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ZáVAŽNé eROZIVNí  
POŠKOZeNí ZUBů PřI BULIMII
Kazuistika

SOUHRN: Bulimie může být odhalena díky přítomnosti 
různě závažných erozí zubů. Pokud jsou nezávažné eroze 
tvrdých zubních tkání včasně diagnostikovány, je možné 
pouze jejich sledování a symptomatické udržování. Závaž-
nější erozivní defekty, které vyvolávají funkční a estetický 
diskomfort pacienta, je nutné řešit obnovením tvaru klinic-
kých korunek. Včasná indikace restaurativní léčby přede-
jde náročnějším invazivním zákrokům u velkých destrukcí 
klinických korunek. Musí však být nejprve odstraněna pří-
čina erozivního poškození, proto je u bulimie nutná kau-
zální psychiatrická léčba. Rekonstrukce chrupu postižené-
ho enormní erozí či abrazí patří k nejnáročnějším řešením 
záchovné stomatologie a stomatologické protetiky, a to jak 
pro ošetřujícího lékaře, tak i pro pacienta. Spolupráce pa-
cienta je podmínkou úspěchu léčby i životnosti ošetření.
Klíčová slova: bulimie, eroze, destrukce zubu, snížení výš-
ky skusu, včasná diagnostika a léčba, restaurativní léčba, 
komplexní protetická léčba.

SeRIOUS eROSIVe TeeTH DeVASTATING 
CONNeCTeD WITH BULIMIA
Case report

SUMMARy: Bulimia can be diagnosed due to present 
of differently serious tooth erosion. When the mild tooth 
erosion is early intercepted, there is the possibility only 
to observe the erosion and use the symptomatic therapy. 
Serious erosive defects, which cause the functional and 
aesthetic problems, are necessary to cure by a shape res-
toration of clinical crowns. Early indication of restorative 
therapy is prevention of more difficult invasive intervention 
for great destruction of clinical crowns. At first, the cause 
of erosive tooth damage must be solved, therefore causal 
psychiatric treatment in bulimia is necessary. The recon-
struction of teeth destroyed by enormous erosion or abra-
sion ranks to the most difficult solution in conservative 
dentistry and prosthodontics; it is difficult for doctor and 
patient as well. Motived patient is the condition of success-
ful therapy and lifetime of restoration.
Key words: bulimia, erosion, tooth destruction, decreased 
vertical dimension of occlusion, early diagnostics and 
ther apy, restorative intervention, complex prosthodontic 
intervention.
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Mentální anorexie a mentální bulimie jsou psychosomatická onemocnění, varianty psychogenních poruch příjmu 
potravy. Vzhledem k tomu, že jsou provázena častým zvracením pacientek, mohou být odhalena na základě 
přítomnosti různě závažných erozí zubů a dalších projevů v dutině ústní. Zubní lékař tak může být první, kdo 
podezření na tato onemocnění vysloví. V posledních desetiletích incidence těchto onemocnění narůstá, a proto by 
o nich měla být odborná veřejnost dobře informována. K tématu přinášíme dvě odborná sdělení – první pojednává 
o onemocnění z pohledu zubního lékaře, druhé pak rozšiřuje problematiku z hlediska klinické psychologie. 
 Redakční rada LKS
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ÚVOD
Při klinickém zjištění zubní eroze je důležitým momentem 

odhalení příčiny tohoto poškození pomocí citlivého rozho-
voru s pacientem. Zajímá nás historie problému, identifi-
kace vnitřního a/nebo vnějšího zdroje kyselin a frekvence 
atak zubů kyselinou (vhodný je i písemný dotazník). Ptáme 
se i na změny hmotnosti pacienta v historii, diety, případně 
těhotenství, abychom při podezření na bulimii opatrně ote-
vřeli debatu na toto téma. Erozivní defekty tvrdých zubních 
struktur se zastaví bez ohledu na závažnost postižení při 
dostatečných kauzálních a symptomatických opatřeních. 
Tím se zabrání nebo alespoň odloží nutnost invazivní sto-
matologické léčby (konzervační nebo protetické). 

KLINICKé POZNáMKy
Intraorální projevy bulimie

Bulimie (bulimia nervosa) je porucha příjmu potravy s ty-
pickými periodami kompenzatorního zvracení. Tak jako 
u jiných příčin chronického zvracení nebo při regurgitaci 
žaludečního obsahu při refluxní chorobě, je pro stomatolo-
ga nejnápadnějším příznakem erozivní poškození tvrdých 
zubních tkání. Právě stomatolog je většinou první lékař, 
který toto onemocnění díky prvotní ústní manifestaci může 
rozpoznat (1, 2). 

Endogenně podmíněné eroze jsou označovány jako peri-
molysis. Vznikají opakovaným přímým působením kyselé-
ho žaludečního obsahu na čisté, plakem nepřekryté tvrdé 
zubní tkáně. Na rozdíl od kariézních lézí nevznikají vlivem 
metabolické činnosti orálních mikroorganismů. Žaludeční 
reflux má pH menší než 2,0 a sklovina se začíná rozpouštět 
již při poklesu pH pod 5,5 a dentin dokonce při pH 6,5 (3). 
Povrch zubu je tak rozpouštěn postupující demineralizací. 
Je-li působení kyseliny krátké a střídavé, může povrch zubu 
do značné míry přirozeně remineralizovat z minerálů sliny 
a nevzniká žádný trvalý defekt. Při delším a/nebo častěj-
ším působení kyselin vznikají ireverzibilní ztráty tvrdých 
zubních tkání. Zde je možná remineralizace jen hlubších 
vrstev tkání, které ještě nebyly zcela zničeny. Větší defekty 
na zubech vznikají po 1–2 letech zvracení, ale podle frek-
vence atak se mohou objevit nápadné eroze již po několika 
měsících.

Časné léze jsou těžko detekovatelné pro pacienta i léka-
ře. Mohou být nalezeny zaoblené hrany frontálních zubů 
a zvýšená průsvitnost incizálních hran po úbytku skloviny. 
Sklovina je hladká, matně se leskne, má až jemně sametový 
vzhled a u mladých lidí chybějí perikymata. Po ztenčení 
skloviny žlutavě prosvítá dentin, což může být vnímáno 
jako ztmavnutí zubů. Okluzní a incizální eroze vykazují 
v oblasti hrbolků a incizních hran jamkovité vklesliny ve 
sklovině, na nichž se podílí i atrice a abraze. Hrbolky se 
zaoblují, fisury a okluzní morfologie se stírají. Typický je 
zaoblený charakter defektů a jejich okrajů. Na rozdíl od 
atričních fazet nevykazují eroze ostře ohraničené nebo 
vroubkované okraje. 

V pokročilejším stadiu při obnažení dentinu se eroze mů-
že zbarvit exogenními barvivy z potravy a pacient může 
vnímat jako esteticky rušivou i samotnou lézi v dentinu s ty-
pickým hnědožlutým zabarvením. Dentinové plochy jsou 
zaoblené a povrch zubu někdy až připomíná preparaci na 
plášťovou korunku se zaobleným schůdkem. Při pokroči-
lém úbytku tkání zůstávají tenké sklovinné lamely incizál-
ních hran či hrbolků náchylné k frakturám. Výplně často 
vyčnívají nad okolním erodovaným povrchem zubu.

S přibývající hloubkou léze v dentinu dochází také ke 
zvýšení citlivosti zubů (hlavně na termické podněty) v dů-

sledku otevření dentinových tubulů. Zatímco u zubní abra-
ze nemusí být obnažená zubovina citlivá, protože mecha-
nické působení vytváří smear layer, která uzavře dentino-
vé tubuly, u erozivního poškození je dentinová senzitivita 
spojená s aktivitou procesu. Senzitivita dentinu vyvolává 
retrakci dutiny pulpy a částečnou až úplnou obliteraci ko-
ronární části dřeňové dutiny. Hrozí také hyperemie, pulpi-
tida nebo periodontitida. Extrémním stavem je perforace 
dřeňové dutiny.

Klinickým indikátorem aktivního poškození je také 
vzhled zubů. Zuby exogenně zabarvené svědčí pro inak-
tivitu procesu, zatímco absence exogenního zabarvení od-
povídá aktivní erozi (4). Rozlišuje se aktivní, progredientní 
forma (u těchto lézí vybíhají okraje skloviny tence proti ob-
naženému dentinu) a forma klidová, latentní, kdy nachází-
me léze s navalitými okraji (5).

Eroze začínají na hladkých plochách zubů nad krčkovou 
oblastí s minimální retrakcí gingivy. Typickou známkou leh-
čích a středně těžkých erozí je přítomnost více či méně 
intaktní cervikální zóny skloviny. Děje se tak zřejmě díky 
cervikálním zbytkům plaku, které chrání sklovinu před pů-
sobením kyselin, a také díky sulkulární tekutině, která kyse-
liny v dásňové oblasti neutralizuje (6). Nicméně při pokro-
čilé erozi je rozpouštěn i zubní cement.

U pacientů s častým zvracením jsou eroze primárně lo-
kalizovány na palatinálních plochách horních řezáků. S po-
stupující erozí dochází k postižení okluzálních a palatinál-
ních ploch horních postranních zubů a jejich palatinální hr-
bolky se stírají. Naopak u erozí z potravin jsou léze nejvíce 
přítomny na vestibulárních plochách a v horní čelisti i na 
palatinálních plochách. Při expozici pracovní nebo účin-
kem špatně upravené vody z bazénů dochází k erozivním 
změnám frontálních zubů labiálně. Určující je tak přímé 
místo zasažení kyselinami.

