štúdií (Halmi a kol. 1986) pozitívny 
účinok (skrátenie doby k dosiahnutiu cieľovej dávky) (Papežová, 2004). 

Bezpečnosť
Pacienti s významnou podvýživou, najmä tí, ktorí používajú purgatívne metódy, sú ohroze-

ní rôznymi komplikáciami farmakologickej liečby. Nebezpečné môže byť zhoršenie už predtým 
narušenej elektrolytovej rovnováhy, alebo predĺženie QT intervalu (pacienti s hypokalémiou). 
Napriek rizikám, vždy treba zvážiť racionálny pomer: riziko × benefit (Powers, Santana, 2004). 

Terapeutické odporúčania (Papežová, 2010)
• V akútnej fáze je najdôležitejšia bezpečnosť liečby. Výber antidepresíva sa riadi predo-

všetkým posúdením potencionálnych nežiaducich účinkov a somatickými komplikácia-
mi. Nárast aj nižších dávok by mal byť pozvolnejší. Je treba myslieť na ovplyvnenie kon-
centrácií psychofarmák u purgatívnych typov mentálnej anorexie, pri častom zvracaní. 

• SSRI pomáhajú ako prevencia relapsu súčasne s psychologickou intervenciou. Napriek 
predchádzajúcim údajom o efekte na zníženie hmotnosti u pacientov s podváhou sa 
tento efekt nedokázal (okrem jednej práce s citalopramom). V posledných rokoch sa 
diskutuje o behaviorálnej toxicite týchto látok, zvýšená iritabilita, labilita, agresivita, 
afektívne rapty a sebapoškodzovanie. Medikáciu využívame predovšetkým u komorbíd-
nych obsedantno-kompulzívnych porúch, depresívnych a úzkostných porúch. 

• Liečbu antipsychotikami nemožno ešte založiť na kontrolovaných štúdiách. Zmeny kon-
centrácie telesných proteínov a tukov môžu výrazne ovplyvniť farmakokinetiku. Straty 
telesných proteínov (koncentrácie albumínov v sére) môžu viesť k vyšším koncentráciám 
neviazaných liekových foriem v krvi a tak zvyšovať terapeutický index. 

• Terapeutické odporúčania (NICE, 2004)
• Medikácia nie je vhodná ako jediná terapia u mentálnej anorexie. 
• Medikácia u komorbídnych porúch mentálnej anorexie, ako je depresia a obsedantno-

-kompuzívnej porucha by mala byť zahájená s obozretnosťou, nakoľko sa uvedené 
poruchy častokrát upravia po náraste hmotnosti. 

• Ak je zahájená medikamentózna liečba, vedľajšie účinky liekov by mali starostlivo sle-
dované a pacient by mal byť informovaný, najmä s ohľadom na často kompromitovaný 
kardiovaskulárny systém. 

• Odborníci by mali byť informovaní o rizikách liekov predlžujúcich QT interval (antip-
sychotiká, tricyklické antidepresíva, makrolidové antibiotiká, niektoré antihistaminiká) 
a nemali by podávať lieky s vedľajším efektom na kardiovaskulárny systém. 

• Ak je podanie uvedených liekov nevyhnutné, je potrebné pravidelne monitorovať EKG. 
• Pacienti by o vedľajších účinkoch farmakoterapie mali byť informovaní. 
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Odporúčania vo farmakoterapii u detí a adolescentov (Gowers, Bryan-Waugh, 2004)
V prípade potreby:
• Suplementárne multivitamíny, calcium, železo, fosfát
• Prokinetiká (metoclopramid), ak je oneskorené vyprázdňovanie žalúdka,
• Histamín 2 blokátory, blokátory protónovej pumpy v prípade oesophagitis, ktorá sa 

rozvinula ako dôsledok vracania
• Krátkodobé benzodiazepíny na redukciu úzkosti spojenej s jedlom
• Calcium 1300 – 1500 mg/deň, vitamín D
• SSRI u komorbídnych porúch, u pacientov po znovunadobudnutí primeranej hmotnosti 

(Gowers, Bryant-Waugh, 2004)

Farmakoterapia u mentálnej bulímie
U bulímie je farmakoterapia rovnako súčasťou terapeutických možností. Je jednoduchšia 

a dostupnejšia ako špecializované programy a KBT, ale ako samostatná liečba vo väčšine 
prípadov nestačí. 

Priebeh mentálnej bulímie je veľakrát rovnako chronický a protrahovaný ako priebeh 
mentálnej anorexie. Medikamentózna liečba prebieha v dvoch základných etapách. 

1.  Úvodná liečba orientujúca sa na zastavenie záchvatov prejedania a kompenzačného 
správania. 

2.  Udržiavacia liečba, zameraná na prevenciu relapsu
3.  Z liekov skúmaných v indikácii mentálnej bulímie sa ukázala ako účinná len skupina 

antidepresív. V posledných rokoch majú stále silnejšiu pozíciu inhibítory spätného 
vychytávania serotonínu SSRI, vďaka značne menšiemu spektru vedľajších príznakov. 
Antidepresíva majú významný účinok na sprievodné príznaky bulímie ako sú depresia, 
nutkavé myšlienky, poruchy impulzivity, prípadne pre pacientov, ktorí neodpovedajú 
adekvátne na primeranú psychosociálnu terapiu. Najviac preskúmaný je v tejto indikácii 
fluoxetín, ktorý sa odporúča pre liečbu v úvodnej fáze ochorenia. Mal by sa užívať 60 mg 
po osem týždňov, ak sa účinok nedostaví, mali by sa hľadať iné antidepresíva a ďalšie 
terapeutické modality. Sertralin sa ukázal ako druhé účinné SSRI antidepresívum. 
Dávkovanie sa odporúča vyššie ako u depresie, na liečbu bulimických symptómov je 
účinnejšie. 

4.  Menej dôkazov je k dispozícii ohľadne podávania fluoxetínu v indikácii prevencie relapsu 
ochorenia. Relaps je v liečbe bulímie pomerne častým javom. Preto aj napriek chýbaniu 
adekvátnych údajov, väčšina odborníkov odporúča pokračovať v antidepresívnej terapii 
minimálne 9 mesiacov až 1 rok (Papežová, 2004). 
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Ciele farmakoterapie MB

Tabuľka č. 5 Ciele farmakoterpie MB

• Záchvaty prejedania a vracania
• Kontrola impulzivity
• Depresívna symptomatika
• Narušené vnímanie vlastného tela
• Kognitívny deficit

Realizované štúdie (podľa Papežová, 2004)
Farmakologických štúdií u mentálnej bulímie je podstatne viac. Za posledných 20 rokov 

bolo publikovaných viac ako 50 randomizovaných kontrolovaných štúdií a ich výsledky sa 
zhodujú (Fairburn a Harrison 2003). Literatúra sa zameriavala na tricyklické antidepresíva, 
inhibítory MAO a SSRI (Papežová, 2004). 

Pre liečbu bulímie FDA schválila fluoxetín (Fichter a kol. 1991, Fluoxetin Colaborative 
Group, 1992 in Papežová, 2004). Väčšina štúdií je realizovaná u dospelých. Antidepresíva 
znižujú frekvenciu prejedania a zvracania, ale úplné vymiznutie symptómov nenavodia  
(0 – 68 %, priemer 24 %), pôsobia antidepresívne, anxiolyticky, alebo zlepšujú kontrolu 
impulzivity a majú vplyv na chuť a pocity sýtosti. Odpovede sú variabilné ako u placeba. 
Dávkovanie je rovnaké ako u depresívnych pacientov alebo vyššie (u fluoxetínu 60 mg/deň). 
V porovnaní s anorexiou je účinnosť vyššia, ale rovnako vysoké je percento prerušenia liečby 
(34,6 % u aktívnych látok, 31,4 % u placeba), na ktorom sa podieľajú nežiaduce účinky. Nárast 
hmotnosti pri farmakoterapii bulímie, napr. pri podávaní tricyklických antidepresív, môže 
viesť k vysadeniu liečby. Ďalšie nežiaduce účinky môžu byť ešte problematickejšie: suchosť 
v ústach môže prispieť k väčšiemu poškodeniu skloviny z vracania, pri kompenzatórnom hla-
dovaní môžu tricyklické antidepresíva zhoršiť hypotenziu a obstipáciu, rovnako ako aj arytmiu 
navodenú hypokalémiou a kardiomyopatiou z abúzu ipecanhuy. Vplyv SSRI na zníženie chuti, 
alebo hmotnosti môže podporiť u bulimických pacientov reštrikciu príjmu potravy a diétne 
patologické správanie (negatívne môže ovplyvniť terapiu zameranú na zvládnutie strachu 
z normálneho stravovacieho režimu). Ostatné nežiaduce účinky SSRI-bolesť hlavy, nauzea, 
nespavosť a sexuálnej dysfunkcie sú rovnako časté ako pri liečbe iných diagnostických skupín. 
Bupropion je u bulímie kontraindikovaný, pretože zvyšuje riziko generalizovaných záchvatov 
(Horne a kol., 1988). Ireverzibilné inhibítory MAO sa používajú málo, pretože vyžadujú diét-
ne opatrenia a moclobemid nepreukázal významné terapeutické účinky. (Pope a kol., 1988, 
Carruba a kol., 2001 in Papežová, 2004).

Pri nízkej účinnosti antidepresívnej liečby majú pacientky častejšie zníženú compliance 
a nízke sérové koncentrácie vzhľadom k rýchlemu metabolizmu a stratám účinnej látky zvraca-
ním. Účinok dávok terapie je úmerný koncentráciám látky, nie však nežiaduce účinky. Preto pri 
neúčinnosti nižších dávok je treba uvažovať o zvýšení dávkovania. Výmena antidepresíva ako 
u afektívnych porúch môže pomôcť u 50 % nonresponderov. Štúdie o kombinácii antidepresív 
a augmentácii účinkov chýbajú. Merítkom účinnosti je zníženie frekvencie zvracania u bulímie, 
následovaná obvykle aj znížením frekvencie prejedania. Málo štúdií je o užívaní laxatív, exce-
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sívnom cvičení a kompenzatórnych hladovkách a o ich kvalitatívnych znakoch (trvanie, pocit 
straty kontroly). Ďaľšie kritériá ako diétne opatrenia, dysfunkčné myšlienky, porucha telesnej 
schémy, úzkosť, sebahodnotennie a interpersonálne problémy sú pri posudzovaní úspešnosti 
liečby hodnotené zriedka. Zlepšenie depresívnej symptomatiky často nesúvisí s úpravou 
bulimických symptómov. Globálne skóre (CGI) väčšinou vykazuje zlepšenie. Chýbajú kritériá 
zahŕňajúce zmeny kognitívnych funkcií, sociálnej adaptácie a kvality života. Farmakoterapia 
sa používa väčšinou súčasne s psychoterapiou, alebo následuje po neúspešnej psychoterapii 
(Mitchell a kol., 1990, 2002, Walsh a kol., 1995 in Papežová, 2004). 

Predikácia terapeutického účinku zatiaľ neexistuje (na rozdiel od KBT), depresia na začiat-
ku liečby nepredikuje „antibulimický“ efekt. Bol skúmaný účinok kombinácie antidepresív 
a psychoterapie (KBT, interpersonálna terapia, svojpomoc), výsledky však nie sú jednoznačné. 
Odporúča sa kombinácia KBT a antidepresíva (fluvoxaminu), predovšetkým u skoro identifiko-
vaných pacientov, ktorí neodpovedajú na samostatnú KBT, alebo u tých, ktorí boli prepustení 
z intenzívneho terapeutického programu pri hospitalizácii (Agras a kol. ,1992, in Papežová, 
2004). 

Psychogénne prejedanie v posledných rokoch priťahuje stále väčšiu pozornosť. Štúdie 
sledujú dva ciele – redukciu záchvatov a zníženie hmotnosti. Z účinných látok bol skúšaný 
fluoxetín fluvoxamín, d-fenfluramin, imipramin, desipramin, sertralin, paroxetin, inositol, topi-
ramat (znižuje hmotnosť u epileptikov, má však časté nežiaduce účinky), sibutramin (inhibítor 
spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu). U pacientok so súčasnými poruchami 
nálady boli skúšané aj venlafaxin, bupropion, zonisamid a orlistat a kombinácia s lamotrigínom 
a lítiom podľa závažnosti depresívnej alebo manickej symptomatiky, Redukcia záchvatov 
prejedania nemusí zodpovedať redukcii hmotnosti, ani ústupu depresívnej symptomatiky. 
Podobne ako u bulímie ju u psychogénneho prejedania časté prerušenie liečby, silný placebo 
efekt a redukcia záchvatov prejedania okolo 50 %. Kombinácia antidepresívnej medikácie 
s psychoterapiou môže zvýšiť účinnosť, aj keď opakovaný nárast hmotnosti je pravdepodobný. 
Adekvátne dávkovanie a dĺžka liečby sú podobné ako u bulímie (Papežová, 2004). 

Terapeutické odporúčania (NICE, 2004):
Pre dospelých pacientov s mentálnou bulímiou je antidepresívna terapia alternatívnou 

alebo doplňujúcou liečbou, ktorá je založená na dôkazoch. 
Pacienti by mali byť informovaní, že antidepresíva redukujú frekvenciu záchvatov pre-

jedania a vomitu, ale ich dolhodobé účinky nie sú celkom známe. Benefity sú zjavné veľmi 
skoro po zahájení liečby. 

• SSRI/fluoxetin je liečbou voľby z hľadiska redukcie symptomatiky, akceptability, tole-
rability

• Odporúčané dávky sú vyššie ako u depresie, fluoxetín 60 mg denne
• Iné lieky ako antidepresíva nie sú odporúčané
• Antidepresívna terapia sa odporúča u adolescentov ako aditívna liečba u mentálnej 

bulímie
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Farmakoterapeutické algoritmy sa nedajú používať ako dogma, liečbu je potrebné in-
dividualizovať podľa subdiagnózy (podľa súčasných pohľadov sú poruchy príjmu potravy 
kontinuom od anorexie k psychogénnemu prejedaniu a obezite) a novších diagnostických 
jednotek, napr. psychogénne prejedanie, night eating syndróm, cieľovej psychopatológie 
a komorbidity (najčastejšie depresie, obsedantno kompulzívnej symtpomatiky a psycho-
motorického nekľudu, strachu z obezity a jedla, diagnózy porúch osobnosti, suicidálneho 
a sebapoškodzujúceho správania, závislostí na návykových látkach), somatických ťažkostí, 
patofyziologických zmien (BMI, zdravotných komplikácií, dôsledkov malnutrície), trvania 
ťažkostí, štádia ochorenia (motivácia k zmene a compliance s terapiou, predchádzajúce 
reakcie na lieky) (Papežová, 2000). 

Pri chronickom priebehu pacientky neudržia zdravú hmotnosť, pretrváva u nich patolo-
gické zaujatie jedlom a hmotnosťou a bulimické symptómy, sú časté komorbídne ochorenia. 
Stav môže vyústiť až k invalidizácii pacientky. V týchto prípadoch je treba terapeutický plán 
individualizovať, konzultovať ďalších odborníkov, kombinovať opakované hospitalizácie, parci-
álne hospitalizácie s individuálnou a skupinovou terapiou, sociálnou podporou a medikáciou. 
Spolupráca odborníkov je nevyhnutná aj pri ambulantnej terapii. Ciele intervencie sú skrom-
nejšie (symptomatická liečba), znížiť frekvenciu relapsov, dosiahnuť častejšiu ambulantnú 
liečbu. Požiadavky na nárast hmotnosti pri hospitalizácii sú tiež skromnejšie, ide skôr o snahu 
zlepšiť kvalitu života pacientok, než priamo normalizovať hmotnosť a správanie týkajúce sa 
stravovania. Zabezpečenie empatickej starostlivosti je niekedy jediným realistickým cieľom 
(American pychiatry association, Practice guideline, 2000). 

2.11 NOVÉ PERSPEKTÍVY V LIEČBE PPP
Oblasti výskumu

Štúdium prognostických faktorov
Významnou oblasťou výskumu u PPP je štúdium prognostických faktorov, ktoré by umož-

nili predvídať, ako bude konkrétny pacient odpovedať na liečbu. Výsledky umožnia poskytnúť 
viac intenzívnu terapiu takým pacientom, u ktorých sa očakáva väčšia rezistencia na terape-
utické intervencie. Intenzifikovaná a špecifická liečba je náročná a nákladná, preto by mala 
byť poskytovaná cielene (Gowers, Bryant-Waugh, 2004). 

Farmakoterapia
Výskumnou úlohou v oblasti farmakoterapie je preveriť schopnosť liekov ovplyvniť aj 

psychologické aspekty poruchy a oddialiť relaps. Je potrebné zamerať sa na realizáciu farma-
kologických štúdií po znovuobnovení hmotnosti. 

V skupine antidepresív je potrebné sledovať terapeutický efekt aj na sebahodnotenie, 
dysfunknčné myslenie a vzťahy pacientov. U antipsychotík chýbajú predovšetkým placebom 
kontrolované štúdie sledujúce dlhodobý priebeh. 

Neurobiologické výskumy
Najnovšie zobrazovacie metódy umožňujú hodnotiť mozgové funkcie in vivo, skúmať 

patologické správanie a jeho biologické korelácie. 
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Systematický výskum neurotransmiterového systému-serotonínových a dopamínových 
dráh – vedie k presnejšej identifikácii subtypov PPP na biologickej báze a tak otvára možnosť 
lepšieho porozumenia ochoreniu a vývoja na symptom cielenej farmakoterapie. 

Výskumná skupina Bailer, Frank a kol. z Pittsburgu dokázala, vyšetrením PET, že pacientky 
s mentálnou anorexiou majú trvalú poruchu 5HT neuronálneho systému, ktorý má vzťah 
k zvýšenej anxiete. Nedá sa s istotou povedať, či narušenie 5HT serotonín – receptorového sys-
tému je defektom, ktorého dôsledkom je malnutrícia avšak výskum potvrdil, že premorbídna 
úzkostná porucha u MA môže predznamenať začiatok ochorenia a pretrváva po aj po vyliečení. 

Nakoľko u PPP nie je terapia evidenced based-založená na dôkazoch, tieto nové údaje 
sú prísľubom nového porozumenia patogenézy a tým aj novej špecificky cielenej liekovej 
a psychologickej terapie (Bailer a kol. 2005). 
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3.  PSYCHOBIOLOGICKÁ TEÓRIA OSOBNOSTI 
PODĽA C. R. CLONINGERA

3.1 ÚVOD
Psychiatrická definícia osobnosti predstavuje osobnosť ako dynamický súbor relatívne 

trvalých vlastností, ktoré sa utvárajú v priebehu individuálneho vývoja, a ktoré predurčujú 
schopnosť adaptácie na okolie. Zdá sa, že asi 50 % variancie osobnostných rysov je určených 
geneticky. Dôležitým rysom je trvalosť určitého súboru vlastností, aj keď táto trvalosť nie je 
absolútna, ako sa ukazuje pri dlhodobom sledovaní. Osobnosť sa môže prechodne meniť a to 
aj za normálnych okolností. 

Osobnosť pozostáva z temperamentu, charakteru a inteligencie. Temperament pred-
stavuje biologickú stránku osobnosti, charakter sociálnu a psychologickú stránku osobnosti 
a inteligencia modifikuje obidve tieto zložky. Temperament sa skôr vzťahuje k spôsobu emoč-
ného prejavu jedinca v určitej situácii a predpokladá sa, že je biologicky predurčený. Pojem 
charakter Janík a Dušek (1974) definujú ako relatívne trvalú pohotovosť jedinca prejavovať 
sa určitým spôsobom v spoločenskom prostredí, alebo ako prejav osobnosti človeka a jeho 
duševných vlastností, ktorý je jedinečný a nikdy sa neopakujúci u iného jedinca, vyjadrené 
inými slovami povaha (Balon, Kosová, Praško, 2002). 

3.2 MODEL OSOBNOSTI PODĽA CLONINGERA
Jednou z moderných neurobiologických koncepcií je model osobnosti podľa teórie R. Clo-

ningera, ktorá vychádza z biologických, neurofyziologických, genetických a psychologických 
prác. K bližšej charakteristike typu osobnosti využíva štyri ortogonálne dimenzie temperamen-
tu, (teoreticky viazaných k rôznym neurotransmiterom), prevzatých z pokusov na zvieratách: 
behaviorálnu aktiváciu novelty seeking: vyhľadávanie nového-spojenú s funkciou dopamínu), 
behaviorálnu inhibíciu harm avoidance: vyhýbanie sa poškodeniu spojenú s funkciou GABA 
a serotonínom, sociálne väzby – reward dependence závislosť na odmene spojenú s funkciou 
– noradrenalínu a serotonínu a čiastočné posilnenie – persistence: vytrvalosť spojenú s funk-
ciou glutamátu a serotonínu). Model zahŕňa aj tri dimenzie charakteru, ktoré sú podmienené 
najmä sociálnym učením a výchovou: sebariadiacia – self-directedness (SD), kooperatívna 
– cooperativeness (CO) a sebapresiahnutie – self-transcendence (ST) (Cloninger, 2000; 
Hrubý, 2007). Schématické vyjadrenie troch základných dimenzií Cloningerovej typológie 
osobnosti a ich vzťahu k poruchám osobnosti je na obrázku č. 4
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Obr. č. 4:  Schématické vyjaderenie troch základných dimenzií Cloningerovej typológie 
osobnosti a ich vzťahu k poruchám osobnosti. Testovanie osôb pomocou 
Cloningerovho trojdimenzionálneho dotazníku TPQ, môžeme odhadnúť 
charakteristické postavenie na každej z týchto dimenzií. Priestor v strede predstavuje 
„normu“ (označené ako guľa) (prevzaté z Hoschl C. Vesmír 1996). 

3.2.1 Temperament
Temperament predstavuje vrodený obsah osobnosti, automatické reakcie na emocionál-

ne podnety, určuje zvyky a nálady. Temperamentové vlastnosti sú dedičné, vývojové stále, 
podmienené emóciami a neovplyvniteľné sociokultúrnymi skúsenosťami. 

Nové koncepcie temperamentu zdôrazňujú jeho emocionálne, motivačné a adaptačné 
aspekty. Boli identifikované štyri hlavné temperamentové rysy: harm avoidance (vyhýbanie 
sa poškodeniu), novelty seeking (vyhľadávanie nového), reward dependence (závislosť na 
odmene) a persistence (odolnosť). Tieto štyri temperamentové typy sa pokladajú za geneticky 
nezávislé dimenzie vyskytujúce sa navzájom vo všetkých možných kombináciach. Tempera-
ment vo fylogenetickom vývoji korešponduje s procesmi cítenia, asociovania a motivácie, 
ktoré sú základom pre integráciu skúseností a návykov založených na emočných reakciách. 
Koncept rozlišovania temperamentu a charakteru vychádza z existencie dvoch odlišných 
typov učenia a pamäti – deklaratívnej a procedurálnej. Temperament (emočné jadro osob-
nosti) využíva procedurálnu pamäť, ktorá je regulovaná kortiko-striato-limbickým systémom, 
primárnou senzorickou kôrou, amygdalou, kaudatom a putamen. Procedurálna pamäť je 



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

63

základ pre asociatívne učenie a zahŕňa spracovanie vnemov nesúcich vizuálne-priestorové 
informácie a emočné postoje, ktoré môžu fungovať nezávisle od abstraktného myslenia 
alebo vôľových procesov. Deklaratívne učenie zahŕňa vyššie kognitívne funkcie abstrakcie 
a symbolizácie. Temperamentové dimenzie sa definujú ako vrodené rozdiely zodpovedné za 
spôsob odpovede na ohrozenie, novú skúsenosť alebo rôzne typy odmeny. Tieto štyri dimenzie 
sú asociované so štyrmi stavmi emočného prežívania – strachom, hnevom (podráždením), 
pripútaním, a odolnosťou (výdržou). Temperament sa dá teda charakterizovať ako vrodený 
sklon k určitým emočným reakciám a učeniu, ktoré sú základom automatických emočných 
reakcií pozorovateľných od skorých štádií života jedinca a relatívne stabilných v priebehu živo-
ta. Temperamentové rozdiely sa stabilizujú v priebehu 2. a 3. roku života. Základné dimenzie 
temperamentu sa opakovane ukázali ako univerzálne sa vyskytujúce, nezávislé na kultúre, 
etnickej príslušnosti alebo politickom systéme na piatich kontinentoch. Nasledujúca tabuľka 
popisuje vlastnosti jedinca s nízkym a vysokým skóre v jednotlivých dimenziách. 

