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1. A GYERMEK- ÉS SERDÜLİKORI ANOREXIA NERVOSA 

PSZICHOSZOMATIKUS JELLEMZ İI. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A gyermek- és serdülıkorban kezdıdı anorexia nervosa (AN) súlyos, életveszélyes 

pszichiátriai betegség, mely a felnıttkorra átívelı krónikus pszichés és szomatikus 

megbetegedésekhez, illetve korai halálozáshoz vezethet. 

Az AN-t a hagyományos diagnosztikus kritériumrendszer szerint testsúlyvesztés vagy a 

súlygyarapodás leállása, a súlygyarapodástól való intenzív félelem, testképzavar és – a 

hiánytáplálkozás következtében kialalkuló – primer vagy secunder amenorrhea jellemzi. 

Az AN leggyakrabban a serdülıkorban kezdıdik. Bár a szakirodalom a betegség 

indulását 16-17 év körül határozza meg, az utóbbi néhány évben ez elıre tolódott, ma 

leginkább a 14-16 éves korosztály körében találkozunk a kórkép indulásával. Manapság 

nem ritka a korai pubertáskori, 12-14 éves korban kezdıdı, illetve a régebben irodalmi 

ritkaságnak számító prepubertás kori kezdet sem (Lask 2007, Pászthy 2007).  

A serdülı lányok között az AN – az obesitas és az asthma bronchiale után – a harmadik 

leggyakoribb krónikus betegség, gyakorisága 0,3-0,8% közötti (Fisher 2006). Az 

evészavar jellemzıen a nık betegsége, az összes megbetegedés csupán 2-8 %-a érinti a 

férfiakat. 

Az AN a legnagyobb mortalitású pszichiátriai betegség, követéses vizsgálatok tanulsága 

szerint a kórkép halálozási rátája a betegség kezdete után 10 évvel 6–10%, 20 év után a 

20%-ot is eléri, mely az összes pszichiátriai betegséget figyelembe véve a legmagasabb 

(Szabó és Túry 1994). Az AN-ban szenvedık halálának kisebb része öngyilkosság, 

túlnyomó része pedig szervi szövıdmények következménye (Fisher 2006). Igen nagy a 

kórkép krónikussá válásának aránya is. A túlélı betegeknek csupán 45-50%-a gyógyul 

meg, bár többségüknél maradhatnak egyes kóros evési szokások vagy gondolatok 

(Steinhausen 2002). A betegek 30-35%-a kezelés mellett bizonyos tünetekben javulást 

mutat, míg 20%-a krónikusan anorexiás marad (Steinhausen és mtsai 2003). 

A gyermek- és serdülıkori AN szomatikus szövıdményei különböznek a felnıttek 

megbetegedéseitıl. A sajátságos klinikai megjelenés, a korai kezdet és a hosszú távú 

következmények miatt érdemes külön tárgyalni a gyermek- és serdülıkori kórképet a 

felnıttek megbetegedésétıl és felhívni a figyelmet a minél korábbi felismerés és 

hatékony terápia szükségességére.  
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1. 1. Történelmi áttekintés 

Az anorexia elsı orvosi leírása 1689-bıl származik. Richard Morton angol orvos írta le 

egy 18 éves lány esetét, aki az „ideges felemésztıdés” (nervous consumption) miatt 

„bırrel fedett csontváz soványságúra” fogyott (Pearce 2004). Az 1870-es években Sir 

William Withey Gull, Viktória királynı orvosa és Ernest Charles Lasègue francia 

patológus professzor egymástól függetlenül szakítottak az addigi orvosi 

hagyománnyal, amely az AN-t sorvasztó betegségek, pl. tuberkulózis 

következményének tartották. Gull 1874-ben megjelent „Anorexia nervosa” címő 

cikkében közölte a betegség klinikai tüneteit, hangsúlyozva azok lélektani eredetét 

(Madden 2004). Lasègue 1873-ban „anorexia hysterica” néven írta le a kórképet, és 

hangsúlyozta a szülıi attitődök és a család szerepét annak etiológiájában (Chabrol 

2001).  

A gyermekkori AN legkorábbi leírása két eset kapcsán a XVIII. század végérıl 

származik (Collins 1894, Marshall 1895)   

1912-ben Morris Simmonds "pituitary cachexia” néven amenorrheával, 

hypogonadismussal és cachexiával járó hypophysis-elégtelenséget írt le. Ebbıl sokan 

azt a következtetést vonták le, hogy az AN hátterében endokrin eltérés áll. A vélekedés 

1930-ig tartotta magát, amikor John Berkman „Anorexia nervosa: anorexia, inanition 

and low basal metabolic rate” címő munkájában kimutatta, hogy a hypophysis-

elégtelenség az AN-nak nem oka, hanem következménye. Az 1940-es évektıl a 

pszichoanalitikus megközelítés, a szexuális és agresszív jellegő tudattalan gondolatok 

elıtérbe kerülése volt jellemzı a kórkép magyarázatában. Az 1960-as évektıl az AN 

leírása alapvetınek tartott jellemzıkkel egészült ki. Hilde Bruch a koplalást az 

autonómiáért és önbecsülésért folytatott küzdelem megnyilvánulásaként határozta meg, 

és leírta a betegség három fı tünetét: a testképzavart, a testi szükségletek 

felismerésének képtelenségét és a kontrollvesztés érzetével jellemzett pszichológiai 

állapotot. Mara Selvini Palazzoli ugyanakkor az anya feltételezett szerepét írta le az 

AN kialakulásában (hazai áttekintés: Túry és Szabó 2000). Az apák szerepével az 

1990-es évek végén kezdtek el behatóan foglalkozni (Szabó és mtsai 2006).  

A másik klasszikus evészavart, a bulimia nervosát egészen az 1980-as évekig az AN 

altípusának tekintették. Gerald Russell 1979-ben definiálta önálló betegségként 
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(Russell 1979), és az Amerikai Pszichiátriai Társaság által 1980-ban kiadott DSM-III-

ba már külön kórképként került be. 

 

1.1.1. AZ ANOREXIA NERVOSA LEÍRÁSÁNAK HAZAI TÖRTÉNETE 

Magyarországon legelıször Moravcsik Ernı tesz  tankönyvében említést az AN-ról  

(Moravcsik 1897) eképpen: „A hysteriások makacs táplálkozásbeli ellenkezését, 

étvágyhiányát (anorexia) részint hypochondriás téveszmék, részint a tápcsı és gyomor 

érzı idegeinek túlingerlékenysége, s a garat és gyomornak csekély behatásra is 

bekövetkezı gyors és görcsös összehúzódása által feltételezett émelygés, undorérzet, 

hányás és nyelési nehézség idézi elı.”  

Eztán számos közlemény foglalkozott a pszichés eredető lesoványodással, az elsı 

hazai AN-s esetismertetés 1955-bıl származik (Iványi és Kovács 1955), Nyírı Gyula 

1964-ben 16 AN beteg transcerebralis elektrostimulációs kezelését írja le. Az 1970-es 

évektıl egyre nagyobb teret kapott a pszichés háttértényezık feltérképezése és a 

pszichoterápia szerepe (Herman, Veér, Geiger, Kun írásai, idézi Túry és mtsai 1994).  

1984-ben a kórkép elsı összefoglalóját és pszichoterápiás ajánlásokat is tartalmazó 

leírását Vetró Ágnes közölte (Vetró és Engels 1984). A nyolcvanas-kilencvenes évek 

fordulóján megjelentek a családtertápiával kapcsolatos publikációk is: Rátay, Herman, 

Wildmann, Túry írásai.  

Az 1990-es évek elején Túry Ferenc és munkatársai publikálták az elsı hazai evészavar-

epidemiológiai vizsglatok eredményeit (Túry és mtsai 1990, 1993, 1994a, 1994b), a 

körülötte kialakult szellemi mőhely azóta is a hazai evészavar publikációk döntı részét 

adja. 

1.2. Az anorexia nervosa pszichoszomatikus kórkép 

Az evészavarok klasszikusnak tekinthetı formái, az anorexia nervosa és a bulimia 

nervosa egyre gyakrabban és egyre koraibb életkorban jelentkezı pszichoszomatikus 

betegségek. Kóreredetük vizsgálatakor a legkomplexebb megközelítést a bio-pszicho-

szociális modell jelenti: a betegségre való hajlamban, a zavar kialakulásában, 

fenntartásában biológiai, pszichológiai és szociális tényezık egyaránt szerepet 

játszanak. A bio-pszicho-szociális megközelítés szempontjából az evészavarokat 

paradigmatikus értékő pszichoszomatikus zavaroknak tartjuk, mert kitőnıen példázzák 
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azt, hogy a társadalmi–kulturális tényezık (pl. a karcsúságideál nyomása), a 

pszichológiai vonatkozások (egyéni és családdinamikai tényezık) és a biológiai 

eltérések milyen komplex módon jelenhetnek meg egy kórképben ötvözve (Túry és 

mtsai 2003). 

A kórképrıl való gondolkodásban kezdetben (lásd: Történelmi áttekintés) az organikus 

okok keresése volt elıtérben. A hagyományos, európai orvosi gondolkodás lineáris 

oksági modellje volt jellemzı az AN értelmezésében. A holisztikus, komplex 

megközelítés manapság terjedıben van, bár a test–lélek dichotomia mind a mai napig 

igen erısen jellemzi az orvosi gondolkodást (Túry és mtsai 1994). A pszichoszomatikus 

kórképek megértésének, diagnosztizálásának és terápiájának szempontjából 

elengedhetetlen a multidiszciplináris szemlélet, a különbözı szakemberek: 

gyermekgyógyászok, gyermekpszichiáterek, belgyógyászok, kardiológusok, 

endokrinológusok, nıgyógyászok, dietetikusok együttgondolkodása. 

1.3. Klasszifikáció és diagnosztikai kritériumok 

A pszichiátriai betegségek klasszifikációjára jelenleg a DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, APA 1994) és BNO-10 (Betegségek 

Nemzetközi Osztályozása, WHO 1992) diagnosztikai kritériumrendszer használatos. Ez 

az osztályozás az evészavarokat három csoportba osztja. Megkülönbözteti az AN-t, a 

bulimia nervosát és az atípusos evészavart (EDNOS).  
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1. táblázat Az anorexia nervosa kritériumai a DSM-IV (APA, 1994) szerint 

 

A. A kornak, testmagasságnak megfelelı minimális testsúly fenntartásának 

visszautasítása (például a súlyvesztés odáig fokozódik, hogy a test súlya az 

elvárható testtömeg 85%-ánál kisebb lesz, vagy a növekedés során a súlygyarapodás 

nem kellı mértékő, így a test súlya az elvárható testtömeg 85%-ánál kisebb lesz.)  

B. A súlygyarapodástól vagy az elhízástól való intenzív félelem, az alacsony testsúly 

ellenére.  

C. A saját testsúly vagy alak észlelésének zavara, a testsúly vagy alak túlzott befolyása 

az önértékelésre, vagy a jelenlegi alacsony testsúly súlyosságának tagadása.  

D. Nıknél legalább három egymást követı menstruációs ciklus hiánya, ha az 

egyébként elvárható lenne (primer vagy szekunder amenorrhoea). 

  

Jelölendı a típus: 

 

- Restriktív típus: az AN aktuális epizódja alatt a személynek nincsenek ismétlıdı 

falásrohamai és purgáló viselkedésformái (önhánytatás, hashajtók, diuretikumok 

használata, beöntés).  

- Purgáló típus: az AN aktuális epizódja alatt a személynek ismétlıdı falásrohamai 

vannak és purgálja magát. 
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2. táblázat Az anorexia nervosa kritériumai a BNO-10 (WHO, 1992) szerint 

 

A. A testsúly legalább 15%-kal kisebb az ideálisnál (a súlyhiány vagy fogyás 

következménye, vagy ki sem alakult testtömegre utal), vagy a Quetelet-féle 

testtömegindex 17,5 kg/m2, illetve ennél kisebb. A serdülı páciensek a 

növekedés során nem mindig érik el a kívánt testsúlyt. 

B. Szándékos fogyás, amit részint a zsíros ételek kerülése, részint az alábbi 

viselkedésformák valamilyen kombinációja jellemez: intenzív testgyakorlás, 

önhánytatás, hashajtás, étvágycsökkentık szedése, valamint vizelethajtók 

használata. 