Při poruchách příjmu potravy jsou často také zvýšeně 
konzumovány erozivní potraviny a nápoje, což může situaci 
ještě zhoršovat. Změkčený povrch zubu má menší odolnost 
proti abrazi a atrici bezprostředně po kontaktu s kyselinou. 
Excesivní ústní hygiena špatnou technikou a nevhodnými 
pomůckami se podílí na erozivních defektech znásobených 
abrazí s charakterem klínovitého defektu. I mírná abraze 
nebo bruxismus v erozivním prostředí tak může celkové 
poškození prohloubit (7). Vhodný je termín „erozivní opo-
třebení“, který zdůrazňuje erozi znásobenou mechanickým 
obroušením (8). 

S poškozením zubů se zhoršuje i estetický vzhled paci-
enta a fonetika. Snížení klinických korunek může být kom-
penzováno erupcí erodovaných zubů a kontinuální apozicí 
alveolární kosti (9, 10). Při zachované výšce skusu je tak 
redukován interalveolární prostor, čímž se mohou zhoršit 
podmínky pro rekonstrukci takového chrupu (11). Pokud 
však rychlost úbytku tkání předčí rychlost erupce, dochá-
zí ke snížení skusu (12). Sekundárně sníženému skusu pak 
odpovídají prohloubené nazolabiální rýhy, svěšené ústní 
koutky, napjaté rty a zkrácení dolní třetiny obličeje. Kromě 
kompenzatorní erupce může dojít také ke sklánění a po-
sunu zubů. Při větším poškození horních frontálních zubů 
z palatinální strany vzniká frontálně otevřený skus, popř. 
jeho kompenzace extruzí horních řezáků (13).

Adherence kyseliny na jazyku nebo na sliznicích může 
mít za následek prodloužené působení kyseliny na povr-
chu zubů. Za fyziologických podmínek se kyselina eliminu-
je slinou během 10 minut. Je-li ovšem redukována sekrece 
slin a jejich pufrační kapacita a je-li snížena hodnota pH 
v ústech, riziko vzniku eroze se zvyšuje. Slině je tak připi-
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sována rozhodující role při vzniku erozivních změn. Právě 
acidorezistentní účinek pelikuly se zřejmě podílí na různém 
rozložení erozí v ústech díky odlišné tvorbě ochranného 
filmu v zubních obloucích, tj. tenká vrstva na patrových 
plochách horních řezáků a naopak silná vrstva na zubech 
dolní čelisti směrem k jazyku, k čemuž přispívá ještě větší 
protektivní účinek slin v dolní čelisti a pohyby jazyka. Až 
na druhém místě stojí remineralizační a povrch zubů modi-
fikující prostředky.

U pacientů s erozemi by měla být provedena analýza slin 
(jejich množství za časovou jednotku, popř. pH a pufrač-
ní kapacita), aby se ověřila činnost slinných žláz. Při po-
ruchách příjmu potravy je nedostatečná sekrece slin často 
důsledkem celkové dehydratace nebo vedlejším účinkem 
psychotropních léků (14). Někdy je nutná i substituce sliny.

I když je při bulimii často popisována zvýšená kazivost, 
není její výskyt pro silný antimikrobiální účinek žaludeč-
ních šťáv pro bulimii přímo typický (15). Rovněž i na one-
mocnění parodontu se podílí spíše špatná ústní hygiena 
a nevhodná strava, popř. nedostatečná výživa a nedostatek 
slin pro vyčerpání slinných žláz při zvracení. Pro nedosta-
tek slin bývají orální měkké tkáně dehydratované a někdy 
lze najít traumatizovanou sliznici patra a hltanu po vyvolá-
vaném zvracení. Následkem působení žaludečních kyselin 
vzniká zarudnutí v oblasti hltanové a patrové sliznice a bo-
lestivé zčervenání a svědění rtů doprovázené odlupováním 
pokožky a tvorbou ragád. Angulární cheilitida, kandidóza, 
glossitida a ústní ulcerace mohou vznikat také z důvodu 
nutriční nedostatečnosti (16).

extraorální projevy bulimie
U chronického stadia bulimie se objevují otoky slinných 

žláz, zřejmě kvůli jejich trvalému přetěžování tvorbou slin 
při zvracení. Otoky parotických, popř. i submandibulárních 
slinných žláz se objevují ve 25 až 50 % případů (17). Mo-
hou být bolestivé, a protože je tvář opuchlá jako u příušnic, 
mohou zhoršit strach z tloušťky. 

Zubní lékař si také může všimnout odřenin od horních zu-
bů na hřbetu dominantní ruky, které souvisí s vyvoláváním 
zvracení (Russelův příznak). Zvláště na začátku onemocně-
ní tu může být hyperkeratóza, macerace hřbetů prstů nebo 
exantém, popř. zánět nehtového lůžka, pokud je zvracení 
navozováno mechanickým drážděním hltanu prsty. 

Prevence a symptomatická léčba erozivních defektů
Pacienty s erozivními lézemi je nutné poučit o vhodné 

ústní hygieně měkkým zubním kartáčkem, slabě abrazivní 
fluoridovou zubní pastou a šetrnou technikou. Chybou je 
provádět ústní hygienu těsně před a ihned po vomitu. Kvůli 
změkčení skloviny je vhodné čistit zuby nejdříve po 1 ho-
dině. Pro ochranu erodovaného dentinu před abrazivním 
poškozením se dokonce doporučuje vyčkat 2 hodiny (18). 
K neutralizaci kyselin se doporučují i ústní výplachy, např. 
alkalickým roztokem jedlé sody (tj. jedna čajová lžička na 
sklenici vody) (1). Zbytky kyselin nahromaděné mezi papi-
lami jazyka lze odstranit škrabkou na jazyk. Použití žvý-
kaček ke zvýšení tvorby slin nebo žvýkání antacidových 
tablet může prohloubit místa demineralizace zvýšeným 
otěrem zubů. Ústní chránič, nákusná dlaha nebo fluori-
dační lžíce mohou posloužit jako mechanická bariéra při 
zvracení, stejně jako nosič remineralizačního prostředku. 
Případnou senzitivitu erozivních defektů můžeme tlumit 
užíváním desenzitizujících zubních past. Při profesionální 
dentální hygieně používáme jako lešticí agens nízce abra-
zivní, případně desenzibilizující preparáty.

Aby se zabránilo dalším demineralizacím, je vhodné mo-
difikovat povrch zubů ukládáním špatně rozpustných mi-
nerálů. Při aktivních erozivních lézích se doporučuje denní 
fluoridace s gely s vysokou koncentrací fluoridů nebo vy-
plachování 0,5% fluoridovými roztoky (19). Po stabilizaci 
bulimie stačí fluoridace s gelem 1x týdně. K tvorbě mine-
rálních zásob a k remineralizaci zubních tkání jsou vhodné 
i preparáty přesycené vápníkem a fosfátem (20); na jejich 
přímý preventivní potenciál proti erozím však spoléhat ne-
můžeme (21), protože výsledky současných studií hodnotí-
cích účinek těchto přípravků v souvislosti s erozemi se vý-
razně liší. Jako potenciální inhibitory eroze jsou zkoumány 
i fluoridové sloučeniny s polyvalentními ionty kovů (hlavně 
titanu a cínu).

Aplikace dentinových adheziv coby neminerálního po-
vlaku s ochranným účinkem je jen dočasným a akutním 
ošetřením. Použití pečetidla fisur má lepší výsledky a je 
možné ho použít jako provizorní překrytí před zahájením 
psychiatrické léčby a stabilizací stavu (4). 

Míru poškození a jeho progresi je vhodné sledovat kaž-
dých 6–12 měsíců fotografiemi nebo studijními modely, 
popř. BEWE indexem (basic erosion wear examination, 
základní vyšetření erozivního opotřebení) (22). Pravidelné 
kontroly jsou důležité pro sledování úbytku tvrdých tkání, 
poškození měkkých tkání (svědčí o aktivitě onemocnění) 
a pro zvážení restaurativní, případně parodontologické léč-
by. 

Restaurativní léčba 
Není vždy nutná, ale pokud dojde k estetickému a funkč-

nímu narušení, je důležité ji indikovat včas, aby se předešlo 
dalším škodám spojeným s postupující abrazí obnažených 
dentinových ploch. Nedostatečné množství skloviny potom 
limituje konzervační sanaci. Rozhodnutí pro rekonstrukční 
zásah je subjektivní a závisí na míře opotřebení zubních 
tkání a na přínosu pro pacienta. Invazivní zásahy (výplně, 
korunky) mohou být někdy indikovány již z důvodů este-
tických. Naopak alarmující je výrazná senzitivita erodova-
ných ploch a destrukce hrbolků distálních zubů. 

Pokud dojde k sekundárnímu snížení skusu a je nutné 
jeho zvýšení, zahajujeme komplexní protetickou léčbu. 
Není možné řešit jen estetiku frontálního úseku, ale funkci 
chrupu jako celku. Taková léčba je pak náročná i finančně. 
Zvýšení skusu kompozitními dostavbami je při správné in-
dikaci levnější a šetrnější alternativou (23), nemusí však za-
ručit dlouhou trvanlivost ošetření. Ke změnám výšky skusu 
je však třeba přistupovat uvážlivě; rozhodnutí ovlivňuje ve-
likost klidové skusové mezery, případně porucha mastikace 
a fonace (12). Důvodem může být také ovlivnění okluzních 
vztahů, estetické hledisko nebo získání prostoru pro prote-
tickou rekonstrukci (24). Zvýšení skusu může ovlivnit napětí 
hlavních elevátorů mandibuly a polohu hlavice v čelistním 
kloubu (25). Nevýhodou změněné výšky skusu může být 
její nestabilita. 

