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PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY V POPULACI - 
EPIDEMIOLOGIE 

• 5 % dívek a mladých žen má poruchy příjmu potravy 

(nejčastěji anorexie a bulimie) 

• 65 % jedenáctiletých dívek si myslí, že má nadváhu ! 

• Až u 40 % pacientů s PPP bylo popsáno sebepoškozování, 
především u bulimických pacientek. 

• Onemocnění trvá 5-6 let a má vážné následky 



NORMÁLNÍ 
JÍDELNÍ 
REŽIM ? 

Být schopen jíst, když mám hlad až do 
sytosti. 
Být schopen jíst, když mám hlad až do 
sytosti. 

Být schopen, vybrat si jídlo, které mám rád a 
najíst se ho do sytosti, ne proto, že si myslím, 
že bych měl. 

Být schopen, vybrat si jídlo, které mám rád a 
najíst se ho do sytosti, ne proto, že si myslím, 
že bych měl. 

Být schopen se trochu omezit ve výběru jídla, 
k získaní „pravého“ jídla, ale neomezovat ho 
tak, abychom nezískali jídlo přinášející radost. 

Být schopen se trochu omezit ve výběru jídla, 
k získaní „pravého“ jídla, ale neomezovat ho 
tak, abychom nezískali jídlo přinášející radost. 

Normální jídlo je dovolit si jíst někdy, protože 
jsme šťastní, smutní, unudění nebo se cítíme 
dobře. 

Normální jídlo je dovolit si jíst někdy, protože 
jsme šťastní, smutní, unudění nebo se cítíme 
dobře. 



Někdy se najíst dost a chtít více. Někdy se najíst dost a chtít více. 

Normálně jíst znamená věřit vlastnímu tělu, že zvládne naše chyby v jídle. Normálně jíst znamená věřit vlastnímu tělu, že zvládne naše chyby v jídle. 

Věnovat jídlu pouze určitý omezený čas a pozornost. Věnovat jídlu pouze určitý omezený čas a pozornost. 

Jíst většinou třikrát denně. Jíst většinou třikrát denně. 

Nechat pár sušenek na talíři,  je možné mít je i zítra. Občas se najíst víc, když je jídlo 
právě čerstvé. 
Nechat pár sušenek na talíři,  je možné mít je i zítra. Občas se najíst víc, když je jídlo 
právě čerstvé. 

Někdy se přejíst až k pocitu přejedení a nepohody. Někdy se přejíst až k pocitu přejedení a nepohody. 

Normální jídelní režim je flexibilní, mění se s pocity, časovým rozvrhem, hladem a 
dostupnosti jídla. 
Normální jídelní režim je flexibilní, mění se s pocity, časovým rozvrhem, hladem a 
dostupnosti jídla. 



NORMÁLNÍ JÍDELNÍ REŽIM 

• Potrava - primární (nenaučený) stimulus, normálně vyvolává positivní emoce.  

• V psychopatologii poruch příjmu potravy více spojena s negativními emocemi, 
řízena nehomeostatickými mechanismy energetického metabolismu. 

• Regulace příjmu potravy se normálně řídí (převaha homeostatických 
mechanismů)  

- podle potřeby energie, 

- podle nutriční skladby jídla, 

- podle chuti, hedonických potřeb 

 



OSOBNOST A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

 

• Osoby s PPP mají pocit malé vlastní hodnoty, trpí narcistickým 
deficitem (poruchou zdravého narcismu = pocitu hodnoty sebe sama) 

–hodnotí sebe sama očima druhých 

–mají strach ze znehodnocení, odmítnutí, výsměchu 

–podléhají vnějším hodnotám 

–hodnotí se podle ideálních postav z veřejných médií (modelky, herečky, 
sportovkyně) 





KLASIFIKACE PPP 

• Mentální anorexie  

• Atypická mentální anorexie 

• Mentální bulimie  

• Atypická mentální bulimie 

• Přejídání spojené s jinými psychickými 
poruchami 

• Zvracení spojené s jinými psychickými poruchami 

• Jiné poruchy příjmu potravy  



ANOREXIA NERVOSA 

• Hmotnost udržovaná 15 % pod předpokládanou zdravou hranicí (BMI) - 
Pacientka sama si navozuje snižování váhy nebo udržuje podváhu 

• Strach z obezity přetrvává i při výrazné vyhublosti, zkreslená představa o 
vlastním těle 

• Rozsáhlé endokrinní poruchy, tělesné problémy a duševní poruchy: deprese 
(42%) a úzkost (68 %) a obsedantní rituály (22 %) 

• Před pubertou → pubertální projevy – zrání zpomalené i zastavené 



• Pro anorexii je typické odmítání nebo neschopnost udržet zdravou, normální váhu. Představa nárůstu 
váhy nemocné děsí. Častá je porucha vnímání vlastního těla, postižení se cítí obézní, i když mají 
podváhu.  