C. A testséma zavara meghatározott pszichopatológiai képet mutat: rettegés a 

kövérségtıl, a nem megfelelı testarányoktól túlértékelt gondolatként jelenik meg, 

és a beteg saját maga számára igen alacsony „ideális” testsúlyt szab meg. 

D. Számos endokrin eltérés észlelhetı, pl. a hypothalamus-hypophysisgonad 

tengelyen, ami a nıknél amenorrhoea formájában, a férfiaknál a szexuális 

érdeklıdés csökkenésében és potenciazavarban jelentkezhet (kivételt képeznek 

azok, akik hormonális szubsztitúcióban részesülnek, pl.: fogamzásgátló tablettát 

szednek). A növekedési hormon és a kortizol szintje emelkedhet, a pajzsmirigy 

hormonjainak megváltozott perifériás metabolizmusa fordulhat elı. 

E. Ha a zavar a serdülıkor elıtt kezdıdik, akkor a nemi érés késleltetett vagy el is 

maradhat (pl. a növekedés stagnál, a lányoknál a mell nem fejlıdik ki, primaer 

amenorrhoea tapasztalható, a fiúknál a genitálék nem válnak férfiassá). A 

felépülést követıen a pubertás normálisan végbemegy, de a menarche késhet. 

 

 

A bevezetésben említett gyakorisági adatok e diagnosztikus rendszerek alapján 

érvényesek. Fontos azonban szem elıtt tartani, hogy nem csupán a minden 

diagnosztikus kritériumot teljesítı klasszikus klinikai formával találkozhatunk, hanem 
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ennél jóval nagyobb számban fordulnak elı a szubklinikai zavarok, ahol egyik vagy 

másik kritérium (leggyakrabban az amenorrhoea) nem teljesül. 

Az elsı kelet-közép-európai epidemiológiai adatokat Túry és munkatársai 

vizsgálataiból ismerjük, melyben a szerzık egyrészt hangsúlyozzák, hogy hazánkban 

az evészavarok gyakorisága megfelel a nyugat-európai országok adatainak, másrészt 

felhívják a figyelmet a szubklinikai evészavarok gyakoriságára a fiatal felnıtt 

populációban (Túry és mtsai 1990, 1994a, 1994b, 2003). Ugyanezt támasztja alá egy 

másik hazai, reprezentatív, nık körében készült felmérés, mely szerint a szubklinikai 

AN pontprevalenciája több mint 30-szor nagyobb, mint a DSM–IV klasszifikációs 

rendszer szerint besorolt AN-é (Szumska 2005). 

 

1.3.1. A GYERMEK- ÉS SERDÜLİKORBAN HASZNÁLHATÓ KRITÉRIUM-

RENDSZER 

Számos szerzı véleménye szerint a DSM-IV kritériumrendszer nem alkalmazható 

megbízhatóan a korai pubertásban, sem a prepubertáskori AN diagnosztikájára nem 

alkalmas, mivel a pubertáskorra jellemzı rendszertelen menses, illetve a menarche 

késése miatt, gyakran a meggyızı klinikai kép ellenére sem mondható ki az AN 

diagnózisa. Sokan Bryant-Waugh és Lask megengedıbb kritériumrendszerét, a GOS-t 

(Great Ormond Street Criteria for Anorexia Nervosa) tartják megfelelıbbnek a fiatal 

populációban (Lask és mtsai 1991, Nicholls 1999, Fox és mtsai 2002). 

 

3. táblázat Az anorexia nervosa kritériumai a GOS kritériumrendszer alapján (2000) 

(Fox és mtsai 2002) 

 

A. A Határozott súlyveszteség (étkezés kerülése, túlzott testmozgás, esetleg 

hashajtók alkalmazása) 

B. Az alak és súly észlelésének zavara 

C. Túlzott foglalkozás az alakkal és testsúllyal 

 

 

A fenti kritériumrendszer (GOS) használatával kevesebb gyermek- és serdülıkorú 

beteg kapná tévesen az atípusos AN vagy atípusos evészavar diagnózisát. Még nem 
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születtek átfogó validáló vizsgálatok a kérdés eldöntésére, de kisebb felmérések 

alátámasztani látszanak e feltételezést. Nicholls és munkatársai 181 fıs gyermekkorú 

AN betegen hasonlították össze GOS-t a DSM-IV és a BNO-10 kritériumrendszerével, 

és magasabbnak találták a reliabilitását a másik kettıénél (Nicholls 1999). 

 

1.4. Az evészavar szempontjából fokozott kockázatnak kitett csoportok 

Egyes különösen veszélyeztetett közösségekben az AN gyakorisága többszöröse a 

normális populációénak. Ilyen fokozott kockázatnak kitett csoportok: a diákok (fıleg 

középiskolások és egyetemisták), sportolók, táncosok, modellek, az 1-es típusú 

diabetes mellitusban (IDDM) szenvedık (Colton és mtsai 2004). 

Számos vizsgálat szerint az evészavarok gyakorisága magasabb a tanulók, mint a nem-

tanulók között (Szumska 2004). Az iskolában kialakuló diákközösségekben jobban 

érvényesül a kortársak hatása, a diákok vágya, hogy megfeleljenek a karcsúság 

divatjának. Másfelıl magyarázható az életkorral is, a 12–18 év közti a leginkább 

vulnerábilis kor az evészavarok elıfordulása szempontjából.  

Egy másik veszélyeztetett csoportot alkotnak azok a nıi sportolók, akiknél a karcsúság 

alapvetı fontosságú sportáguk szempontjából. Ilyenek például a tornászok, mőugrók, 

mőkorcsolyázók, ritmikus gimnasztikával foglalkozók és táncosok. Ebben a 

csoportban gyakran megfigyelhetı három tünet egyidejő megléte: evészavar, 

amenorrhea és osteoporosis együttes, ezt az angol nyelvő szakirodalom „female 

athletic triad”-nak nevezi (Goodman és Warren 2005)  

Az IDDM-ben szenvedı serdülı lányok között a szubklinikai evészavarok 

prevalenciája 30% körüli (Nielsen 2002). Hajlamosító tényezık a diabetes mellitusban 

a táplálkozásra való fokozott odafigyelés kényszere, illetve a betegség kezdetekor 

megjelenı fogyás, ami az inzulinkezelés beállításakor súlynövekedésbe fordul, és 

ezáltal a testsúllyal való elégedetlenséghez vezet. E csoportra jellemzı a ritkább 

vércukorszint-ellenırzés és a kellınél szigorúbb diéta. A kezelés alatt álló 

cukorbetegek a diabeteses edukáció során megtanulják, hogy inzulinadagjuk 

csökkentésével glycosuriát idézhetnek elı, ezzel pedig testsúlyuk növekedését 

elızhetik meg. Ezért a serdülı és fiatal felnıtt lányok gyakran kihagyják, vagy 

csökkentik inzulinadagjukat. Ezt nevezzük inzulinpurgálásnak, amely specifikusan, a 



 - 15 - 

cukorbetegséggel együtt járó evészavar egyik megjelenési formája (Daneman és mtsai 

1998, Affenito 2002).  

Az AN fellépése diabeteses betegeknél jelentısen növeli a mortalitást. Egy hosszútávú 

követéses vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az 1-es típusú diabetes mellitusra 

jellemzı 2-2,5%-os mortalitási ráta, és az AN-ra jellemzı 6-10%-os mortalitási ráta a 

mindkét betegségben szenvedı betegek esetében 34,6 %-ra emelkedett (Nielsen és 

mtsai 2002a).  

1.5.Az anorexia nervosa pszichológiai és magatartásbeli jellegzetességei 

Az étvágytalanság önmagában nem jelent AN-t, számos egyéb belgyógyászati és 

pszichés eredető kórkép tünete lehet. Tévhit az, hogy az anorexiás betegek nem éhesek. 

A betegek retrospektív beszámolóiból tudhatjuk, hogy többnyire nagyon erıs 

éhségérzetet gyıznek le, különösen a betegség kezdeti hónapjaiban. Az anorexiás 

betegek gyakran hónapokig éheznek, míg – általában szülıi nyomásra – orvoshoz 

fordulnak.  

A betegség kialakulása pszichés okokra vezethetı vissza, azonban a gyermek- és 

serdülıkorban kezdıdı AN-hoz társuló tartós éhezés szövıdményeként fellépı 

szomatikus tünetek és kórállapotok a növekvı és fejlıdésben levı szervezet bármely 

szervét károsíthatják (Katzman 2005). 

 

1.5.1. PSZICHOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEK AZ ANOREXIA NERVOSÁBAN 

A betegségbelátás hiánya, a betegség tagadása jellemzı tünet az AN-ban. Ezért a 

sikeres terápia alapja, hogy a páciensnek segítsünk belátni betegségének mibenlétét és 

motiválttá tegyük a gyógyulásában. 

Gyermek- és serdülıkorban jellemzı lehet a túlzott megfelelni vágyás. Ezek közül a 

perfekcionizmus egy aspektusát, a magas belsı elvárásokat (self-oriented 

perfectionism) az evészavarokra specifikusnak tartják.  

A kontroll kérdése az evészavarok központi problémája. Az AN-sok túlkontrolláltak, 

legyızik önmagukat, a legalapvetıbb ösztönüket, az evést. Amennyiben az AN-t 

lázadásnak tekintjük, a túlóvó, túlkontrolláló családban az étel visszautasítása hatásos 

formája a szülıi kontroll elleni tiltakozásnak. A testsúly kényszeres ellenırzése a beteg 
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számára az élet valódi kérdéseinek kontrollállását helyettesíti (Túry és Kopp 2005). 

Az anorexiás kontroll másik kifejezıdése az alacsony önértékelés javítását célozza. A 

kamaszkorra jellemzı az autonómia és identitás keresése. Egy alacsony önértékeléssel 

bíró, perfekcionista személyiség, akinek nincsenek készségei az önérvényesítésre, 

könnyen talál rá az önéheztetésre, mint az autonómia és identitáskeresés eszközére. Az 

étel megtagadása az önuralom és az önkontroll jó érzésével tölti el, ilyen módon az 

anorexiás betegeknél jelentısen javul a korábban alacsony szinten lévı önértékelés. 

A kontroll kérdésének egy másik lehetséges kifejezıdése az AN és a karcsúságideál 

közti kapcsolatra vonatkozik. A beteg úgy véli, hogy fogynia kell, hogy vonzóbb, 

tökéletesebb, szerethetıbb legyen, megerısíti ezt a magatartást, hogy a fogyás elején 

valóban sokan pozitív visszajelzést kapnak szüleiktıl, kortársaiktól (Túry és Kopp 2005, 

Pászthy 2007a). 

Az AN-ra jellemzı személyiségtényezık: a túlkontrolláltság, a perfekcionizmus, az 

introverzió, a teljesítményorientáltság, az alacsony önértékelés, a kényszeresség, a 

túlzott megfelelni vágyás, az érzelmek kerülése.   

 

1.5.2. A TESTKÉP ÉS ZAVARA 

A testképzavar az AN specifikus tünete. Amennyiben az észlelı orvos a testképzavarra 

utaló tüneteket adekvátan értékeli, részletes anamnézis-felvétel és exploráció után 

felismeri azt, akkor egyértelmően felállítható a diagnózis, s az evészavarral küzdı 

gyermek illetve serdülı mihamarabb szakellátó helyre kerülhet.  

 

A testkép az egyén saját testével kapcsolatos pszichológiai élménye, attitődje, 

meghatározza az önértékelést és énképet. A testkép megítélésében, az ideális testalak 

divatjában a kultúra és az adott kor is fontos szerepet játszik (Szabó és Túry 1994). A 

XX.–XXI. századi nyugati civilizációban a soványság a divatos forma. A 

tömegkommunikáció közvetítette karcsúságideál jelentıs kulturális nyomást jelent a 

nıkre, s ez már a gyermekkorban elkezdıdik (Barbie baba kultusz). 