Cílem rekonstrukce je vytvoření vyvážené okluze a na-
vození rovnováhy mezi všemi složkami stomatognátního 
systému, případně změna fyziognomie obličeje (26). V ně-
kterých případech opotřebení zubů je naopak indikována 
celková rekonstrukce chrupu při zachování stávající výšky 
skusu a získání prostoru pro rekonstrukci vytvořením nové 
habituální okluze v centrální poloze mandibuly (9, 27). 

Se symptomatickou zubní péčí může být započato hned, 
ale restaurativní léčba, je-li indikována, by měla být zahá-
jena až po odstranění příčiny erozivního poškození. Jinak 
by byla ohrožena životnost takového ošetření pro demine-
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ralizace v oblasti okrajů rekonstrukcí a následný sekundární 
kaz a navíc by pokračovala další eroze nekrytých zubních 
ploch (28).

Kauzální léčba 
Jsou-li zdrojem poškození zubů exogenní kyseliny, stačí 

často úprava stravovacích návyků, ale je-li příčinou poško-
zení kyselina endogenního původu, je indikována systema-
tická léčba – u bulimie psychiatrická a u refluxního one-
mocnění gastroenterologická. Diferenciálně diagnosticky je 
třeba tyto dvě choroby od sebe odlišit. Žaludeční kyselina 
představuje větší riziko zubních erozí než kyseliny zevního 
původu a takto vznikající léze jsou dlouho nezaznamenány 
a pacienta na ně upozorní až přecitlivělost zubů. Stomato-
log je často prvním lékařem, který může určit předběžnou 
diagnózu a směrovat pacienta k dalším vyšetřením. Včasné 
rozpoznání a léčba onemocnění jsou důležité, protože se 
tak zvýší i pravděpodobnost úspěchu léčby bulimie (zvláš-
tě u dětí a adolescentů) a zabrání se vážným následkům.

Bulimie je chronické onemocnění s proměnlivým prů-
během a postižení vyhledají odbornou pomoc většinou 
až po několika letech. Bulimii jako příčinu erozí pacient 
často zprvu neguje a připustí ji až při opakované návštěvě 
zubního lékaře. Pacienta je nutno motivovat a povzbudit 
k návštěvě psychiatrické ambulance, protože psychiatrická 
léčba je dobrovolná. Popřípadě lze navrhnout, že tak bude 
pouze „vyloučena“ možná příčina erozí. I přes terapeutic-
kou snahu však může bulimie přetrvávat mnoho let.

VLASTNí POZOROVáNí 
Mladá žena, 33 let, vyhledala naše pracoviště pro ošet-

ření chrupu výrazně postiženého erozí. Požadovala este-
tickou rehabilitaci chrupu a odstranění citlivosti zubů při 
příjmu potravy (zejména na studené, teplé a kyselé). V ana-
mnéze uvedla, že ve věku 19 až 20 let docházelo k časté-
mu zvracení z důvodu bulimie. Po této době excesivních 
vomitů (zhruba jednoho roku) a po psychiatrické konsoli-
daci bulimie následovalo období zhruba 13 let, kdy se jí 
zuby „drolily“. Její tehdejší zubní lékařka chrup udržovala 
estetickými dostavbami horních frontálních zubů a snažila 
se oddálit nutnost rekonstrukce snížených klinických koru-
nek z důvodu náročnosti postupu. 

Pacientka byla celkově zdravá, neužívala žádnou medi-
kaci, s bulimií se už neléčila a neudávala ani zvracení, ani 
enormní konzumaci erozivních potravin. Rozhovor paci-
entce nečinil potíže a měla k onemocnění náhled. Ostatní 
anamnéza již nebyla pro návrh terapie podstatná.

Při extraorálním vyšetření bylo patrné v oblasti ústních 
koutků zarudnutí s centrální ragádou (obr. 1). Pacientka 
uvedla, že tyto tzv. bolavé ústní koutky (anguli infectiosi, 
cheilitis angularis) se u ní střídavě objevují bez výraznější-
ho efektu dermatologické léčby zahrnující použití lokálních 
antibiotik, antimykotik i kortikosteroidů. Pohyby v čelist-
ních kloubech byly volné bez zvukových fenoménů, uchy-
lování do stran či omezení, ani bolestivost kloubů, hlavy 
nebo žvýkacích svalů pacientka neuváděla. Obličej byl sy-
metrický s vyváženými vertikálními proporcemi. Zvětšení 
příušních slinných žláz nebylo klinicky hmatné, ani palpace 
nebyla bolestivá.

Intraorální vyšetření odhalilo na jinak kompletním chru-
pu postižení enormní erozí a abrazí se sekundárně hlubo-
kým skusem. Dolní řezáky nakusovaly do papilla incisiva 
a horní moláry do interdentálních papil dolní čelisti. V kra-
jině zubů 23 a 24 byl vertikálně otevřený skus a zub 23 
byl rozsahem poškození prakticky dekapitován. Třetí mo-

láry byly oboustranně ve skříženém skusu. Těžká okluzální 
disharmonie naznačovala i možné parafunkční chování, 
kterého si však pacientka nebyla vědoma. Defekty tvrdých 
zubních tkání zasahovaly hluboko do dentinu, resp. až do 
terciárního dentinu v původním místě koronárních částí 
dřeňových dutin (obr. 2). V horní čelisti byly největší léze 
na palatinálních plochách zubů a patrové hrbolky distál-
ních zubů byly kompletně destruovány. Defekty zasahova-
ly až 1 mm subgingiválně. Z bukálních hrbolků zůstaly jen 
tenké sklovinné lamely náchylné k frakturám a současně 
byly přítomny i cervikální eroze vestibulárně. Horní řezáky 
byly labiálně, zřejmě kvůli ztenčení a snížení výšky, do-
stavěny kompozitem. V dolní čelisti byly naopak nejvíce 
destruovány bukální hrboly distálních zubů s ukončením 
lézí paragingiválně. Z lingválních hrbolků zbyla opět jen 
tenká torza. Celý povrch zubů byl jakoby „rozteklý“ a výpl-
ně čněly nad okolní erodovaný povrch. Dolní frontální úsek 
byl postižen nejméně a eroze postihovaly labiální plochy 
zubů včetně incizálních hran. Vývody slinných žláz byly 
nezměněné a byla exprimována čirá slina. Také orientační 
vyšetření salivace bylo v mezích normy. 

Obr. 1: Anguli infectiosi patrné při extraorálním vyšetření.

Obr. 2: Stav chrupu na začátku léčby  
(zuby 24 a 25 dekapitovány při endodontickém ošetření).
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Při rtg diagnostice bylo nalezeno nedokonalé endodon-
tické ošetření zubů 11 a 46 a u zubu 25 periodontitis apica-
lis chronica circumscripta (obr. 3). 

Byly zhotoveny a vyhodnoceny studijní modely (obr. 4, 
5, 6, 7). Po vytvoření voskového modelu zamýšleného 
výsledku v obou zubních obloucích mohl být pacient-
ce demonstrován stav chrupu a závažnost jeho postižení 
a zároveň byla informována o nutnosti léčby a její časové 
i finanční náročnosti, o následnosti jednotlivých léčebných 
kroků i o předpokládaném výsledku ošetření. Pacientka 
souhlasila s léčbou zahrnující změnu výšky skusu, devitali-
zaci a následnou rekonstrukci zubů plášťovými korunkami 
v distálních úsecích a horním frontálním úseku. U dolních 
frontálních zubů byly navrženy estetické fazety a u dolních 
premolárů pro možnost zachování jejich vitality fotokom-
pozitní dostavby. Dále byly navrženy extrakce třetích molá-
rů, které však pacientka odmítla. Finanční rozvaha ošetření 
byla akceptována, výhodou byla vlastní zainteresovanost 
pacientky na estetickém výsledku léčby. 

Pacientka byla poučena o možném působení erozivních 
potravin a nápojů, byla instruována o vhodné, nedestruk-
tivní metodě čištění chrupu a o vhodných hygienických 
pomůckách. Pro snížení citlivosti při jídle byla doporu-
čena desenzibilizační zubní pasta (Sensodyne Rapid, 
Gla xoS mi thKline, U. K.) a lokální ošetřování erodovaných 
ploch bioaktivním dentálním krémem s vápníkem, fosfátem 
a fluoridy (GC MI Paste Plus, GC, Japonsko) 1x denně do 
doby, než bude senzitivita odkrytého dentinu vyřešena re-
konstrukční léčbou.

Terapie byla zahájena dočasným zvýšením skusu pomocí 
pružné snímací nákusné dlahy v dolní čelisti. Dlaha byla na 
lingvální straně extendována 3 mm apikálně od okraje vol-
né gingivy z důvodu nedostatečné retence dlahy na postiže-
ných zubech. Dlaha o síle 3 mm byla laboratorně upravena 
i vzhledem k artikulačním poměrům antagonistických zu-
bů. Dolní dlaha byla zvolena z důvodů estetických a fona- 
čních a také pro horší retenční možnosti na více postiže-
ných zubech horní čelisti. Předpokládala se následná vý-
měna okluzní dlahy po 3 měsících za dlahu větší tloušťky, 
aby toto navykací období na změněné vertikální poměry 
chrupu bylo pozvolné i pro adaptaci kloubů a svalů. Noše-

Obr. 3: OPG snímek před léčbou.

Obr. 4: Studijní model horní čelisti s typickými erozemi 
patrových ploch zubů.

Obr. 5: Studijní model dolní čelisti (eroze jsou nejvíce na 
vestibulárních plochách zubů).
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ní dlahy bylo doporučeno v noci a po většinu dne s vyjímá-
ním na jídlo. Pacientka však nošení dlahy během dne příliš 
neakceptovala pro fonetický handicap. Při nočním užívání 
fungovala dlaha také jako nosič pro dentální krém. Zároveň 
byla započata provizorní sanace kazu zubu 17, endodontic-
ká léčba zubu 25 a reendodoncie u zubů 11 a 46. 

