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MINDENNAPI LELKI SZENVEDÉSEINK
x.Fejezet: Evési zavarok
"- Egyre csak azt akartam,
hogy csodálják éhezésemet
- mondta az éhezımővész."
Franz Kafka: Az éhezımővész.

A táplálékfelvétel, az evés - létfenntartó ösztönünk megnyilvánulása - végigvonul
mindennapjainkon. Érdekes viszont, hogy az evés zavarai meglehetısen sokáig távol estek a
pszichiátriai gyakorlat elsı vonalától, inkább belgyógyászati osztályokon foglalkoztak velük.
Manapság egyre inkább elıtérbe kerülnek e furcsa betegségek. Sokat gyarapodtak az evés,
éhség, teltségérzés stb. szabályozásának biológiai és pszichológiai mechanizmusairól győjtött
ismereteink, egyszersmind e zavarok is szaporodtak, lassan már a bulvársajtó is ismert
betegségként kezeli az anorexiát, bulimiát. Talán jelez valamit a szakmai érdeklıdésrıl az is,
hogy az egyik legfontosabb USA-beli pszichiátriai szaklap, az American Journal of
Psychiatry egyik 1993-as számában gyakorlati vezérfonalakat kezdtek közölni különbözı
fontosabb betegségcsoportokról, s az elsı ilyen éppen az evészavarokról szóló összefoglaló
volt.
Mik is azok az evészavarok? Egészen pontosan, pszichológiai értelemben a
táplálékfelvételi magatartás zavarairól van szó, arról a fázisról tehát, mely a táplálék bejutását
jelenti a szervezetbe. Sokan használják az "étkezési zavar" kifejezést, de az étkezés inkább a
szociális rítus értelmében használatos, nem annyira pszichológiai értelmő fogalom. A
"táplálkozási zavar" pedig túlságosan tág kategória, az emésztéstıl az ürítésig az étel
feldolgozásának számos szakaszát implikálja. Könyvünkben az "evészavar" kifejezést
használjuk majd.
Az evészavaroknak két fı típusuk van: az anorexia és a bulimia. Hivatalos nevükön:
anorexia nervosa és bulimia nervosa - a jelzı (=ideges) a lelki tényezık fontosságára utal. Ez
nem is olyan új kelető dolog, régebben leginkább anyagcserezavarok, szervi eltérések oki
szerepét gyanították. Az anorexia kóros soványsággal jár (an: fosztóképzı, orexis: vágy,
étvágy). A bulimiára túlevési, falási rohamok jellemzıek, melyeket általában önhánytatás
követ. A görög eredető szó hő fordításban "ököréhséget" jelent (boüsz: ökör, limosz: éhség).
A kövérség, obezitás is tulajdonképpen az evészavarok közé sorolható, sok
pszichoszomatikus vonatkozása van, bár inkább belgyógyászati határterületi kérdéskörrıl van
szó (anyagcsere-zavarok, cukorbetegség, hormonzavarok következménye lehet például).
A pszichoszomatikus zavarok csoportjába sorolják az evés zavarait, mert pszichés
tényezık elıtérben állása mellett markáns testi elváltozások fejlıdnek ki. A test és lélek
szoros kapcsolatát igen jól felismerhetjük e betegségekben (is).
Az evészavarok története
A kövérség ısi probléma, a nagy test szimbolikusan igen sokféle jelentéső lehet: a
dominanciát, az erıt, hatalmat, az okosságot, termékenységet (példa: Willendorfi Vénusz!),
szépséget (hottentotta nık farzsírpárnája), élet-energiát egyaránt kifejezhet.
Az anorexia, illetve a kórosan sovány állapotok története több érdekes fázisra osztható.
Talán az elsı szakasznak az aszkétikus életmódot folytató szentek középkori felbukkanását
nevezhetjük. İk vallásos fanatizmusból vállalták a gyakran embertelen életmódot, testi
táplálék helyett beérték a szellemi táplálékkal. Az önsanyargatás legkülönbözıbb módozatai
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mellett alig ettek. E szentek egyike volt az 1943-ban szentté avatott Szent Margit is, IV. Béla
király lánya (1242-1271), akit a nemzetközi evészavar-irodalom is az anorexiával rokonítható
állapotok egyik elsı képviselıjének tart. A tatárdúlás után született Margitot apja Isten
szolgálatába ajánlotta. Így a lány a Nyulak-szigeti (késıbbi Margit-sziget) dominikánus
kolostor lakója lett, ahol önkorbácsolással, koplalással, imádkozással tengette életét. Amikor
apja férjhez akarta adni, fokozta a koplalást, elhanyagolta a tisztálkodást is. 29 évesen halt
meg kéthetes lázas állapot után. Több szent életrajza utal hasonló zavarra, illetve életmódra.
Itt kell megemlíteni azt is, hogy a vallásos böjt a testi-lelki megtisztulást célozta - ez a
szimbolikus jelentés a mai anorexiás betegekben sokszor visszaköszön. Máskor rituáliskultikus népi hagyományok utalnak a böjt szerepére: a magyar folklórból ismert ráböjtölés azt
jelenti, hogy bizonyos rendszerességgel böjtölve elérhetjük azt, hogy az, aki nem nyerte el
méltó büntetését valami miatt, bőnhıdjék. Itt a böjtölés agresszivitás kifejezıdésének tartható.
Érdekes az is, hogy a középkorban a nem vallásos meggyızıdésbıl folytatott evésmegtagadást az ördög mővének tulajdonították. Az ilyen boszorkányosságot például
boszorkánymérleggel próbálták igazolni: ennek egyik serpenyıjébe egy egészséges lányt
ültettek, a másikba pedig az ételt megtagadót, aki ha túl könnyőnek bizonyult, boszorkányság
vádjával illették - a következmények inkvizíciósak voltak. Azért túl könnyő, hogy seprőn
repülhessen!
Az éhezımővészek koplalása már a vásári mutatvány "rangjára" emelkedett
önsanyargatást jelenti: sokszor megélhetési forrást, hírnevet biztosított (ha bele nem halt a
"mővész" - ami néha elıfordult). Franz Kafkának "Az éhezımővész" címő novellája igen jól
illusztrálja ezt a bizarr aszkézist. Kafka egyébként valószínőleg maga is anorexiás volt.
A magyar történelem egy másik jól ismert alakja, akinek evészavara volt, Erzsébet
királyné (1837-1898). Az Európa egyik legszebb asszonyaként tisztelt Sissy számára a szépség
és karcsúság hajszolása szinte kényszerszerő volt. 172 cm-es testmagassága mellett testsúlya
soha nem haladta meg az 50 kg-ot, igen aktív volt, élsportolóként edzett, kora egyik legjobb
nıi lovasának számított. Sokszor éhezési ödémái voltak. Családjában több pszichiátriai zavar
fordult elı, például Rudolf fiának öngyilkossága mögött depressziót valószínősíthetünk - ez az
anorexia és a depresszió rokonságára utalhat. Maga Sissy egyébként depressziós is volt az
anorexiás vonások mellett.
A középkor evészavarai után az orvostudomány hatókörébe igazából csak a múlt
században került az anorexia. Igaz, az elsı híradás, mely igen valószínően anorexiás
betegekrıl szól, 1689-bıl származik, Richard Morton angol orvos tollából. İ ideges
elemésztıdésnek (nervous consumption) nevezte el ezt a tüdıbajtól és egyéb senyvesztı
betegségektıl elkülönítendı. Ezután szórványos leírásokat találunk egészen 1873-ig, amikor
egymástól függetlenül Sir William Gull angol és Charles Lasegue francia orvos közölte a
kórképet, elıször hisztériás anorexia, majd anorexia nervosa címen. Tulajdonképpen ekkor
került be a kórkép az orvostudomány hivatalosan elfogadott betegségei közé. A hisztériás
jelzıre érdemes még néhány szót vesztegetni. A múlt század végén a hisztéria az egyik
leggyakoribb nıi betegségnek számított, s annak a kornak jellegzetes, "divatos" zavara volt.
Ma sokak véleménye szerint az evészavarok tekinthetık a hisztéria örökösének, gyakori és
jellegzetesen nıi betegségrıl lévén szó. Ezek a korfüggı kórképek minden bizonnyal
társadalmi-kulturális tényezıkkel (is) kapcsolatosak. A múlt század testi leromlást okozó
leggyakoribb betegsége a tuberkulózis volt. Nem véletlen, hogy ennek címkéje mögött is
megbújhatott sok anorexiás beteg. Amikor ismert betegség lett az anorexia, csökkenni kezdett
a tuberkulózis gyakorisága - feltehetıen nemcsak azért, mert hatékonyabb lett a tbc elleni
küzdelem, hanem azért is, mert a tbc sokszor tévdiagnózis volt. Ugyanez állhat más
soványságot okozó kórképekre is: példa lehet a vashiány, vérszegénység, sápkór.
Az anorexia történetének e század elején volt egy hipofízis-korszaka is, amikor (az
agyalapi mirigy sorvadásának leírása után) azt tételezték fel, hogy a lesoványodások mögött
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leginkább a hipofízis elégtelenségét kell keresni. A terápiában is mirigy-kivonatokkal
próbálkoztak. Itt az a szokványos, gondolkodásunkra ma is jellemzı csapda ismerhetı fel,
hogy az ismeretlen eredető zavarokat megpróbáljuk visszavezetni ismert tényezık szerepére,
néha valószínőleg meglehetısen erıszakoltan, bár ennek a mechanizmusnak sok haszna is
lehet.
E század közepén a pszichoanalízis uralkodott el az evészavarok magyarázatában,
majd az 1960-as évektıl ismerték fel a testképzavar fontos szerepét anorexiában: azt, hogy a
betegek kórosan lesoványodva is kövérnek tartják magukat. A kutatások aztán egyre
szaporodtak, s mind a biológiai, mind a pszichológiai összetevık, mind a kezelés terén
(például: családterápia) sok újdonságokat hoztak.
A bulimia története rövidebb, s ebben bizonyára szerepe van annak, hogy a korábbi
évszázadok folyamán nem volt sok pazarolni való étel. Ha volt, mint a római birodalom dús
lakomáiban, akkor hedonisztikus nagyevések fordultak elı, amelyek során gyakori volt az
önhánytatás pávatollal, zsinegre kötött elefántcsont golyóval. Az ilyen "lakodalmi" túlevések
persze ma is elıfordulnak. Tudni kell azonban, hogy ez nem bulimia. Bulimiában a túlevés és
az azt követı önhánytatás rendszeres gyakorlattá fajul, általában titkoltan, bőntudattal,
depresszióval kísérve. Anorexiában is elıfordul ez a jelenség a betegek egy részében, ezért
régebben a bulimia az anorexia tünetének számított, nem külön betegségnek. Önállóvá válása
1979-tıl számítható, amikor Gerald Russell angol professzor több beteget ismertetett bulimia
nervosa néven. 1980-tól aztán végleg polgárjogot nyert a pszichiátriában, mert az akkor
kiadott USA-beli diagnosztikai és statisztikai kézikönyv harmadik kiadása (az úgynevezett
DSM-III) bulimia megjelöléssel külön betegségként osztályozta.
Látható, hogy a két alapvetı evészavar több szálon kapcsolódik egymáshoz, egyazon
spektrumon helyezkednek el, a bulimia félig-meddig az anorexiából nıtt ki.
Milyen gyakoriak az evés zavarai?
Az utóbbi két évtizedben gyakoribbá váltak, s ez az egyik tény, mely aláhúzza az
evészavarok aktualitását. A másik: súlyos betegségekrıl van szó, a legjobb evészavarklinikákon kezelt anorexiás betegek 8 %-a 10 éven belül meghal, vagy a nagyfokú testi
leromlás, vagy öngyilkosság következtében. Mivel általában fiatal lányokról van szó, ez az
adat ijesztı.
Az evészavarok fiatal lányok betegségei. Az Egyesült Államokban fiatal (18-35 éves)
nık között az evészavarok aránya 1-4 %-os, a bulimia mintegy háromszor gyakoribb, mint az
anorexia. Ismert tény, hogy az evészavarok "válogatnak" abban, kiket támadnak meg.
Általában a felsı- és középosztálybeliekben alakulnak ki, nıkben mintegy 10-50-szer
gyakrabban, mint férfiakban. Vannak fokozottabb kockázattal rendelkezı csoportok: ilyenek
az egyetemista-fıiskolás diákok, sıt, a középiskolások között is szaporodnak. A karcsúság
fontosságával járó foglalkozásokban szintén gyakoribbak, így manökenek, táncosok, egyes
sportágak képviselıi, férfiak esetében zsokék között, de a cukorbetegek és a
homoszexuálisok, vagy az adoptáltak is jobban ki vannak téve az evészavarok veszélyének,
mint az átlagnépesség. Fehérek között szintén gyakoribbak, mint feketék között. Mivel a
kezdeti felmérések nyugati országokban készültek, sok kutató arra gondolt, hogy specifikusan
a nyugati civilizáció kultúra-kötött zavarairól van szó. Bár igaz, hogy a fejlıdı országokban
igen ritkák ezek a betegségek, Közép-Kelet-Európában hasonló az arányuk, mint az USA-ban.
A hazai adatok is ezt húzzák alá: a felmérések a nyugati országok adataival egyezı
megbetegedési arányszámokra utalnak. Nagyon érdekes végigtekinteni azon az idıbeli
változáson, mely a betegségek altípusainak arányában észlelhetı: az 196O-as évekig a csupán
koplaló anorexia volt a leggyakoribb forma, a 7O-es években a bulimiás tünetekkel is járó
anorexia, a 8O-asokban a normális testsúlyú bulimia dominált, míg a 9O-es évekre az
úgynevezett multiimpulzív bulimia megszaporodása várható. Ez utóbbira személyiségzavar,
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különbözı önkontroll-zavarok (alkoholizálás, drog-fogyasztás, kleptománia, önsebzések,
öngyilkossági kísérletek, promiszkuitás) jellemzıek. Ezen gyors változások kialakulásában
ismét társadalmi-kulturális tényezıknek lehet jelentıségük.
A fiatal, tizenéves korosztályokban az anorexia a harmadik leggyakoribb betegség a
kövérség (ha ugyan ezt betegségnek tekinthetjük) és a tüdıasztma után. Mindhárom
pszichoszomatikus zavar! Ez már népegészségügyi jelentıségő problémakört sejtet. Az is
népegészségügyi vonzatú, hogy a teljesen kifejlett kórképek mellett igen nagy az aránya a
részleges szindrómáknak, egyes bulimiás tüneteknek (falásrohamok, hashajtóhasználat,
diétázás). Így például középiskolás-egyetemista diáklányok között a falásrohamok egyes
észak-amerikai felmérések szerint 60%-os arányban is elıfordulnak! Van olyan vélemény is,
hogy ezek a sokszor átmeneti jelenségek a személyiségfejlıdés szokványos tartozékai, nem
minısítendık kóros eltéréseknek.
Olyan adat is van, s ez az evészavarok komplex voltára utal, mely szerint az utóbbi
évtizedekben inkább az enyhébb zavarok szaporodtak meg, a súlyosabb formák aránya melyekhez biológiai hajlam is szükséges - relatíve állandó. Ebbıl is kitetszik, hogy az
evészavarokban is, mint a többi pszichoszomatikus zavarban, a testi-biológiai és lelki
tényezık bonyolult egymásra hatását tapasztalhatjuk.
Az obezitás, kövérség aránya általában a népesség egyharmadának felel meg, bizonyos
csoportokban 50 % fölötti, például a kellı képzettség nélküli vezetı beosztású férfiak
kétharmadában fordul elı; ez esetben a háj jelzi a hatalmat, dominanciát egyéb képességek
helyett.
