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Súhrn 

Autor predkladá prvú (teoretickú) časť príspevku zaoberajúceho sa problemati
kou nadmerného užívania psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami príjmu 
potravy. V práci definuje použité pojmy, uvádza stručný prehlad epidemiologických 
údajov a náčrt súčasných teórií vysvetfujúcich komorbiditu porúch príjmu potravy 
s nadužívaním psychoaktívnych látok. V literatúre existuje dokumentovaný dôkaz 
o vysokej komorbidite týchto dvoch skupín psychických porúch, ktorý je výrazom ich 
nenáhodnej súvislosti a ktorý má dopad na sťaženú diagnostiku , komplikovanejšiu 
liečbu a horšiu prognózu u pacienta. Poznatky z exploračných aj experimentálnych 
štúdií pomáhajú pochopiť príčiny tejto komorbidity a následne realizovať integro
vaný pri stup v diagnostike a liečbe . 

K r ú č o v é s lov á: poruchy prijmu potravy - psychoaktívne látky - komorbidita 

Summary 

Author presents the first (theoretical) part of the paper focused on comorbidity of 
substance use disorders in eating disorders. There are defined terms and shown epi-
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demiological data together with hypotheses explanating this phenomenon. There is 
substantial li terature evidence that supports higher than expected rates of co
occurrence of these two groups of disorders. Comorbidity of substance use and ea
ting disorders has an influence on diagnostic difficulties, more complicated therapy 
and uncertain prognosis. The literature data help us to understand the cues behind 
and to realize integra ted approach in the diagnostic and therapeutic process. 

K ey w o r ds : Eating disorders - Psychoactive substances - Comorbidity 

Úvod 

Psychické poruchy sa u človeka môžu nachádzať izolovane alebo spoloč
ne . Pre súčasný výskyt aspoň dvoch špecifických psychických porúch u da
nej osoby v danom čase sa používa termín "komorbidita" (Baudiš a kol. , 
2002 [aJ; Wittchen, 1996). Praktický význam štúdia komorbidity psychic
kých porúch spočíva v poznávaní osobitostí príslušných pacientov. Komorbi
dita vo všeobecnosti súvisí s ťažším priebehom jednotlivých psychických po
rúch a odráža sa na ich horšej prognóze (Wittchen a kol. , 1999). Je preto 
odôvodnená požiadavka adekvátnej diagnostiky a diferencovanej starostli
vosti u pacientov s komorbídnymi psychickými poruchami (BeiseI a kol. , 
1999). 

V posledných rokoch sa v odbornej literatúre venuje osobitná pozornosť 
problematike užívania psychoaktívnych látok u psychiatrických pacientov. 
Užívanie psychoaktívnych látok môže byť príčinou psychických porúch a po
rúch správania na rôznej úrovni diagnostickej závažnosti. Pre potreby našej 
práce budeme používať termín "nadužívanie psychoaktívnych látok" (dalej 
iba NPL) ako nadradený pojem zahŕňajúci závislosť alebo škodlivé užívanie, 
resp. abúzu s, definované podľa lCD-lO a DSM-lV-TR (World Health Organi
zation , 1992; American Psychiatric Association, 2000). Vzhľadom na nami 
použitú metodiku budeme dalej používať termín "zneužívanie" ako všeobec
nejšie označenie takej NPL, ktorá síce nemusí spíňať kritériá závislosti, ale 
zahŕňa škodlivé užívanie alebo abúzus. V texte používame pojmy psycho
aktívna látka - návyková látka - droga ako synonymá zahŕňajúce všetky 
látky s potenciálom rozvoja závislosti pri ich užívaní podľa lCD-lO. 

V našej práci sa budeme venovať problematike nadužívania psychoaktív
nych látok u pacientov s poruchami prijmu potravy (dalej iba PPP). Vy
chádzajúc z našich doterajších skúseností (Turček, 2005) v tejto častí pri
spevku predkladáme prehľad literatúry k tejto otázke a v druhej časti pred
nesieme výsledky z vlastnej exploračnej klinickej štúdie. 
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Výskyt aspoluvýskyt NPL a PPP 

Výskyt PPP v bežnej populácii je približne 1,5 - 2,5 % (jednoročná preva
lencia) a 2,5 - 4,0 % (celoživotná prevalencia) (Häschl a kol. , 2004; Kaplan 
a Sadock, 1997). 

Výskyt NPL v bežnej populácii je možné odhadnúť pomocou vážených 
priemerov z epidemiologických populačných štúdií (Baudiš a kol., 2002 [b) ; 
Kessler a kol., 1994; Kessler a kol., 2005 [a); Kessler a kol., 2005 [bJ; Regier 
a kol. , 1990; Somers a kol., 2004). Podľa týchto údajov je jednoročná preva
lencia akejkoľvek NPL 9,5 - 14,5 %, resp. celoživotná 25 ,5 - 30,5 % . 