Tabuľka č. 6 (prevzaté podľa Cloninger, Svrakic 2000)

dimenzia temperamentu vysoké skóre nízke skóre

Harm Avoidance opatrný 
pesimistický 
neistý 
pasívny  
ľahko unaviteľný

odvážny 
uvoľnený 
optimistický 
dynamický

Novelty Seeking explorujúci 
zvedavý 
impulzívny 
explozívny 
vynaliezavý

ľahostajný 
rigídny 
striedmy 
pokojný 
skromný 
rozvážny

Reward Dependence citlivý 
otvorený 
priateľský 
oddaný 
závislý 
spoločenský

pragmatický 
kritický 
odťažitý 
nezávislý 
chladný

Persistence vytrvalý 
pracovitý 
ambiciózny 
snaživý

lenivý 
bezcieľny 
nedbanlivý 
nespoľahlivý
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Jednotlivé dimenzie temperamentu sú podľa Cloningera (2000) charakterizované 
nasledovne:

HARM AVOIDANCE (HA)
HA (vyhýbanie sa poškodeniu) sa prejavuje vrodeným sklonom k inhibícii behaviorálnych 

prejavov, ktoré sú reakciou na frustrujúce podnety. Manifestuje sa ako obavy z neznámeho, 
sociálna inhibícia, ostýchavosť pred cudzími ľuďmi, rýchla unaviteľnosť, pesimistické oča-
kávanie ťažkostí v situáciách, ktorých sa ostatní ľudia neobávajú. Adaptačnými výhodami 
vysokej miery HA sú obozretnosť a dôsledné plánovanie pri nebezpečenstve riskantného 
konania, avšak stáva sa problematickým pri očakávaní nebezpečenstva aj pri malej pravde-
podobnosti jeho výskytu. Dôsledkom môže byť zvýšená inhibícia konania a zvýšená úzkosť. 
Osoby s nízkym skóre HA sú zvyčajne bezstarostné, energické, spoločenské, s optimistickými 
očakávaniami aj v situáciách, ktorých sa druhí obávajú. Výhodou je odvaha pri vyrovnávaní 
sa s nebezpečenstvom a neistotou. Nevýhodou je nízka responzivita na reálne ohrozujúce 
podnety alebo neadekvátne očakávania v reálne riskantných situáciách. 

V pokusoch na zvieratách s podmienenou inhibíciou nasledujúcou po ohrozujúcich pod-
netoch sa ukázala ako rozhodujúca funkcia ascendentných sérotonergických projekcií z dor-
zálneho nucleus raphae do substantia nigra, ktoré inhibujú nigrostriatálne dopamínergické 
neuróny. Benzodiazepíny dezinhibujú podmienené pasívne vyhýbavé správanie prostredníc-
tvom GABA-ergickej inhibície sérotonínergických neurónov z dorzálneho nc. raphae. Vlákna 
z prednej časti sérotonínergických buniek dorzálneho nucleus raphae pristupujú k dopamí-
nergickým projekciám z ventrálnej tegmentálnej arey a inervujú rovnaké štruktúry (bazál-
ne gangliá, n. accumbens, amygdala), kde protipólne modulujú adaptívne alebo vyhýbavé 
správanie. U jedincov s vysokým skóre HA aj NS možno pozorovať časté konflikty medzi 
proaktívnym a vyhýbavým správaním (napr. epizódy excesov a následnej očisty u pacientov 
trpiacich bulímiou). Všeobecne možno povedať, že vysoká miera behaviorálnej inhibície pre-
disponuje svojich nositeľov k anxiete, depresii a nízkemu sebahodnoteniu. Pre klinickú prax 
je zaujímavý poznatok, že účinná antidepresívna liečba znižuje skóre HA, ale vysoké skóre HA 
je prediktorom slabšej odpovede na liečbu. Vyšetrenia pomocou PET realizované v National 
Institute of Mental Health v USA ukázali, že HA sa spájalo so zvýšením aktivity v prednom 
paralimbickom okruhu, predovšetkým v pravej amygdale a inzule a pravom orbitofrontálnom 
kortexe (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 

NOVELTY SEEKING (NS)
NS (vyhľadávanie nového) zodpovedá vrodenému sklonu k aktivácii alebo iniciácii sprá-

vania, ako je exploračná aktivita a reagovanie na novú situáciu. Ide o vrodenú tendenciu 
smerom k intenzívnemu vzrušeniu pri odpovedi na nové podnety, prístupnosti k podnetom 
identifikovaným ako odmena. Prejavuje sa ako vyhľadávanie nových podnetov, impulzivita, 
komunikatívnosť v snahe získať uznanie (odmenu). Vysoké skóre NS sa vysvetľuje ako excita-
bilita, exploratívnosť, zvedavosť, impulzivita a nízka tolerancia k monotónnosti. Jedinci ľahko 
podliehajú nude a stereotypu, sú extravagantní a neporiadni. Nízke skóre sa vysvetľuje ako 
indiferencia, rezervovanosť, systematickosť, premýšľavosť a pomalé tempo. Adaptačné výhody 
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vysokej miery NS sú vysoké nasadenie pri vyhľadávaní nových stimulov potencionálne vedú-
cich k odmene, originalite a novým objavom. Nevýhodou sú častá a ľahká strata motivácie, 
excesívna impulzivita, ktoré sa môžu nepriaznivo prejaviť vo vzťahoch a pri dosahovaní cieľov. 
Osoby s nízkym skóre NS sú menej temperamentné, stoické, rezervované a poriadkumilovné. 
Tieto charakteristiky ich môžu favorizovať v niektorých špecifických situáciách. Nevýhodou 
sú, ak vedú k nedostatku záujmu a entuziazmu so sklonom k rutinnému riešeniu problémov. 

V aktivácii a riadení NS majú rozhodujúcu úlohu mezolimbické a mezofrontálne dopa-
mínergické projekcie. Lézie nucleus accumbens alebo ventrálneho tegmenta, spôsobujúce 
depléciu dopamínu, vedú k nevšímavosti k novým enviromentálnym podnetom a redukcii 
spontánnej aktivity a investigatívneho správania. Behaviorálna aktivácia dopamínergickými 
agonistami je podmienená integritou nucleus accumbens a nie je závislá od nucleus caudatus. 
S vysokým skóre NS sú asociované intenzita a frekvencia hyperaktivity, excesívneho preje-
dania, hypersexuality, abúzu alkoholu, cigariet a iných psychoaktívnych látok. Pri vyšetrení 
pomocou PET korelujú vysoké hodnoty NS so zvýšenou aktivitou v cingulárnom kortexe 
a ľavom nucleus caudatus. Jedinci s vysokou mierou NS sú vysoko senzitívni na účinok sedatív 
aj stimulancií. Vysoké skóre NS sa spája so zvýšenou striatálnou aktivitou a je špecifickejšie 
asociované s vyššou denzitou dopamínergického transportéra (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 

REWARD DEPENDENCE (RD)
RD (závislosť na odmene) sa prejavuje ako vrodený sklon intenzívne reagovať na podnety 

majúce charakter sociálnej odmeny. Prejavuje sa ako sociálna senzitivita, náklonnosť a závis-
losť na uznaní druhými ľuďmi, na sociálnych väzbách. Vrodená tendencia reagovať intenzívne 
na odmeňujúce podnety, realizovať, alebo brániť správanie, ktoré je spojené s odmenou, 
alebo kontrastuje s potrestaním. Jedinci s vysokým skóre RD sú srdeční, citliví, sociálne závislí 
a sociabilní. Adaptačnými výhodami vysokej miery RD je vnímavosť k sociálnym prejavom, 
ktorá uľahčuje tvorbu sociálnych vzťahov. Možnými nevýhodami sú nadmerná sugestibilita 
a strata objektivity u osôb s nadmernou sociálnou závislosťou. Jedinci s nízkym skóre RD 
sú praktickí, racionálni a chladní v sociálnych prejavoch. Ich výhodou je osobná nezávislosť 
a schopnosť objektívneho hodnotenia nezaťaženého tendenciou zapáčiť sa druhým ľuďom. 

Predpokladá sa, že podmieňovanie podnetov súvisiacich s odmenou ovplyvňujú noradre-
nergické projekcie z locus coeruleus a serotonínergické projekcie z mediálneho nucleus raphae. 
Locus coeruleus aj mediálne nucleus raphae sú lokalizované na rovnakej úrovni mozgového 
kmeňa, kde cez posteriórne neuróny inervujú štruktúry dôležité pre formovanie párových aso-
ciácií, napr. talamus, neokortex a hippocampus. Neurofyziologické štúdie ukazujú, že predná 
časť temporálneho laloka spracúva sociálne signály ako výrazy tváre alebo gestá. Vysoká miera 
RD je spojená so zvýšenou aktivitou v talame a potvrdzuje dôležitú úlohu sérotonínergických 
projekcií do talamu pri modulácii sociálnej komunikácie (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 

PERSISTENCE
P (odolnosť) zodpovedá vrodenému sklonu udržiavať typické mechanizmy správania za-

merané na zvládanie frustrujúcich podnetov a únavy. Prejavuje sa ako usilovnosť, rozhodnosť 
a ambicióznosť a perfekcionizmus. Jedinci s vysokým skóre P sú tvrdo pracujúci, ambiciózni, 
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prekonávajúci prekážky v snahe dosiahnuť očakávanú odmenu. Frustráciu a únavu vnímajú ako 
osobnú výzvu. Vysoká miera P je výhodnou adaptačnou stratégiou, keď získavanie odmeny 
vyžaduje dlhý čas so striedavými úspechmi. Jedinci s nízkym skóre sú leniví, málo aktívni, 
nestáli, ľahko sa vzdávajú pri prekážkach a len zriedkavo podávajú vyššie výkony. Nízka miera 
P je adaptačnou výhodou v prípade, že možnosti na získanie odmeny sa rýchlo menia. Nevý-
hodou je v prípade, že sa možnosť odmeny vyskytuje zriedka a v dlhšom časovom horizonte. 

P sa dá objektívne zhodnotiť podľa efektu odstránenia podnetov parciálneho posilnenia. 
Jedinci s vysokou mierou P menej intenzívne reagujú na stratu posilujúcich podnetov v po-
rovnaní s jedincami, ktorí im boli vystavení kontinuálne. Experimenty na hlodavcoch ukázali, 
že celistvosť odpovede na stratu posilujúcich podnetov závisí na projekciách z hipocampu do 
nucleus accumbens. Táto glutamátová projekcia môže byť považovaná za neuronálny okruh 
spájajúci systémy behaviorálnej inhibície a aktivácie, premieňajúca podmienený signál trestu 
na podmienený signál očakávanej odmeny. Uvedené prepojenie môže byť porušené u človeka 
léziou orbitomediálneho kortex, čo môže mať špecificky opačné účinky na trvalosť terape-
utického efektu u niektorých pacientov s obsedantno-kompulzívnou poruchou. Bilaterálna 
cingulotómia, ktorá redukuje len harm avoidance, je menej efektívna v redukcii pretrváva-
júceho kompulzívneho správania, ako cingulotómia kombinovaná s orbitomediálnou léziou. 
Avšak podľa Cloningera (2000) je v porovnaní s ostatnými dimenziami o dimenzii Persistence 
dostupných menej štúdií. Vysvetľuje sa to faktom, že bola charakterizovaná ako nezávislá 
dimenzia temperamentu až v roku 1993. Jedinci s vysokým skóre Persistence sú viac vytrvalí, 
sú ukážkou „omylu hazardných hráčov“ v opakovaní rovnakej stávky, napriek opakovaným 
stratám (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 

Motivácia
Prežitie a rozmnožovanie, základné inštinkty pre všetky zvieracie druhy, sú u človeka 

vyjadrené odvodením zo skúsenosti, emóciami. V kontraste s limitovaným motivačným 
spektrom základných inštinktov, emócie majú nezávislú motivačnú silu, ktorá z nich vytvára 
u človeka nielen primárny motivačný systém, ale spôsobuje procesy týkajúce sa osobnosti 
človeka, ktoré dávajú ľudskému životu zmysel. 

Temperamentové charakteristiky harm avoidance, novelty seeking, reward dependence 
a persistence s ich príslušnými emóciami strachu, hnevu, pripútaním a úsilím sa dajú pozorovať 
počas vývoja veľmi skoro. Výskum u detí ukázal, že počas prvých mesiacov života, strach a hnev 
rozlišujú dispozície dostať sa do stavu ohrozenia, alebo krízy (tendencia rozčúliť sa, rozrušiť sa 
ľahko a intenzívne). V tomto období, charakterizovanom organizáciou neuronálnych okruhov 
a zvyšovaním hustoty synáps, predovšetkým vo frontálnej, temporálnej a limbicko-kortikál-
nej oblasti, sa objavuje v správaní množstvo iných komplexných a sociálnych funkcií. Tieto 
nové funkcie pravdepodobne už v ranných štádiách vytvárajú trvalé behaviorálne a emočné 
dispozície, pomenované ako temperamentové charakteristiky. 

Emočné stavy súvisiace so štyrmi dimenziami temperamentu určujú či jedinec má vysokú 
alebo nízku dispozíciu pre tieto jednotlivé dimenzie a či vyskytujúce sa skúsenosti sú pozitívne 
(povznášajúce) alebo negatívne (frustrujúce). Tabuľka č. 7 (prevzaté Cloninger, 2000). 
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Tabuľka č. 7 Efekt pozitívneho (+) a negatívneho (−) posilnenia emočného stavu

Dimenzie
Temperamentu

Vysoké
+ 

Skóre
−

Nízke
+

Skóre
−

Harm Avoidance úzkostný 
(agitovaný)

depresívny 
(spomalený)

radostný odvážny

Novelty Seeking euforický nahnevaný pokojný stoický

Reward Dependence chápavý protivný rezervovaný indiferentný

Persistence nadšený stály labilný znechutený

Každá dimenzia temperamentu predstavuje integráciu mnohopočetných emočných 
popudov, ktoré môžu pôsobiť kompetitívne aj synergicky. Temperament využíva relatívne 
obmedzený repertoár emočných prejavov, ktoré sú asociované so základnými potrebami 
a označujú sa ako primárne. Sekundárne emócie sa spájajú s rozvojom charakteru a adaptač-
nými mechanizmami osobnosti (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 

3.2.2 Charakter
Na rozdiel od temperamentu, ktorý je podmienený prevážne hereditárne, je charakter 

významne ovplyvnený učením, kultúrnym prostredím a individuálnou skúsenosťou v živote 
jednotlivca. Emočné vzorce asociované s dimenziami charakteru znázorňuje tabuľka č. 8. 

Tabuľka č. 8  Sekundárne emócie a dimenzie charakteru (upravené podľa Cloninger, 2000; 
Hrubý 2007). 

Dimenzie
Temperamentu

Vysoké
+ 

Skóre
−

Nízke
+

Skóre
−

Self-Directedness dúfajúci pohotový malicherný hanebný

Cooperativeness oddaný zhovievavý pohŕdavý pomstychtivý

Self-Transcendence radostný mierumilovný chamtivý skľúčený

Charakter zahŕňa vyššie kognitívne funkcie, ktoré sú riadené prostredníctvom hipokam-
pu a neokortexu (abstrakcia a interpretácia symbolov, analytické a induktívne logické uva-
žovanie). Tieto funkcie sú rozhodujúce pre kognitívne spracovanie senzorických podnetov 
a afektov riadených temperamentom. Vedú k rozvoju chápania seba samého a vonkajšieho 
sveta. Rozlišujeme tri hlavné znaky (dimenzie) charakteru: self-directdness (sebariadenie), 
cooperativness (kooperatívnosť) a self-transcendens (sebapresiahnutie). Primeraný a úplný 
rozvoj týchto dimenzií je predpokladom zrelej a harmonickej osobnosti. Aj charakterové 
dimenzie môžu podliehať zmenám, ale nízka miera ich vyjadrenia je skôr nevýhodou. Ich 
nezrelosť (najmä nízke skóre sebariadenia a kooperatívnosti) môže predstavovať adaptačnú 
výhodu len za úzko vyhradených okolností (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 
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Self-Directedness (SD)
SD (sebariadenie) odráža mieru do akej je jedinec zodpovedný, spoľahlivý, vynaliezavý, 

cieľavedomý a vyrovaný. Výhodou jedincov s vysokým skóre je schopnosť prispôsobovať 
svoje správanie dosiahnutiu individuálnych cieľov a výber týchto cieľov uskutočňovať na zá-
klade realistického zhodnotenia faktov. Individuá s nízkym skóre sebariadenia sú obviňujúce, 
bezradné, nezodpovedné a nespoľahlivé. Zlyhávajú pri definovaní a plánovaní a dosahovaní 
zmysluplných cieľov, čo pre nich často predstavuje adaptačnú nevýhodu (Cloninger, 2000; 
Hrubý, 2007). 

Cooperativeness (CO)
CO (Kooperatívnosť) vyjadruje mieru, do akej sa jedinec považuje za integrálnu súčasť 

ľudskej spoločnosti. Osoby s jej vysokým skóre bývajú empatické, tolerantné, súcitné, podpo-
rujúce a zásadové. Tieto vlastnosti sú výhodou pre prácu v kolektíve a sociálnych skupinách. 
Nie sú výhodné pre osoby s individualistickým spôsobom života. Nízke hodnoty CO predispo-
nujú k egoizmu, intolerancii a oportunistickému správaniu. Vyskytujú sa u osôb zameraných 
na seba a málo vnímavých k právam a citom druhých ľudí (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 

Self-Transcendence (ST)
ST (Sebapresiahnutie) kvantifikuje mieru, do akej sa jedinec cíti súčasťou vesmíru (prí-

rody, jednoty) ako celku. Sebapresahujúci jedinci sú duchovne založení, skromní, pokorní 
a naplnení v živote. Tieto rysy sú adaptačnou výhodou najmä v pokročilejšom veku, keď je 
človek konfrontovaný s utrpením, chorobami a smrťou. Ľudia s nízkym skóre ST sa opisujú 
ako praktickí, sebavedomí, materialistickí, vyžadujúci kontrolu nad situáciou, málo naplnení 
v živote (Cloninger, 2000; Hrubý, 2007). 

3.3 Cloningerov model a klinická prax
Podľa R. Cloningera je osobnosť komplexný stupňovitý systém, ktorý sa skladá z rozdiel-

nych psychobiologických dimenzií temperamentu a charakteru. Tieto dimenzie sa dajú zisťovať 
a aj merať pomocou špeciálneho dotazníka TCI (Temperament and Charakter Inventory) 
a umožňujú posúdiť odlišnosti medzi ľuďmi (Preiss, 2000; Hrubý, 2007). 

Temperamentové a charakterové dimenzie sú v bežnej populácii stálejšie v porovnaní 
s osobami v krízach a s duševnými chorobami. Pre potreby klinickej praxe Cloninger zdôraz-
ňuje využitie svojej teórie predovšetkým pri úzkostných poruchách, poruchách nálady, príjmu 
potravy, závislostiach a poruchách osobnosti. Štúdiami u depresií bolo zistené, že HA je ako 
jediná dimenzia temperamentu výraznejšie ovplyvnená depresívnou poruchou a že všetky typy 
úzkostných porúch majú vysoké skóre HA (Preiss, 2000; Hrubý, 2007). Depresívni pacienti majú 
pred liečbou vyššie skóre HA v porovnaní s bežnou populáciou, po liečbe sa znižuje, ale aj tak 
ostáva vyššie ako priemer. Ukazuje sa, že čím je HA vyššie pred liečbou, tým menej je pravdepo-
dobný terapeutický úspech. Niektoré štúdie naznačujú aj prediktívny potenciál TCI pre aplikáciu 
antidepresív. Na posudzovanie skóre jednotlivých dimenzií temperamentu a charakteru sa 
používa dotazník TCI, ktorý obsahuje 240 položiek (otázok). V Českej republike sa v poslednej 
dobe zaslúžili o jeho zavedenie a prispôsobenie najmä autori Preiss (2000) a Klosse (2001). 
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Záver
Teória osobnosti podľa Cloningera patrí k moderným neurobiologicky orientovaným 

koncepciám vysvetľujúcim základy osobnosti. Vo vzťahu ku hlavným neurotransmiterovým 
systémom mozgu vysvetľuje usporiadanie, vzájomné interakcie a vonkajšie prejavy tempe-
ramentu a charakteru v jedinečnej osobnostnej štruktúre každého jednotlivca. Temperament 
prevažne riadi spôsob nášho prejavu, kým charakter modifikuje jeho význam. Charakter aj 
temperament vo vzájomnej interakcii podmieňujú finálny význam jednotlivej životnej skú-
senosti. Výsledná osobnosť sa podľa teórie R. C. Cloningera konceptualizuje ako komplexný 
adaptívny systém zahŕňajúci vzájomnú interakciu temperamentu a charakteru. Clonigerov 
neurobiologický model osobnosti je konceptom, ktorý zohľadňuje vzájomnú interferenciu 
medzi genetickými a neurobiologickými determinantami individuálnej osobnosti na strane 
jednej a psychosociálnymi, psychologickými a všeobecne environmentálnymi činiteľmi na 
strane druhej. Konceptualizuje normu aj patológiu ľudskej psychiky do uceleného základu, 
z ktorého možno následne odvodzovať vzťahy k základným neuropsychiatrickým poruchám 
aj mechanizmy ich terapeutických intervencií (Hrubý, 2007). 

3.5  TEÓRIA OSOBNOSTI PODĽA C. R. CLONINGERA  
U PORÚCH PRÍJMU POTRAVY

V posledných rokoch bolo realizovaných množstvo štúdií osobnosti u jedincov s porucha-
mi príjmu potravy, ktoré zisťovali klinické rozdiely medzi pacientami a kontrolami a medzi 
subtypmi PPP a úlohou osobnosti v rozvoji a priebehu symptomatiky. Trojdimenzionálny 
osobnostný dotazník (TPQ) a Dotazník temperamentu a charakteru (TCI) sa používajú vo 
veľkom meradle, nakoľko umožňujú popis špecifických temperamentových a charakterových 
profilov u PPP. Vysoké Harm Avoidance a nízke Self-Directedness sa vyskytujú u všetkých PPP. 
Jemné rozdiely niektorých aspektov boli nájdené u niektorých podskupín PPP. Avšak HA je 
ovplyvniteľné náladou a aj vysoké HA a nízke SD sú osobnostné črty, ktoré sú spoločné pre 
mnohé duševné ochorenia, ktorých špecifita je nízka. 

Pacienti s reštrikčným typom anorexie sú charakterizované vysokým skóre Persistence 
a relatívne vyšším Self-directedness a pacienti s bulímiou vyšším Novelty seeking a nižším 
Self-directedness, kým záchvatovité prejedanie s kompenzačnými purgatívnymi mecha-
nizmami majú spoločné niektoré črty s anorexiou a niektoré s bulímiou. Napriek tomu, že 
najnovšie údaje umožňujú rozlišovanie medzi subtypmi v rámci anorexie, nie sú v kontraste 
s teóriou kontinua osobnostných charakteristík PPP. Aj keď osobnostné charakteristiky majú 
prognostickú hodnotu s ohľadom na terapiu a klinický výsledok, sú potrebné aj ďalšie štúdie 
zamerané konkrétne na liečbu a prognostické faktory. Štúdie, ktoré sa pokúsia definovať 
neurobiologické a genetické korelácie temperamentu by mali byť podložené klinickými far-
makologickými štúdiami (Fassino a kol., 2004). 



 



 

II. VÝSKUMNÁ ČASŤ
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VÝSKUM PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV

1.  TEMPERAMENT A CHARAKTER  
PODĽA C. R. CLONINGERA U PACIENTOV 
S MENTÁLNOU ANOREXIOU 
NEODPOVEDAJÚCICH NA KOMPLEXNÚ 
TERAPIU

1.1 TÉZY PROJEKTU
Najzávažnejším problémom v liečbe MA sú najmä pacienti s chronickým priebehom, 

s pretrvávaním symptomatológie, so stupňujúcimi sa závažnými somatickými a psychoso-
ciálnymi komplikáciami a zvýšenou mortalitou, uvádzanou medzi 5 – 10 % (Papežová, 2010). 
Cieľom práce je štúdium prognostických faktorov a ich využitie v liečbe MA. Identifikovanie 
prediktívnych faktorov umožní precíznejšiu prognózu, individuálne terapeutické stratégie 
u pacientov, ktorí sú z hľadiska prognózy rizikoví a modifikáciu terapie, ak pacient nevykazuje 
očakávané zmeny v určitom ohraničenom čase. 