A testkép zavara az AN jellemzı tünete. Ennek megléte nélkül nem mondható ki a 

diagnózis. Fontos azonban tudni, hogy a beteg nem minden esetben adja azt a választ, 

hogy (alacsony súlya ellenére is) kövérnek látja magát, ugyanakkor gondos 

explorációval a testképzavar felszínre hozható, bár ez odafigyelést és diagnosztikus 
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jártasságot igényel, hisz elıfordulhat az, hogy az exploráció során gyermek azt 

hangsúlyozza, hogy nem érzi magát kövérnek, sıt soványnak látja magát. Ennek oka 

valószínőleg a szülınek való megfelelési vágyban keresendı (Pászthy 2007a).  

 

1.5.3. MAGATARTÁSBELI VÁLTOZÁSOK 

A legszembetőnıbb változás, melyet a szülık a betegség indulásakor észlelhetnek a 

megváltozott evési magatartás, melynek célja a kalória bevitel korlátozása. Az 

anorexiás beteg kerüli a szülıkkel együtt történı étkezéseket, kizárólag alacsony kalória 

tartalmú ételeket fogyaszt, állandóan számolja a kalóriákat, naponta többször méri a 

súlyát, étkezéssel kapcsolatos rituálékat fejleszt ki, igen apró darabokra vágja az ételt, 

nagyon lassan étkezik, étkezés elıtt túl sokat iszik, rejtegeti, felhalmozza az ételt, 

másoknak rendszeresen fız, kalóriaszegény ételeket talál ki. 

A másik nagy tünetcsoport a kalória leadást célozza. Az anorexiás beteg tudatos, 

extenzív testedzést végez; állandó mozgáskésztetése van, naponta több órát is 

mozgással, sporttal tölt el; bőntudata van, ha nem edzhet; úgy érzi, ha többet eszik le 

kell dolgoznia. 

A betegség elıre haladtával az AN alapvetı jelenségeire egyéb pszichológiai tünetek is 

rakódnak, melyek általában az éhezés következményei. Ilyen az ingerlékenység, 

depresszió, szociális visszahúzódás és következményeként a kortárs kapcsolatok 

megromlása, az étellel és evéssel való túlzott és beszőkült foglalkozás, romló kognitív 

funkciók. 

Az anorexia nervosa sokoldalú zavar, melynek markáns tünetei egyéb pszichiátriai 

zavarokkal is szövıdhetnek. A közelmúltban több követéses vizsgálat is napvilágot 

látott (Zonnevylle-Bender 2004, Kaye és mtsai 2004, Bulik és mtsai 2004) az AN-ra 

jellemzı komorbiditás spektrum feltérképezésére. Az AN-val együtt leggyakrabban 

elıforduló társulóbetegségek: a depresszió (53,5%), a disztímia (42,5%), a szociális 

fóbia (25,5%), a generalizált szorongás (27,7%) és a kényszerbetegség (8,5%). 
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1.6. Az anorexia nervosa szomatikus tünetei és rövidtávú 

szövıdményei 

Az AN-t olykor hosszas belgyógyászati differenciáldiagnosztikai folyamat végén 

azonosítják. A szülık sem könnyítik meg a gyermekorvos dolgát, „ragaszkodnak” az 

alapos szomatikus kivizsgáláshoz, és az organikus kóreredethez. Sajnos a pszichés 

eredető betegségekre még mindig stigmaként tekintenek. Pedig mennyi fölösleges, 

kellemetlen és drága vizsgálattól (csak az elmúlt hónapok tapasztalataiból vett példák: 

koponya MRI, gastroscopia, colonoscopia, csontvelı biopsia) illetve késlekedéstıl 

menekülhetnének meg a beteg gyermekek és serdülık, ha az elsı ellátó orvos – az AN-

ra jellemzı pszichés és szomatikus tüneteket felismerve – mihamarabb a célzott 

kivizsgálást és terápiát biztosító pszichoszomatikus betegek ellátására szervezıdött 

ambulanciákra, osztályokra irányítaná ıket.  

 

1.6.1. A GYERMEK- ÉS SERDÜLİKORI ANOREXIÁRA JELLEMZİ, FIZIKÁLIS 

VIZSGÁLATTAL ÉSZLELHETİ ELTÉRÉSEK ÉS A SÓ-VÍZHÁZTARTÁS AKUT 

ZAVARAI  

A betegek fizikális vizsgálata 

A tartós éhezés következményeként jellegzetes, döntıen belgyógyászati, 

gyermekgyógyászati, endokrinológiai és kardiológiai betegségek társulnak a kórképhez. 

Az anorexiás serdülık gyakran panaszmentesek, sıt elsı látásra egészségesnek és 

energikusnak tőnnek. Túlnyomó többségük – a testsúly csökkentése céljából – 

rendszeresen és igen intenzíven sportol. A kórképre jellemzı a betegségbelátás teljes 

hiánya. A részletes és pontos anamnézisfelvétel és a panaszokra való direkt rákérdezés 

során azonban fény derülhet a beteg panaszaira, melyek leggyakrabban a következık: 

fáradékonyság, szédülés, kollaptiform rosszullétek, evés utáni teltségérzet, retrosternalis 

fájdalom, hasi fájdalom, székrekedés, iskolai teljesítményromlás, jelentıs 

hangulatingadozások.  
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4. táblázat A serdülıkori anorexia nervosában jellemzıen elıforduló, fizikális vizsgálattal észlelhetı 

eltérések  (AAP 2003 és Rome, 2003) 

 

általános megjelenés: soványság; sápadt beesett arc; a bır alatti zsírszövet atrófiája 

kültakaró: sápadt, száraz, berepedezett bır; lanugo; fénytelen, töredezett haj, 

hajhullás; berepedt szájzug; gyulladt körömágy, töredezett köröm; acrocyanosis 

kardiovaszkuláris: bradycardia; hypotonia; ortosztatikus hypotonia; szívzörej 

(mitrális prolapszus szindróma) 

gasztrointesztinális: hasi fájdalom, tapintható scibala, székrekedés, analis fissura 

hypothermia 

a nemi érésben való elmaradás 

 

Só-vízháztartás eltérések 

Az AN-ban gyakran fordulnak elı a só-vízháztartás eltérései, melyek nem specifikusak. 

Egyes betegeknél a folyadékfelvétel akaratlagos korlátozásai miatt hypernatraemiás 

exsiccatio alakul ki (Isner 1985). Más betegeknél – éppen az orvosi vizsgálat idejére 

idızített, testsúlynövelı manıverként alkalmazott – túlzott folyadékfogyasztás miatt 

hyponatraemia alakul ki. Más esetekben húgyhajtó vagy hashajtó hatású gyógyszerekkel 

történı visszaélés miatt alakul ki exsiccosis és/vagy hypokalaemia, illetve az 

alkalmazott gyógyszer fajtájára jellemzı ioneltérés. 

A tartós éhezés önmagában, jellemzıen hypophosphataemiával jár, mely különösen a 

táplálás újrakezdésének idıszakában okozhat életveszélyes komplikációkat (Fisher 

2006).  

Mindezen gyakori elérések miatt rendkívül fontos az AN betegek aktuális só-

vízháztartási állapotának laboratóriumi vizsgálattal történı felmérése a diagnózis 

felállításakor csakúgy, mint a terápia során. 

Újratáplálási szindróma  

Az újratáplálási szindróma elsısorban felnıtt AN betegekrıl származó leírásokból 

ismert. A szindróma lényege, hogy a tartós éhezés után megkezdett táplálás átmeneti, de 

életet veszélyeztetı só-vízháztartási kilengéseket okoz. Jóllehet az újratáplálási 
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szindróma iatrogéniaként is felfogható, nem az alapbetegség, hanem a terápia 

szövıdménye, külön entitásként való tárgyalása mégis indokolt, a gyakorisága és a 

nagyfokú vitális kockázat miatt. 

A szindróma elsısorban súlyosan alultáplált betegnél alakul ki. Ezen betegek jelentıs 

foszfáthiányban szenvednek. A táplálás megkezdésekor súlyos ion- és 

folyadékháztartási zavarok lépnek fel, melyek közül a foszfát extracelluláris térbıl az 

intracelluláris térbe történı beáramlásának van a legnagyobb jelentısége, hisz a 

kialakuló hypophosphataemia életveszélyes kardiovaszkuláris, neurológiai és 

hematológiai komplikációkat okoz. A jelenség nem függ a táplálás módjától, akár orális, 

enterális vagy parenterális úton történı újratáplálás esetén is felléphet (Crook és mtsai 

2001). 

Az újratáplálás nyomán fellépı hypophosphataemia következményeirıl, serdülıkorú 

AN betegeken szerzett tapasztalatok alapján is vannak leírások. A hypophosphataemia 

következménye elsısorban szívelégtelenség, izomgyengeség, immundiszfunkció lehet, 

de akár halált is okozhat. 

Súlyosan alultáplált anorexiás serdülık 75%-ában a szérum foszfát szint mélypontja a 

kórházi felvétel elsı hetében alakul ki (Ornstein és mtsai 2003). Egy másik közlemény 

alátámasztja, hogy a súlyosan alultáplált gyermek- és serdülı betegek orális 

újratáplálása során szignifikáns, klinikai tüneteket okozó, életet veszélyeztetı 

hypophosphataemia alakul ki (Fisher és mtsai 2000).  

Míg az evészavar-szakirodalomban és protokollokban fıként az alacsony foszfát 

értékeket jelentıségét hangsúlyozzák, méltatlanul kevés szó esik a hipomagnezaemiáról. 

Ugyanakkor az AN-ban a magnéziumhiány jelentıs kockázati tényezıje az elıforduló 

szívritmus zavaroknak, különösen az újratáplálás idıszakában. Birmingham (2004) 

tanulmánya szerint felnıtt AN betegek elsı orvoshoz fordulásakor 16%-uknál mértek 

alacsony magnézium értéket, ugyanakkor az újratáplálás elsı heteiben, rendszeresen 

mérve a magnézium szintet, ugyanezen betegek 60 %-ban volt észlelhetı 

hypomagneziémia. A szerzı javaslata alapján a magnézium szintet a refeeding 

stádiumban hetente kell vizsgálni, hisz a vizsgálat tanulsága szerint az újratáplálási 

periódusban - akár csak a foszfát szint - a magnézium szintek is jelentısen csökkennek. 

Ennél szigorúbb ajánlást tesz az Angol Pszichiátriai Társaság protokollja (Guidelines 

for the nutritional management of anorexia nervosa 2006), amelyben a korai újratáplálás 
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idıszakában a kálcium, a magnézium és a foszfát, valamint a vércukor értékek napi 

mérését javasolják.  

 

E tapasztalatok alapján fontos hangsúlyozni, hogy a súlyosan alultáplált serdülı betegek 

újratáplálását kizárólag kórházi körülmények között, szoros orvosi monitorizálás mellett 

kell megkezdeni, továbbá fokozatosan szabad bevezetni. Amennyiben a 

táplálkozás/táplálás bevezetése esetén a súlygyarapodás 0,35-0,55 kg/4 nap között van, 

nem kell tartani az újratáplálási szindróma felléptétıl (Solanto és mtsai 1994). Az 

újratáplálás során fellépı kardiális komplikációk másodlagosan, az alapbetegség okozta 

miokardiális eltérések talaján, jellemzıen az újratáplálás korai szakaszában lépnek fel. 

A hypophosphataemia kialakulása mellett szívritmuszavar, súlyos bradycardia, 

perikardiális folyadékgyülem, hipotenzió és szívmegállás alakulhat ki. (Katzman 2005). 

A terápiás ajánlások a foszfát korai pótlását, a táplálékmennyiség fokozatos emelését, az 

ion- és kardiális státusz szoros ellenırzését javasolják (Gowers 2004).  

 

1.6.2. KARDIOVASZKULÁRIS ELTÉRÉSEK 

A felnıttkorú AN betegek halálozásának harmadában kardiális okok állnak a háttérben 

(Isner 1985). A serdülı AN betegek halálozásának okairól megbízható adatok nem 

állnak rendelkezésre. 

Az AN már a betegség korai szakaszában mind funkcionális, mind strukturális kardiális 

elváltozásokkal jár. A korai diagnózis és hatékony kezelés esetén ezek a kardiális 

eltérések rövidtávon reverzíbilisnek tőnnek, azonban a hosszú távú követéses 

vizsgálatok hiányoznak (Panagiotopoulos és mtsai 2000, Mont és mtsai 2003 ). 

