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Anorexia nervosa jako przyczyna hospitalizacji
w oddziale ginekologicznym: opis przypadku
Anorexia nervosa as the cause of hospitalization
in gynecology department: a case study
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STRESZCZENIE. Przedstawiono przypadek
19-letniej pacjentki, dwukrotnie hospitalizowanej w oddziale ginekologicznym z powodu wtórnego braku miesiączki. Analiza psychologiczna
ujawniła psychogenne elementy zaburzeń odży
wiania w kontekście dysfunkcji osi przysadkowo-jajnikowej o charakterze hipogonadyzmu hipogonadotropowego. Opisano przebieg i efekty
leczenia biologicznego (hormonalnego) i próbę
psychoterapii wraz z oceną psychologiczną.

SUMMARY. The paper presents a case oJ 19-year-old woman twice hospitalized in a gynecology departmentfor secondary amenorrhea. Psycho-

logical analysis has revealed psychagenie factors
of her eating disorder in the context of t he hypophyseal-ovarian axis dysfunction involving hypogonadotrophic hypogonadism. Both the course
and effects of a biological (hormonal) treatment,
as we l! as an attempt at psychotherapy with psychological assessment are discussed.
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Nie ustalono dotychczas jednolitych pona specyficzne czynniki etiologiczne
jadłowstrętu psychicznego. Twórca terminu
anorexia nervosa, William Gall, podkreślał
w 1874 r. znaczenie podłoża psychiczngo zespołu braku łaknienia, połączonego z wychudzeniem i zatrzymaniem miesiączkowa
nia u dziewcząt i młodych kobiet, wystę
pującego najczęściej między 15 a 25 r.ż. [3].
Zidentyfikowano jednak dużą grupę indywidualnych etiologicznych czynników biologicznych, wśród których na pierwszy
plan wysuwają się zaburzenia endokrynne
osi podwzgórze-przysadka-jajniki. Na ogół
klasyfikowane są one jako hipogonadyzm
hipogonadotropowy, z utratą prawidłowego
rytmu cyklicznego wydzielania LH [6, 10,
11]. Wykazano istotną rolę zaburzeń neuroglądów