Výskyt NPL v populácii PPP je možné odhadnúť pomocou vážených prie
merov z pri slušných epidemiologických subpopulačných štúdií (Blinder 
a kol., 2006; Bulik a kol. , 1997; Bulik a kol., 2004; Corcos a kol. , 2001 ; 
Dimová a kol. , 1997; Dimová a kol. , 2000; Herzog a kol., 2006). Podľa týchto 
údajov je prevalencia akejkoľvek NPL u PPP všeobecne 24,0 - 26 ,5 % v pos
lednom roku, resp. 39,0 - 44,0 % celoživotne. Pacienti s PPP najčastejšie na
dužívajú tabak, alkohol a kofeín. V štúdiách sa tiež opakovane potvrdila 
vyššia prevalencia NPL u pacientov (pacientok) s mentálnou bulímiou (dalej 
iba MB) ako s mentálnou anorexiou (dalej iba MA). 

Teórie vysvetlujúce komorbiditu NPL a PPP 
Teórie zdielajúce spoločnú etiológiu 

Niektoré personalistické teórie poukazujú na závislú poruchu osobnosti 
ako potenciálne predisponujúcu k závislému správaniu sa aj voči jedlu, 
resp. psycho aktívnej látke (Holderness a kol. , 1994). Ich kritika a konfron
tácia s výsledkami pôvodných štúdií komorbidity porúch osobnosti a iných 
psychických porúch však poukazujú na to, že zvýšený výskyt NPL alebo 
PPP bol pozorovaný skôr u pacientov s emočne nestabilnou poruchou osob
nosti (Bulik a kol. , 1997; Mc Glashan a kol., 2000). Špeciálne jej podtyp hra
ničná porucha osobnosti sa ukazuje u PPP pacientov (najmä bulimických) 
ako riziková pre rozvoj NPL (najmä závislosti), čo je azda aj lepšie 
zrozumiteľné vzhľadom na jej definujúce charakteristiky (Wolfe aMaisto, 
2000). 

Psycho analytické teórie predpokladajú ako jeden z možných spoločných 
mechanizmov uplatňujúcich sa pri patogenéze NPL aj PPP regres na orálnu 
fázu vývoja (Häschl a kol., 2004). Iné vývojové teórie poukazujú na združené 
prospektívne riziko rozvoja recipročnej NPL, resp. PPP pri objavení sa PPP, 
resp . NPL u adolescentných dievčat (Measelle a kol. , 2006). 
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Ďalšiu dôležitú úlohu v patogenéze NPL aj PPP hrajú zmeny vo VIa

cerých neurotransmiterových systémoch mozgu. Zaujímavé pritom je, že 
niektoré zmeny sú spoločné pre obe skupiny porúch. 

Dopamínergný systém hrá kľúčovú úlohu pri rozvoji drogovej závislosti 
(Camí a Farré , 2003). Hoci jednotlivé psychoaktívne látky primárne pôsobia 
na rôzne receptorové systémy, priamo alebo nepriamo aktivujú tiež mezo
limbický dopamínový systém zodpovedný za motivačné posilňovanie správa
nia vedúceho k opakovanému užitiu drogy a mezokortikálny dopamínový 
systém zodpovedný za sprostredkovanie samotných príjemných pocitov 
(Svetová zdravotnícka organizácia, 2004). K aktivácii mezokortikálneho 
systému dochádza aj pri príjme potravy. V tomto kontexte je zaujímavé, že 
preferencia sladkých nápojov a impulzívne jedenie korešpondujú so zvýše
nou expresivitou DRD4 génu u žien s mentálnou bulímiou (Sobik a kol. , 
2005). Na druhej strane je pre pochopenie komorbidity NPL a PPP na tejto 
úrovni kriticky významný poznatok, že psychoaktívne látky pri vytváraní 
bludného kruhu závislosti vytesňujú jedlo zo spoločných dopamínergných 
motivačných dráh, čo sa prejavuje až na úrovni látkovo špecifických induko
vaných zmien génovej expresivity (Kelley a kol., 2005). 

Hladiny endogénnych opioidov sú elevované pri NPL aj PPP. Poznatky 
o zapojení endogénnych opioidov do patogenézy NPL a PPP (Bodnar 
a Klein , 2004) viedli k úspešnému použitiu opiátového antagonistu naltre
xonu nielen pri liečbe drogových závislostí, ale aj epizodického prejedania 
sa u bulimických pacientok (Wolfe a Maisto, 2000). 

Znížené hladiny tryptofánu, ako aj porucha serotonínergnej neurotrans
misie majú významný vzťah k PPP a tiež niektorým NPL (Booij a kol., 
2003). Týmto je možné vysvetliť aj afektívne rozlady a depresívne príznaky, 
ktoré sú častým komplikujúcim faktorom PPP aj NPL. Praktickým dôsled
kom poznatkovo zmenenej serotonínergnej transmisie je napríklad úspešné 
používanie antidepresív zo skupiny SSRI u pacientov s PPP, ktorí majú ale
bo aj nemajú komorbídnu NPL (Sinha a O 'Malley, 2000). 