A serdülıkori evészavarok komplikációjaként fellépı leggyakoribb kardiovaszkuláris 

kórállapotokat az alábbi felsorolás foglalja össze. 

 

 

 

 

 

 



 - 22 - 

5. táblázat Az anorexia nervosában elıforduló leggyakoribb kardiológiai eltérések 

 (Isner és mtsai 1985, Johnson és mtsai 1986) 

 

sinus bradycardia 

korrigált QT idı ( QTc) megnyúlása 

low voltage 

ortosztatikus hipotenzió 

fokozott vagus tónus 

mitrális billentyő prolapszusa 

csökkent bal kamrai falvastagság és izomtömeg 

csökkent kontraktilitás 

pericardialis folyadékgyülem  

 

Sinus bradycardia  

A sinus bradycardia (SB) a gyermek- és serdülıkorú AN betegek 35-95%-ában fordul 

elı, feltehetıen a fokozott vagus tónus és a csökkent metabolikus ráta 

következményeként (Dec és mtsai 1987). 

Egy 62 serdülıkori AN esetet felölelı tanulmány szerint a serdülı anorexiás betegek 

szívfrekvenciája és a (V6 elvezetésben észlelhetı R hullám nagysággal definiált) bal 

kamrai ereje csökkent a kontrollcsoportéhoz képest. A serdülıkori AN testtömegindex-

szel definiált súlyossága korrelációt mutatott a SB és a bal kamrai erı csökkenésének 

fokával. E vizsgálati csoport alanyai között sem haláleset, sem életveszélyes aritmia 

nem fordult elı (Panagiotopoulos és mtsai 2000). 

Ennek ellenére a jelenlegi ajánlások szerint a súlyos SB a kórházi felvételt önmagában 

is szükségessé tevı szomatikus komplikáció. Amennyiben a pulzusszám nappali 

idıszakban 50/min, illetve éjszaka 45/min alatti, akkor kórházi felvétel, folyamatos 

EKG monitorizálás és az AN specifikus kezelésének megkezdése indokolt (Golden és 

mtsai 2003). 
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Korrigált QT id ı megnyúlása 

A kamrai repolarizáció idıtartamát jellemzı QT nagymértékben függ a 

szívfrekvenciától, ezért az ún. korrigált QT idıt (QTc) használjuk, melynek normális 

értéke ≤0,44 sec (Katzman 2005). A QTc megnyúlása azért igen jelentıs, mert az 

éhezés következtében hirtelen súlyvesztést elszenvedı felnıttek körében szoros 

kapcsolat áll fenn a malignus kamrai aritmiák megjelenése és a QTc idı megnyúlásának 

mértéke között (Isner 1985, Katzman 2005). Serdülıkorú betegeknél a QTc 

megnyúlásával kapcsolatos mérések ellentmondóak. Egyes szerzık 25-32% 

gyakorisággal észleltek QTc megnyúlást anorexiás serdülık között (Lupoglazoff és 

mtsai 2001, Galetta és mtsai 2003), míg mások egyáltalán nem tapasztalták a QTc 

megnyúlását (Mont és mtsai 2003). 

Általánosságban a gyermek- és serdülıkori AN-ban szenvedı betegek 

elektrokardiográfiás vizsgálatainak tapasztalatait kis esetszámon, kontrollcsoport nélkül 

és változó módszerekkel szerezték. E betegpopuláció esetén azonban figyelembe kell 

venni azt is, hogy az EKG-val észlelhetı eltérések nem csupán a betegség direkt 

következményei lehetnek. Származhatnak a só-vízháztartás fentebb említett 

egyensúlyzavaraiból (hypokalaemia), lehetnek genetikus meghatározottságúak, 

okozhatják a betegség miatt elıírt gyógyszerek is. Az AN kezelésében ugyanis, jóllehet 

a hatásosságuk nem bizonyított, elterjedt az antidepresszívumok, illetve újabban egyes 

atípusos antipszichotikumok használata, melyeknek használata során a QTc változó 

megnyúlását írták le (Roerig és mtsai 2002, Taylor 2003). 

 

Ortosztatikus hipotenzió 

Az ortosztatikus hipotenzió és a következményes syncope gyakori a serdülıkorú AN 

betegek körében. Kialakulásának egyik lehetséges magyarázata, hogy az éhezés a 

perifériás izmok olyan fokú tömegcsökkenését okozza, hogy romlik a vénás 

visszaáramlás a szív irányába. Megfigyelések szerint az ortosztatikus pulzusváltozások 

akkor normalizálódnak, ha a hatékony pszichoterápia és nutritív terápia együttes 

hatására az ideális testtömeg 80%-ának elérése bekövetkezik. Egyes ajánlások az 

ortosztatikus tünetek elmúlását a serdülı AN betegek szomatikus stabilizációjának 

objektív jeleként értékelik (Shamim és mtsai 2003). 
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Mitrális billenty ő prolapszusa 

A mitrális prolapszus (MP) elıfordulása az evészavaros betegek körében gyakori 

(Goldberg és mtsai 1988). A MP-t az éhezı betegeknél az okozza, hogy a bal kamrai 

izomtömeg megkisebbedése miatt a mitrális apparátus relatíve nagymérető lesz 

(Mulumudi és Vivekananthan 2001). Echokardiográfiával történı vizsgálattal a serdülı 

AN betegek 33-37%-ában találtak MP-t, míg a kontroll adoleszcensek között a 

gyakoriság mindössze 4% volt (Alvin és mtsai 1993). A MP jelenléte esetén gyakoribb 

a ritmuszavar elıfordulása, ami azt sejteti, hogy az MP fokozza az aritmia 

kialakulásának valószínőségét (Johnson és mtsai 1986). Az éhezés következtében 

kialakult MP a betegség gyógyulásával elmúlhat (Mehler és Krantz  2003). 

 

Bal kamrai izomtömeg-csökkenés 

A serdülı AN betegek többségében a bal kamra izomtömege, falvastagsága és 

következményesen a pulzustérfogat is csökkent (Mont és mtsai 2003). A táplálkozás 

normalizálódásával ezek az eltérések is mérséklıdnek, ami arra utal, hogy ezen 

eltérések reverzíbilisek. 

 

Perikardiális folyadékgyülem (PF) 

AN-ban szenvedı gyermekek és serdülık esetében több ízben leírtak tünet nélküli 

(„silent”) perikardiális folyadékgyülemet, ahol a PF semmilyen panaszt, klinikai tünetet 

vagy kardiális dekompenzációt nem okozott. A PF kialakulásának patomechanizmusa 

ezekben az esetekben nem ismert. A PF ugyanakkor összefüggést mutatott az alacsony 

testtömegindex-szel és spontán elmúlt a testsúly normalizálódásával (Frolich és mtsai 

2001). 

 

1.6.3. IMMUNOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK ÉHEZÉSBEN ÉS ANOREXIA NERVOSÁBAN  

Az éhezés hatása az immunrendszer mőködésére 

A táplálkozás az immunvédekezés és a fertızések közötti komplex kapcsolat régtıl 

fogva nyilvánvaló. A táplálékoknak fontos szerepe van a megfelelı immunválasz 

megırzésében, a nem kielégítı táplálkozás gyakori következménye szekunder 
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immundeficiencia. Korábbi állatkísérletes és humán megfigyelések igazolták, hogy a 

protein–kalória malnutríció csökkenti a sejt mediálta és humorális immunitást, 

különösen az IgA termelést, a fagocita funkciót, a komplement rendszer aktivitását és a 

cytokinek termelıdését (Konno és mtsai 1993, Chandra és Kumari 1988, McMurray és 

mtsai 1981) Az éhezés kiváltotta immundiszfunkció a fertızı betegségek gyakoribb 

elıfordulását és súlyosabb lefolyását, valamint thymus atrófiát és a perifériás 

nyirokszövet megkevesbedését eredményezi  (Chandra 1994).  

 

Immunológiai jellegzetességek anorexia nervosában 

Az AN az étrendi kalóriamegszorítás szélsıséges formája. A hosszú távú éhezés 

következményeként cachexia, endokrin zavarok, szekunder amenorrhoea alakul ki. 

Jóllehet a betegség végstádiumában elıforduló súlyos fertızések halálhoz vezethetnek 

(Brown és mtsai 2005, Birmingham és mtsai 2003),  az anorexiás betegek a fennálló 

súlyveszteséghez képest kifejezett védettnek bizonyulnak a baktériumok vagy vírusok 

okozta fertızésekkel szemben, és feltőnıen ritka a malignus betegségek elıfordulása 

közöttük (Theander 1985, Brambilla 1996, Marcos 1997, Marcos és mtsai 2003). Az 

AN-ban relatíve megtartott immunfunkciók egyes magyarázatok szerint a diéta 

sajátosságainak köszönhetık. Szemben az éhezés gyakoribb formáival, amelyekben 

inkább protein és egyes vitaminok hiánya fordul elı, AN-ban döntıen a szénhidrátok, és 

különösen a zsírok csökkent bevitele jellemzı (Nova 2001). Az anorexiás betegek 

diétájának relatív protein bısége és a kielégítı vitamin ellátottság az épnek tőnı 

immunfunkciók fontos tényezıje lehet (Marcos 1997).  

Más elképzelések szerint az AN-ben megfigyelhetı CD8 + memória sejtek csökkent 

számával és funkciójával kapcsolatos a tünetekkel járó hétköznapi vírusfertızések 

ritkább elıfordulása (Mustafa 1997). Ismét más szerzık egy a limfocita transzformációs 

választ stimuláló humorális faktor létezését feltételezik AN-ban. (Bessler 1993).  

Az anorexiás betegek fertızésekkel szembeni fokozott ellenállóképességét különös 

megvilágításba helyezi az a megfigyelés, hogy gyógyulásuk során bekövetkezı 

súlygyarapodás idıszakában a fertızéses megbetegedések és panaszok gyakoribbá 

válnak a betegség kezeletlen idıszakához képest (Marcos 2000). Úgy tőnik, mintha az 

AN kiváltotta éhezés a fertızések iránti ellenállóképesség növekedését eredményezné, 

míg a súlygyarapodás ennek a korábbi fokozott ellenálló képességnek az elvesztésével 
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járna. Ezek a klinikai megfigyelések felvetették annak a valószínőségét, hogy az AN 

okozta éhezés sajátságos, az éhezés egyéb formáitól eltérı immunológiai 

következményekkel jár. 

 

Humorális immunitás anorexia nervosában 

Korábbi megfigyelések alapján a humorális immunitás úgy tőnik, nem játszik szerepet 

az AN-val kapcsolatos immunválasz módosulásában. Az anorexiás betegek szérum 

immunglobulin szintjei csakúgy, mint a CD 19 és a CD 2/CD19 arány, a normális 

tartományban vannak, és csak az ideális testsúly több mint 40%-ának elvesztése esetén 

következik be értékelhetı csökkenésük (Tojo és Regueiro 1986, Marcos és mtsai 1993). 

A komplement rendszer a betegség súlyosságával arányos csökkenést mutat AN-ban. A 

C3 és C4 szint alacsonyabb AN betegekben, mint egészséges kontrollokban. A 

csökkenés annál kifejezettebb, minél nagyobb az eltérés az ideális testtömegtıl 

(Chandra 1991).  

