
Anoreksja i bulimia – epidemia XXI wieku ? 

Kacda epoka ma swoje kanony mody, zwłaszcza kobiecej. Były czasy lansuj>ce kobiety o 
obfitych kształtach, które dziW uchodziłyby zapewne za grube. Były tec okresy preferuj>ce 
pełniejsze kobiece kształty.  

Niew>tpliwie czasy współczesne hołduj> typom kobiety szczupłej. Uosobieniem kanonu 
urody kobiecej s> piCkne, niemal chude, modelki. Typ szczupłej sylwetki lansuje równiec 
przemysł odziecowy. Produkowane ubiory s> obcisłe, bardzo dopasowane do ciała, 
odsłaniaj>ce wiele jego partii (tzw. gołe brzuszki), podkreWlaj>ce szczupłoWć sylwetki. W 
prasie, szczególnie tej chCtnie czytanej przez kobiety czy nastolatki, obok licznych zdjCć 
wziCtych modelek pojawiaj> siC reklamy ącudownychą Wrodków wyszczuplaj>cych (m.in. 

tabletki, herbatki, lekarstwa, maWci), których stosowanie ma przynieWć efekt w postaci 
upodobnienia siC do zamieszczonego obok wzoru piCkna. Reklamy podkreWlaj> tec zwi>zek 
szczupłej sylwetki z karier> zawodow>, powodzeniem w sytuacjach społecznych czy 
zadowoleniem w cyciu osobistym, uczuciowym. W ten sposób szczupła kobieca sylwetka 
zostaje utocsamiona z powodzeniem i dobrobytem, a odchudzanie moce stać siC sposobem 
osi>gniCcia szczCWcia. Oprócz d>cenia do spełnienia społecznych oczekiwaM dotycz>cych 
wygl>du kobiety pojawiaj> siC inne przyczyny odchudzania. Dziewczyny zaczynaj> siC 
odchudzać po jakiejW krytycznej uwadze wypowiedzianej przez kogoW z otoczenia na temat 
ich wygl>du, czasem po zakoMczeniu diety zaleconej przez lekarza czy jakichW 
traumatycznych przejWciach. Zdarza siC tec, ce przył>czaj> siC do kogoW, kto siC odchudza. Nie 
dziwi> w zwi>zku z powycszym wyniki badaM wskazuj>ce, ce co druga dziewczyna odchudza 
siC, odchudzała siC w przeszłoWci lub ma to zamiar zrobić.  

Odchudzaj>cym siC dziewczynom, które czasem drastycznie ograniczaj> jedzenie, towarzysz> 
czCsto s>dy poznawcze, mówi>ce, ce: ąnadwaga jest oznak> poracki cyciowej, a szczupłoWć 
Wwiadczy o sukcesieą, ątrzeba być szczupł>, ceby być szczCWliw> i atrakcyjn>ą, ąjeWli bCdC 
szczupła, inni bCd> mnie kochali i podziwialią. Pojawia siC w tym momencie jednak pewien 
paradoks. Otóc jedzenie spełnia wiele podstawowych funkcji. Nie tylko chodzi przy tym o 
utrzymanie organizmu i dostarczenie mu energii do cycia. Jedz>c radzimy sobie ze stresem, 
smutkiem, pocieszamy siC. W cyciu codziennym karmienie moce być sposobem wyracania 
miłoWci i troski, wiCzi i bliskoWci. Wspólne spocywanie posiłków zacieWnia tec wiCzi 
społecznych. 

                                                                  ANOREKSJA 

Kiedy odchudzanie siC jest chorob> ? 

W niechorobowej sytuacji wahania wagi u osoby odchudzaj>cej siC nie zagracaj> zdrowiu, a 
koncentracja na jedzeniu nie przeszkadza w realizacji zamierzeM cyciowych. Po osi>gniCciu 
zaW zamierzonej wagi osoby te przestaj> siC odchudzać.  

Niektóre osoby odchudzaj>ce siC i trac> jednak kontrolC nad zachowaniami zwi>zanymi z 
jedzeniem oraz skutkami odchudzania. Docelowa waga ciała zaczyna być wtedy ci>gle 
przesuwana w dół pomimo coraz wiCkszego spadku wagi sylwetka jest spostrzegana jako 

wci>c niewystarczaj>co szczupła. Utrzymuje siC przy tym przekonanie, ce odchudzaj>ca siC 
panuje nad swoim jedzeniem i wag>. W rzeczywistoWci coraz trudniej jest jej wrócić do 



normalnego jedzenia i normalnej wagi. Pojawia siC tec przeracenie i paniczny lCk na myWl o 
przytyciu nawet kilku gramów.  