Az evészavarok gyakran rejtettek, több olyan betegünk volt például, aki 10-15 éves
bulimiája miatt jelentkezett, addig nem tartotta betegségnek furcsa zavarát, csupán rossz
szokásnak. Sokszor a családtagok sem tudnak a bulimiáról, a beteg titokban zabál és hány.
Milyen tünetekkel járnak az evészavarok?
A fejezetben elıforduló esetismertetések valódi esetrészletekbıl álló kitalált
történetek, a neveket és egyéb adatokat is megváltoztattuk.
Nóra 14 éves koráig dundi, túlsúlyos volt. 16 éves korában, kórházi felvétele elıtt egy évvel
nyáron fogyókúrázni kezdett, hogy csinosabb legyen. İszre 45 kg-ra fogyott (testmagassága
165 cm), menstruációja azóta nincs. Egyre kevesebbet evett, az étkezések a családban igen
feszült légkörben zajlottak, szülei erıltetni próbálták az evést, Nóra tiltakozott, sírt.
Leginkább növényi magvakból álló dolgokat fogyasztott, édességet egyáltalán nem, pedig
korábban szerette a csokoládét. Étkezéskor órákig piszmogott, két zsemlét egy órán át evett
például. Mindemellett két évvel fiatalabb öccsének el szokta készíteni az ételt és szinte
parancsolni szokott neki, hogy egyen. Testsúlya fokozatosan tovább csökkent, a tanárai már
üzentek a szülıknek, hogy a fogyás miatt vigyék orvoshoz. Errıl Nóra hallani sem akart, nem
tartotta betegnek magát. Testsúlya 35 kg-ra csökkent, arca beesett, járomcsontja kiugrott.
Emellett haskörfogatát cm-szalaggal rendszeresen mérte, ha több volt a kelleténél, semmit
nem vacsorázott. Igen mozgékony volt, a szemetet például több részletben vitte le,
mindannyiszor szaladva a lépcsın. Igyekezett késın indulni az iskolába, hogy aztán
futhasson. Szülei nem bírtak vele, a család élete az evés és nem-evés körül forgott. Végül az
iskolaorvos határozott fellépésére szülei gyermekosztályra vitték, ahol fel is vették, majd
pszichiátriai osztályra került át.
Tünde 22 éves korában került kórházba három éve fennálló falási rohamok miatt. Korábban
kissé túlsúlyos volt, de nem feltőnıen. Egyetemre került, ahol belépett egy tánccsoportba.
Egyre jobban vigyázni kezdett a testsúlyára, reggeli helyett néha csak cigarettázott. Napjában
többször is ellenırizte testsúlyát. A kezdeti koplalás után rájött (ebben Lady Di életérıl szóló
újságcikkek is segítettek neki), hogy ha kihányja, amit eszik, a kecske is jóllakik és a káposzta
is megmarad. Titokban hányt, naponta 2-3-szor is, fıleg ebéd és vacsora után. Általában

5
egyedül evett, zavarta, ha mások látják. Szülei hónapokig nem tudták, hogy hányni szokott,
bár egyetemistaként is náluk lakott. Rászokott a hashajtókra is, ha a hányást elégtelennek
érezte, 4-5 hashajtó tablettát is bevett. Menstruációja hónapokig kimaradt, teljesen
rendszertelen. A táncot túlzásba vitte, intenzíven gyakorolt, néha hosszútávon futott. Hangulat
egyre nyomottabb lett, tanulmányi teljesítménye rosszabbodott. Testsúlya nem csökkent
kórosan, fogai viszont erıteljesen romlani kezdtek. Kiderült, hogy manöken ismerısei között
még két lány hasonló problémákkal küzd. Sokáig nem akart orvoshoz fordulni, rossz
szokásnak vélve panaszait, s az egyik újságban megjelent ismertetés után szülei rábeszélésére
fordult pszichiáterhez.

Az anorexia és bulimia ma leginkább használatos diagnosztikus kritériumait mutatjuk
be rövidítve a következıkben; ez a rendszer a korábban említett USA-beli DSM-III revideált
kiadása 1987-bıl. Ennek megfelelıen az anorexiának a következı kritériumai vannak:
• félelem az elhízástól soványság esetén is (ezt röviden súlyfóbiának hívhatjuk);
• testképzavar, azaz a beteg túl kövérnek érzi magát veszélyes soványság esetén is;
• legalább 15 %-os súlycsökkenés az elvárthoz viszonyítva;
• nıknél a menstruáció elmaradása.
Az ennél is újabb DSM-IV rendszerben elkülönítik az anorexia bulimiás és nembulimiás altípusát (az elızıben vannak bulimiás falásrohamok és önhánytatások, az utóbbira
"csak" a koplalás jellemzı).
Az anorexia testi tünetei között a néha extrém soványság a legfeltőnıbb (saját
betegeink között 24,2 kg volt a legalacsonyabb testsúly 172 cm-es testmagasság mellett!). A
testhımérséklet, a pulzusszám, a vérnyomás alacsony. Szívritmus-zavar elıfordul, különösen
hányás esetén a káliumvesztés miatt. A bır száraz, rajta csecsemıkre jellemzı piheszır
jelenik meg, hajhullás gyakori. Meglassul a tápcsatorna mőködése, hormonzavarok (a
menstruáció elmaradása is ide sorolható), különbözı anyagcsere-zavarok léphetnek fel - ezek
következményesek, a testi leromlás velejárói. A csontok törékenyek, mert mészhiányosak.
A testi tünetek mellett egy átlagos anorexiás lányra a következı pszichés
jellegzetességek vagy zavarok érvényesek. A betegek intelligensek, amint az a társadalmi
hovatartozásból is gyanítható. Teljesítmény-orientáció, tökéletességre törekvés, izolációhajlam, kényszeres rituálék, túlkontrolláltság, az érzelmek kerülése, hiperaktivitás (ez lehet
hosszútávfutás is, vagy például napi 300 felülés!), testképzavar jellemzi ıket. Félnek a
különbözı belsı késztetésektıl, a szexualitástól is. Az evést nyíltan vagy burkoltan
visszautasítják, másoknak készítenek ételt, de maguk nem fogyasztanak belıle. Nagyon
fontos, sokszor az egész kórkép középpontjában áll (ennélfogva döntı terápiás támadáspontot
is jelent), hogy az anorexiás beteg viselkedésével az egész családot kontrollálja, manipulálja.
Az evés visszautasítását jó eszköznek találja a beteg arra, hogy elérjen valamit a családban.
Az evés ugyanis akaratlagosan befolyásolható, de ha kényszeríteni akarják a beteget,
étvágyhiányra panaszkodik - az étvágy már nem akaratlagos, hiszen bonyolult biológiaipszichológiai szabályozás alatt áll, így tehát a család nem büntetheti a beteget. Ha egyéb
hajlamosító okok is fennállnak, igen hamar kialakul ennek a "fortélynak" az eszköz-jellege, s
bár tudattalanul, de manipulatív értéke. Az is kiemelendı, hogy az anorexiás betegeknek
általában nincs betegségtudatuk, vagy csak részleges, nincsenek tisztában állapotuk
súlyosságával. Nem akarnak változást, nem mőködnek együtt, így gyakran indulatokat
váltanak ki környezetükbıl, vagy a kezelést végzıkbıl. Sokan nem tekintik ıket "igazi"
betegnek, ami azért érdekes, mert testileg igen veszélyes állapotról van szó.
Természetesen sok belgyógyászati vagy egyéb (akár pszichiátriai) kórképben is
kialakulhat nagyfokú lefogyás, ennek okát mindig alaposan kutatni kell. Vannak olyan
pszichiátriai betegek, akik például téveseszméik miatt nem esznek, vagy igen korlátozott
diétán élnek (gyakran mérgeztetéstıl félve). Másik példa: a depresszió igen gyakori tünete a
fogyás.
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Az anorexia fiatal lányok betegsége, általában 12-18 éves korban kezdıdik. A
bulimiához érettebb személyiség szükséges, így az valamivel késıbb indul. Nem ritka
mindkét nagy evészavarban, hogy a betegség kialakulása elıtt kövér volt a beteg, majd emiatt
nagyon aggódott, fogyókúrát kezdett, le is fogyott, aztán nem tudta már ellenırzése alatt
tartani a súlykontrollálást.
Nézzük a bulimia kritériumait az említett rendszernek megfelelıen:
• falási, túlevési, zabálási rohamok;
• általában önhánytatás, vagy hashajtóhasználat, koplalás, intenzív testedzés a hízás
elkerülésére;
• legalább heti két falásroham minimum három hónapon át;
• állandó, túlzott törıdés az alakkal és testsúllyal.
Van egy átmeneti forma is, amelyet a bulimia szelídebb változatának tartanak, ez a
túlevéses zavar (ezt hívhatjuk kényszerevésnek), ami szintén falásrohamokkal jár, de nincs
utána testsúlycsökkentı manıver. Ezek az egyének rendszerint kövérek.
A bulimia jelentkezhet anorexiával társulva (ezt bulimarexiának is hívják).
Leggyakrabban normális testsúllyal jár, ritkábban kövérséggel társulva (ez a bulimiás
obezitás). A tünetek között elsısorban az evés fölötti kontroll elvesztése említendı. A
falásrohamok általában rejtettek, titkoltak, bőntudattal kísértek. A testsúlycsökkentı
rendszabályok néha extrém mértéket öltenek. Egyes betegek naponta 10-20-szor is hánynak,
vagy igen intenzív testedzést folytatnak, mintegy szenvedélyszerően. A testképzavar hasonló
az anorexiában észlelthez. A falásrohamok néha rítusszerő, kényszeres formát öltenek: a
betegek ugyanazt eszik, esetleg jelzıanyagot is esznek, hogy a hányadékban követni tudják,
hol tartanak. Helyreállítják a hőtıszekrény eredeti állapotát, aztán a kertnek mindig ugyanazon
sarkába hánynak. Hogy milyen erıs kényszer hajtja a betegeket bizarr evési szokásaik őzésére,
azt jól illusztrálja annak a betegnek a példája, aki összedrótozta állkapcsát a túlevés elkerülése
érdekében. A falásrohamok olykor éjszaka jelentkeznek, félálomszerő állapotban. Többféle
altípust lehet tehát elkülöníteni a bulimián belül is. Egy érdekesség: annak alapján, hogy
elsısorban mit fogyaszt a falásroham alatt a beteg, édes és sós bulimiát is megkülönböztetnek.
A gyakran rejtett bulimia felismerésében a fogorvosoknak nagy szerepük lehet,
ugyanis a betegek fogainak belsı felszínét a hányadék gyomorsavtartalma károsítja,
zománcpusztulást okoz. Ha tehát egy fogorvos egyetemista (korú) lányt lát igen rossz,
zománchiányos fogakkal, esetleg soványan, joggal gyanakodhat bulimiára, s küldheti
pszichiáterhez a beteget. A hányások következménye szívritmus-zavar is lehet, amint azt
anorexiánál említettük. A testi szövıdmények között a gyomor megrepedését is meg kell
említeni, mely a szívritmus-zavar és az öngyilkosság mellett az 1 % körüli bulimiás halálozás
oka lehet. A többi testi tünet (anyagcsere-zavar, hormonzavar stb.) az anorexiában
észleltekhez hasonló.
Érdekes, hogy az evészavarban szenvedık álmainak tartalmát vizsgálva kiderült, hogy
bulimiások között az álmok 58 %-a étellel volt kapcsolatos, míg anorexiában ez az arány 26
% volt. Ez az étellel való túlzott foglalkozásra utal, mely ezek szerint még a betegek álmaiban
is kísért.
Az anorexia és a bulimia közötti különbségek a következıkben ragadhatók meg: az
anorexia fiatalabb korban kezdıdik (18 éves kor elıtt), a személyiség éretlenebb, a testsúly
nagyon alacsony, a testsúly-ideál a normális alatt van, a nemi jelleg hiányzik, a szexualitás
tagadott, a tünetek nyilvánvalóak, demonstratívak, a családhoz kötıdés erıs, a társas
kapcsolatokra mások kontrollálása jellemzı, s az önkontroll is igen erıs - bulimiában e
jellemzıket ellenkezı elıjellel találhatjuk meg.
Az evészavar-típusok rokonságáról
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A különbségek ellenére sok az átfedés az anorexia és a bulimia között. Ezt fejezi ki az
evészavarok kontinuum-hipotézise: folyamatos spektrum mentén képzelhetjük el ıket,
átmenetek, kevert formák vannak közöttük. Ez az elképzelés ma eléggé elterjedt a
pszichiátriában, ugyanilyen spektrumról van szó a hangulati élet zavarait, vagy a
kényszerbetegséget, vagy a szorongásos zavarokat illetıen. A régebbi merev határú kórképek
helyett az "életszagúbb" keveredések, átmenetek, rokonságok, együttjárások (ezt hívják
komorbiditásnak) elemzése áll a figyelem elıterében, a statikus szemlélet helyett a dinamikus
dívik.
Nézzünk néhány alcsoportot. Ha a testsúly szerint haladunk, a sovány anorexiásokon
belül vannak csak diétázó-koplaló, úgynevezett restriktív anorexiások, valamint
bulimarexiások. Ezután a normális testsúlyú bulimia következik, majd a kövérek egy
csoportjában észlelhetı bulimiás obezitás, végül a stabil extrém obezitás. A kövérek között
elkülönítik a "sovány-kövér" egyéneket, akik testsúlya átlagos vagy magas, de
pszichológiailag anorexiásként viselkednek: aggódnak alakjuk, testsúlyuk miatt, életük jó
részét ez az aggodalom tölti ki. Másik altípusa a kövérségnek a korábban említett túlevéses
zavar vagy kényszerevés, melyben a túlevések mellett nincsenek érdemleges súlycsökkentı
szokások.
A kórképek idıvel átmehetnek egymásba, azaz idıbeli, dinamikus kontinuum is van
közöttük. Gyakori, hogy a kezdetben kövér lány fogyókúrát kezd, majd anorexiás lesz, ami
néhány év után átmehet bulimiába. Ugyanilyen kontinuum észlelhetı a súlyosságra
vonatkozóan is; amint láttuk, az utóbbi években inkább az enyhe formák szaporodtak meg.
Feltétlenül fel kell hívni a figyelmet egy különös formára, a férfiakban észlelhetı
"fordított", inverz anorexiára. Már az is fordított, hogy fiúkban jelentkezik, nem lányokban.
Ezek a fiúk soványnak tartják magukat, testépítésbe fognak, igen izmosak lesznek, de például
110 kg-osan is satnyának érzik a testüket, nyáron vastag dzsekit vesznek fel, nem mernek
strandra menni, mert félnek attól, hogy soványságuk miatt nevetség és megvetés tárgyai
lesznek. A body building elısegítése céljából anabolikus szteroidokat szednek, s emiatt már
több haláleset elıfordult hazánkban! Itt tehát pontosan fordított a testképzavar, mint
anorexiában. Nem nehéz felismerni a kulturális ideálok szerepét ebben a tekintetben. A
lányokra a karcsúság-ideál érvényes, a fiúkra az erı-ideál. A lányok számára Lady Di, Jane
Fonda lehet a minta, a fiúknak Arnold Schwarzenegger. Ezeknek az ideáloknak a túlhajtott
követése szintén igen lényeges az evészavarok létrejöttében.
Az evészavarok kialakulásában szerepet játszó tényezıkrıl
Az evészavarok tipikusan pszichoszomatikus zavarok, sokan éppen mintának is
tekintik ezek között. Bonyolultan szövıdnek bennük a biológiai, a pszichológiai, és a
társadalmi-kulturális tényezık. Mindenekelıtt igen lényeges azt leszögezni, hogy nem egy
okra visszavezethetı zavarokról van szó. Komplex értékelésre van szükség, melynek során
elemezzük a betegség kialakulásában szereplı hajlamosító, prediszponáló, továbbá a zavar
jelentkezését kiváltó, siettetı, valamint az azt fenntartó tényezıket. Láthatjuk tehát, hogy nem
egyetlen okot kell kárhoztatnunk, hanem inkább különbözı (önmagukban nem sok vizet
zavaró) faktorok együttállásával, konstellációjával, egymásra hatásával magyarázhatjuk ıket.
Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy valamilyen központi jelenség(ek)nek ne tulajdoníthatnánk nagyobb, akár döntı szerepet (hiszen a kezelést is ezeknek megfelelıen kell
irányítanunk, "céloznunk"). Ezekben a többoldalú értelmezést kívánó zavarokban a
hagyományos ok-okozati logika kevés. Többet jelent a rendszerszemléleten alapuló cirkuláris
oksági modell, mely leginkább a tyúk - tojás példáján szemléltethetı: az egyik oka is,
következménye is a másiknak, kapcsolatukat legjobban fejlıdésében lehet megérteni. Az ilyen
kör alakú szabályozási rendszer több pontján be lehet avatkozni. Az evészavarok
megértésében is ez a gondolkodás segíthet leginkább.
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Az evészavarokra hajlamosító tényezık egyéniek, családiak és szociokulturálisak
lehetnek. Az egyéni kockázatnövelı hatások között számon tartják a biológiai okokat, az
önészlelés, önértékelés zavarait, bizonyos személyiségvonásokat, a kövérséget, vagy a
belgyógyászati betegségek közül a cukorbetegséget (annak is az inzulinnal kezelt formáját).
Az evészavarral rendelkezı férfiak között viszonylag sok a homoszexuális. A két alapvetı
ösztön, a létfenntartás és a fajfenntartás ösztöne szoros kapcsolatban van egymással - érthetı,
hogy evészavarokban nem ritkán találunk szexuális zavarokat. Családi kockázatot jelent az
evészavarokkal többé-kevésbé rokonságban álló betegségek elıfordulása (depresszió vagy
más hangulatzavar, alkoholizmus), vagy a kulturális minták felnagyítása (a nıi karcsúság
fokozott érték a családban), vagy a gyermekek önállósodását nehezítı családi kapcsolatok. A
szociokulturális kockázati tényezık elsısorban a nıi nemet és a fiatal kort említhetjük, de a
társadalmi rétegek szerinti és a foglalkozások közötti különbségek is ide tartoznak. A
karcsúságideál terjesztése, a mai korra jellemzı teljesítménykényszer, a nıkre háruló hatalmas
szereptúlterhelések (egyszerre kell csinosaknak, karcsúnak, okosnak lenniük, ugyanakkor
ellátni a háztartást, megfelelni, jól teljesíteni a munkahelyen) szintén igen lényegesek. A
betegség-kiváltó tényezık különbözı, stresszt okozó események általában, melyek
diétázáshoz, fogyáshoz vezetnek. A fenntartó tényezık igen sokfélék, a biológiai
következményektıl a környezeti, családi, társadalmi helyzetváltozás hatásáig.
Tekintsük át azokat a területeket, melyeknek jelentıségük lehet az evészavarok
kialakulásában. Ezek nem jelentenek univerzális érvényő elméleteket, inkább részigazságokat
ragadnak meg, melyeknek egyes betegek vagy egyes alcsoportok megértésében nagy értékük
lehet - hiba volna azonban minden evészavaros beteget egy kaptafára gyártott elméletekkel
beskatulyázni, mert ezzel a segítés esélyei csökkennek - nem veszünk figyelembe olyasmit,
ami nem illik az elméletbe. Más betegségre is vonatkozik: ne az elmélet és iskola, hanem a
beteg számítson.
Az evészavarokban észlelhetı biológiai elváltozások
Számos vizsgálat igazolja, hogy biológiai tényezıknek jelentıs szerepük lehet a
táplálkozási viselkedés szabályozásában és zavaraiban. Gyakori érv például az, hogy
egypetéjő ikrek között milyen mértékő egybeesést, konkordanciát találunk akkor, ha az ikerpár
egyik tagja megbetegszik. Bulimiában azt találták, hogy egypetéjő ikrek között az egyezés 22
%, azaz 100 olyan iker között, akinek bulimiában megbetegszik a testvére, 22-ben várhatjuk a
bulimia jelentkezését. Kétpetéjő ikrek között ez a szám 5-6 %. Meglepı, hogy anorexiában
viszont nagy az egyezés, 56 % körüli. Mivel mind az egypetéjőek, mind a kétpetéjőek
azonosnak mondható körülmények között nevelkednek, a különbségért legvalószínőbben az
örökletes tényezık lehetnek felelısek - ismert, hogy az egypetéjőek azonos, a kétpetéjőek
különbözı génállománnyal rendelkeznek. A genetikai vizsgálatok tehát arra utalnak, hogy
anorexiában az örökletes tényezık szerepe nagyobb, bulimiában a külsı, környezeti hatások
fontosabbak. Ez azért furcsa, mert egy spektrumba tartozó zavarokról van szó.
A táplálékfelvétel, az éhség-teltségérzés szabályozása igen bonyolult, sok
idegrendszeri struktúra vesz részt benne. Régóta ismert például, hogy a hipotalamusz
különbözı részeinek károsodása vagy ingerlése milyen befolyást gyakorol az éhségre. Ha a
hipotalamusz oldalsó részét sértik, a vízfelvétel és a táplálékfelvétel hiánya következik be. Ha
ezt a területet ingerlik, az ellenkezıje történik. Ha az ingerlés során nincs táplálék a kísérleti
állat közelében, akkor érdekes módon a mozgásos aktivitás növekszik meg - ez azt jelzi, hogy
az evés és a mozgás között valamilyen szintő vetélkedés van. Az, hogy melyik kerül elıtérbe,
a környezeti tényezık függvénye. Az anorexia nagyon gyakori tünete, hogy a beteg hiperaktív,
fáradhatatlanul lót-fut, túlzásba viszi a sportolást, testedzést. Ez jól magyarázható a fenti
mechanizmus ismeretében. Némileg szenvedélyszerően őzik ezek a betegek a testedzést, s ez
az egyik érv az evészavarok szenvedélybetegség-elmélete mellett. Az evés megtagadása és a
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fáradhatatlan testgyakorlás közötti szoros kapcsolatban szerepe lehet az endorfinoknak
(="endogén morfin", az agyban keletkezı, morfinszerő hatást okozó peptidláncokat nevezik
így). A futás ugyanis endorfin-felszabaduláshoz vezet, ez önjutalmazásnak, öningerlésnek
számít, nincs fáradtságérzés, s a hangulat is jobb lesz, azaz a depresszió csökken (ez pedig az
evészavarok depresszió-elmélete mellett szóló adat). Valószínő, hogy az evészavarok többféle
altípussal rendelkeznek, s a hiperaktivitásal járó forma ezek egyike lehet.
A hipotalamusz szerepe után tekintsük át azokat a neurotranszmitter (ingerületátvivı)
rendszereket és hormonokat, amelyek lényeges hatással vannak a táplálék felvételére. Az
agyalapi mirigyben termelıdı és a mellékvesekérget stimuláló hormon például
étvágytalanságot okoz, azaz anorexigén hatású. Anorexiás betegekben volt is olyan vizsgálat,
mely ennek a hormonnak a magasabb koncentrációját mutatta ki anorexiások agy-gerincvelıi
folyadékában. E hormon hatását az egyik legismertebb ingerületátvivı anyag, a szerotonin
fokozza (étvágytalanság), a másik ilyen ismert anyag, a noradrenalin csökkenti (evési
késztetés). A táplálékfelvételt legerısebben fokozó anyagok a hasnsyálmirigyben termelıdı,
néhány aminosavból álló peptidláncok, a neuropeptid Y és a peptid YY (NPY és PYY). A
neuropeptid Y-t "bulimin"-nek is nevezik igen erıs éhség-provokáló hatása miatt. Különös
benne az, hogy leginkább a szénhidrátok felvételét fokozza: tudvalevı, hogy a bulimiások
inkább szénhidrátokat fogyasztanak a falásroham során. Ehhez kapcsolódik az a megfigyelés
is, hogy az úgynevezett téli depresszióban ugyanez a szénhidrát-sóvárgás figyelhetı meg újabb adat a depresszió-rokonsághoz. Az endorfinok egyébként befolyásolják a táplálékkeresı
magatartást, tehát a motivációs rendszer részei is. Ezenkívül módosítják az ételek érzékszervi
minıségeit: ízek, illatok stb. étvágygerjesztı vagy ellenkezı hatására gondoljunk.
Az agyban mőködı anyagok mellett a test egyéb területén aktív vegyületek is
megemlítendık. Ezek a gyomor ürülését, a belek mőködését szabályozzák, érthetı tehát, hogy
ilyen úton befolyásolják a telítettségérzést.
Térjünk vissza a neurotranszmitterekre. A mai pszichiátriában ezeket vizsgálják
leginkább, a zavarok többségében valamilyen szerepük van, s a ma használatos pszichiátriai
gyógyszerek is ezekre hatnak, közvetítésükkel befolyásolják a lelki mőködéseket. Lehet ezt
akár tudományos divatnak is tekinteni - ahhoz viszont nem fér kétség, hogy e "divat" mögött a
betegeken való hatékony segítés szándéka áll.
Anorexiásokban a noradrenalin és lebontási terméke csökkent koncentrációjú a vérben,
a vizeletben, az agy-gerincvelıi folyadékban egyaránt. Ezek az eltérések a súly
visszanyerésével általában normalizálódnak, bár az agy-gerincvelıi folyadékban ekkor is
alacsonyabb marad a noradrenalin-szint, azaz a betegségre általában jellemzı elváltozásról
lehet szó.
Napjaink "sztárja" a neurotranszmitterek között a szerotonin. Sok betegségben
tulajdonítanak neki szerepet, rengeteg vizsgálat tárgya, receptorainak számos altípusát
izolálták már. A szerotonin a telítettségérzést fokozza, tehát csökkenti a táplálékfelvételt.
Anorexiában és bulimiában is mutattak ki eltéréseket anyagcseréjében, melyek nem
bizonyultak mindig következetesnek. Lehetséges, hogy az anorexiában idınként észlelt
szerotoninaktivitás-növekedés hozzájárul az evés elutasításához, a bulimiában észlelt
csökkenés az aktivitásban pedig ismét a depresszió felé teremthet kapcsolatot: depresszióban a
szerotonin aktivitása csökken. Igazolt az is, hogy bulimiában a szerotonin koncentrációját
fokozó antidepresszívumok hatékonyabbak, mint anorexiában.
A hormonokat tekintve igen sok vizsgálat készült. Ez endokrin-rendszer eltérései
inkább másodlagosak, a fogyás következményei. Nem minden eltérésre vonatkozik azonban
ez: az anorexiát például hormonális szinten is bizonyos gyermekkori állapot jellemzi, a nıi
nemi hormonok csökkenése nem csupán a testsúlyvesztés következtében észlelhetı. Ha az
anorexiás beteg javul, sokszor látjuk azt, hogy a testsúly már hónapok óta normális, de a
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menstruáció még nem tért vissza. Másik érdekes viszonyítási alap: az éhezı nık (például
Afrikában) anorexiának megfelelı testsúly mellett menstruálnak és szoptatnak.
Alig vizsgálják az ízérzést és egyéb, úgynevezett hedonikus (érzékszervi minıséget
jelzı, örömforrást jelentı) tényezıket evészavarokban. Nemcsak az elfogyasztott étel
mennyisége csökken evészavarokban, hanem minıségi változások is jelentkeznek. Már volt
szó a bulimiások szénhidrát-kedvelésérıl. Anorexiában ellenkezıleg: sokan szénhidrátfóbiáról is beszélnek. Felmerült a lehetıség, hogy az evészavarokban az ízérzés megváltozása
döntıbb zavar, mint azt feltételezik. Egy vizsgálat szerint anorexiások az átlaghoz viszonyítva
a nagyobb cukortartalmú és lényegesen alacsonyabb zsírtartalmú ételeket tartják a
legízletesebbnek. Az édes ízhez való vonzódást az endorfin-szint emelkedésével hozzák
összefüggésbe. Más vizsgálók szerint az ízérzés az evészavarok mindkét fı típusában
csökkent, s ezt nyomelemhiánynak és hormonális változásoknak tulajdonítják. Az ízérzés
vizsgálatával korán ki lehetne szőrni az evészavarokra hajlamos egyéneket egyes szakemberek
szerint.
Pszichológiai tényezık az evészavarok kialakulásában
A tápláléknak, evésnek, ételnek nem csupán biológiai, önfenntartó értelme és célja
van, hanem - mint minden rendszeres tevékenység, viselkedés, szokás és rítus - az idık
folyamán felruházódott sok-sok szimbolikus jelentéssel. Ezek a jelentések néha annyira
elıtérben állnak a betegségalakulásban, hogy megértésük nyújthatja a legjobb magyarázatot az
adott beteg zavarára. Az evészavarokat elemzı pszichológiai elméletek ebben nyújtanak nagy
segítséget.
Az evészavarokban szenvedı betegek érzelmekkel és asszociációkkal ruházzák fel az
ételt vagy testtájaikat: az étel vagy evés használható lázadásra, büntetésre, bőnösség
kifejezésére, megtisztulásra, mások kontrollálására. Láttuk korábban a ráböjtölés említésekor,
hogy mások szimbolikus megölésére is "jó" a nem-evés. A koragyermekkori tanulás, például
az etetéssel, a gyermek önállóságra való törekvéseivel, elutasítással, daccal kapcsolatos elsı és
ezért igen fontos szokások érzelmi jelentést kapnak. Az a gyermek, akit minden sírásra
etetéssel vigasztalnak, általános feszültségcsökkentı módszerként tanulja meg az evést, s
késıbb is evéssel reagálhat szorongásokra, rossz hangulatára, vágyainak kudarcára, dühének,
agresszivitásának jelentkezésére.
A pszichoanalízis a személyiség fejlıdésében az elsı fázisnak az oralitást tartja, azaz
az ösztönöknek a szájhoz kötött kielégülését, gondoljunk a szopásra, vagy arra, hogy a
csecsemı mindent a szájába vesz. Az evészavarban szenvedık erre a kezdeti fejlıdési
szakaszra lépnek vissza pszichológiailag: életük központi területe lesz az evés, az étellel való
foglalkozás. A pszichoanalízis elsı evészavar-elméletei azt tételezték fel, hogy az anorexia
védekezés a szájon át való megtermékenyülés vágyával vagy félelmével szemben. A
szexualitásnak igen sok köze van az evéshez, ennek számos kultúrantropológiai bizonyítéka is
van. A két alapvetı ösztön sok szálon összefügg. Következı esetrészleteink a szexualitás
szerepére hívják fel a figyelmet evészavarokban.
A 19 éves Bea két éve teherbe esett egy futó kapcsolat során. Az abortusz után kezdett hányni,
fogyni, hogy hasát minél kisebbnek lássa. Irtózott attól, ha az ételtıl hasa nagyobb lett,
mérıszalaggal ellenırizte haskörfogatát, s ha az 1-2 cm-rel nagyobb volt a vártnál, teljesen
kétségbe esett, nem evett, hánytatta magát. Hasának növekedése a terhességre emlékeztette, a
hányással pedig meg akart szabadulni az "idegen anyag"-tól, mely testében van. Testsúlya 32
kg-ra csökkent a napi kétszeri hányások során.
Mónika 23 éves egyetemista volt, amikor kezelésre jelentkezett. Korábban igen csinos volt, de
az utóbbi félévben sokat fogyott, 34 kg-ra csökkent testsúlya. Félénk, gátolt lévén nehezen jött
felszínre az az esemény, mely után súlyos fogyása kialakult. Egyszer majdnem
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megerıszakolták, a kabátot levették róla egy lakótelep sötét házai között, ekkor elájult, majd
valaki segítségére sietett. Kiáltani sem tudott, nem tudott mit kezdeni a támadással. Ezután
kezdett koplalni - félig tudatosan -, hogy ne legyen olyan kívánatos a férfiak számára. Az is
kiderült, hogy nıvérét egyszer valóban megerıszakolták, s ez a családban nagy
megrázkódtatás volt.