Sejtes immunitás anorexia nervosában 

A protein malnutríció egyaránt csökkenti az immunkompetens sejtek számát és 

funkcióját. Az evészavarban szenvedı betegek limfocita szubpopulációinak eddigi 

vizsgálatai egymásnak ellentmondó eredményre jutottak. Hospitalizált serdülıkorú 

anorexiás betegek cytofluorometriás mérései során nem találtak eltérést, míg több más 

szerzı felnıtteken végzett flowcytometriás méréssel össz T-sejt, CD4, CD8 és CD57 

csökkenést mutatott ki a kontrollokhoz képest. Az ellentmondásnak számos oka lehet. A 

kortizol jelentısen befolyásolja a perifériás keringésben levı limfociták számát és 

arányát. A kortizolszint emelkedése az AN összetett neuroendokrin szabályozási 

zavarának jellemzı részjelensége, amely a betegség tartamával, az életkorral 

párhuzamosan egyre kifejezettebb és egyre kevésbé reszponzíbilis nutritív hatásokra, 

szemben a betegség korai idıszakával. Ezért ezeknek a méréseknek az eredményét 

erısen befolyásolhatta a vizsgálatokba bevont betegek életkora, betegségtartama, 

aktuális testtömege, táplálkozási státusza, illetve az alkalmazott terápia 

eredményessége. Ez utóbbi jelentıségére utal az a követéses vizsgálat, amelyben egy 

éven keresztül több alkalommal határozták meg anorexiás és bulimiás betegek 

fluktuálónak mutatkozó CD4/CD8 arányát. A szerzık arra a konklúzióra jutottak, hogy 
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a CD4/CD8 arány annál magasabb, minél korábbi fázisában van az evészavar, illetve 

minél hatékonyabb a kezelés (Marcos 1993, 1997a, 1997b)  

 

Limfociták funkciója, cytokin termelés 

Az AN betegek nyugalmi és különbözı stimulációs ingerekre történı citokin válaszát 

sokan vizsgálták. A legtöbbet vizsgált citokin a proinflammatorikus hatású TNF-alfa. A 

TNF-alfa jelentıségét az adja, hogy direkt stimulációs hatást gyakorol a hypothalamo–

hypophysealis–adrenális tengelyre, fokozza a mellékvesekéreg kortizon termelését. 

Mindezen hatások állatkísérletekben az étvágy csökkenéséhez és a katabolizmus 

fokozódásához vezetnek, tovább mélyítve az éhezés kedvezıtlen hatásait. A TNF–alfa 

mediátor szerepét a tumor okozta cachexia kialakulásában állatkísérletek támasztják alá 

(Munoz és mtsai 1994, Fujimoto-Ouchi 1994). Ugyanakkor AN-ban, szemben más 

éhezéses állapotokkal a TNF-alfa szérum szint normális és  sem a fitohemaglutinin 

(PHA), sem a lipopoliszacharid (LPS) stimuláció nem eredményez magasabb TNF-alfa 

produkciót egészséges kontrollokhoz képest (Pomeroy és mtsai 1994).  Ugyanakkor 

érdekesek azok a megfigyelések, amelyek szerint a normális szérum TNF-alfa szintek 

ellenére, AN-ban a perifériás vér mononukláris sejtjeinek in vitro nyugalmi TNF-alfa 

termelése fokozott az egészséges kontrollokhoz képest, ami normalizálódik a testsúly 

visszanyerését követıen (Vaisman és mtsai 1990, Schattner és mtsai 1990a, Vaisman és 

Hahn 1991) 

AN-ban az antiinflammatorikus IL-1 citokin nyugalmi és LPS indukálta termelıdése 

nem különbözik az egészségesekhez képest (Bessler 1993). Az AN betegek 

limfocitáinak fitohemagglutinin indukálta gamma IF produkciója gátolt amely jelenség 

fehérje éhezésben ugyancsak megfigyelhetı (Polack 1993).  Egyes szerzık fokozott IL-

6 és a tumornövekedési faktor béta (TGF-béta) fokozott termelıdését találták AN-ban 

(Pomeroy 1994). Korábbi vizsgálatok szerint AN betegek limfocitái szignifikánsan 

kisebb IL-2 termelési kapacitást mutatnak PHA stimulációs tesztekben, mint az 

egészségeseké. Ugyanakkor AN betegek széruma fokozott IL-2 termelésre késztette az 

egészségesekbıl származó limfocitákat (Bessler 1993). Ezek az eredmények felvetették 

annak a lehetıségét, hogy az AN-ban észlelhetı csökkent limfocita válaszkészséget 

kevésbé immunregulációs módosulás okozza, hanem inkább az immunsejteket érintı 

egyéb, talán metabolikus hatás.     
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Az AN-ra jellemzı, elıbb leírt számos immunológiai eltérés és elhangolódás komplex 

pszicho-neuro-endokrin szabályozási mechanizmusok révén alakul ki. Mindemellett 

felmerül annak lehetısége, hogy az alultápláltság általános sejt energetikai zavart 

okozhat, amely az immunsejtek aktivációs képességében is kifejezıdik.    

 

A limfociták aktivációs tulajdonságai 

Az AN okozta éhezés és tartós energiahiány összetett hatást fejtenek ki a sejtfunkciókra.  

Annak ellenére, hogy az AN sejtszintő hatásai még nem tisztázottak, az AN-t kísérı 

szomatikus jelek, klinikai tünetek és a komorbid kísérıjelenségek alapján feltételezhetı, 

hogy a tartós energiahiány következtében a szöveti sejtek ingerlékenysége megváltozik. 

Példaként a neuronok alacsony ingerlékenysége az agy egyes régióiban depresszióhoz 

vezethet (Neumeister  és mtsai 2006), a kardio-miocitáké bradikardiához és aritmiához 

(Sobie és mtsai 2006), a vázizomzat sejtjeié izomgyengeséghez (Green 1998), az 

endokrin mirigyeké hormonzavarokhoz (Bonnefont és Mollard 2003), a leukocytáké 

immunszupresszióhoz (Freedman 2006). A sejt aktiválásának központi eleme a 

sejthártya depolarizációja, majd a közvetlen aktivációs lépések után bekövetkezı 

hirtelen kalciumszint emelkedés.  

 

1.7. Az anorexia nervosa hosszú távú szövıdményei 

A következményeket illetıen a serdülıkori, és különösen a menarche elıtt kezdıdı AN 

döntıen abban különbözik a felnıttkori AN-tól, hogy potenciálisan irreverzíbilis 

szövıdményeket, maradandó osteopeniát és csökkent végleges testmagasságot okozhat. 

 

1.7.1. OSTEOPOROSIS 

Az osteopenia (OP) gyakori, korán megjelenı és súlyos következménye a 

serdülıkorban kezdıdı AN-nak. A csontok ásványianyag-beépülésének legnagyobb 

jelentıségő idıszaka a késıi serdülıkor. Az éppen ebben a „formatív” idıszakban zajló 

AN a csont ásványianyag-sőrőség csökkenését és élethosszig ható morbiditást okozhat. 

Mivel az AN terápiája gyakran hosszadalmas és néha csak részsikereket lehet elérni, az 

osteopenia hormon szupplementációval történı csökkentésére tett terápiás kísérletek 
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jogosultak lehetnek, jóllehet meggyızı hatékonysági és biztonságossági vizsgálatok e 

terápiával kapcsolatban nem állnak rendelkezésre. 

Az OP a gyermek és serdülı AN betegeknél a csökkent csontképzıdés és a fokozott 

csontreszorpció következtében alakul ki. Az OP kialakulásáért számos faktor tehetı 

felelıssé: alacsony ösztrogén, csökkent inzulinszerő növekedési faktor-1 (IGF-1) és 

emelkedett kortizol szintek; csökkent kalcium és D-vitamin bevitel; csökkent testtömeg 

és fizikai aktivitás. Ezek a hatások együttesen korai osteopeniához vezetnek serdülıkori 

AN-ban. 

A serdülı AN-s leányok csont ásványianyag-sőrősége (BMD) egyaránt érinti a 

trabekuláris és kortikális csontállományt (Abrams és mtsai 1993), s csonttömegük 

kisebb, mint a korban és csontkorban hasonló fiatal kontrollszemélyeké (Soyka és mtsai 

1999). A serdülı AN-s betegek 2/3-ának a lumbalis csontsőrősége kisebb, mint a 

korosztályos alsó normális 2 SD érték. A BMD értékek összefüggést mutatnak az AN 

kezdetének és fennállásának idejével és a testtömegindex-szel. A teljes test 

csontsőrősége önmagában a testtömeg gyarapodására is elkezd javulni, még akkor is, 

amikor a menses még nem tér vissza. Ugyanakkor a lumbális csontsőrőség 

szignifikánsan csökkent marad (Bachrach és mtsai 1991). 

Hosszú távú utánvizsgálatok szerint az anorexiás fiatal nık 50%-ában 10 éven túl is 

perzisztált az osteopenia (Herzog 1993). A serdülıkorban kezdıdı AN-ból gyógyult 

fiatal nık harmadában a lumbális csontsőrőség-csökkenés tartósan megmarad (Bachrach 

és mtsai 1991, Herzog és mtsai 1993). Még inkább aggodalmat keltı annak a 

tanulmánynak az eredménye, amelyben azt találták, hogy az AN gyógyulását követıen 

a csonttörések kockázata hosszú távon háromszorosára növekszik (Lucas és mtsai 

1999). 

Mindezek az adatok azt valószínősítik, hogy a gyermek- és serdülıkorban kezdıdı AN 

során kialakuló csont ásványianyag-tartalom deficit az AN gyógyulását követıen sem 

áll maradéktalanul helyre. 

 

Az osteopenia kezelése 

Az AN-s betegeknél a csont ásványianyag-tartalom növelésének a testtömeg 

helyreállítása és a menses visszatérése a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb módja 

(Bachrach és mtsai 1991, Herzog és mtsai 1993). Az osteopeniára elsıdlegesen a 
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súlygyarapodás hat kedvezıen. A test tömegének és összetételének változása 

(különösen a zsírmentes testtömeg növekedése) a menses visszatérésének idejétıl 

függetlenül is növeli a csont mineralizációt. 

Az alapbetegség biológiai gyógyulásának határköve – a testsúly normalizálódása mellett 

– a menses visszatérése. Azt a testsúlyt, amelynél a menses visszatér, az elfogadható 

legalacsonyabb egészséges testsúlynak tekintjük. A serdülı anorexiás betegek 85%-

ának 6-8 hónapon belül visszatér a mensese azután, hogy testsúlygyarapodásuk eléri az 

ideális súlyuk 90%-át. Ez a testtömeg érték általában 2 kg-mal nagyobb, mint az az 

érték, amelynél a betegség kezdetekor a menstruáció abbamaradt (menstruációs 

súlyküszöb, Golden és mtsai 1997). 

Hasonlóan az egészséges serdülıkhöz, az AN-s betegek is kevesebb kalciumot 

fogyasztanak, mint az ajánlott napi kalciumbevitel (Martin és mtsai 1997). Jóllehet 

egészségeseknél a napi kalciumbevitel és a csont ásványianyag-sőrőség között 

bizonyítottan pozitív korreláció van, addig a serdülı AN-s beteg esetében ez nem 

érvényesül (Bachrach és mtsai 1990). A kalcium felszívódásában központi szerepet 

játszik a D vitamin. A jelenlegi ajánlások szerint a gyermek- és serdülıkorú AN-s 

betegek számára 1,3–1,5 g kalcium és 400 E D-vitamin napi bevitele javasolt az egész 

serdülıkor folyamán. 

Hormonpótló terápia osteopenia ellen 

Mivel a serdülıkorban kezdıdı AN csontrendszert érintı hatásai életreszóló morbiditást 

okozhatnak, az osteopenia prevenciójának és kezelésének lehetıségei az elmúlt évek 

szakmai érdeklıdésének és vitáinak középpontjába kerültek. Egyes országokban a késıi 

serdülıkorban az anorexiás betegek 75%-át részesítik hormonpótló kezelésben annak 

ellenére, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a hormonpótló terápia megelızné vagy 

helyreállítaná az AN-s betegek csonttömegcsökkenését. 

Két prospektív vizsgálatban értékelték a serdülıkorú AN-s betegek egyéves idıtartamú 

ösztrogén-progeszteron kezelésének hatását. A kezelés nem eredményezett különbséget 

sem az abszolút, sem a relatív csont ásványianyag-sőrőség értékekben azokhoz képest, 

akik nem kaptak hormonkezelést (Munoz és mtsai 2002). A terápia létjogosultságát a 

bizonytalan hatásosság mellett az is megkérdıjelezi, hogy a hormonszedés 

következtében a normális menstruációs ciklus visszatérése nem ismerhetı fel, s ez a 

beteg compliance-ét nagymértékben csökkenti. A hormonkezeléssel indukált 
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menstruációt a beteg hamisan a gyógyulás jeleként értékeli, s ez rontja a további 

pszichoterápiás együttmőködését. 

