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• „Jsem na dne. Drivejsi bulimie je pryc, ale vratilo se zachvatovite

prejidani. Proste jim a jim a neuzu prestat, mam pocit, ze se 

z toho zblaznim.“

• „Momentálně nejím, pořád kojím, žiju o čaji s medem, k obědu 

rohlík se sýrem, pak přibližně obden záchvat přejídání, kdy 

sežeru brambůrky, čokoládu, salám… Nenávidím se za to.“

• „Přijde mi to jako závislost na čemkoliv jiném. Jen s tím rozdílem, 

že od jídla nejde abstinovat.“



PPP

Společné znaky

- nadměrná pozornost věnovaná vlastnímu vzhledu a 

tělesné hmotnosti, zkreslené vnímání vlastního těla

- strach z tloušťky

- patologické jídelní chování 



Historie

• Moderní diagnóza?

• Renesance – hladovění jako cesta k bohu

• Richard Morton – poprvé popsal anorexii
• 1684

• William Gull (19. stol) – anorexia nervosa

• Konec 20. stol. – trend štíhlosti



• „I do not remember that I did ever in all my 
practice see one that was conversant with 
the living so much wasted with the greatest 
degree of consumption (like a skeleton only 
clad with skin). (...) A nervous atrophy, or 
consumption, is a wasting of the body without 
any remarkable fever, cough, or shortness of 
breath; but it is attended with a want of 
appetite, and a bad digestion, upon which 
there follows a languishing weakness of 
nature, and a falling away of the flesh every 
day more and more.„



Epidemiologie

• Prevalence žen v rizikovém věku (15-30 let)

• Mentální bulimie 

• 1-3 %

• Anorexia nervosa

• 0,5 – 1 %

• Počátek onemocnění 

• nejčastěji 14-15 let a 17-18 let

• Zvýšený výskyt v období kolem menopauzy

• 90-95 % ženy a dívky



Etiologie a patogeneze PPP

• Genetické faktory

• Neurohumorální faktory

• Sociální a environmentální faktory
• Ideál krásy, idealizace zdravé výživy, stigmatizace obezity, 

výchova

• Rysy osobnosti 
• Anorexie: Úzkostné, obsedantní, perfekcionistické, vyhýbavé rysy 

osobnosti

• Bulimie: emoční labilita, impulzivita



BMI

• Body Mass Index

• Kg/m2

BMI kalkulačka:

https://www.bmikalkulacka.cz/?https://www
.bmikalkulacka.cz/?utm_source=adwords&ut
m_medium=ppc&utm_campaign=bmi-
kalkulacka&utm_term=bmi-
kalkulacka&utm_content=bmi-kalkulacka-3-
adwords-
dir&gclid=CjwKCAjw_NX7BRA1EiwA2dpg0m
C9VcQ-y-YrZsvsskQC5kp03yOs7K-NOb-
onPQc78v5MeK7zeyB5hoCJQ0QAvD_BwE



PPP – F50

• F50-F59 - Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a 
somatickými faktory

• F50.0 Mentální anorexie

• F50.1 Atypická mentální anorexie

• F50.2 Mentální bulimie

• F50.3 Atypická mentální bulimie

• F50.4 Přejídání spojené s psychologickými poruchami

• F50.5 Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami

• F50.8 Jiné poruchy příjmu potravy

• F50.9 Porucha příjmu potravy NS



Mentální anorexie, mentální bulimie

• Odpovědník: mentální bulimie x mentální anorexie



F50.0 Mentální 
anorexie
• Úmyslné zhubnutí, které si pacient sám vyvolal a dále je 

udržuje

• Strach ze tloušťky, tvaru těla přetrvává jako vtíravá 
ovládavá myšlenka

• Obvykle přítomna podvýživa (BMI pod 17,5)

• Amnorea (=ztráta menstruace)

• Opožděný růst, opožděný vývoj sekundárních 
pohlavních znaků

• Ztráta sexuálního zájmu

• Diety, užívání diuretik, excesivní cvičení, hladovění

• Vystupňovaná sebekontrola

• Zkreslené vnímání vlastního těla

• Jídelní chování: pomalé jídelní tempo, malá sousta, 
vybíravost, málo pije

• Zabývání se jídlem, obliba v přípravě jídla výhradně pro 
druhé, nakupování

-> úmrtnost: 2-8 % (i více dle přísnost kritérií) – suicidum, zdravotní komplikace;  
významné zlepšení: 20-75 %





F50.1 Atypická mentální anorexie

• Chybí jeden nebo i více klíčových rysů, jinak klinický obraz 

nebo symptomy v mírném stupni



F50.2 
Mentální 
bulimie
• Opakované záchvaty přejídání, zvýšené 

pozorování tělesné hmotnosti a vlastního těla, 
chorobný strach z tloušťky

• Nadměrná kontrola své tělesné váhy vedoucí k 
přejídání, následovaném zvracením nebo 
užíváním projímadel

• Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha 
po jídle

• Snaha potlačit kalorický účinek jídla (z epizod 
přejídání) zvracením, laxativy, diuretiky, 
hladovkami, cvičením.. 

• Oslabená sebekontrola

• Jídelní chování: rychlejší tempo, větší sousta, 
někdy hodně pije

• Mírný pokles hmotnosti nebo naopak zvýšení, 
časté kolísání

• Oslabená sebekontrola, impulzivita

• Poškození zubní skloviny, eroze na sliznici jícnu, 
nadměrné roztažení žaludku

• V anamnéze častá MA



Léčba PPP

• Musí být komplexní:

• Realimentace (úprava stravy), nutriční poradenství

• Režimová opatření

• Psychoterapie, peer konzultace, svépomocné skupiny, práce s 

rodinou

• Fyzioterapie

• Ergoterapie

• Neodkladná zdravotní péče, komplexní zdravotní vyšetření



Diskuze

• Můžeme někoho nutit, aby jedl? Máme na to právo?



Pro Ana weby
• Zkuste na internetu najít 

stránky/fóra/skupiny/profily, které 
podporují rozvoj poruch příjmu 
potravy.

• Jakým způsobem jsou na stránkách 
prezentovány symptomy PPP?

• Jaké jsou argumenty pro vedení PPP 
jako životního stylu?



F50.4 Přejídání spojené 
s psychologickými 
poruchami

• X záchvatovité přejídání –
nekontrolovatelné záchvatovité 

epizody přejídání následované 

studem, pocity viny, úzkostí

• Psychogenní přejídání – závislost 

na jídle, craving, úleva při jídle, 

často doprovázeno obezitou

• Přejídání v důsledku zvýšeného 

stresu



F50.8 Jiné PPP

• PICA u dospělých

• Psychogenní ztráta chuti k jídlu



Zdravé stravování jako PPP?



Děkuji za pozornost ☺
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