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Súhrn 

V súbore 100 po sebe hospitalizovaných pacientok s pOY'uch alU i príjmu potravy (57 pacieli
tok s diagnózou anorexia nervosa, 16 pacientok s diagnózou bulílUia nervosa a 27 pacientok 
s diagnózou anorexia nervosa s bulimickými symptómami) autori sledovali používanie návy
kových (psychoaktívnych) látok. Zistili veľmi časté používanie legalizovaných drog - alkoholu. 
nikotínu a kofeínu, časté užívanie liekov s addiktívnym potenciálom, ale aj časté užívalúe 
ilegálnych drog. 

Pravidelne fajčí 21 - 59,3 % pacientok, závislosť od alkoholu sa zistila u l,8 - 11 ,1 % pa
cientok. Údaje o používam ilegálnych drog sa zistili u 0 - 12,5 % pacientok. 

Velmi časté používanie laxancií (u 19,3 - 81,1 %) a kofeínu (u 3 l ,6 - 81,3 %) priamo súvisí s 
manipuláciami so stravou. Veľmi časté používanie ďalších návykových látok a výrazné rozdie ly 
medzi jednotlivými diagnostickými skupinami poukazujú tiež na súvislosť s pomchami príjmu 
potravy. 

Autori upozorňujú na skúsenosť, že u pacientov, ktorí užívajú návykové látky je li ečba 

porúch prijmu potravy menej účinná a prognóza psychickej poruchy horšia . Považujú za dô
ležité ďalšie štúdium vzájomných vzťahov medzi poruchami prijmu potravy a používamm návy
kových látok. 

K ľ ú č o v é s l ov á : Poruchy prijmu potravín - anorexia nervosa - bulimia nervosa - užíva
nie návykových látok - závislosť od návykových látok 

N. Dimová, E. Kolibáš, V. Novotný, E. Havlíčková : USAGE OF 
ADDICTIVE SUBSTANCES BY PATIENTS WITH DISORDERS OF 
FOOD INGESTION 

Summary 

In the set of 100 subsequently hospitalised femal e patients with disorders of food ingestioll 
(57 patients with diagnosis of anorexia nervosa, 16 patients with diagnosis of bulimia nervosa 
and 27 patients with diagnosis of anorexia nervosa with bulimic symptoms), the authors were 
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obser'ving usage of addictive (psycho- active) substances. They found out a very frequent usagc 
of legalised drugs (alcohol. nicotine and caffeinc) and a frequ ent usage of medicaments with ad
dictive potential as well as a frequent usage of illegal dlllgs . 

21 to 59.3% of the patients are regular smokers, addi ction to a1co hol was found in 1.8 to 
11 .1 % of patients . The da ta on usage of illegal d!lIgs wer e found out in O to 12.5% of patients. 

A very frequent usage of lexancies (in 19.3 to 81.1%) a~d caffeine (in 31.6 to 81.3%) is di
rectly r elated to handling with food. A very frequent usage of other addictive substances and 
distinct differences among individual diagnostic groups point also out at the r elation to disor
ders of food ingestion. 

The au thors draw attention to the experience that, wi th the patients using addictive sub
stances. the treatment of disorders of food ingestion is less effi cient and the progllosis of a psy
chic disorder is worse. They co nsider furth er study of mutual relati ons between disorders of 
food ingest ion and usage of addictive substances to be important. 

K ey w o r ds : Disorders of food ingestion - anorexia nervosa - bulimia ner'vosa - usage of 
addictive substances - addicti on to addictive substances 

Úvod 

Porucha kontroly príjmu návykových látok je spoločná pre poruchy výživy ako aj 
pre závislosti od psychotropných látok. Tento možný súvis sa ozrejmuje dvoma 
prístupmi . Na jednej strane sa zisťuje, či u alkoholikov je väčší výskyt anorexií 
(AN) a bulimií (BN) než vo všeobecnej populácii. Na druhej strane sa zisťuje, aké 
percento pacientov s poruchami výživy má aj problémy s návykovými látkami. 

Uvádza sa, že výskyt nadmerného užívania alebo závislosti od alkoholu sa u pa
cientok s bulimiou pohybuje medzi 7 až 42 % (citácie v tab. 1). U pacientok s anore
xiou je výskyt alkoholovej problematiky podstatne nižší . PodIa Schuckita a spolu
prac. (1996) je frekvencia výskytu uvedených javov medzi O až 6 %. 

