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Etio lo gia

Etio lo gii za bu rzeń od ży wia nia war to się przyj -

rzeć, wy ko rzy stu jąc mo del biop sy cho spo łecz ny

(zob. ryc. 18.4). Z per spek ty wy roz wo jo wej

czyn ni ki te moż na też po dzie lić w za leż no ści

od te go, czy pre dys po nu ją do wy stą pie nia ob ja -

wów, przy śpie sza ją je czy utrwa la ją.

Ni skie po czu cie wła snej war to ści jest czę sto

ob ser wo wa ne kli nicz nie za rów no w ano rek sji, jak

i bu li mii, ale w przy pad ku tej ce chy trud no stwier -

dzić, co jest przy czy ną, a co skut kiem. Ni skie po -

czu cie wła snej war to ści wią że się tak że z nie ko -

rzyst ny mi wy da rze nia mi ży cio wy mi lub z trau mą

(jak wy ko rzy sty wa nie sek su al ne lub ża ło ba) i jest

my lo ne ze zły mi sto sun ka mi ro dzin ny mi. Spo -

strze że nia do ty czą ce funk cjo no wa nia ro dzin ne go

(ryc. 18.4), choć utrzy mu je się, że etio lo gicz nie

zna czą ce, moż na rów nież przy pi sać bar dzo stre -

su ją ce mu do świad cze niu ży cia z kimś, kto cier pi

na do bro wol nie (na po zór) narzuconą sobie za gra -

ża ją cą ży ciu cho ro bę. W rze czy sa mej ce chy te

wy stę pu ją tak że u ro dzin, któ rych człon ko wie ma -

ją in ne za bu rze nia „psy cho so ma tycz ne”.

Oprócz ba dań, któ re wska zu ją na zwięk szo -

ną czę stość wy stę po wa nia za bu rzeń od ży wia nia

wśród krew nych pierw sze go stop nia, za ob ser -

wo wa no rów nież więk szą czę sto tli wość wy stę -

po wa nia za bu rzeń na stro ju oraz nad uży wa nia

sub stan cji psy cho ak tyw nych w ro dzi nach osób

z za bu rze nia mi od ży wia nia. Za czyn nik spraw -

czy uzna no za kłó ce nia dzia ła nia osi pod wzgó -

rze –przy sad ka. Nie mniej, choć ta kie za kłó ce nia

istot nie wy stę pu ją, ob ser wu je się je rów nież

u osób ma ją cych ni ską ma sę cia ła z in nych po -

wo dów; dla te go bar dziej praw do po dob ne jest

to, że zmia ny hor mo nal ne są ra czej czyn ni ka mi

utrwa la ją cy mi za bu rze nie niż pre dys po nu ją cy -

mi do nie go al bo przy śpie sza ją cy mi je go wy stą -

pie nie.

Ba da nie ame ry kań skich po bo ro wych, któ rzy

wo le li uczest ni czyć w ba da niu nad efek ta mi gło -

dze nia się niż od by wać służ bę woj sko wą, czę sto

przy wo ły wa ne jest w ce lu zi lu stro wa nia fi zycz -

nych i psy chicz nych skut ków znacz ne go spad ku

ma sy cia ła. U 36 męż czyzn włą czo nych do ba -

da nia po kil ku ty go dniach po ja wi ło się za ab sor -

bo wa nie je dze niem, a na stęp nie ob ja wy de pre sji,

w tym za bu rze nia snu, ob ni że nie na stro ju, ospa -

łość i utra ta li bi do. Je den z nich mu siał być na -

wet ho spi ta li zo wa ny z po wo du sa mo oka le cze nia.

Ba da ni nie po tra fi li zde cy do wać, czy jeść swo je

zmniej szo ne por cje łap czy wie, czy zja dać każ dy

kęs naj wol niej, jak to moż li we. W fa zie re ha bi li -

ta cji od no to wy wa no ob ja da nie się i utrzy mu ją ce

się za ab sor bo wa nie je dze niem. Ob ja wy te utrzy -

my wa ły się przez je den rok. Ba da nie to moż -

na jed nak pod dać kry ty ce ze wzglę du na do bro -

wol ny udział i ma łą licz bę uczest ni ków. Po nad to

sto pień, w ja kim je go wy ni ki mo gą być od no szo -

ne do za bu rzeń od ży wia nia, mo że być kwe stio -

no wa ny, ja ko że więk szość osób z za bu rze nia mi

od ży wia nia to ko bie ty.

Po stę po wa nie

Pa cjen ci z za bu rze nia mi od ży wia nia sta no wią

wiel kie wy zwa nie dla spe cja li stów i czę sto wy -

ma ga ją dłu go trwa łe go za an ga żo wa nia licz ne go

per so ne lu me dycz ne go.

Oce na

Bar dziej niż zwy kle istot ne jest na wią za nie ta -

kiej re la cji te ra peu tycz nej z pa cjen tem i ro dzi -

ną, któ ra uwzględ nia pe wien sto pień part ner stwa

Za bu rze nia de pre sja
psy chicz ne za bu rze nie ob se syj no -kom pul syj ne

za bu rze nie oso bo wo ści

cho ro by prze wle kłe cho ro by wy nisz cza ją ce
so ma tycz ne cho ro ba no wo two ro wa

cho ro ba tar czy cy
we wnątrz czasz ko we zmia ny z ce cha mi
ciasnoty śródczaszkowej
ze spo ły złe go wchła nia nia 
za bu rze nia je li to we, w tym cho ro ba Croh na

Ta be la 18.2 Roz po zna nie róż ni co we w ano rek sji
i bu li mii

Etiologia
• Etiologia zaburzeń odżywiania nadal jest przedmiotem

badania, ale obecnie uważa się, że jest ona
wieloczynnikowa i stanowi połączenie presji kulturowych,
postaw rodzinnych, indywidualnych predyspozycji
psychicznych oraz podatności genetycznej i biochemicznej.

• Czynniki etiologiczne współdziałają ze sobą, prowadząc
do wystąpienia samonapędzającego się procesu bądź
cyklu.
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