U nejvíce postižených zubů byla nutná devitalizace a re-
konstrukce protetických pilířů, proto následovala zdlouha-
vá fáze endodontické terapie všech horních zubů a dol-
ních molárů v několika návštěvách (třetí moláry léčeny 
nebyly). Při trepanaci zubů bylo nutno proniknout přes 
šedivý terciární dentin obliterující koronární část pulpální 
dutiny. Zaplnění kanálků bylo provedeno metodou laterál-
ní kondenzace gutaperčou a sealerem AH 26 (Dentsply 
Maillefer, USA).

Zvýšení skusu bylo započato v distálních úsecích hor-
ní a dolní čelisti současně, kdy byly zuby nejdříve prepa-
rovány na nepřímé lité kořenové nástavby. Protože bylo 
technicky obtížné připravit a otisknout všechny preparace 
najednou, byly ve třech návštěvách otištěny zvlášť pravá 
a levá strana horní čelisti a celá dolní čelist. Výjimkou byl 
zub 47, kde jsme po dohodě s pacientkou použili adhezivní 
dostavbu pilíře s pomocí samoleptacího adhezivního systé-
mu (AdheSE, Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko) a nanohyb-
ridního fotokompozitního materiálu (Herculite XRV Ultra, 
Kerr, Švýcarsko), abychom se vyhnuli devitalizaci zubu. To-
to kompromisní řešení bylo možné díky většímu zachování 
zbylých zubních tkání. 

Zaznamenat současné mezičelistní vztahy do voskové-
ho registrátu nečinilo potíže, obtížnější bylo odhadnout 
předpokládanou novou výšku skusu. Byly použity skuso-
vé šablony s bazí na orální straně alveolu a vycházelo se 
z klidové polohy mandibuly. Větší klidová skusová mezera 
(asi 5–6 mm) umožnila navýšit původní výšku skusu zhru-
ba o 4 mm.

Ještě před fixací kořenových inlayí na distálních zubech 
byly zuby horního frontálního úseku opatřeny adhezivní-
mi kořenovými dostavbami s čepy z palatinální strany při 
ponechání stávajících labiálních ploch. Byly použity kom-
pozitní čepy vyztužené skelnými vlákny (FRC Postec Plus, 
Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko) adhezivně tmelené du-
álně tuhnoucím kompozitním fixačním cementem (systém 
Multilink Automix, Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko) a jako 
dostavbový materiál fotokompozitum (Herculite XRV Ultra, 
Kerr, Švýcarsko). U zubu 11 situaci komplikoval rozsáhlý 
sekundární kaz kořenového kanálku, ale i tak mohla být 
dostavba s čepem provedena.

V další návštěvě byly nacementovány všechny kořenové 
nástavby distálních zubů zinkfosfátovým cementem (Adhe-
sor, SpofaDental, ČR) a na ně fixována dočasným upev-
ňovacím cementem na zinkoxidové bázi (Relyx Temp NE, 
3M ESPE, Německo) laboratorní provizoria zhotovená na 
stejném pracovním modelu (obr. 8). K prostorové orienta-
ci laborant využil předběžný wax-up a silikonové nálitky. 
V dolní čelisti navýšily dolní zubní oblouk do předpo-
kládané výšky skusu jak provizorní korunky na molárech 
(obr. 9), tak i přímé dostavby premolárů, které byly násled-
ně zhotoveny pomocí samoleptacího adhezivního systému 
(AdheSE, Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko) a nanohyb-
ridního fotokompozitního materiálu (Herculite XRV Ultra, 
Kerr, Švýcarsko).

Frontálně tak vznikl dočasně otevřený skus, který nám 
umožnil přímou vizualizaci míry navýšení skusu a kontro-
lu vyvážené okluze. Pacientka si mohla do další návštěvy 
otestovat novou výšku skusu a prostorové změny v chrupu 

Obr. 7: Studijní modely v habituální okluzi – levá strana. 
Otevřený skus v místě zubů 23 a 24.

Obr. 6: Studijní modely v habituální okluzi – pravá strana.

Obr. 8: Provizorní korunky v horním distálním úseku.

Obr. 9: Provizorní korunky dolních molárů  
na pracovním modelu.
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a bylo tak ještě možno upravovat výšku pryskyřičných ko-
runek, kořenových inlayí i fotokompozitních dostaveb. 

Navazující preparace horních frontálních zubů již opatře-
ných čepy a zhotovení laboratorního provizoria tak mohly 
být provedeny v jednom dni. K registraci již nových mezi-
čelistních vztahů stačil okluzní skusový registrát. Výhodou 
bylo ponechání nepreparovaných labiálních ploch horního 
frontálního úseku během rekonstrukce distálních zubů.

Během následné fáze adaptace bylo možné vyzkoušet 
a doladit výšku, tvar, postavení a barvu zubů horního fron-
tálního úseku. Potom následovala estetická rekonstrukce dol-
ních frontálních zubů přímými fotokompozitními estetickými 
fazetami stejným postupem jako u dostaveb distálních zubů. 

Adaptační fáze trvala 3 měsíce, a protože si pacientka 
nemohla plně navyknout na novou výšku skusu, musela být 
o něco snížena a byly tak opakovaně revidovány skusové 
poměry a artikulace. I přesto však došlo oproti výchozí-

mu stavu ke zvýšení skusu v distálních úsecích minimálně 
o 3 mm. Pacientka uváděla i dřívější spíše drobnější tvar 
zubů, tj. primárně nízké klinické korunky. I bez ortodontic-
ké léčby se upravil překus a předkus frontálních zubů do 
téměř ideálních poměrů.

Přes počáteční diskomfort přijala pacientka náhrady dob-
ře a následovala postupná výměna provizorních korunek 
za definitivní po jednotlivých kvadrantech, což už před-
stavovalo jednodušší etapu léčby. Pro zesílení retenčního 
efektu pilířů a zvětšení jejich výšky byla zvolena schůdko-
vá preparace se subgingiválním ukončením. V postranních 
úsecích byly použity metalokeramické korunky (obr. 10) 
a v horním frontálním úseku celokeramické korunky s kon-
strukcemi ze zirkoniumoxidu tmelené adhezivně (systém 
Multilink Automix, Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko). 

Kontrolní OPG snímek zdokumentoval stav chrupu těsně 
před dokončením léčby (obr. 11). Výsledný stav rehabili-
toval pacientku esteticky i funkčně a byl jí velmi pozitivně 
akceptován. Rozdílná výška marginálního niveau gingivy 
u horních řezáků jí nevadila (obr. 12). Důraz byl kladen 
na individualizaci provedení korunek horního frontálního 
úseku a na volný pohyb rtů přes ně. Na žádost pacientky 
byly třetí moláry ponechány s tím, že erodované plochy 
budou překryty fotokompozitními výplněmi, i když je-
jich prognóza je diskutabilní. Pacientka byla opakovaně 
instruována o správné ústní hygieně, o riziku erozivního 
prostředí pro životnost náhrad a o nutných pravidelných 
kontrolách. 

Bolavé ústní koutky se po zvýšení skusu částečně zlep-
šily, ale k úplnému a trvalému vyhojení nedošlo (obr. 13), 
proto bylo doporučeno doléčení na specializovaném kli-
nickém pracovišti. V úvahu připadá možné občasné zvra-
cení u plně nekompenzované bulimie, i když to pacientka 
negovala. 

Obr. 10: Stav před fixací celokeramických korunek 
v horním frontálním úseku.

Obr. 11: OPG snímek na konci léčby (před fixací definitivních korunek horního frontálního úseku). Periapikální nález  
u zubu 25 je vyhojen.
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DISKUSe
U erozí je často teprve estetický defekt nebo senzitivita 

odhaleného dentinu prvním impulzem pro pacienta k vy-
hledání stomatologického ošetření. Pouze nezávažné ero-
zivní léze tvrdých zubních struktur je možné ponechat bez 
ošetření s pravidelnými kontrolami vývoje rozsahu a hloub-
ky eroze a se symptomatickou léčbou zahrnující užívání 
remineralizačních a desenzibilizačních preparátů. Sou-
běžně však musí dojít k úpravě stravovacích návyků u lézí 
podmíněných exogenně nebo musí probíhat kauzální léčba 
u erozí podmíněných endogenně. 

Funkční a estetický diskomfort u větších erozivních de-
strukcí jakéhokoli původu je důvodem k obnově tvaru 
zubních korunek. U menších poškození, pokud zůstává do-
statek skloviny, je možná rekonstrukce zubu pomocí kom-
pozitních dostaveb (jamky v místě žvýkacích hrbolů, malé 
ohraničené léze apod.). U větších ztrát je možno využít ko-
runkových inlayí, onlayí, estetických fazet, částečných ko-
runek či korunek celoplášťových. S výhodou k tomu dnes 
využíváme adhezivně tmelené materiály a minimálně inva-
zivní techniku maximálně šetřící zbylé tkáně bez nutnosti 
intrapulpálního kotvení. Předejdeme tak devitalizaci zubu, 
případně chirurgickému prodloužení nízké klinické korun-
ky pro celoplášťovou korunku. Použití parapulpálních čepů 
je dnes již obsolentní.

Včasné rozhodnutí o zahájení rekonstrukční léčby tak 
zabrání následným devitalizacím zubů nutných pro obno-
vu protetických pilířů u velkých devastací klinických koru-
nek. Fáze postupných devitalizací zubů a rekonstrukcí pi-
lířů je velmi zdlouhavá a pro pacienta náročná. Adhezivní 
dostavba pilíře pro plášťovou korunku bez devitalizace je 
možná pouze při dostatku zbylých zubních tkání. Takové 
řešení představuje časovou úsporu a menší traumatizaci 
pacienta. Navíc se vyhneme rizikům spojeným s endodon-
tickou léčbou. 