TabuIka 1. Užívanie alkoholu u BN 

Zneužívanie (%) I Závislosť (%) N= 

Hudson et al. (1987) 36 70 

Laessle et al. (1987) 15 13 

Power et al. (1988) 7 30 

Lacey (1993) 25 112 

Braun et al. (1 994) 42 31 

Bulik et a l. (1 994) 40,65 32 

Problém sa sleduje aj z druhej strany. Výskyt rozličných foríem porúch výživy 
u alkoholičiek je dosť značný. Pohybuje sa od 1,4 až do 11 %. Výskyt u alkoholikov 
je zanedbateľný (Higuchi aspoluprac., 1993, Schuckit aspoluprac., 1996) (tab. 2). 
Opäť sa častejšie zisťuje komorbidita bulimie a alkoholizmu. 
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TabuIka 2. Výskyt AN a BN u alkoholikov 

Anorexia BulílUia N= 

Higuchi et al. (1 993) II % 336 Že ny 
0,2 % 3256 Mu ži 

Shucki t et al. (1 996) 1,4 % I 6,17 % 2283 Ženy 
O % 1.26% 1 982 Mu ži 

Užívame iných látok je tiež časté , najmä laxancií , anorektík, emetík (tab. 3) . 
O užívam drog sú už menej známe čísla . Napr. podla Krugera (1995) sa abúzus 
drog vyskytuje pri mentálnej bulímii v 51 %, u anorexie s bulimickými fázami 
(ANIBN) v 40 % a u anorexie len v 19 %. 

TabuIka 3. Užívame iných látok u AN a BN 

Látka Výskyt N= 

Mitchell e t al . (1985) Laxanciá 60.6 % 275 Ž 
Anorektiká 50,2 % 
Diuretiká 33,9 % 

Humpries et al. (1992) Emetiká 10 % 5537 Ž 

Lacey (1993) Lieky 28 % J 12 Ž 

S údajmi o nadmernom užívam návykových (psychoaktívnych) látok sa stre
távame aj u našich pacientov. Vzhľadom na rozdiely v drogovej scéne sa nemôžeme 
spoliehať len na údaje zo zahramčia, a preto sme zisťovali výskyt užívama návy
kových látok v súbore nami liečených pacientov. 

Materiál a metodika 

V súbore 100 za sebou hospitalizovaných pacientov na Psychíatrickej klimke FN 
v Bratislave v rokoch 1983 - 1996 sme sledovali konzum návykových látok u pa
cientok s poruchami príjmu potravy. Pacientky boli rozdelené do troch základných 
skupín podla dg. kritérií DSM III- R a MKCH 10, t . j . na anorexia nervosa, bulímia 
nervosa a anorexia nervosa s bulímiou, kde bola bulímia ako symptóm. 

Výsledky 

Základná charakteristika súboru je uvedená v tab. 4, kde sa uvádza priemerný 
vek pacientok, priemerná dížka trvama choroby podla jednotlivých dg. skupín. 
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Tabuľka 4. Základné charakteristiky súboru 

Dg. skupiny No Priem. vek Priem. dlžka 
(v mes.) choro (v mes.) 

AN 57 16,6 18 

BN 16 20.2 37 

ANIBN 27 19.3 36 

Spolu 100 18.3 20 

Na grafe 2 sledujeme používanie alkoholu. Rozdelili sme ho do troch typov: na 
používanie príležitostné (teda aj velmi zriedkavé), dalej na používanie nadmerné 
a na závislosť, ktoré viedli k problémom zdravotným, ale aj sociálnym. 

V L skupine dievčat s diagnózou anorexia nervosa bolo 57 pacientok, príležitost
ne užívalo alkohol 29 %, nadmerne 1,8 % a 1,8 % bolo závislých od alkoholu. 

V II . skupine pacientok s dg. BN bolo 16 dievčat, z ktorých 31,3 % používalo al
kohol príležitostne, 25 % nadmerne, 6,3 % bolo závislých od alkoholu . 

V III . skupine bolo zaradených 27 pacientok s ANIBN. Na grafe 1 vidíme, že 
55,5 % pacientok používalo alkohol príležitostne, 25,9 % nadmerne a 11,1 % bolo od 
alkoholu závislých . 

Graf 1. Spôsob užívania alkoholu 
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Graf 2. Užívanie ďalších návykových látok (podľa skupín) 
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Na grafe 2 uvádzame užívanie ďalších návykových látok podľa jednotlivých 
diagnostických skupín. 

Užívanie laxancií v skupine AN bolo 19,3 %, v skupine bulimií nervosa bolo 
81,3 % a v skupine ANIBN bolo 77,8 % . Medzi laxanciá sme zaradili aj prírodné, 
t . j. čaje, ktoré pacientky často používajú na zniženie hmotnosti, za účelom se
baočisťovania, ale aj pri obstipácii. 