Elıfordul, hogy a falás-hányás ciklusok öningerlés-szerő élvezetet okoznak a
betegnek, kissé a maszturbációra emlékeztetve - mindezt a betegek interpretálják így. Nem
ritka az sem, hogy a serdülıkor táján ébredı szexuális vágyak elnyomását szolgálja a zabálás,
vagy a lesoványodás. Ez késıbb is elıfordul: a házasságkötés vagy szülés utáni elhízásoknak
nem hormonális magyarázata van, hanem a háj megvédi a vágyaktól az egyént. A kövérség, a
háj mögött rengeteg pszichológiai jelentés van, ezt kövér betegek pszichoterápiája során
tapasztalhatjuk.
A szexualitás elnyomását anorexiában rendszeresen tapasztalhatjuk: az általában
serdülı vagy fiatal lányok nemtelenné fogynak, nıies zsírpárnáik eltőnnek, öltözködésük is
nemtelenné teszi ıket, gyakran bı ruhákat öltenek, hogy eltakarják soványságukat. Az is
elıfordul, hogy nem vesznek tudomást testi leromlásukról (testképzavar, emellett a
betegségtudat hiánya miatt!), s csontsoványan strandra mennek. Egy betegünk 32
kilogrammos testsúllyal tartotta meg eljegyzését. A bulimiások általában nıiesek, érettebb
szexualitással rendelkeznek, bár elég sok zavar észlelhetı ilyen téren: más önkontroll-zavarok
mellett promiszkuitás stb. Férfi anorexiások között gyakori a homoszexualitás.
Van még egy elhanyagolt, ám fontos kérdés a szexualitással kapcsolatban: a szexuális
visszaélés jelensége. Nyugati államokban készült statisztikák arról tanúskodnak, hogy az
evészavaros nık 27-30 %-a valamikor élete folyamán átélt szexuális zaklatást, mely legalább
érintéssel járt - tehát nem csupán leskelıdésrıl, szóbeli közlésekrıl van szó. Ez az arány
egyébként más pszichiátriai betegségekben szenvedık között is kimutatható, azaz nem
evészavar-specifikus jelenségrıl van szó. A normális nıi átlagnépesség 9 %-ában szintén
kideríthetı szexuális visszaélés. Ezt általában a mostohapa, apa, fivér, nagybácsi, nagyapa,
szomszéd, ismerıs követi el, s ez gyakran súlyos terheket ró az áldozat szexuális fejlıdésére.
Hazai statisztikák még nem készültek, az egészségügy sincs igazán felkészülve arra, hogy e
kérdéssel foglalkozzon, de úgy tőnik, ez sokáig nem halasztható.
Egyéb pszichológiai jelentései is lehetnek az anorexiának: mérgezéstıl való félelem,
perverz és mazochisztikus hajlamokkal való kapcsolódás, az anya-gyermek kapcsolat zavarai,
a felnıtté válás, autonómia alakulásának nehézségei stb. Az anorexiások félnek saját
önállóságuk elvesztésétıl. Harcolnak a függetlenségért, a betegség sokszor e harc eszköze.
Igen fontos kérdés az evészavarokban a kontroll témaköre. Részben az önkontrollról
van szó, de arról is, hogy ki tartja befolyása alatt a másikat a családban vagy a tágabb
környezetben, s a betegség hogyan szolgálja ezt az "uralkodást". A kontrollharc központi
helyen áll sok beteg történetében. Anorexiában túlkontrolláltság, fokozott önkontroll
észlelhetı. Ennek következménye az is, hogy az éhség elnyomásában igen magas szintet ér el
a beteg. Ha ezzel összevetjük a többi evészavart, kövérségben kontrollvesztésrıl van szó,
képtelenek megtartani a határt az elfogyasztott étel mennyiségében. Bulimiában idıleges
kontrollvesztés van a kényszeres túlkontrolláltság keretein belül, itt tehát ingadozás és állandó
küzdelem látható.
A kontrollfunkciókra vonatkozóan furcsa paradoxonok érvényesek az anorexiás
betegekre. Az egyik az, hogy a testsúly kontrollálása az élet valódi kérdéseinek a
kontrollálását helyettesíti. Mivel a beteg nem tud beleszólni az életét érintı fontos kérdésekbe
(partnerválasztás, pályaválasztás, önállósodás kérdései), talál magának egy jónak ígérkezı
terepet: az evést hajtja uralma alá. Az étel visszautasításával a szülıi dominancia ellen próbál
tiltakozni. Ezzel viszont csupán azt éri el, hogy orvoshoz viszik, s a kontroll még erısebb lesz
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- tehát paradox következménnyel kell számolnia. A másik ilyen paradoxon az, hogy az
önéheztetés a kontroll érzését kelti, a lélek gyızelmét a test fölött. Ez valójában fordítva van,
mert a beteg igen hamar elveszíti kontrollját testi állapota fölött, ha szeretne is már hízni
vészes soványsága miatt, nem képes rá. A harmadik paradoxon azt fejezi ki, hogy az
anorexiások viselkedése egyszerre behódolás a szépség-mítosznak és tiltakozás ellene. A
beteg - aki korábban általában túlsúlyos volt - szeretne karcsúbb lenni, ez átmenetileg sikerül
is neki, de aztán elveszíti a kontrollt, a testi leromlás megállíthatatlanul halad elıre, és
visszataszítóan sovány lesz. A felnövekedéssel, felnıtté válással, a nıi szerep vállalásával
kapcsolatos bizonytalanságok megnyilvánulásáról van tulajdonképpen szó.
Láttuk a történeti áttekintésnél, hogy az éhezés aszkétikus viselkedésforma. Az
aszkétizmus lényegében erkölcsi mazochizmust jelent, mely viselkedési normává válik: az
örömök megvetése, a fegyelmezettség, kemény munka hangsúlyozása áll a középpontban.
Ennek túlhajtása ahhoz vezethet, hogy a testet feláldozza a beteg a lélekért.
Egy másik lényeges pszichológiai elmélet a megismerı (kognitív) funkciók zavarát
tételezi fel döntı láncszemnek az evészavarok kialakulásában. Ez a kognitívviselkedésterápiás modell kiemeli, hogy a betegek megrekednek a fogalom elıtti vagy konkrét
gondolkodás szintjén. Ennek jellemzıi az egocentrizmus, a mágikus hatékonyság és az
omnipotencia érzése. A legfontosabb kognitív zavar a tesképzavar, a testsúllyal és az alakkal
való túlzott foglalkozás, ezek centrális szerepe a beteg életében. A betegek túlbecsülik
testméreteiket, a belsı ingerek észlelése is torzul, vagy az ételek méretét is rosszul ítélik meg.
Ebbıl következik egy apró terápiás trükk: nagy tányéron kell tálalni nekik az ételt, hogy
ugyanaz az adag kevesebbnek látsszon.
Vannak olyan ítéletalkotási torzulások (ezeket hívják kognitív disztorzióknak), melyek
gyakran elıfordulnak evészavarokban, de más pszichiátriai zavarokban, például depresszióban
is megjelenhetnek. Az egyik ilyen a szelektív absztrakció: egyes kiragadott részleteken
alapuló következtetés. Túláltalánosítás alatt azt értjük, hogy a személy egy eseménybıl
általános szabályt von le. A felnagyítás és kicsinyítés események jelentıségének túl- vagy
alábecsülése. A minden-vagy-semmi gondolkodás a fekete-fehér gondolkodást jelenti,
nincsenek átmenetek, csak extrém szélsıségek. A megszemélyesítés és ön-vonatkoztatás:
személytelen eseményeket saját magára vonatkoztat a személy, magát hibáztatja például azért,
mert rossz az idı. A babonás gondolkodás pedig hibás ok-okozati viszonyban való hit. A
terápia során ezeket a torzulásokat próbálják korrigálni.
A testképzavar az evészavarok egyik alapvetı tünete, jellemzıje. Nem csupán képi
természető a testkép, ahogyan az elnevezés sugallja, hanem jóval komplexebb élményt jelent,
melyben tapintási, térélménybeli, belsı szervek felıl jövı és egyéb összetevıje van.
Testképzavar kialakulhat például veleszületett vakokban is. Ezt a zavart kísérletesen is lehet
vizsgálni. Különbözı eljárások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a testméretek becslését és
mérését objektív módon elemezni tudjuk. A legérdekesebb az úgynevezett video-disztorziós
technika, mely abból áll, hogy a beteg fürdıruhás video-képét életnagyságúra kinagyítják
video-vetítı segítségével, s ennek a képnek a szélességét a beteg szabályozhatja. Saját reális
képét rendszerint jóval vastagabbnak látja. Test-ideálját túlságosan karcsúra állítja be. Nagy a
különbség a valóság és az ideál között. Az, hogy ki mennyire becsüli rosszul méreteit, a
betegség prognózisára is utal: a torzítás mértéke a rossz prognózissal egyenesen arányos.
Fiatalokban - például átlagos egyetemista lányokban - a testkép túlbecslése általában jellemzı,
de evészavarban szenvedık között ez igen kifejezett.
E betegek negatívként élik át testüket, mely számukra egyszerre rossz és lenyőgözı.
Megpróbálnak uralkodni rajta, de testük is uralkodik rajtuk. Mivel a testkép az önelfogadással
is kapcsolatban van, a másokhoz való viszonyunk a testképtıl is függ.
Evészavarok és depresszió
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A spektrum-szemlélet terjedése a pszichiátriában a kórképek közötti rokonságok
vizsgálatát is felerısítette. A depresszió-közeli állapotok is így kerültek elıtérbe. Sokan a
depressziós spektrumba helyezik az evészavarokat is, hiszen több érv támogatja a kapcsolatot.
A kövekezıkben tekintsük ezeket át.
Mindenekelıtt az, hogy az evészavarban szenvedı betegek depresszió tüneteivel is
rendelkezhetnek, egyáltalán nem meglepı, mert a bulimiában az önvádlás, bőntudat szinte
kötelezıen elıfordul a falásrohamok vagy önhánytatások után. A bulimia egyik elsı
diagnosztikus kritériumai között, melyek a már említett, 1980-ban kiadott DSM-III-ban
jelentek meg, még szerepelt a következı: "depressziós hangulat és önvádlások a falásrohamok
után". Továbbá: depresszióban igen gyakori az étvágytalanság, testsúlyváltozás (gyakrabban
fogyás, de bizonyos formákban hízás is jelentkezhet). Ezt vizsgáló kérdések minden
depressziót mérı tesztben megtalálhatók. Mindkét irányban vannak tehát kapcsolatok. A
depresszió és az evészavarok társulása meghaladja azt a statisztikai valószínőséget, amely
alapján véletlen egybeesést lehetne feltételezni. A következı területekrıl származó adatok
támasztják alá a rokonságot:
• öngyilkossági szándék és kísérletek gyakorisága;
• depressziós tünetek fennállása az evészavar mellett, depresszióra utaló teszt-eredmények;
• depresszió elıfordulása a kórelızményben;
• depresszió a betegek családjában;
• depresszióra jellemzı szezonális ingadozások evészavarokban;
• biokémiai vizsgálatok eredményei;
• antidepresszívumok jó hatása bulimiában (néha anorexiában is);
• hasonló kognitív sajátosságok.
Ezek mellett - ahogyan már korábban is voltak rá utalások - más összefüggések is
lehetnek a két kórképcsoport között.
Az öngyilkossági kísérletek elıfordulása fıleg bulimiára, a betegek 20-37 %-ára
jellemzı. A kísérletek általában bulimiás falásroham után következnek be, feltehetıen az
önvádlásoknak szerepük van benne. Az anorexiás betegek magas halálozásának (tíz éven
belül 8 % körüli) egyik oka szintén az öngyilkosság lehet.
Az evészavarokhoz társuló depressziós tünetek általában súlyosak, de mégsem annyira
feltőnıek és bénítóak, mint depresszióban. A betegek sokszor ellátják munkájukat, elrejtik
tüneteiket, s környezetük alig tud zavarukról. Nagyon elgondolkodtató adat, hogy anorexiások
között eddigi életük folyamán, tehát a kórelızményben 10-54 %-ban volt depressziós epizód,
s a jelen betegséghez társulóan kb. 55 %-ban volt észlelhetı kifejezett ("major") depresszió.
Bulimiában a kórelızményben 24-79 %-ban, aktuálisan pedig szintén ugyanilyen arányban
derült ki major depresszió. Ezek a számok igen lényegesek a terápia szempontjából is:
függetlenül az evészavartól a depressziót kezelni kell.
Az anorexiás és bulimiás betegek családjában nagy gyakorisággal található depresszió
vagy egyéb hangulatzavar; anorexiások anyjánál több mint 50 %-ban találtak ilyen zavart!
Tudni kell, hogy nemcsak a depresszió elıfordulása lényeges ebbıl a szempontból, hanem az
alkoholizmus is, hiszen sokan depressziójukat "gyógyítják" alkohollal - a depresszió így
sokszor rejtve marad.
Néha a bulimia szezonális ingadozásokkal jelenik meg (ritkábban az anorexia tünetei
is), ami arra utalhat, hogy ezekben az esetekben a szezonális depresszió (azaz leginkább téli
depresszió - bár ritkán elıfordul nyári depresszió is) egyik rokonáról lehet szó. Nyáron
tünetmentesek a betegek, télen viszont elıjönnek a falási-önhánytatási ciklusok. Ekkor a
fényterápia elınyös lehet, mely a téli depresszió speciális kezelési módja (a kórforma
kialakulásában a télen csökkent fénymennyiségnek lehet ugyanis szerepe). Már volt szó arról,
hogy a szénhidrát-sóvárgás bulimiára és téli depresszióra egyaránt jellemzı sajátosság, ami
szintén a rokonságra hívja fel a figyelmet. Arra is gondolnunk kell, hogy a táplálék
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pszichológiai-biológiai hatásai milyenek: téli depressziósok szénhidrátfogyasztásra
aktivitásfokozódással reagáltak, míg normális kontrollszemélyek nyugtató hatást tapasztaltak.
Az adatok alapján úgy tőnik, hogy a szezonális ingadozásokkal jellemezhetı betegek a
sokszínő bulimia egyik alcsoportját alkothatják.
A biokémiai vizsgálatokat illetıen sok hasonlóság található a depresszió és az
evészavarok között, ezek általában nem specifikusak az egyikre vagy a másikra. Különbözı
hormon-tesztekben találtak például eltéréseket, de ezek sok más testi zavarban, vagy fogyással
járó kórképben megtalálhatók. A legfontosabb közös biokémiai láncszemnek ma a szerotonin
tőnik, melynek a hangulat szabályozásában betöltött szerepét régóta ismerik. Az étvágyra és a
táplálékfelvételre is jelentıs hatással van, gátolja a táplálékfelvételt. Ezzel összhangban áll,
hogy anorexiában fokozott, bulimiában csökkent szerotonin-aktivitásra utaló eredmények
derültek ki. A szerotonin nem annyira a táplálkozás gyakoriságára van hatással, hanem inkább
a táplálkozás tartamára, valamint az elfogyasztott étel mennyiségére. Befolyásolja azt is, hogy
milyen összetételő táplálékot választunk, mert hatására a szénhidrátfogyasztás csökken, a
fehérjefogyasztás fokozódik. Így a táplálkozászavar egyes tünetei hangulatszabályozó,
öngyógyító mechanizmusnak is felfoghatók. A szerotoninnak egyes szakemberek akkora
szerepet tulajdonítottak bulimiában, hogy leírták a bulimia szerotonin-hipotézisét.