 

Egyéb hormonkezelés 

Az osteopenia kezelésében más hormonkezelési lehetıségeket is kipróbáltak AN-ban. A 

dehydroepiandrosteron (DHEA) mind az ösztrogén, mind az androgén 

szexuálhormonok prekurzora, szintje kórosan alacsony AN-ban. Gordon és mtsai a 

DHEA rövidtávú hatását vizsgálták AN-ban. Leírták, hogy a terápia hatására a 

csontreszorpció markerei csökkentek, s a csontépülés markerei szignifikánsan 

emelkedtek. A kezelés alatt a betegek 53%-ának visszatért a mensese. Ugyanez a 

munkacsoport egy másik vizsgálatban AN-s fiatal nık egyéves DHEA kezelésének 

hatását hasonlította össze egyéves hormonpótló kezelés hatásával. A vizsgálat végén 

mindkét vizsgálati csoportban a csontreszorpció markereinek a csökkenését észlelték, 

míg a DHEA-val kezelt csoportban a csontépülés markereinek az emelkedése 

azonosítható volt. A kedvezınek tőnı biokémiai változások ellenére a lumbális BMD 

egyik csoportban sem változott (Gordon és mtsai 1999). 

 

Az inzulinszerő növekedési faktor-1 (IGF-1) alkalmazása 

Az AN-s betegekben is kutatták, hogy az IGF-1 milyen szerepet játszik a 

csontanyagcsere markereinek és a csont ásványianyag-sőrőségének változásaiban. Az 

IGF-1 tápláltságfüggı hormon, amely stimulálja az osteoblast mőködést és a kollagén 

szintézist. AZ IGF-1 szint az AN-ban közismerten alacsony. Egy munkacsoport 

vizsgálta a rekombináns humán IGF-1 rövidtávú, szubkután alkalmazásának 

csontanyagcserére gyakorolt hatását fiatal AN nıkben (Grinspoon és mtsai 1996). 

Vizsgálatukban a csontépülés markereinek emelkedését észlelték. Ugyanez a 

munkacsoport vizsgálta a rekombináns humán IGF-1 és orális fogamzásgátlók csont 

ásványianyag-sőrőségre gyakorolt hatását is AN-ban. A vizsgálat eredménye azt 

sugallja, hogy az IGF-1 és az orális fogamzásgátlók együttes alkalmazása potenciálisan 

kedvezı hatást gyakorol a fiatal AN-s nık csontsőrőségére. 
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Biszfoszfonátok használata 

A biszfoszfonátok a pirofoszfát analógjai, melyek a csont hidroxiapatithoz kapcsolódva 

gátolják az osteoclastok okozta csontreszorpciót. A gyermekgyógyászati gyakorlatban 

eddig a biszfoszfonátok az osteogenesis imperfectában, cerebrális paresis és tartós 

szteroidkezelés esetén kerültek alkalmazásra (Batch 2003). Jóllehet a növekedés 

lezárulta elıtt alkalmazott biszfoszfonát terápia hosszú távú biztonságosságával 

kapcsolatosan semmilyen adat nem áll rendelkezésre, jelenleg több vizsgálat irányul 

annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a biszfoszfonátok alkalmasak-e a 

serdülıkori AN-ban fellépı osteopenia csökkentésére. 

 

Mozgás 

A fizikai aktivitás és a csontsőrőség közötti kapcsolat bonyolult a serdülı AN-s 

betegeknél. Míg egészségeknél a megfelelı testgyakorlatok a femorális ásványianyag-

sőrőség (BMD) növekedését eredményezik, addig serdülıkorú AN betegeknél sem a 

gyakorlatok mennyisége, sem a fizikai aktivitás fajtája nincs befolyással a BMD-re 

(Soyka 1999). Egyelıre nem ismert olyan fizikai aktivitás (intenzitás, gyakoriság, 

idıtartam), amely fokozná a csontok mineralizációját. A serdülı AN-s betegeknél 

nagyon gyakori az eltúlzott fizikai aktivitás, amely fokozza a testsúlycsökkenést, 

állandósítja az amenorrheát és a csökkent szexuális hormonszinteket, s 

következményesen csonttömegvesztést okoz. Ugyanakkor, amennyiben a serdülı AN-s 

beteg visszanyerte az ideális súlyát vagy szomatikusan stabil állapotban súlya 

gyarapszik, szorosan monitorizált mozgás megkezdése indokolt (Katzman 2005).  

 

1.7.2. A HOSSZNÖVEKEDÉS ELMARADÁSA  

A serdülıkori AN – a felnıttkori AN-hoz képest – specifikus és nem ritkán 

irreverzíbilis komplikációja a hossznövekedés zavara és a várható végleges 

testmagasságtól való elmaradás. A fellelhetı kevés követéses vizsgálat szerint gyermek- 

és serdülıkorban kezdıdı AN-ban a betegek testmagassága a testtömeg 

normalizálódása után különbözı módon alakulhat. Egyaránt észlelték a 

magasságnövekedés teljes elmaradását, az inkomplett kiegyenlítı növekedést („catch up 

growth”) és a teljes kiegyenlítı növekedést, amikor a beteg újra eléri a korának és 
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nemének megfelelı testmagasságot (Pfeiffer és mtsai 1986, Danziger és mtsai 1994, 

Modan-Moses és mtsai 2003). Az egymásnak ellentmondó vizsgálati eredmények 

magyarázata a kicsiny, és a pubertás különbözı idıpontjaiban járó inhomogén 

betegcsoportokban, illetve a premorbid antropometriai adatok hiányában keresendı. 

A hossznövekedés zavarának kialakulásában döntı szerepet játszik, hogy a korai 

kezdető AN a nemi érés mely szakaszában kezdıdik el. Amennyiben az AN minél 

inkább a pubertás és a fejlıdés korai szakaszában indul, annál inkább okoz növekedési 

retardációt és csökkentheti a végleges várható, genetikailag determinált testmagasságot. 

Az éhezés okozta növekedésbeli elmaradás hátterében számos neurohormonális 

változást írtak le AN betegeknél: a T3, a T4 és a nemi hormonszintek alacsony, míg a 

kortizolszint általában magas voltát. Ezen tényezık mellett valószínőleg a növekedési 

hormon (GH) és az IGF tengely elhangolódásának van a legnagyobb szerepe a csont 

hossznövekedésének elmaradásában. Normális pubertás idején a szexuális 

szteroidszintek emelkedése a GH és az IGF-I szintek emelkedését vonja maga után, 

amely a csontok longitudinális növekedését stimulálja (Skottner 1990). 

A serdülıkorú AN betegeknél növekedési hormonrezisztencia észlelhetı. Jellemzı, 

hogy miközben a növekedési hormon szintje emelkedett vagy normális, az IGF-1 és a 

növekedési hormont kötı fehérje (GHBP) szintje inadekvát módon alacsony. Az éhezés 

gátolja a májban történı IGF-1 termelést, ennek következménye a negatív feedback 

hatás csökkenése, amely a GH emelkedésében nyilvánul meg (Misra és mtsai 2003). 

Ennek megfelelıen a serdülı anorexiásokban hiába normális vagy emelkedett a GH 

szint, annak hatása IGF-1 hiány miatt nem tud kifejlıdni.  

A serdülı AN betegeknél nemcsak a bazális GH szekréció a magasabb, hanem a 

szekréció pulzusfrekvenciája is. Az éhezés következtében kialakuló alacsony szérum 

IGF-1 koncentráció korrelációt mutat az alacsony testtömegindex-szel. 

A növekedési hormon eltérései normalizálódnak a testsúly visszanyerése után. 

Mindezek a megfigyelések valószínősítik, hogy a növekedési hormon rezisztencia és az 

IGF-1 hiány jelentıs tényezıje az AN okozta növekedészavarnak. Jelenleg is számos 

kutatás zajlik annak tisztázására, hogy a növekedési hormon fiziológiájának zavara 

milyen módon hat a hossznövekedésre és a végleges testmagasságra. 
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2. A GYERMEK- ÉS SERDÜLİKORÚ ANOREXIA NERVOSÁS 

BETEGEK TESTFEJLETTSÉGI ÉS TÁPLÁLTSÁGI JELLEMZ İI.  

ANTROPOMETRIAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Bevezetés  

Az AN diagnózisában központi szerepe van a tartós éhezés következményeként 

bekövetkezı kóros soványság megállapításának. Jóllehet az evésmagatartás zavara 

gyakran hónapokkal megelızi a soványságot, a riasztó és további egészségkockázatot 

magában hordozó alultápláltságtól való félelem gyakoribb motívuma az orvoshoz 

fordulásnak, mint önmagában az evésmagatartás megváltozása és a testképzavar.  

Ha a betegrıl megfelelı, korrekt kritériumok hiányában objektíven nem állapítható 

meg, hogy kórosan sovány, akkor nem értelmezhetı az AN másik fontos kritériuma, a 

testképzavar sem. Az AN korai diagnózisa, az eredményesebb korai terápiás intervenció 

lehetısége miatt, különösen gyermekek és serdülık esetében nagyon lényeges. 

Amennyiben a diagnosztikus kritériumrendszer a testsúlycsökkenés tekintetében túlzóan 

szigorú, a korai diagnózisalkotást és a korai terápiás intervenciót teszi lehetetlenné, 

nagyban csökkentve a terápia sikerét. Ugyan az éhezés számos szomatikus 

következménnyel jár, nem létezik olyan patofiziológiai paraméter, vagy kvalitatív 

jellegő biológiai változás, amely önmagában a kóros soványság jellemzésére alkalmas 

lenne.  

A kóros soványság definíciójának és határértékének meghatározása antropometriai, 

statisztikai eszközökkel lehetséges. A kóros soványság objektivizálásának nehézségét 

tükrözi például az AN nemzetközi diagnosztikai kritériumainak különbözısége. 

Különösen nehézségekbe ütközik a kóros soványság határozott megállapítása a fejlıdı 

fiataloknál (Joubert és mtsai 1996).  

 Az AN diagnózisában általánosan alkalmazott, felnıtt populációra kidolgozott 

kritériumok (DSM IV, BNO 10) alkalmazása számos problémát vetnek fel a gyermek és 

serdülı betegek esetében. (6. táblázat) 

Például a DSM IV kritériumrendszere alapján nem besorolható az a prepubertasban lévı 

AN beteg, akinek nem volt még menarchéja.  A BNO 10 kritériumrendszere 17,5 vagy 

annál kisebb értékő BMI-vel definiálja az AN-hoz társuló kóros soványságot, 
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ugyanakkor a 15 éves és ennél fiatalabb korosztályban a 17,5-es BMI teljesen normális 

értéknek felel meg.  

A fenti kritériumrendszerek alapján a gyermek- és serdülıkorú betegek (a nyilvánvaló 

klinikai tünetek ellenére) több mint fele (55%) az EDNOS (eating disorder not 

otherwise specified – máshova nem sorolható táplálkozási zavar vagy atípusos 

evészavar) diagnózist kapja (Nicholls és mtsai 2000) az AN nyilvánvaló pszichológiai 

és magatartásbeli tünettana ellenére. 

A GOS kritérium rendszer definiálatlanul hagyja a soványságot. További problémát vet 

fel, hogy a serdülıkori AN gyakran éveken keresztül húzódó kórkép, amely során a 

testmagasság növekszik, ami a tápláltsági állapot megítélését módosítja. Ez a 

kritériumrendszer nagy hangsúlyt fektet a betegség pszichés tényezıire, figyelmen kívül 

hagyja a menstruáció elmaradását, és nem számszerősíti a súlyvesztés mértékét. 

Mindhárom rendkívül fontos, hiszen a fentiekkel szemben felhívja a figyelmet arra, 

hogy a betegséget már szubklinikai formában is fel kell ismerni, hisz minél korábbi 

stádiumban kerül diagnosztizálásra, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra. A 

GOS kritériumai azonban meglehetısen ködösek, és nem számolnak a növekedés 

elmaradásának zavarának jelentıségérıl. Szükség lenne tehát egy olyan egységes és a 

GOS-nál precízebb feltételeket meghatározó kritériumrendszerre, ami nemcsak a 

gyermek testsúlybeli, de növekedés-, illetve nemi érésbeli elmaradását is megfelelıen 

tükrözi (Nicholls 2005).  
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6. táblázat Az anorexia nervosa testtömegre vonatkozó kritériumai az ismert diagnosztikus rendszerek 

alapján 

 

DSM IV 

 

A korhoz és testmagassághoz viszonyított minimális testsúly tartásának 

visszautasítása, például súlyvesztés, vagy az elvárt súlynövekedés elmaradása a testi 

fejlıdés idıszaka alatt, amely az elvárthoz képest a testsúly 85%-nál kisebb értékét 

eredményezi. 