Ten moment, kiedy realnej utracie kontroli nad swoim odcywianiem i wag> towarzyszy silne 
subiektywne przekonanie o posiadaniu takiej kontroli, stanowi pocz>tek ciCckiej, podstCpnej, 
paradoksalnej i nierzadko Wmiertelnej choroby, jak> jest anoreksja, czyli jadłowstrCt 
psychiczny. 

Objawy anoreksji: 

1. Spadek masy ciała o co najmniej 15% wagi oczekiwanej w stosunku do wieku i 
wzrostu – masa ciała spada czasem u chorych nawet ponicej 30 kg. Niska waga jest 
osi>gana poprzez coraz wiCksze ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów. 
Odczuwany głód chore staraj> siC pokonać poprzez taka organizacjC dnia, która 
pomoce zapomnieć o jedzeniu. Podejmuj> w zwi>zku z tym wiele zajCć, intensywnie 
siC ucz>, czasem przez wiele godzin wykonuj> ćwiczenia fizyczne. S> ogólnie 
nadaktywne. 

2. Silny lCk przed przytyciem mimo znacznej niedowagi – silny lCk przed przytyciem 
powoduje, ce chore podejmuj> walkC na Wmierć i cycie z kacdym kCsem pokarmu. 
Ustawicznie spieraj> siC ce porcje jedzenia s> zbyt duce. Dziel> je na czCWci. Staraj> 
siC jeWć w samotnoWci, aby móc np. jedzenie gdzieW schować. Jedzenie obrasta w wiele 
dziwacznych rytuałów. 

3. Zaburzony sposób, w jaki doWwiadczane s> waga i kształt ciała – osoby cierpi>ce na 
anoreksjC potrafi> prawidłowo ocenić wagC i kształt ciała innych, zwłaszcza innych 
chorych. W stosunku do siebie samych, mimo czasem drastycznego wychudzenia, 

maj> silne poczucie bycia zbyt grub>. 
4. NieobecnoWć przynajmniej trzech cyklów menstruacyjnych – ustanie cyklów 

miesi>czkowych w przebiegu choroby spowodowane jest procesem zanikowym 

jajników oraz nieprawidłowoWciami w funkcjonowaniu układu podwzgórzowo-

przysadkowego. 

Pocz>tek anoreksji jest zazwyczaj powolny. Im choroba trwa dłucej, tym intensywnoWć 
odchudzania zwiCksza siC. Z czasem chore przestaj> odczuwać głód. Przestaj> tec w ogóle 
odbierać bod=ce płyn>ce z ciała lub odbieraj> je w sposób zniekształcony, inaczej nic osoby 
zdrowe, np. mimo czasem kraMcowego wychudzenia czuj> siC grube, szczególnie w okolicach 
brzucha i na udach. Dla chorych odmowa jedzenia stanowi podstawC poczucia własnej 
wartoWci, siły i panowania nad ciałem, rzeczywistoWci> oraz innymi ludami, zapewnia 
poczucie stałoWci i bezpieczeMstwa. Pojawia siC uczucie dumy i euforii, płyn>ce ze 
zwyciCstwa nad potrzebami ciała i z powstrzymywania jego biologicznego rozwoju. Siln> 
satysfakcjC przynosi ustawiczne d>cenie do osi>gniCcia wymarzonej wagi ciała i ci>głego 
wyznaczania nowej wagi idealnej.  

Konsekwencje anoreksji: 

1. Biologiczne: 

o zaburzenia rytmu serca, spadek tCtna nawet do 40 uderzeM na minutC, 
o odwodnienie, zaburzenie pracy nerek, obecnoWć acetonu w moczu, 
o spadek poziomu potasu, który ma wpływ na pracC serca, 
o zwiCkszona skłonnoWć do siniaków w wyniku urazów, 
o obnicenie ciWnienia krwi i skłonnoWć do omdleM, 



o osłabienie, 
o zimne i drCtwiej>ce rCce i stopy, stałe uczucie zimna, 
o zaburzenia snu - bezsennoWć w nocy, sennoWć w dzieM, 
o zawroty i bóle głowy 

o osteoporoza prowadz>ca do złamaM, najczCWciej koMczyn, 
o delikatny meszek pokrywaj>cy ciało, chroni>cy przed utrat> ciepła na skutek 

