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Kde sa "normálne" končí a patologické začína pri poruchách príjmu potravy 

Marta Somogyiová, Anton Heretik, jr. 

Where the “Normal” Ends and the „Pathological“ Begins in Eating Disorders 

 

Súhrn 
Cieľom práce je vytvoriť priestor pre úvahy o vymedzení porúch príjmu potravy voči norme cez uvažovanie 
o skupine pacientov  s narušeným postojom k jedlu a jej porovnaním s patológiou stravovania. Autori sa sna-
žia priblížiť danú tému z rôznych uhlov pohľadu, aby ju podchytili v celej jej komplexnosti. V článku posta-
vili niekoľko hypotéz, pričom hľadajú odpovede na otázky, ktoré sa objavia pri rôznych perspektívach naze-
rania na sledovanú vzorku.  

Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy, skupina s príznakmi porúch príjmu potravy, model kontinuity, mo-
del diskontinuity. 

 

Summary 
The aim of this article is to create a space for thinking about eating disorders compared with healthy condi-
tion, through defining the group of individuals with symptoms of eating disorders. The focus is put on appro-
aching to topic from different points of view, so that the topic is seen in all its complexity. In this article some 
hypotesis are brought while looking for the answers to questions that arise in different perspectives. 

Key words: eating disorders, group of individuals with symptoms of eating disorders, continuity model, dis-
continuity model. 

 
 

Úvod 
Poruchy príjmu potravy (ďalej PPP) sú vymedzené dife-

renciálno-diagnostickými kritériami v MKCH 10 (pod F50.x) 
alebo DSM-IV (pod 307.x). Medzi najzákladnejšie a v laickej 
verejnosti najznámejšie PPP patria mentálna anorexia (anore-
xia nervosa, ďalej AN) a mentálna bulímia (bulimia nervosa, 
ďalej BN). Okrem týchto diagnóz sú nejednoznačné prípady, 
resp. “nečisté” typy zahrnuté do kategórie bližšie neoznačenej 
poruchy príjmu potravy (ďalej EDNOS). V MKCH sa okrem 
typu bližšie neoznačených definuje aj prejedanie združené  
s inými psychickými poruchami alebo dávenie. My preferu-
jeme EDNOS (podľa DSM-IV), v rámci ktorého rozlišujeme 
kompulzívne prejedanie (neustále „zobkanie“, závislosť od 
jedla), záchvatovité prejedanie (binge eating, ďalej BED)  
a zmiešané typy. Pre kritéria AN a BN viď MKCH 10, pre 
výskumné kritériá BED viď DSM-IV. 
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Úvahy o skupine s príznakmi PPP  
bez patologického rázu 

V predošlom výskume (Somogyiová, 2011) sme identifi-
kovali skupinu participantov, ktorá bola akoby na rozmedzí 
normy a patológie. Kritériom pre zaradenie participanta do 
tejto skupiny bolo skóre v EAT-26 (Eating attitude test) 
väčšie alebo rovné 20, čo naznačuje narušený postoj k jedlu, 
a taktiež explicitné vyjadrenie aktuálnej neprítomnosti AN, 
BN, BED alebo EDNOS. Táto skupina sa v asociáciách na 
obrázky jedál a postáv veľmi podobala na odpovede skupi-
ny s PPP (ambivalentný postoj k jedlu, nemožnosť voľby 
pri konzumácií, kontrola, reakcie na jedlo definované ako 
„nebezpečné“), ale súčasne sa našli významné odlišnosti 
ohľadom hodnotenia postáv s nadváhou, BMI (body mass 
index), sebahodnotenia. Na jednej strane tak u tejto skupiny 
vidíme podobné behaviorálne prejavy a vzťah k jedlu ako 
u ľudí s PPP a na druhej strane vidíme, že niečo k plnému 
obrazu PPP chýba. Hoci na explicitné otázky ohľadom vý-
skytu nejakej formy PPP odpovedali participanti v tejto 
skupine záporne, predpokladáme, že to bolo kvôli nedosta-
točnému vhľadu na svoju situáciu alebo kvôli nedostatočnej 
informovanosti ohľadom problematiky PPP. Môžeme tiež 
uvažovať o subklinických prejavoch, resp. o zmiešaných ne-
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jednoznačných prejavoch PPP. Epizódu PPP v minulosti 
(plne prejavenú a identifikovanú) môžeme vylúčiť, keďže sa 
nezaradili ani medzi vyliečených. O minulej plne prejavenej 
symptomatike môžeme uvažovať len v tom prípade, ak sa 
jednalo o krátkodobú prechodnú epizódu so spontánnym 
pominutím príznakov, resp. ich posunom do zmiešaného ty-
pu, bližšie nešpecifikovaného. V tomto prípade by sa mohlo 
uvažovať o priradení tejto skupiny k EDNOS.   

