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Súhrn
V minulom súbore sme prezentovali zistenia o užívani psychoaktívnych látok v súbore 100
pacientov s poruchami príjmu potravy, ktorí boli hospitalizovaniv rokoch 1983-1996 (Dimová
a spol., 1997).
Zistili sme časté používanie legálnych aj ilegálnych návykových látok. Najčastejšie bolo
užívanie alkoholu u pacientov s kombináciou anorexie a bulímie (11,1 %), u pacientov s bulímiou bolo 6,3 %, kým u pacientov s anorexiou bolo u 1,8 %. Frekventne sa v celej skupine
vyskytoval kofeinizmus, nikotinizmus, konzum laxancií a analgetík. Užívanie ilegálnych drog
sa pohybovalo medzi 0,0 %-6,3 % v závislosti od diagnózy. V predkladanej práci sledujeme
zmeny v konzume návykových látok v novej skupine pacientok, ktoré boli hospitalizované na
našej klinike v rokoch 1996-2000. Porovnávame výskyt škodlivého užívania a závislostí od
návykovách látok v týchto dvoch skupinách. Diskutujeme zmeny používania týchto látok u pacientok s poruchami príjmu potravy v jednotlivých diagnostických skupinách a porovnávame
so zmenami drogovej scény všeobecne.

N. Dimová, E. Kolibáš, V. Novotný, E. Havlíčková, R. Pastrnková:
EATING DISORDERS AND TAKING OF PSYCHOACTIVE DRUGS
Summary
In the last group, we presented our findings on taking of psychoactive drugs. The group
consisted of 100 patients with eating disorders who were hospitalised in the years 1983-1996
(Dimová et al., 1997).
We have ascertained frequent taking of both legal and illegal drugs. The most frequent
was taking of alcohol in patients with combination of anorexia and bulimia (11.1%), in patients with bulimia it was 6.3%, while in patients with anorexia it was 1.8%. In the group, we
found frequent cafTeinism, nicotinism, consummation of laxans and analgesics. Taking of illegal drugs was somewhere between 0.0% to 6.3% depending on the diagnosis. In this work, we
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followed the changes in consummation of drugs in the new group of female patients who were
hospitalized in our department in the years 1996-2000. We compare the occurrence of dangerous intake and dependence on drugs in these two groups. We discuss changes in taking such
drugs in the female patients with eating disorders in individual diagnostic groups, and they
are compared with the general changes in the drug scene.
Úvod

Je známe, že dievčatá s poruchami príjmu potravy majú tendenciu užívať návykové (psychoaktívne) látky. Tejto problematike sme sa v nedávnej minulosti venovali. Zistili sme, že najčastejšie užívanými návykovými látkami v tejto skupine pacientok sú nikotín, alkohol a kofeín. Užívanie ilegálnych drog bolo zriedkavé. Drogová
scéna sa stále meni, narastá počet mladých ľudí užívajúcich amfetamíny a aj iné
psychoaktívne látky, populárnymi sa stali deriváty amfetamínu - designer drugs.
V prítomnej práci referujeme o výsledkoch prieskumu užívania psychoaktívnych
látok v skupine pacientok, ktoré sa liečili na Psychiatríckej klinike FN a LF UK
v rokoch 1997-2000 pre poruchy príjmu potravy. Výsledky v tejto 100-člennej skupine sme porovnali s výsledkami rovnako veľkej skupiny liečenej v rokoch
1983-1996.

Materiál a metodika
Súbor pozostáva z dvoch 100-členných skupín, všetky pacientky sa liečili ústavne, zdrojom údajov boli chorobopisy. Sledovali sme všetky údaje o užívaní psychoaktívnych látok. Pri alkohole, kofeíne a nikotíne sme zaznamenávali opakované
užívanie a u alkoholu sme sa zaoberali aj spôsobom jeho konzumu (príležitostný,
nadmerný, závislosť). Pri iných drogách sme zaznamenávali aj jeden kontakt
("ochutnanie" drogy).
Získané údaje uvádzame za celý súbor, porovnávame v dvoch obdobiach a porovnávame aj podľa klinických diagnóz.
Výsledky
Súbor pozostáva z mladých žien vo veku 11,7 do 29,6 rokov (priemerný vek bol
18,5 r .), štruktúra súboru podľa diagnóz a ďalšie základné údaje sú uvedené v tabuľke

l.