V popisovaném případě měla být restaurativní léčba 
zahájena mnohem dřívě. Při včasném ošetření mohly být 
zejména u molárů použity fotokompozitní dostavby, kera-
mické onlaye, popř. plášťové korunky bez nutné devitaliza-
ce a dostavby protetického pilíře. Fotokompozitní dostavby 
u dolních premolárů byly už hraničním řešením a při jejich 
selhávání budou nahrazeny keramickými onlayemi, popř. 
plášťovými korunkami.

Také fáze rekonstrukce pilířů čepy je obtížným momen-
tem při současném zvyšování skusu, protože je třeba v co 
nejkratší době obnovit klinickou korunku všech zubů ale-
spoň v jedné čelisti. Možnost cementace většího počtu 
laboratorně zhotovených kořenových nástaveb v jedné 
návštěvě je relativně zvýhodňuje před čepy ze skelných 
vláken, jejichž adhezivní fixace s následnou dostavbou je 
časově náročnější. Intrapulpální čepy ze skelných vláken 
však mají výhodu estetickou a díky vlastnostem blízkým 
dentinu snižují riziko fraktury kořene. 

Při následném zhotovení provizorních korunek je ideální 
dosažení vyvážené okluze oboustranně v obou čelistech 
současně nebo v krátkém časovém sledu. Ve sledovaném 
případě bylo možné nejdříve zvětšit výšku korunek dis-
tálních zubů v dolní čelisti a následně v celé horní čelisti. 
Vzhledem k obtížnému určení nové výšky skusu jsme volili 
samostatné zvýšení distálních úseků s následným dokon-
čením horního frontálního úseku. Provizorium bylo zhoto-
veno v laboratoři, ale možností bylo i vytvoření provizoria 
přímo v ordinaci razidlovou metodou pomocí termoplas-
tické fólie podle předběžného wax-upu. Wax-up umožňuje 
nám i pacientovi odhad výsledku léčby ještě před zaháje-

ním ošetření a je výhodný i pro odhad výšky kořenových 
nástaveb a korunek v jednotlivých čelistech pomocí siliko-
nového klíče, popř. slouží laborantovi jako předloha pro 
vytvoření termoplastické fólie při zhotovení laboratorního 
provizoria. 

Komfort pacienta s provizorními náhradami, stejně jako 
při předchozím nošení dlahy, potvrzuje dobrou toleranci 
nové výšky skusu.

Dlaha by měla být nošena minimálně 22 hodin denně po 
dobu 3 měsíců až jednoho roku. Zkrácené období nošení 
dlahy (3–4 týdny) je někdy doporučováno při delším pro-
vizorním ošetřením (3 měsíce). Je třeba kontrolovat spolu-
práci pacienta při nošení dlahy, případně ústup kloubních 
a svalových obtíží či zlepšení estetiky obličeje. Dlaha může 
pacientovi působit fonetické obtíže, jak tomu bylo i v popi-
sovaném případě. 

Provizorní ošetření je nutné a může trvat od několika týd-
nů až po 6 měsíců. To záleží na konkrétní situaci a adapta-
bilitě pacienta. Během této doby se pacient učí jíst a mluvit 
ve změněných podmínkách a korigujeme estetiku a funkci 
náhrad s výhledem na finální rekonstrukci. Pokud po zvý-
šení skusu pacient cítí diskomfort čelistních kloubů nebo 
napětí žvýkacích svalů, revidujeme mezičelistní vztahy, 

Obr. 12: Stav ihned po nasazení celokeramických korunek 
v horním frontálním úseku (dočasná anemizace gingivy 
u zubů 21 a 22).

Obr. 13: Linie úsměvu po léčbě a přetrvávající anguli 
infectiosi.
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okluzi a artikulaci. Přechodná bolest po zvýšení může trvat 
1–2 týdny, adaptace mluvení na změněné podmínky 1 mě-
síc a návyk svalů až 3 měsíce. 

Při prováděných úpravách výšky skusu není možné léčbu 
přerušit nebo předčasně ukončit. Kontinuita jednotlivých 
pracovních fází musí být zachována, a proto je nutné paci-
enta na tuto skutečnost upozornit a také ošetření důkladně 
naplánovat a rozfázovat.

Bohužel i po psychiatrické léčbě hrozí i nadále riziko ak-
tivní bulimie. Proto jsou nutné pravidelné kontroly chrupu 
a hledání známek eroze zubů.

ZáVěR
Včasná diagnostika erozivních lézí tvrdých zubních tká-

ní a rozpoznání etiologie již v počátečních stadiích může 
pomoci předejít dalšímu prohlubování poškození chrupu. 

Také psychiatrická léčba takto odhalené bulimie tak může 
být započata dříve. Stomatologická symptomatická léčba 
a sledování progrese zubní eroze jsou možné jen u men-
ších a nezávažných defektů. Erozivní poškození způsobující 
pacientovi funkční a estetický handicap je nutno již řešit 
invazivně, tj. restaurativními metodami konzervační stoma-
tologie a stomatologické protetiky. Včasné zahájení rekon-
strukční léčby poškozených zubů zabrání většímu poškoze-
ní zubů a předejde tak následnému mnohem náročnějšímu 
ošetření (často spojenému s devitalizací zubů, popř. zvyšo-
váním skusu) při větších ztrátách zubních tkání.

Poděkování: Autor děkuje MUDr. Danielu Černému, členu 
redakční rady LKS, a MUDr. Radkovi Mounajjedovi, D.D.S., 
Ph.D., FAP, za pomoc a věcné připomínky při přípravě to-
hoto odborného sdělení. 
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MeNTáLNí ANOReXIe A MeNTáLNí BULIMIe – 
NAŠe POZNATKy Z PRAXe
Kazuistika

SOUHRN: Mentální anorexie a mentální bulimie jsou psy-
chosomatická onemocnění, která zaujmou každého, kdo 
se s těmito onemocněními převážně u dívek a žen setká. 
Sdělení upozorňuje na výskyt mentální anorexie již v mlad-
ším věku dívek, tj. 8–15 let věku, zatímco mentální bulimie 
je záležitostí adolescentního věku a rané dospělosti. Vy-
mezuje specifika v diagnostickém a terapeutickém procesu. 
Pro ilustraci jsou uvedeny tři kazuistiky z praxe.
Klíčová slova: mentální anorexie, mentální bulimie, výskyt 
onemocnění, zvláštnosti diagnostiky a terapeutických pří-
stupů.

ANOReXIA NeRVOSA AND BULIMIA – OUR 
PRACTICe FINDINGS
Case report

SUMMARy: Anorexia nervosa and bulimia are psycho-
somatic diseases important for those who predominantly 
come into contact with girls and women. This article calls 
attention to the occurrence of anorexia nervosa in a per-
son‘s pubertal years, especially for girls at the age of 8–15 
while bulimia occurs in late adolescence or early adult 
years. It defines particularities in diagnostic and therapeutic 
process. By way of illustration, there are presented three 
casuistries from our practice here.
Key words: anorexia nervosa, bulimia, occurrence of dis-
ease, unusualness of diagnostic and therapeutic approach.

LKS, 2012, 22(5): 113–117

ÚVOD
Příjem potravy nemá pouze význam nutriční, ale je též 

spojován s mnoha sociálními, ekonomickými a psycholo-
gickými aspekty. Někdy se mohou tyto aspekty dostat do 
výrazné nerovnováhy a může dojít k poruše příjmu potravy.

Poruchy příjmu potravy se vyskytují převážně u ženské-
ho pohlaví, a to v dětském věku, u adolescentních dívek 
a mladých žen, jako je tomu v případě mentální anore-
xie. U mužského pohlaví je toto onemocnění méně časté. 
Z praxe se uvádí poměr 10–15 dívek a žen na 1 chlapce 
nebo muže.

Moderní pojetí poruch příjmu potravy (PPP) chápe to-
to onemocnění jako kontinuální spektrum od restriktivní 
formy mentální anorexie, přes purgativní formu, mentální 
bulimii a záchvatovité přejídání na psychogenním podkladě 
až po obezitu.

Poruchy příjmu potravy u dětí představují závažnou 
komplikaci pro vývoj dítěte, a to na rovině somatické i psy-
chosociální (1). Příčiny vzniku jsou multifaktoriální a před-
stavují vzájemnou interakci biologických, psychologických, 
rodinných a sociokulturních faktorů.

Rizikové faktory mají kumulativní charakter a mohou být 
společné pro všechny formy poruch příjmu potravy. Napří-
klad sociokulturní – ideál štíhlosti. Jiné mohou být specific-
ké, například rozdílné osobnostní a rodinné charakteristiky.

V našem sdělení se budeme zabývat mentální anorexií 
a mentální bulimií.

MeNTáLNí ANOReXIe A MeNTáLNí BULIMIe
Mentální anorexie je jednou z variant psychogenních 

poruch příjmu potravy. U pacientek s mentální anorexií 
nejde o pravou ztrátu chuti, ale o boj s chutí a hladem, 
kdy pacientka nachází potěšení ve schopnosti kontrolovat 
se a zhubnout. Tam, kde obvykle každý jedinec nachází 
slast a relaxaci v případě příjmu jídla, tam dívka s mentální 
anorexií prožívá velkou úzkost. Brání se tím, že zesiluje své 
kontrolující chování.