Az egyik legfontosabb érv a két nagy kórképcsoport kapcsolatára az, hogy a
depresszió-ellenes gyógyszerek, az antidepresszívumok hatékonyak a bulimia, néha az
anorexia kezelésében. Ez nem azt jelenti, hogy minden esetben tartós hatással járnak, hanem
azt, hogy a bulimiás tüneteket jelentısen csökkentik, fıleg rövid távon hatékonyak. Egy nagy
betegcsoportban végzett vizsgálat alapján a fluoxetin, az új szerotonin-támadáspontú
gyógyszer hatása látszik a legmeggyızıbbnek bulimiában. Evészavarokban nagyobb adagokra
van szükség, mint a depresszió kezelésében.
Vannak tehát olyan betegek, akik számára a gyógyszeres kezelés a legmegfelelıbb valószínőleg az evészavaroknak olyan alcsoportja is van, mely depresszió-ekvivalensnek
tekinthetı. Némileg különös, hogy míg az egyik fı evészavar-típusban, bulimiában jó
hatásúak a gyógyszerek, addig a másikban, anorexiában igazán meggyızı hatásuk nincs.
Természetesen olyan esetekben, amikor depresszióval társul az anorexia, adnunk kell, de az
evészavar-tünetek nem változnak párhuzamosan a depresszió enyhültével.
Érdemes említeni, hogy a gyógyszerekkel kombinált pszichoterápiát találták a
leghatékonyabbnak evészavarokban, összevetve csak gyógyszerrel vagy csak
pszichoterápiával kezelt betegek csoportjával. Ezek a kezelési formák egyáltalán nem zárják
ki egymást, sıt: egymás hatását erısítı lehetıségekrıl van szó.
A kognitív szféra, a megismerı folyamatok terén is vannak azonosságok. Hasonló
ítéletalkotási torzulásokkal jellemezhetık a depressziósok és az evészavarban szenvedı
betegek. A bulimiások jellemzı kognitív sémái, torzulásai a testképre, önbüntetésre, testi
aggodalmaskodásra, bőntudatra, öngyilkossági fantáziákra vonatkoztak.
Az áttekintett szempontok mellett még sokféle kapcsolat teremthetı a depresszió és az
evészavarok között. Régi lelet, hogy egészséges egyéneknél is kiválthatók a depresszió tünetei
éheztetéssel. Egyes tünetek öngyógyító hatással is járnak, így tünetfenntartó szerepük van, ez
tovább bonyolítja a képet. Az önhánytatás például feszültségcsökkentı hatású, a szénhidrátfogyasztásról már volt szó korábban. Ugyanilyen öngyógyító aspektusa lehet a
hiperaktivitásnak, például a hosszútávfutásnak, mely endorfinokat szabadít fel, ezek pedig
hangulatjavító hatásúak.
A depresszió és az evészavarok kapcsolatát taglaló elméletek három csoportba
oszthatók. Az egyik szerint az evészavar a depresszió változata, depresszió-ekvivalens. A
másik szerint az evészavar az elsıdleges, a depresszió következményes jelenség. A harmadik
elképzelés szerint nincs oki összefüggés a két zavar között, kapcsolatuk komplex
kölcsönhatással írható le, melyben sok tényezı játszik szerepet és nyújt lehetıséget az
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"átjárásra". Ez látszik a legvalószínőbbnek. Az evészavarok depresszió-modellje nem
kizárólagos, hanem szelektív modell, feltehetıen egy alcsoportra érvényes a leginkább.
Az evészavarok és a kényszerbetegség kapcsolata
A depresszióhoz hasonlóan más kórképekkel is van jelentıs átfedése az
evészavaroknak, közülük a kényszerbetegséget külön érdemes tárgyalni. A kényszerbetegség,
vagy szakmai nevén obszesszív-kompulzív zavar a beteg számára is kellemetlen,
kényszerszerő módon jelentkezı obszessziókkal (kényszergondolatok) és kompulziókkal
(kényszercselekvések) írható le. Ezek kóros voltával a beteg tisztában van, szabadulni
azonban képtelen tüneteitıl, melyek igen lekötik idejét, s jelentıs szenvedést okoznak. Az
evészavarokban is sok olyan jelenséget találunk, melyek megfelelhetnek a kényszerbetegség
tüneteinek. Sok beteg rituálisan, furcsa szokásokkal övezve étkezik, tüneteiben sok kényszeres
elem lehet. Az anorexiások között a kényszeres személyiség (nem a kényszerbetegség, hanem
arra emlékeztetı vonásokkal jellemezhetı személyiségtípus) gyakori, nagyjából a betegek
felében is észlelhetı a betegség elıtt. A kényszerbetegségnek több "rokona" van, amint azt a
depressziós spektrumnál láttuk - hasonló kényszerbetegség-spektrum is van, melyen az
evészavarok szintén szerepelnek. Láthatjuk tehát, hogy a lelki zavarok több ponton fedik
egymást, kapcsolatuk sokrétő. Azt is feltételezték, hogy a depresszió tulajdonképpen
másodlagos volna, a primer tényezı a kényszertünetek jelentkezése, s ha ezekkel a beteg
képtelen megbirkózni, akkor alakul ki a depresszió.
Mindezekbıl az elképzelésekbıl talán az szőrhetı le leginkább, hogy bár sok
hasonlóság van az említett betegségek (és mások), valamint az evészavarok között, mégsincs
meggyızı érv amellett, hogy érdemes lenne egyesíteni ıket akár a depresszióval, akár a
kényszerbetegséggel, akár mással. E kapcsolatok, társulások vizsgálata azonban lényeges
szempontokat hozhat a gyógykezelésben.
Az evészavarok mint szenvedélybetegségek
A biológiai vizsgálatokkal kapcsolatban már említettünk néhány jelenséget, amely
felkeltheti a gyanút: az evészavarok tulajdonképpen szenvedélybetegségnek is felfoghatók,
mint az alkoholizmus vagy drogfogyasztás. Ez a modell bulimiában még nyilvánvalóbb, mert
a kontrollvesztés érzésével járó falásrohamok-önhánytatások a szenvedélybetegségek
tüneteinek ciklusaira emlékeztetnek. A kövérséget étel-szenvedélynek is fel lehet fogni, az
anorexiát pedig soványság-szenvedélynek - ezt fejezi ki egyébként német neve (Magersucht =
soványsági szenvedély). Mindezek az önkontroll zavarai közé is tartozhatnak, nelyek között
számon tartják még a játékszenvedélyt, tevékenység-szenvedélyt (ilyen a munka-alkoholizmus
például), drog-fogyasztást. Nézzünk néhány közös elemet ezek között: beteges sóvárgás
jellemzı, telíthetetlenség, az érzelmi állapotot a szenvedély tárgyához való hozzájutás erısen
befolyásolja, a belsı konfliktusok testi jelekben jelennek meg, túlzásba vitt viselkedésformák,
a kielégülés szükségletének sürgetése, impulzivitás, a feszültség iránti intolerancia,
ciklusokban zajló viselkedések-tünetek, ismétlés, kényszer érzése észlelhetı. Nem ritka, s az
utóbbi években szaporodik az a forma, mely a belsı késztetések, hajtóerık, impulzusok
kontrolljának zavarával jár, a korábban említett multiimpulzív bulimia. Ebben többféle
szenvedélybetegség elıfordul az alkoholizálástól a drogfogyasztáson át a promiszkuitásig. A
gyógyszerekhez való hozzászokás bulimiásokra jellemzı formája a hashajtók és a fogyasztó
tabletták túlzott használata.
Brigi 22 éves ápolónı. Három éve kezdett hányni, hogy karcsúbb legyen. Azóta vannak
falásrohamai, melyeket mindig önhánytatás követ, akár napi 20 alkalommal (!) is. A hányás
mindig nagy megkönnyebbülést okoz számára. Emellett hétvégeken lerészegedik, egyedül nem
is tud hazamenni. Néhány hónapja tővel szurkálja magát, egyre mélyebb sebeket ejt lábán,
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arcán. Kétszer volt már gyógyszeres öngyilkossági kísérlete. Kipróbált kábítószereket is,
ezekhez alkalmankénti prostitúció biztosította az anyagi fedezetet.

Az evészavarok és a szenvedélybetegségek közötti kapcsolatra utaló érvek a
következık: tünettani hasonlóságok, családvizsgálatok, biológiai vizsgálatok eredményei, s a
kétféle zavarban egyaránt elınyös kezelési stratégiák.
Tünettanilag a fentebb említettek mellett ki kell emelni, hogy az alkoholisták, a
kövérek és a bulimiások nem képesek a finom belsı ingereket differenciálni. Nem érzik
például, mikor van tele a gyomruk, nem a teltségérzés vezeti ıket az evésben vagy az ivásban,
hanem külsı ingerek, a kívánatosság, a szépen terített asztal stb.
A szenvedélybetegségekre jellemzı, hogy örömszerzı tevékenységekre vonatkozó
függıséggel járnak. Az evés is ritualizált örömszerzı tevékenység. Ha a kövéreket vagy a
bulimiásokat étel-szenvedélyben szenvedınek tartjuk, ez a függıség csak pszichológiai
szinten létezik, nincsenek megvonásos tünetek. Ezenkívül bulimiában örömszerzést gyakran
nem a falásroham, hanem az azt követı hányás jelent. Az anorexiát a fentiek negatív
formájának vélik, éhezés-szenvedélyrıl szólva.
Egyes szakemberek az evészavarokat úgy írják le, mint a testsúllyal és alakkal
foglalkozó kényszergondolatokat és az ételhez (vagy annak hiányához) való szenvedélyszerő
hozzászokást. Az étel az intenzív és a személy számára elfogadhatatlan negatív érzésekre
vonatkozó érzéketlenséget okoz. A bulimia így feszültségleküzdı mechanizmusnak
tekinthetı. Az étel vagy hiánya úgy szerez örömöt, hogy a fájdalmas érzések és gondolatok
hiányzanak. Ez lehetıvé teszi a beteg számára, hogy elkerülje az elsıdleges problémát. A
betegek életében más szenvedélyszerő elem is lehet, például a hiperaktivitás, vagy a munka. A
testgyakorlással kapcsolatban megemlítendı, hogy a fárasztó gyakorlatok, például a
hosszútávfutás endorfinokat szabadít fel, melyeknek feszültségcsökkentı, hangulatemelı,
fájdalomcsillapító hatásuk van, így a testedzés felfogható az endorfinok iránti hozzászokásnak
is.
Felidéztük korábban az oldalsó hipotalamusz öningerlésének mechanizmusát, ez is a
szenvedélybetegség-hipotézist húzza alá.
A családi vizsgálatok terén kiemelhetı, hogy az evészavarral küzdı (különösen a
bulimiás) betegek családjában gyakran fordul elı alkoholizmus. Említettük már, hogy ez
sokszor depressziót is elfedhet, tehát a depresszió-hipotézist is erısítı adat.
A biológiai vizsgálatok között a fentebb említetteken kívül érdekes megfigyelés, hogy
bulimiások között az endorfinok egyik fajtájának, a béta-endorfinnak magasabb szintjét
találták, ezzel öningerlés-szerő mechanizmust tételeznek fel bulimiában. Elképzelhetı - a
többi hipotézishez hasonlóan - , hogy a betegek egy alcsoportjára lehet érvényes ez, leginkább
a krónikus anorexiásokban lehetséges ilyen, az endorfinokon alapuló "öningerlés".
A kezelési stratégiákat tekintve is vannak találkozási pontok a szenvedélybetegségek
és az evészavarok között. A szenvedélybetegségek terén vita folyik arról, hogy az
absztinencia, vagy a kontrollált fogyasztás (például alkoholfogyasztás) elınyösebb-e.
Természetesen az étel teljes tiltása abszurd volna, bár a bulimiások néhány ételfajtát
elkerülnek. Ha csupán arra tanítjuk a bulimiásokat, hogy tartózkodjanak a falásrohamoktól,
akkor tulajdonképpen anorexiás tréninget folytatunk. Ez a veszélye egyébként az alkoholisták
önsegítı csoportjaihoz hasonlóan szervezıdött bulimiás önsegítı csoportoknak (Anonym
Alkoholisták mintájára Anonym Túlevık). Sok bulimiás éhezés-dependens, nem pedig ételfüggıségben szenvedı. Számukra a súlycsökkentı módszerek kerülését kellene az
absztinencia igazi céljává tenni. Mindenesetre az evészavarok kezelése sokkal komplexebb
annál, mintsem el lehetne intézni egy viselkedési "túlkapás" leküzdésével. Az evészavarok
kezelésének gócpontjai többszintőek: súlyfóbia, az evés fölötti kontroll elvesztésének félelme,
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testképzavar, negatív énkép, szexuális zavarok, a kapcsolatok terén jelentkezı zavarok,
elégtelen autonómia, családi zavarok.
Úgy tőnik tehát, hogy a szenvedélybetegség-modell is olyan szelektív hipotézis, amely
inspirálhatja a gondolkodást, egyes betegekre, vagy evészavar-alcsoportokra érvényes lehet.
Mindezek a szelektív modellek természetesen nem léphetnek fel az univerzalitás igényével.
Tekintve azonban az evészavar-spektrum változatosságát, minden hasonló modellnek van
értéke az egyedi zavar elemzésében és az adekvát terápia kimunkálásában. Vigyázni kell a
túlegyszerősítı értelmezésekkel, az egy kaptafára gyártott diagnózisokkal, a szemellenzıs
terápiás sémákkal. Az evészavarok "lefordítása" egy ismert betegségre kényelmes megoldás
mind a beteg, mind az orvos részére, amiben csapda rejlik: így elkerüljük a probléma
lényegesebb, nagyobb kihívást jelentı, vagy fenyegetıbb elemeit. Az evészavarok
szenvedélybetegségként (vagy: depresszióként, kényszerbetegségként) való felfogása
analógiás gondolkodáson alapul. Ennek a gyakori megközelítésnek a veszélye egyrészt a
szelektív redukció (a hasonlóságok hangsúlyozása és a különbségek minimalizálása), másrészt
a túláltalánosítás: az evészavar-formák egy jól ismert diagnosztikus kategória variánsaiként
való felfogása. Mindezek a többoldalú betegségmegközelítésre hívják fel a figyelmet.
Az evészavarok disszociációs hipotézise
A disszociáció olyan konfliktuselhárító lelki mechanizmus, mely leválasztja a tudatból
azt, amit nem tud elviselni. Ezek az élmények vagy funkciók aztán elkülönülten vagy
automatikus módon mőködnek, rendszerint a tudatos kontrollon és az emlékezetbeli
felidézhetıségen kívül. Itt tehát a tudat és emlékezet integritása változik meg. A disszociatív
jelenségek hétköznapiak is lehetnek, ide sorolhatók például az automatikus funkciók
(autóvezetés, írógépelés), a kényszerek, a többszörös személyiségek (erre filmekbıl,
regényekbıl találhatunk példákat). Folyamatos átmenet van e tekintetben is, a különbözı
személyiség-állapotok (ahogyan említeni szokták: én-állapotok) átmehetnek egymásba. A
disszociáció lélektani védımechanizmusa jó lehet arra, hogy pszichológiailag túléljünk
másképpen nehezen elviselhetı traumát. A gyermekkori megrázkódtatások, a szülıi terror,
szexuális visszaélések vagy megerıszakolások, katasztrófák stb. ilyen események lehetnek.
Említettük már a szexuális visszaéléseket - nem véletlen, hogy evészavarokban olyan
gyakoriak.