Pretože osobnosť pacienta je podľa aktuálnych poznatkov hlavnou oblasťou pre plá-
novanie a vývoj liečby, má práve hodnotenie osobnosti význam pre vývoj efektívnejších 
intervencií a možností v terapeutických stratégiách už na začiatku liečby. Ako nástroj hod-
notenia osobnosti som použila Temperament and Charakter Inventory (TCI) osobnostný 
dotazník, vychádzajúci z neurobiologickej koncepcie osobnosti R. C. Cloningera. V klinickej 
praxi u pacientok s PPP, predovšetkým v Spojených štátoch, v Taliansku a vo Veľkej Británii sa 
dotazník vychádzajúci z uvedenej teórie používa už desaťročie, skúsenosti publikovali viacerí 
autori (Fassino a kol., 2002; Gendall a kol., 1998; Bulik a kol., 1998; Halvorsen, Heyerdahl, 
2006; Woodside, Bulik, 2002; Fassino a kol., 2004). Dotazník temperamentu a charakteru TCI, 
verzia pre detský vek u nás nebola dostupná. V prvej fáze projektu sme sa preto zamerali na 
jej sprístupnenie, teda preklad, štandardizáciu a validizáciu v našich podmienkach na súbore 
všeobecnej ako aj klinickej populácie. Realizácia tejto fázy nám umožnila realizovať predložené 
dlhodobé ciele výskumu. 

V dlhodobom horizonte je cieľom práce skúmanie prognostických faktorov, určujúcich 
individuálnu odpoveď na multimodálnu terapiu u pacientov s MA detského a adolescentné-
ho veku. Sledovaním demografických parametrov, osobnostných čŕt, psychopatologických, 
a symptomových charakteristík anorektických pacientov objasniť, ktoré z nich môžu zohrá-
vať prognosticky pozitívnu, resp. negatívnu úlohu. Na základe korelácií medzi klinickými, 
psychopatologickými a osobnostnými chrakteristikami vyhľadať možnú dynamiku v pozadí 
mechanizmu dobrej odpovede, či rezistencie na liečbu. Získané poznatky sformulovať do 
diagnostických a terapeutických odporúčaní. 
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1.2 ČASOVÝ PRIEBEH ŠTÚDIE A POUŽITÉ NÁSTROJE
1. ETAPA

Cieľom prvej etapy výskumu bolo sprístupnenie juniorskej verzie Dotazníka temperamentu 
a charakteru (JTCI). 

Prof. Cloninger nám poskytol novú verziu JTCI (108 otázok s možnosťami odpovedať 
Pravda/Nepravda) s kľúčom k vyhodnoteniu a s manuálom k dospelej verzii. 

Dotazník bol preložený klinickým psychológom, ktorý disponuje znalosťou anglického 
jazyka do slovenčiny a následne opäť do anglického jazyka dvojjazyčným odborníkom taktiež 
v psychológii. Pre kontrolu porozumenia otázok sme predbežnú slovenskú verziu administro-
vali u desiatich detí vo veku 10 – 11 rokov a podľa výsledku sme vykonali minimálne úpravy. 
Výsledný spätný preklad sme predložili na kontrolu prof. Cloningerovi. 

Následne bolo naším cieľom analyzovať psychometrické vlastnosti dotazníka – preveriť 
reliabilitu a validitu. Preto v ďalšom kroku bol dotazník administrovaný u vzorky detí bežnej 
populácie z celého územia SR (Bratislava – 5 ZŠ, Nové Zámky, Komárno, Považská Bystrica, 
Banská Bystrica, Martin, Košice). Na vzorke zdravých detí sme skúmali vnútornú konzistenciu 
škál, vplyv veku na získané skóre a interkorelácie medzi jednotlivými dimenziami. 

Za účelom potvrdenia validity, sme v prvom kroku skúmali schopnosť JTCI odlíšiť psy-
chopatológiu, na klinickej vzorke pacientov Kliniky detskej psychiatrie v Bratislave, so širším 
spektrom porúch. Získané skóre sme porovnali so skóre všeobecnej populácie a súčasne sme 
analyzovali dosiahnuté skóre v jednotlivých podskupinách podľa diagnóz. 

V druhom kroku sme JTCI porovnali s iným osobnostným dotazníkom NEO-FFI. 
NEO päťfaktorový osobnostný inventár (NEO-FFI, 60 položiek) je metóda poskytujúca 

údaje o úrovni piatich všeobecných dimenzií osobnosti (neuroticismus, extraverzia, otvore-
nosť voči skúsenosti, prívetivosť, svedomitosť). NEO-FFI vychádza z päťfaktorového modelu 
osobnosti, označovaného ako „Big five“ a je považovaný za jeden z najviac komplexných 
empirických modelov, vychádzajúcich z analýzy získaných dát v histórii psychológie. Uvedený 
model vznikol štúdiom jazyka (lexikálnych pojmov označujúcich ľudské vlastnosti) a následnou 
faktorovou analýzou množstva meraní, za účelom nájsť základné faktory osobnosti. Model 
bol prvý-krát identifikovaný v lexikálnych analýzach prídavných mien, používaných k popisu 
osobnosti v angličtine, ale existencia piatich všeobecných dimenzií osobnosti sa potvrdila aj 
v ďalších jazykoch (Hřebíčková, 2001). Autormi sú P. T. Costa a R. R. McCrae (Costa PT, McCrae 
RR, 1992). Použili sme jeho kratšiu verziu vo vekovej skupine 15 – 16 ročných adolescentov 
všeobecnej populácie, v počte 107. 

Popis piatich dimenzií NEO-FFI
Neuroticismus zisťuje individuálne rozdiely v emocionálnej stabilite a labilite. Jedinci s vy-

sokým skóre prídu ľahko do rozpakov, cítia sa zahanbení, neistí, nervózní, úzkostní, intenzívne 
prežívajú strach, obavy alebo smútok. Jedinci, ktorí dosahujú vysokého skóre extraverzie, sa 
popisujú ako spoločenskí, sebaistí, aktívni, zhovorčiví, energickí, veselí a optimistickí. Dimenzia 
otvorenosť skúsenosti: ľudia s vysokým skóre v tejto dimenzii majú živú predstavivosť, sú 
citliví na estetické podnety, vnímaví k vnútorným pocitom, uprednostňujú rozmanitosť, sú 
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zvedaví, majú nezávislý úsudok. Často sa správajú nekonvenčne, skúšajú nové zpôsoby jedna-
nia a dávajú prednosť zmene. Prívetivosť je dimenzia vyjadrujúca interpersonálne správanie. 
Póly škály charakterizuje altruismus, schopnosť porozumieť druhým, sklon dôverovať druhým, 
uprednostnenie spolupráce a naopak nepriateľstvo, egocentrismus, tendencia k znevažovaniu 
cudzích zámerov. Vzťah k práci, aktívny proces plánovania, organizovania a realizácie úloh 
zisťuje dimenzia svedomitosť. Osoby s vysokým skóre na tejto škále sa popisujú ako cieľa-
vedomé, ctižiadostivé, usilovné a vytrvalé, systematické, disciplinované, spoľahlivé a presné 
(Hřebíčková, 2001). 

Časť detí z obidvoch vzoriek, v počte 107, vo veku 15 – 18 rokov, vyplnilo aj dotazník 
NEO-FFI. Skúmali sme vzájomné korelácie jednotlivých dimenzií. Očakávali sme vzájomnú 
koreláciu dimenzie neuroticizmus s dimenziou harm avoidance, extraverzie a otvorenosti 
s dimenziou novelty seeking, prívetivosť s dimenziou reward dependence, svedomitosť s di-
menziou self-directedness. 

Súčasťou záverečného hodnotenia bolo vytvorenie noriem pre jednotlivé vekové skupiny 
slovenských detí. Dotazník aj získané normy sme použili v ďalšom výskume. 

2. ETAPA
Výber pacientok do štúdie prebiehal na štyroch pracoviskách: 

Klinika detskej psychiatrie DFNsP, II. Detská klinika DFNsP, Oddelenie porúch príjmu 
potravy Psychiatrickej kliniky FNsP a LF UK a 3 pacientky boli liečené na Psychosomatickom 
oddelení PL Pezinok. Vo výbere sme sa zameriavali len na pacientky s mentálnou anorexiou 
reštrikčného typu. Niektoré pacientky nespĺňali všetky kritériá MKCH pre mentálnu anore-
xiu. Atypické formy ochorenia boli vybraté do štúdie iba v prípade, že napriek neprítomnosti 
niektorého príznaku ochorenia (úplná amenorea a popieranie túžby po štíhlosti) prišlo k vý-
znamnému poklesu hmotnosti a strate funkčnosti pacientky. Všetky vybraté pacientky boli 
z nejakých dôvodov hospitalizované, v každom prípade išlo o závažnejšie formy poruchy. 

Úvodné hodnotenie pacientky pozostávalo: 
Z registrácie základných sociodemografických, antropometrických a klinických dát (výška, 

hmotnosť, vyhodnotenie deficitu hmotnosti). Ďalej bolo realizované kompletné klinické vyšet-
renie a zaznamenané dôležité údaje o klinickom stave pacientky a anorektickej symptomatike. 
Symptomatiku viazanú na poruchy príjmu potravy sme vyšetrili pomocou dotazníka EDI-I 
(Eating disorder inventory). EDI je sebaposudzujúci dotazník, ktorý sa používa k vyhodnoteniu 
prítomnosti poruchy príjmu potravy – ako anorexie, tak aj bulímie a záchvatovitého prejedania. 

Dotazník porúch stravovania pozostáva zo 64 otázok rozdelených do 8 subškál na 0 – 6 bo-
dovom skóre. Jednotlivé subškály sú: túžba po štíhlosti (nadmerné obavy s diétou, posadnutosť 
hmotnosti a strach z priberania na váhe), interpersonálny stres (nechuť k blízkym a dôverným 
vzťahom), perfekcionizmus (nespokojnosť so všetkým čo nie je dokonalé), bulímia (striedanie 
prejedania a zvracania), strach z dospievania (strach čeliť požiadavkám dospelosti), interocep-
tívne vnímanie (meria schopnosť jednotlivca rozlišovať svoje pocity, odlíšiť pocity hladu a sý-
tosti), nespokojnosť s vlastným telom, neefektivita (hodnotí pocity nedostatočnosti, neistoty, 
bezcennosti a straty kontroly nad životom) (Garner, a kol. 1983) (Paclt I, Florian J a kol., 1998). 
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Kľúčové vyšetrenie, vyšetrenie osobnosti sme uskutočnili pomocou dotazníka tempe-
ramentu a charakteru, u pacientok vo veku 16 – 18 prostredníctvom dospelej verzie – TCI 
a u pacientok vo veku 11 – 15 prostredníctvom juniorskej verzie – JTCI. Dospelú verziu sme 
prevzali od českých kolegov (M. Preiss, J. Klosse, Psychiatrické centrum, Praha), kde bola štan-
dardizovaná a validizovaná. Použili sme slovenský preklad kolegu dr. Hrubého (Hrubý, 2007, 
2009). Dospelá verzia s 256 otázkami bola administrovaná pacientkám elektronickou formou. 

Úvodné hodnotenie sme doplnili ešte záznamom o stave pacientky prostredníctvom 
upravenej Morgen-Russelovej škály (Morgan, Hayward, 1988), ktorá sa používa na hodnotenie 
efektu liečby u pacientok s PPP. Záznam sme uskutočnili pre možnosť porovnania aj v úvode 
aj na konci liečby. 

Uvedená posudzovacia škála je ako štatisticky analyzovaná škála na dvoch súboroch pa-
cientov trpiacich mentálnou anorexiou. Bola vytvorená s cieľom vylepšiť štandardnú rutinnú 
dokumentáciu v klinickej praxi. Škála formou riadeného interview preverí stav pacienta v 5 ob-
lastiach: stravovanie, vnímanie zovňajšku, menzes, postoj k menštruačnému cyklu, duševný 
stav a socioekonomické fungovanie. Vzhľadom na to, že sa škála používa u dospelých, pre účely 
nášho výskumu sme otázky čiastočne prispôsobili (vynechaním otázok na psychosexuálny 
status, zmenou otázok, zameraných na sociálnoekonomickú funkčnosť). 

Následne boli pacientky štandardne liečené. V úvode absolvovali podrobné psychiatrické 
a psychologické vyšetrenie. Počas 6 mesiacov sa podrobili režimovej liečbe s realimentáciou 
počas hospitalizácie, s pokračovaním v ambulantnej liečbe s psychoterapeutickou starostlivos-
ťou a v prípade potreby farmakoterapiou. Ambulantné psychiatrické kontroly boli realizované 
minimálne 1 × mesačne. 

Záverečné hodnotenie
Na záver sledovania sme zaznamenali hmotnosť, symptomatiku MA, pomocou EDI 1. 
Efekt liečby sme hodnotili prostredníctvom upravenej Morgen-Russelovej škály. Ďalším 

kritériom bol nárast hmotnosti po liečbe. Následne sme pacientky rozdelili na: 
a. skupinu pacientov reagujúcich pozitívne, zmenou klinického obrazu (zlepšenie – ZP)
b. skupinu pacientov bez významnej zmeny v klinickom obraze (rezistencia – RP)

Kritériá a spôsob hodnotenia odpovede na liečbu:
Skóre v upravenej Morgen-Russelovej škále

Zlepšenie alebo pozitívnu reakciu na liečbu sme zaznamenali, ak rozdiel skóre Morgen-
-Russelovej škály v čase po absolvovaní liečby – T180 a skóre na začiatku liečby – v čase T0 
bol vyšší ako 30 % z rozdielu medzi maximálnym možným skóre a skóre v čase T0. 

Nárast hmotnosti
Zlepšenie sme zaznamenali ak: hmotnosť v čase T180 je minimálne 50 % z rozdielu ideálnej 

hmotnosti a hmotnosti v čase T0. Vzhľadom na to, že BMI v detskom a adolescentnom veku 
nie je dostatočným ukazovateľom a v priebehu vývoja sa mení, k posúdeniu deficitu hmotnosti 
a ideálnej hmotnosti sme použili rastové diagramy z roku 2005 (Lesný, Krásničanová, 2005). 
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Pacientky sme považovali za zlepšené, alebo odpovedajúce na liečbu, ak sa zlepšili v obi-
dvoch parametroch, aj v Morgen-Russelovej škále aj v hmotnosti. Výsledky sme štatisticky 
vyhodnotili. 

Protokol štúdie
V protokole štúdie sme zaznamenali sociodemografické dáta pacientky: vek, trvanie 

ochorenia, vzdelanie-školské zaradenie, ďalej údaje o hmotnosti výške. Zaznamenali sme 
stručne klinické vyšetrenie najmä so zameraním na vnímanie, myslenie a emotivitu. Zvlášť 
sme zaznamenali anorektickú symptomatiku. Do protokolu boli zaznamenané aj dosiahnuté 
skóre v jednotlivých dotazníkových metód: EDI-I a TCI/JTCI, údaje o realizovanej liečbe a na 
záver sme zaznamenali výsledky záverečného hodnotenia: Morgen-Russelovej škály a merania 
hmotnosti. 

Súčasťou protokolu bol aj informovaný súhlas pre rodičov, resp. pre pacientku – podľa veku.

Psychiatrické vyšetrenie
Základné psychiatrické vyšetrenie spočívalo vo vyšetrení pacienta a odobraní anamnes-

tických údajov od rodičov. 

1.3  ŠTANDARDIZÁCIA A VALIDIZÁCIA  
OSOBNOSTNÉHO DOTAZNÍKA JTCI

1.3.1 Cieľ
Sprístupnenie dotazníka temperamentu a charakteru JTCI: preklad, analýza psychomet-

rických vlastností, štandardizácia a validizácia. 

1.3.2 Materiál a metódy
Štandardizačná vzorka

Štandardizáciu a validizáciu osobnostného dotazníka sme realizovali na vzorkej všeobecnej 
ako aj klinickej populácie detí vo veku 10 – 16 rokov. 

Dotazník bol administrovaný žiakom základných škôl a osemročných gymnázií v piatich 
rôznych regiónoch Slovenska. Pre rôznorodosť vzorky boli zaradené deti z vidieka, aj z mest-
ských aglomerácií, zo škôl štátnych, súkromných aj cirkevných. Výsledný počet detí všeobec-
nej populácie bol 611. Podmienkou zaradenia bol vek, schopnosť čítať a dotazníky s 3 a viac 
chýbajúcimi otázkami boli vyradené. Testovania sa zúčastnili výhradne deti s potvrdeným 
informovaným súhlasom rodičov. 

Klinická vzorka
Dotazník sme administrovali aj na klinickej populácii. Klinická vzorka pozostávala z pacien-

tov Kliniky detskej psychiatrie LFUK, v počte 142 detí vo veku 10 – 16 rokov. Vylučovacími krité-
riami bol intelekt nižší ako 70 IQ, organické poškodenie mozgu a závažné somatické ochorenie. 

Zaradené boli deti s nasledujúcim spektrom diagnóz: poruchy správania, poruchy z okruhu 
schizofrénie, poruchy príjmu potravy, neurotické poruchy a emočné poruchy so začiatkom 
v detstve. Dotazník bol administrovaný v rámci diagnostiky, na začiatku hospitalizácie. 
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1.3.3 Štatistika
Pre temperamentové a charakterové škály bola vypočítaná stredná a štandardná odchýlka. 

Overili sme normalitu získaných dát. T – test bol použitý pre nezávislé vzorky, s cieľom určiť 
rozdiel dosiahnutého skóre medzi pohlaviami a dvojvzorkový test bol pre stanovenie štatis-
tickej signifikancie. Vnútorná konzistencia škál JTCI bola stanovená použitím Cronbachovej 
alfa. Na výpočet test-retest reliability, interkorelácií medzi dimenziami a koreláciami medzi 
dimenziami JTCI a NEO-FFI bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. Výpočty boli realizo-
vané pomocou SPSS verzia 17. Kvantifikácia rozdielov jednotlivých dimenzií medzi klinickými 
podskupinami bola vypočítaná pomocou transformácie Z-skóre – popísaná v Howel, 2002. 
Z-skóre nad 2 značí vyšší a Z-skóre nad 3 naznačuje signifikantne vysoký rozdiel. 

Tabuľka č. 9: Prehľad základných demografických údajov o pacientkách

PARAMETER PACIENTKY POČET

Zaradenie/
Vylúčenie

zaradené do štúdie 43

ukončili sledovanie 39

neukončili sledovanie 4

Socio-demografické
údaje

VEK (priemer) 15,1±1,7

TRVANIE OCHORENIA (priemer) 13,39±8,43

školské zaradenie:  ZŠ 
gymnázium 
stredná odborná škola

19 
14 

6

Antropometrické 
parametre

HMOTNOSŤ (priemer) 42,23±6,6

VÝŠKA (priemer) 165,75±6,49

Diagnóza mentálna anorexia 36

atypická mentálna anorexia 3

Doterajšia liečba prvozáchyt ochorenia 31

liečba  ambulantná 
hospitalizácia (nepsychiatrická)

6 
2

Klinické údaje symptómy depresívnej poruchy 17

suicidálne ideácie 4

symptómy obsedantno-kompulzívnej poruchy 3

porucha vnímania telovej schémy 22

excesívne cvičenie 29
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1.3.4 Výsledky
Deskriptívne charakteristiky

Základné deskriptívne charakteristiky, priemer, štandardná odchýlka dosiahnutého skóre 
v jednotlivých dimenziách JTCI v kontrolnej vzorke všeobecnej populácie slovenských detí 
rozdelená podľa pohlavia, je uvedená v tabuľke č. 10. Medzi populáciou chlapcov a dievčat sú 
signifikantné rozdiely v jednotlivých dimenziách, dievčatá dosahujú vyššie skóre v dimenziách 
závislosť na odmene, sebariadenie, kooperatívnosť ako aj v dimenzii sebapresiahnutie (reward 
dependence, self-directedness, cooperativness, self-transcendence). 

Vplyv veku na výšku dosiahnutého skóre je uvedený na obrázku č. 5. Graf ukazuje nárast 
skóre dimenzie vyhľadávanie nového (novelty seeking) s narastajúcim vekom a naopak po-
kles v dimenzii vyhýbanie sa poškodeniu. Medzi vekom 11 – 13 je zjavná tendencia v poklese 
v dvoch charakterových dimenziách – sebariadenie a kooperatívnosť. 

Tabuľka č. 10:  Deskriptívne charakteristiky JTCI dimenzií u všeobecnej populácie  
slovenských detí

(N = 611) počet 
položiek

celá skupina
priemer (SD)

chlapci 
(N = 275) 
priemer (SD)

dievčatá 
(N = 336) 
priemer (SD) 

t-value

Novelty seeking 18 8,72 (3,67) 9,09 (3,53) 8,43 (3,76) 2,21*

Harm Avoidance 22 7,56 (4,28) 7, 41 (3,99) 7,69 (4,50) -0,81

Reward Dependence 9 4,54 (1,88) 3,95 (1,68) 5,03 (1,91) -7,31**

Persistence 6 2,94 (1,52) 2,97 (1,58) 2,92 (1,48) 0,45

Self-Directedness 20 13,08 (3,27) 12,72 (3,07) 13,36 (3,39) -2,42*

Cooperativeness 20 14,33 (3,36) 13,04 (3,32) 15,39 (3,01) -9,17**

Self-Transcendence 10 4,77 (2,44) 4,43 (2,44) 5,04 (2,40) -3,10**

Fantasy (ST1) 5 2,06 (1,52) 1,93 (1,52) 2,17 (1,52) -1,89

Spirituality (ST2) 5 2,70 (1,52) 2,49 (1,49) 2,87 (1,52) -3,06**

* p < = 0,05; ** p < = 0,01
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Obr. č. 5 Vplyv veku na dimenzie JCTI

Reliabilita JTCI
Koeficient Cronbachovej alfa pre jednotlivé dimenzie zvlášť pre kontrolnú a zvlášť pre 

klinickú vzorku uvádzam v tab. č. 11. V obidvoch vzorkách 3 z dimenzií dosahujú hodnoty nad 
0,7. Koeficienty v ostatných dimenziách sú v akceptovateľnom rozmedzí (0,6 – 0,75) okrem 
dimenzií závislosť na odmene (reward dependence) a zotrvačnosť (persistence), ktoré ukazujú 
nižšiu úroveň vnútornej konzistencie. 

Tabuľka č. 11: Interná konzistencia škál JTCI u kontrolnej a klinickej vzorky

JTCI dimenzie
počet 
položiek 

Cronbach alpha

kontrolná vzorka 
(N = 611)

klinická vzorka (N = 142)

Novelty Seeking 18 0,73 0,72

Harm Avoidance 22 0,78 0,83

Reward Dependence 9 0,50 0,52

Persistence 6 0,48 0,39

Self-Directdness 20 0,64 0,74

Cooperativness 20 0,71 0,78

Self-Transendce 10 0,68 0,73

Fantasy (ST1) 5 0,63 0,61

Spirituality (ST2) 5 0,62 0,67
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Interkorelácie medzi dimenziami
Vzájomné vzťahy medzi dimenziami sú prezentované v tabuľke č. 12. Prezentované interko-

relácie sú vypočítané iba pre kontrolnú vzorku detí. Najvyššia korelácia bola medzi dimenziami 
sebariadenie (self-directedness) a vyhýbanie sa poškodeniu (harm avoidance): 0,46 a medzi 
kooperatívnosťou (cooperativness) a vyhľadávaním nového (novelty seeking): -0,41. Ďaľšie 
signifikantné korelácie boli medzi dimenziou vyhľadávanie nového (NS) a dimenziami zotr-
vačnosť (persistence): 0,36 a vyhýbanie sa poškodeniu (harm avoidance): -0,22. 

Tabuľka č. 12: Interkorelácie medzi dimenziami JTCI

NS HA RD P SD CO ST ST1 ST2

NS –

HA -0,22** –

RD -0,17** -0,04 –

P -0,36** -0,05 0,09* –

SD -0,12** -0,46** 0,21** 0,24** –

CO -0,41** -0,01 0,37** 0,18** 0,31* –

ST -0,02 0,17** 0,04 0,05 -0,12** 0,03 –

ST1 0,11* 0,12** -0,06 -0,06 -0,14** -0,06 0,80** –

ST2 -0,13** 0,15** 0,11** 0,14** -0,05 0,11** 0,80** 0,28** –
NS – novelty seeking, HA – harm avoidance, RD – reward dependence, P – persistence, SD – self-directedness, 
CO – cooperativeness, ST – self-transcendence, ST1 – fantasy, ST2 – spirituality
p < = 0,05; ** p < = 0,01

Test – retest reliabilita
K vyhodnoteniu sme administrovali JTCI dotazník opakovane u malej vzorky 20 pacientov 

s intervalom medzi administráciami 3 – 4 týždne. Pearsonova korelácia medzi testovaniami 
bola väčšinou nad 0,7 (NS 0,83, HA 0,87 RD 0,80 P 0,72 SD 0,50 CO 0,85 ST 0,78). 