V posledních desetiletích narůstá incidence onemocnění 
již u prepubertálních dívek. Nejčetnější je výskyt v období 
dospívání, a to v 1 % populace (1). Mortalita související se sta-
vem hladovění je asi 6 %. Tento údaj se zvyšuje s délkou trvá-
ní onemocnění. Sebevraždou skončí asi 1 % pacientů (1, 2).
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Mentální bulimie má vyšší prevalenci, a to 1–3 % u ado-
lescentních dívek a mladých žen. Vyskytuje se stejně jako 
mentální anorexie častěji u žen než mužů. Začátek one-
mocnění spadá do období adolescence, tj. 15–18 let a rané 
dospělosti.

Diagnostika a klinické znaky onemocnění
Mentální anorexie je charakterizována záměrným sní-

žením hmotnosti o více než 15 % pod předpokládanou 
váhu, kdy BMI je 17,5 nebo méně. Prepubertální pacienti 
nesplňují během růstu očekávaný váhový přírůstek. Snížení 
hmotnosti si pacient způsobuje sám tím, že se vyhýbá jíd-
lům „po kterých se tloustne“. Má ale trvale zaměřené myš-
lenky na jídlo, váhu, vzhled. Pokud je donucen něco sníst, 
vyprovokuje si zvracení. Někdy užívá laxativa, nadměrně 
cvičí, je prostě neustále v pohybu. Přetrvává výrazný strach 
z tloušťky, zkreslená představa o svém těle. Má narušené 
vnímání vlastního těla – změněné „body image“. Pacient 
sám sobě ukládá za povinnost mít nízkou váhu (3, 4).

Vzniká endokrinní porucha, kdy u dívek a žen je ame-
norhea. Jestliže začíná onemocnění před pubertou, jsou 
pubertální projevy opožděny nebo dokonce zastaveny. 
Mohou se též vyskytnout odchylky ve vylučování inzulinu.

U mentální anorexie tedy jde o přemáhání hladu a reduk-
ci příjmu potravy ve snaze snížit co nejvíce hmotnost. Dív-
ky často navzdory své vyhublosti trpí pocitem, že jsou tlus-
té, zejména v oblasti břicha, hýždí, stehen. Většina z nich 
ráda vaří, znají velmi dobře kalorické hodnoty potravin, ale 
připravené jídlo konzumují minimálně. 

Mentální bulimie je charakterizována trvalými myšlen-
kami na jídlo, vzhled, s epizodami přejídání, kdy pacientka 
konzumuje velké dávky jídla během krátké doby cca 20–30 
minut, následuje pocit viny a vyprovokované zvracení i ně-
kolikrát za den. Některé pacientky zneužívají laxativa.

Psychopatologie spočívá v chorobném strachu z tloušťky. 
Pacientka si určí vymezenou váhu, která je nižší než počá-
teční, ale tato bývá většinou optimální. Občas zjišťujeme 
v anamnéze dřívější epizodu mentální anorexie.

Jaké projevy chování vnímáme u pacientek s mentální 
anorexií a bulimií

Dívky s mentální anorexií bývají před onemocněním 
hodnoceny jako přizpůsobivé, úspěšné ve školní i zájmové 
oblasti, často perfekcionistické. S rozvojem onemocnění se 
dostávají často se svými rodiči do konfliktů, lžou a pod-
vádějí ve spojitosti s jídlem. Nepřipouštějí, že mají nějaké 
problémy. Snahu druhých jedinců o jejich změnu vnímají 
velmi negativně, reagují projevy lítosti, vzteku, někdy vy-
hrožují, že si něco udělají, že je nikdo nechápe a nemá rád 
(5, 1, 4). Rodiče bývají rozčarováni, nedovedou pochopit, 
jak se dívka mohla takto změnit. Někdy se dostávají do 
konfliktů mezi sebou navzájem.

Dívky s mentální bulimií nebývají před onemocněním 
hodnoceny jako příliš přizpůsobivé. Mívají též perfekcio-
nistické rysy (6), jsou závislé na hodnocení druhými jedinci. 
Oceňují u sebe sebeovládání a sebekontrolu, kterou poru-
šují epizodami přejídání a následným zvracením. Mají po-
sléze pocity viny a vnímají odpor vůči vlastní osobě. Sdělují 
neustálou obavu o svou hmotnost a objem těla (7, 8).

Dívka s mentální bulimií zanechává za sebou stopy, na-
příklad v podobě vyprázdněné ledničky, skříňky na potra-
viny. Rodiče nacházejí po bytě obaly od čokolád a jiných 
pochutin s vysokou kalorickou hodnotou. Po přejedení se 
dívka zavírá na toaletě nebo v koupelně, kde je posléze cítit 
zápach zvratků. Rodina nachází též po bytě obaly z laxativ 

nebo léků na hubnutí. Dívka má též zájem o cvičení, jde 
například ven běhat i v dešti, protože cítí nutnost „spálit 
kalorie z nadměrného příjmu jídla“.

Dívky po častém zvracení mívají oteklé tváře, krk, zarud-
lé oči. Někdy vidíme i malé rány na rukou, které vznikají, 
když si dívka strká prsty do úst, aby si vyvolala zvracení. 
Právě časté zvracení může způsobit poškození zubní sklo-
viny, zvýšenou kazivost zubů z důvodu nadměrného pří-
jmu cukru, změnu barvy zubů a celkově neestetický vzhled 
chrupu.

Dívky se často sociálně izolují, protože většinu času, a to 
až v 85 %, kdy bdí, se věnují jídelním problémům a z toho 
plynoucím potížím (1, 2). Mohou se u nich projevit poru-
chy v regulaci sebekontroly i v jiných oblastech, například 
hodně kouří, pijí alkohol, užívají drogy a někdy je u nich 
vyšší i promiskuita.

U chlapců je výskyt mentální anorexie a mentální bu-
limie podstatně nižší, uvádí se údaj okolo 10 % výskytu 
u chlapců oproti dívkám (9). Chlapci popisují svoje důvody 
k hubnutí v jiných termínech než dívky. Zdůrazňují zejmé-
na přání mít sportovní vzhled. Chlapci a muži, kteří trpí 
poruchou příjmu potravy (PPP), jsou emocionálně závislej-
ší, senzitivnější. V období dospívání bývají někdy terčem 
negativních poznámek od spolužáků stran jejich fyzického 
vzhledu (9, 10). V naší kultuře se považuje za normální, aby 
mužské pohlaví pěstovalo kult těla, tj. rozvíjeli svou svalo-
vou hmotu v posilovnách, aby se prezentovali spíše agre-
sivně, soutěživě a samozřejmě nezávisle. Mnozí z chlapců, 
kteří podlehnou PPP, neodpovídají zcela aktuálnímu stavu 
mužnosti. Často se cítí osamělí, izolovaní. Jak uvádí Lorrai-
ne C. Ladisková ve své knize „Strach z jídla“ (11), Herzog ve 
studii z roku 1990 uzavírá, že homosexuální muži jsou více 
ohroženi PPP než heterosexuální, protože jejich komunita 
preferuje štíhlost.

Poruchy příjmu potravy jsou onemocněním se stálou inci-
dencí. Podle některých autorů (3, 4, 12) jsou onemocněním 
vázaným na určité kulturní charakteristiky vyspělých zemí, 
ale zejména na podmínky měnící se kultury směrem k indu-
strializovaným, na výkon a úspěch zaměřeným společnos-
tem (3, 2). Vyskytnou-li se tyto jídelní poruchy v mladším 
věku, mohou nepříznivě ovlivnit zrání ve složkách biologic-
kého, psychologického a sociálního vývoje (4). 

Psychoterapeutické přístupy
Terapie poruch příjmu potravy spočívá ve všestranném 

přístupu. Vždy bychom měli brát v úvahu rozdílné biologic-
ké, psychologické i sociální potřeby. Terapeutické prostředí 
– ať už na lůžkovém oddělení, nebo v ambulantní složce 
– musí být přijímající a akceptující, ale zároveň dobře struk-
turované a důsledné v přístupu k pacientce (13, 3, 2).

Z psychoterapeutických metod se užívá individuální 
a skupinová psychoterapie (pokud jsou hospitalizováni pa-
cienti na psychiatrickém oddělení), rodinná terapie, léčba 
prostředím s režimovými prvky. Farmakoterapie bývá indi-
kována u pacientů s depresivní symptomatikou.

Psychoterapeutický proces je založen na pozitivní tera-
peutické alianci, kterou lze s těmito pacientkami vybudovat 
dosti obtížně. Vidíme u nich často vztahové manipulace, 
které patří k vlastní symptomatice tohoto onemocnění (14, 
3, 4). Spolupráce zejména na počátku terapie bývá nepra-
vá, i když navenek dívka projevuje ochotu a souhlasí s na-
výšením hmotnosti. Často však dále manipuluje s jídlem, 
cvičí nebo přijaté jídlo jde vyzvracet. Tato nepravá spolu-
práce je vedena motivem nenavýšit váhu, ale též provokuje 
a zkouší osoby kolem sebe.
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Nejčastěji užívanými psychoterapeutickými přístupy u pa-
cientů s mentální anorexií a bulimií jsou kognitivně behavi-
orální terapie a rodinná terapie.

V kognitivně behaviorální terapii se snažíme o změnu ne-
vhodných postojů, návyků, potlačení různých vlivů, které 
brání nutné změně. Posilujeme také sebevědomí pacienta. 
Cílem léčby je změnit jídelní chování, oslabovat u pacien-
ta nevhodná očekávání a navýšit jeho tělesnou hmotnost. 
V terapii se učí zvládnout nepříjemné pocity spojené s pří-
jmem jídla, pozvolna odstraňujeme nepřiměřené ambice 
týkající se sebekontroly, též tělesných proporcí. Pracujeme 
vždy s celou rodinou. Často nám rodiče sdělují pocity nejis-
toty, obavy o zdraví svého dítěte a též pocity viny. Snažíme 
se o sejmutí viny, aby se přestali obviňovat, pochopili ny-
nější problémy svého dítěte a poskytli mu aktivní podporu.

