WAŻNY TEMAT

CZYM JEST
BULIMIA?
Bulimia nervosa, czyli żarliwość psychiczna (popularnie
zwana po prostu bulimią) to jedno z częściej występujących zaburzeń na tle odżywiania. Najczęściej, bo w ponad
90% przypadków, rozpoznawana jest u młodych kobiet
i nastolatek (16-22 lata), rzadziej u pacjentów płci męskiej.
Jest to choroba psychosomatyczna, która objawia się
nadmiernym zainteresowaniem tematem odżywiania.
U pacjenta, który na nią cierpi, występują niekontrolowane epizody nadmiernego objadania się.

ROZPOZNANIE
Aby rozpoznać bulimię u pacjenta, konieczne jest występowanie wszystkich
poniższych objawów:

•

•

•

koncentrowanie uwagi na odżywianiu się jest najważniejszym obszarem
w życiu chorego, okresowo występuje u niego kompulsywne objadanie
się, przyjmowanie nawet kilkukrotnie
większej ilości pożywienia niż jest to
konieczne,
u chorego obserwuje się szereg
zachowań mających na celu zrekompensowanie skutków okresowego objadania się: prowokowanie
wymiotów, przyjmowanie środków
przeczyszczających, moczopędnych,
hamujących łaknienie, poddawanie
się głodówkom oraz nadmiernemu
wysiłkowi fizycznemu,
przywiązywanie nadmiernej wagi
do wyglądu swojego ciała, poczucie
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obawy przed otyłością, niska samoocena spowodowana krytycznym
postrzeganiem swojego wyglądu,

•

epizody objadania się oraz występujące po nich zachowania kompensacyjne występują przynajmniej 2
razy w tygodniu przez przynajmniej
3 miesiące.

Bulimię można podzielić na dwa typy:

•

•

przeczyszczający – po napadzie
kompulsywnego objadania następują zachowania kompensacyjne,
takie jak prowokowanie wymiotów
czy spożywanie nadmiernej ilości
środków przeczyszczających i moczopędnych,
nieprzeczyszczający – w tym przypadku pacjent poddaje się intensywnym wysiłkom fizycznym oraz
głodówkom, aby zrekompensować
epizod nadmiernego jedzenia.

SKĄD BIERZE SIĘ BULIMIA?
Trudno jest jednoznacznie podać
przyczyny występowania zaburzeń
psychicznych na tle odżywiania. Każdy
przypadek zachorowania należy traktować indywidualnie. Bardzo ważną
rolę odgrywa współistnienie różnych
czynników: osobowościowych, biologicznych, psychologicznych, środowiskowych, a także społecznych
i kulturowych. Każdy z nich może

WAŻNY TEMAT

mieć istotny wpływ na początek oraz
rozwój choroby.
Na bulimię chorują coraz młodsze osoby. Nastolatki są poddawane ogromnej presji społecznej, często także
ze strony rodziny. Na każdym kroku
w mediach i na portalach społecznościowych spotykają się z krytyczną
opinią na temat „niedoskonałych” sylwetek. Są wpędzane w przekonanie,

że bez idealnej figury niczego w życiu
nie osiągną. Wszystko to sprawia, że
sięgają po coraz bardziej radykalne
środki, aby sprostać stawianym im
oczekiwaniom.
Wśród czynników ryzyka zachorowania na bulimię można także wymienić
występowanie uzależnień, zaburzeń
odżywiania, alkoholizmu oraz otyłości
wśród członków rodziny. Osoby, które

mają tendencję do nieprawidłowego
odżywiania się, stosują radykalne diety,
są wobec siebie krytyczne i wymagające, były lub są poddawane przemocy
fizycznej oraz seksualnej, znajdują się
w podwyższonym ryzyku wystąpienia
zaburzeń na tle odżywiania. Nadużywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych
oraz innych używek również może
przyczynić się do zachorowania na
bulimię.
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Rodzina i bliscy często bardzo późno zdają sobie sprawę z choroby pacjenta. Osoba cierpiąca na bulimię

