
ANOREKSJA
choroba ciała i duszy

Według badań przeprowadzonych na 
Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu, w Zakładzie Promocji Zdrowia 
wśród uczennic liceum, ponad połowa 
nastolatek nie akceptuje swojego wy-
glądu. Aż 72 % badanych przejawiało 

zachowania charakterystyczne dla zabu-
rzeń odżywiania takie jak m. in. jedzenie 

w ukryciu czy poczucie wstydu z powodu 
nadmiernego apetytu.
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Anoreksja to jedno z najlepiej zbada-
nych i opisanych zaburzeń odżywiania. 
Choroba ta dotyka głównie kobiety, 
jednak statystyki wskazują na jej roz-
przestrzenianie się także wśród męż-
czyzn. Występuje najczęściej w okresie 
dojrzewania, jednak na przestrzeni 
ostatnich lat zauważalne jest, że dolna 
granica wieku zachorowań stale się ob-
niża. Znane są przypadki występowania 
anoreksji już u dzieci między 8 a 10 ro-
kiem życia.

Osobom zdrowym niezwykle ciężko jest 
zrozumieć na czym polega anoreksja. 
Dla wielu z nich głodzenie się, aby osiąg-
nąć wychudzoną sylwetkę to po prostu 
wymysł, fanaberia. Anoreksja jest bardzo 
złożoną i skomplikowaną chorobą, która 
w wielu przypadkach doprowadza do 
śmierci chorego. Jej leczenie jest bardzo 
ciężkie i długotrwałe, wymaga wytrwa-
łości i zaangażowania zarówno osoby 
chorej, jak i jej najbliższych.

GDY JEDZENIE 
STAJE SIĘ WROGIEM
Anoreksja potocznie nazywana jest jad-
łowstrętem i polega na celowej utracie 
wagi. Osoba chorująca głodzi się, bardzo 
intensywne trenuje, zdarza się również, 
że stosuje środki przeczyszczające. Cho-
ry dąży do uzyskania jak najniższej masy 
ciała, czego skutkiem jest WYNISZCZE-
NIE CAŁEGO ORGANIZMU. Anorektyczki 
mimo niskiej wagi i szczupłej sylwetki 
widzą u siebie wyłącznie niedoskona-
łości i zbędne kilogramy. Przez ciągłe 
głodówki stan zdrowia chorej osoby 
stale się pogarsza. Nie chodzi jednak wy-
łącznie o chudnięcie. Anoreksja przede 
wszystkim polega na przejęciu kontro-
li nad całym ciałem i życiem. Stanowi 
swoisty pokaz własnych możliwości i sa-
mozaparcia w dążeniu do określonego 
celu. Niestety, jest także oznaką niskiej 
samooceny chorej osoby, która traktuje 
głodzenie się, jako karę za nieuzyskanie 
ideału. Często anorektyczki nie są świa-
dome swojej choroby, ponieważ czują, 
że mają kontrolę nad swoim życiem.

W literaturze znane są dwa rodzaje an-
oreksji:
• typ restrykcyjny – osoba chora pro-

wadzi do schudnięcia poprzez gło-
dówkę oraz intensywne ćwiczenia,

• typ bulimiczny – chory stosuje gło-
dówkę, jednak w przypadku spoży-
cia większej ilości kalorii stosuje środ-
ki przeczyszczające, moczopędne, 
a także prowokuje wymioty.

Ciężko jednoznacznie określić przyczy-
nę zachorowań na anoreksję. Zazwy-
czaj składa się na to kilka elementów. Ze 
względu na złożoność choroby, czynniki, 
które powodują jej powstawanie można 
podzielić na pewne grupy:
• czynniki psychologiczne i osobo-

wościowe: depresja, NISKA SAMO-
OCENA, zaburzenia osobowości, 
PERFEKCJONIZM, wysokie ambicje, 
silna potrzeba aprobaty, obowiąz-
kowość, sumienność, nadmierna 
potrzeba kontroli,

• czynniki rodzinne – nadopiekuń-
czość, problemy z komunikacją, niski 
poziom akceptacji ze strony bliskich, 
wysokie oczekiwania,

• czynniki socjologiczne i kulturowe 
– presja wywierana na kobietach 
dotycząca odchudzania i szczupłej 
sylwetki, dążenie do idealnego wy-
glądu za wszelką cenę.