Vannak olyan megfigyelések, melyek szerint egyes anorexiás, gyakrabban bulimiás
betegekben a tünetek disszociatív jellegőek. Ismertettek olyan, többszörös
személyiségzavarban is szenvedı anorexiás beteget, akiben öt alszemélyiség volt kideríthetı
hipnózis segítségével, s ezek egyike tartotta fenn az anorexiát. Bulimiában is volt hasonló
megfigyelés. Különbözı, disszociációt mérı tesztek is igazolták egyes betegek fokozott
disszociáció-hajlamát. A legközönségesebb ilyen jelenség az, hogy egyes betegek arról
panaszkodnak, a falásroham vagy önhánytatás a tudatos ellenırzésen kívüli. Egy betegünk
szavaival: "amikor eszem, minden másról elfeledkezem, mintha valamilyen transz-állapotban
lennék".
Ezek alapján rajzolták körül az evészavarok disszociációs hipotézisét, mely a betegek
egy speciális alcsoportjára vonatkozhat. Ez nem is olyan kis hányad, egyes vizsgálatok a
betegek negyedében-ötödében mutattak ki disszociálódott én-állapotokat. Továbbá: az éjszaka
elıforduló túlevések, falásrohamok igen gyakran ilyen furcsa, "transz"-szerő tudatállapotban
zajlanak le, melyekre a beteg alig vagy hiányosan emlékszik. Ezek a félálomszerő állapotok
szintén disszociatív idıszakok, persze önmagukban nem kórosak.
Mari 24 éves fıiskolás. Korábban kövér volt, majd drasztikus fogyókúrába kezdett, 90 kg-ról
48-ra fogyott. Szerelmi csalódás után jelentkeztek éjszakai falásrohamai, melyek során
mindent kievett a hőtıszekrénybıl, másnap pedig alig emlékezett valamire, a családtagok
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panaszkodtak a hiányra. Kiderült továbbá, hogy gyermekkorában igen komoly családi
perpatvarok voltak éjszakánként, apja és nagyanyja veszekedtek. Emiatt nyugtalanul aludt,
sokszor le is esett az ágyról. Éjszakái így túlérzékeny idıszakká váltak, s a késıbbi tünetek
ekkor jelentkeztek.

A disszociációs jelenségekkel rendelkezı betegek számára a hipnózis igen jó terápiás
eszköz lehet. Ki is mutatták, hogy a bulimiások hipnózis iránti fogékonysága nagyobb, mint
anorexiásoké vagy az átlagnépességé. Ezt a képességüket érdemes kihasználni. A hipnózis
lényegében szintén disszociatív állapot, mely ellenırzött körülmények között terápiás céllal
történik. Ebben fény derülhet azokra a gyermekkori eseményekre, traumatikus élményekre,
melyek hozzájárulhattak a disszociatív hajlam kifejlıdéséhez és közvetett módon az evészavar
megalapozásában is szerepük lehetett - lásd fenti példánkban az éjszakai eseményeket.
Ezeknek a feldolgozása a kezelés során lényeges fázis, s drámai javulást eredményezhet.
Az evészavarok disszociációs hipotézise is egyike a szelektív, részleges modelleknek,
mely a betegek egy alcsoportjára érvényes. Az említett élmény-pszichológiai tényezıkön kívül
- illusztrálandó azt, hogy milyen bonyolult kapcsolatok vannak különbözı rendszerek,
mechanizmusok és jelenségek között - említsük meg, hogy a disszociatív állapotokban
felvetették az endorfinok és a szerotonin-rendszer szerepét is.
Evészavar a családban - családdinamikai modell
Az 1970-es években kezdett terjedni a családterápia az evészavarok kezelésében. A
figyelmet az fordította e módszer felé, hogy sok beteg kórházban, a családtól izoláltan
kezelve, jelentıs javulás után hazakerülve viszaesett. Az evészavarok olyannyira példaértékőek a családi mőködészavarok illusztrálására, hogy több családterápiás iskola ilyen
betegeken dolgozta ki fıbb elveit. Ha a terápiás válaszokat tekintjük, a legdrámaibb javulást
igen gyakran a családterápia hozza - alapvetı megközelítésrıl van tehát szó. Így alakult ki az
evészavarok családdinamikai modellje, mely azt hangsúlyozza, hogy a család mőködészavarai
egy érzékenyebb családtagban (az úgynevezett tünethordozóban) pszichoszomatikus tünetek
kialakulásának teremthetik meg a lehetıségét. Inkább anorexiában van jelentısége, mert az
anorexiások fiatalabbak, általában elsıdleges családjukban élnek. A bulimiások családja néha
nem érhetı el: a betegek már nem velük élnek, a kapcsolat megromlott a szülıkkel, vagy
valamelyik szülı hiányzik (halál, válás).
Az anorexiásokkal foglalkozó orvosoknak már évtizedekkel ezelıtt feltőnt, hogy a
családban a harmonikus házasság máza alatt kölcsönös csalódás van a házasfelek között. A
szülık titkon azon vetélkednek, ki hozza a nagyobb áldozatot. A gyermek igényeivel kevésbé
törıdnek, saját helyzetük védelmére próbálják ıt felhasználni.
Már csecsemıkorban kimutathatók olyan etetési szokások, melyek tartós befolyást
gyakorolnak a további élet során, s a hozzájuk társuló érzelmi jelentés is lényeges. Kiderült
például a csecsemıkori etetési szokások utólagos kikérdezése során, hogy az anorexiás
betegek anyja általában korábban vezeti be a szilárd táplálást a szoptatás helyett, inkább
menetrend szerint eteti a csecsemıt, nem a gyermek igényei szerint. Mivel ugyanúgy etették a
nem anorexiás testvért is, nyilvánvalóan nem ez az oka a késıbb kialakuló zavarnak, de egyéb tényezık megléte esetén - valamilyen szerepet játszhat. Csecsemıkori lesoványodásban
szenvedı gyermekek etetését egyirányú tükrön át figyelve az volt a feltőnı, hogy egészséges
családokkal összehasonlítva a beteg csecsemık esetében több küzdelem volt a kontrollért, az
anyák kevésbé válaszoltak a gyermek igényeire, erıszakosabbak voltak.
Nézzünk egy példát arra, milyen családi jelentése lehet az anorexiának.
Petra 15 éves gimnazista. Két testvére van, húga egy évvel, öccse két évvel fiatalabb. Szülei
igen elfoglaltak, apja egyetemi oktatóként vezetı tisztséget tölt be, anyja tanár. A szülık
közötti kapcsolat fokozatosan elszürkült, az anya fáradt és nemtörıdöm lett, az apa egyre
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többet dolgozott, késın járt haza, akkor is bezárkózott, telefonált, ügyeit intézte. Ha a
családtagok kérdésekkel rohanták meg, türelmetlen, néha goromba volt. Ha az apa korán
utazott valahová, Petra gondoskodott róla anyja helyett, aki nehezebben kelt fel. Petra egyre
inkább fogyni kezdett, súlya 37 kg-ra is lecsökkent. Szülei különbözı gyermekosztályokra
vitték, ahol általában találtak is valamilyen apró eltérést. Egy éven át kezelték, nem változott
semmit. Végül családterápiát vállaltak, melynek során a szülık tisztázták házasságuk
helyzetét, a gyermek elıtt is nyílt lett ez. Ezután egy hónap alatt 9 kg-ot hízott, panaszai
megszőntek. A szülıi konfliktusok elhallgatása sokkal veszélyesebb és általában a gyermeken
csapódik le, mint a konfliktusok nyílt kezelése. Ebben az esetben az anorexia tudattalan célja
a szülık összekötése lehetett.

Az evészavar igen alkalmas arra, hogy dac tárgya - így a szülıktıl való függetlenedés,
autonómia jelképe legyen. Ezért is ilyen gyakori tizenéves korban, az autonómia, a szülıktıl
való leválás korszakában. Nehéz a szülıi akaratot érvényesíteni akkor, ha a gyermek
étvágytalanságra panaszkodik. A gyermek hamar felismeri, hogy az étvágytalanságnak milyen
erıs eszköz-értéke van. Egy darabig megpróbálják kényszeríteni ıt, de végül a beteg "gyız",
de erısen kétes gyızelem ez.
A családterápiák egyik iskolateremtı alakja, a Philadelphiában dolgozó Salvador
Minuchin a következı fontos családi sajátosságokat figyelte meg evészavarokban, illetve
általában pszichoszomatikus zavarokban:
a/ A család összemosott, mindenki mindent tud a másikról, sokszor más nevében
nyilatkoznak, az egymás közötti határok elmosódottak, nem lehetnek saját titkok, az egyén
autonómiája, függetlensége erısen csorbul.
b/ Túlvédés, aggodalmaskodás a szülık részérıl. Ez igen intenzív kapcsolatokat jelent a
szülık-gyerekek között, azt is mondhatjuk, hogy a szülı rátelepszik a gyermekre.
c/ Rigiditás (merev családi rendszer): ha bárki új dolgokkal próbálkozik, az nagyon nehezen
sikerül, nem képes adaptálódni a család az újhoz.
d/ A konfliktus-megoldás hiánya: alacsony a konfliktus-küszöb, nem tudnak egymással
érdemben tárgyalni és megoldani valamilyen helyzetet. Ezek a családok azt állítják magukról,
hogy a családban nincs konfliktus. Igazából van, de a szınyeg alá söpörve, bevallatlanul,
kezeletlenül.
e/ A gyermeket bevonják a szülıi konfliktusba. A beteg nemcsak bevonódik a konfliktusba,
hanem abban szabályozó tényezı lesz. Például ha a szülık válófélben vannak, egymással alig
kommunikálnak, a gyermeken keresztül üzennek egymásnak: az apa korcsolyázni vinné a
gyermeket, az anya pedig ugyanakkor moziba. A gyermek két malomkı között ırlıdik.
Egy másik családterápiás modell, a milánói iskola vezetı egyénisége, Mara SelviniPalazzoli a következı jellemzıket találta anorexiások családjának személyközti
kapcsolataiban:
a/ A családtagok rendszerint visszautasítják vagy érvénytelenítik egymás üzeneteit.
b/ A családtagok, különösen a szülık vonakodnak személyes vezetı szerepet nyíltan vállalni.
c/ Bár titkos koalíciók gyakoriak két családtag között, nyíltan (egy harmadik személy ellen)
ezek tiltottak.
d/ A családtagok nem tudnak személyes felelısséget vállalni hibáikért.
A házaspár kapcsolatára jellemzı, hogy a külsı béke álarca mögött mély
csalódottságot éreznek egymás iránt, de ezt nem ismerik be és nem tudják megoldani.
Mindketten úgy érzik, hogy áldozatok. A gyermek a gyengébbnek vélt fél mellé áll.
Láttunk tehát példákat, melyek igazolják azt a gyakorlati tapasztalatot, hogy a családi
rendszer zavarai milyen fontosságot tölthetnek be az evészavarok kifejlıdésében. A
családdinamikai elképzelés a gyakorlatból alakult ki, értékes terápiás következménye a
családterápia.
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Az evészavarok társadalmi-kulturális vonatkozásairól
A történeti áttekintés során már utaltunk olyan megfigyelésekre, melyek alapján
ezeknek a zavaroknak a hátterében nemcsak a biológiai, az egyéni-családi lélektani tényezık,
hanem társadalmi és kulturális hatások is lényegesnek tarthatók. Milyen érvek szólnak e
gyanú mellett?
1. Az epidemiológiai (járványtani) adatok szerint az evészavarok különbözı kultúrákban
eltérı gyakorisággal fordulnak elı. Leggyakrabban a fejlett nyugati országokban találhatók
meg, ennek alapján sokáig azt gondolták, hogy a nyugati világ civilizációs ártalmáról, kultúrakötött szindrómáról van szó. A bevándorlók között gyakoribbak, mint az anyaországban. A
gyors társadalmi változásokat átélı országokban is egyre gyakoribbak, ezért kultúraváltási
szindrómának is gondolják.
2. Ugyancsak epidemiológiai érv, hogy az evészavarok gyakorisága növekszik az utóbbi
évtizedekben.
3. Az evészavarok ritkák férfiak között, s a különbséget nem tudjuk egyértelmően biológiai
(például hormonális) tényezıkkel magyarázni. Ugyanez áll a jellemzı kormegoszlásra is:
legtöbbször a pubertás és a fiatal felnıttkor idıszakában jelentkeznek ezek a betegségek.
4. Fıleg az USA-ban végzett vizsgálatok mutatták ki, hogy nem fehérek között ritkák az
evészavarok.
5. A társadalmi osztályok szerint is jellegzetes különbség van: a felsı- és középosztálybeliek
zavarai az evészavarok: jól szituált, értelmiségi, teljesítményorientált családokra jellemzı, bár
az is igaz, hogy egy-két évtizede szaporodnak alacsonyabb társadalmi osztályokban és
férfiakban is.
6. Jelentıs különbségek vannak foglalkozások szerint is, különösen a karcsúság-ideál
fontosságával járó területeken nagy az evészavarok kockázata: ahogyan már említettük,
táncosok, manökenek, sportolók stb. között igen gyakoriak. Kérdés az is, hogy az anorexiás
hajlamúak mennek-e szívesebben a balett világába, vagy a balerinákban alakul ki a hajlam?
7. A leglényegesebb érv talán az, hogy nincs olyan egyértelmő biológiai folyamat, esemény,
amely az evészavarok elsıdleges oka lehetne. Ezek inkább hajlamosító és betegségfenntartó
tényezıknek tarthatók.
Az evészavaroknak metaforikus jelentıséget is tulajdonítanak. Minden történelmi
kornak lehet ilyen jellegzetes betegsége, a múlt században a tuberkulózis, a hisztéria volt a
"divat", e században aztán a rák, ma már az AIDS számít ilyen gyakori, sokszor rettegett
zavarnak. Ezeket a betegségeket társadalmi patológia megnyilvánulásának tartják, valamit
kifejezhetnek az aktuális társadalom zavarából - ha nincs egyéb okunk azt feltételezni, hogy
miért olyan gyakoriak az adott korban. Érdekes, hogy a múlt századi betegség-divatok nıi
jellegzeteségek voltak: a tüdıbaj, a hisztéria. Ez a nık akkori helyzetével bizonyára
kapcsolatban volt. A viktoriánus kor nıi ideálja sápadt, törékeny és karcsú, főzıt viselı volt.
A századelın a fiúszerő karcsúság volt divatban. Az 1930-as évektıl a "szexi" lett a divat, a
nık társadalmi imázsa pedig anyaszimbólumból szex-szimbólumba ment át. Ma is azt látjuk,
hogy a reklámokban a nık szexuális vonzereje a leggyakoribb eszköz.
A test is tükrözi a társadalmat. Ma a társadalmi sikeresség mértékévé is vált: a
karcsúság érték lett, a vele és a szépséggel foglalkozó hivatások megszaporodtak. A
könyvpiac tele van a csodaszerő változást kínáló, egyedül üdvözítı fogyókúrás receptekkel. A
karcsúság iránti törekvés aszkézist is igényel, ami ellentétben van a modern kor hedonista,
örömelvő tendenciáival. Ez az ellentmondás beleírja magát a testbe: a fogyasztói társadalom
egyszerre stimulálja és elnyomja a vágyakat a fogyasztás növekedése érdekében. Bulimiában
ennek a leképezıdése elég plasztikusnak látszik: enni - hányni (pazarolni) - fogyni. Azt is meg
kell említeni, hogy az étel értéke alapvetıen megváltozott a modern fogyasztói
társadalmakban. A régebben szent "mindennapi kenyerünk" mára pazarolható tömegcikk lett.
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Nem hagyandó figyelmen kívül az sem, hogy a nık egy generáción belül voltak
kénytelenek átélni komoly szerepváltozásokat: a korábban kizárólagosnak minısíthetı
családanya-szerep mellé szerep-elvárás lett a dolgozó, teljesítı és sikeres, ugyanakkor csinos,
ápolt és nıies nık mintája. A teljesítmény-orientáció is belépett tehát a hagyományos nıi
szerepek mellé.