Jeden z hlavných problémov aktuálnych vymedzení PPP 
je, že zhruba polovica prípadov opísaných v klinických štú-
diách v posledných 30 rokoch získava diagnózu bližšie ne-
špecifikovanej PPP. Častým javom je migrácia medzi dia-
gnózami v rámci PPP (Dalle Grave, 2011). Napríklad pri  
longitudinálnom sledovaní 33 žien s diagnózou EDNOS po 
dobu 41 mesiacov, 46 % naplnilo kritériá plne prejavenej 
PPP. Na konci štúdie malo 12 % diagnózu AN alebo BN 
a 18 % sa vyliečilo, pričom  kolísali medzi vyliečením a pl-
nými prejavmi PPP (Herzog et al., 1993, podľa Agras et al., 
2009). Výsledky okrem iného naznačujú, že existuje časť 
pacientok, ktorá sa prehupla do plne prejavenej PPP a po-
tom sa vrátila do zmiešanej symptomatiky EDNOS. 

Agras et al. (2009) počas štvorročnej progresívnej štúdie 
EDNOS (zahrňujúc parciálne prejavy AN, BN a BED) v po-
rovnaní s plne rozvinutou PPP symptomatikou zistili, že 
skupina EDNOS pozostávala najmä z jedincov prechádza-
júcich z diagnózy PPP k stavu bez diagnózy, alebo zo žiad-
nej diagnózy k diagnóze PPP. Tým pádom umiestňujú ED-
NOS do pozície medzistanice medzi normou a patológiou.  
Zastávajú tak názor (podobne ako vyššie spomenutí autori), 
že existuje akési kontinuum od PPP, cez diétne správanie, 
jemnejšie formy problémového stravovania až po normatív-
ne stravovanie (Nylander, 1971, podľa Gleaves, 2004).  Zis-
tili tiež, že väčšina participantov (78 %) mala plne rozvinutú 
symptomatiku PPP v minulosti, čo by našu úvahu o mož-
nosti označiť danú skupinu ako EDNOS bez predošlej PPP 
epizódy vyvrátilo. 

Predpokladajme, že nami identifikovaná skupina patrí 
k zdravej populácii, ktorá sa vyznačuje niektorými vlastnos-
ťami PPP. Jedná sa len o diétne správanie, ktoré sa pre-
javmi podobá príznakom PPP alebo je tu reálna možnosť 
vzniku PPP? 

Tsai et al. (2011) sledovali spokojnosť s postavou, postoj 
k jedlu a diétne stravovacie zvyky v populácií thajských ado-
lescentov a identifikovali niekoľko rizikových faktorov pre 
vývin patológie stravovania: skúsenosť s posmievaním kvôli 
veľkosti tela, rozdiel medzi vnímanou a skutočnou veľkosťou 
tela, nerealistické ciele ohľadom chudnutia a túžba byť štíhla.  