V oboch obdobiach boli najpočetnejšou diagnostickou skupinou mentálne anorexie (AN). Tvorili viac ako polovicu súboru (103 pacientok). Mentálne anorexie s bulimickými symptómami (ANIB ) a mentálne bulímie (BN) boli zriedkavejšie. Pacientky
s mentálnou anorexiou sú najmladšie (priemerný vek 16,6, resp. 16,6 r .), najstaršie
sú pacientky s mentálnou bulímiou (20,2, resp. 20,8 r .). Aj keď sú tieto rozdiely výrazné, podľa nášho zistenia sa jednotlivé diagnostické skupiny neodlišujú výraznejšie vekom, v ktorom sa psychická porucha začala . V porovnaných obdobiach sa výraznejšie nezmenil vek pacientok a nezaznamenali sme ani výraznejšie zmeny v trvaní poruchy.
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Tabuľka

Základné charakteristiky súboru

1.

Počet

Skupiny

pacientov

Priemerný vek (r.)

Trvanie poruchy (m)

83 -96 97-00 Spolu 83 -96 97-00 Spolu 83 -96 97-00 Spolu
Mentálna anorexia

57

44

103

16,6

16,6

16,6

18

19,7

18,4

Mentálna bulímia 16

29

45

20,2

20,8

20,8

20,6

37

39,9

38,2

Ment. anorex.lbulim.sy.

27

27

54

19,3

19,6

19,5

36

33,1

34,6

100

100

200

18,3

18,6

18,5

25,9

30,9

27,53

Spolu

Priležitostné užívanie alkoholu udala polovica pacientok s mentálnou bulím.iou,
v ďalších diagnostických skupinách sa konzum alkoholu uvádzal zriedkavejšie
(graf 1). Aj nadmerný konzum a závislosť od alkoholu sa zistili najčastejšie u pacientok s mentálnou bulímiou. Vermi vysoká (s ohradom na pohlavie a vek) je závislosť od alkoholu v skupine pacientok s mentálnou anorexiou s bulimickými symptómami. Približne 5%-ná prevalencia závislosti od alkoholu sa v epidemiologických
štúdiách zistila u mužov v produktívnom veku.

Graf 1.

Užívanie alkoholu v celom súbore
v rokoch 1983-2000
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60
50

50

II!!II

nadmerne
.zá'lislost _

40
30
20
10
0,99
AN

0,99
BN

ANIBN

209

N. nlMovÁ, E. KOLIBÁŠ, v . NOVOTNÝ, E . HAVLÍČKOVÁ,
R. PASTRNKOVÁ / PORUCHY PRÍJMU POTRAVY A UŽÍVANIE
PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK
Skupina pacientok s mentálnou bulímiou sa v konzume alkoholu nachádza medzi predchádzajúcimi skupinami.
Pri porovnaní údajov o konzume alkoholu v jednotlivých diagnostických skupinách za roky 1983 - 1996 a roky 1997 - 2000 sme zistili (graf 2):

Graf 2.
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V rokoch 1996 - 2000 je rovnaký trend v spôsobe uZlvania alkoholu, alkohol
konzumujú (príležitostne, nadmerne) pacientky s mentálnou anorexiou
s bulimickými symptómami a najzriedkavejšie pacientky s typickou mentálnou anorexiou, zaujímavé je zriedkavejšie zistenie nielen príležitostného, ale aj nadmerného
pitia alkoholu v rokoch 1997 - 2000, v rokoch 1996 - 2000 je tiež zriedkavejšie diagnostikovaná závislosť od alkoholu.
Z ďalších návykových látok (kam sme zaradili aj laxanciá) sa zistili údaje o pití
čiernej kávy, užívaní laxancií a o fajčení tabaku (graf 3). U 13 % pacientok sa zistilo
opakované užívanie analgetík. Skúsenosti s ilegálnymi drogami (najčastejšie s marihuanou) pri štandardnom psychiatrickom vyšetrení priznalo 7 % (14) pacientok.
V sledovanom období došlo k výrazným zmenám v užívaní jednotlivých skupín
psychoaktívnych látok (graf 4). Znížil sa konzum čiernej kávy, fajčenie a užívanie laxancií, vzrástlo užívanie analgetík (ibuprofen) a ilegálnych drog. V rokoch 1997 2000 to uviedlo 11% pacientok.
najčastejšie
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Užívanie ďalších návykových látok
v rokoch 1983-2000
v celom súbore (200 pacientov)

Graf 3.
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Užívanie ďalších návykových látok
v rokoch 1983-2000
v dg. skupinách

Graf 5.
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Zistili sme tiež výrazné rozdiely v užívani návykových látok v jednotlivých diagnostických skupinách (graf 5). Najzriedkavejšie užívajú tieto látky pacientky s reštriktívnou (typickou) formou mentálnej anorexie . Skúsenosti s ilegálnymi drogami
v tejto skupine priznali len 3 pacientky, užívanie analgetík 7 pacientok (6,93 %).
Čiernu kávu pije necelá štvrtina pacientok z tejto skupiny a fajčenie a užívanie laxancií sa zistilo u približne 1/5 skupiny. Najfrekventnejšie užívanie návykových
látok sa zistilo u pacientok s mentálnou anorexiou s bulimickými príznakmi. V tomto ohľade sa skupina AN/B približuje viac k mentálnej bulímii ako k mentálnej anorexii.