Analgetiká (Alnagon, Dinyl) v I. skupine užívalo 7 % pacientok, v II. skupine 
12,5 % pacientok a v III . skupine 11,1 %. 

Užívanie drog v skupine AN bolo 3,5 %, v II . skupine (BN) bolo 6,3 % a v skupi
ne ANIBN O % (hašiš, marihuana, heroín a prchavé látky) . 

Kávu používalo v skupine AN 31,6 %, v skupine BN 81,3 %, v III. skupine 
81,5 %. Nikotín používali pacientky v I. skupine v 21 %, v II. skupine 56,3 %, v III . 
skupine v 59,3 %. 

Diskusia 

Poruchy prijmu potravy patria medzi najčastejšie diagnózy, s ktOrÝmi sa psy
chiater stretáva v populácii adolescentov. Jednou z živo diskutovaných tém je kon
zum návykových látok a závislosť od týchto látok v uvedenej diagnostickej skupine . 

Komorbidita porúch prijmu potravy a addiktívnych porúch má viacero vysvet
leni: 
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1. Personalistické - "addiktívna osobnosť" . 

2. Psychoanalytické - regresia na orálnu fázu vývinu. 
3. Behaviorálne - spoločnou črtou oboch porúch je strata kontroly a kom-

pulzívnosť . 

4. Genetické príčiny (podla Higuchi aspoluprac., 1993). 
5. Psychopatologické (Suzuki aspoluprac., 1993). 
6 . Biochemické - serotoninergické zmeny (Simeon aspoluprac., 1994). 

Z našich skúseností, vyplývajúcich z klinických a psychologických vyšetrení, ale 
aj zo skúseností s liečbou sa príkláňame k hypotézam personalistickým (addik
tívnej osobnosti) a k hypotéze o biochemických serotoninergických zmenách. Ide 
však o okrajovú poznámku, príčinami a patogenézou sa v tejto práci nemienime 
zaoberať . 

V našom 100 člennom náhodne vybranom súbore sme zistili ve Imi časté použí
vanie alkoholu, zvlášť v skupinách pacientok s bulimiou a anorexiou s bulimickými 
prejavmi, čo si vysvetľujeme aj vyšším vekom pacientok, je to aj v súhlase s lite
ratúrou (Mitchell aspoluprac., 1985; Lacey, 1993). 

Rovnako však bol vysoký výskyt príležitostného užívania alkoholu v skupine 
AN. To sa dá vysvetliť aj tým, že do príležitostného používania alkoholu sme zara
dili všetky skúsenosti pacientok s konzumáciou alkoholu, teda aj velmi zríedkavý 
konzum. 

Na grafe 2, kde sme vyznačili užívanie ďalších návykových látok, vidíme nižší 
výskyt užívania všetkých návykových látok v skupine anorexií, oproti dvom ďalším 
skupinám (laxanciá 19,3 %, analgetiká 7 %, káva 31,6 %, nikotín 21,0 %), čo kore
luje aj s literárnymi údajmi (Kriiger, 1995). 

Nález užívania drog (marihuany, hašišu a heroínu, ale tiež prchavých látok) bol 
pomerne zriedkavý. V I. skupine (AN) bol 3,5 %, v skupine BN 6,3 % a v skupine 
ANIEN nebol zistený konzum ani u jednej pacientky. 

Vysvetľujeme si to tým, že pri dnešnom všeobecne častom užívaní drog v po
pulácii adolescentov sa údaje o poruchách príjmu potravy strácajú medzi závaž
nejšími anamnestickými údajmi. 

Napriek tomu však percento používania drog v našom súbore je dosť vysoké 
v dvoch diagnostických skupinách (AN a BN). 

Tak isto sa na celkovom výsledku v skupine pacientok s diagnózou poruchy príj
mu potravy a používaní drog zúčastňuje aj skutočnosť, že pacientky pochádzajú z ce
lého Slovenska a v súčasnosti najvyšší výskyt konzumu drog je v Bratislave a v jej 
okolí . 

Podla našich skúseností pacientky s poruchami príjmu potravy a súčasným kon
zumom návykových látok a hlavne alkoholu majú častejšie recidívy ochorenia 
a choroba nadobúda chronický charakter. Mnohé požívajú alkohol alebo iné návy
kové látky ako prostriedok na "sebaočisťovanie" po bulimických fázach. Rovnako 
však je známe, že fajčenie im zaháňa hlad a čiernou kávou doplňajú tekutiny, ktoré 
tiež konzumujú vo zvýšenej miere (aj za účelom zriedenia žalúdočného obsahu pri 
bulimickej fáze a následnom "sebaočisťovaní") . 

