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Porucha záchvatového prejedania sa: Hľadanie vhodnej liečby 

Podľa pôvodnej práce Joel Yager: Binge eating disorder:  
The search for better treatments (Focus, 7, 2009, č. 4, s. 499–501)  

spracovala Andrea Tóthová 

 

 

Aj keď v súčasnosti do porúch príjmu potravy nie sú za-
radené inak špecifikované diagnostické kategórie, porucha 
záchvatového prejedania sa môže dosiahnuť postavenie ako 
nezávislá porucha príjmu potravy. Na základe kritérií DSM-
IV-TR epidemiologické štúdie poukázali na záchvatové pre-
jedanie sa ako na najčastejšiu z porúch príjmu potravy s od-
hadovanou celoživotnou prevalenciou v spoločnosti vo výške 
3,5 % u žien a 2 % u mužov. Obezita, ako sa ukázalo približ-
ne u 65 % pacientov so záchvatovým prejedaním sa, sa zvy-
šuje postupne v priebehu času. Pacienti s poruchou záchvato-
vého prejedania sa trpia vyššou mierou komorbidity psychiat-
rických diagnóz, najmä veľkou depresiou rovnako ako gene-
ralizovanou úzkostnou poruchou, panickými atakmi a alko-
holizmom alebo inými závislosťami. Záchvatové prejedanie 
sa je iniciované mnohými faktormi (vrátane diétnych obme-
dzení, hladu a negatívnych stavov nálad).  

Vzhľadom na psychické a fyzické postihnutie spojené so 
záchvatovým prejedaním sa stále pretrváva snaha o hľada-
nie účinnej liečby. Starostlivé systematické hodnotenie na-
značuje, že sila dôkazov publikovaných štúdií medicínsky 
a psychoterapeuticky založených intervencií môže byť hod-
notená iba ako priemerná. V ceste stoja časté metodické ne-
dostatky, relatívne krátka doba väčšiny štúdií, vysoký po-
diel placebo reakcií vyskytujúcich sa pri medikamentóznom 
skúšaní a iné. V dôsledku toho sú možné iba orientačné zá-
very. Krátkodobé placebom kontrolované štúdie ukazujú, že 
selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu 
(SSRI) a niektoré ďalšie látky vedú k zníženiu jedenia 
a psychiatrických symptómov. Kognitívno–behaviorálna te-
rapia (KBT) môže efektívne redukovať záchvatové dni 
a epizódy a zlepšiť psychické stavy pri poruchách príjmu po-
travy, mieru ovládania sa, hlad a ďalšie. Ale KBT sama osebe 
nespôsobí zníženie hmotnosti. Pri mnohých druhoch liečby 
určených na liečbu záchvatového prejedania sa bol úbytok 
hmotnosti slabý. Preto je predmetom záujmu použitie látok, 
ako sú sibutramín a topiramát, ktoré môžu ovplyvniť aj zá-
chvatové prejedanie sa, aj hmotnosť. Wilfleyova štúdia (účin-
nosť sibutramínu na liečbu záchvatového prejedania sa, ran-
domizovaná multicentrická placebom kontrolovaná štúdia) by 
mala byť vyhodnotená v rámci tohto kontextu. 

Sibutramín, inhibítor spätného vychytávania sérotonínu 
(SSRI) a norepinefrínu (SNRI) bol schválený úradom pre 

potraviny a liečivá pre dlhodobú liečbu obezity. V klinic-
kých štúdiách (trvajúcich až 18 mesiacov) v kombinácii so 
starostlivo sledovanými diétnymi kontrolnými programami 
mal sibutramín za následok úbytok hmotnosti až do výšky 
10 % pôvodnej telesnej hmotnosti. Pri vysadení liekov sa 
však hmotnosť vrátila späť. Na rozdiel od iných SNRI sibut-
ramín nebol účinný pri liečbe depresie. Podobne ako pri 
iných SNRI môže u niektorých pacientov liečba spôsobiť 
mierne zvýšenie krvného tlaku a môžu sa vyskytnúť aj iné 
nežiaduce účinky (najmä bolesti hlavy, zápcha, závraty 
a sucho v ústach). Pre pretrvávanie nepriaznivých účinkov 
pokračujú ďalšie sledovania z hľadiska dlhodobej bezpeč-
nosti a účinnosti lieku. 