Rodinná terapie zahrnuje sezení s pacientkou, rodiči, 
sourozenci a eventuálně prarodiči. Terapeut v něm pozoru-
je vzorce rodiny kolem symptomového chování a způsoby, 
kterými jednotliví členové toto chování u pacienta posilují. 
Terapeut zasahuje přímo a terapie je v počátečním stadiu 
zaměřena zejména na odstranění symptomů. Další fáze 
terapie je zaměřena více na vztahové problémy v rodině 
a také na změnu v rodinné struktuře směrem k větší flexibi-
litě. Cílem rodinné terapie je dosáhnout a udržet spolupráci 
rodiny, pomoci ke změně vztahů v rodině (13, 3, 4).

VLASTNí POZOROVáNí
Kazuistika č. 1

Na Dětskou polikliniku FN Motol byla k hospitalizaci při-
jata téměř 12letá dívka s diagnózou mentální anorexie. Její 
hmotnost byla 33 kg na 154 cm výšky.

Z rodinné anamnézy: matka 36letá, vzdělání středoškol-
ské, normální hmotnost; otec 38letý, automechanik, má 
nadváhu; sourozenec – sestra 14letá, navštěvuje základní 
školu. Má nadváhu.

Z osobní anamnézy: dívka je z 2. těhotenství, porod ve 
36. týdnu, hmotnost 2700 g/48 cm. Kojena byla 3 měsíce, 
dále prospívala dobře. Psychomotorický vývoj byl v normě. 
Dosud vážněji nestonala. Neměla ještě menarché.

Naše pacientka má o dva roky starší sestru, která je lehce 
obézní, ale dle matky jí to nevadí. Rodiče dívce asi před půl 
rokem začali radit, jakou má vést životosprávu, aby trochu 
zhubla. Začali ji omezovat v jídle. Obě dívky totiž závodně 
tančí diskotance.

V rozhovoru jsme se naší pacientky zeptali, zda sestře 
vyšší hmotnost při tanci nevadí. Pacientka sklopila oči 
a řekla: „No, vadí, má přezdívku buli. Říká jí tak trenérka, 
protože prý hodně jí, víte, jako bulimička.“

V rozhovoru s matkou zjišťujeme, že si rodiče před dvě-
ma měsíci všimli, že se u naší pacientky změnilo chování. 
Doma méně jí, je unavená, hodně pije vodu, a to 3–4 litry 
za den. Chodí často močit, a to až 10x za den, taktéž v no-
ci. Dříve neměla problémy s vyprazdňováním stolice, nyní 
má stolici i za 6 dní. Často odpoledne po příchodu ze školy 
únavou usíná, psychicky je velmi labilní. Za dva měsíce má 
váhový úbytek téměř 6 kg. Matka si začala uvědomovat 
závažnost vzniklé situace. V psychoterapeutickém sezení 
nám sdělila, že dívku často napomínala, aby tolik nejedla, 
protože se začíná „zaoblovat“ a bude vypadat jako její se-
stra. Nyní babička dívky matce stále vyčítá, že nese velkou 
vinu za onemocnění své dcery. V terapeutickém přístupu 
k matce jsme se snažili její „pocit viny“ zmírnit tím, že jsme 
ocenili rychlost, se kterou si změny v chování své dcery 
všimla, a správně zareagovala. Přáním matky bylo, aby dce-
ra byla opět veselá a spokojená, pokračovala v tanečním 

kroužku a neřešila již žádné jídlo. V době hospitalizace dív-
ku navštěvovali i prarodiče ze strany matky. Babička dívku 
vždy do jídla nutila a dívka měla vždy po návštěvě horší 
náladu. Proto jsme uskutečnili psychoterapeutické sezení 
s celou rodinou, kde byla mimo jiné problematika souvi-
sející s onemocněním dívky prohovořena a naznačeno, jak 
mají všichni k dívce přistupovat.

V individuální psychoterapii jsme se společně s dívkou 
snažili popsat situace, kdy ji nejvíce anorexie trápí, a po-
koušeli se společně o to, „aby anorexie slábla“. Během dal-
šího měsíce dívka lehce navýšila hmotnost. Měla z toho již 
evidentně radost. Sama sdělovala, že podle ní je „ta ano-
rexie zase o něco menší“, což znázornila i ve své kresbě. 
S dívkou byla dohodnuta strategie, že když se jí moc nebu-
de chtít jíst, „udělá to anorexii naschvál“ a jídlo sní.

Při dalším sezení bylo dívce zadáno téma: zda si vzpo-
mene, že byla někdy přítomná tomu, když se děti někomu 
vysmívaly kvůli jeho tloušťce. Dívka sdělila, že ano. Má 
kamarádku, se kterou společně začaly navštěvovat víceleté 
gymnázium. Zde spolužáci začali kamarádce říkat „buřte, 
špekáčku, jsi jako batoh“ apod. Naše pacientka se kvůli 
tomu trápila a sdělila, že by se nikdy do takové situace ne-
chtěla dostat. Proto jí často vadilo vytýkání ze strany matky, 
aby se omezovala v příjmu jídla.

Naše pacientka měla také zkreslený pohled na své tě-
lo, změněné „body image“. Nepříjemné pocity spojené se 
svým tělem a představou, jak vypadá, se dle jejího vyjádře-
ní objevovaly zejména v těchto situacích:
zzkdyž mi někdo řekne, že mi narostly špeky, třeba moje 
máma
zzkdyž mi někdo říká, že se hodně cpu
zzkdyž vidím nějakou holku v mém věku hubenější
zzněkdy, když se koupu a vidím ve vodě své tlusté břicho
zzkdyž se přecpu, ale to už dlouho nebylo
zzkdyž sladké jídlo honem nezapiji velkým množstvím 
vody
zzkdyž mi jsou nějaké věci malé.

Pacientka byla propuštěna po dvou měsících hospitali-
zace s hmotností 40 kg. Kontrolní vyšetření se uskutečnilo 
za dva týdny, kdy již dívka měla hmotnost 41,7 kg. Měla 
velmi dobrou náladu. Dle záznamu, který si vede, dodržuje 
pravidelný jídelní i pitný režim. Také rodina změnila své 
přístupy k oběma dívkám a nadále dochází na psychotera-
peutická sezení.

Kazuistika č. 2
Čtrnáctiletá dívka byla delší dobu v péči dětského psy-

chiatra v místě bydliště s diagnózou mentální anorexie. Pro 
celkové zhoršení stavu byla krátce hospitalizována na od-
dělení dětské psychiatrie a pro metabolický rozvrat přelo-
žena na Dětskou polikliniku FN Motol.

Z rodinné anamnézy: matka 40letá úřednice, lehce 
obézní, zaměřená na pořádek „a dobré stravování“. Často 
nakupuje různé lahůdky, převážně sladkosti, které potom 
sama pro nezájem ostatních členů rodiny konzumuje. Otec 
42letý, absolvent VŠ – technik, štíhlý, v rodině dominantní. 
Sestra 12letá, sportovně nadaná, ráda se prosazuje.

Naše pacientka byla vždy ve škole výborná žákyně. V ro-
dině poslušná, méně se prosazující. Jídlo začala omezovat 
poté, kdy si otec začal dívku slovně dobírat, že se začíná 
žensky zaoblovat. Dívce častěji sděloval, ať tolik nejí, že je 
pomalu již tlustá jako matka. Toho využila mladší sestra, 
která měla tendenci se v každé situaci prosazovat, a začala 
se sestře vysmívat, říkala jí „špekáčku, tlusťochu“, a to ob-
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čas i před některými spolužačkami ze třídy. Nejhorší pro 
naši pacientku bylo, když učitel tělocviku před třídou dívce 
řekl, že má pěkně tlustý zadek a břicho, že je samý špek, 
a proto nevyšplhá na tyč. Při běhu se hned zadýchává, ať 
něco se sebou začne dělat.

Dívka začala omezovat jídlo a sledovala svou váhu. Brzy 
ze 48 kg snížila hmotnost na 40 kg. Přestala jíst večeře, 
sladkosti, jedla jen nízkotučně jogurty, z ovoce jen jablka. 
Pila velké množství vody, a to 3–5 litrů za den, občas zvra-
cela. Asi měsíc užívala laxativa (purgativní typ mentální 
anorexie). Doma docházelo ke konfliktům zejména s mat-
kou, a to stran jídla. Pokud byla donucena něco sníst, mě-
la strach, že navýší svou hmotnost, v této době vážila jen 
35 kg. Proto cvičila půl hodiny až hodinu ve sprše. V době 
přijetí na kliniku vypila za den 1 sklenici vody, snědla 1 ja-
blko, někdy 1 list zeleného salátu. Byla uzavřená, dráždivá, 
lehce depresivní, sporadicky komunikovala, ztratila men-
struaci. Její hmotnost byla 28,10 kg na 165 cm výšky.

Při hospitalizaci na Dětské poliklinice byla pacient-
ce zavedena nozogastrická sonda a centrální žilní katetr 
(obr. 1, 2). Zpočátku byla dívka při hospitalizaci bez ná-
hledu na závažnost svého stavu, nespolupracovala. Jak se 
pozvolna stav upravoval, dívka lehce navýšila váhu, začal 
se měnit i její postoj k jídlu i jejímu tělu.

S dívkou byla uskutečňována individuální behaviorál-
ní psychoterapie, zaměřená na změnu chování ve vztahu 
k jídlu, na změnu „body image“, tedy postoje k vlastnímu 
tělu, na změnu způsobu myšlení, které souvisí s rozvojem 
a udržováním této jídelní poruchy.

