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Opis przypadku
Case report

Szczególny obraz zaburzonego poczucia w³asnego cia³a
u m³odego mê¿czyzny
A particular picture of body experience disorder in a young man
KRZYSZTOF CZUMA, DOROTA OR£OWSKA
Z II Oddzia³u Psychiatrycznego Szpitala  Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach

STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono kolejny, obok jad³owstrêtu i dysmorfofobii, wariant niepsychotycznego zaburzenia odczuwania w³asnego cia³a, który wystêpuje u m³odych mê¿czyzn trenuj¹cych kulturystykê, a polega na przekonaniu o niewystarczaj¹cej sile i rozmiarach miêni.
Przypadek. 28-letni mê¿czyzna od lat uprawia³ kulturystykê, wspomagaj¹c siê anabolikami. Zaprzestanie u¿ywania spowodowa³o spadek masy cia³a. Mimo nadal przeciêtnej budowy, martwi³ siê mizern¹ postur¹, odczuwa³ zanik miêni i by³ przekonany,
¿e je zbyt ma³o. W wyniku leczenia zaakceptowa³ w³asny wygl¹d i zrezygnowa³ z uprawiania kulturystyki.
Komentarz. Objawy wystêpuj¹ce u pacjenta przypominaj¹ jad³owstrêt psychiczny, bêd¹c jednoczenie ich odwrotnoci¹. Opisywane zaburzenie okrela siê w pimiennictwie jako muscle dysmorphia. Panuj¹ca wród m³odych mê¿czyzn moda na rozbudowan¹
muskulaturê, mo¿e prowadziæ do wzrostu czêstoci tego typu zaburzeñ.
SUMMARY
Objective. Another variation of a non-psychotic body experience disorder  in addition to anorexia and dysmorphophobia  is
presented. The variation seen in young men committed to body building consists in a belief that neither the strength nor size of their
muscles are sufficient.
Case. A men aged 28, engaged in body building for years, supported his efforts with anabolics. Discontinuation of anabolics
resulted in a body mass reduction. Although his body build was still average, the patient was worrying about its being meagre, felt
his muscles were atrophied, and was convinced he ate too little. In consequence of treatment he accepted his appearance and gave
up body building exercises.
Commentary. The patients symptoms resemble anorexia nervosa, but are an opposite of this disorder. The reported disorder
is described in the literature as muscle dysmorphia. Since massive musculature is a fad among young men, it may lead to a rise in
the incidence of this disorder.
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Zgodnie ze wspó³czenie obowi¹zuj¹cymi klasyfikacjami (ICD-10, DSM-IV) do niepsychotycznych zaburzeñ dowiadczania w³asnego cia³a mo¿na zaliczyæ
dysmorfofobiê i jad³owstrêt psychiczny.
Termin dysmorfofobia wprowadzi³ ponad 100 lat
temu Morselli. By³ on wówczas definiowany jako ró¿nego rodzaju subiektywne uczucie brzydoty lub fizycznego defektu, o którym dana osoba myli, ¿e jest równie¿
zauwa¿ana przez inne osoby. Kraepelin kwalifikowa³
ten zespó³ jako rodzaj kompulsyjnej nerwicy, a Janet
przychyla³ siê do tego pogl¹du. Czêæ badaczy traktowa³a dysmorfofobiê jako specyficzn¹ postaæ zaburzeñ
lêkowych.
Zwracano uwagê na formalny b³¹d tkwi¹cy w nazwie, gdy¿ istota schorzenia niewiele ma wspólnego z fobi¹ w cis³ym tego s³owa znaczeniu [1]. Wed³ug ICD-10

dysmorfofobiê klasyfikujemy jako zaburzenia hipochondryczne: utrwalone koncentrowanie siê na domniemanej
zmianie postaci lub kszta³tu cia³a. Szczególnie chodzi
tu o zaabsorbowanie jakim wyobra¿onym lub faktycznym drobnym defektem fizycznym, np. kszta³tem nosa,
uszu, rozmiarem stóp.
Chorych z jad³owstrêtem psychicznym cechuje (DSMIV i ICD-10): nadmierna koncentracja na w³asnym
wygl¹dzie, nieadekwatna ocena kszta³tów i rozmiarów
w³asnego cia³a, czêste wystêpowanie obsesji i kompulsji
zwi¹zanych z wygl¹dem, wag¹, diet¹ itp. Objawom tym
towarzyszy z regu³y wysoki poziom lêku i obni¿ona
samoocena [2, 3, 4].