Podobne Jacobi et al. (2011) pri 3-ročnom sledovaní 236 
adolescentiek, ktoré definovali ako ohrozené vznikom PPP, 
zistili u 11,2 % čiastočne alebo plne rozvinuté PPP a identi-
fikovali niekoľko nezávislých rizikových faktorov, z čoho 
najviac signifikantné boli kritické komentáre ohľadom jede-
nia od učiteľa/trénera/súrodenca a depresia v anamnéze. In-
cidencia PPP v prípade s jedným alebo oboma faktormi bola 
34,8 % v porovnaní s 4,2 % bez prítomnosti týchto fakto-
rov. Autori zdôrazňovali dôležitosť preventívnych progra-
mov v ženskej populácií a ich úlohu v redukcií týchto fakto-
rov a vyhnutiu sa prípadnému vzniku patológie. Preventívne 

intervencie zamerané na redukciu tlaku k štíhlosti, internali-
zácie ideálu štíhlosti, nespokojnosti s postavou a negatívne 
pocity, signifikantne redukujú výskyt PPP syndrómov (Stice  
a Shaw, 2010).  Spomínané príznaky PPP signifikantne ko-
relovali s vysokým BMI vo výskume Fan et al. (2010), čo 
v prípade nami opisovaných štúdií (Somogyiová, 2011, Tsai 
et al., 2011) súhlasí (výskyt nadváhy a obezity súvisel s vy-
sokým skóre v EAT-26) a vyššie BMI vo vzorke normálnej 
hmotnosti bolo identifikované ako rizikový faktor vzniku 
PPP (Trujano Ruiz et al., 2010).  

Nesúvisia príznaky PPP s rastúcou obezitou ľudskej po-
pulácie? (Nie sú príznaky PPP snahou o samoliečbu vlast-
nej obezity?) 

Zachrisson et al. (2008) vychádzajúc z poznatku súvislosti 
vyššieho BMI a PPP  sledovali, či nárast výskytu obezity ve-
die k nárastu prevalencie PPP. Dáta zhromaždené v Nórsku 
roku 1991 porovnali s dátami získanými roku 2004. Zistili, že 
napriek zvyšujúcej sa tendencie obezity, prevalencia PPP 
v populácií a proporcia PPP je v rámci obezity za posledných 
13 rokov stabilná. Okrem toho sa odhalilo niekoľko zaujíma-
vostí: vyššie zastúpenie BN a EDNOS v rámci obéznej popu-
lácie, pričom BED bolo viac zastúpené v populácií normálnej 
hmotnosti. Tieto výsledky viedli autorov k hypotéze, že 
v rámci populácie sú podskupiny, kde je obezita možným ri-
zikovým faktorom vzniku PPP.  

Ako by si dalo odselektovať jedincov s možnosťou rozvo-
ja PPP?  Čím sa líšia od “normálnych“ diétujúcich?   

Takýmto spôsobom kladenia otázky sa dostávame k mo-
delu diskontinuity, podľa ktorého sa PPP kvalitatívne líšia 
od normálnej populácie, napríklad prítomnosťou afektívnej 
poruchy, porúch osobnosti alebo inými formami psychic-
kých deficitov (Bruch, 1973, podľa Gleaves et al., 2004).  

Genetické štúdie prinášajú najviac hmatateľných vý-
sledkov ohľadom rozdielnosti medzi PPP a normou. Zistilo 
sa napríklad, že variácie CNR1 a FAAH génov signifikant-
ne súvisia s AN a BN a môžu vytvárať biologickú bázu pre 
prejavenie symptómov PPP (Monteleone et al., 2009).   
C(-1019)G polymorfizmus 5-HTR1A génu signifikantne 
súvisí so symptómami PPP nameranými sebahodnotiacimi 
škálami (EAT-26, BITE) v neklinickej populácií adolescen-
tiek. Prítomnosť alely C (–1019) G bola spojená so zvýše-
ným výskytom PPP (Lim et al., 2010). Táto štúdia posilňuje 
argumenty v prospech konceptu diskontinuity z hľadiska 
genetickej predeterminácie.  