Byla propuštěna domů po třiapůlměsíční hospitalizaci 
s hmotností 43,5 kg. Součástí léčby byla i rodinná terapie. 
Z praxe víme, že problémy v rodinném modelu se uplatňují 
jak při vzniku, tak při udržování symptomatiky. Toto bylo 
patrné též u naší pacientky. Po propuštění dívka docházela 
ještě dva roky na ambulantní psychoterapii.

Kazuistika č. 3
Osmnáctiletá studentka gymnázia byla hospitalizová-

na na Dětské poliklinice s bolestmi břicha a žaludku. Žije 
v úplné rodině.

Z rodinné anamnézy: matka 45letá, pracuje na poště, 
má nadváhu. Otec 48letý, zedník, lehce obézní, dominant-
ní, v komunikaci dráždivý až lehce slovně agresivní. Bratr 
15letý, problém s chováním a výukou ve škole.

Dívka v terapeutickém rozhovoru sděluje, že asi v 15 le-
tech měla epizodu mentální anorexie, kdy při výšce 
170 cm měla váhový úbytek z 58 kg na 39 kg. Problémy 
začaly, když její trenérka aerobiku dívce sdělila, „že musí 
sundat nějaké to nadbytečné kilo váhy“. K jejímu názoru 
se přiklonila i matka naší pacientky a neustále toto dívce 
připomínala.

Dívka docházela pravidelně na kontrolní vyšetření k dět-
ské obvodní lékařce, postupně hmotnost navýšila, ale ur-
čité napětí okolo jídla dále pokračovalo. Jak sama sdělila, 
měla snahu trochu hubnout, ale častěji se přejedla, násle-
dovaly pocity viny a vše šla vyzvracet. Takto se rozvinul 
bludný kruh, kdy ráno dívka většinou nejedla, dopoled-
ne se jen napila ovocné šťávy, na obědy ve škole nedo-
cházela, ale odpoledne cestou ze školy si nakoupila velké 
množství jídla, které posléze doma hltavě snědla během 
20–30 minut. Následovaly opět pocity viny a zvracení, 
a to 2x až 4x denně.

Rodiče o tom věděli, dívce vyčítali, že všechno, co je do-
ma, sní. Řešili situaci tak, že na lednici a skříňku s jídlem 
dali řetízek se zámkem. V této době dívka rodičům odcizila 
větší částku peněz, za kterou si kupovala jídlo, když měla 
pocit hladu. Často měla touhu se přejíst a posléze si ulevit 
zvracením. Dokázala utratit i 400 Kč za jídlo na jedno pře-
jedení. Sama v rozhovoru sdělovala, že byla velmi nešťast-
ná, chtěla se těchto obtíží zbavit. Proto navštívila v místě 
bydliště psychologa, kam docházela tři měsíce, ale stav se 
nelepšil. Pro bolesti v oblasti žaludku a břicha byla opět 
u obvodní lékařky, která dívku odeslala na kliniku k celko-
vému vyšetření.

Během pobytu v nemocnici se dívčin problém otevřel, se 
závěrem, že se jedná o mentální bulimii. Dívka se na klinice 
naučila přiměřeně a pravidelně stravovat. Postupně zvládla 
přejídání a následné zvracení. Součástí léčby byla farma-
koterapie s antidepresivní léčbou, individuální behaviorální 
psychoterapie a důsledná režimová opatření.

Během tříměsíční hospitalizace probíhala i rodinná psy-
choterapie. Rodina byla vedena k tomu, aby zvládla správ-
ný přístup k dívce po návratu domů. Po propuštění dochá-
zela pacientka ještě 1 rok na ambulantní psychoterapeutic-
ká sezení.

U pacientů s mentální bulimií se vytváří typický začaro-
vaný kruh, kdy dívka nezvládá kontrolu nad příjmem jídla. 
I když se snaží, přesto se přejí, následují pocity viny, na něž 
reaguje zvracením. S pocity viny a tendencí ztráty kontro-
ly občas u těchto jedinců souvisí nebezpečí suicidálního 
jednání.

Jako příklad uvádíme porci přijaté stravy, která u paci-
entky vyvolala zvracení. Taktéž jsou uvedeny její pocity 
a myšlenky, které zaznamenávala a vždy přinesla na tera-
peutické sezení:

Snědla dva kusy bochánku s máslem, jeden kus piškotové 
buchty, krajíc chleba s máslem a medem, housku s máslem 
a dvě kolečka salámu, jeden jogurt Activia, jeden kousek 
domácí sekané, čokoládové vajíčko, jedno vařené vejce, 
kousek pečeného vepřového masa, dva plátky sýra Eidam 
45%, 10 dětských piškotů. Vše snědla během 30 minut.

Obr. 1: Pacientka při příjmu na Dětskou polikliniku, 
zavedena nozogastrická sonda a centrální žilní katetr, 
boční pohled.
Obr. 2: Pacientka z obr. 1, pohled z an face.
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Její pocity a myšlenky: „Snažila jsem se myslet na ně-
co jiného než jídlo. Přišla jsem do kuchyně. Otevřela jsem 
lednici (byla u babičky) a řekla si ne, nebudu! Odešla jsem 
pryč. To se opakovalo asi 5x. Naposledy jsem ten šílený 
nátlak nevydržela. Toužila jsem opět po pocitu přejedení 
a těšila jsem se na to uvolnění, kterého se mi dostává, když 
se vyzvracím. Cítila jsem se zase neschopná, že je celý svět 
proti mně. Říkala jsem si, že je to naposledy.“

DISKUSe
V poslední době se zvyšuje množství pacientů s poru-

chami příjmu potravy, a to v mladším věku než je ado-
lescentní. Je třeba si uvědomit, že poruchy příjmu potravy 
vedou k opožděnému nástupu dospívání a také k různým 
komplikacím, jako je porucha růstu či nástupu menstruace, 
adekvátní psychosociální adaptace.

V terapeutickém procesu je z psychosociálního hledis-
ka třeba respektovat úroveň separačně-individuálního zrá-
ní a také rozdílnou pozici dítěte v rodině, než jakou často 
shledáváme u starších adolescentů. V tomto věkovém ob-
dobí je při léčbě kromě individuální terapie nezbytná i ro-
dinná terapie.

Z praxe známe, že na dívky mladšího věku intenzivně 
působí masmediální vlivy, které předkládají témata štíhlos-
ti, inspirují dívky k redukčním dietám a zdůrazňují ideál 
krásy v podobě „velmi štíhlých modelek“. Tato témata se 
často objevují v časopisech určených pro mladší dívky.

V pozadí onemocnění mentální anorexií u adolescent-
ních dívek leží vývojový proces, který je ovlivněn minulý-
mi zkušenostmi i současným působením rodiny, která ve 
svých vztazích též prochází cyklem rodiny s dospívajícím 
jedincem. Proces dospívání přináší vývojové období ve 
smyslu separace a individuace, které zahrnuje i oblast se-
xuality.

Mentální anorexii je třeba chápat jako proces, jenž za-
číná změnami psychického rázu, které okolí nemusí vždy 
vnímat, nebo je může připisovat obvyklému chování do-
spívajících dívek. Nespokojenost se sebou, zaměření na 
vlastní tělo, perfektní výkon, sebeovládání a s tím souvise-
jící tzv. zdravý a dietní jídelní styl, předznamenávají sym-
ptomatiku jídelní patologie. Tento proces pokračuje v ro-
vině somatických změn v postupující kachektizaci a též 
v rovině psychických změn, vedoucích k úzkosti až depre-
sivnímu ladění. Vzniká často bludný kruh, který rodina těž-
ko zvládne bez pomoci odborníků. Z praxe víme, že čím 
delší je prodleva mezi počátkem onemocnění a dobrou 
terapeutickou intervencí, tím závažnější je další prognóza 
onemocnění.

ZáVěR
Mentální anorexie a mentální bulimie patří mezi psycho-

somatické poruchy, které mají tendenci k recidivě. Hospi-
talizace představuje jednu z forem terapeutické intervence. 
Po ní by měla následovat dlouhodobá ambulantní terapie.

Léčba PPP musí být komplexní, zahrnovat biologické, 
psychologické i sociální faktory terapeutické intervence. 
Nejčastěji používanými metodami jsou psychoterapeutické 
přístupy, režimová léčba, farmakoterapie, rodinná terapie, 
nutriční poradenství. Prognosticky významnou okolností je 
doba od počátku onemocnění do začátku léčby. Hospitali-
zace dítěte i dospívajícího s mentální anorexií je indikována 
zejména při výrazném poklesu hmotnosti, který je často 
již provázen známkami metabolických poruch, například 
tendencí k dehydrataci, poklesu glomerulární filtrace, též 
ve změnách acidobazické regulace. Také při depresivním 

syndromu, v případech patologické rodinné interakce ve 
vztahu k jídlu a hmotnosti.

Děti s poruchami příjmu potravy bývají hospitalizovány 
na pediatrických nebo pedopsychiatrických odděleních. Je 
často neuvěřitelné, že okolí dítěte reaguje na rozvinutou 
formu mentální anorexie až téměř v případě, kdy se ob-
jevují známky začínajícího metabolického rozvratu. Z pra-
xe je známo, že opožděná intervence může někdy vést až 
k fatálnímu konci. V případě hospitalizace dítěte na pedia-
trickém oddělení je nezbytný a opakovaný kontakt s pedo-
psychiatrem. 

U dětí a dospívajících je nutné uskutečnit pečlivé posou-
zení somatického stavu. Potom následuje postupná reali-
mentace, dále psychoterapeutické a farmakoterapeutické 
postupy. V ambulantní léčbě je důležitá dlouhodobá psy-
choterapie. V případě kontaktu pacienta s jinými odborníky 
ve zdravotnictví je žádoucí, aby tito byli taktní, chápající 
a trpěliví.
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