W ostatnich latach zaczêto zwracaæ uwagê na zjawisko bêd¹ce w pewnym zakresie (wygl¹d, waga, dieta)
odwrotnoci¹ wy¿ej opisanego, a dotycz¹cego m³odych
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mê¿czyzn trenuj¹cych kulturystykê, lub intensywnie
æwicz¹cych w si³owni w celu uzyskania imponuj¹cej
sylwetki i muskulatury. W grupie tej pojawiaj¹ siê osoby
z ewidentnymi zaburzeniami w postrzeganiu schematu
swego cia³a, które polegaj¹ na przekonaniu o stale niewystarczaj¹cej sile i rozmiarach miêni.
OPIS PRZYPADKU
Pacjent 28-letni, urodzony w rodzinie pe³nej jako
najstarsze dziecko. Ma m³odsz¹ o 7 lat siostrê. Ojciec
by³ malarzem budowlanym, obecnie jest na rencie, leczony psychiatrycznie z powodu nerwowoci. Matka
jest sprz¹taczk¹ w banku. Zawsze bardziej zwi¹zany
emocjonalnie z matk¹, z ojcem nie ma wspólnego jêzyka.
Dzieciñstwo ocenia jako rednie  bywa³o raz dobrze,
raz le. Uczy³ siê s³abo, powtarza³ V klasê. Zaraz po
ukoñczeniu szko³y podstawowej rozpocz¹³ pracê jako
ochroniarz w firmie chroni¹cej ró¿ne obiekty. Zawsze
interesowa³ siê sportem. Trenowa³ boks od 18 roku ¿ycia przez 3 lata, potem kulturystykê. Wa¿y³ 94 kg przy
wzrocie 181 cm, ale patrz¹c na innych kolegów, którzy
brali hormony, stwierdzi³, ¿e nigdy na sucho nie osi¹gnie takich wyników. Wtedy zdecydowa³ siê na sterydy. Przez trzy miesi¹ce bra³ testosteron w iniekcjach,
omadryn i metanabol. Po 3 miesi¹cach osi¹gn¹³ wagê
105 kg, jednak pojawi³y siê niepokój, agresywnoæ, rozstêpy na skórze, zaburzenia snu. Przerwa³ stosowanie
anabolików, lecz nadal czu³ siê le, w koñcu trafi³ na
oddzia³ wewnêtrzny z powodu tachykardii, wzrostu RR
i podwy¿szenia poziomu bilirubiny. Wypisany z rozpoznaniem jatrogennego zespo³u Cushinga, upoledzenia
funkcji w¹troby i nadcinienia têtniczego, wkrótce zg³osi³ siê na oddzia³ psychiatryczny ze wzglêdu na narastaj¹cy niepokój, napiêcie, obawy o stan zdrowia. Lekarz
prowadz¹cy odnotowa³ w historii choroby, ¿e pacjent
przejawia³ postawê lêkowo-zagro¿eniow¹, obni¿on¹
kontrolê emocji, znaczne skupienie na ciele, wypowiada³
treci hipochondryczne bez cech urojeñ. Wypisany
z niewielk¹ popraw¹, z rozpoznaniem: reakcja sytuacyjna lêkowo-depresyjna, nadu¿ywanie pochodnych sterydowych w wywiadzie. Po 5 dniach trafi³ ponownie do
szpitala psychiatrycznego, tym razem pod nasz¹ opiekê.
Przy przyjêciu w pe³ni zorientowany, w logicznym
kontakcie, napiêty, dra¿liwy, skar¿¹c siê g³ównie na
os³abienie i brak ³aknienia. W 17 punktowej skali
Hamiltona osi¹gn¹³ 21 pkt. W trakcie pobytu by³ obsesyjnie skupiony na ciele, zamartwia³ siê nisk¹ wag¹
(81 kg), brakiem apetytu, mizernym wygl¹dem. Pojawi³y siê odczucia, ¿e miênie siê kurcz¹, trac¹ wodê,
zmniejszy³y siê j¹dra i bêdzie niewydolny seksualnie.
Konsultacja urologiczna nie wykaza³a odchyleñ od normy. W trakcie pobytu pojawi³y siê tak¿e myli samobójcze, które ust¹pi³y doæ szybko. Ca³y czas utrzymywa³y siê skargi na wychudzenie i s³abe ³aknienie, co nie
mia³o ¿adnego potwierdzenia w wygl¹dzie pacjenta
i iloci zjadanych posi³ków.