Komorbidita PPP s inými psychiatrickými ochoreniami, 
resp. prítomnosť osobnostnej patológie sú ďalšou eviden-
ciou kvalitatívnej odlišnosti PPP od zdravej populácie. Ob-
sedantne-kompulzívna porucha osobnosti je najčastejšie 
komorbídnou v prípadoch výskytu reštriktívneho typu pato-
lógie stravovania, zatiaľ čo pri impulzívnom type je najvy-
šší výskyt hraničnej poruchy osobnosti. Sansone a Sansone 
(2010) vychádzajú z pozorovania, že poruchy osobnosti vý-
vinovo predchádzajú PPP a že ich charakteristiky často zr-
kadlia typ patológie stravovania a teda predpokladajú, že 
poruchy osobnosti vplývajú na následný vznik PPP. Na 
druhej strane, zo štúdie 545 pacientov s PPP (Godt, 2008) 
vyplynulo, že komorbidita porúch osobnosti pri PPP nie je 
taká vysoká, ako sa predpokladalo – a síce 29,5 % – čím sa 
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spochybňuje jednoznačnosť výskytu osobnostnej patológie.  
Tiež bola sformulovaná aj hypotéza úzkostných porúch ako 
markerov biologickej dispozície ku vzniku PPP, ktorá vy-
chádza z častého výskytu úzkostných porúch v detstve 
a adolescencii u jedincov s PPP (Horváthová a Havlíčková, 
2007). V niektorých prípadoch komorbidity výskum ukazu-
je, že čím “čistejší” typ PPP, tým menšia komorbidita. Prí-
kladom sú výsledky štúdie Schmidta et al. (2008), kde v po-
rovnaní s EDNOS bolo pri BN prejedanie a dávenie častej-
šie a zaujatie jedlom väčšie, pričom s EDNOS sa spájala 
depresia a častejšie prípady minulej alebo aktuálnej obse-
dantne-kompulzívnej poruchy. Bližšie nešpecifikovaná po-
rucha príjmu potravy má teda miernejšie príznaky PPP ale 
vyššiu komorbiditu. Podobne v štúdií subklinických prízna-
kov PPP sa našla silná komorbidita s úzkostnými a afektív-
nymi poruchami (Touchette et al., 2011). 

Prevalencia závislosti a zneužívania návykových látok 
vo vzorke španielskych adolescentiek s PPP (N=95) bola 
zistená pri tabaku 14,7 %, pri marihuane 3,2 %, pri alkohole 
1,1 % a 34,7% v prípade rizikového užitia návykových lá-
tok (Castro-Fornieles et al., 2010). Fenomén „záchvatovité-
ho pitia” resp. „pitia v ťahoch“ (pozn. preklad binge drin-
king), užívanie alkoholu vo veľkých dávkach za krátky čas 
s primárnym cieľom intoxikácie, má mať vysokú prevalen-
ciu v populácií s rizikom vyvinutia PPP a koreluje  s výsky-
tom diétnych obmedzení a maladaptívnych zvládacích stra-
tégií (Khaylis et al., 2009). 

Významným rozdielom medzi vzorkou PPP a zdravou 
vzorkou s príznakmi PPP (Somogyiová, 2011) bolo v našom 
predošlom výskume práve hodnotenie postáv. Prvá skupina 
hodnotila pozitívne chudé postavy, pričom tieto postavy boli 
hodnotené negatívne druhou skupinou (zlosť, žiarlivosť), kto-
rá ako jediná hodnotila pozitívne postavy s nadváhou. Pri zo-
hľadnení priemerného BMI zodpovedajúcemu dolnej hranici 
nadváhy sme usúdili, že skrz mechanizmus projekcie môže-
me predpokladať pozitívnejšíe sebahodnotenie, ako je známe 
pri PPP.  Podobné zistenie prináša Trujano Ruiz et al. (2010) 
pri výskume rizikových faktorov PPP u preadolescentov 
normálnej hmotnosti, kde vyššia celková sebadôvera pôsobí 
ako ochranný faktor pred vznikom PPP. Daley et al. (2008) 
zistili, že v prípade remisie z BN pretrváva znížené sebave-
domie oproti norme, hoci je v porovnaní s akútnym BN mier-
ne zvýšené. Skóre v sebavedomí korelovalo s diétnymi ob-
medzeniami. Ďalšia štúdia (De Berardis et al., 2011) nazna-
čuje, že kombinácia alexitýmie, disociatívnych zážitkov  
a nízkeho sebavedomia je možným rizikovým faktorom pre 
symptómy PPP v neklinickej vzorke. Bardone-Cone (2010) 
naopak tvrdí, že úroveň self-conceptu je po vyliečení z PPP po-
rovnateľná s normou. Z kognitívnych ukazovateľov príznakov 
PPP sa javí ako malá vnímaná kontrola nad vnútorným preží-
vaním a vonkajšími udalosťami (Sassaroli et al., 2008).  