Závery
Naše výsledky potvrdzujú klinickú skúsenosť o častom užívaní rôznych psychoaktívnych látok pacientkami s poruchami príjmu potravy. Najčastejšie sa užívajú legalizované drogy: čierna káva, tabak a alkohol. Časté je nadmerné užívanie laxancií, prevažne v skupine pacientok s mentálnou bulímiou, čo pozitívne koreluje s literárnymi údajmi (Mitchell a kol. , 1985; Lacey, 1993). Stretli sme sa aj s údajmi o užívaní ilegálnych drog. Tendencia k užívaní u týchto látok je aj v tomto prípade
výraznejšia u pacientok s bulimickými príznakmi (skupiny AN/B a BN). Zdrojom
najčastejších problémov je v týchto skupinách alkohol. Asi 15 % pacientok s men-
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tálnou bulímiou a viac ako 21 % pacientok s mentálnou anorexiou s bulimickými
prejavmi konzumuje alkohol nadmerne alebo je od alkoholu závislých. Pacientky
s poruchami príjmu potravy užívajú alkohol na potlačenie úzkosti a strachu, zvýšenie sebavedomia (Resch, Jako, Sido, Haasz, 1999), ále aj ako prostriedok na sebaočisťovanie, tak ako to uvádzajú pacientky z nášho súboru. Významnými faktormi
malnutrície a porúch príjmu potravy u mužov s abúzom alkoholu je aj životný štýl
a nesprávne stravovanie, u žien je to väčšinou "teror štíhlosti" (Kolarzyk a kol.,
1999; Peluso a kol., 1999).
Abúzus laxancií u pacientok s bulimickými prejavmi je známy a známa je aj motivácia ich užívania. O dôvodoch častejšieho užívania psychoaktívnych látok sú viaceré hypotézy. Je pravdepodobné, že okrem užívania priamo súvisiaceho so symptómami poruchy príjmu potravy (náhrada tekutín, potlačenie pocitu hladu, náhrada
energie) k užívaniu týchto látok môžu disponovať spoločné etio - patogenetické faktory (uvádza sa napríklad porucha serotoninového transmisného systému mozgu).
Z pohľadu klinika je dôležitý fakt, že užívanie psychoaktívnych látok u pacientok
s poruchami prijmu potravy je časté, je spojené s nepriaznivou prognózou základnej
poruchy, a preto treba na tieto látky myslieť, aktívne pátrať po ich užívani a u konzumentiek skúmať, či nejde o závislosť (Schifano a kol., 1998) zistili častejšiu kombináciu užívania derivátov metamfetamínu (MDMA-Extáza) a porúch príjmu potravy. Užívanie tejto látky bolo tiež častejšie prítomné v súbore pacientok s bulímiou.
V popredí ich psychopatologických symptómov boli depresie, psychotické poruchy,
kognitívne poruchy a bulimické epizódy.
Zaznamenali sme výrazný pokles užívania alkoholu, čiernej kávy aj fajčenia vo
všetkých diagnostických skupinách v poslednom trojročnom období. Nevieme si túto
zmenu vysvetliť, vyžadovala by si ďalšie sledovanie a podrobnejšiu analýzu získaných údajov. Častejšie užívanie ilegálnych drog si vysvetľujeme pokračujúcim šírenim užívania týchto drog, najmä medzi adolescentmi. Je známe účelové užívanie určitých typov drog súvisiace s príznakmi poruchy príjmu potravy (napr. psychostimulancií na potlačeni e únavy aj hladu alebo na zvýšenie fyzickej aktivity). Stretli sme
sa s údajom o občasnom užívaní derivátov metamfetamínu s halucinogénnymi účin
kami (XTC - extáza), nie však s uvedeným motívom ich užívania. Užívanie kanabino idov si vysvetľujeme ich ľahkou dostupnosťou, tlakom skupín rovesnikov, azda aj
ich euforizačným a sedatívnym účinkom.
Porovnávanim obidvoch súborov pacientok hospitalizovaných na Psychiatrickej
klinike LFUK a FN v Bratislave v rokoch 1983-2000 chceme poznamenať, že konzumácia rôznych psychoaktívnych látok pri poruchách príjmu potravy patrí k čas
tým symptómom, ktoré komplikujú priebeh, ale aj terapiu ochorenia. Pre jeho častý
výskyt treba pri prvom vyšetreni a odoberani anamnézy mysli eť aj na tento faktor
a brať ho do úvahy.
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