BNO 10 A testsúly legalább 15%-kal kisebb az ideálisnál (a súlyhiány vagy fogyás 

következménye, vagy ki sem alakult testtömegre utal), vagy a Quetelet-féle 

testtömegindex 17,5 kg/m2, illetve ennél kisebb.  

A serdülı páciensek a növekedés során nem mindig érik el a kívánt testsúlyt. 

 

GOS kifejezett súlyvesztés  

 

Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan, minden igényt kielégítı antropometriai 

kritériumrendszer, amely megfelelı támpontot nyújtana a serdülıkori AN szőrésére, a 

serdülıkori AN diagnózisának idıbeni és egyértelmő felállítására, majd az AN kezelése 

során a terápiás eredmény mérésére.  

 

2. 2.  Célkitőzés 

Vizsgálatunk célkitőzése az volt, hogy olyan antropometriai leíró módszereket 

keressünk, amelyek a jelenleg használatos kritériumokhoz képest érzékenyebben 

jellemzik a serdülıkori AN-hoz társuló kóros soványságot.  

Feltételeztük, hogy a BMI értékek, illetve az életkornak megfelelı BMI 

referenciaértékbıl származtatott BMI határértékek a kóros soványságot jobban 

jellemezik, mint a hasonló testtömeg értékek.  
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2.3. Betegek és módszer 

48 serdülı (életkor 10–18 év) kórházi felvételekor mért testtömeg, testmagasság és BMI 

értékeit vizsgáltuk. A vizsgálatba való felvétel kritériumai voltak: az AN-ra jellemzı 

testképzavar és evésmagatartás zavar jelenléte, 3 hónapnál hosszabb ideje fennálló 

folyamatos testtömegcsökkenés és/vagy súlyállás, primer vagy szekunder amenorrhea, 

fogyást indokoló belgyógyászati betegség hiánya. A testtömeg, testmagasság mérések 

az elsı orvosi vizsgálat során történtek. A testtömeg, a testmagasság és a számított BMI 

értékeket az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat (OLGYV) 

leányokra vonatkozó referencia percentiliseihez hasonlítottuk (Joubert 2006). 

Második lépésben a OLGYV életkor szerinti ideális testtömeg és BMI (50. percentilis) 

–5%-os, a –10%-os, a –15%-os (DSM IV, BNO-10 kritérium alapján) és a –20%-os 

értékeit számoltuk ki és megalkottuk ezek életkor szerinti referenciagörbéit. Ezen 

újonnan létrehozott referenciához viszonyítottuk a vizsgált AN-s serdülık 

antropometriai adatait.  

 

2.4. Eredmények 

2.4.1. TESTMAGASSÁG 

A vizsgált betegek életkor szerinti testmagasság-megoszlását az 1. ábra mutataja be az 

OLGYV leányokra vonatkozó testmagasság referencia-percentilis görbéihez 

viszonyítva. Az AN leányok megoszlása nem mutat semmiféle jellegzetességet: a 48 

leányból mindössze egynek kisebb a testmagassága az életkor szerinti 3. percentilisnél 

és kettı leány magassága haladja meg a 97. percentilist. Ennek alapján általánosságban 

megállapítható, hogy önmagában az életkor szerinti testmagasság alakulásával, mint az 

AN-t esetleg jellemzı testfejlettségi paraméterrel nem indokolt foglalkozni a diagnózis 

pillanatában. Ugyanakkor a testmagasság rendszeres és pontos mérése feltétlenül 

szükséges, egyfelıl a testtömeg-index (BMI) pontos számításához, másfelıl az AN 

egyes súlyos eseteiben, a várható testmagaságtól való elmaradás és a várható 

testmagasság-növekedés elmaradásának meghatározására. 
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2.4.2. TESTTÖMEG 

Az AN betegek esetében a kórképre jellemzı kóros soványság miatt a testtömeg 

rendszeres mérésének kiemelt jelentısége van. A 48 anorexiás leány testtömegének 

életkor szerinti értékeit a 2. ábra mutatja be. A betegek életkor szerinti testtömeg-

átlagaira egyenest illesztettünk, majd kiszámoltuk és megszerkesztettük a hozzá tartozó 

±1SD és a ±2SD tartományt jelölı egyeneseket. Normális eloszlás esetén az átlag (x) ± 

2 SD tartományon belül található az elıfordulások mintegy 96%-a. A vizsgált 

populációban 3 beteg testtömegértéke esik kívül az AN átlag (x) ± 2 SD tartományon, 

ami azt jelenti, hogy az esetek 93,75%-a a ± 2 SD tartományon belül található. Az ábrán 

feltüntettük az OLGYV testtömeg referencia átlagát reprezentáló görbét.  

 

Testtömeg percentilis 

Az AN lányok testtömeg-megoszlásának egésze a referencia testtömeg-átlag alatt 

helyezkedik el. A 3. ábra mutatja be, hogy az AN leányok testtömeg-értékei hogyan 

helyezkednek el az OLGYV életkor szerinti testtömeg referencia-percentilis görbéihez 

viszonyítva.  

Mindössze egyetlen leány testtömege nagyobb az életkor szerinti 50 percentilisnél. Az 

50. és 25. percentilis közötti zónában mindössze 4, a 25. és 10. percentilis között 8, a 

10. és 3. között 12 beteg testtömege található. A betegek közel felének (23 leány) a 

testtömege kisebb a 3. percentilisnél.  

Az ideális testtömegtıl való eltérés 

A nemzetközi szakirodalomban az AN diagnosztikai kritériuma (BNO 10, DSM IV.) 

szerint a testtömeg az életkor szerint elvárható ideális értékhez képest 15%-kal kisebb. 

Ennek a diagnosztikai elvnek megfelelıen, az OLGYV életkor szerinti ideális testtömeg 

(50. percentilis) –5%-os, a –10%-os, a –15%-os és a –20%-os görbéit alkottuk meg. A 

4. ábra az AN leányok ezen határérték görbékhez viszonyított megoszlását mutatja be.  

Az ideális súly –5%-nál három leánynak nagyobb a testtömege, a –5 % és –10% közé 4 

serdülı testtömege esik. A -10 és –15%-os határértékek közé 3 beteg testtömeg értéke 

kerül. A -15 és –20% között 7, míg a –20%-nál nagyobb mezıben 31 beteg testtömeg 

értéke szerepel. A diagnosztikus határértéknek tekintett –15%-os értéknél 10 beteg 

testtömege magasabb, míg 38 betegé e határértéknél kisebb. A vizsgálatba került 
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táplálkozási magatartászavar tüneteit mutató AN betegek mintegy ötöde a –15%-os 

testtömeg-határérték alapján nem minısülne AN-nak.  

 

A testtömeg átlag és a hozzátartozó szórástartományok  

Az átlagosnál jelentısen kisebb vagy jelentısen nagyobb testméretek értékeléséhez a 

referenciaátlag (x) ±1SD, ±2SD, és ±3SD tartományokat használják a nemzetközi 

gyakorlatban (pl.: WHO növekedési standardok/WHO Child Growth Standards – WHO 

Department of Nutrition for Health and Development- 2006). A változó közel normális 

eloszlása esetén az átlag ±3SD tartományon belül található az elıforduló értékek 99%-a. 

Az 5. ábra az AN leányok testtömeg- megoszlását mutatja be az OLGYV életkor 

szerinti testtömeg-átlagához, valamint a ±1SD, a ±2SD, és a ±3SD görbékhez 

viszonyítva.  

Az összes AN leány testtömege az életkor szerinti átlagnál kisebb. A –1SD zónában 12, 

a –1SD és -2SD között 26, a –2SD és –3SD között 9 beteg található. Mindössze egy AN 

leány testtömege kisebb az életkor szerinti x –3SD értéknél. Ez a testtömeg-értékelési 

módszer arra ad lehetıséget, hogy alkalmazásával az AN-ok testsúlyhiányának mértéke, 

veszélyessége leírhatóvá válik annak megjelölésével, hogy az AN egyén mely -SD 

zónában helyezkedik el. 
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3. ábra Az AN leányok testtömegének életkor szerinti megoszlása az OLGYV testtömeg referencia-

percentilisek alapján 
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4. ábra Az AN leányok testtömegének életkor szerinti megoszlása az OLGYV leány testtömeg 50. 

percentiliséhez és annál –5%, –10%, –15% és –20%-kal kisebb értékekhez viszonyítva 
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5. ábra Az AN leányok testtömegének életkor szerinti megoszlása az OLGYV leány testtömeg-átlag –

1SD, –2SD, –3SD és +1SD zónákban 
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2.4.3.TESTTÖMEG-INDEX 

A testtömeg-index (BMI) a testmagasságnak és a testtömegnek a viszonyszáma, egy 

számított érték, amelyet úgy kapunk meg, hogy a kg-ban mért testtömeget elosztjuk a 

méterben megadott testmagasság négyzetével (kg/m2). A két méret, a testtömeg és a 

testmagasság együttes figyelembevétele, egymáshoz való viszonyának számszerősítése 

teszi alkalmassá a tápláltság megítélésére. A gyermek- és serdülıkorban a korosztályos 

BMI értékek éppen az intenzív testmagasság növekedés miatt sokkal pontosabban írják 

le a tápláltsági állapotot, mint önmagában a testtömeg érték. A BMI-t nemzetközileg is 

mind szélesebb körben alkalmazzák, mert egyszerő alkalmazhatósága mellett jó 

tájékoztatást ad a tápláltság mértékérıl. A gyermekkori alkalmazásnak feltétele, hogy 

rendelkezésre álljanak olyan életkor szerinti, nemzeti/országos referencia-értékek 

amelyek korszerő, megbízható és kellıen nagy esetszámú adatgyőjtésen alapulnak.  

A 6. ábra az anorexiás leányok életkor szerinti BMI értékeinek megoszlását mutatja be. 

A BMI megoszlás ábrázolása érdekében, miként a testtömeg értékeknél, a BMI életkor 

szerinti átlagaira egyenest illesztettünk, majd kiszámítottuk és ábrázoltuk az átlaghoz 

tartozó ±1SD és a ±2SD tartományt jelölı egyeneseket.  

Az AN-sok BMI megoszlásánál mindössze 2 leány testtömege esik kívül az AN átlag, 

x±2 SD tartományon, egy leánynak ennél kisebb, illetve ennél nagyobb a BMI-je. Ez azt 

jelenti, hogy az AN leányok 96%-a a ±2 SD tartományon belül található. 

Megállapítható, hogy az AN-sok testtömeg-megoszlásának egésze a referencia BMI-

átlag alatt helyezkedik el.  

 

Testtömeg-index percentilis 

Az anorexiás leányok testtömeg-indexének (BMI) megoszlását szemlélteti a 7. ábra az 

OLGYV leányokra vonatkozó életkor szerinti BMI referencia-percentilis görbékhez 

viszonyítva.  

Mindössze egyetlen leány BMI-je nagyobb az életkor szerinti 25. percentilisnél. A 25. 

és 10. percentilis közötti zónában 6 leány, a 10. és 3. percentilis között 7 leány 

testtömeg-indexe található. 34 leány ( közel 71%) BMI értéke kisebb a 3. percentilisnél.  
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Az ideális testtömeg-index-tıl való eltérés mértéke 

Új eljárásként az ideális életkor szerinti testtömeg határérték mintájára bevezettük az 

életkor szerinti ideális BMI-tıl való százalékos eltérés fogalmát. A vizsgált betegek 

BMI értékének életkor szerinti megoszlását mutatjuk be a 8. ábrán az OLGYV leányok 

50. percentiliséhez (ideális BMI), és az abból számított –5%, –10%, –15% és –20%-os 

értékekhez viszonyítva.  