Genetická determinácia potenciálneho výskytu PPP, 
komorbidita s úzkostnými a afektívnymi poruchami, závis-
losťami a osobnostnou patológiou naznačujú v zmysle mo-
delu diskontinuity, že PPP sa nelíšia len intenzitou prízna-
kov. Sledovanie len navonok viditeľných behaviorálnych 
prejavov, resp. len stravovacieho správania a vzťahu k telu 
znamená skúmanie PPP na povrchu. Treba si uvedomiť, že 
PPP nie sú o jedle a tele, ale jedlo a telo sú prostriedkom 

manifestácie vnútorných procesov. Tu sa dostávame k ďal-
šej hypotéze, a síce, že navonok podobná reakcia (asociácia 
na jedlo, stravovacie správanie) pri PPP a neklinickej vzor-
ke s prejavmi PPP má rôzny základ.  

 Štúdie rizikových faktorov sa sústreďujú na zachytenie 
tých špecifík, ktoré odlišujú normu od patológie. Niektoré 
znaky sú viac všeobecné, sú prítomné u jedincov diétujú-
cich alebo sú výsledkom masívneho vplyvu módneho diktá-
tu na sebadefinovanie a sebahodnotenie, iné sú viac špeci-
fické pre patológiu. O dôležitosti súhry rôznych faktorov 
svedčia aj výsledky 8-ročnej prospektívnej štúdie riziko-
vých faktorov vzniku PPP (Stice et al., 2011). Pri veľkej ne-
spokojnosti so svojou postavou (horných 24 %)  a pridruže-
nej depresii sa zistilo 4-násobné zvýšenie incidencie vzniku 
PPP, pri vysokej nespokojnosti s postavou a výskytom dep-
resívnych symptómov (horných 32 %) 2,9-násobné zvýše-
nie. V prípade nízkej nespokojnosti so svojou postavou 
a horných 12 % s výskytom diét ukázalo 3,6-násobné zvý-
šenie incidencie vzniku PPP. Z výsledkov môžeme usudzo-
vať, že vysoká nespokojnosť s postavou a súčasný výskyt 
depresívnej symptomatiky korelujú so vznikom PPP, takisto 
nízka nespokojnosť s postavou a diétovanie má podobný 
vzťah k PPP.  Opísaná interakcia nespokojnosti s postavou 
amplifikovanou príznakmi depresie alebo cesta diétovania 
pri jedincoch viac spokojných so svojou postavou nás znova 
dostáva k otázke kontinuity a diskontinuity. Prvá cesta ne-
spokojnosti s postavou a  depresívnymi príznakmi opisuje 
skôr diskontinuitnú líniu, pričom spokojnosť s postavou 
a pridružené diétovanie skôr kontinuitnú líniu.  

 