Porovnanie všeobecnej a klinickej populácie
Porovnanie je uvedené v tabuľke č. 13. Klinická populácia dosahuje vyššie skóre v dimenzii 

vyhýbanie sa poškodeniu (Harm Avoidance), avšak vzorka zdravých detí dosahuje vyššie skóre 
v dimenziách sebariadenie a sebapresiahnutie (Self-directedness, Self-transcendence). 
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Tabuľka č. 13: Porovnanie JTCI dimenzií v kontrolnej vzorke a klinickej vzorke

kontrolná vzorka
(N = 611)
Mean (SD)

klinická vzorka  
(N = 142) 
Mean (SD) 

t-value

Novelty Seeking 8,72 (3,67) 8,43 (3,63) 1,09

Harm Avoidance 7,56 (4,28) 9,03 (4,99) -3,54**

Reward Dependence 4,54 (1,88) 4,50 (1,96) 0,27

Persistence 2,94 (1,52) 3,03 (1,44) -0,57

Self-Directedness 13,08 (3,27) 12,34 (3,76) 2,36*

Cooperativeness 14,33 (3,36) 14,64 (3,77) -0,94

Self-Transcendence 4,77 (2,44) 4,03 (2,53) 3,24**

Fantasy (ST1) 2,06 (1,52) 1,68 (1,42) 2,74**

Spirituality (ST2) 2,70 (1,52) 2,35 (1,58) 2,47*

* p < = 0,05; ** p < = 0,01

V klinickej vzorke sú zahrnutí pacienti s rôznymi diagnózami. Za účelom analýzy a po-
rovnania dosiahnutého skóre u jednotlivých diagnóz, rozdelili sme klinickú vzorku na 5 pod-
skupín. V každej podskupine boli zaradení pacienti so špecifickou psychiatrickou diagnózou. 
Podskupiny sú popísané v tab. č. 14. 

Tabuľka č. 14: Popis klinických podskupín podľa diagnóz (n = 141), MKCH a DSM IV

ICD
CODE

DSM
CODE

diagnózy MKCH diagnózy DSM N

F90
F91, F92, 
F10-19

314 
292.9

hyperkinetická porucha správania, n = 11
poruchy správania, zmiešané poruchy 
správania a emócií, n = 27
psychické poruchy a poruchy správania 
zapríčinené zneužívaním psychoaktívnych 
látok, n = 9

porucha pozornosti 
s poruchou správania 
a poruchy správania 
súvisiace so zneužívaním 
psychoaktívnych látok

47

F20-25 295 
297

schizofrénia, schizotypové poruchy 
a bludové poruchy 

schizofrénia a iné 
psychotické poruchy

12

F93-98
F30-32

296 
307

emočné poruchy so začiatkom v detstve 
afektívne poruchy 

afektívne poruchy,  
tikové poruchy 19

F40-48 300 neurotické poruchy,  
reakcia na stres a somatoformné poruchy 

úzkostné poruchy,  
disociatívne poruchy, 
somatoformné poruchy

49

F50 307 poruchy príjmu potravy poruchy príjmu potravy 15

Vypočítané Z-skóre pre jednotlivé podskupiny sú prezentované v obr. č. 6. 
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Medzi skupinami sme našli nasledujúce rozdiely: Pacienti s poruchami správania dosahujú 
vyššie skóre vo vyhľadávaní nového (NS) a dosahujú nízke skóre v charakterových dimenziách 
sebariadenie (SD), kooperatívnosť (CO) a sebapresiahnutie (ST). Pacienti so schizofréniou, 
schizotypovou poruchou a bludovými poruchami sú charakterizovaní veľmi vysokým skóre 
vo vyhýbaní sa poškodeniu (HA) a nízkym sebapresiahnutím (ST). Pacienti s afektívnymi 
a emočnými poruchami dosahujú vyššie skóre vo vyhýbaní sa poškodeniu (HA), kooperatív-
nosti (CO) a nižšie skóre vo vyhľadávaní nového (NS). Pacienti s neurotickými poruchami, 
somatoformnými poruchami a reakciou na stres preukázali vyššiu mieru vo vyhýbaní sa 
poškodeniu (HA) a nižšiu v sebariadení (SD). Nakoniec pacientky s poruchami príjmu po-
travy dosiahli veľmi nízke skóre vo vyhľadávaní nového (NS) a vyššie skóre vo vyhýbaní sa 
poškodeniu (HA), kooperatívnosti (CO) a zotrvačnosti (P). 

Obr. č. 6  Z-skóre, rozdiel v dosiahnutom skóre u jednotlivých diagnostických skupín 
v porovnaní so všeobecnou populáciou. 
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Porovnanie JTCI a NEO-FFI
V tabuľke č. 15 sú uvedené vzájomné interkorelácie (Pearsonove korelácie) medzi dimen-

ziami dotazníka JTCI a osobnostného dotazníka NEO-FFI u kontrolnej aj u klinickej vzorky. 
Porovnanie ukázalo vzájomnú pomerne vysokú koreláciu medzi dimenziami Neuroticizmu 

a vyhýbanie sa poškodeniu (HA) ako aj s dimenziou sebariadenie (SD). 
Dimenzia extraverzie vysoko koreluje s dimenziou vyhýbanie sa poškodeniu (HA), avšak 

koreláciu s vyhľadávaním nového (NS) vidíme len u klinickej vzorky. Otvorenosť koreluje so 
sebapresiahnutím (ST) avšak nie s vyhľadávaním nového (NS). Dimenzia prívetivosť koreluje 
s kooperatívnosťou (CO) a závislosťou na odmene (RD). Nakoniec svedomitosť koreluje so 
sebariadením (SD) a zotrvačnosťou (P), ale aj s vyhľadávaním nového (NS). 

Tabuľka č. 15:  Korelácie medzi dimenziami JCTI a osobnostnými faktormi NEO-FFI 
u kontrolnej (N = 107) a klinickej vzorke (N = 39)

NS HA RD P SD CO ST ST1 ST2

Všeobecná vzorka (N = 107)

Neuroticizmus -0,32** 0,75** -0,10 0,23* -0,46** 0,01 0,24* 0,23* 0,17

Extraverzia 0,26** -0,60** 0,25** -0,02 0,23* 0,15 -0,05 -0,01 0,01

Otvorenosť -0,13 0,01 0,04 0,16 0,20* 0,17 0,40** 0,34** 0,33**

Prívetivosť -0,25** 0,15 0,26** 0,05 0,14 0,51** -0,11 -0,17 -0,02

Svedomitosť -0,34** -0,13 -0,04 0,53** 0,50** 0,28** -0,04 -0,16 0,11

Klinická vzorka (N = 39)

Neuroticizmus 0,31 0,62** -0,10 -0,36* -0,54** -0,14 0,46* 0,65* 0,11

Extraverzia 0,19 -0,39* 0,35* 0,13 0,38* 0,18 -0,05 -0,21 0,13

Otvorenosť -0,18 0,00 0,12 0,33* 0,18 0,46** 0,40** 0,36* 0,30

Prívetivosť -0,43** -0,29 0,42** 0,45** 0,33* 0,58** -0,17 -0,37* 0,08

Svedomitosť -0,59** -0,35* 0,01 0,63** 0,36* 0,39* 0,05 -0,24 0,30

NS – novelty seeking, HA – harm avoidance, RD – reward dependence, P – persistence, SD – self-directedness, 
CO – cooperativeness, ST – self-transcendence, ST1 – fantasy, ST2 – spirituality
* p < = 0,05; ** p < = 0,01

1.3.5 Diskusia
Deskriptívne charakteristiky

Vlyv veku na jednotlivé dimenzie JTCI je znázornený na obr. č. 5. 
Dimenzie najvýraznejšie ovplyvnené vekom sú vyhľadávanie nového (NS), vyhýbanie 

sa poškodeniu (HA) a sebariadenie (SD). Pokiaľ v dimenziách NS a SD získané skóre vekom 
narastá, skóre v dimenzii HA vekom klesá. Výsledky zodpovedajú výsledkom originálnej verzie 
(Luby, 1999). Vek detí v oboch vzorkách (11 – 16) je vekom intenzívnych vývojových zmien, t. j. 
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v oblasti neurokognitívnej, sociálnej ako aj emočnej a môžeme povedať, že dokazuje snahu 
jednotlivca preukazovať s narastajúcim vekom viac iniciatívy a nezávislosti, prejavujúcej sa 
v narastajúcej sebakontrole a sebariadení. 

Štúdia Brandstorma (Brandstorm, 2001) potvrdila vplyv veku na získané skóre dimenzií TCI 
na rozsiahlej vzorke probandov v rozpätí veku 13 – 80. Vekom najviac ovplyvnené dimenzie 
boli sebariadenie (SD) a kooperatívnosť (CO). 

Vplyv pohlavia na získané skóre vidíme v tabuľke č. 10. Dievčatá skórujú signifikantne 
vyššie v dimenziách závislosť na odmene, sebariadenie, kooperatívnosť, pokiaľ chlapci skórujú 
vyššie v dimenzii vyhľadávanie nového. Z uvedených výsledkov vyplýva tendencia k väčšej 
otvorenosti, citlivosti, priateľskosti a zodpovednosti u dievčat a tendencia k exploratórnemu 
správaniu, impulzivite a kreativite u chlapcov. Podobné rozdiely medzi pohlaviami získali 
v svojom súbore aj autori pôvodnej verzie (Luby, 1999), ako aj autori nemeckej a kórejskej 
verzie (Schmeck, 2001; Lyoo, 2004). 

Z uvedeného vyplýva, že pri hodnotení temperamentu a charakteru prostredníctvom JTCI 
treba brať do úvahy vek aj pohlavie. 

Vnútorná konzistencia škál
Jedným z cieľov prvej etapy bolo preveriť psychometrické vlastnosti slovenskej verzie JTCI. 
Výsledné parametre týkajúce sa vnútornej konzistencie jednotlivých škál (tab. č. 11) sú 

porovnateľné výsledkami publikovanými v originálnej verzii JTCI (Luby, 1999), ako aj výsled-
kami nemeckej (Schmeck, 2001), francúzskej (Asch, 2009) a kórejskej (Lyoo, 2004) verzie 
JTCI. Hodnoty Cronbachovej alfa pre dimenzie závislosť na odmene (RD) a zotrvačnosť (P) 
sú nižšie ako v pôvodnej dospelej verzii. Je to pravdepodobne spôsobené menším množstvom 
položiek v danej škále. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že získané výsledky potvrdzujú 
internú reliabilitu slovenskej verzie JTCI. Dimenzia sebapresiahnutie nie je v detstve ešte 
natoľko diferencovaná, preto je ponechaná v dvoch subdimenziách (fantázia, a spiritualita). 

Retest
Test-retest korelácia ukázala vysokú reliabilitu s výsledným skóre vo všeobecnosti nad 0,7. 

Vo všeobecnosti sú hodnoty vyššie ako v práci Cloningera, avšak interval medzi administrá-
ciami bol podstatne kratší (3 – 4 týždne proti 6 mesiacom). 

Interkorelácie medzi dimenziami
Interkorelácie medzi jednotlivými faktormi, ktoré sú zhrnuté v korelačnej matrix v tabuľke 

č. 12. sú všeobecne nízke. Zo vzájomných temperamentových korelácií zisťujeme relatívne 
vyššiu negatívnu koreláciu (-0,36) medzi dimenziou vyhľadávanie nového (NS) a dimenziou 
zotrvačnosť (P) ako aj signifikantne vyššiu negatívnu koreláciu (-0,22) medzi dimenziou vy-
hľadávanie nového a vyhýbanie s poškodeniu (HA), typickú pre dospelý vek. V pôvodnej práci 
uvedená korelácia chýba, čo je pravdepodobne dané širším rozpätím veku vo vzorke sloven-
ských detí (vs. 9 – 13 v práci Luby 1999). Výsledky potvrdzujú, že jednotlivci temperamentovo 
impulzívni s prevahou exploratívneho správania a kreativity budú menej vytrvalí, menej 
úzkostní a opatrní. 
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Vzájomné korelácie temperamentových a charakterových dimenzií sú vyššie pre vyhľadáv-
nie nového (NS) a kooperatívnosť (CO) (-0,41), pre vyhýbanie sa poškodeniu (HA) a sebaria-
denie (SD) (-0,46). Z uvedeného vyplýva, že jednotlivci s proaktívnym a iniciačným správaním 
majú nižšiu mieru schopnosti spolupracovať a jednotlivci s vyššou mierou inhibície a úzkosti 
majú tendenciu byť menej cieľavedomí. Uvedené výsledky potvrdzujú aj zistenia autorov 
originálnej verzie aj autorov nemeckej verzie (Luby, 1999; Schmeck, 2001).

VALIDITA
Porovnanie s osobnostným dotazníkom NEO-FFI. 
Porovnanie dimenzií JTCI s jednotlivými škálami osobnostného dotazníka NEO-FFI je 

zobrazené v tabuľke č. 3. 
Vzájomné korelácie jednotlivých dimenzií potvrdili naše očakávania:
Neuroticizmus, ktorý odráža mieru prispôsobenia, vs. emocionálnu nestabilitu a identifi-

kuje osoby náchylné na nepohodu, nerealistické myšlienky a maladaptívne zvládacie stratégie 
pozitívne koreluje s vyhýbaním poškodeniu (HA) a negatívne s vyhľadávaním nového (NS) 
a sebariadením (SD). Extraverzia, ktorá meria interpersonálne interakcie, stupeň celkovej 
aktivity ako aj schopnosť prežívať radosť, pozitívne koreluje s vyhľadávaním nového (NS) 
a závislosťou na odmene (RD) a negatívne s vyhýbaním sa poškodeniu (HA). Dimenzia otvo-
renosť nekoreluje ako sme očakávali s dimenziou vyhľadávanie nového, ale nakoľko otázky sú 
zamerané skôr na otvorenosť voči podnetom zo strany umenia a krásy, koreluje s dimenziou 
sebapresiahnutie (ST). Prívetivosť meria kvalitu interpersonálnej orientácie pozitívne koreluje 
so závislosťou na odmene (RD), negatívne koreluje s dimenziou vyhľadávanie nového (NS). 
Svedomitosť, ktorá odráža stupeň organizovanosti, vytrvalosti a motivácie v správaní zame-
ranom na cieľ pozitívne koreluje so sebariadením (SD), kooperatívnosťou (CO) a negatívne 
s vyhľadávaním nového (NS). 

Porovnanie dimenzií so škálami NEO-FFI je nepriamym dôkazom validity, t. j. dotazník 
JTCI meria to, čo od neho očakávame. 

Porovnanie všeobecnej a klinickej populácie
Porovnanie vzorky bežnej populácie s klinickou populáciou ukázalo významné rozdiely 

v temperamentovej dimenzii vyhýbania sa poškodeniu (HA) s vyšším skóre vo vzorke klinickej 
populácie a s vyšším skóre v charakterovej dimenzii sebariadenie (SD) u normatívnej popu-
lácie, naopak vyššie skóre v dimenzii sebapresiahnutie (ST) u hospitalizovaných pacientov. 
Dimenzia HA je vyjadrením pesimistických očakávaní, strachom, vyššou unaviteľnosťou, 
v rámci psychopatológie koreluje s depresivitou a úzkosťou. Nízke skóre v dimenzii SD je vý-
razom nezrelosti charakteru, vzťah k psychopatológii, predovšetkým k poruchám osobnosti 
je opakovane potvrdený (Cloninger, 1994; Preiss, 2002). 

Získané výsledky odrážajú zloženie klinickej vzorky, v ktorej je väčšie zastúpenie úzkost-
ných a depresívnych pacientov (vyššie HA) ako pacientov s poruchami správania (vyššie NS), 
s väčšou mierou impulzivity a explozivity. Z-skóre osobnostných profilov každej podskupiny 
podľa diagnóz je v obr. č. 6. 
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PORUCHY SPRÁVANIA a ADHD a ZNEUŽÍVANIE
Osobnostný profil detí s poruchami správania a zneužívaním podľa JTCI je charakterisitický 

vyššiou mierou iniciatívnosti, impulzivity, exploračného správania a výraznou tendenciou k ne-
dostatočnej zodpovednosti, cieľavedomosti a vytrvalosti. Vykazujú nedostatočnú schopnosť 
spolupracovať s druhými, rovnako ako nízkou mierou fantázie a spirituality. 

Viaceré práce preukázali, že profil detí s ADHD/hyperkinetickou poruchou správania vyka-
zuje vyššie hodnoty vo vyhľadávaní nového (NS) a nízke skóre v zotrvačnosti (P) a v charakte-
rových dimenziách (SD, RD) v porovnaní so zdravými kontrolami a to v hodnotení rodičov aj 
v sebahodnotení detí. Nízke skóre v dimenzii sebariadenie (SD) koreluje so stupňom závažnosti 
ADHD (Cho,S. C., Lyoo,I. -K. 2008; CHo, S. C., 2009; Hee, J., Y, 2005). 

Vysoké skóre NS a nízke skóre v P bolo zistené aj u jedincov so závislosťou na psycho-
aktívnych látkach (jedinci zneužívajúci kokain, metaphetamin a iné), spolu s nízkym skóre 
v dimenzii SD ako aj v ostatných charakterových dimenziách (Herrero M J, 2008; Martinotti 
G, Cloninger R. C 2008; Yoon S. -J., 2007; Hossák 2004). Predkladané výsledky potvrdzujú 
publikované údaje ako aj klinickú skúsenosť. 

SCHIZOFRÉNIA a SCHIZOTYPOVÉ PORUCHY
Podľa JTCI je pre osobnostný profil pacientov so schizofréniou a schizotypovými porucha-

mi, v súbore charakteristický obavami, opatrnosťou, ľahkou unaviteľnosťou, pesimistickými 
očakávaniami, čo má za dôsledok zvýšenú úzkosť a inhibíciu správania. Je tu zjavná tendencia 
skôr k rezervovanosti, indiferentnosti a k pomalšiemu tempu. 

Aj keď diagnóza schizofrénie a schizotypových porúch nepatrí medzi poruchy, u ktorých 
autor (neurobiologického modelu osobnosti) odporúča využitie dotazníka TCI, niekoľko štúdií 
sa venovalo výskumu osobnostných charakteristík pacientov so schizofréniou, prípadne ich 
príbuzných (Bora, E, 2007). Výsledky sú podobné výsledkom Hori a kol. (2008), ktorí skúmali 
osobnostné črty pacientov so schizofréniou v porovnaní so zdravými jedincami. Pacienti 
dosahovali nízke skóre v dimenziách vyhľadávanie nového (NS), závislosť na odmene (RD), 
sebariadenie (SD) a kooperatívnosť (CO), naopak vysoko skórovali v dimenzii vyhýbanie sa 
poškodeniu (HA). Hansson a spol. (2001) zistili, že nižšie HA a vyššie skóre SD signifikantne 
korelujú s lepšou kvalitou života. Guilem a spol. (2002) potvrdili vplyv osobnostných čŕt na 
symptomatiku schizofrénie a sociálnu funkčnosť pacientov. Pokiaľ dezorganizácia a negatívna 
symptomatika má vzťah skôr k temperamentu, psychotické symptómy súvisia skôr s charak-
terovými abnormalitami. 

EMOČNÉ PORUCHY SO ZAČIATKOM V DETSTVE, AFEKTÍVNE PORUCHY
Podskupinu tvoria pacienti s afektívnymi poruchami (ľahká a stredná depresia) a pacienti 

s emočnými poruchami (zmiešané poruchy správania a emócií a tikové poruchy). Variabilita 
skupiny je pravdepodobne príčinou, že nachádzame skôr tendencie k rozdielom, ako signi-
fikantné rozdiely oproti kontrolnej vzorke. Pacienti vykazujú tendencie k zvýšenej inhibícii 
správania a zvýšenej úzkosti (HA) a nižšej miere iniciatívnosti, exploračného správania a im-
pulzivity (NS). Z porovnania charakterových dimenzií vyplýva nižšia miera zodpovednosti 
a cieľavedomosti (SD) a relatívne vyššia miera schopnosti spolupráce (CO). 
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Viacero štúdií potvrdzuje, že skóre v dimenzii vyhýbanie sa poškodeniu (HA) je ovplyv-
nené depresiou a úzkosťou (Cloninger, 1986)(Cloninger, Przybek, et al., 1994) (Cloninger, 
Svrakic and Przybeck, 2006), (Gurpegui, et al., 2009) (Preiss, 2000) (Hrubý, 2009). Dimenzia 
vyhýbanie sa poškodeniu (HA) je markerom emocionálnej vulnerability pri depresii, naopak, 
dimenzia sebariadenie (SD) je markerom exekutívnych funkcií, ochranného faktora depre-
sií. Prospektívne rodinné štúdie potvrdili, že osobnostné črty, merateľné dotazníkom TCI, 
môžu byť merítkom vulnerability a prediktorom depresívnej poruchy. Dimenzie HA a SD sú 
prognosticky významným faktorom pre epizódu veľkej depresie. Nárast skóre v dimenzii SD 
znamená súdržnosť osobnosti ako takej a je ochranným faktorom pred vznikom depresívnej 
poruchy (Cloninger R. C, 2006). 

NEUROTICKÉ PORUCHY, REAKCIA NA STRES, SOMATOFORMNÉ PORUCHY
V profile temperamentových dimenzií pacientov s neurotickými ochoreniami, kde boli 

zaradení pacienti so zmiešanou úzkostnou a depresívnou poruchou, disociatívnou a soma-
toformnou poruchou, obsedantne-kompulzívnou poruchou, panickou poruchou a poruchou 
prispôsobenia je významne vyššia miera inhbície správania a úzkosti (HA), z charakterových 
dimenzií je tendencia k nižšej zodpovednosti a cieľavedomosti (SD). Výsledky sa zhodujú 
s publikovanými údajmi, ohľadne neurotických porúch (internalizing problem), ktoré sa 
prejavujú ako stiahnutie, somatické sťažnosti, úzkostne-depresívne poruchy s vysokým 
skóre vo vyhýbaní sa poškodeniu (HA) a nízkym skóre v dimenzii závislosť na odmene RD 
(Seog et al., 2006). Ukázalo sa, že dimenzia vyhýbanie sa poškodeniu (HA) vykazuje súvis-
losť s úzkostnými poruchami a dimenzia sebariadenie skôr s obsedantne – kompulzívnou 
poruchou (Cho, S. C., 2009). 

PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
Skupina pozostávala z pacientok s reštrikčným typom mentálnej anorexie s vekovým 

priemerom 13 rokov. V porovnaní s kontrolnou vzorkou všeobecnej populácie je osobnostný 
profil charakteristický črtami ako rigidita, striedmosť, indiferentnosť, systematickosť (výrazne 
nízke vyhľadávanie nového NS). Významne vyššia je miera zotrvačnosti (P), pre ktorú je typický 
perfekcionizmus, usilovnosť a ambicióznosť a relatívne vyššia je miera inhibície správania 
a úzkosti (HA). Výsledky v plnej miere zodpovedajú publikovaným údajom z 10-ročnej meta-
-analýzy (Fassino, 2004). Autor predpokladá, že vyššia miera sebariadenia (SD) a zotrvačnosti 
(P) prispieva k udržaniu reštriktívneho správania. 

1.3.6 Záver
Slovenský preklad juniorskej verzie dotazníka temperamentu a charakteru má vyhovujúce 

psychometrické vlastnosti, vnútorná konzistencia škál je primeraná. Vek a pohlavie ovplyv-
ňujú dimenzie temperamentu (HA, NS, RD) a charakteru (SD, CO, ST). Klinická populácia 
preukázala rozdiel v porovnaní so všeobecnou vzorkou v dimenziách temperamentu (HA) 
a charakteru (SD, ST). Osobnostný dotazník JTCI má diskriminačnú schopnosť odlíšiť klinickú 
populáciu od všeobecnej. Analýza validity podporuje slovenskú verziu JTCI a jej výsledok je 
v súlade s neurobiologickou teóriou. 



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

89

Klinické implikácie
Realizovaná analýza psychometrických vlastností nám umožňila vytvoriť normy pre jed-

notlivé vekové kategórie, vyšpecifikovať rozdiely medzi pohlavím a charakterizovať obraz 
typický pre jednotlivé klinické skupiny, vrátane dievčat s poruchami príjmu potravy a prelo-
žený dotazník využiť v nasledujúcom výskume prognostických faktorov u mentálnej anorexie. 
Juniorský dotazník temperamentu a charakteru je možné využiť vo výskume širokého spektra 
duševných porúch. Dotazník sa ukazuje potencionálne využiteľný aj v diagnostike, avšak k vy-
užitiu v diagnostike je potrebné ďalšie skúmanie, resp. výskum na rozsiahlejšej klinickej vzorke. 
Svojou formou je dotazník JTCI, pre deti nenáročný a umožňuje rýchlu orientáciu v osobnosti 
vyšetrovaného dieťaťa. Pre vyššiu hodnovernosť získaných údajov je vhodné administrovať 
dotazník aj s rodičmi bez prítomnosti dieťaťa. 