A szociokulturális tényezıkön belül a modell-értéket közvetítı tömegtájékoztatás
különös szerepet tölt be egyes pszichiátriai kórképekben. Ismerjük, hogy az öngyilkosság
modellkövetı lehet: gondoljunk egyes modell-személyiségek öngyilkosságára, melyet
"járvány" követ (példa a néhai szépségkirálynı öngyilkossága, a bécsi metróbeli öngyilkossági
járvány és még igen sok példa van a Werther-jelenségként is emlegetett modellkövetésre - a
név Goethe mővébıl ered, mely hasonló járványt indított el annak idején). Kicsit hasonló a
helyzet az evészavarokban is, melyeket felfoghatunk lassú öngyilkosságnak is, az anorexiát
mindenképpen. Sok betegünk Lady Diana mintáján tanulta meg az önhánytatást. Az ı
története a bulvársajtó mindennapos témái között szerepel. A karcsúság-ideál terjesztésében is
igen nagy szerepe van a televíziónak, egyes személyiségeknek, Jane Fonda aerobicprogramjától kezdve a sztár-manökenek karcsúságáig. A 60-as években Twiggy anorexiás
soványsága volt a divat. A divat diktáló ereje nagy vonzást és modellt jelent. Érdekes
vizsgálatot végeztek kirakati divatbábukon: kiderült, ha testméreteiket hús-vér nık bírnák,
olyan alacsony testsúlyuk lenne, hogy nem menstruálnának! Egy másik, igen szellemes
vizsgálat a Playboy címlapján szereplı nık és a Miss America címet viselı nık testméreteit és
testsúlyát elemezte három évtizedre vonatkozóan, az 50-es évektıl a 80-as évekig. Az
eredmény: fokozatosan csökkent e modell-értékő nık testsúlya a normálishoz viszonyítva.
Ezzel párhuzamosan egyenletesen nıtt a fogyókúrákkal, testedzéssel, diétázással foglalkozó
cikkek száma a magazinokban. Ezek a nık a kor szépségideálját jelentik, melyet eléggé széles
társadalmi konszenzus, "zsőri" állapít meg. Nem csoda, hogy rájuk igyekeznek hasonlítani a
fiatalok. Némiképp hasonló példa Barbie-baba is. Természetellenes karcsúsága minta a
gyermekek számára is. Újabban már teltebb babákat is gyártanak, hogy a gyermekekben ne
erısítsék a testképzavart. A 80-as években egyébként az anorexia és a bulimia a legtöbbet
elemzett betegség az USA-ban.
Az evészavarok és a szociokulturális tényezık kapcsolatát értékelve azt állapíthatjuk
meg, hogy a környezeti faktorok játszanak bizonyos szerepet az evészavarok kockázatának
kialakításában, az enyhébb formák megszaporodásában, de ez nem direkt oki kapcsolat. A
kultúrát az egyéni pszichológiai tényezık és a család értékei, hagyományai, szokásai
közvetítik.
Hogyan kezelhetık az evészavarok?
A pszichiátriai kórképek között van néhány meglehetısen makacs, kezelésre nehezen
reagáló, rossz prognózisú zavar. Sok pszichiáter számára is furcsa, idegen, alig érthetı, a
kontroll alól kisikló betegségek az evészavarok. Az anorexiás és bulimiás betegek ezért
gyakran keltenek indulatokat környezetükben, nem tekintik ıket "igazi" betegeknek. Nem is
könnyő túllépni az indulatok szintjén, hiszen az anorexiások csökönyösek, hazudoznak,
manipulálják környezetüket (általában családjukat). Az addig mintagyerek, jól tanuló,
engedelmes lány, akivel soha semmi baj nem volt, egyszer csak megváltozik, kezelhetetlen,
befolyásolhatatlan, toporzékoló lesz. Vagy: a bulimiások önkontroll-zavarai súlyos terhet
jelenthetnek a családra, különösen a multiimpulzív bulimiásokra vonatkozhat ez a
megállapítás. Az anyagi terhek sem lebecsülendık, hiszen az extrém mennyiségő étel
"elherdálása" sokba kerül. Elıfordul - ismét a multiimpulzív formáról van szó - hogy az
ételmennyiség biztosítása érdekében a bulimiás lány prostituálódik. Sok olyan vonást
találhatunk tehát az evészavarokban, melyek könnyen arra csábítják a terapeutát, hogy erkölcsi
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oldalról közelítsen. Ez önmagában kevés, leginkább a bőntudat, következésképpen a tünetek
fokozására alkalmas "módszer".
A terápia tervezésében sok tényezıt kell figyelembe venni: a beteg korát,
életkörülményeit, a betegség fennállásának tartamát, a tüneteket, az elızı kezeléseket, a
társuló zavarokat, a személyiséget és annak zavarait, fontosak a testi tünetek, különösen a
veszélyesen alacsony súlytartományokban. A pszichoterápiában a terapeuta személyes
jellemzıi is nagy súllyal esnek latba, a képzettség, rutin, empátia stb.
Az evészavarok kezelésében történetileg az orvosi-biológiai teendık álltak elıtérben,
melyek a súlyvesztés pótlását célozták. Régebb a forszírozott táplálás eléggé elterjedt volt, ha
a beteg akármilyen okból nem evett, a gyomrába vezetett szondán keresztül táplálták.
Történeti érdekesség, hogy 1883-ban Hetényi Lipót belgyógyász professzor "Étiszony"
címmel jelentetett meg egy füzetet, melyben az evés megtagadását írta le különbözı, általában
búskomor-melankoliás (azaz depressziós) betegekben. A terápia sokszor a szondázás volt
akkortájt, más lehetıség nem lévén. Ez jellemezte a következı évtizedek terápiás
próbálkozásait is. Késıbb, már a 20. század második felében, amikor eléggé ismertté váltak az
evészavarok pszichológiai természető háttértényezıi is, a terápia kétfázisú lett: a súlyos,
veszélyesen lefogyott betegek kezelésében a kezdeti idıszakban a kalóriabevitel fokozása, a
hizlalás állt elıtérben, általában belgyógyászati osztályokon, majd amikor a beteg kielégítı
testi állapotba került, a pszichoterápiás teendık következtek. Az utóbbi 2-3 évtizedben már
párhuzamosan is alkalmazták ezeket a kezeléseket, melyek természetesen nem ütköznek, nem
zárják ki egymást. E század 70-es éveitıl pedig sok országban alakult evészavar-klinika, olyan
speciális osztály, ahol kizárólag ilyen betegekkel foglalkoznak. Ezek rendszerint különbözı
módszereket alkalmaznak egyidejőleg, illetve egy terápiás rendszerbe illesztve.
A kezelés megtervezésekor az elsı szempontok egyike, hogy kórházi felvétel
szükséges-e, vagy járóbetegként elegendı segítséget kaphat-e a páciens. A kórházi felvétel
eldöntésekor figyelembe kell vennünk a beteg testi állapotát, a leromlás mértékét, vagy azt,
mennyire képes reálisan megítélni helyzetét (ez különösen anorexiában nehéz kérdés), a
család segítı vagy gátló szerepét, a házastársak nemritkán feszült viszonyát, szorongásuk
mértékét, de azt is, hogy képesek-e egységesen támogatni a kezelést, tudatában vannak-e
annak, hogy a kezelés szükséges.
Ritát 21 évesen, 24,2 kg-os (!!) testsúllyal, hátborzongató soványsággal, fogatlanul
vettük fel, szülei kísérték. Rita nem akart a pszichiátriai osztályon mardni, sírva
könyörgött anyjának, hogy vigye haza. Anyja is sírni kezdett, mondván, hogy hazaviszi
Ritát, mert a kórházban tönkremegy. Mivel az édesanya sem volt képes reálisan
megítélni a helyzet életveszélyes voltát, az apa írásbeli beleegyezését kértük a
felvételhez, aki azt természetesen megadta. Anyja és lánya jajveszékelve váltak el
egymástól. Rita 7 kg-os testsúlygyarapodás után aztán hazaszökött, szülei nem hozták
vissza.
Példánkból kitőnhet, hogy néha milyen nehéz lehet elfogadtatni a beteggel és
családjával a kezelést. Vannak persze olyan esetek, amikor a család sem bírja már a tüneteket,
a bulimiás kontrollhiányt, vagy az öngyilkossági veszélyt. A felvétel mérlegelésekor azt is el
kell dönteni, hogy a kórházba kerülés ténylegesen katalizálja-e a változást.
Súlyos testi állapot esetén - ilyen a nagyfokú soványság, napi többszöri hányás, mely
káliumvesztéssel és következményes szívpanaszokkal, szívritmuszavarokkal jár - intenzív
orvosi felügyeletre van szükség. A lelki támogatás valamilyen formájának már ekkor célszerő
elkezdıdnie. A fogyás megítélésére használhatjuk a következı formulát. Normális testsúlynak
tekinthetjük: a testmagasság cm-ekben kifejezett értékébıl 100-at levonunk, majd ebbıl még
10-et. Ez kg-ban nagyjából megfelel az elvártnak. Egy 165 cm-es lány normáis testsúlya így
165-100-10 = 55 kg. Életveszélyt jelez a normális testsúly 50 %-ának elvesztése, a fenti
példánkban tehát 27,5 kg. Van aki így fogalmaz: 30 kg alatt megszólal a vészharang, 28 kg
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alatt a halálharang. Ha egyéb komplikációk jelentkeznek a leromlás mellett (máj-,
vesemőködési zavarok, fehérjevesztés, az ion-háztartás zavarai), ezek is életveszélyt
jelenthetnek. Ne feledjük a pszichiátriai szövıdményeket, társuló betegségeket, a súlyos
depressziót, a heveny pszichózist, öngyilkossági veszélyt: mindezek szintén életveszéllyel
járhatnak.
A kezelés során is elıfordulhatnak a fenti szövıdmények. A kezelınek alaposan meg
kell fontolnia néha, hogyan dönt. A csak testi tényezıkre való túlzott koncentrálás
eredményezhet javulást, de azt visszaesés követi, ha nem foglalkoznak a lelki összetevıkkel.
Annak megfelelıen, hogy milyen szinten legkifejezettebb a zavar, a következı kezelési
formák kerülnek elıtérbe. Ha a zavar inkább testi-élettani, akkor a táplálás, a gyógyszeres
terápia és a tanulási módszereken alapuló viselkedésterápia dominál. Ha az egyéni
pszichológiai tényezık fontosak, akkor a pszichoterápiás módszerek közül a pszichoanalízisen
alapuló pszichodinamikus terápiák, a viselkedés- és kognitív terápiák a leghasznosabbak. Ha a
beteg kapcsolataiban ragadható meg a zavar lényege (például a családban vagy a
partnerkapcsolatban), akkor a családterápia, csoportterápia a legfontosabb kezelési eljárás.
Biológiai terápiák
Említettük a szondán való táplálást, mely a régi szőkös terápiás fegyvertárban gyakori
eszköz volt. Extrém fogyás esetén ma is szóbajöhet. Szólni kell az elektrokonvulzív
kezelésrıl is (régebbi és elavult nevén elektrosokk). Hatásának lényege valószínőleg abban
van, hogy az elektromos áram megváltoztatja a kórosan megváltozott idegsejtek membránján
az ingerületátvivı anyagok mőködését. A módszert több mint fél évszázada alkalmazzák,
sokféle kórképben hatékony volt. Ma a modern gyógyszerek világában szerepe erısen háttérbe
szorult. Anorexiában régebben sokat használták, a mai álláspont szerint a súlyos, vitálisan
veszélyeztetı depresszióval való társulás indokolhatja alkalmazását.
A gyógyszeres terápiák között történetileg a neuroleptikumokat (más nevükön
antipszichotikumokat) vetették be elıször anorexiában. Ezek a heveny pszichiátriai zavarok
(például akut szkizofrénia) kóros tüneteinek csökkentésében alapvetı szerek. Anorexiában
volt olyan feltételezés, hogy a makacs táplálkozásbeli ellenállás, a súlyos testképzavar mármár téveszmeszerő jelenség, melynek alapján sok szakember szkizofrénia-rokonságot
tételezett fel. Ez persze meglehetısen "divatos" ítéletalkotásbeli torzulás volt még 1-2
évtizede is: ami furcsa, szokatlan, az leginkább a szkizofréniára utalhat. Visszatérve az
anorexiára és az antipszichotikumokra, nem volt érdemleges hatása ennek a
gyógyszercsoportnak. Kisfokú súlygyarapodás volt ugyan, de nem következetesen.
Az evészavarok gyógyszeres terápiájában ma az antidepresszívumoknak van a
legjelentısebb szerepük. Bulimiában többféle gyógyszert kipróbáltak, s jó eredmények voltak.
A legkomolyabb, több centrum bevonásával végzett vizsgálat a modern, szerotoninra ható
gyógyszerek egyikével, fluoxetinnel készült: bulimiában a depressziónál nagyobb adagban
adva lényegesen csökkentette a tüneteket. Jó hatást tapasztaltak lítium vagy karbamazepin
adására is, mindkettı a hangulatzavarok megelızésében vagy oldásában elismert szer. Az
antidepresszívumok jó hatása az egyik érve az evészavarok depresszió-ekvivalens voltát
hangsúlyozó elméletnek, amint arról korábban már volt szó. Anorexiában is voltak
eredményes hatásról szóló beszámolók, bár nem olyan egyértelmően, mint bulimiában.
Az említett ígéretes eredmények mellett is van azért néhány megfontolandó szempont
az antidepresszívumok alkalmazását illetıen. Hatásuk általában rövidtávú, s inkább a tünetek
csökkentésében segítenek, de nem a teljes tünetmentességben. Természetesen azt is meg kell
becsülni, ha a tünetek harmadukra apadnak, de a napi három hányásról napi egy hányásra való
tünetcsökkenés nem jelent gyökeres változást, nem jelenti azt, hogy a terápiát ezennel
befejezettnek tekinthetjük. Pszichoszomatikus betegségekrıl lévén szó a pszichoterápiák nem
kerülhetık meg a legtöbb esetben. Azt is ki kell emelnünk, hogy a legjobb eredmények a

24
gyógyszeres terápiák és pszichoterápiák kombinálásából adódtak. Röviden azt mondhatjuk,
hogy a gyógyszerek hatása kiaknázandó, fıleg rövid távon járulhatnak hozzá a beteg
javulásához, de önmagukban általában nem elégségesek, más teendıre is szükség van.
Bulimiában az "elsı választás" szerei lehetnek, anorexiában megfontolható az adásuk. Ha az
evészavar depresszióval társul, ami nem ritka, természetesen azonnal adnunk kell.
Szoktak étvágygerjesztı gyógyszereket, például kis dózisú inzulint is adni, ezeknek
semmi értelmük nincs. Nem az étvágy hiányáról van ugyanis szó, hanem az étvágy
túlkontrollálásáról, arról, hogy a betegek megtanulták legyızni étvágyukat. Ha étvágynövelı
gyógyszereket adunk, belsı küzdelmüket fokozzuk az étvággyal szemben. A kontrollvesztés
érzése erısödhet fel.
Más gyógyszereket is használnak: a gyomorürülést fokzó szerek növelhetik a
táplálékfelvételt. Anorexiában cinkhiányt is kimutattak, a cinkpótlást is ajánlják.
Pszichoterápiák
Mint minden pszichoszomatikus zavarban, a táplálkozási viselkedés zavaraiban is több
támadásponton lehet és általában kell beavatkozni. A testi tünetek befolyásolása mellett a
pszichoterápiák igen fontosak. Ha a kórkép még nem éri el a kórházi felvétel súlyosságát,
járóbetegként foglalkoznak a beteggel, s ennek több szintje lehet a súlyosságtól függıen.
Kezdetben a betegség korai felismerése, a betegek szőrése, a rejtett zavarok megtalálása
lényeges. A következı szinten részletes orvosi felvilágosítást nyújtanak. Ezután speciális
beavatkozásokra van szükség, majd sokoldalú kezelési programokba való bekapcsolódás
jelentheti a gyógyuláshoz vezetı utat. Ha ezek sem segítenek, kórházi felvétel indokolt.