zazwyczaj zachowuje prawidłową
masę ciała. Stara się także ukryć swoje
nietypowe zachowania żywieniowe.
Może długo nie dopuszczać do swojej
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świadomości, że wymaga specjalistycznego leczenia i odrzuca próby
pomocy ze strony bliskich. Czasem
może minąć nawet kilka lat, aż chory
sam przed sobą przyzna się, że nie
jest w stanie uporać się z problemem
i powinien skorzystać z fachowej pomocy.
Aby postawić diagnozę, lekarz psychiatra powinien przeprowadzić dokładny wywiad środowiskowy, ponieważ samo badanie przedmiotowe
może się okazać niewystarczające.
Należy pamiętać, że do zachorowania na bulimię przyczynia się wiele
składowych. Dopiero ich poznanie
i przeprowadzenie dodatkowych badań pozwala na jednoznaczne rozpoznanie bulimii.
Wśród osób chorych na bulimię często
można zaobserwować objaw Russella.
Charakteryzuje się on wystąpieniem
otarć lub odcisków na wierzchniej
stronie dłoni. Są one spowodowane
częstym kontaktem skóry z górnymi
zębami podczas wywołania wymiotów. Częste wymioty powodują także
uszkodzenie szkliwa, co prowadzi do
zaawansowanej próchnicy zębowej.
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Na bulimię chorują coraz młodsze osoby. Nastolatki są poddawane ogromnej
presji społecznej, często także ze strony rodziny. Na każdym kroku w mediach
i na portalach społecznościowych spotykają się z krytyczną opinią na temat
„niedoskonałych” sylwetek. Są wpędzane w przekonanie, że bez idealnej figury
niczego w życiu nie osiągną. Wszystko to sprawia, że sięgają po coraz bardziej
radykalne środki, aby sprostać stawianym im oczekiwaniom.
Bulimia powoduje również nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych. Częste wymioty prowadzą
do zaburzeń wodno-elektrolitowych,
w tym: hipokaliemii (niedobór potasu), hipochloremii (niedobór chlorków) oraz zasadowicy metabolicznej.
Nadmierne przyjmowanie środków
przeczyszczających prowadzi z kolei
do hipomagnezemii (niedobór magnezu) oraz hipofosfatemii (niedobór
fosforu). Zaburzenia wodno-elektrolitowe mogą powodować zaburzenia
rytmu serca oraz osłabienie mięśni.
Szczególnie niebezpieczne jest obniżenie stężenia potasu, które może
prowadzić nawet do zgonu pacjenta.
Prowokowanie wymiotów i biegunek
skutkuje nieprawidłowościami w pracy układu pokarmowego. Zostaje zaburzona jego motoryka, może dojść
do pęknięcia błony śluzowej przełyku,
powstania nadżerek, stanu zapalnego gardła i przełyku, powiększenia
ślinianek.
Chorobie tej często też towarzyszą
stany depresyjne, lękowe, zaburzenia
snu, bóle głowy, zachowania kompulsywne, zaburzenia osobowości,
różnego rodzaju uzależnienia, zaburzenia neurologiczne, np. napady
drgawek.

JAK LECZYĆ BULIMIĘ?
Głównym kierunkiem leczenia bulimii jest terapia poznawczo-behawioralna. Polega ona na zmianie
konkretnych nawyków i zachowań
pacjenta, a w rezultacie sposobu

jego myślenia, które jest motorem
epizodów objadania się i wymuszania
wymiotów. Bardzo ważna w leczeniu
pacjenta jest psychoedukacja oraz
psychoterapia. Może odbywać się
ona indywidualnie, w towarzystwie
bliskich osób bądź grupowo. Jeżeli
jest to konieczne terapia może być
prowadzona także na całodobowych
oddziałach psychiatrycznych. Istotnym elementem leczenia jest także
skupienie uwagi na uzależnieniach
pacjenta, jeżeli takie występują.
Podczas leczenia bulimii ważna jest
stała kontrola ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Należy dbać o jego odżywienie i powrót do normalnej wagi
ciała jeśli jest to konieczne. Pacjent
może też wymagać opieki lekarzy
specjalistów, m.in. kardiologa, stomatologa, gastrologa.
Leczenie pacjenta z bulimią obejmuje
także terapię farmakologiczną. Polega
ona na wdrożeniu leków przeciwdepresyjnych z grupy selektywnych
inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny. Terapia powinna zmniejszyć objawy choroby, nawet jeśli
nie towarzyszą jej stany depresyjne.
Należy jednak pamiętać, że leczenie
farmakologiczne powinno być uzupełnieniem terapii poznawczo-behawioralnej.
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