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SUMMARY. Basic data about the causes, sequelae
and treatment oj neuroendocrine disturbances in
both these eating disorders are presented in the paper (ed.).
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Słowa

ANOREXIA NERVOSA

Patogeneza
Etiopatogeneza jadłowstrętu psychicznego (AN, anorexia nervosa) nie jest w pełni
wyjaśniona. Nadal trwają żarliwe dyskusje
wokół teorii o roli czynników psychogennych i hormonalnych [1, 9, 38]. Szybki rozwój neuroendokrynologii dostarczył niezbitych dowodów, że szereg neuropeptydów i
neurotransmiterów wywiera znaczący wpływ
nie tylko na kontrolę łaknienia, ale również
na zachowanie i kontrolę sekrecji neurohormonów z podwzgórza: LH-RH (luteinizing
hormone-releasing hormone), TRH (thyrotropin releasing hormone), GH-RH (growth
hormone-re leasing hormone) [17, 21, 32].
Współcześnie uważa się, że w patogenezie jadłowstrętu psychicznego odgrywają rolę
dwa czynniki [2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 39]:
1. zaburzenia czynności podwzgórza zwią
zane z zaburzeniami kontroli neuroendokrynnej sprawowanej między innymi
przez opioidy, układ noradrenergiczny,
dopaminergiczny, serotoninergiczny oraz

peptydy, których rola jest poznawana
wraz z szybkim rozwojem neuroendokrynologii,
2. zaburzenia obwodowego metabolizmu
hormonów, związane z głodzeniem i wyniszczeniem.
U chorych z anorexia nervosa występują
bowiem zaburzenia łaknienia, pragnienia, termoregulacji i bilansu wodno-elektrolitowego.
Zaburzenia w zakresie układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowego, podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego i podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowego zwią
zane są z nieprawidłową neuroendokrynną
kontrolą wydzielania LH-RH, TRH, CRH,
somatostatyny, GH-RH.
Liczne zaburzenia hormonalne spotykane
w AN wiążą się z nieprawidłową kontrolą
wydzielania neurohormonów podwzgórzowych. Wyniki poprzednio opublikowanych
prac [5, 12] wykazują, że wydzielanie LH
w anorexia nervosa jest wybitnie obniżone
przy prawidłowym wydzielaniu FSH zarówno w warunkach podstawowych, jak i po dożylnym podaniu 25 ~g LH-RH. Po zwięk-
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szeniu masy ciała, jak również po zastosowaniu większej dawki LH-RH, obserwowano normalizację odpowiedzi LH.
Można przytoczyć następujące

dowody
za zahamowaniem wydzielaLH-RH u chorych z AN:
normalizacja odpowiedzi LH po stymulacji dużymi dawkami LH-RH,
brak pulsacyjnej sekrecji LH,
brak rytmu dobowego LH,
brak wzrostu LH po podaniu klomifenu.

przemawiające

nia
-

Istnieją
że

dowody

przyczyną

przemawiające

upośledzonego

za tym,
wydzielania

LH-RH jest zwiększona aktywność układu
opioidowego, bowiem zablokowanie aktywności receptorów opioidowych naJaksonem
prowadzi do wzrostu LH u chorych z AN
[5].
Stężenie hormonu wzrostu jest podwyż
szone w warunkach podstawowych i wybitnie wzrasta po podaniu TRH (thyrotropin
releasing hormone) [6, 39]. Zaburzenia w
wydzielaniu hormonu wzrostu można wią
zać z nieprawidłową kontrolą wydzielania
GH, nadmierną wrażliwością komórek somatotropowych na stymulację GH-RH lub/i
niedoborem somatostatyny [6].
Nieprawidłowa odpowiedź ACTH i kortyzolu na stymulację CRH (cotricotrophin
releasing hormone), na blokadę receptorów
opioidowych świadczy o zaburzeniach kontroli w układzie podwzgórzowo-przysadkowonadnerczowym [11].
Upośledzenie wydzielania TSH po TRH
przemawia za istnieniem zaburzeń kontroli
w układzie podwzgórzowo-przysadkowotarczycowym [11].
Drugim czynnikiem odgrywającym rolę
w patogenezie anorexia nervosa są zaburzenia metabolizmu obwodowego hormonów,
o czym świadczą: zmieniona konwersja
tyroksyny do trójjodotyroniny na rzecz
rewers-trójjodotyroniny (rT3), zmiany w
metabolizmie kortyzolu i zmiany metabolizmu androgenów [2, 3, 8, 10, 39, 40].
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Do silnych stymulatorów łaknienia naleneumpeptyd Y (NPY), galaninę.
Leptyna - produkt genu otyłościowego, peptyd produkowany przez adipocyty informuje
centralny układ nerwowy o zasobach tkanki
tłuszczowej, gdyż receptory leptyny znajdują
się w podwzgórzu [35, 42]. Leptynareguluje
łaknienie poprzez zmianę aktywności peptydów stymulujących łaknienie, głównie NPY
[33, 35, 41, 42]. Dysregulacja układu sprzę
żenia zwrotnego występuje nie tylko w otyłości, ale również w anorexia nervosa [7, 16,
20, 23, 26, 31, 36, 37, 42]. U chorych z bulimia nervosa poziom leptyny nie różnił się
od stężenia w grupie kontrolnej, natomiast
stężenie NPY było dwukrotnie wyższe niż
u chorych z anorexia nervosa i było statystycznie znamiennie wyższe niż w grupie
kontrolnej [4]. Wzrost wydzielania NPY peptydu silnie stymulującego łaknienie
w bulimia nervosa może tłumaczyć napady
"żarłoczności" u tych chorych.
NPY, galanina oraz leptyna oprócz kontroli łaknienia wywierają istotny wpływ na
sekrecję hormonalną, szczególnie na regulację wydzielania neurohormonów LH-RH,
GH-RH, CRH [13, 14, 15, 28].
ży zaliczyć