zmniejszenia warstwy tkanki tłuszczowej. 
2. Psychospołeczne: 

o silny lCk przed utrat> kontroli nad jedzeniem, a przez to nad własnym cyciem, 
o odwodnienie, zaburzenie pracy nerek, obecnoWć acetonu w moczu, 
o czCsto depresja i zwi>zany z ni> lCk, smutek, poczucie beznadziejnoWci, 
o zdarzaj> siC próby samobójcze, 
o brak zainteresowaM (w zwi>zku z ich zawCceniem do spraw odcywiania), 
o ograniczenie, a w koMcu zerwanie kontaktów z otoczeniem (przyjaciele, 

znajomi), 

o nieumiejCtnoWć rozpoznawania sygnałów płyn>cych z ciała, 
o opó=nienie (zahamowanie) procesu dojrzewania i usamodzielniania siC. 

 

Czynniki sprzyjaj>ce zachorowaniu na anoreksjC: 

1. OsobowoWciowe: 
o skłonnoWć do spełniania oczekiwaM innych ludzi (tzw. idealne dzieci), 
o perfekcjonizm w wypełnianiu cudzych oczekiwaM przy jednoczesnym małym 

liczeniu siC z własnymi potrzebami, uczuciami, pragnieniami, 
o bardzo duca potrzeba akceptacji i uznania ze strony innych osób, 
o odczuwanie zadowolenia czy dumy z siebie tylko wtedy, gdy inni s> z nich 

zadowoleni, 

2. Rodzinne: 

o rodzice s> emocjonalnie oddaleni od siebie, 
o niski jest poziom ujawnianych uczuć w rodzinie 

o sztywne s> relacje wewn>trzrodzinne, 
o rozbudzone s> nadmiernie aspiracje u dziecka, 
o brak w rodzinie wypracowanych sposobów rozwi>zywania konfliktów, 

 

BULIMIA 

Jest nastCpstwem zaburzenia odcywiania, w którym kwesti> istotn> jest kształt i waga ciała. 
Zaczyna siC zwykle od epizodu odchudzania. Niektóre osoby chore na bulimiC chorowały 
wczeWniej na anoreksjC. 

Choroba przejawia siC w: 

1. nawracaj>cych epizodach objadania siC o charakterystycznym przebiegu, które 
wystCpuj> przynajmniej dwa razy w tygodniu przez okres trzech miesiCcy. 

2. zachowaniach współwystCpuj>cych z powycszymi, a maj>cych na celu zapobieganie 
wzrostowi masy ciała podczas napadów objadania siC (prowokowanie wymiotów, 



naducywanie Wrodków przeczyszczaj>cych, głodzenie siC, poddawanie siC 
intensywnym ćwiczeniom fizycznym). 

3. nadmiernym uzalecnieniu samooceny od kształtów i wagi ciała. 

W czasie jednego napadu obcarstwa osoba chora potrafi wchłon>ć iloWć jedzenia, nawet w 

postaci nie przetworzonej, która starczyłaby do wykarmienia w ci>gu dnia kilku osób. 
Przyswojona wtedy iloWć kalorii wynosi nawet 30 - 40 tysiCcy, przy dziennym 
zapotrzebowaniu rzCdu 2,5 - 3 tysiCcy. Gwałtowna potrzeba jedzenia zwykle pojawia siC 
nagle, najczCWciej, gdy dziewczyna nudzi siC lub denerwuje, jest spiCta, czuje siC samotna, 
przygnCbiona, opuszczona. Napadom obcarstwa towarzysz> negatywne emocje w postaci 
poczucia braku kontroli nad jedzeniem oraz niemocnoWć jego przerwania. Pojawia siC tec 
uczucie wstydu, rozpaczy, bezradnoWci, a czasem myWli i próby samobójcze. Objadanie siC 
powoduje silny lCk przed przytyciem oraz drastyczne obnicenie samooceny. W zwi>zku z 
powycszym chore staraj> siC pozbyć zjedzonego pokarmu, prowokuj>c wymioty, stosuj>c 

głodówki, zacywaj>c Wrodki przeczyszczaj>ce lub odwadniaj>ce. Eliminowanie spocytego w 
nadmiarze pokarmu powoduje jednak, ce chore objadaj> siC coraz bardziej i coraz czCWciej. 
Doprowadzaj> w ten sposób do stanu zbliconego do uzalecnienia. Ich cycie całkowicie 

podporz>dkowane jedzeniu przypomina cycie osób uzalecnionych od alkoholu. Bulimia ma 
przebieg powolny i chore czCsto długo, nawet latami, ukrywaj> j> przed otoczeniem. 
Naprzemienne sekwencje przejadania siC i eliminowania rócnymi sposobami zjedzonych 

pokarmów powoduj>, ce waga ciała utrzymuje siC mniej wiCcej w normie.  