1.4 VÝSKUM PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV
1.4.1 Ciele

a. Definovať parametre určujúce odpoveď pacientky na liečbu:
• Sledovaním sociodemografických parametrov (vek, pohlavie )
• Sledovaním klinických parametrov (výška, hmotnosť, % deficit hmotnosti)
• Rozborom prítomnej psychopatológie (klinický popis) 
• Analýzou symptómových charakteristík typických pre PPP (dotazník EDI)
• Definovaním osobnostných čŕt (temperament a charakter, dotazník – JTCI)

b. Objasniť vzájomné vzťahy symptómov PPP a osobnostných charakteristík
• Odčítaním vzájomných korelácií medzi získanými údajmi: demografickými, klinic-

kými, psychopatologickými a osobnostnými parametrami. 
c. Formulovať diagnostické a terapeutické odporúčania

1.4.2 Výskumná skupina/vzorka a použité metódy
Pacientky s mentálnou anorexiou
Vstupné kritériá pre zaradenie pacientov do štúdie:

a. ženské pohlavie
b.  splnené diagnostické kritériá pre dg. Mentálnej anorexie F50,0 alebo atypickej Men-

tálnej anorexie F50,1. reštrikčného typu (napriek neprítomnosti jedného z príznakov 
ochorenia: 1. úplná amenorea alebo 2. popieranie túžby po štíhlosti, nastal významný 
pokles hmotnosti a strata funkčnosti pacientky. Jednalo sa o pacientky so závažnejšou 
formou poruchy. Zaradené pacientky boli na začiatku sledovania hospitalizované). 

c. vek 11 – 19 rokov
d. bez somaticky závažných ochorení
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Vylučovacie kritériá
a. mentálna bulímia, záchvatovité prejedanie na začiatku sledovania
b. prítomnosť psychotickej symptomatiky
c. podpriemerný intelekt
d. nedostatočná spolupráca

1.4.3 Štatistická analýza
Sociodemografické a antropometrické, ktoré sú v aspoň intervalovej mierke, sú popí-

sané ako priemer a smerodajná odchýlka, v prípade, že dáta boli normálne rozdelené. Ak 
Shapiro-Wilkov test normalitu nepotvrdil, uvádzame medián s príslušným dolným a horným 
kvartilom. 

Pre testovanie rozdielov v jednotlivých premenných (charakteristikách pacientok a do-
siahnutom skóre v dotazníkoch EDI a TCI) medzi skupinami zlepšených pacientok (ZP) a re-
zistentných pacientok (RP) v danom čase sme použili nepárový t-test pre normálne rozdelené 
dáta – v opačnom prípade sme použili neparametrický Mann-Whitney U test. Mediány v do-
siahnutom skóre v EDI v rámci danej skupiny medzi začiatkom liečby, v čase T0 a po polročnej 
liečbe, v čase T180 sme testovali Wilcoxonovým testom. Vo všetkých prípadoch sme použili 
dvojstrannú alternatívu testu a významné rozdiely postulujeme pri hodnote p ≤ 0,05. 

Testovanie vzťahov medzi faktormi (možnými prediktormi) a efektom liečby sme vykonali 
bivariačnou aj multivariačnou analýzou. Spoločné pôsobenie troch a viacerých faktorov na 
výsledok liečby sme analyzovali viacnásobnou logistickou regresiou a významné prediktory 
(p ≤ 0,05) a klinicky zaujímavé faktory (0,2 ≤ p > 0,05) sme overili aj v bivariačnej analýze. 
Pre tieto faktory uvádzame hodnotu pomeru šancí OR (odds ratio), ktorá vyjadruje šancu na 
úspešnú hospitalizáciu pri jednotkovej zmene sledovanej charakteristiky. Pre OR bol vypočí-
taný aj 95 % interval spoľahlivosti (95 % CI) t. j. interval, kde sa s 95 % pravdepodobnosťou 
nachádza pravdivá hodnota relatívneho rizika pre sledovanú populáciu. Kombinácie význam-
ných prediktorov primárneho výstupu (úspešnosť hospitalizácie), ktoré sú merané resp. za-
znamenané na začiatku liečby, vytvárajú jednoduché predikčné modely, ktoré umožňujú 
identifikovať pacientky predisponované na neúspech liečby. Spoľahlivosť týchto modelov 
môže byť zvýšená po prípadnom rozšírení súboru. Bivariačné vzájomné vzťahy osobnostných 
charakteristík a psychopatológie MA sme testovali Spearmanovým korelačným koeficientom. 
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1.4.4 Výsledky
Parametre určujúce odpoveď pacientky na liečbu:
Deskriptívne charakteristiky/Sociodemografické a základné klinické dáta:

Základné deskriptívne charakteristiky, ako sú vek, počiatočná hmotnosť, deficit hmotnosti 
a následný nárast hmotnosti a trvanie ochorenia sú uvedené v tabuľke č. 16 a rozdiely medzi 
skupinami sú názorne zobrazené aj v krabicových grafoch. obr. č. 7. Významný štatistický roz-
diel medzi skupinami zlepšených a rezistentných pacientok je vo veku a v náraste hmotnosti 
po liečbe. Naopak nevýznamný rozdiel je v počiatočnej hmotnosti, percentuálnom deficite 
hmotnosti, v trvaní ochorenia a dĺžke hospitalizácie. 

Tabuľka č. 16: Rozdiely v deskriptívnych charakteristikách

pac. zlepšené ZP
N = 21

pac. rezistentné RP
N = 18 

p value

Median

Lower Q1
Upper Q3

Median

Lower Q1
Upper Q3

vek 14 (13,7-15,5) 16 (15-17) 0,0034**

hmotnosť v čase T0 (kg) 42 (37,8-47) 43,3 (40-47) 0,633

deficit hmotnosti (kg) 20 (13-27) 24,5 (15-30) 0,42

nárast hmotnosti (kg) 9,9 (7-11) 4,8 (2,5-8) 0,0002**

trvanie ochorenia (týždne) 10 (6-14) 12 (7-24) 0,118

hospitalizácia (týždne) 6 (5-10) 5,5 (5-10) 0, 9158 
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Obr. č. 7. Grafy: Rozdiely v deskriptívnych charakteristikách
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Rozbor prítomnej psychopatológie
Pacientky boli v úvode sledovania podrobené klinickému psychiatrickému vyšetreniu. 

Základné charakteristiky typické pre mentálnu anorexiu, výskyt komorbídnych ochorení sú 
zachytené v tabuľke č. 17. Na začiatku sledovania všetky zaradené pacientky spĺňali kritériá 
pre reštrikčný typ mentálnej anorexie, avšak počas polroka prebiehajúcej liečby sa u niekto-
rých pacientok pri pretrvávajúcej reštrikcii vyskytlo občasné zvracanie. V skupine zlepšených 
pacientok išlo o 3 pacientky, v skupine rezistentných o 6 pacientok, 2 z nich priznali striedanie 
epizód prejedenia a zvracania. 

Porucha vnímania telesnej schémy sa vyskytla v takmer rovnakom pomere v obidvoch 
skupinách, excesívne cvičenie, tiež typické pre pacientky s reštrikčným typom MA, sa vo vyššej 
miere vyskytlo v skupine zlepšených pacientok. Depresia a výskyt suicidálnych myšlienok bol 
vyšší v skupine rezistentných pacientok. Pokiaľ výskyt obsedantno-kompluzívnej poruchy bol 
v oboch skupinách nízky. 

Tabuľka č. 17: Klinická symptomatika v skupine zlepšených (ZP) a rezistentných pacientok (RP)

pac. zlepšené
N = 21

% pac. rezistentné
N = 18

%

Symptomatika MA

Reštrikcia 21 100 18 100

Purgatívne techniky počas ochorenia 3 14 6 33

Porucha vnímania TS 12 57 10 55

Excesívne cvičenie 17 80 12 66

Komorbidita

Depresia /suic tendencie 7/1 33/4 11/3 61/16

OCD 2 9 1 5

Analýza symptómových charakteristík typických pre PPP (dotazník EDI)
Podrobnejšiu analýzu symptomatiky MA, resp. zmeny v psychopatológii pacientok posky-

tuje porovnanie skupiny zlepšených a rezistentných pacientok v čase pred liečbou a po liečbe, 
prostredníctvom dotazníka EDI. Tabuľka č. 18. Pokiaľ na začiatku liečby sa všetky pacientky 
(následne zlepšené, aj následne rezistentné) odlišovali iba v položke interoceptívne vníma-
nie, v ostatných položkách EDI dotazníka nebol významnejší rozdiel, tak po pol roku liečby sa 
dosiahnuté skóre v skupine zlepšených pacientok značne odlišovalo od dosiahnutého skóre 
v skupine rezistentných pacientok. Predovšetkým v dimenziách: túžba po štíhlosti, bulímia, 
interoceptívne vnímanie, nespokojnosť s telom a neefektivita. 
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Tabuľka č. 18:  Rozdiel v položkách EDI medzi zlepšenými (ZP) a rezistentnými pacientkami 
(RP) na začiatku liečby (v čase T0) a po pol roku liečby (v čase T180). 

POLOŽKY EDI rozdiel medzi ZP a RP v T0 rozdiel medzi ZP a RP v T180

p-value

TÚŽBA PO ŠTÍHLOSTI 0,753 0,0002**

INTERPERSONÁLNY STRES 0,668 0,0408

PERFEKCIONIZMUS 0,894 0,208

BULÍMIA 0,999 0,0354**

STRACH Z DOSPIEVANIA 0,322 0,0946

INTEROCEPTÍVNE VNÍMANIE 0,026* 0,0093**

NESPOKOJNOSŤ S TELOM 0,081!!! 0,0076**

NEEFEKTIVITA 0,066!!! 0,0012**

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 klinicky významný v celkovom modeli

Rozdiel v dosiahnutom skóre položiek EDI medzi začiatkom a ukončením liečby, zvlášť 
v skupine zlepšených pacientok a zvlášť v skupine rezistentných pacientok, ukazuje tabuľka 
č. 19. Pokiaľ v skupine zlepšených pacientok sa dosiahnuté skóre na začiatku a na konci liečby 
výrazne odlišuje v dimenziách túžba po štíhlosti, bulímia, interoceptívne vnímanie, nespo-
kojnosť s telom a neefektivita, v skupine pacientok neodpovedajúcich na liečbu významnejší 
rozdiel vidíme len v položke interpersonálny stres, v iných položkách v tejto skupine medzi 
začiatkom a koncom liečby nenastal. 

Tabuľka č. 19:  Porovnanie skóre jednotlivých dimenzií EDI medzi začiatkom T0 a po pol 
roku liečby T180, zvlášť pre skupinu zlepšených (ZP) a zvlášť pre skupinu 
rezistentných pacientok (RP). 

POLOŽKY EDI ZP N = 21 RP N = 18

rozdiel medzi T0 a T180 rozdiel medzi T0 a T180

p-value

TÚŽBA PO ŠTÍHLOSTI 0,0006** 0,611

INTERPERSONÁLNY STRES 0,932 0,012**

PERFEKCIONIZMUS 0,243 0,389

BULÍMIA 0,018** 0,359

STRACH Z DOSPIEVANIA 0,189 0,939

INTEROCEPTíVNE VNÍMANIE 0,006** 0,330

NESPOKOJNOSŤ S TELOM 0,0001** 0,083

NEEFEKTIVITA 0,024** 0,932

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 klinicky významný v celkovom modeli
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Profil temperamentu a charakteru pacientok (dotazník – JTCI)
Porovnanie výšky dosiahnutého skóre v osobnostnom dotazníku JTCI medzi skupinami 

zlepšených a rezistentných pacientok je uvedené v tabuľke č. 20. Signifikantný rozdiel medzi 
skupinami je v dimenzii vyhýbanie sa poškodeniu (HA) a sebariadenie (SD), rozdiel na hranici 
významnosti je v dimenzii vyhľadávanie nového (NS). Pacientky neodpovedajúce na štan-
dardnú terapiu v trvaní pol roka dosiahli signifikantne vyššie skóre v dimenzii vyhýbanie sa 
poškodeniu (HA), nízke skóre v dimenzii sebariadenie (SD) a mali tendenciu k nižšiemu skóre 
v dimenzii vyhľadávanie nového (NS). 

Uvedené výsledky sú názorne zobrazené v grafoch 8 – 10. 

Tabuľka č. 20:  Porovnanie dosiahnutého skóre dotazníka TCI/JTCI medzi skupinou zlepšených 
pacientok (ZP) a rezistentných pacientok (RP)

JTCI dimenzie
ZP

Median

RP

Median
Mann-Whitney 
P-value

Harm Avoidance 35 77 0,0078**

Novelty-Seeking 36 23 0,0582*

Reward-Dependence 73 54 0,351

Persistence 91 85 0,394

Self-Directdness 70 35,5 0,0025**

Cooperativness 74 59,5 0,137

Self-Trancendens 46 55 0,374 

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 klinicky významný v celkovom modeli
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Obr. č. 8 Rozdiely v získanom skóre v jednotlivých dimenziách temperamentu a charakteru

TCI/JTCI Harm avoidance / vhýbanie sa poškodeniu

TCI/JTCI Self-Directedness / sebariadenie

TCI/JTCI Novelty seeking / vyhľadávanie nového
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Vzájomné korelácie získaných údajov: demografických, klinických  
a osobnostných parametrov
KLINICKY VÝZNAMNÉ PREDIKTORY (Bivariačná analýza)

Metódou logistickej regresie sa ako významné pre zaradenie do skupiny zlepšených pacien-
tok ukázali dimenzie temperamentu: vyhýbanie sa poškodeniu (HA) a charakterová dimenzia 
sebariadenie (SD). Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 21. Čím nižšie skóre v HA a čím vyššie 
skóre v SD, tým pravdepodobnejšie je zaradenie pacientky do skupiny, ktorá dobre reagovala 
na liečbu. 

Významným spolupôsobiacim faktorom je vek. Zaradením veku do modelu štandardizuje-
me ostatné prediktory (skúmame ich „očistený“ vplyv na výsledok, t. j. zaradenie do skupiny). 

Tabuľka č. 21

Logistická regresia p-value Odds Ratio 
pre jednotkovú zmenu skóre

TCI/JTCI
Harm Avoidance 

0,0104 0,968

TCI/JTCI
Self-Directedness 

0,0074 1,041

Vek 0,0096 0,514

OR(odds ratio) = vyjadruje „vzdialenosť“ od vyrovnaných šancí zaradenia do skupín
(OR = 1 znamená žiadny/nediskriminujúci efekt prediktora)
Ak OR ≥ 1 tak platí: Čím ↑skóre tým ↑ pravdep. zaradenia do skupiny zlepšených pac. 
Ak OR ≤ 1tak platí: Čím ↓skóre tým ↑ pravdep. Zaradenia do skupiny zlepšených pac. 

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 klinicky významný v celkovom modeli

Ako štatisticky významné sa ukázali aj nasledujúce prediktory uvedené v tabuľke č. 22. 
Uvedený výsledok znamená: vyššie skóre v dimenzii vyhľadávanie nového (NS) zvyšuje 

šance zaradenia do skupiny pacientok reagujúcich na liečbu. Naopak čím je nižšie skóre v di-
menzii interoceptívne vnímanie v dotazníku EDI, krátke trvanie ochorenia a nízke celkové skóre 
v dotazníku EDI, tým je vyššia šanca zaradenia pacientky do skupiny zlepšených pacientok. 

Tabuľka č. 22

Logistická regresia p-value Odds Ratio
pre jednotkovú zmenu skóre

TCI/JTCI
Novelty-Seeking

0,063 1,027

Trvanie ochorenia 0,086 0,926

EDI v T0
Interocept. vnímanie

0,096 0,863

EDItotal v T0 0,202 0,981

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 štat. významný v celkovom modeli
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VÝZNAMNÉ MODELY (multivariačná analýza)
V bivariačnej analýze sa ukazujú natoľko zaujímavé prepojenia niektorých prediktorov 

s výsledkom, že sme pokračovali multivariačnou analýzou hľadaním najvhodnejších predikč-
ných modelov, v ktorých spolupôsobenie viacerých faktorov predurčuje výsledné zaradenie 
do skupiny zlepšených/ resp. rezistetných pacientok. Ako významné spolupôsobiace faktory 
sa ukázali dimenzie vyhýbanie sa poškodeniu (HA) vyhľadávanie nového (NS), sebariadenie 
(SD) a Interoceptívne vnímanie dotazníka EDI spolu s vekom. 

Štatisticky významné modely so uvedené v tabuľkách 23 – 25. 

Tabuľka č. 23: Multivariačná analýza

Model 1
p = 0,0013

p-value
prediktorov modelu

OR  
pre jednotkovú zmenu skóre

TCI/JTCI
Harm Avoidance

0,105 0,974

EDI v T0
Interoceptívne vnímanie

0,394 0,908

Vek 0,0168 0,504

OR (odds ratio) = vyjadruje „vzdialenosť“ od vyrovnaných šancí zaradenia do skupín
(OR = 1 znamená žiadny/nediskriminujúci efekt prediktora)
Ak OR ≥ 1 tak platí: Čím ↑ skóre tým ↑ pravdep. zaradenia do ZP
Ak OR ≤ 1tak platí: Čím ↓ skóre tým ↑ pravdep. Zaradenia do ZP

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 klinicky významný v celkovom modeli

Tabuľka č. 24 Multivariačná analýza

Model 2
p = 0,0016

p-value 
prediktorov modelu

OR 
pre jednotkovú zmenu skóre

TCI/JTCI
Harm Avoidance 

0,126 0,973

TCI/JTCI
Self-Directedness 

0,568 1,011

Vek 0,056 0,559

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 klinicky významný v celkovom modeli

Tabuľka č. 25 Multivariačná analýza

Model 3
p = 0,0023

p-value 
prediktorov modelu

OR 
pre jednotkovú zmenu skóre

TCI/JTCI
Self-Directedness 

0,202 1,023

EDI v T0
Interocept. vnímanie

0,198 0,871

Vek 0,061 0,588

p ≤ 0,05 signif.; p ≤ 0,2 klinicky významný v celkovom modeli
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Vzájomné vzťahy symptómov PPP a osobnostných charakteristík
Vzájomné korelácie výsledkov získaných prostredníctvom dotazníkových metód stravo-

vacieho dotazníka EDI a osobnostného dotazníka TCI, resp JTCI sú uvedené v tab. č. 26. 

Tabuľka č. 26: Korelácie klinických a psychometrických parametrov

EDI TCI korelácia
všetky pac.
N = 39

zlepšené pac.
N = 21

rezistent pac.
N = 18

P r P r P r

Túžba po štíhlosti Novelty Seeking pozit 0,005 0,43 0,073 0,57

Reward 
Dependence

negat 0,043 -0,32 0,02 -0,53

Persistence pozit 0,13 0,36

Interperson. stres Harm Avoidance pozit 0,002 0,47 0,06 0,41 0,02 0,54

Novelty Seeking negat 0,04 -0,31 0,05 -0,43

Reward 
Dependence

negat 0,004 -0,44 0,02 -0,47 0,06 -0,44

Cooperativness negat 0,09 -0,37

Perfekcionizm. Reward 
Dependence

negat 0,08 -0,41

Persistence pozit 0,03 0,34 0,05 0,46

Bulímia Novelty Seeking pozit 0,008 0,41 0,03 0,46 0,13 0,36

Reward 
Dependence

negat 0,013 -0,39 0,01 -0,54

Strach dospieť Harm Avoidance pozit 0,02 0,35 0,06 0,44

Novelty Seeking negat 0,05 -0,46

Persistence negat 0,019 -0,37 0,07 -0,40 0,17 -0,33

Self-Directedness negat 0,13 -0,24 0,09 -0,41

Cooperativ. negat 0,09 -0,26 0,13 -0,39

Interoceptívne 
vnímanie

Harm Avoidance pozit 0,002 0,47 0,001 0,64

Reward 
Dependence

negat 0,009 -0,11 0,09 -0,41

Self-Directedness negat 0,007 -0,42 0,003 -0,62

Self-Trancendence pozit 0,021 0,36 0,030 0,46

Nespokojnosť 
s telom

Harm
Avoidance

pozit 0,14 0,24

Novelty Seeking pozit 0,02 0,36 0,05 0,58

Reward 
Dependence

negat 0,019 -0,37 0,07 -0,39 0,11 -0,38

Neefektivita Harm 
Avoidance

pozit 0,0000008 0,72 0,0007 0,69 0,0000001 0,85

Self-Directedness negat 0,0003 -0,55 0,002 -0,64 0,47 -0,47
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1.4.5 Diskusia
Deskriptívne charakteristiky / Sociodemografické a základné klinické dáta

Štatisticky významný, signifikantný rozdiel medzi skupinami pacientok bol predovšetkým 
v položke vek. Pacientky v skupine zlepšených boli mladšie ako pacientky, ktoré po polroku 
liečby nevykazovali požadované podmienky pre zlepšenie stavu. Získané dáta potvrdzujú, 
že nižší vek pacientky môže byť protektívnym faktorom. Viacerí autori potvrdzujú, že nižší 
vek začiatku ochorenia, resp. začiatok ochorenia v detskom veku spolu s krátkym trvaním 
ochorenia pred začiatkom liečby sa spája s dobrou odpoveďou na liečbu a pozitívnou prog-
nózou (Herpetz – Dahlmann, 2002) (Gowers, Bryant-Waugh, 2004). Avšak zistenia ohľadne 
veku výskytu poruchy sú ambivalentné. Skupina autorov (Gowers, Crisp, Joughin, Bhat 1991) 
uvádza že, nakoľko na jednej strane začiatok v mladšom veku je spojený s krátkym trvaním 
ochorenia, na druhej strane viaceré výskumy naznačujú, že u podskupiny pacientok, ktoré 
ochoreli vo veľmi ranom veku, pred menarche (so súčasným oslabením fyzickým, sociálnym 
osobnostným vývojom) je efekt liečby nedostatočný. Z predkladaných výsledkov sa dá pred-
pokladať, že vek samostatne hrá významnú úlohu v liečbe mentálnej anorexie. Avšak, len 
v koincidencii s ďalšími faktormi sa skutočne preukáže, či nižší vek je faktorom priaznivým, 
alebo nepriaznivým v odpovedi na liečbu. Potrebné je dlhodobejšie sledovanie pacientok, 
ktoré by upresnilo veľkosť významu a súvislosti jednotlivých faktorov, ktoré sa podieľajú na 
vzniku a pretrvávaní mentálnej anorexie. 

Nárast hmotnosti bol signifikatne vyšší v skupine zlepšených pacientok, čo môžeme po-
važovať za logický dôsledok rozdelenia pacientok podľa efektu liečby. V práci Rigauda spol. 
(2011), follow-up štúdie, zameranej na efekt liečby u mentálnej anorexie po 13 rokoch, v po-
merne rozsiahlom súbore (484) sa nízke BMI v priebehu 2 rokov, ukázalo ako jeden z faktorov 
súvisiaci s nedostatočnou úzdravou. 

V sledovanom súbore sa neprejavil signifikantný rozdiel medzi skupinami v počiatočnej 
hmotnosti a v úvodnom deficite hmotnosti. Metaanalýza prognostických štúdií je pomerne 
ťažko realizovateľná pre rôznorodosť metodík a predčasné ukončenia liečby, avšak napriek 
tomu jestvuje zhoda, že nižšie BMI, resp. nižšia úvodná hmotnosť predikuje negatívne vyús-
tenie ochorenia (Papežová, 2010). Rozdiel v porovnaní so štúdiami s dospelými pacientami 
môže byť v intervencii rodičov, ktorí vyhľadajú lekársku starostlivosť a akceptujú aj nemoc-
ničnú liečbu pred život ohrozujúcim poklesom hmotnosti. Nie vždy je tomu tak u dospelých 
pacientok. 