U chorych z anorexia nervosa występują
zaburzenia regulacji:
- układu podwzgórzowo-przysadkowogonadowego, zaburzenia sekrecji LHRH, czego wynikiem jest obniżenie
wydzielania LH, niedobór estrogenów,
progesteronu,
wzrost wydzielania hormonu wzrostu
(GH) na skutek nieprawidłowego wydzielania GH-RH i somatostatyny,
- wzrost wydzielania kortyzolu w wyniku
nieprawidłowej sekrecji CRH, ale również na skutek nieprawidłowego metabolizmu obwodowego, podobnie jak
- zmiany w konwersji T4 do T3 [2, 3, 5, 6,
8, 10, 11, 12].
Być może znajdowane u chorych z anorexia nervosa zaburzenia hormonalne są

Neuroendokrynne aspekty anorexia nervosa i bulimia nervosa
związane z nieprawidłową
galaniny i leptyny.

sekrecją

NPY,

Różnicowanie

l. Guz podwzgórza - może przejawtac
zaburzeniami łaknienia i zaburzeniami hormonalnymi typu podwzgórzowego. W obrazie klinicznym dominują
wówczas bóle głowy, mdłości, wymioty, a w
tomografii komputerowej - typowe objawy
guza.
2. Niedoczynność przedniego płata przysadki mózgowej - rzadko występują zaburzenia łaknienia prowadzące do wychudzenia. Oprócz braku miesiączki obserwuje się
objawy wtórnej niedoczynności tarczycy i
objawy wtórnej niedoczynności kory nadnerczy. Cechą charakterystyczną jest obniżenie wydzielania wszystkich hormonów
przysadkowych oraz ACTH, PRL, TSH, LH,
FSHiGH.
3. Nadczynność tarczycy - chudnięcie,
hiperaktywność są cechami wspólnymi, jednak w przebiegu nadczynności tarczycy dominuje uczucie ciepła, potliwość i tachykardia, a stężenie T 3 jest wybitnie podwyższo
ne.
się również

Leczenie
Leczenie anorexia nervosa powinno być
prowadzone równocześnie przez internistę,
psychiatrę i endokrynologa. Celem postępo
wania w I etapie leczenia jest uzyskanie
normalizacji ciężaru ciała.
Wskazania do konsultacji endokrynologicznej
l. Brak dobrych efektów prowadzących

do normalizacji ciężaru ciała w czasie psychoterapii skłania do zastosowania farmakoterapii, np. blokerów receptorów serotoniny
- cyproheptadyny.
Zastosowanie blokerów receptorów serotoniny stymuluje ośrodek łaknienia oraz wydzielanie neurohormonu LH-RH. W trakcie
opracowań naukowych jest synteza analo-
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gów neumpeptydów pobudzających łaknie
nie lub blokerów peptydów hamujących łak
nienie.
2. Utrzymujący się brak miesiączki po
upływie 3 miesięcy od uzyskania normalizacji ciężaru ciała.
Po normalizacji wagi u 50% chorych
z anorexia nervosa wraca samoistnie miesiączka, a u 50% chorych, u których miesiączka nie wystąpi, należy wdrożyć leki indukujące miesiączkowanie. Patogenetycznie
uzasadnione jest podawanie w sposób pulsacyjny GnRH w dawce 90 ng co 60-90 minut
w pompie Zyclomat lub podawanie małych
dawek analogów GnRH. Jednakże jest to terapia bardzo kosztowna. Inne sposoby leczenia to stosowanie estrogenów, progesteronu i kłomifenu- leku blokującego receptory estrogenowe w podwzgórzu [11].

BULIMIA NERYOSA
Patogeneza bulimia nervosa nie jest
w pełni poznana. O ile zaburzenia hormonalne u chorych z anorexia nervosa wystę
pują u większości tych chorych, to u chorych
z bulimią występująjedynie u części chorych.
Niektórzy autorzy stwierdzili nieprawidłowe hamowanie kortyzolu deksametazonem, podobnie jak to występuje w depresji,
upośledzoną odpowiedź TSH po stymulacji
TRH, obniżenie T 3, obniżenie stężenia LH
i obniżenie stężenia estradiolu [22, 24, 29,
30].
Wyniki Fichtera i Pirke wskazują na obniżenie T 3 , obniżenie odpowiedzi TSH po
TRH, wzrost stężenia kortyzolu, wzrost stę
żenia GH, obniżenie odpowiedzi PRL po
TRH, obniżenie stężenia gonadotropin [19].
Obniżenie
wydzielania gonadotropin,
zwiększona aktywność układu przysadkowonadnerczowego, stany depresyjne u pacjentów z bulimia nervosa mogą wiązać się
z nieprawidłowym obrotem noradrenaliny
w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.),
zwiększoną
pojemnością
receptorów
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a-adrenergicznych lub z obniżeniem aktywności serotoniny w o.u.n. [25, 27].
Nasze badania wykazujące nieprawidło
we wydzielanie NPY, galaniny i nieprawidłową interakcję między NPY i Jeptyną
uzupełniają dotychczasowe informacje o zaburzeniach neuroendokrynnych u chorych
z bulimia nervosa.
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