• Postihuje nejčastěji mladé ženy a dívky, ale nevyhýbá se ani chlapcům a mladým mužům. Dokonce se 
zdá, že jejich počet narůstá. U dospělých se mluví o poměru výskytu chlapců k dívkám 1:10, ale u 
mladších je poměr chlapců vyšší. Jedním z projevů je hubnutí a omezení příjmu potravy, to nemusí být 
ale vždy provázeno ztrátou chuti k jídlu.  

• Zhruba polovina pacientů kombinuje omezení příjmu potravy s nadměrným, nepřiměřeným cvičením.  

• Dalšími způsoby snižování váhy je zvracení, používání odvodňujících a projímavých prášků a různých 
dietních přípravků.  

• Anorexie může přecházet v bulimii (bulimia nervosa) i psychogenní přejídání, zvláště není-li dobře 
zaléčena. Rozdíl mezi anorexií a bulimií, která se projevuje přejídáním střídaným hladověním a 
zvracením (často spojeným s pocity viny) nemusí být vždy zřejmý, zvláště při dlouhodobém průběhu.  

• U anorexie je udávána hmotnost pod 17,5 BMI – hmotnost (v kg)/ výška (v m)2, zatímco jedinci s bulimií 
mají postavu normální nebo mírnou nadváhu.  

• Výrazná podváha a časté zvracení většinou znásobí zdravotní problémy, které poruchy příjmu potravy 
postupně přinášejí. Situaci dále zhoršuje zneužívání léků a návykových látek včetně alkoholu. Bez léčby 
můžou poruchy příjmu potravy ohrozit život. 



RIZIKOVÉ FAKTORY 

• Anorexií trpí ti, kteří zažili traumatizující události v životě i ti, u 
kterých anorexie představuje jediný životní problém. 
Hladovění může souviset s různými událostmi-spouštěči 
(hrozící rozvod rodičů nebo rodinná krize, vážná ztráta, nemoc, 
alkoholismus nebo jiná závislost v rodině, kritická poznámka 
trenéra – autority – o váze v tanečním či sportovním klubu, 
předčasný odchod z domova, práce au-pair v zahraničí, šikana, 
srovnávání kolektivu vrstevníků podle zevnějšku a další). 

• Většinou se spojí více rizikových faktorů, které 
pravděpodobnost onemocnění zvyšují, onemocnění tedy 
vyvolá souhra nepříznivých okolností. Ojedinělý „rizikový“ 
faktor nemusí mít žádný efekt (např. jen posměšná 
poznámka trenéra o vzhledu).  

• Pouze kombinace s ostatními faktory (úzkostná povaha, touha 
po dokonalosti, rodinná orientace na výkon) vede ke vzniku 
onemocnění nebo ho udržuje. Některým rizikům lze 
předcházet. 



KULT ŠTÍHLOSTI 

• K nárůstu onemocnění (zpočátku především zmiňované 
anorexie) v moderním věku přispěla kultura zdůrazňující 
přílišnou štíhlost v prostředí se snadným přístupem k 
vysoce chutným (odměňujícím a kalorickým) jídlům. Je také 
významným faktorem, který nemoc udržuje. 

• Zdůrazňování na kost vyhublých modelek a různých diet 
jako vzoru normálního stravování mladých dívek nemoc 
udržuje. Počítačové úpravy zevnějšku vedou k falešným 
představám a ideálům dokonalé štíhlosti. 

• Herečkám a významným osobnostem mohou dnes grafici s 
hlavou spojit jiné „lepší“, štíhlejší tělo. Tuto virtuální realitu 
je třeba mladým lidem hledajícím vzory objasňovat. 



BULIMIA NERVOSA 

• Neustále se zabývá jídlem, bažení 
„craving“ a přejídání „Binge“ 

• Snaha potlačit výkrmný účinek 
jídla: 

- vyvolávaným zvracením 

- zneužíváním laxancií 

- hladověním 

- užíváním léků 

• Chorobný strach z obezity 



PSYCHOGENNÍ PŘEJÍDÁNÍ 

Přejídání, které může být reakcí na stres (sexuální trauma,  ztráta blízké osoby nebo uplatnění). 