Prítomná práca je naším prvým spracovaním poznatkovo užívaní návykových 
látok u pacientok s poruchami príjmu potravy. V ďalšom období mienime podrob-
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nejšie analyzovať naše nálezy v jednotlivých diagnostických skupinách a hodnotiť 
priebeh závislosti a výsledky liečby aj s ohradom na konzum návykových látok. 

Našou prácou chceme upozorniť na častosť užívania návykových látok pri po
ruchách príjmu potravy a odporúčame venovať pozornosť tomuto javu aj pri prvých 
vyšetreniach pacientok. Je tiež potrebné venovať pozornosť poruchám príjmu potra
vy u pacientov so závislosťou od návykových látok. 

Štúdium vzájomných vzťahov môže ovplyvniť liečbu a ďalší vývoj týchto dvoch 
porúch. 

Literatúra 

Braun, D. L. - Sunday, S. R. - Halmi, K A : Psychiatric comorbidity in patients with eating 
desorders. Psychiatr. Med., 24, 1994, IO, s . 859 - 867 

Butik, C. M. - Sulliuan, P. F. - McKee, M. - Weltzin, T. E. - Kaye, W. H: Chara kteristics of bu
lirnic women with and without alcohol abuse. Am J Drug Alcohol Abuse, 20, 1994,2, s . 273 -
283 

Higuchi, S. - Suzuki, K - Yamada, K - Parrish, K - Kono, fI. : Alcoholics with eating disor
ders: Prevalence and clinical course. A study from Japan . Br J Psychiatry, 162, 1993, 3, s . 
403 - 406 

Hudson, J . l. - Pope, H. G. - Yurgelun - Todd, D. - JOTIaS, J. M. - FranItenburg, F. R.: A con
trolled study of lifetime prevalence of affective and other psychiatric disorders in bulimic 
outpatients. Am J Psychiatry, 144, 1987,9, s . 1 283 - 1 287 

Humphries, L. L. - Shirley, P. B. - Piascilt, M. T.: lpeac misuse in clirúcal and nonclirúca l sam
ples. Int J Eating Disord, ll , 1992,3, s. 361 - 367 

Kruger, S. - Bräunig, P.: Abusus gewichtreduzierender Substanzen bei Bulimia nervosa . Ner
venarzt, 66, 1995, I, s. 66 - 69 

Laessle, R. G. - Kittl, S. - Fichter, M. M. - Witchen, fi. U. - Pú·lte, K. M.: Major affective disor
der in anorexia nervosa and bulimia: A descriptive diagnostic study. Br J Psyclliatry, 151 , 
1987,5, s . 785 - 789 

Lacey, J . H. : Self- damaging and addictive bahaviour in bulimia nervosa . A catchm ent area stu
dy. Br J Psychiatry, 163, 1993, 8, s . 190 - 194 

Mitchell, J. E. - HatsuItami, D. - Ecltert, E. D. - Pyle, R. L.: Characteristics of 275 pati cnts 
with bulimia . Am J Psychiatry, 142, 1985,3, s . 482 - 485 

Powers, R. S. - Coouert, D. L. - Brightwell, D. R. - Steuens, B. A : Other psychiatric disordcrs 
among bulimic patients. Compr Psychiatry, 29, 1988, 4, s . 503 - 508 

Schucltit, M. A - Jayson, E. T. - Anthenelli, M. A - Buclwlz, K K - Hessellbroclt, V. M. -
Nurnberger, J. I.: Anorexia nervosa and bulimia nervosa in alcohol - dependent men a nd 
women and their relatives. Am J Psychiatry, 153, 1996, l , s. 74 - 82 

Simeon, D. - Hollander, E. - Cohen, L.: Obsessive compulsive r elated disorders. In: E. Holan
der et al. (Eds.): Obsessive compulsive disorder. Wiley, Chichester, 1994, s. 53 - 63 

Suzuki, K - Higuchi, S. - Yamada, K - Mizutani, Y. - Kono, fI. : Young female alcoholics with 
and without eating disorders : A comparative study in Japan. Am J Psychiatry, 150, 1993. 7, 
s. 1 053 - 1 058 

Do redakcie prišlo dňa: 20. 12. 1996 
Adresa autora: MUDr. N. Dimová, Sološnicka 52, 84105 Bratislava 

63 