Na molekulovej úrovni je najnovší objav orexínového receptorového 
systému a endogénneho neuropeptidu orexínu, ktorý má pravdepodobne sa
mostatnú kľúčovú úlohu v regulácii príjmu potravy, spánku a motivačného 
správania, ako aj v etiopatogenéze príslušných psychických porúch vrátane 
PPP, NPL a porúch spánku (Bingham a kol., 2006). Antagonisty orexínu sa 
experimentálne začínajú testovať v liečbe uvedených súvisiacich psy
chických porúch. 

V otázke spoločne zdieľaného genetického rizika pre NPL a PPP súčasne 
nie sú jednoznačné výsledky. Niektoré práce poukazujú na vyšší výskyt 
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NPL, resp. PPP u príbuzných pacientov s PPP, resp. NPL, iné štúdie tieto 
výsledky spochybnili (Wolfe aMaisto, 2000). 

Teórie založené na kauzálnom podmieňovaní 

Jednou z teórií objasňujúcich kauzálne podmieňovanie pri vzniku a roz
voji závislosti, uplatňujúcej sa aj pri poruchách príjmu potravy, je teória sa
moliečenia. 

Sú známe anorektické vedľajšie účinky najmä psychostimulancií, ktoré 
ponúkajú kauzálne, resp. aditívne vysvetlenie prepojenia NPL a PPP (Mohs 
a kol., 1990). 

Zmena nálady je súčasťou účinku väčšiny psychoaktívnych látok a je jed
ným z hlavných dôvodov na ich použitie najmä vo fáze ich experimentálne
ho a rekreačného užívania, ale aj na predchádzanie nežiaducim afektívnym 
rozladám v rámci abstinenčného syndrómu pri rozvinutej závislosti (Camí 
a Farré, 2003). Niektori autori upozorňujú, že užívanie psychoaktívnych 
látok znižuje alebo maskuje častú depresívnu symptomatológiu pri PPP 
(Wolfe a Maisto, 2000). Tento efekt sa podľa dostupných údajov významne 
uplatňuje najmä pri fajčení tabaku (Quattrocki a kol., 2000); navyše tabak 
ako aj iné psychostimulanciá tlmí pud obživy, takže vzťah fajčenia a PPP 
môže byť v tomto zmysle veľmi významný (Huseth a kol., 2000). 

Premorbídne úzkostné črty, ktoré sa vyskytujú u časti PPP, môžu tiež 
napomôcť vysvetliť používanie "prirodzených" anxiolytík (alkohol) u tejto 
skupiny (Sinha a O 'Malley, 2000). 

Okrem používania psychoaktívnych látok na samoliečenie aj ich ved
ľajšie somatické účinky sa môžu uplatňovať ako posilňovače anorektického 
správania pri PPP. Takto môžu byť napríklad zneužívané diuretické účinky 
niektorých psychoaktívnych látok, najmä alkoholu a kofeínu (Corte a Stein, 
2000). 

Záver 

V teoretickej časti nášho príspevku sme sa snažili poskytnúť stručný li
terárny prehľad o komorbidite nadužívania psychoaktívnych látok u pacien
tov s poruchami príjmu potravy. V praktickej časti ich budeme konfrontovať 
s výsledkami našej štúdie. 

PPP pacienti vykazujú podľa literatúry vysokú komorbiditu NPL. Táto 
komorbidita je vyššia II MB ako u MA, vyššia je u hospitalizovaných ako 
u ambulantných pacientov. Chýbajú dáta o rozdieloch prevalencie NPL 
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medzi pohlaviami vzhľadom na nízky podiel mužov v populácii pacientov 
s PPP. 

Symptómy PPP môžu byť indukované použitím psychoaktívnych látok, 
NPL akomorbídne PPP sa môžu vzájomne kauzálne podmieňovať alebo mať 
spoločnú etiopatogenézu (Kandel a kol., 2001). Komorbidita NPL a PPP mô
že byť podmienená na viacerých úrovniach súčasne, čím môžu vznikať až 
diagnostické alebo terapeutické komplikácie. 

NPL u pacientov s PPP majú negatívny dopad na spoluprácu pacienta 
v liečbe, vyznačujú sa potrebou častejšieho využívania akútnej alebo špecia
lizovanej starostlivosti v dôsledku častejšej a závažnejšej exacerbácie symp
tómov základnej psychickej poruchy (Beisei a kol., 1999). PPP pacienti s ko
morbídnou NPL majú horšiu prognózu, častejší výskyt inej NPL, suicídií, 
úzkostných porúch a porúch osobnosti ako PPP pacienti bez ko morbídnej 
NPL (Bulik a kol., 1997; Haug a kol., 2001). V našom prehIade sme opako
vane nepriamo poukázali na možný súvis afektívnych porúch s PPP aj NPL. 
Vzájomné prepojenia všetkých troch uvedených skupín psychických porúch 
na viacerých úrovniach sa javia osobitne významnými v pochopení príčin 
ich vzniku a pri realizácii integrujúceho prístupu v ich diagnostike a liečbe 
(Steiner a kol., 2006). 
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