Czynniki sprzyjaj>ce zachorowaniu na bulimiC: 

1. OsobowoWciowe: 
o samoocena uzalecniona od s>dów innych, zwłaszcza wacnych osób, 
o nadmierna skłonnoWć do spełniania oczekiwaM innych ludzi, 
o skłonnoWć do perfekcjonizmu, 
o przyjmowanie kacdej krytycznej uwagi na swój temat jako cyciowej poracki, a 

najmniejszego niepowodzenia jako cyciowej klCski,  
o czCste zmiany nastroju, niestabilnoWć emocjonalna,  

2. Rodzinne: 

o atmosfera napiCć i nieporozumieM w rodzinie, 

o czCste nagłe konflikty o rzeczy błahe, 
o spory rodzinne nigdy nie s> rozwi>zywane, 
o nastroje wacnych dla dziecka osób s> zmienne i trudne do przewidzenia, 
o metody wychowawcze stosowane przez rodziców – rócne, 
o rodzina nie stwarza poczucia bezpieczeMstwa, 
o rodzice czCsto s> w otwartym konflikcie, 
o rodzinC cechuj> brak stałoWci i stabilnoWci, 
o system rodzinny utrudnia dzieciom uzyskanie autonomii, 

NastCpstwa bulimii: 

1. Biologiczne: 

o bóle głowy, miCWni, gardła, 
o osłabienie, 
o biegunki i zaparcia wynikaj>ce z naducywania Wrodków przeczyszczaj>cych, 
o rozstCpy skórne wynikaj>ce z wahaM wagi, 
o powiCkszenie Wlinianek przyusznych (tzw. twarz chomika), 



o uszkodzenia szkliwa zCbów w wyniku oddziaływania kwasu solnego z 
coł>dka, 

o uszkodzenia tylnej Wciany gardła i przełyku, 
o wiotkoWć coł>dka, 
o zaburzenia metaboliczne (wahania poziomu potasu, wapnia, chloru oraz 

niedobory witamin). 

2. Psychospołeczne: 
o pogłCbienie niskiej samooceny, 
o depresja i znaczne zagrocenie samobójstwem, 
o poczucie braku kontroli nad własnym cyciem, 
o duca labilnoWć emocjonalna, 
o koncentracja na sprawach zwi>zanych z jedzeniem, 
o psychiczne uzalecnienie od wymiotów, Wrodków przeczyszczaj>cych lub 

odwadniaj>cych. 

Zarówno na anoreksjC, jak i bulimiC, choruj> osoby młode, najczCWciej miCdzy 13 a 18 rokiem 
cycia. W ogromnej wiCkszoWci s> to dziewczCta i młode kobiety. ZapadalnoWć na tC chorobC 
chłopców i młodych mCcczyzn jest nieporównywalnie rzadsza. 

Choroba pojawia siC najczCWciej w okresie adolescencji, czyli w czasie, kiedy intensywnej 
zmianie podlega wygl>d fizyczny, a przekształceniu ulegaj> relacje młodego człowieka z 
innymi lud=mi w obrCbie systemu rodzinnego oraz w szerszym kontekWcie społecznym. W 
okresie tym u zdrowych osób trwa proces kształtowania siC poczucia tocsamoWci 
psychoseksualnej oraz uniezalecnienia siC od rodziców (separacja). Pojawienie siC zaburzeM 
odcywiania powoduje, ce osoby chore i ich rodziny nie podejmuj> zadaM wynikaj>cych z 
okresu rozwojowego. Choroba zastCpuje dorastanie, opó=nia lub uniemocliwia osi>gniCcie 
dojrzałoWci emocjonalnej i społecznej. 

Anoreksja i bulimia s> chorobami, które maj> swoje konsekwencje biologiczne, psychiczne i 
społeczne. Wymagaj> leczenia, czCsto interdyscyplinarnego (psychiatra, psycholog, 
endokrynolog). NiepodjCcie leczenia moce mieć powacne nastCpstwa, a w przypadku 

anoreksji prowadzi do Wmierci. 