W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono wyranych odchyleñ. Poziom testosteronu wynosi³ 29,6 pg/ml
(norma do 27), poziom kortyzolu 624 nmol/l (norma do
638). Badanie psychologiczne: wyniki testów organicznych mieci³y siê w obszarze normy. W skali Wechslera
uzyska³ I.I. = 90. Profil MMPI wskazywa³ na osobê:
o niskiej samoocenie, ma³ym poczuciu w³asnej wartoci,
z trudnociami w kontaktach interpersonalnych, posiadaj¹c¹ siln¹ potrzebê uznania, akceptacji, nadmiernie
koncentruj¹c¹ siê na w³asnym wygl¹dzie, z negatywnym obrazem w³asnego cia³a, zale¿n¹ w relacjach spo³ecznych, obawiaj¹c¹ siê pora¿ki, szukaj¹c¹ potwierdzenia w³asnej atrakcyjnoci w otoczeniu, z problem przy
podejmowaniu decyzji i przewidywaniu negatywnych
skutków swoich dzia³añ, niedojrza³¹.
W leczeniu zastosowano fluwoksaminê w dawce
50 mg/die, mianserynê w dawce do 80 mg/die, alprazolam w dawce 0,25 mg/die, pindolol w dawce 10 mg/die,
witaminy z grupy B i magnez. Pacjenta wypisano do
domu po 6 tygodniach z rozpoznaniem: organiczne zaburzenia nastroju w przebiegu stosowania sterydów anabolicznych, z zaburzon¹ percepcj¹ cia³a; nadcinienie
têtnicze. By³ w wyrównanym nastroju (w 17 punktowej
skali Hamiltona 6 pkt.), zadowolony z subiektywnej poprawy ³aknienia, z wag¹ 88,5 kg. Kontynuowa³ terapiê
w warunkach ambulatoryjnych. Stopniowo podj¹³ ponownie pracê, zacz¹³ redukowaæ dawki leków. Wtedy powróci³y wolnop³yn¹cy lêk i przygnêbienie. Po 7 miesi¹cach stan psychiczny pacjenta ustabilizowa³ siê. Odstawi³
ca³kowicie alprazolam. Przesta³ trenowaæ kulturystykê
i przejmowaæ siê swoim wygl¹dem. Osi¹gn¹³ ponownie
wagê sprzed choroby (90 kg) i jest z niej zadowolony.
KOMENTARZ
Pacjent zosta³ skierowany na nasz oddzia³ z rozpoznaniem zespo³u depresyjnego, który wstêpnie zdiagnozowalimy jako posterydowy. Po kilkudniowej obserwacji zwróci³o nasz¹ uwagê podobieñstwo pomiêdzy
objawami zg³aszanymi przez pacjenta koncentruj¹cego
siê na swoim wygl¹dzie i diecie a wystêpuj¹cymi w jad³owstrêcie. Objawom o charakterze lêkowo-depresyjnym z dominuj¹c¹ obni¿on¹ samoocen¹ towarzyszy³a
prze¿ywana w formie natrêctw zaburzona percepcja w³asnego cia³a  zamartwianie siê bardzo niska wag¹ (81 kg),
niemaj¹cym uzasadnienia w faktach zanikiem j¹der
i tkanki miêniowej, ubolewanie nad tym, ¿e np. na niadanie zjad³ jedynie 3 kanapki, a na obiad nie by³ w stanie wch³on¹æ podwójnej porcji zupy i drugiego dania.
W fachowej literaturze amerykañskiej zaproponowano dla tego typu zespo³u objawów nazwê muscle dysmorphia [5]. Natomiast w popularnych tygodnikach
i miesiêcznikach powiêconych æwiczeniom, diecie
i dba³oci o wygl¹d, karierê zrobi³o okrelenie bigoreksja lub kompleks Adonisa. Zaburzenie to dotyczy
m³odych mê¿czyzn, którzy chc¹c zmieniæ swoj¹ sylwetkê,
zaczynaj¹ intensywnie trenowaæ, æwiczyæ kulturystykê,
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by dopracowaæ siê imponuj¹cej muskulatury. Chc¹ byæ
silni i piêkni, marz¹ o powtórzeniu kariery swego filmowego idola Arnolda Schwarzenegera, staj¹c siê kolejnymi
ofiarami pop-kultury. W kilkunastu si³owniach w Polsce, gdzie trenuj¹ m³odzi ludzie, doæ szybko dowiaduj¹
siê, ¿e same æwiczenia to nie wszystko. £atwiej i efektowniej mo¿na nabiæ bicepsy stosuj¹c ró¿norodne
od¿ywki, preparaty witaminowe, a w koñcu koks, jak
w ¿argonie bywalców si³owni okrela siê sterydy anaboliczne. Specjalici medycyny sportowej ostrzegaj¹, ¿e
wszystkie negatywne zdrowotne, w tym psychiczne, nastêpstwa obecnego kultu obfitej muskulatury ujawni¹
siê w pe³ni za kilka, kilkanacie lat.
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