BĄDŹ CZUJNY
Objawów anoreksji jest bardzo dużo, nie 
wszystkie są jednak łatwe do zauważenia. 
Chorobę możemy podejrzewać, jeżeli 
występują następujące symptomy:
• osoba panicznie obawia się przyty-

cia i otyłości, pomimo niedowagi,
• ma zaburzoną ocenę własnego ciała,
• BMI jest równe, bądź mniejsze od 17,
• nie zwraca uwagi na szybką utratę 

wagi,
• nastąpiło zatrzymanie miesiączki,
• przygotowuje oraz spożywa posiłki 

w samotności,
• bardzo intensywnie ćwiczy,
• nie chce rozmawiać o zjedzonych 

posiłkach, bądź kłamie na temat 
tego co jadła.

Coraz częściej w kontekście anoreksji 
można spotkać się z określeniem „Pro 
Ana”. Jest to ruch promujący anoreksję. 
Należące do niego osoby przekonują, 
że anoreksja to nie choroba, a świado-
my wybór. „Motylki” – bo tak nazywają 
siebie członkinie Ruchu, tworzą blogi 
oraz portale internetowe poświęcone 
restrykcyjnym dietom i intensywnym 
ćwiczeniom. Ich dieta ogranicza się do 
200-500 kalorii dziennie, stosują także 
środki przeczyszczające oraz ćwiczą 
przez kilka godzin dziennie. Najczęściej 
są to nastolatki, które permanentnie 
okłamują swoich rodziców co do spoży-
wanych posiłków, zasłaniają się symulo-
waną chorobą, by tylko nie zmuszano 
ich do jedzenia. Symbolem rozpoznaw-
czym motylków są czerwone branso-
letki noszone na prawym nadgarstku, 
które mają służyć wyróżnieniu „swoich” 
wśród pozostałych ludzi.

KTO CHORUJE 
NA ANOREKSJĘ?
W 2015 roku na anoreksję cierpiało 
1-2% młodzieży w wieku 12-14 oraz 
17-25 lat. Anoreksja w głównej mierze 
dotyka dziewczęta i młode kobiety, 
które stanowią aż 90-95% zachorowań. 
Chłopcy w okresie dojrzewania są nara-
żeni na mniejszy stres i presję ze stro-
ny otoczenia pod kątem zachowania 
szczupłej sylwetki. Anoreksja dotyczy 
coraz częściej także kobiet po 40. roku 
życia, które chcą nadal wyglądać jak 
w czasach swojej młodości.

Choroba dotyka także gwiazdy – ak-
torki, piosenkarki, modelki, które żyją 
w przekonaniu, że zawsze trzeba wy-
glądać atrakcyjnie. Świat kocha rozmiar 
zero, przez co wiele kobiet ma problemy 
z prawidłowym odżywianiem. Do zna-
nych osób, które przyznały się otwarcie 
do swojego problemu należy m. in. Ala-
nis Morissette, znana piosenkarka, która 
zmagała się z chorobą w dzieciństwie. 
Dzisiaj przyznaje, że jest już zdrowa 
i zawdzięcza to silnym postanowieniom 
i leczeniu. Aktorką, która także cierpiała 
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na anoreksję jest serialowa Ally McBe-
al, czyli Calista Flockhart. Nawał pracy, 
stres, a także zakończenie emisji serialu, 
który był dla niej wszystkim, to powody 
dla których aktorka zaczęła niedojadać, 
nadmiernie ćwiczyć i mieć obsesję na 
punkcie swojej wagi. Przez lata ukrywała 
swoją chorobę - na szczęście udało jej 
się wyleczyć. Jest teraz szczęśliwą żoną 
i matką. Znaną modelkę Isabelle Caro, 
anoreksja dręczyła już od 13-tego roku 
życia. Caro zasłynęła z bardzo odważnej 
sesji ukazującej jej nagie wychudzone 
ciało. Chciała w ten sposób przestrzec 
inne kobiety przed fatalnymi skutkami 
choroby, z której nigdy nie udało jej się 
wyleczyć. Modelka zmarła mając 28 lat, 
ważąc 31 kg przy wzroście 165 cm.