1. Epizoda psychogenního přejídání je charakterizovaná 

•konzumací množství jídla, které je výrazně větší než by většina lidí snědla za stejnou časovou jednotku a 
stejných okolností 

•pocitem ztráty kontroly nad konzumací jídla během epizody 

2. Epizody psychogenního přejídání jsou provázeny nejméně s 3 následujícími příznaky 

•Konzumace jídla, která je mnohem rychlejší než normálně 

•Konzumace jídla do momentu, kdy se pacient cítí nekomfortně/bolestivě plný 

•Konzumace velkého množství jídla když pacient není fyzicky hladový 

•Konzumace jídla v tajnosti, protože se pacient cítí zahanbený množstvím zkonzumovaného jídla 

•Pocitem znechucení, deprese a velkého provinění po konzumaci jídla 

3. Přítomnost výrazného stresu v rámci psychogenního přejídání 

4. Epizoda psychogenního přejídání se vyskytne alespoň jednou týdně poslední 3 měsíce 

5. Přejídání není spojeno s nevhodnými kompenzačními mechanismy jako u bulimie, či anorexie a není součástí 
těchto nemocí 



PPP A MUŽI 

• Adonisův komplex  

•  Jedinec se zvýšeně zabývá myšlenkou, že jeho svaly nejsou dostatečně veliké a bez tuku. 

• Toto zaujetí je charakterizováno nejméně 2 z následujících 4 kritérií: 

1. Často vynechává sociální, pracovní a rekreační aktivity kvůli kompulsivnímu cvičení a dietnímu 
rozvrhu 

2. Vyhýbá se situacím, kde by jeho tělo mohlo být pozorováno, nebo při nich je výrazně ve stresu a 
prožívá úzkost 

3. Zaujetí nedostatečnými tělesnými rozměry a muskulaturou přináší klinicky významný distres a 
zhoršení sociálních, pracovních a jiných oblastí života 

4. Jedinec pokračuje se cvičením, dietami a užíváním látek na zvýšení výkonnosti, přestože má 
nežádoucí fyzické nebo psychické následky 



RIZIKOVÉ POVAHOVÉ RYSY 

• Jsou popsány povahové rysy zvyšující riziko onemocnění.  

• POTŘEBA POZORNOSTI a PERFEKCIONISMUS: snaha být dokonalý a vyniknout a tím utišit zvýšenou 
sebekritičnost a nízké sebevědomí.  

• POTŘEBA KONTROLY: zranitelnost a nejistota ohledně sebe sama vede ke zvýšené snaze se zalíbit 
druhým a mít situaci pod kontrolou.  

• NESTÁLOST A PROMĚNLIVOST EMOCÍ: kontrola nad jídlem zastupuje kontrolu nad nestabilními instinkty 
a radostmi.  

• PURITÁNSTVÍ A ASKETISMUS: touha mít morální převahu nad ostatními, morální je překonat vlastní 
potřeby, včetně jídla.  

• SEBETRESTAJÍCÍ CHOVÁNÍ: trestat se za problém, s kterým si nevědí rady (jsem špatný/á, kdybych byl/a 
perfektní, tyto problémy by neexistovaly nebo bych je měl/a pod kontrolou).  

• ODMĚNA A TREST: menší citlivost na odměnu s přecitlivělostí na potrestání, citlivost na poznámky o 
vzezření, negativní emoce, odmítnutí a kritiku…. 



TERAPIE - VŠEOBECNÉ DOPORUČENÍ 

• Posouzení a monitorování rizika (sebevraždy, somatické komplikace 
- i svalové atrofie až kachexie, otoky, dehydratace, avitaminóza) 

• Posouzení potřeb pečujících a poskytnutí informací (pacientům a 
pečovatelům) 

• Časná detekce a časná léčba 

• Svépomocné skupiny 

• Angažovat rodinu v terapii 



TERAPIE 

• Obecná doporučení 

• Posouzení a monitorování rizika (sebevraždy, somatické komplikace - i svalové 
atrofie až kachexie, otoky, dehydratace, avitaminóza) 

• Posouzení potřeb pečujících a poskytnutí informací (pacientům a 
pečovatelům) 

• Časná detekce a časná léčba 

• Svépomocné skupiny 

• Angažovat rodinu v terapii 



SYMPTOMATICKÁ LÉČBA 

• Zvracení - výplachy, kontroly u zubaře 

• Projímadla - postupné snižování a vysazení 

• Diabetes - zvýšené riziko!, pravidelné somatické vyšetření 

• Osteoporóza - minimalizovat riziko pádů 



NUTRIČNÍ REHABILITACE 

• Realimentace nutná u všech vážně podvyživených  

• Navození normálního jídelního režimu (6x denně) 

•  Odstranění somatických i psychologických následků 

•  Stanovení cílové „zdravé“ váhy. Ideální nárůst hmotnosti 1,0 -1,5 kg u 
hospitalizovaných 0,5 kg u ambulantních pacientů za týden (Papežová 2014, 
Practice Guideline 2012) 



TERAPIE PODLE DIAGNÓZ 

• Ambivalence - motivační terapie 

• Ambulantní psychologická léčba (min 6 měsíců) 

• a) rodinná terapie 

• b) kognitivně-behaviorální terapie 

• c) interpersonální terapie 

• d) kognitivně-analytická terapie 

• Monitorování rizika - roční prohlídky 

• Denní stacionář / Hospitalizace – druhá volba 

• Farmakoterapie není doporučována! 