Na základe predchádzajúcich krátkodobých štúdií, ktoré 
vyzdvihli sibutramín ako bezpečný a účinný pri liečbe poru-
chy záchvatového prejedania sa, Wilfley a spol. pracovali 
na multicentrickej štúdii, aby preskúmali účinok sibutramí-
nu na poruchu záchvatového prejedania sa a na hmotnosť vo 
veľkej skupine populácie. Štúdia má mnoho silných stránok, 
vrátane dostatočne veľkej vzorky na dosiahnutie adekvátnej 
schopnosti overovania hypotéz a randomizovane kontrolo-
vanej vzorky. Praktické ťažkosti, na ktoré výskumný tím pri 
tejto štúdií narazil, sú: (1) z 543 účastníkov pôvodne zara-
dených do štúdie 147 reagovalo na placebo, 92 bolo potreb-
né zo štúdie vyradiť z iných dôvodov; zostalo tak 304 pa-
cientov, ktorí by mohli byť zaradení podľa liečebného pro-
tokolu. Z nich 50 v skupine sibutramínu (približne 1/3) a 65 
v placebo skupine nedokončilo celých 24 týždňov liečby. 
Teda na celej štúdii sa zúčastnilo iba 189 z pôvodne zarade-
ných 543 pacientov. V snahe sústrediť sa na samotnú poruchu 
záchvatového prejedania sa a redukovať komplikácie štúdie 
výskumný tím sledovali aj niekoľko pacientov s niektorými 
psychiatrickými komorbiditami (hypertenzia, rôzne psychiat-
rické stavy, depresia a iné). Zo skúseností autorov vyplýva, 
že títo pacienti, ktorí vstúpili do štúdie, boli v podstate zdrav-
ší ako pacienti s poruchou záchvatového prejedania sa.  

Výsledky štúdie ukazujú, že pacienti s poruchou záchva-
tového prejedania sa, ktorí dostávali denne 15 mg sibutra-
mínu, stratili podstatne viac z hmotnosti (priemerne 4,3 kg) 
počas 24-týždňovej štúdie oproti pacientom užívajúcim pla-
cebo (priemerne 0,8 kg), čo je v súlade s inými štúdiami si-
butramínu u obéznych pacientov. Účinok na frekvenciu pre-
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jedania sa – aj keď sa objavil významný rozdiel medzi 
liekmi a placebom – bol mierny. V skupine sibutramínu pa-
cienti vykazovali priemerne o 2,7 menej záchvatov prejede-
nia sa za týždeň v porovnaní s placebo skupinou. Abstinen-
ciu od prejedania sa dosiahlo 58,7 % z tých, ktorí užívali si-
butramín (42,8 % v placebo skupine). Liečba skončila po 24 
týždňoch. Autori zdôrazňujú, že na doriešenie dĺžky liečby 
budú potrebné ďalšie projekty. 

 Štúdia prináša niekoľko zaujímavých otázok. Nie je jed-
noznačná odpoveď na otázku, prečo je placebo efekt taký 
výrazný. Ako využiť tento efekt pre väčšie obmedzenie epi-
zód prejedania sa u pacientov liečených sibutramínom? Ok-
rem toho sa ukázalo, že sprievodné zníženie hmotnosti 
(napr. topiramát, zonisamid, ale aj sibutramín) samo osebe 
môže viesť k zníženiu prejedania sa u niektorých pacientov 
s poruchou záchvatového prejedania.  

Liečba však nie je dôležitá len pre zníženie hmotnosti. 
Pacienti trpiaci poruchou prejedania sa pociťujú značné trá-
penie (úzkosť, znechutenie, vina a/alebo depresia) pri strate 
kontroly nad sebou. V odbornej literatúre sa uvádza, že pre 
záchvatové prejedanie sa je KBT najčastejšia liečba.  

U pacientov s poruchou záchvatového prejedania sa, 
u ktorých je ďalším činiteľom obezita, podporuje Wilfleyo-
va štúdia potenciálnu hodnotu sibutramínu, prinajmenšom 
v krátkodobom horizonte. Nemusí však byť najlepšou voľ-
bou, ak sú prítomné aj iné psychiatrické komorbidity. Pre 
obéznych pacientov s poruchou záchvatového prejedania sa 

existujú odporúčania pre krátkodobú liečbu topiramátom 
a zonisamidom (pozor na nežiaduce účinky). Niektorí zá-
važne obézni pacienti s poruchou záchvatového prejedania 
sa si vybrali bariatrickú chirurgiu, ale vplyv tejto interven-
cie na záchvatové prejedanie sa samo osebe bol veľmi va-
riabilný. Pacienti s poruchou záchvatového prejedania sa 
mali menej úspešné chirurgické výsledky. Chirurgická lieč-
ba nebola preukázaná ako „liek“ psychologických rysov zá-
chvatového prejedania sa. 

Pre tých, ktorí si zvolia liečbu siburamínom, autori štú-
die vyjadrujú obavy z možného nepriaznivého vplyvu na 
krvný tlak. Preto je potrebné starostlivo monitorovať krvný 
tlak a upraviť adekvátne liečbu každému pacientovi. 

 

Záver  
Je zrejmé, že pre pacientov s poruchou záchvatového pre-

jedania je veľmi dôležité redukovať hmotnosť vzhľadom na 
potrebu znížiť ostatné zdravotné rizíká. Odborníci však stále 
nemajú jasno v otázke dlhodobého užívania sibutramínu. 

 

V pôvodnej práci je 11 odkazov na použitú literatúru. 
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