Pacientky, ktoré sa po skončení polročného sledovania nezlepšili, mali dlhšie trvanie ocho-
renia, avšak rozdiel nebol signifikantný. Viaceré práce potvrdzujú, že krátke trvanie symptoma-
tiky pred liečbou prináša priaznivú odpoveď na liečbu, ale aj tu sa výsledky rôznych výskumov, 
zameraných na výsledok liečby, rozchádzajú (Steinhausen, 2002). Ohľadne prediktívneho 
vplyvu hmotnosti na začiatku ochorenia a trvania ochorenia pred začiatkom liečby, nemožno 
vysloviť jednoznačný záver, predpokladáme súčinnosť viacerých faktorov naraz. 
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Rozbor prítomnej psychopatológie
V sledovaných parametroch psychopatológie (tab. č. 17) sme zaznamenali vyšší výskyt 

depresívnej symptomatiky a suicidálnych ideácií v skupine rezistentných pacientok. Komor-
bidita u mentálnej anorexie je podrobne popísaným fenoménom, predovšetkým ohľadne 
depresie a porúch osobnosti (Rosenvinge et al, 2000) (Saccomani, 1998) a bola potvrdená 
ako negatívny prognostický znak aj v predošlých štúdiách (Hjern, Lindberg, Lindblad, 2006). 

Výskyt OCD symptomatiky ako aj samostatnej komorbidity bol pomerne nízky a medzi 
skupinami nebol významný rozdiel. Práca Thiel a spol. (1998), v ktorej boli 30 mesiacov 
sledované pacientky s komorbiditou OCD, preukázala, že výskyt samostatnej OCD nemá 
vplyv na výsledný stav, avšak anankastická porucha osobnosti je negatívnym prognostickým 
faktorom. O niečo vyšší bol výskyt purgatívnych techník, ktoré vznikli v priebehu ochorenia, 
v skupine nezlepšených pacientok. Aj keď rozdiel nie je významný, potvrdzuje publikované 
údaje, že závislosť na purgatívnych technikách zhoršuje perspektívu pacientky. Podľa prehľa-
dovej práce Steinhausena (2002) hyperaktivita pacientok nemá prognosticky signifikantný 
vplyv, avšak zvracanie a závislosť na purgatívnych technikách prináša skôr nepriaznivý vývoj. 

Analýza symptómových charakteristík typických pre PPP (dotazník EDI)
Hodnotenie symptómových charakteristík pacientok prostredníctvom dotazníka stravo-

vania EDI prináša presnejší a podrobnejší pohľad na symptomatiku mentálnej anorexie a na 
dynamiku symptómov u sledovaného súboru v priebehu liečby. 

Rozdiely v symptomatike na začiatku liečby neboli významné, avšak na konci liečby sa 
odpovede dievčat oboch skupín výrazne odlišovali. Tab. č. 18. Významné rozdiely boli dimen-
ziách typických pre reštrikčnú anorexiu, v dimenzii túžba po štíhlosti a nespokojnosť s telom. 
Signifikantný rozdiel boli aj v dimenzii bulímia, reflektujúc vyšší podiel pacientok v skupine 
rezistentných, u ktorých sa ukázala výraznejšia tendencia k prešmyku do mentálnej anorexie 
so záchvatovitým prejedaním, resp. do mentálnej bulímie. Významný rozdiel bol ďalej aj 
v dimenziách interoceptívne vnímanie a neefektivita. 

Nakoľko sa obidve skupiny významne nelíšili v získanom skóre dotazníka EDI na začiatku 
liečby, dotazník EDI nemôžeme považovať za vhodný pre apriórne odlíšenie rezistentných 
pacientok. Aj keď jednotlivo žiadna otázka neumožňuje apriórne odlíšenie (pred liečbou), pri 
selekcii prediktorov sa ako výpovedná javí dimenzia interoceptívne vnímanie, tab. č. 22, 23. 
Jacobi (Jacobi, Thomas, Thiel 2006) uvádza, že poruchy interoceptívnej schopnosti, t. j. vní-
mania vnútorných (afektívnych a viscerálnych) vzruchov, patria medzi charakteristické znaky 
pacientok s PPP a sú dobre podložené nespočetnými priečnými štúdiami. Aj niekoľko longitu-
dinálnych výskumov preukázalo predikčný význam nedostatočnej interocepcie pre neskoršie 
poruchy príjmu potravy (Jacobi, Thomas,Thiel 2006). Narušenie tejto oblasti súvisí s ranou 
skúsenosťou, ktorú mal jedinec zo strany primárnej osoby, ktorá mu sprostredkovala a učila 
ho správne identifikovať rôzne emócie a telesné skúsenosti (Krueger, 2002). Preto môžeme 
predpokladať, že ťažkosti sú na hlbšej, bazálnej úrovni pacientky a súvisia s jej celkovou 
osobnostnou štruktúrou, ktorá má vplyv na celý obraz ochorenia, t. j. aj na úspešnosť liečby. 
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Podobné závery poskytuje aj porovnanie získaného skóre na začiatku a na konci liečby 
v jednotlivých skupinách pacientok. Signifikantný rozdiel medzi začiatkom a ukončením liečby 
sa preukázal v skupine zlepšených pacientok, predovšetkým v dimenziách túžba po štíhlosti, 
nespokojnosť s telom, bulímia, a v dimenziách interoceptívne vnímanie a neefektivita. Tab. č. 19. 

Dotazník EDI ako celok nemá prediktívny potenciál, ale je vhodný na posúdenie aktuálne 
prítomnej patológie. 

Profil temperamentu a charakteru pacientok (dotazník JTCI)
Osobnostný profil pacientok, ktoré po 6 mesiacoch neodpovedajú na liečbu je, podľa 

získaných údajov, v porovnaní so skupinou zlepšených pacientok, charakteristický: Z hľadiska 
temperamentu: vyšším skóre vyhýbania sa poškodeniu (HA), čiže zvýšenou ostýchavosťou, 
neistotou, pasivitou ľahkou unaviteľnosťou a v dôsledku inhibíciou správania a úzkosťou. 
Nižšie skóre pacientok vo vyhľadávaní nového (NS) znamená, že sú menej temperamentné, 
rezervované, poriadkumilovné, majú tendenciu k striedmosti a rigidite. Z hľadiska charakteru 
zisťujeme u nezlepšených pacientok významne nižšie sebariadenie (SD) v porovnaní so 
zlepšenou skupinou, čiže pacientky môžeme charakterizovať ako menej zodpovedné, cieľa-
vedomé, menej spoľahlivé a viac bezradné. 

Zistené osobnostné charakteristiky pacientok s reštrikčnou formou mentálnej anorexie 
neodpovedajúce na liečbu sú v zhode s publikovanými údajmi a s údajmi uvedenými vyššie. 
V mnohých štúdiách posledných rokov bol využitý dotazník temperamentu a charakteru 
– TCI. Prehľadová práca Fassino a kol. z roku 2004, na podklade 35 publikovaných prác za 
obdobie 10 rokov, formuluje základné diferencie v oblasti temperamentu a charakteru medzi 
pacientami s PPP a všeobecnou populáciou, ako aj rozdiely medzi jednotlivými subtypmi PPP 
(Fassino et al., 2004). Podľa niektorých prác je u pacientok s reštrikčnou formou MA typické 
nižšie skóre v dimenzii vyhľadávanie nového (NS) v porovnaní s kontrolami a pacientkami 
s bulímiou, podľa iných autorov, nižšie skóre je len v porovnaní s bulimickými pacientkami. 
Preto je dimenzia NS významná pre subtypizáciu PPP. Dimenzia NS sa ukázala ako prediktor 
úspešnosti krátkodobej (v trvaní 6 mesiacov) multimodálnej terapie (Fassino et. al. 2001). Vo 
väčšine štúdií pacientky s reštrikčnou formou MA skórujú v dimenzii vyhýbanie sa poškodeniu 
(HA) vyššie ako zdravé dievčatá z kontrolného súboru. Zistenia potvrdzujú vyššie uvedené 
typické črty ako je únava, anticipačná úzkosť. Avšak dimenzia HA nie je špecifická, vyššie skóre 
bolo zistené aj u purgatívnej formy anorexie, aj u bulimických pacientok, pacientov s depre-
siou, schizofréniou a OCD. Dimenzia HA je významná z prognostického hľadiska, vyššie skóre 
je typické u chronických pacientok v porovnaní s vyliečenými (Bulik, 2000). Podľa Cloninge-
rovej teórie význam dimenzie HA sa zakladá aj na neurobiologických súvislostiach s funkciou 
serotonínu, ktorý sa podieľa okrem PPP aj na etiopatogenéze OCD a depresívnych porúch. 

Väčšina prác potvrdzuje nižšie skóre v dimenzii sebariadenie (SD) u pacientok s MA v po-
rovnaní so zdravými jedincami z kontrolného súboru, najnižšie hodnoty sú v subdimenzii zod-
povednosť, ale je tu zvyčajne aj nižšia miera sebauvedomenia, sebakriticizmu, neefektívnosti 
a v akceptácii zodpovednosti a identifikácii svojich cieľov. Nízka miera sebariadenia SD spolu 
s vysokým HA redukuje schopnosť jednotlivca vyrovnať sa so stresom. Nízke SD sa považuje 
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aj za rizikový faktor pre zvýšenú vnímavosť voči tlaku spoločnosti na štíhlosť. Opäť SD nie je 
špecifická dimenzia len pre PPP, okrem iného je indikátorom prítomnosti porúch osobnosti. 
Z prognostického hľadiska pacientky s MA po vyliečení skórujú v dimenzii SD signifikantne 
vyššie ako čiastočne uzdravené, alebo pacientky s chronickým priebehom (Fassino, 2004). Je 
nevyhnutné zdôrazniť, že viac ako čiastkové skóre jednotlivých dimenzií, je dôležitý celkový 
profil, ktorý umožní lepšie porozumieť osobnostnej štruktúre pacientky, z ktorej sa môže 
odvíjať priebeh ochorenia. Vzhľadom na uvedené výsledky, kde sa preukázala prepojenosť 
jednotlivých faktorov, temperamentových, osobnostných ako aj antropometrických, sa uká-
zalo ako dôležité zostaviť modely jednotlivých dimenzií, pre lepšie pochopenie vzájomných 
súvislostí a dynamiky. Z výskumu vyplýva, ak hľadáme prediktívne ukazovatele, nestačí výskyt 
niektorého zo skúmaných faktorov, ale treba brať do úvahy koincidenciu viacerých. Zároveň 
ich výskyt môže byť variabilný, čo prináša rôzne modely poruchy a tým pádom sa aj mení 
prediktívna významnosť jednotlivých faktorov a ochorenia. 

Výsledky bivariačnej aj multivariačnej analýzy potvrdili výsledky porovnania získaného 
skóre v JTCI/TCI v skupinách. Ako prognosticky významné sa preukázali dimenzie vyhýbanie sa 
poškodeniu (HA), vyhľadávanie nového (NS) a dimenzia sebariadenie (SD). Z ostatných uka-
zovateľov sa ako významná preukázala dimenzia EDI Interoceptívne vnímanie a významným 
spolupôsobiacim faktorom je podľa všetkého vek pacientky. Vytvorené predikčné modely, 
v ktorých spolupôsobenie viacerých faktorov predurčuje výsledné zaradenie do skupiny zlep-
šených/rezistentných pacientok. (tab. č. 23,č. 24, tab. č. 25). Uvedené modely nám hovoria: 
Model 1: čím vyššia je miera inhibície správania a úzkosti spolu so zvýšenou mierou narušeného 
interoceptívneho vnímania pacientky (HA) a čím vyšší je jej vek tým pravdepodobnejšie bude 
nedostatočná odpoveď ne liečbu. Model 2: Čím vyššia miera inhibície správania a úzkosť (HA), 
čím nižšia zodpovednosť a cieľavedomosť (SD) a čím vyšší vek tým vyššia pravdepodobnosť 
zaradenia medzi pacientky neodpovedajúce na liečbu. Model 3: Čím nižšia zodpovednosť, 
cieľavedomosť (SD), spolu s vyššou mierou narušenia interoceptívneho vnímania a čím vyšší 
vek, tým je viac pravdepodobné, že sa jedná o rizikovú pacientku ohľadne odpovede na liečbu. 

Avšak, vzhľadom na nízky počet pacientok v súbore, multivariačné metódy nemajú dosta-
točnú silu na spoľahlivú predikciu. Pri prediktoroch, ktoré spolu silno korelujú, nie je vhodné 
včleňovať do modelu obidva – stačí len jeden. Záverom treba konštatovať, že v bivariačnej 
analýze sa ukázali natoľko zaujímavé prepojenia niektorých prediktorov s výsledkom, že má 
zmysel pokračovať a ďalej zbierať dáta, aby sme mohli vytvoriť spoľahlivý model, v ktorom 
sú zahrnuté skutočne len tie prediktory, ktoré spolu nezávisle predpovedajú výsledok te-
rapie. Otázkou ostáva, či je možné vytvoriť jeden samostatný model, alebo je nevyhnutné 
mať niekoľko možných modelov, ktoré by pokrývali diverzitu prejavov mentálnej anorexie, 
ale zároveň by nám mohli pomôsť individuálnejšie diagnosticky zhodnotiť pacientku, zvážiť 
najvhodnejšiu terapiu a presnejšie odhadnúť celkovú prognózu. Príkladom môže byť vek 
vzniku ochorenia, ktorý nie je jednoznačne považovaný ani ako rizikový ani ako protektívny 
prognostický faktor. Ak sa nízky vek pacientky spojí s určitými osobnostnými premennými, 
môže dôjsť k závažnému prehĺbeniu psychopatológie, vzhľadom na nezrelosť osobnosti, čo 
bude nevyhnutne viesť k nepriaznivej prognóze liečby. Naopak, ak ťažkosti vzniknú u dievčaťa, 
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ktorého osobnostná štruktúra nebude mať výraznejšie nápaditosti, môže predpokladať, že 
terapia sa môže oprieť o zdravé psychodynamické mechanizmy a liečba bude úspešnejšia aj 
u pacientky nízkeho veku. 

Vzájomné korelácie klinických a osobnostných parametrov
Zo vzájomných korelácií klinických parametrov a temperamentových a charakterových 

čŕt sú zaujímavé predovšetkým tie, v ktorých sa skupiny zlepšených a rezistetných pacientok 
odlišujú. 

Rezistentné pacientky
Ako bolo uvedené vyššie a ako dokladujú aj publikované údaje, pacientky s reštrikčnou 

formou MA sú typické zvýšenou mierou neuroticizmu, introverzie a úzkosti, časté sú adap-
tačné poruchy a nezrelosť (Krch, 1999). Uvedené predpoklady potvrdzuje štatistický vý-
znamný korelačný vzťah medzi vyhýbaním sa poškodeniu (HA), vyhľadávaním nového (NS) 
a strachom z dospelosti dotazníka EDI. Pokiaľ dimenzia vyhýbanie sa poškodeniu (HA) je skôr 
podporujúcim faktorom strachu z dospelosti, dimenzia vyhľadávanie nového (NS) strach 
z dospelosti limituje. Podobne, negatívny korelačný vzťah je aj medzi dimenziou sebariadenie 
(SD) a strachom z dospelosti. Nízka cieľavedomosť a nižšia miera vlastnej zodpovednosti 
priamo reflektuje strach z dospelosti, čiže strach z preberania kompetencií vo vlastnom ži-
vote. Strach z dospelosti priamo súvisí s tými temperamentovými dimenziami, v ktorých sa 
skupiny zlepšených a rezistentných pacientok najviac odlišujú, a ktoré sú z hľadiska prognózy 
významné (HA, NS, SD). 

Z vývinového pohľadu, pacientky v tomto veku prechádzajú procesom separácie od svojej 
rodiny, na emočnej, sociálnej ako aj na fyzickej úrovni. Tento proces je prirodzený a nevyhnut-
ný pre zdravý vývin a nie náhodou u pacientok s PPP nachádzame podobné vzorce strachu 
z dospelosti a osamostatňovania sa. Chvála a Trapková (2004) pomenovali tento proces soci-
álnym pôrodom a ak z akýchkoľvek dôvodov príde k stagnácii tohto procesu, príde k rozvinutiu 
somatizáce, častokrát vo forme PPP. Z uvedeného vyplývajú implikácie týkajúce sa terapie:

•  zamerať sa na prekonanie strachu, úzkosti, pesimistických očakávaní: pomocou farma-
koterapie, voliť taký terapeutický prístup k pacientke, ktorý podporí zrelé a samostatné 
rozhodovanie a povzbudí ju k preberaniu kompetencií v jej vlastnom živote,

•  zapojiť rodinu do terapeutického procesu, aby umožnila pacientke kompetentné roz-
hodnutia. Vhodná je individuálna aj rodinná psychoterapia. 

Zlepšené pacientky
U zlepšených pacientok sa vzájomné korelácie klinických parametrov a osobnostných 

faktorov líšia. 
V skupine zlepšených pacientok je miera narušenia introceptívneho vnímania v pozitívnom 

korelačnom vzťahu s vyššou mierou vyhýbania sa poškodeniu (HA) a v negatívnom korelač-
nom vzťahu s mierou sebariadenia (SD). Zo symptómov PPP, zachytených dotazníkom EDI 
sa interoceptívne vnímanie ukázalo ako prognosticky významné (podobný výsledok nájdeme 
aj v iných výskumoch (Stice, in Papežová 2010). 
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Môžeme predpokladať, že nízka miera narušenia interoceptívneho vnímania súvisí s nižšou 
mierou úzkosti a inhibície správania a zrelším charakterom. Môžeme konštatovať, schopnosť 
pacientok byť v kontakte s vlastným telom a schopnosť rozlíšiť svoje telesné potreby priamo 
súvisí s nižšou mierou úzkosti a vyššou mierou zodpovednosti a cieľavedomosti (dimenzie 
HA,SD, ktoré sa z hľadiska odpovede na liečbu ukázali ako rizikové). 

Tak ako uvádzam vyššie, narušený kontakt s vlastným telom môže súvisieť s rannými 
skúsenosťami s primárnou osobou, ktoré mali vplyv na celkový vývin osobnosti dieťaťa. Ďalší 
dôležitý fakt, ktorý sa vyskytuje u pacientok s PPP a môže mať výrazný vplyv na interoceptívne 
vnímanie, je sexuálne zneužívanie, alebo týranie v anamnéze pacientky. Rezistencia na liečbu, 
môže byť priamy dôsledok nespracovanej traumy. Znížené interoceptívne vnímanie môže mať 
pre pacientku ochrannú funkciu. V takom prípade je potrebné zvážiť taký terapeutický postup, 
aby neprišlo k ďalšej retraumatizácii (Johnson a kol. 2002 in Papežová 2010). 

Druhá významná korelácia v skupine zlepšených pacientok sa preukázala medzi symptó-
mami bulímie a sociálnou senzitivitou, náklonnosťou na uznaní druhými ľuďmi a na sociálnych 
väzbách prezentovanou dimenziou závislosť na odmene (RD). Tento korelačný vzťah naznačuje 
protektívny význam sociálnej senzitivity a sociálnych väzieb pred rozvojom purgatívneho, 
resp. bulimického správania. Preto má význam, z psychoterapeutického hľadiska, podporovať 
sociálne väzobné správanie pacientky, podporovať prekonanie sociálnej nezávislosti a izolácie, 
budovanie vzťahov s emočnou a sociálnou závislosťou, najprv s terapeutom, neskôr prípadne 
s najbližším okolím. Osvedčený spôsob je postupné zapájanie rodiny pacientky do terapie. 

Diagnostické a terapeutické odporúčania na základe získaných poznatkov
1. Vzhľadom na fakt, že nízky vek pacientky je spojený s kratším priebehom a dobrou odpo-

veďou na liečbu, je vhodné, aby pacientkám s podozrením, resp. už stanovenou diagnózou 
mentálnej anorexie bola čo najskôr poskytnutá špecializovaná psychiatrická a psycholo-
gická starostlivosť. 

2. V rámci diagnostiky je vhodná podrobná psychodiagnostika, vyšetrenie osobnosti ako 
aj podrobné vyšetrenie stravovacích postojov k presnejšiemu určeniu klinickej sympto-
matiky PPP. 

3. Identifikovať rizikové pacientky (vyššie HA, nízke NS, nízke SD) a v liečbe sa vo zvýšenej 
miere zamerať na prekonanie strachu a úzkosti (HA-serotonín), pomocou farmakoterapie 
a prostredníctvom psychoterapie podporovať samostané a zrelé rozhodovanie pacientky 
(SD), podporovať hľadanie vhodných cielov ako aj podporovať vytrvalosť pacientky pri 
ich dosahovaní. 

4. U pacientok s vyššou mierou narušenia interoceptívneho vnímania využiť prístupy zame-
rané na prácu s telom, zamerať sa na vnímanie vlastného tela, rozlišovanie jeho potrieb, 
viesť pacientku k vyjadrovaniu emócií. 

5. V rámci terapeutického prístupu podporovať nadväzovanie sociálnych väzieb a podporovať 
sociálne správanie pacientky. Prostredníctvom individuálnej, skupinovej ako aj rodinnej 
psychoterapie pomáhať pacientke prekonávať izoláciu a nezávislosť. 
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1.5 LIMITY VÝSKUMU
V rámci analýzy psychometrických vlastností juniorskej verzie TCI:

Nebolo realizované porovnanie s rodičovskou verziou dotazníka, preto sa nedá objektivi-
zovať hodnotenie výpovedí probandov. V klinickej vzorke boli v niektorých skupinách podľa 
diagnóz malé počty pacientov, preto výsledné porovnanie s kontrolnou vzorkou preukázalo 
len tendencie k určitým rozdielom. Predpokladám, že pri vyššom počte pacientov by sa rozdiel 
medzi štandardizačnou a klinickou vzorkou preukázal štatisticky významný. Rovnako vhodné 
by bolo doplnenie validizácie o ďalšie dotazníky, ktoré zachytávajú osobnostné vlastnosti 
a emotivitu. 

V rámci výskumu prognostických faktorov:
Posúdenie klinického stavu pacientok na začiatku liečby bolo realizované prostredníctvom 

klinického vyšetrenia. Depresia, suicidálne ideácie, ocd symptomatika neboli overené dotaz-
níkovými metódami, ani nebolo možné u všetkých pacientok získať údaje z psychologického 
vyšetrenia. 

Napriek terapeutickým odporúčaniam, nebolo možné zjednotiť priebeh, formu terape-
utických intervencií (psychoterapia) po prepustení, nakoľko pacientky pochádzali z rôznych 
častí Slovenska a ambulantná liečba prebiehala na viacerých pracoviskách. 

Otázna zostáva samotná liečba a jej kvalita. Úspešnosť pacientok v liečbe mohol byť 
podmienený aj spôsobom, akým sme liečbu poskytovali a tým pádom aj niektoré pacientky 
mohli lepšie profitovať v porovnaní s druhými. Základným princípom je režim na oddelení, 
ktorý je postavený na systéme odmien. Dá sa preto predpokladať, že pacientky s vyššou 
mierou závislosti na odmene (RD) viac z liečby profitovali. Nie všetkým pacientkám sa do-
stala možnosť zúčastniť sa aktivít zameraných na prácu s telom počas hospitalizácie, alebo 
len v obmedzenej forme (pravidelná relaxácia), čo sa ukazuje ako dôležité pri narušenom 
interoceptívnom vnímaní. 

K jednoznačným záverom ohľadne prognostických faktorov u mentálnej anorexie je 
potrebné do výskumu zaradiť väčší počet probandov. Počet pacientok bol daný obmedze-
ným časom, v ktorom výskum prebiehal a počtom pacientok, ktoré vyhľadali zdravotnícku 
starostlivosť. 

1.6 ZÁVER
Štandardizácia a validizácia dotazníka temperamentu a charakteru

Slovenský preklad juniorskej verzie juniorskej verzie dotazníka temperamentu a charak-
teru má vyhovujúce psychometrické vlastnosti, vnútorná konzistencia škál je primeraná. Vek 
a pohlavie ovplyvňujú dimenzie temperamentu (HA, NS, RD) a charakteru (SD, C, ST). Klinická 
populácia preukázala rozdiel v porovnaní s všeobecnou vzorkou v dimenziách temperamentu 
(HA) a charakteru (SD, ST). Osobnostný dotazník JTCI má diskriminačnú schopnosť odlíšiť 
klinickú populáciu od všeobecnej. Analýza validity podporuje slovenskú verziu JTCI a jej vý-
sledok je v súlade s neurobiologickou teóriou. 
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Realizovaná analýza psychometrických vlastností nám umožňila vytvoriť normy pre jed-
notlivé vekové kategórie a preložený dotazník využiť vo výskume prognostických faktorov 
u mentálnej anorexie. 