przekaźnictwa,

w tym zwłaszcza podwyż
szony poziom endogennych opioidów, oraz
obniżony poziom serotoniny i norepinefryny [5, 14]. Badania par bliźniąt jednojajowych pozwoliły wykazać także udział czynników genetycznych w rozwoju jadłowstrętu
psychicznego [7]. W próbach wyjaśnienia
patamechanizmu schorzenia opierano się
także na koncepcjach psychoanalitycznych,
sugerujących, iż jest to specyficzna manifestacja buntu pokrywającego lęk przed dojrzałością i przyjęciem roli kobiety, jako partnerki i matki. Jednak jadłowstręt psychiczny występuje także u starszych kobiet, może
też występować u mężczyzn [1, 4, 8].
Zazwyczaj rozpoznanie ,jadłowstrętu"
ma charakter diagnozy wstępnej. Dopiero
dokładne badania pozwalają ustalić etiologię
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schorzenia. Przyczynąjadłowstrętu mogą być OPIS PRZYP ADKU
bowiem zarówno zmiany organiczne (guzy
mózgu, stany zapalne centralnego układu Obserwacje
nerwowego, pierwotne i wtórne zaburzenia endokrynologiczno-ginekologiczne
hormonalne) jak i dysfunkcje psychiczne.
Pacjentka lat 19. Z wywiadu: menarche
Obejmować mogą one tak różnorodne zmiaw 13 r .ż, miesiączkowanie miernie bolesne,
ny, jak: zaburzenia osobowości, reakcje regularne do 15 r.ż. Wtórny brak miesiączki
nerwicowe, porannie przebiegające choroby od 4 lat. W tym okresie liczne ambulaafektywne (depresje maskowane), zespoły toryjne próby leczenia substytucyjnego (preanankastyczne, zespoły psychosomatyczne, paraty estrogenowo-progesteronowe), nie
aż po psychozy z kręgu schizofrenicznego
przynoszące restytucji spontanicznych cykli
[2, 9]. Po wykluczeniu zarówno przyczyn miesiączkowych. Zatrzymanie miesiączko
somatycznych, jak i obecności choroby psy- wania nastąpiło po ok. 1/2 roku od rozchicznej można rozpatrywać pojęcie jadło poczęcia odchudzania. Utrata masy ciała
wstrętu psychicznego w jego klasycznym row ciągu 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzazumieniu. Istotną rolę odgrywa w takich jących hospitalizację ok. 4 kg.
W chwili pierwszej hospitalizacji: wzrost
przypadkach niedojrzała osobowość osoby
cierpiącej na jadłowstręt, znajdującej się
155 cm, masa ciała 47,5 kg, powierzchnia
w trudnym dla niej otoczeniu. W praktyce ciała 1,49 m 2 , BMI-19. Nie stwierdzono odklinicznej często spotykamy się z patologi- chyleń w obrazie morfologicznym krwi obczną strukturą rodziny i zaburzeniami relawodowej i badaniach biochemicznych. Nacji zachodzących między jej członkami. Od- rządy płciowe zewnętrzne adekwatne do wiemowa przyjmowania pokarmów może być ku, IV stopień rozwoju wg Tannera. Badanieuświadamianym sposobem na przyciąg
niem ultrasonograficznym transrektaJnym
nięcie uwagi oschłego ojca, zdobycie przestwierdzono trzon macicy o cechach hipoplawagi w rywalizacji z rodzeństwem, może zji (43/25 mm), endometrium grubości 5 mm,
być także formą karania matki za rozwód
jajniki obustronnie zawierające pęcherzyki
rodziców. Konieczna jest zatem dokładna o średnicy nie przekraczającej 3 mm.
analiza postaw wszystkich członków patoPrzeprowadzone testy hormonalne (część
logicznej rodziny, zaś terapia powinna obej- wykonana ambulatoryjnie) dały następujące
mować całą rodzinę [13].
wyniki: test progestemnowy- ujemny, test
Problematyka ta, znana dobrze psychiat- estrogenowo-progesteronowy - dodatni,
rom i psychologom klinicznym, stwarza jed- test z kłomifenem- ujemny, odpowiedź na
nak stale duże trudności diagnostyczne i te- bolus 100 flg GnRH -dojrzała (LH>FSH).
rapeutyczne lekarzom innych specjalności.
Surowicze poziomy hormonów: PRL 15,34
Utrata masy ciała staje się powodem hospi- ngfml; FSH 4,33 mlU/ml; LH l ,53 mlU/ml;
talizacji, np. w oddziale chorób wewnętrz estradiol14,28 pgjml, TSH- w zakresie nornych, zaś zatrzymanie miesiączkowania nie- my. Wiek kostny: 18 lat, zaznaczone cechy
jednokrotnie powoduje hospitalizację w od- osteoporozy w odcinkach nasadowo-przynadziale ginekologicznym.
sadowych kości śródręcza. Badania obrazowe
To doniesienie opisuje przypadek pacjent- (rtg, CT) obszaru podwzgórza i przysadki
ki z wtórnym brakiem miesiączki, który mózgowej nie ujawniły organicznej przyczyny
wystąpił w przebiegu jadłowstrętu psychiczzaburzeń. Postawiono rozpoznanie hipogonanego. Na tle diagnostyki klinicznej i hormo- dyzmu hipogonadotropowego, zaś stopień
nalnej oraz wdrożonego leczenia biologicz- niewydolności podwzgórzowo-przysadkowej
nego przedstawione zostały spostrzeżenia zaklasyfikowano jako 3a wg Leyendeckera.
psychologiczne wraz z analizą struktury roWdrożono stymulację przysadki za podziny pacjentki.
mocą pulsacyjnego podawania gonadoreli-
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ny (preparat: Lutrelef, pompa: Zyklomat
firmy Ferring), w dawce 5 Jlgfpuls, przy czę
stości pulsów od 1/90 minut do 1/120 minut
w zależności od fazy jajnikowej, ocenianej
ultrasonograficznie. Stymulację kontynuowano przez 30 dni. W 11 dniu leczenia
stwierdzono owulację pęcherzyka jajnikowego śr. 19 mm. Krwawienie menstruacyjne
pojawiło się w 21 dniu stymulacji i trwało
2 dni. Szczegółowy opis leczenia biologicznego przedstawiono we wcześniejszej publikacji [12]. Po jego zakończeniu stwierdzono
przyrost masy ciała pacjentki wynoszący
1,4 kg, zaś spontaniczne cykle menstruacyjne utrzymały się przez okres dotychczasowej obserwacji (8 miesięcy).