SKUTKI CHOROBY
Anoreksja niszczy zarówno organizm, 
jak i psychikę chorego. Nie wszystkie 
skutki choroby można wyleczyć, niektó-
re z nich są trwałymi efektami głodów-
ki. Zmiany w organizmie, do których 
dochodzi u chorujących na anoreksję 
to: znaczna utrata tkanki tłuszczowej 
i obniżenie masy mięśni, zmiany w go-
spodarce hormonalnej, utrzymywanie 
temperatury ciała poniżej 36°C oraz 
zmniejszenie częstotliwości oddechu. 
Anoreksja powoduje problemy związa-
ne z układem krążenia i sercem. Jest to 
niestety najczęstsza przyczyna zgonów 
pacjentów. Prowadzi ona do zmniejsze-
nia masy mięśnia sercowego, zaburzeń 
jego rytmu, czy też obniżenia ciśnienia 
krwi. Skutkiem choroby jest także ane-
mia, która w skrajnych przypadkach ZA-
GRAŻA ŻYCIU. Zaburzenia w odżywaniu 
powodują również problemy z układem 
pokarmowym – wzdęcia, zaparcia, bóle 
brzucha, zaburzenia perystaltyki jelit. 
Ciągłe niedobory witamin i minerałów 
prowadzą do osłabienia zębów, dziąseł, 
pogarsza się stan skóry i włosów. An-
oreksja w bardzo zaawansowanym sta-
nie może powodować także problemy 
neurologiczne, takie jak napady padacz-
ki, czy zaburzenia myślenia. Choroba 
w pierwszym stadium powoduje radość 

u chorego, ponieważ jest oznaką silnej 
woli. Niestety później na skutek głodze-
nia zmienia się w apatię, rozdrażnienie, 
a także depresję. 

Proces leczenia anoreksji jest długotrwa-
ły i trudny. Tak samo jak wiele może być 
przyczyn tej choroby, podobnie jest z le-
czeniem, nie ma tylko jednej niezawod-
nej metody. Najważniejsze, by pacjent 
przełamał lęk przed jedzeniem i przyty-
ciem, może to być jednak bardzo trudne, 
gdyż znaczna część chorych zaprzecza 
swojej chorobie, nie przyjmując jej do 
swojej świadomości. Leczenie anoreksji 
może odbywać się zarówno w szpitalu, 
jak i poradni. To pierwsze jest wskazane 
dla pacjentów z bardzo niskim BMI, ze 
złą kondycją psychiczną, z podejrzenia-
mi depresji i myśli samobójczych. Zaletą 
leczenia szpitalnego jest zmiana oto-

czenia chorej osoby, która oderwana od 
swoich przyzwyczajeń łatwiej przyswaja 
prawidłowe nawyki. Leczenie anoreksji 
polega na przywróceniu odpowiedniej 
wagi ciała oraz pomocy w przezwycię-
żeniu psychicznych problemów.

Powołując się na Ogólnopolskie Cen-
trum Zaburzeń Odżywiania, szacuje się, 
że w przypadku anoreksji psychicznej:
• powrót do zdrowia obserwuje się 

u 40-77% pacjentów,
• znaczna poprawa występuje w prze-

dziale od kilku procent do 40%,
• przewlekły przebieg choroby ob-

serwuje się u około 20% pacjentów,
• 10-20% chorych umiera popełnia-

jąc samobójstwo lub w następ-
stwie absolutnego głodzenia się.
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