Výskum prognostických faktorov u mentálnej anorexie

1. Deskriptívne charakteristiky/ Sociodemografické a základné klinické dáta
Štatisticky významný, signifikantný rozdiel medzi skupinami pacientok bol predovšetkým 

vo veku. Získané dáta potvrdzujú, že nižší vek pacientky môže byť protektívnym faktorom. 
V sledovanom súbore sa neprejavil signifikantný rozdiel medzi skupinami v počiatočnej hmot-
nosti a v úvodnom deficite hmotnosti. Pacientky, ktoré sa po liečbe nezlepšili, mali dlhšie 
trvanie ochorenia, avšak rozdiel nebol signifikantný. Ohľadne prediktívneho vplyvu hmotnosti 
na začiatku ochorenia a trvania ochorenia nemožno vysloviť jednoznačný záver. 

2. Rozbor prítomnej psychopatológie
V sledovaných parametroch psychopatológie (tab. č. 17) sme zaznamenali vyšší výskyt 

depresívnej symptomatiky a suicidálnych ideácií v skupine rezistentných pacientok. Výskyt 
OCD symptomatiky ako aj samostatnej komorbidity bol pomerne nízky a medzi skupinami 
nebol významný rozdiel. O niečo vyšší bol výskyt purgatívnych techník, ktoré vznikli v priebehu 
ochorenia, v skupine nezlepšených pacientok. Závislosť na purgatívnych technikách zhoršuje 
perspektívu pacientky. 

3. Analýza symptómových charakteristík typických pre PPP (dotazník EDI)
Hodnotenie symptómových charakteristík pacientok prostredníctvom dotazníka stravo-

vania EDI prináša presnejší a podrobnejší pohľad na symptomatiku mentálnej anorexie a na 
dynamiku symptómov u sledovaného súboru v priebehu liečby. 

Rozdiely v symptomatike na začiatku liečby neboli významné, avšak na konci liečby sa od-
povede dievčat oboch skupín výrazne odlišovali. Významné rozdiely boli dimenziách typických 
pre reštrikčnú anorexiu, v dimenzii túžba po štíhlosti a nespokojnosť s telom. Signifikantný 
rozdiel boli aj v dimenzii bulímia, reflektujúc vyšší podiel pacientok v skupine rezistentných, 
u ktorých sa ukázala výraznejšia tendencia k prešmyku do mentálnej anorexie so záchvato-
vitým prejedaním, resp. do mentálnej bulímie. Významný rozdiel bol ďalej aj v dimenziách 
interoceptívne vnímanie a neefektivita. 

Preto dotazník EDI nemôžeme považovať za vhodný pre aposteriórne odlíšenie rezistent-
ných pacientok. Aj keď jednotlivo žiadna otázka neumožňuje apriórne odlíšenie (pred liečbou), 
pri selekcii prediktorov sa ako výpovedná javí dimenzia interoceptívne vnímanie. Podobné 
závery poskytuje aj porovnanie získaného skóre na začiatku a na konci liečby v jednotlivých 
skupinách pacientok. Signifikantný rozdiel sa preukázal medzi skupinami po skončení liečby 
a to v dimenziách túžba po štíhlosti, nespokojnosť s telom, bulímia, a v dimenziách intero-
ceptívne vnímanie a neefektivita. Dotazník EDI ako celok nemá prediktívny potenciál, ale 
správne posudzuje prítomnú psychopatológiu. 
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4. Profil temperamentu a charakteru pacientok (dotazník JTCI)
Osobnostný profil pacientok, ktoré po 6 mesiacoch neodpovedajú na liečbu je, podľa 

získaných údajov, v porovnaní so skupinou zlepšených pacientok, charakteristický: Z hľadiska 
temperamentu: vyšším skóre vyhýbania sa poškodeniu (HA), čiže zvýšenou ostýchavosťou, 
neistotou, pasivitou ľahkou unaviteľnosťou a v dôsledku inhibíciou správania a úzkosťou. 
Nižšie skóre pacientok vo vyhľadávaní nového (NS) znamená, že sú menej temperamentné, 
rezervované, poriadkumilovné majú tendenciu k striedmosti a rigidite. Z hľadiska charakteru 
zisťujeme u nezlepšených pacientok významne nižšie sebariadenie (SD) v porovnaní so 
zlepšenou skupinou, čiže pacientky môžeme charakterizovať ako menej zodpovedné, cieľa-
vedomé, menej spoľahlivé a viac bezradné. 

Zistené osobnostné charakteristiky pacientok s reštrikčnou formou mentálnej anorexie 
neodpovedajúce na liečbu sú v zhode s publikovanými údajmi. 

Výsledky bivariačnej aj multivariačnej analýzy potvrdili výsledky porovnania získaného 
skóre v JTCI/TCI v skupinách. Ako prognosticky významné sa preukázali dimenzie vyhýbanie 
sa poškodeniu (HA), vyhľadávanie nového (NS) a dimenzia sebariadenie (SD). Z ostatných 
ukazovateľov sa ako významná preukázala dimenzia EDI Interoceptívne vnímanie a význam-
ným spolupôsobiacim faktorom je podľa všetkého vek pacientky. To nás viedlo aj k vytvoreniu 
predikčných modelov, v ktorých spolupôsobenie viacerých faktorov predurčuje výsledné 
zaradenie do skupiny zlepšených/rezistentných pacientok. (tab. č. 23, č. 24, č. 25). Uvedené 
modely nám hovoria: Model 1: čím vyššia je miera inhibície správania a úzkosti spolu so zvýše-
nou mierou narušeného interoceptívneho vnímania pacientky (HA) a čím vyšší je jej vek, tým 
pravdepodobnejšie bude nedostatočná odpoveď ne liečbu. Model 2: Čím vyššia miera inhibície 
správania a úzkosť (HA), čím nižšia zodpovednosť a cieľavedomosť (SD) a čím vyšší vek, tým 
vyššia pravdepodobnosť zaradenia medzi pacientky neodpovedajúce na liečbu. Model 3: Čím 
nižšia zodpovednosť cieľavedomosť (SD), spolu s vyššou mierou narušenia interoceptívneho 
vnímania a čím vyšší vek, tým je viac sa jedná o rizikovú pacientku ohľadne odpovede na liečbu. 

Avšak, vzhľadom na nízky počet pacientok v súbore, multivariačné metódy nemajú dosta-
točnú silu na spoľahlivú predikciu. Pri prediktoroch, ktoré spolu silno korelujú, nie je vhodné 
včleňovať do modelu obidva – stačí len jeden. Záverom treba konštatovať, že v bivariačnej 
analýze sa ukázali natoľko zaujímavé prepojenia niektorých prediktorov s výsledkom, že má 
zmysel pokračovať a ďalej zbierať dáta, aby sme mohli vytvoriť spoľahlivý model, v ktorom 
sú zahrnuté skutočne len tie prediktory, ktoré spolu nezávisle predpovedajú výsledok terapie. 

5. Vzájomné korelácie klinických a osobnostných parametrov
Zo vzájomných korelácií klinických parametrov a temperamentových a charakterových 

čŕt sú zaujímavé predovšetkým tie, v ktorých sa skupiny zlepšených a rezistetných pacientok 
odlišujú. 
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Rezistentné pacientky
Ako bolo uvedené vyššie a ako dokladujú aj publikované údaje, pacientky s reštrikčnou 

formou MA sú typické zvýšenou mierou neuroticizmu, introverzie a úzkosti, časté sú adaptač-
né poruchy a nezrelosť (Krch, 1999). Uvedené predpoklady potvrdzuje štatistický významný 
korelačný vzťah medzi vyhýbaním sa poškodeniu (HA), vyhľadávaním nového (NS) a strachom 
z dospelosti dotazníka EDI. Pokiaľ dimenzia vyhýbanie sa poškodeniu (HA) je skôr podporu-
júcim faktorom strachu z dospelosti, dimenzia vyhľadávanie nového (NS) strach z dospe-
losti limituje. Podobne, negatívny korelačný vzťah je aj medzi dimenziou sebariadenie (SD) 
a strachom z dospelosti. Nízka cieľavedomosť a nižšia miera vlastnej zodpovednosti priamo 
reflektuje strach z dospelosti, čiže strach z preberania kompetencií vo vlastnom živote. Strach 
z dospelosti priamo súvisí s tými temperamentovými dimenziami,v ktorých sa skupiny zlep-
šených a rezistentných pacientok najviac odlišujú, a ktoré sú z hľadiska prognózy významné. 

Z uvedeného vyplývajú implikácie týkajúce sa terapie: zamerať sa na prekonanie strachu, 
úzkosti, pesimistických očakávaní aj pomocou farmakoterapie a voliť taký terapeutický prí-
stup k pacientke, ktorý podporí zrelé a samostatné rozhodovanie a povzbudí ju k preberaniu 
kompetencií v jej vlastnom živote. 

Zlepšené pacientky
U zlepšených pacientok sa vzájomné korelácie klinických parametrov a osobnostných 

faktorov líšia. V skupine zlepšených pacientok je miera narušenia introceptívneho vnímania 
v pozitívnom korelačnom vzťahu s vyššou mierou vyhýbania sa poškodeniu (HA) a v nega-
tívnom korelačnom vzťahu s mierou sebariadenia (SD). Zo symptómov PPP, zachytených 
dotazníkom EDI sa interoceptívne vnímanie ukázalo ako prognosticky významné. Môžeme 
predpokladať, že nízka miera narušenia interoceptívneho vnímania súvisí s nižšou mierou 
úzkosti a inhibície správania a zrelším charakterom. Môžeme konštatovať, schopnosť pacien-
tok byť v kontakte s vlastným telom a schopnosť rozlíšiť svoje telesné potreby priamo súvisí 
s nižšou mierou úzkosti a vyššou mierou zodpovednosti a cieľavedomosti (dimenzie HA, SD, 
ktoré sa z hľadiska odpovede na liečbu ukázali ako rizikové). 

Druhá významná korelácia v skupine zlepšených pacientok sa preukázala medzi symptó-
mami bulímie a sociálnou senzitivitou, náklonnosťou na uznaní druhými ľuďmi a na sociálnych 
väzbách prezentovanou dimenziou závislosť na odmene (RD). Tento korelačný vzťah naznačuje 
protektívny význam sociálnej senzitivity a sociálnych väzieb pred rozvojom purgatívneho, 
resp. bulimického správania. Preto má význam, z psychoterapeutického hľadiska, podporovať 
sociálne väzobné správanie pacientky, podporovať prekonanie sociálnej nezávislosti a izolácie, 
budovanie vzťahov s emočnou a sociálnou závislosťou, najprv s terapeutom, neskôr prípadne 
s najbližším okolím. V tejto súvislosti sa opäť potvrdzuje veľmi vhodné zapájať rodinu pacientky 
do terapie.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
AGRP agouti-related protein
BFST behaviorálna systémová rodinná terapia  
BMI index telesnej hmotnosti, body mass index 
CART cocaine and amphetamine regulated transcript
CCK cholecystokinín
CRH kortikoliberín
C Cooperativeness
DBT Dialektická behaviorálna terapia 
DM Diabetes melitus 
DSM-IV Diagnostický a štatistický manuál-IV. Revízia 
EDI Eating disorder inventory
ERP Expozícia a prevencia odpovede 
EOIT Ego-orientovaná individuálna terapia 
fMRI funkčná magnetická rezonancia
FSH folikulo-stimulujúci hormón
GABA gama-aminomaslová kyselina 
GLP-1 a GLP-2 glukagon-like peptid 
GnRH gonadoliberín
HA Harm Avoidance 
HHN Hypotalamo-hypofyzárna-nadobličková 
IPT Interpersonálna psychoterapia 
JTCI Junior Temperament and Charakter Iventory
KBT Kognitívne behaviorálna terapia 
LH luteinizačný hormón 
MA mentálna anorexia 
MB Mentálna bulímia
MCH melanín-koncentrujúci hormón
MKCH 10 Medzinárodná klasifikácia chorôb – 10. revízia 
αMSH melanocyty stimulujúci hormón
NEO FFI Päťfaktorový osobnostný dotazník 
NICE National Institute for Clinical Excellence 
NPY neuropeptid Y
NS Novelty Seeking 
P Persistence 
PET Pozitrónová emisná tomografia PET 
PO poruchy osobnosti 
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PPP Poruchy príjmu potravy 
RT Rodinná terapia
RD Reward dependence 
SD Self-Directedness
SPECT Single Photon Emission Computed Tomography
ST Self-Transcendense
TCI Dotazník temperamentu a charakteru
T0 Čas začiatku liečby pacientky
T180 Čas po ukončení polročného sledovania liečby pacientky
ZP Zlepšené pacientky
RP Rezistentné pacientky
TPQ Trojdimenzionálny



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

112

LITERATÚRA
1. Agras, W. S. a kol., 2000. A multicenter comparison of cognitive-behavioral therapy and interpersonal psychotherapyb for 

bulimia nervosa. In Archives of General Psychiatry. 2000. vol. 57. no 5. p. 459-466.
2. Agras, W.S. a kol. 1989. Cognitive behavioral and response prevention treatments for bulimia nervosa. In Journal of 

Consulting and Clinical psychology. 1989. vol. 57. no. 2. p. 215-21. 
3. Almássyová, G. Poruchy príjmu potravy etiopatogenéza a princípy liečby. Kapitoly z modernej psychologie. Atestačná práca 

2009. Bratislava: Lundebeck. 2010. 63 s. ISBN 978-80-89434-04-6.
4. APA. American Psychiatric Association APA. 2006. Practice Guideline. Treatment of Patients With Eating Disorders. Third 

Edition. Dostupné na internete. DOI:10.1176/appi.books.9780890423363.138660 
5. Aponte, H.- Van Deusen,- J . 1991. Structural family therapy. In Gurman, A.- Kniskern, D., Handbook of family Therapy. 

Volume II. 2nd ed. New York: Brunner/Mazzel.1991. p.310-360. ISBN 0-87630-642-3
6. Asen, E. 2002. Multiple family therapy: an overview. In Journal of Family Therapy. 2002. vol. 24, no. 1, p. 3–16.
7. Hoschl a kol. Psychiatrie. 2002. 2.vyd. Praha: Tigis, 202, str.196. str. 540-567. ISBN 80-900130-7-4
8. Balligand, J.L. a kol. 1998. Hypoleptinemia in patients with anorexia nervosa:loss of circadian rhythm and unresponsiveness 

to short-term refeeding. In Eur J Endocrin. 1998 vol. 138. no. 4. p. 415-20.
9. Bailer, U.F. a kol. 2005. Altered brain serotonin 5-HT1A receptor binding after recovery from anorexia nervosa measured by 

positron emission tomography and [carbonyl11C]WAY-100635. In Arch Gen Psychiatry. 2005 vol.62. no. 9. p. 1032-41.
10. Baraníková, Z.- Nesrstotová, M. 2005. Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou aypických forem mentální anorexie 

olanzapínu u detí a adolescentu. In Psychiatr. pro praxi. ISSN - 1213-0508, 2005, č. 6, str. 282-284.
11. Barbarich, N. C. a kol. 2004. An open trial of olanzapine in anorexia nervosa. In J Clin Psychiatry. 2004, vol. 65. no 11, 

p. 1480-2 
12. Bell, R. 1987. Holly Anorexia. Paperback ed. University of Chicago press. 1987. p. 2-22. ISBN-226-04205-7.
13. Bemporad, J.R. 1997. Cultural and historical aspects of eating disorders. In Theor Med vol. 18. no. 4. 401-420.
14. Boachie, A. -Goldfield, G.S. -Spettigue,W. 2003. Olanzapine use as an adjunctive treatment for hospitalized children with 

anorexia nervosa: case reports. In Int.J.Eat.Disord. 2003, vol. 33. no. 1. str. 98-103.
15. Bora, E.- Veznedaroglu, B. 2007. Temperament and character dimensions of the relatives of schizophrenia patients and 

controls: The relationship between schizotypal features and personality. In European Psychiatry, 2007, vol . 22, no. 1, p. 27-
31

16. Bradbury, J. 2000. Leptin effects on taste may explain why diets fall. In The Lancet, 2000. vol. 356, no. 9235, p. 1087.
17. Brumberg, J.J. 1988. Fasting girls. 1 st ed. The history of anorexia Nervosa. Random House. ISBN 0-375-72448-6.
18. Bruch, H. 1974. Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within. Basic Books. p. 250-285.  

ISBN 0-465-01-82-7. 
19. Bruch, H.1978. The Golden Cage The Enigma of Anorexia Nervosa. 1 st. ed. Cambridge MA. Harvard University Press. 1978. 

p. 106. ISBN 0-674-00584-8.
20. Bulik, C. M. 1998. Predictors of 1-year treatment outcome in bulimia nervosa. In Compr. psychiatry, vol. 39. no. 4. p. 206-14 
21. Bulik, C. M. a kol. Outcome of anorexia nervosa: eating attitudes, personality, and parental bonding. In Int J Eat Disord. 2000 

vol. 28, no 2. p. 139-47.
22. Bulik, C.M. 2000. Twin studies of eating disorders; a review. In J Eat Disord. 2000, vol.27.no.1. p. 1–20.
23. Bulik, C.M.- Tozzi, F. 2004. The genetics of bulimia nervosa. In Drugs Today (Barc). 2004, vol.40. no. 9. p. 741-749.
24. Bulik, C.M.- Tozzi, F. 2004. Genetisc in eating disorder: state of science. 2004. In CNS Spektrum, vol. 9. no 7. p. 511-515.
25. Cloninger, C.R. 1986. A unified biosocial theory of personality and its role in the development of anxiety states. 1986. In 

Psychiatr Dev. vol. 4, no. 3, p. 167-226. 
26. Cloninger, C.R. a kol. 1994. The temperament and character inventory. A guide to its development and use. 1st ed. St Louis. 

Center for psychobiology of personality, Washington University, 1994, p. 15-17. ISBN 0-9642917-1-1 
27. Cloninger, C.R., Svrakic, D.M. 2000. Personality disorder. In Sadock, B.J.- Sadock V.A. 2000. Kaplan & Sadock’s 

Comprehensive Textbook of Psychiatry, 7th. Ed. Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, USA, 2000; vol.1 and 2, P 1287-
92; ISBN: 0-683-30128-4

28. Cloninger, C.R.- Svrakic, D.M.- Przybeck, T.R. 2006. Can personality assessment predict future depression? A twelve-month 
follow-up of 631 subjects. In Journal of affective disorders. 2006, vol. 92, no. 1. p. 35-44. 

29. Connan, F.- Cambell, I.C.- Ktazman, M. 2003. A neurodevelopmental model of anorexia nervosa. In Physiol Behav. 2003, 
vol. 79, no. 1, p. 13-24.

30. Costa, P.T.- McCrae, R.R. 1992. Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory. Professional 
Manual. 1st ed. Psychological Assessment Resources. 1992. ISBN: 9997924452.  

31. Cummings, D.E. a kol. 2001. A preprandial rise in plasma ghrelin levels suggests a role in meal initiation. In Humans Diabetes. 
2001, vol. 50, no. 8. p. 1714-9.



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

113

32. Dare, C.- Eisler, I. 2000. A multi-family group day treatment programme for adolescent eating disorder. In Eur Eat Disorder 
Rev. 2000, vol. 8, no. 1, p. 4–18, 

33. Dennis, K.- Le Grange, D.-Bremer, J. 2006. Eating Disorders Program. Department of Psychiatry. In Eat Weight Disorder. 2006, 
vol 11. no 2. p. 53-6

34. Dimová, -N. Kolibáš, E. -Novotný, V.- Havlíčková, E. 1997. Používanie návykových látok u pacientov s poruchami príjmu 
potravy. In Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor).1997. vol. 32, no. 1, s. 57-63.

35. Dimová, N.,-Kolibáš, E.- Novotný, V.- Havlíčková, E. 1999. Somatický stav u pacientok s poruchami výživy. In Praktický lekár. 
1999, vol. 79, no. 12, s. 683-686.

36. Dimová, N. a kol. 1999. Úzkostné prejavy u pacientov s poruchami príjmu potravy počas liečby citalopramom. In Česko-
slovenská psychiatrie.1999, vol. 95, no 7, s. 462-471

37. Cassano, G.B. a kol. 2003. Six-month open trial of haloperidol as an adjunctive treatment of for anorexia nervosa: 
a preliminary report. In Int.Journal Eat.Disord. 2003, vol. 33, no 2, p.172-177.

38. Dunican, K.C.- DelDotto, D. 2007. The role of olanzapin in treatment of anorexia nervosa. In Ann Pharmacother. 2007, 
vol. 41. no 1, p. 111-115

39. Ebeling , H. a kol. 2003. A practice guideline for treatment of eating disorder in children and adolescent. In Annals of 
medicine, 2003. vol 35,no. 7, p. 488- 501

40. Fassino, S. a kol. 2002. Dropout from brief psychotherapy in anorexia nervosa. In Psychother Psychosom.  2002. vol 71, no 4, 
p. 200-206

41. Fassino, S. a kol. 2001. Nonresponder anorectic patients after 6 months of multimodal treatment: predictors of outcome, In 
Eur Psychiatry. 2001 , vol 16, no 8, p. 466-73

42. Fassino S a kol. 2004. Temperament and character in eating disorders: ten years of studies. In Eat Weight Disord.  2004. 
vol. 9, no 2, p. 81-90. 

43. Fairburn, C.G. a kol. 1991. Three psychological treatment for Bulimia nervosa. A comparative trial. In Archives of General 
Psychiatry. 1991, vol. 48, no. 5, p. 463-469.

44. Fairburn, C., G. a kol. 1995. A prospective study of outcome in bulimia nervosa and the long term effects of the three 
psychological treatments. 1995. In Archives of General Psychiatry, vol. 52, no. 4, p. 304-312. 

45. Fairburn, C. G. a kol. 1997. Risk factors for bulimia nervosa – A community-based case- control study. In Arch Gen Psychiatry, 
1997, vol. 54, no. 6, p. 509–517.

46. Fairburn, C.G.- Harrison, p. J. 2003. Eating disorders. In The Lancet. 2003. vol. 361, no 9355,p. 407-416. 
47. Franko, D.L.- Keel, P.K. 2006. Suicidality in eating disorders: occurance, correlates, and implications. In Clin. Psychol. Rev. 

2006, vol. 26, no 6, p. 769-82. 
48. Garner, D.M.- Needeman, L. 1997. Sequencing and integration of treatments. In:Garner, M.D, Garfinkel, P.E (Eds.): 

Handbook of Treatment for eating Disorder. 1997.Guilford Pess. New York/ London. p. 50. ISBN 1-57230-186-4. 
49. Garner, D.M.- Olmstead, M.- Polivy, J. 1983. Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for 

anorexia nervosa and bulimia. In International Journal of Eating Disorders. 1983, vol. 2 , no. 2. p. 15–34 . 
50. Gendall, K. a kol. 1998. Personality and dimensions of dietary restraint. In Int J Eat Disord. 1998. vol 24, no. 4, p. 371-379.
51. Gilbert, S. C. 1993. Fear of success in anorexic young women. In Journal of Adolescent Health vol. 14, no. 5, p. 380–383.
52. Gowers, S.- Crisp, A.H.- Joughin, N.- Bhat, A.1991. Premenarcheal anorexia nervosa. Journal of Child psychology and 

psychiatry. Journal of Child Psychology and Psychiatry .1991, vol. 32, no. 3, p. 401–569
53. Gowers, S.- Bryant-Waugh, R. 2004. Managment of child and adolescent eating disorders: the current evidence base and 

future directions. In Journal of child psychology and psychiatry, 2004vol.45, no. 1, p. 63-83
54. Gordon, C.M. a kol. 2000. Neuroanatomy of human appetitive function: A positron emission tomography investigation. In Int 

J Eat Disord. 2000, vol. 27, no 2. p. 167–171.
55. Gurpegui, M. a kol. 2009. Personality profiles and minor affective psychopathology in a non-clinical sample: An empirical 

verification of Cloninger‘s theoretical model. In Journal of Affective Disorders, 2009, vol. 119, no 1, p. 34-42
56. Halmi, K. A. 2000. Eating Disorders. In Sadock, B.J.- Sadock V.A. 2000. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of 

Psychiatry, 7th. Ed. Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, USA, 2000; vol.1 and 2, P 1287-92; ISBN: 0-683-30128-4.
57. Halmi, K.A. 1999. Eating disorders. Anorexia nervosa, Bulimia nervosa and obesity. In American Psychiatric Press Text of 

Psychiatry, 3d ed. Washington.1999. p. 983-1002.
58. Hageman, I.- Andersen, H. S.- Jorgensen, M.B. 2001. Post-traumatic stress disorder: A review of psychobiology and 

pharmacotherapy. In Acta Psychiatr Scand. 2001. vol 104, no. 6. p. 412–422.
59. Haluzík, M. a kol. 1999. Serum leptin levels in patients with anorexia nervosa before and after refeeding, relationship to 

serum lipids and biochemical nutritional parameters. In Physiol Res. 1999. vol. 48, no. 3, p. 197–202.
60. Halvorsen, I.- Heyerdahl, S. 2006. Girls with anorexia nervosa as young adults: personality, self-esteem, and life satisfaction. 