Számos pszichoterápiás módszert kidolgoztak ebben a században. Tulajdonképpen a
tudományos igényő pszichoterápiák kialakulása Sigmund Freudtól, a pszichoanalízis atyjától
számítható, nagyjából a századfordulótól. A pszichoanalízisen alapuló terápiákat
pszichodinamikus módszereknek hívják, a név azt fejezi ki, hogy a lélekben, gyakran
tudattalanul mőködı erık határozzák meg tetteinket, s vezetnek tünetekhez. Fizikai
analógiáról van szó: a lelki energiák nem vesznek el, hanem valamilyen, néha kóros csatornán
vezetıdnek le. A pszichodinamikus terápiák céljai evészavarokban a következıkben
fogalmazhatók meg: a beteg önértékelésének javítása, az önkontroll segítése, a betegség
kialakulásában szerepet játszó konfliktusok megoldása, illetve általánosságban a betegség
jelentésének és jelentıségének megértése a beteg életében. Oknyomozó, mélyre ásó
megközelítés ez. Ma a klasszikus pszichoanalízis helyett (mely igen idıigényes és intenzív,
akár többéves terápiás folyamat volt) a rövidebb tartamú, valamilyen központi problémára
fókuszált terápiákat alkalmazzák. Mint korábban már említettük, a szexualitás gyakori
konfliktusforrás e betegek számára (is). Láttuk Bea és Mónika történeténél, hogy számukra
milyen nehézséget jelentettek e konfliktusok. A pszichodinamikus terápiák ezek felszínre
hozásában, megértésében, feldolgozásában, helyretevésében nyújtanak döntı segítséget.
Természetesen más úton is el lehet jutni a tünetek csökkentéséhez, s a tünet mögött lévı
problémák, konfliktusok megoldását a beteg saját maga végzi el külsı segítség nélkül. Azt,
hogy szükséges-e mindenáron a mögöttes jelentés tudatosítása a beteg számára, s a konfliktus
megoldásában való segítségnyújtás, azt a mindenkori helyzet, az adott beteg és körülmények
határozzák meg: bíznunk kell a beteg és családja önregeneráló képességében is, ne csak az
orvos vagy pszichológus mindenhatóság-érzése vezesse a terápiát. A másik oldal is fontos a
pszichodinamikus terápiák értékelésekor: meglehetısen gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy a
beteg tövirıl-hegyire ismeri alapvetı problémáit, felismerte, tudatosította azok jelentıségét,
szinte mindent tud betegségérıl, mégsem változik. Ilyen esetekben a betegségnek valamilyen
"elınye" szokta megtorpedózni a terápiát: elıny lehet az is, ha a beteg a zavara segítségével
más, nehezebben megoldható lelki problémát kerül el, s az is, ha például rokkanttá
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nyilvánítják, ami - bár nem busás - anyagi biztonságot jelenthet, vagy elkerülheti utált
munkahelyét.
A mélyben rejtızı konfliktusok megközelítésében a különbözı szimbólumokkal
dolgozó eljárások sokat segíthetnek. Az álmokban, fantáziálásokban, képzeletben is gyakran
jelennek meg "álruhába" öltözött lényeges momentumok. Ezek megfejtése a
pszichodinamikus terápia szép, már-már mővészi feladatai közé tartozik. A pszichodrámának
nevezett eljárásban dramatizált játékokban jelenítik meg a résztvevık központi
konfliktusaikat. Ennek gyakran katartikus érzelem-mobilizáló ereje, de készségfejlesztı
jelentısége is van. Vagy a kreatív terápiák során alkotott munkák (festmények, szobrok)
jeleníthetnek meg szimbolikus formában igen lényeges, s a beteg számára szóban meg nem
fogalmazható problémákat. A zeneterápia is ide sorolandó.
A viselkedés- és kognitív terápiák a pszichoterápiák másik nagy csokrát képezik.
Tanuláselméleti alapokon állnak, a tüneteket kóros tanulási folyamat eredményének tekintik,
ennélfogva azok megszüntetésében is tanulási módszereket alkalmaznak. Az operáns
kondicionálásnak nevezett eljárás abban áll, hogy a célzott viselkedést vagy pozitív
megerısítéssel (jutalommal), vagy negatív megerısítéssel (büntetéssel) próbáljuk
befolyásolni, megjelenési valószínőségét fokozni vagy csökkenteni. Ha az anorexiás betegtıl
megvonják az ingereket, a hazamenést, látogatók fogadását, telefonálási lehetıséget, tv-t és
egyebeket, majd a súlynövekedés függvényében adják vissza ezeket fokozatosan, mintegy
jutalomként, akkor a hízás hamarosan elkezdıdhet. Vigyázni kell arra, hogy a módszer ne
legyen mechanikus, és csak a hízás legyen a legfontosabb kritérium. Manapság már
hajlékonyabb programokat használnak, melyekben a beteggel való szoros együttmőködésre
törekszenek, gyakran írásos szerzıdést kötnek vele. Ez növeli a betg felelısségérzetét és
együttmőködési hajlandóságát is. A testi aktivitás mértékét is érdemes szabályozni. Egy példa:
egy anorexiás betegünk rendszeresen addig piszmogott reggelente, hogy a gimnáziumba már
csak futva érhessen oda. Máskor is sokat futott, korábban atletizált. Szülei vállalták azt, hogy
taxit hívnak, ha késésben lesz lányuk, s a viteldíjat a lány fedezze a zsebpénzébıl. A
hiperaktivitás gyakorlatilag egy hét alatt megszőnt. A viselkedésterápiákon belül kiemelést
érdemel az evési szokások szabályozása. Csak a napi 3-5 étkezéskor szabad enni, közben
nem, s a nem szabad felhalmozni az ételt.
Bulimiában a legelterjedtebb viselkedésterápiás módszer az expozíció plusz
válaszmegelızés. Ez azt jelenti, hogy a beteg túleheti magát, ha akarja, de utána felügyelet
alatt van, nem hagyják hányni. Ez eléggé megviseli a betegeket, mert kénytelenek elviselni a
hízás, a kalóriák felvételének gondolatát. Nagyon hatékony azonban, hamarosan lényegesen
csökkenni szokott a túlevések száma. Az eljárás enyhébb formája azt jelenti, hogy a betegnek
késleltetnie kell a hányást, naplót vezetve tüneteirıl és étkezésérıl.
Használnak más viselkedésterápiás módszereket is, relaxációban például ki lehet
gyakorolni az étkezés, emésztés folyamatát. A képzelet, fantázia szerepe is kiaknázható. Sok
beteg panaszkodik arról, hogy már akkor is rosszul van, ha csak rágondol valamilyen
kulcsingerre. Ennek a fordítottja az, amikor a képzelet erejét használjuk fel arra, hogy
"lejátsszunk", kipróbáljunk valamilyen viselkedést a terápiás, védett környezetben.
Egyre jobban terjed a video-konfrontáció alkalmazása. Ez abban áll, hogy a betegrıl
fürdıruhás felvételt készítenek, majd azt megmutatják neki. Sok lány ugyanis nem meri
megnézni magát tükörben sem, bı ruhákban jár, hogy elfedje testét. A szembesülés néha
megijeszti a beteget, ami jó prognózisra utal: a beteg jobban motiválva lesz a változásra. Ha
közömbösen viseltetik sovány testével szemben, netán elégedett vele, az azt jelenti, hogy nem
akar érdemben változni. A video felhasználása egyébként terjed általában a pszichiátriában.
Sokkal jobb, mint a tükör, mert idıben eltávolítva jelez vissza. A testképzavar objektív
mérésére is használható a video: a beteg szabályozhatja video-képének szélességét (egy
egyszerő gomb segítségével, mint a tv-képet), s így könnyen meg lehet mérni, mennyire tér el

26
saját testének észlelése az általa ideálisnak tartott alaktól. Vigyázni kell ezzel a módszerrel,
mert erıteljes eszköz: szorongást, önértékelési krízist provokálhatunk. Ha a beteg fel van
készülve/készítve rá, akkor alkalmazható.
Az evési szokások gyakorlása történhet csoportos formában is, vannak például
"fızıcsoportok", ahol a már javulóban lévı betegek megtanulnak az ételekkel bánni. Az
önálló étkezés felé ez az egyik lépcsı.
A kognitív terápiák a viselkedésterápiákból fejlıdtek ki. Nem a látható viselkedésekkel
foglalkoznak, hanem a "belsı viselkedés"-nek nevezett lelki jelenségekkel, észleléssel,
ítéletekkel, és így tovább. A kognitív, azaz megismerı folyamatokra helyezik a súlyt. A
kognitív elméletnél már említett kognitív torzulások korrigálása a terápia lényeges része. Az
evészavarokban ilyen kognitív torzulások vonatkoznak a test alakjára ("kövér vagyok, vastag
a combom"), a testsúlyra ("ha elérem az 55 kg-ot, az már tragédia, fogynom kell, koplalok két
napig"). A kognitív terápia ezeknek a hamis ítéleteknek a korrekcióját kísérli meg.
A test-orientált terápiáknak igen jelentıs szerepük van az evészavarokban. E betegek
nem szóban kommunikálnak, hanem a testükkel fejeznek ki valamit. Ezt a "testnyelvet" meg
kell értenünk, fel kell használnunk a javulás érdekében. A testükkel való szembesülés egyik
módszere a fentebb említett video-konfrontáció. A mozgásterápiák során a betegek mozgás
közben ismerkednek testükkel, érzelmeket tanulnak kifejezni. Ezt a tánc, sport,
kommunikáció-fejlesztı gyakorlatok, gesztus-terápia segítheti leginkább. A hiperaktivitás
kontrollálásának megtanulása is fontos célkitőzés. Sport közben például "stop-pillanatokat"
iktatnak be, amikor a betegnek meg kell dermednie. A relaxációs gyakorlatok,
légzésgyakorlatok, masszázs is ide tartoznak. Az evészavaros betegek idegenkednek egymás
érintésétıl, és attól is, hogy ıket megérintsék. Ez gyakran a szexualitástól való félelem egyik
megnyilvánulása. A gyakorlatok során a betegek megtanulják elfogadni a testüket, a nıies
zsírpárnák kialakulását, a felnıtt nıi szerep felé közeledhetnek. A testkép reálisabb lesz, az
önértékelés, önbizalom javul - ezeknek erısen híján vannak az evészavarral küzdık. A
csoportban végzett terápia hatékonyabb, a betegek ellenállását jobbann áttöri, s a betegek
társaikkal is szembesülnek, azaz az önkonfrontáció és a csoportkonfrontáció kombinálódik.
A hipnózis, mint módosult, megváltozott tudatállapottal dolgozó módszer különösen
bulimiásoknál járhat nagy elınyökkel. Amint a disszociációs hipotézisnél áttekintettük, a
bulimiások hipnózis iránti fogékonysága magas. Ezt a képességüket aknázza ki a hipnoterápia.
Ennek során általában relaxált, ellazult állapotot indukálnak, majd a testi érzések
tudatosításától kezdve a múltbeli, már elfeledettnek hitt események felidézéséig sokféle
módszer áll rendelkezésre, mellyel a zavar centrális kérdéseit meg lehet közelíteni. Az
anorexiás betegek olyan erısen törekednek a kontrollra, a helyzet kézben tartására, annyira
félnek a kontrollvesztéstıl, hogy számukra igen nehéz a hipnózis helyzetét elfogadni. Ezért
anorexiában inkább a terápiás folyamat végsı szakaszában célszerő használni, amikor a beteg
elfogadóbb, együttmőködésre jobban bírható.
A családterápia az egyik legfontosabb terápiás módszer, melyet evészavarokban
alkalmazni lehet. A családdinamikai modell tárgyalásakor már volt szó azokról a
jellegzetességekrıl, melyek gyakran fellelhetık az anorexiás és bulimiás betegek családjában.
18 év alatti betegek esetében a családterápia általában nem is kerülhetı meg, mert a betegek
szüleikkel élnek. A családokkal való bánás nem könnyő. Ha bőnbaknak kiáltanánk ki valakit a
családban, nem jönnének el legközelebb. A pozitívumokra, a tünet pozitív jelentésére kell
felhívni a család figyelmét, s ekkor próbálhatnak ki más, nem betegségtünettel járó megoldást
a kóros egyensúly helyett (bármilyen bizarr, a tünetnek is van pozitív értelme, például a beteg
súlyos soványságával felhívja szülei figyelmét arra, hogy törıdjenek egymással többet - ha
például a szülık kapcsolata elhidegült, s legalább ebben az egy kérdésben, a gyerekre való
odafigyelésben egyetértenek). A családok a felelısséget általában megpróbálják áthárítani,
mintegy "javításra" hozzák a gyermeküket a szakemberhez, ha nem úgy mennek a dolgok,
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ahogyan szeretnék, szemrehányást kap a gyógyító - arról már kevésbé tudnak érdemben
beszélni, hogy személyes felelısségük milyen a zavar kialakulásában. Vannak túlinvolvált
családok, akik mindent igyekszenek megtenni a gyermekért (de a szülık egymásért semmit!),
vannak csak látszólag együttmőködı, valamint nem motivált, felelısséget nem vállaló, a
személyzetet hibáztató családok. Az evészavarban szenvedı betegek számára a
kulcsfontosságú kérdés a családban a fájdalommentes leválás, az önálló, autonóm élet
kialakítása. Elıfordul, hogy a szülık már dolgozó, diplomás lányuk minden lépését figyelik,
beleszólnak a párkapcsolatok alakításába, igyekszenek a beteg helyett dönteni.
A családterápia nem ritkán jár drámai és tartós javulással. Az egyik 17 éves betegünk
például nem egészen egy hónap alatt 15 kg-ot hízott. Egy másik betegünk, miután apja a
család kérésére felhagyott mérsékelt alkoholizálásával és többet tudott törıdni a családdal,
néhány hónap alatt megduplázta 31 kg-os anorexiás testsúlyát, s öt éve jól van. Nem minden
család tudja vállalni a terápiát. Ebben az esetben más módszerek maradnak.
A csoportterápiák felerısíthetik a javulás folyamatát. Gyakran végeznek homogén
betegcsoporttal csoportterápiát (csak evészavarban szenvedıkkel). Ennek hátránya is van:
"büszkélkedhetnek" a betegek tüneteikkel. Az ellenállásnak e fajtájával meg kell birkózni.
Vannak szülıcsoportok és család-csoportok is, ahol hasonló családok találkoznak.
Az önsegítı csoportok is terjednek, hasonlóan a volt alkoholisták által szervezett
csoportokhoz. Jó átmenetet jelenthetnek a szaksegítség felé. A szubkultúra-képzıdés, azaz a
csoportos ellenállás a javulással szemben itt is reális veszély. Vannak, akik eljárnak ezekbe a
csoportokba, de a belsı változás igénye nélkül.
A pszichoterápiák számos csapdával és nehézséggel járnak. A kórházban a betegek
túlzott függısége alakulhat ki, a való életben nem tudnak megkapaszkodni. A járóbetegkezelések ebbıl a szempontból hasznosabbak lehetnek, természetesen csak akkor, ha a helyzet
megengedi. Csapda az is, ha a terapeuták "szuperszülık" akarnak lenni, megjavítandó azt,
amit az igazi szülık "elrontottak". Ez fokozza a szülık ellenállását. Meg kell említeni azt is,
hogy a terapeuta neme is fontos lehet, ha például a beteg szexuális traumán esett át, jobban
együttmőködhet azonos nemő terapeutával. Mindezek a problémák illusztrálhatják annak a
munkának a nehézségeit, melyet az evészavarok jobbítása érdekében végeznie kell a
gyógyítónak.