Obserwacje psychologiczne
Dziewiętnastoletnia pacjentka, mieszkankajednego z małych miast regionu, dwukrotnie kierowana była do Kliniki Ginekologii
Operacyjnej, w celu przeprowadzenia diagnostyki i leczenia wtórnego braku miesiączki
(opis w dalszej części pracy). Pierwsza hospitalizacja miała miejsce we wrześniu 1996 r.
Z ogólnej anamnezy wiadomo, że pacjentka
była najmłodszym z trojga rodzeństwa. Cią
ża, poród i rozwój psychofizyczny przebiegały prawidłowo. Z istotniejszych chorób przebytych: appendicitis, hepatitis viralis A. Osią
gała bardzo dobre wyniki w nauce, ukończy
ła szkołę średnią planując podjęcie studiów
humanistycznych. Zamieszkiwała z rodzicami i starszą siostrą. Najstarsza z sióstr zało
żyła własną rodzinę i mieszkała oddzielnie.
Według wstępnych danych, rodzina pacjentki była harmonijna i nie dochodziło do poważniejszych sytuacji konfliktowych. Rodzice zauważyli, że pacjentka odchudzała się
i była ,,może zbyt szczupła", lecz nie przywiązywali do tych spostrzeżeń wagi. Dopiero
zgłoszone przez pacjentkę zatrzymanie miesiączki i potwierdzone - na zapytanie matki
-występowanie dolegliwości bólowych podbrzusza stały się powodem wizyty u lekarza
ogólnego, a następnie szeregu wizyt w gabinetach ginekologicznych. Ostatecznie pacjentkę skierowano do tutejszej Kliniki.
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Wywiad psychologiczny uzupełnił anamneW drugiej klasie liceum pacjentka, wspólnie z koleżankami, rozpoczęła odchudzanie, pomimo tego, że nie miała nadwagi. Powodem była chęć upodobnienia się do
znanych z telewizji modelek. Barbara czytała
książki i broszury dotyczące diet, obliczając
kalorie poszczególnych potraw, przyjmując
coraz mniej posiłków i uprawiając intensywne
ćwiczenia fizyczne. Rywalizując z koleżanka
mi miała na celu uzyskanie największego
spadku masy ciała. W tym czasie, zamieszkująca oddzielnie najstarsza siostra urodziła
pierwsze dziecko, a po roku -drugie. Rodzice
pacjentki cały wolny czas poświęcali wnukom.
Jednocześnie, dotychczasowe odchudzanie pacjentki wzbogacone zostało o nowe sposoby
obniżania masy ciała. Coraz częstsze stały się
odmowy przyjmowania posiłków, oraz prowokowanie wymiotów, poprzez samodzielne
drażnienie palcami łuków podniebiennych.
Rzadziej spotykała się z koleżankami, pojawiły się trudności w skupieniu uwagi i zapamię
tywaniu. Dokuczały jej: niepokój, przygnębie
nie, trudności w zasypianiu. Kilkakrotne epizody bulimiczne wyzwalały poczucie winy.
Zatrzymanie krwawień miesięcznych zwróciło
uwagę matki, będąc bezpośrednim powodem
hospitalizacji.
Przeprowadzone w Klinice badania ginekologiczne i hormonalne były podstawą postawienia rozpoznania idiopatycznego hipogonadyzmu hipogonadotropowego. W poszukiwaniu przyczyn stwierdzonych zaburzeń
podwzgórzowo-przysadkowych wykorzystano konsultacje psychiatryczne oraz przedzę lekarską.

stawianą
się

ocenę psychologiczną.

Kierując

kryteriami diagnostycznymi wg DSM-IV
postawiono rozpoznanie anorexia nervosa.
Stwierdzono bowiem stanowczą odmowę
utrzymywania masy ciała na granicy masy
minimalnej dla wieku i wzrostu, nasilony lęk
przed otyłością lub nawet niewielkim przyrostem masy, głębokie zaburzenia doświad
czania własnego kształtu ciała oraz wtórny brak miesiączki. Jadłowstręt badanej pacjentki nosił cechy typu "żarłoczno-wydalają
cego" (binge eatingfpurging).
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to interpretować jako zniknięcie problemu. Kolory są żywe, mocny nacisk kredki.
W lewym górnym rogu pojawiło się słońce
(optymizm, lepszy nastrój). Cechą charakterystyczną rysunku jest brak dłoni przy postaci
pacjentki. Przy pierwszym badaniu dlanie były narysowane. Teraz zabrakło ich jako "narzędzia" do prowokowania wymiotów.
Ze względu na stosunkowo krótki okres
hospitalizacji przeprowadzono jedynie dwa
spotkania psychoterapeutyczne, zalecając
dalsze leczenie w poradni psychologicznej
w miejscu zamieszkania.
Powyższy opis przypadku przedstawiono
jako przykład, w którym dominujący objaw
chorobowy (wtórny brak miesiączki) staje
się centralnym problemem diagnostyczno-terapeutycznym, wymagającym współpracy
nie tylko lekarzy (ginekolodzy-psychiatrzy)
lecz także psychologów. Stanowi także przykład możliwości uzupełnienia rozpoznania,
postawionego na podstawie badań endokrynologicznych i ginekologicznych (hipogonadyzm. hipogonadotropowy), o tak ważną
w kontekście jadłowstrętu psychicznego diagnozę psychologiczną.

Poroima niejasnej etiologii anorexia nervosa, wraz z występującym w jej przebiegu
wtórnym brakiem miesiączki, istnieją przesłanki by sądzić, iż wcześniejsza interwencja
psychologiczna maglaby zapobiec rozwojowi głębokich zaburzeń.
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