In Int Journal Eat Disord. 2006, vol. 39, no. 4, p. 285-93
61. Hansson, L.- Eklund, M. - Bengtsson-T. A. 2001. The relationship of personality dimensions as measured by the temperament 

and character inventory and quality of life in individuals with schizophrenia or schizoaffective disorder living in the community. 
In Quality of Life Research, 2001, vol. 10, no 31, p. 133-139. 



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

114

62. Harrold, J. 2001. Genetic susceptibility of rodents to diet-induced obesity. In: Owen, J.B.- Treasure, J.T.-Collier, D.A. Animal 
Models-Disorders of Eating Behaviour and Body Composition. Boston. Kluwer Academic Publisher. 2001. p. 159. ISBN 
0-7923-7095-3.

63. Heim, C.- Nemeroff, C.B. 1999. The impact of early adverse experiences on brain systems involved in the pathophysiology of 
anxiety and affective disorders. In Biol Psychiatry 1999. vol 46, no. 11, p. 1509–1522.

64. Hee, J.Y. a kol. 2005. Biogenetic temperament and character and attention deficit hyperactivity disorder in Korean children. 
In Psychopathology , 2005, vol. 39, no 1, p.25-31

65. Herpertz-Dahlmann, B. 2002. Outcome in anorexia nervosa. In Acta Neuropsychiatrica, 2002, vol. 14, no. 2, p. 90-92. 
66. Herrero, M.J. a kol. Profile in young current regular users of cocaine. In Substance Use and Minuse. 2008. vol. 43, no. 10, 

p. 1378-1394.
67. Hoek, H.W.- Hoeken, D. 2003. Review of the prevalence and incidence of eating disorders, 2003. In Int. Journal of Eating 

Disorders. 2003, vol. 34, no 4, p. 383-396
68. Hosák, L. a kol. 2004. Temperament and character inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A 

controlled study. In Eur Psychiatry. 2004, 1vol . 19, no 4, p. 193-195.
69. Hosák, L. a kol. 2007. Léčba poruch příjmu jídla na psychiatrické klinice v Hradci Králové. In Psychiatrie pro prax. 2007, vč. 2, 

s.  89. 
70. Hori, H. 2008. Personality in schizophrenia assessed with the Temperament and Character Inventory (TCI) In Psychiatry Res. 

2008, vol. 15;160, no. 2. p. 175-183. 
71. Horne, R.L. a kol. Treatment of bulimia with bupropion: a multicenter controlled trial. J Clin Psychiatry. 1988, vol. 49, no. 7, 

p. 262-6.
72. Howel DC: Statistical Methods for Psychology. Fifth edition. Pacific Grove: Duxbury, 2002.
73. Hřebíčková, M.- Urbánek, T. 2001. NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. 

McCraee. 2001. Praha: Testcentrum. Dostupné na internete: http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=neo
74. Hrubý, R. 2007. Základy teórie osobnosti podľa R.C. Cloningera. In Psychiatria . 2007. roč. .14, č.2-3. s. 114-120.
75. Hrubý, R. 2009. Depressive disorder and the Cloninger‘s personality model. Lekársky Obzor. 2009. roč. 58, s. 387-390
76. Hsu, L.K.G.1990. Eating Disorder. Guilford Press, New York. 1990. ISBN 978-0-89862-401-4 
77. Humphrey, L.L. 1991. Object relations and the family system: An integrative approach to understanding and treating eating 

disorders. In: Johnson C.L. Psychodynamic treatment of anorexia nervosa and bulimia. New York: Guilford Press. 1991. 
p. 321-353. ISBN 978-0-89862-550-9.

78. Hudson, J.I. a kol. 1983. Phenomenologic relationship of eating disorders to major affective disorder. In Psychiatry Res. 1983, 
vol. 9, no. 4. p. 345-54.

79. Chatoor, I. 2000. MaternalCharacteristic and Toddler Temperament in Infantile Anorexia. In J Am AcadChild Adolesc 
Psychiatry. 2000. vol. 39, no. 6, p. 743–75

80. Cho, S.C. a kol. 2008. Patterns of temperament and character in a clinical sample of Korean children with attention-deficit 
hyperactivity disorder. In Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2008, vol. 62. no. 2, p. 160-166

81. Cho, S.C. a kol. 2009. Full syndrome and subthreshold attention-deficit/hyperactivity disorder in a Korean community 
sample: Comorbidity and temperament findings. In European child and adolescent psychiatry. 2009, vol. 18, no. 7,  
p. 447-457

82. Cho, S.C. a kol. 2009. Temperament and character among Korean children and adolescents with anxiety disorders. In 
European Child and Adolescent Psychiatry. 2009, vol. 18, no 1, p. 60-64

83. Chvála, V.- Trapková, L. 2004. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál. ISBN: 978-80-7367-561-5. 
84. Inui, A. 2001. Ghrelin: An orexigenic and somatotropic signal from the stomach. In Nature Reviews. 2001. vol. 2, no. 8, 

p. 1–10.
85. Janečková, R. 2001. Některé poznatky o roli leptinu v regulaci reprodukčního systému člověka. In Čes Fyziol. 2001, vol. 50, 

no 1. p. 25–30.
86. Jakobi, C. -Paul, T.- Thiel, A . 2006. Poruchy príjmu potravy. Vydavateľstvo F, 2006. s. 19,39-43. ISBN: 80-88952-35-2.
87. Jimerson, D.C. 2000. Eating disorders and stress. In Encyclopedia of Stress. 2000. Academic Press. London. 2000. p. 4–8. 

ISBN: 0-12-226735-4.
88. Kalra, S.P. a kol. 1999. Interacting appetite-regulating pathways in the hypothalamic regulation of body weight. In Endocrine 

Reviews. 1999, vol. 20. no. 1. p. 68–100.
89. Katzman, M.A.- LEE, S. 1997. Beyond body image: The integration of feminist and transcultural theories in the understanding 

of self-starvation. In International Journal of Eating Disorders. 1997. vol. 22, no. 4. p. 385-94.
90. Kaye, W. H. a kol. 2001. Double blind placebo controlled administration of fluoxetin in restricting, purging anorexia nervosa. 

In Biolog.psychiatry. 2001, vol.49, no. 7, p. 641-652
91. Kay, W.H. 2004. Comorbidity of Anxiety Disorders with Anorexia and Bulimia Nervosa. In Am J Psychiatry, vol.161,  

p. 2215-2221



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

115

92. Kaye W.H.-Fudge J.L.-Paulus M. 2009. New insight into symptoms and neurocircuit function of anorexia nervosa.  
In Nature Reviews Neuroscience.2009. vol. 10, no. 8. p. 573-584.

93. Kendler, K.S. a kol . 1995. The structure of the genetic and enviromental risk factors for six major psychiatric disorders  
in women. In Arch Gen Psychiatry. 1995. vol. 52. no. 5. p. 374–383

94. Kim, S. 2003. Role of fluoxetin in anorexia nervosa. In Ann pharmacotherapie, 2003, vol. 37 no. 6. p. 890-892
95. Krch, F.D. a kol.1999. Poruchy příjmu potravy, vymezení a terapie. Grada Publishing. 1999. s. 127-137.  

ISBN: 80-7169-627-7. 
96. Kršek M. a kol. 2002. The changes in serum ghrelin in patients with anorexia nervosa. In Vnitr Lek. 2002, vol. 48. no 10. 

p. 948-51
97. Kocourková, J. - Koutek, J. 2001. Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentú-diagnostické a terapeutické otázky.  

In Psychiatrie pro praxi, vol. 3, str. 109-111
98. Kocourková, J. 1999. Psychoanalytický prístup k poruchám príjmu potravy. In Krch,F. D. Poruchy příjmu potravy, Grada 

Publishing. 1999. str.150-156. ISBN: 80-7169-627-7. 
99. Krusse, J.- Woller, W. 2008. Poruchy příjmu potravy. In Tress, W. Základní psychosomatická péče. 1.vyd. Praha. Portál. 2008. 

133-144. ISBN: 978-80-7367-309-3. 
100. Lask, B. a kol.1991. Children with pervasive refusal. Archives of Disease in Childhood. 1991. vol. 66, no. 7. p. 866–869.
101. Lesný, P.-Krásničanová, H. Kompendium pediatrické auxologie, 2005, v.1.0. CD nosič. Web based software for growth 

diagnostics Journal Technology and Health Care. MedNet. 2005. New tasks in internet use in health care. 2005.Vol.13 no 5. 
102. Lilenfeld, L.R. a kol. 1998. Controlled family study of anorexia nervosa and bulimia nervosa: psvchiatric disorders in first-

degree relatives and effects of proband comorbidity. In Arch Gen Psychiatry. 1998. vol 55. no. 7. p. 602–610.
103. Malina, A. a kol. 2003. Olanzapine treatment with anorexia nervosa: retrospective study. In Int.Journal Eat.Disorder. 2003. 

vol. 33, no. 2. p. 234-237 
104. Mazzeo, S.E. -Bulik C.M. 2009. Environmental and genetic risk factors for eating disorders: what the clinician needs to know. 

In Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. vol. 18. no. 1. p. 67-82.
105. Martinotti, G.- Cloninger, C.R.- Janini, L.2008. Temperament and character inventory dimensions and anhedonia in detoxified 

substance-dependent subjects. In American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 2008. vol. 34. no 2. p. 177-183
106. MKCH. Medzinárodná klasifikácia chorôb,V. kapitola, Duševné poruchy a poruchy správania (F00 - F99). Dostupné n 

internete: http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0500.pdf
107. Mehler, C. 2001. Olanzapine in children and adolescent with chronic anorexia nervosa. A study of five cases. In Eur.Child 

Adolesc.Psychiatry. 2001, vol. 10. no. 2. p. 151-157
108.  Miller, M.N.- Pumariega, A. J. 2001. Culture and eating disorser: A Historical and cross-cultural review. In Psychiatry. 2001. 

vol. 64, no. 2, p. 93-110. 
109.  Minuchin, S.-Rosman, B. L.-Baker, L.,1978. Psychosomatic families. Anorexia nervosa in context. Massachusetts, Harvard 

University Press. 1st ed. 1978. ISBN. 0-674-72220-5.
110.  Mondraty, N. a kol. 2005. Randomized controlled trial of olanzapine in the treatment of cognitions in anorexia nervosa.  

In Australs Psychiatry. 2005. vol. 13. no. 1. p. 72-5.
111.  Morgan, H. G.- Hayward, A.E. 1988. Clinical assessment of Anorexia nervosa, The Morgan-Russel Outcome Assessment 

Schedule. In Br J Psychiatry. 1988, vol. 152, p. 367-71.
112. Navrátilová, M.- Češková, E.- Sobotka, L. 2000. Klinická výživa v psychiatrii. Praha : Maxdorf-Jesenius, 2000. 270 s.  

ISBN 80-85912-33-3.
113.  Němečková, p. 2002. Poruchy příjmu potravy. Psychiatrie pro praxi. 2002, roč. 3, str.124-128
114. NICE guideline CG9. Eating disorders. 2004. Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, 

bulimia nervosa and related eating disorders, National Collaborating Centre for Mental Health commissioned by the National 
Institute for Clinical Excellence (NICE) published by the British Psychological Society and Gaskell, The British Psychological 
Society & The Royal College of Psychiatrists. Dostupné na internete: http://www.nice.org.uk/CG009

115.  Nobakht, M., Dezhkam, M., (2000) An epidemiological study of Eating Disorder, Int. Journal of Eating Disorder, 28, 3, 
str. 265-271.

116. Paclt I, Florian J a kol. 1998. Psychofarmakoterapie detského a dorostového věku. Grada Publishing.1998. s. 336-340.  
ISBN 80-7169-506-8

117. Papežová, H.: Poruchy příjmu potravy. In Hoschl C., Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie, Tigis, 2002, s. 610-617.
118. Papežová H.: 2004. Poruchy příjmu potravy. In Postupy v léčbě psychických poruch, Academia Medica Pragensis, 2004, 

s. 336-35.
119. Papežová, H.-Yamamotová, A.- Uher, R. 2002. Neurobiologie poruch příjmu potravy (PPP). Psychiatrie. 2002. vol. 6. no. 4. 

p. 268–275.
120. Papežová, H. 2010. Spektrum poruch příjmu potravy. Grada Publishing. 1.vyd. ISBN.978-80-247-2425-6.
121. Patton, G. C. 1988. The spectrum of Eating Disorder in adolescence. In Journal of Psychosomatic Research, vol. 32, no. 6, 

1988, p. 579-584.



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

116

122. Payer, J. a kol. 1997. Kostná denzita u pacientok s mentálnou anorexiou. In Č.S. Psychiatria. 1997. vol. 93. no 4. p 189-192.
123. Peso, A. Boyden-Pesso,D. – Vrtbovská, p. 2009. Úvod do Pesso Boyden systém psychomotor. Tišnov. Sdružení Scan. 2009. 

210 s. ISBN 80-86620-15-8 
124. Powers, P.S.- Santana, C. 2004. Available pharmacological treatments for anorexia nervosa. In Expert Opinion 

Pharmacotherpay Ashley publications, 2004. vol. 5, no. 11, p. 2287-2292. 
125. Powers p. S.- Santana C.A.- Bannon Y.S. 2002, Olanzapine in treatment of anorexia nervosa: an open label trial. Int.Journal 

Eat.Disorder. vol. 32, no. 2, p. 146-154
126. Preiss, M. 2001. Cloningerova teorie temperamentu a charakteru a klinická praxe. In Psychiatrie , Tigis. vol. 4, no. 1.  

p. 111-116.
127. Preiss, M.- Klose, J –Španiel, F. 2000. Temperament a charakter podle C.R. Cloningera u psychiatrických pacientu a obecné 

populace. In Psychiatrie. 2000. vol 4. s. 251-254.
128. Rathner,G.- Messner, K. 1993. Detection of Eating Disorders in small rural town: an epidemiological study. In Psychol Med. 

1993, vol. 23. no. 1.p. 175-84.
129.  Rigaud, D. 2011. Outcome in AN adult patients: A 13-year follow-up in 484 patients. In Diabetes Metab. ISSN: 1262-3636, 

2011, 11. Feb
130. Russell, G. F. M. 1979. An omnius variant of anorexia nervosa. In Psychol Med. 1979, vol. 9, p. 429-448.
131. Ryle, A. 2005. Cognitive analytic therapy. In Norcross, J. C. Goldfried, M. R. 2005 Handbook of psychotherapy integration 

(2nd ed.). New York: Oxford. ISBN 0 863040 34 9.
132. Sadock, B.-J. -Sadock, V. A. 2007. Kaplan & Sadock‘s synopsis of psychiatry 10th ed. Lippincott Williams, Wilkins, 

Philadelphia, USA, 2007. ISBN: 978-0-7817-7327-0.
133. Kim, S.J. a kol. 2006. The relationship between the biogenetic temperament and character and psychopathology in 

adolescents. In Psychopathology. 2006, vol. 39. no. 2. p. 80-6. 
134. Selvini-Palazzoli, M.P. 1996. Self-Starvation: From individual to Family Therapy in the Treatment of Anorexia Nervosa.  

Jason Aronson Inc. 1996. New York. ISBN: 1568218222
135. Schmidt, U.H. a kol. 1997. Is there a specific trauma precipitating the onset of anorexia nervosa? In Psychol Med. 1997, 

vol. 27, no. 3, p. 523-530
136. Schmidt, U. Treatment of bulimia nervosa. 1998. In Hoek, H, W, Treasure J.L., Katzman M.A, Neurobiology in the treatment 

of eating disorders. 1st ed. 1998. New York, John Wiley and Sons. 1998, p. 331-361. ISBN: 978-0471981022
137. Smith, E. 2009. Tělo v psychoterapii. Praha: Portál. 205 s. ISBN 978-80-7367-144-0.
138. Silberg, J.- Bulik, C.M. 2005. Developmental association between eating disorders symptoms and symptoms of anxiety and 

depression in juvenile twin girls. In Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2005, vol. 46, p. 1317-1326.
139. Sontag, S. 1978. Illnes and metaphor. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1978, 85 s., ISBN 0-394-72844-0.
140. Steinhausen, H., Ch. 2002. The outcome of Anorexia Nervosa in 20 th Cenntury. In American Journal of Psychiatry. 2002, 

vol. 159, no. 8, p. 1284-1292
141. Sheehan, M.L. and Summers,V.L. 1984. The syndrome of pituitarism. Quarterly Journal of Medecine. 1984, vol. 18, p. 319-78
142. Striegel-Moore, R.H. a kol. 2000. Recurrent binge eating in black American women. In Archives of Family Medicine. 2000, 

vol. 9, no. 1, p. 83–7.
143. Strober, M. 2004. Pathologic fear conditioning and anorexia nervosa on the search for novel padism. In International Journal 

of Eating Disorders. 2004, roč. 35, č.5, s. 504-508.
144. Svačina Š. 2001. Metabolický syndrom. 1.vyd. Praha: Triton, 2001. 172s. ISBN 80-7254-178-1.
145. Swift, W. J.- Letven, R. 1984. Bulimia and the basic fault: Psychoanalytic interpretation of the binging vomiting syndrom.  

In Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1984, vol. 23. p. 483-97.
146. Steinhausen, H. CH.- Winkler Ch.- Meier, M. 1998. Eating disorders in adolescence in Swiss epidemiological study.  

In International Journal of Eating Disorder. 1998, vol. 22, no. 2, p. 147-151.
147.  Steinhausen, H.CH. 2002. The Outcome of Anorexia Nervosa in the 20th Century. American In Journal of Psychiatry. 2002, 

vol. 159, p. 1284-1293.
148. Švestka. J. 2002. Obecná psychofarmakologie – učebnice Psychiatrie. In: Hoschl, C. Libiger, J., Švestka, J. Psychiatrie. Praha: 

Tigis, 2002, s. 96-118. ISBN 80-900130-1-5.
149. Tikal K. 1994. Možná úloha centrálního cholinergního systému v chování za stresu. In Česká Fyziologie, 1994, vol. 43, 

no. 1-2, p. 40–50.
150. Tomanová, J.- Papežová, H. 2006. Viacrodinná terapie pacientek trpících mentální anorexií v Centru pro léčbu poruch příjmu 

potravy. In Česká a slovenská Psychiatrie. 2006, roč. 1002, č.7, str. 358-362.
151.  Treasure J.,L. 2007. Getting beneath the phenotype of anorexia nervosa: the search for viable endophenotypes and 

genotypes. IN Candian Journal of Psychiatry. 2007, vol. 52, no. 4, p. 212-9.
152.  Theiner, P.- Žáčková, M. 2006. Mirtazapin u mentálnej anorexie s komorbídnou depresiou. In Psychiatrie pro prax. Solen. 

2006, č.5, , s. 241-242.



MUDr. Martina Paulinyová / Prognostické faktory u pacientok s mentálnou anorexiou

117

153. Van Hoeken, D.-Hoek H.- W., Katzman, M.A. 2003. Epidemiology and cultural aspects of eating disorder: a review. In: Maj, 
M.- Halmi K.-López-Ibor, J.J.- Sartorius, N. 2003. Eating Disorders, Chichester: John Wiley & Sons, no. 6. 2003, p. 75–104. 
DOI: 10.1002/0470867183.ch2

154. Vandereycken W, Pierloot R. 1982. Pimozide combined with behavior therapy in the short-term treatment of anorexia 
nervosa. A double-blind placebo-controlled cross-over study. In Acta Psychiatr Scand. 1982, vol. 66. no. 6. p. 445-50.

155. Vanderyecken, W. 1984. Neuroleptics in the short-term treatment of anorexia nervosa: double blind placebo controlled 
study with sulpiride. In British Journal of Psychiatry. 1984, vol. 144, p. 288-292.

156. Vanderycken,W. 2002. Families of patients with eating disorders. In: Fairburn, C.G. Brownell, KD . Eating disorders and 
obesity: A comprehensive handbook. 2002, New York: Guilford Press, p. 215-229. ISBN: 1-57230-688-2.

157. Walsh, B.T.-Kaplan, A.,S.- Attía, E. 2006. Fluoxetine After Weight Restoration in Anorexia Nervosa: A Randomized 
Controlled Trial, In JAMA. 2006, č. 295, s. 2605-2612. [cit. 12.10.2010]. Dostupné na internete: http://jama.ama-assn.org/
content/295/22/2605.full.pdf. 

158. Walsh, B.T.,- Kaplan, A.,S.- Attía, E. 2006. Fluoxetine After Weight Restoration in Anorexia Nervosa: A Randomized 
Controlled Trial. In JAMA. 2006. vol. . 295, p. 2605-2612. [cit. 12.10.2010]. Dostupné na internete: http://jama.ama-assn.
org/content/295/22/2605.full.pdf. 

159. Waller, J. V.- Kaufman, M. R.- Deutsch, F. 1940. Anorexia nervosa: A psychosomatic entity. In Psychosomatic medicine 2. 
1940. p. 3-16.

160. Wlodarczyk-Bisaga, K.- Dolan, B. 1996. Disordered eating behaviour and attitudes towards weight and shape in polish 
Women. European Eating Disorders Review. 1996, vol. 3, no. 4, p. 205-216.

161. Woodside D.B. a kol. 2002. Personality, perfectionism, and attitudes toward eating in parents of individuals with eating 
disorders. In International Journal of Eating Disorders.  2002, vol. 31, no. 3, p. 290-9. 

162. Wonderlich, S.A. a kol. 1997. Relationship of childhood and sexual abuse and eating disorder. In Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1997, vol. 36, no. 8, p. 1107-1115.

163. Zámečníková, R.- Hrdlička, M. 2003. Farmakoterapie u mentální anorexie. Psychiatrie pro praxi. 2003, vol.58, no. 6,  
p. 263-266.

164. Zámečníková, R.- Hort, V. 2003. Léčba mentální anorexie u dětí a adolescentu se zaměřením na farmakoterapii.  
Česko-slovenská Pediatrie. 2003, roč. 58, č. 4, s. 2009-212.

165. Zubery, E.-Binsted, N.- Zifman,N.- Jecsmien, p. 2005. Adolescents Resisting Treatment: Exploring the Resistance in Eating 
Disorder Patients to Treatment Within the Family Systém. In Israel Journal of Psychiatry and Related Science. 2005, vol. 42, 
no. 3, p. 146–153.

166. Yoon, S.J.- Kim, T.S.- Kim, D.J. 2007. Personality dimensions measured by the temperament and character inventory in male 
subjects with substance-related disorders. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 2007, vol. 5, p. 70-75.



MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
PROGNOSTICKÉ FAKTORY U PACIENTOK S MENTÁLNOU ANOREXIOU

pre Lundbeck Slovensko s. r. o.
vydala Zuzana Číčelová v roku 2013
design & layout © Zuzana Číčelová
foto na obálke © Ugocutilli | Dreamstime.com
tlač: Peter Prekop Print Production

vydanie 1.

Lundbeck Slovensko s. r.  o.
Zvolenská 19
821 09 Bratislava 2

ISBN 978-80-89434-15-2





MUDr. František Kuzma 
Parafrénia, história pojmu a postavenie v súčasnosti atestačná práca 2002

Mgr. Mária Andrášiová, PhD. 
Analýza snov dizertačná práca 2002

Mgr. Anton Heretik, PhD. 
Psychoedukácia v liečbe schizofrénie dizertačná práca 2001

MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. 
Vzťah paranoidného syndrómu k osovým dispozíciám dizertačná práca 2003

MUDr. Marek Zelman 
Symptomatické demencie atestačná práca 2005

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 
Porovnanie účinnosti a bezpečnosti monoterapie  
a kombinovanej farmakoterapie schizoafektívnej poruchy  
(depresívny typ) dizertačná práca 2007

MUDr. Andrea Marsalová 
Narcizmus a narcistická porucha osobnosti atestačná práca 2006

MUDr. Miroslav Grohol 
Arteterapia v psychiatrii atestačná práca 2008

MUDr. Genovéva Almássyová 
Poruchy príjmu potravy – etiopatogenéza  
a princípy liečby atestačná práca 2009

MUDr. Michal Turček, PhD. 
Tabak a psychické poruchy atestačná práca 2010

MUDr. Barbora Vašečková 
Predstieravá porucha atestačná práca 2009

MUDr. Peter Janík 
Environmetálne vplyvy pri schizofrénii dizertačná práca 2009

MUDr. Martina Paulinyová, PhD. 
Prognostické faktory u pacientok  
s mentálnou anorexiou dizertačná práca 2011