MA 

• Užití medikace nemá jednoznačná kritéria. 

• V akutní fázi je nejdůležitější bezpečnost léčby. 



MB 

• Ambulantní léčba – první kroky a) Svépomocná léčba (KBT) s podporou b) 
Terapeutický pokus antidepresiv SSRI (fluoxetin 60 mg) 

• Individuální kognitivně-behaviorální terapie (CBT-BN) 16 až 20 sezení, 4-5 
měsíců 

• Alternativa: Interpersonální psychoterapie 



• Komplexní programy psychiatrických zařízení 

• Ověření účinnosti léčby, výuka a výzkum 

• Ambulance 

• Interní oddělení, pediatrie, JIMP 

• Modifikace pro jednotlivé odborníky, 

• (praktičtí lékaři, pediatři, nutricionisté) 



NÁSLEDKY PPP 

 



PROBLÉMY REPRODUKCE 

• Nekonsistentní nálezy o plodnosti, časté zákaznice klinik léčících 
neplodnost (kliniky asistované reprodukce). 

• Častější spontánní potraty (2x), perinatální úmrtnost (až 6x vyšší), 
menší novorozenci či vyšší riziko poškození. 

• Častější vyšší úzkostnost a deprese v těhotenství, poporodní 
deprese a vztahové problémy s novorozenci. 

• Problémy dětí anorektických a bulimických matek, spojenými s 
problémy kojení a krmení. Riziko pro ženy s PPP v období 
těhotenství a porodu, ale i s AN či BN v anamnéze. 



PSYCHICKÉ DŮSLEDKY OMEZENÍ PŘÍJMU POTRAVY 

MYŠLENKY SE 
SOUSTŘEDÍ NA JÍDLO  

OMEZENÍ ZÁJMŮ  NESCHOPNOST 
SOUSTŘEDĚNÍ  

IRITABILITA, 
NERVOZITA, LABILNÍ 

NÁLADA  

NESPAVOST  

NUTKAVÉ CHOVÁNÍ, 
RITUÁLY  

SHROMAŽĎOVÁNÍ A 
ŠETŘENÍ PŘEJÍDÁNÍ A 

ZVRACENÍ 

NÁVRAT K NORMÁLU 
PO OBNOVENÍ 

PŘÍSUNU POTRAVY !! 



MOTIVACE 



CENTRUM PRO LÉČBU PPP CENTRUM DOROSTOVÉ A 
VÝVOJOVÉ PSYCHIATRIE 

 

• Lůžkové oddělení pro dospělé a adolescenty 

• Denní stacionář 5 dní v týdnu 

• Ambulantní služby 

• Vícerodinná terapie 

• Kluby pro rodiče a pacienty 

• Doléčovací programy 

• Pregraduální a postgraduální vzdělávání 

• Nové technologie v léčbě - Internetové stránky 

• Svépomocné organizace 

• Spolupráce na prevenci se školami, sportovními kluby a dalšími centry prevence 



PRŮBĚH A PROGNÓZA ONEMOCNĚNÍ 

• Začátek ve dvou vlnách: 13-15 a 17–19 let 

• Trvání onemocnění: 2-3 roky vs. 6-7 let 

• Výsledek léčby: 1/3 uzdravení, 1/3 zlepšení, 1/3 špatný 

• Lepší výsledky u mladších pacientek s kratším trváním onemocnění 

• Důležitá je aktivní účast rodiny 

• 20 % chronicita 

• 10 % mortalita 



VYSOKÁ MORTALITA 

• Vysoká mortalita přesahující 10%, úmrtí v průměru v 25 letech při 
předpokládané délce života 80,2 v USA 

• Mortalita je 2x ve srovnání s ostatními psychiatrickými pacienty, 
10x ve srovnání s obecnou populací . 

• Riziko suicidia je 200x zvýšené 

• Medián trvání nemoci je 6 let, ale 1/3 pacientů má chronickou 
nemoc trvající 20 až 30 let do předčasné smrti. 



PROTEINOVÁ 
MALNUTRICE - 
KWASHIORKOR 

 

• Pacienti přijímají dostatečné množství energie, 
bez dostatečného množství bílkovin 

• Alkoholici (delirium tremens) 

• Těžké deprese 

• Staří lidé 

• Makrobiotici a vegani 

• Častá deplece stopových prvků, vitaminů, pokles 
produkce plasmatických bílkovin a onkotického 
tlaku plasmy a vznik otoků. 

• Čistá proteinová malnutrice není u nás častá, 
rozvoj plíživý (měsíce), zhoršení hojení a 
ulcerace. 



KOMORBIDNÍ ONEMOCNĚNÍ - 65% 
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