Záver 
Ako môžeme teda vymedziť nami zachytenú skupinu 

s príznakmi PPP? Najpravdepodobnejšie ide o heterogénnu 
skupinu, čo sa týka zloženia z hľadiska problémového 
vzťahu s jedlom a telom, diétami (pod diétami máme na 
mysli rôzne typy nenormatívneho stravovania – vegánstvo, 
vegeteriánstvo, makrobiotická strava, delená strava, jedenie 
podľa krvých skupín…), či skutočnosti výskytu subklinic-
kých prejavov. Môže teda naozaj obsahovať jedincov, ktorí 
sa približujú k plne vymedzeným symptómom PPP, ale ta-
kisto aj jedincov, ktorí sú chronickými držiteľmi diét bez 
patologického rázu narušeného vzťahu k jedlu. Problemati-
ka PPP je najlepšie vyjadriteľná bio-psycho-sociálnym mo-
delom, ktorý zdôrazňuje jej multifaktorový pôvod. Niektoré 
výskumy naznačujú možný prechod od normy cez diétne 
stravovanie k PPP. Často je začiatok etiopatogenézy PPP 
práve cez diétne pokusy, ktoré prešli do excesívneho diéto-
vania. Podľa niektorých štúdií by diétovanie bez pridruže-
ných komorbidít, resp. narušených štruktúr (sebahodnote-
nia, zrelosti ega) neprešlo do patologického obrazu príjmu 
potravy. Tomuto odporuje posledná uvedená štúdia (Stice et 
al., 2011), ktorá odhaľuje cestu k PPP cez diéty, vynímajúc 
komorbiditu a nespokojnosť s postavou. Preto si kladieme 
otázku: „Je vôbec prínosné skúmať PPP na základe symp-
tomatiky?“ Keďže zastávame názor, že jedlo a telo slúžia 
ako symboly, resp. zástupné javy cez ktoré sa manifestuje 
vnútorný jadrový problém, máme tendenciu prikláňať sa 
k negatívnej odpovedi a podporovať skôr výskum sústrede-
ný na fenomény stojace „za“ symptomatikou. Na druhej 
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strane, naďalej zostáva vhodným predmetom skúmania, že 
prečo práve cez jedlo a telo sa tieto vnútorné procesy mani-
festujú. Odporúčame presunúť fokus na prežívanie jednot-
livca. Kritérium subjektívneho utrpenia nie je postačujúcim, 
pri selekcií problémových jedincov od bezproblémových. 
Najmä pri AN sa usudzuje o výskyte neuvedomovania si 
nebezpečnosti zdravotného stavu a abnormity stravovania 
a prítomnosti skresleného vnímania tela. Jedinci s BN čas-
tejšie vyhľadajú pomoc, majú pocit subjektívneho utrpenia. 
Ako to môže vyzerať v prípade jedincov s príznakmi PPP? 
Predpokladáme, že v závislosti od typu príznakov (reštrik-
tívne, purgatívne…) je uvedomovanie si problému analo-
gické ako pri AN a BN (ako vyššie uvedené). Pre diétujú-
cich jedincov (s príznakmi PPP ale uvažujme o vzorke ne-
ohrozenej PPP) sa stáva diéta hrozbou v prípade, že ohrozu-
je život (napr. nevhodným nutričným zložením konzumo-
vaných potravín) alebo keď sa prežíva subjektívne utrpenie. 
V inom prípade, priznajme si to, je diéta sociálne prijatou 
formou manipulácie s jedlom, najmä keď je spojená s do-
siahnutím primárneho cieľa – sociálne žiaducej štíhlej pos-
tavy. V prípade výskytu subjektívneho utrpenia nemôžeme 
jednoznačne odkazovať na patológiu (nízke sebavedomie, 
resp. negativistické hodnotenie seba kvôli neúspešným re-
dukčným diétam a pretrvávajúcej nadváhe). Na druhej stra-
ne, otázka kontroly nad reguláciou prežívania (v tomto prí-
pade manifestovanej cez stravovanie) sa javí byť aktuálna, 
s čím sa znova dostávame k patológií (berúc do úvahy krité-
riá abnormality). Ak ale, majúc na mysli vyššie uvedené vý-
skumy, uvažujeme o jedincoch, ktorí napriek možnej prí-
tomnosti príznakov PPP nie sú ohrození, usudzujeme, že 
subjektívne utrpenie je výrazným ukazovateľom problému. 
Oblasť prežívania je dosiaľ nedostatočne prebádaný výz-
namný faktor vzniku PPP, o ktorom si myslíme že môže 
mať veľkú výpovednú hodnotu. Preto sa v ďalšej výskumnej 
práci sústredíme na analýzu prežívania ľudí s PPP, ktorá 
môže prispieť k hľadaniu odpovede na otázku hranice nor-
mality a abnormality.   
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