Az 50. percentilis és a –5%-os zónába egyetlen leány sem került. A –5% és a –10% 

között csak 3 gyermek, a –10% és a –15% között 6 gyermek BMI-je található. A –15% 

és a –20% között 8 leány található, míg –20%-nál 31 leánynak kisebb a testtömeg-

indexe. Amennyiben a kóros soványság határértékének a –15%-os értéket tekintjük, 

akkor 9 leány nem minısülne AN-nak. A 48 vizsgált személybıl 39 leánynak a –15%-

nál kisebb a BMI értéke. Az általunk vizsgált súlyos AN-t mutató leányok 18,75%-a az 

50. percentilis –15%-os BMI-határérték alapján nem minısülne AN-nak.  

  

A testtömeg-index átlag és a hozzátartozó szórástartományok 

Az alultápláltság súlyosságának jellemzésére a vizsgált betegek életkor szerinti BMI 

megoszlását mutatjuk be a 9. ábrán az OLGYV leány BMI átlaga (x) és a –1SD, a –

2SD, és a –3SD értékek által képzett zónákban.  

Az átlag és a –1SD zónában 7, a –1SD és a –2SD között 26, a –2SD és a –3SD között 

15 AN leány BMI értéke található. Ez az értékelési módszer a serdülı AN leányok 

testtömeg-index megoszlása esetében is csakúgy, miként a testtömeg-értékelésénél 

megállapítottuk, jól behatárolhatóvá, leírhatóvá teszi az AN-sok súlyhiányának, 

tápláltsági deficitének mértékét, súlyosságát, veszélyességét. 
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6. ábra Az AN leányok BMI értékeinek életkor szerinti megoszlása. 
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7. ábra Az anorexiás leányok testtömeg-indexének (BMI) életkor szerinti megoszlása az OLGYV BMI 

referencia-percentilisen 
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8. ábra Az anorexiás leányok testtömeg-indexének (BMI) életkor szerinti megoszlása az OLGYV leány 

BMI 50. percentiliséhez és az annál –5%,–10%, –15% és –20%-kal kisebb értékekhez viszonyítva 
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9. ábra Az anorexiás leányok testtömeg-indexének (BMI) életkor szerinti megoszlása az OLGYV leány 

BMI átlag –1SD, –2SD, –3SD és +1SD zónákban 
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2.5. Megbeszélés 

A 48, tartós testsúlycsökkenést eredményezı táplálkozási magatartászavarban szenvedı, 

10–18 év közötti leány testfejlettségi, tápláltsági jellemzıinek vizsgálata során a 

testmagasság, testtömeg és a tápláltsági index (BMI) adatait hazai, egészséges, 

életkorszerinti referencia értékekhez hasonlítottuk. A vizsgálat során az alkalmazott 

leíró statisztikai módszereket értékeltük abból a szempontból, hogy melyik jelzi 

legérzékenyebben a kóros soványság elıfordulását a vizsgált populációban.  

A gyermek–ifjúsági orvoslásban a kóros soványság meghatározására általánosan a 

testtömeg percentilis referencia értékeket használják. A testtömeg percentilishez történı 

hasonlítás során a 48 vizsgált beteg közül, a 3. percentilis küszöb használata esetén 25., 

a 10. percentilis küszöb használata esetén 13 beteg nem minısül soványnak. A DSM 

rendszerben szereplı, az ideális testtömegtıl való -15%-os eltérés kritérium alkalmazása 

esetén, 10 leány nem minısül soványnak. Az életkor szerinti BMI referencia-percentilis 

görbékhez történı viszonyítás során a 10. percentilis küszöb esetén mindössze 7, 3. 

percentilis küszöb esetén 14 beteg minısül normális tápláltságúnak. Az ideális BMI –15 

% határértéknél mindösszesen 9 leánynak nagyobb a BMI-je.  

Ezek alapján megállapítható, hogy  

1. a gyermekorvosi gyakorlatban rutinszerően alkalmazott korosztályos testtömeg 

percentilis referencia értékek a legkevésbé alkalmasak a serdülıkori AN-ra 

jellemzı evészavar okozta kóros soványság diagnózisának felállítására.  

2. az életkornak megfelelı „ideális BMI” illetve a BMI életkor szerinti percentilis 

értékek használatával a gyermek-és serdülıkori AN okozta kóros soványság 

nagyobb arányban, pontosabban diagnosztizálható, mint a testtömeg 

percentilisekkel. Ugyanakkor ez utóbbi módszerek esetén is a betegek 15–20 

%-a nem minısül kórosan soványnak a BNO-10 kritériumok alapján. 

3. az „ideális BMI”-tıl való eltérés –15 %-s helyett a –10 %-s mértékének a 

figyelembe vétele esetén ez a hibahatár 7% alá csökken.  

4. az összes általunk vizsgált beteg testtömege és BMI-je az életkor szerinti 

átlagnál kisebb volt. A testtömeg és BMI (x ) –1SD –2SD –3SD szórás 

tartományokban a betegek egyenletesebben oszlottak meg a többi korábban 

használt leíró statisztikai módszerhez képest. A betegek viszonylag harmonikus 

eloszlása miatt a fenti szórás tartományok alkalmazása tőnik a legalkalmasabb 
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eszköznek a testsúlyhiány, és az alultápláltság mértékének, súlyosságának 

leírására, annak megjelölésével, hogy az AN egyén mely –SD zónában 

helyezkedik el.  

 

2.6. Következtetések és gyakorlati ajánlások  

Mindezek alapján javasolható, hogy az AN gyermekek szőrésénél, a diagnózis 

felállításánál, majd a terápia során a testfejlettségi és tápláltsági szempontokat az 

alábbiak szerint célszerő figyelembe venni. 

1. A testtömeg adott életkori értéke, a referencia-percentilisekben elfoglalt 

helye, önmagában nem ad megbízható információt az egyén tápláltságáról.  

2. Ezért a serdülıkori AN szőrésére gyermekorvosi, iskolaorvosi, védınıi 

gyakorlatban a BMI életkor szerinti referencia értékek 25. percentilis 

értéke, illetve az életkor szerint elvárható testtömeg vagy BMI érték (az 50. 

p., vagy az átlag) –10%  tekinthetı olyan határértéknek, amelynél kisebb 

értékek esetén lányoknál az AN esetleges fennállása valószínősíthetı. Ilyen 

esetben egyszerő tesztkérdésekkel vizsgálható lenne az anorexia nervosára 

jellemzı testképzavar, súlyfóbia, és annak pozitív eredménye esetén a beteg 

haladéktalan gyermekpszichiátriai szakellátásban utalása indokolt. 

3. A serdülık körében az AN komplex terápiáját indokolt megkezdeni akkor 

is, ha a testtömeg és vagy a BMI dinamikusan csökken és az ideális BMI 

10%-nál kisebb értéket ér el, jóllehet még nem éri el a DSM–IV, illetve a 

BNO–10 által megszabott diagnosztikus antropometriai küszöbértékeket, 

amennyiben az AN-ra vonatkozó egyéb pszichiátriai kritériumok 

teljesülnek.  

4. A serdülıkori AN súlyosságának megítélésében és a terápiás eredmény 

mérésében segítséget nyújthat a korosztályos testtömeg, illetve BMI szórás 

tartomány értékek használata.  
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3. AZ ANOREXIA NERVOSA HATÁSA A SEJTEK 

AKTIVÁLHATÓSÁGÁRA. IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 

3.1. Bevezetés 

Az AN az étrendi kalóriamegszorítás extrém formája. A hosszú távú éhezés 

következményeként cachexia, endokrin zavarok és szekunder amenorrhoea alakul ki. A 

betegség végstádiumában megjelenı súlyos fertızések halálhoz vezethetnek (Brown és 

mtsai 2005, Birmingham és mtsai 2003). 

Érdekes módon az anorexiás betegek fertızések elleni védettsége hosszú ideig inkább 

fokozozottnak tőnik (Marcos és mtsai 2003) Számos adat bizonyítja, hogy az AN 

kezdeti és középsı stádiumában csak a CD8+ limfociták (sejtes immunitásért felelısek) 

érintettek, míg a CD4+ limfocita (immunválaszt mediáló) funkció hosszú ideig 

megfelelı (Mustafa és mtsai 1997). Ebbıl a szempontból az immunrendszer reakciója 

AN-ban feltőnıen különbözik attól, amelyet más éhezési formákban figyeltek meg 

(Marcos 2000). Erre az ellentmondásra jelenleg az egyetlen elfogadott, de messze nem 

teljesen kielégítı magyarázat szerint, AN-ban az immunrendszer egészséges 

mőködéséhez szükséges esszenciális tápanyag és vitamin szükséglet viszonylag 

megfelelı (Nova és mtsai 2002).  

Az AN-ra jellemzı immuneltérésekkel kapcsolatban korábban számos közlemény látott 

napvilágot. A korábbi kiterjedt vizsgálatok során azonban nem vizsgálták, hogy 

léteznek-e a CD4+ sejtek körüli sejthálózatban olyan szabályozó mechanizmusok, 

amelyek a táplálék-megszorítás káros immunológiai hatásait ellensúlyoznák AN-ban. 

Elsısorban a CD4+CD25+ regulátoros T-sejtek (Treg) esetleges funkció módosulása 

vagy számbeli változása járhat ilyen „kompenzáló” hatással. A Treg sejtek a CD4+ T-

limfociták szabályozásában a proliferáció és a funkció gátlásán keresztül központi 

szerepet játszanak (Baecher-Allan és mtsai 2004). AN-ban egyidıben több, akár 

egymással ellentétes hatású faktor is befolyásolhatja a Treg sejteket. Az AN-ban 

jellemzı alacsony ösztrogén szint gátolja a Treg fejlıdést, ami fokozza a CD4+ 

proliferációt és funkciót (Karagiannidis és mtsai 2004, Matarese és mtsai 2005). A 

súlyos kalória-megszorítás következményeként a makrofágok és a dendritikus sejtek 

antigén prezentáló és a Treg-sejtek képzését serkentı funkciója károsodhat.  
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Az immunsejtek diszfunkciója – amellett, hogy az immunrendszer mőködését 

befolyásolják – egyben jellemzı lehet azokra az általánosan fellépı sejtszintő 

eltérésekre, amelyeket az AN, illetve a következményes éhezés okoz. Felmerül annak 

lehetısége, hogy a súlyos kalóriamegvonás és a tartós éhezés következtében kialakuló 

különbözı szövıdmények hátterében a sejt-excitabilitás általános zavara áll. Így az elsı 

fejezetben bemutatott szövıdmények, a kardiovaszkuláris (Casiero és mtsai 2006), a 

hematológiai eltérések (Stricker és mtsai 1983) az endokrin zavarok (Krassas és mtsai  

2003) a muszkulo-szkeletális gyengeség (McLoughlin és mtsai 1998) illetvetve az AN-t 

gyakran kísérı depresszió  (Corcos és mtsai 2000,  Speranza és mtsai 2005) egyaránt 

megváltozott sejtingerlékenység következménye is lehet. Kimutatták, hogy 

depresszióban az egyes agyi régiókban csökken az idegsejtek ingerelhetısége 

(Neumeister és mtsai 2006). A kardiomiociták excitabilitásának csökkenése aritmiákhoz 

(Sobie és mtsai 2006), az izomsejteknél gyengeséghez (Green 1998), a belsı elválasztású 

mirigyeknél endokrin zavarok kialakulásához (Bonnefont és Mollard 2003), a 

leukocitáknál pedig immunszuppresszióhoz vezetnek (Freedman 2006). A sejtmembrán 

depolarizációja és az ezt követı intracelluláris kalciumszint emelkedés több, 

szerteágazó intracelluláris jelátvivı folyamatot indít be, így központi elemet játszik a 

sejtaktivációban. Ezidáig nem ismert, hogy sejtaktiváció során a membránpotenciál, 

illetve a kalcium-flux kinetikája megváltozik-e AN-ban az egészségesekhez képest.  

Az AN betegek immunológiai jellemzıit két csoporthoz viszonyítottuk: egészséges 

gyermekekhez, valamint túlsúlyos (obez) betegekhez. Obez betegeknél több adat utal 

arra, hogy a zsigeri elhízással járó metabolikus szindróma mellett kis intenzitású 

gyulladás is jelen van (Das 2001). Elhízott gyermekeknél és felnıtteknél a gyulladásos 

markerek, mint a C-reaktív protein szintje a testtömeg-indexszel arányosan emelkedik 

(Visser és mtsai 1999, 2001). Több adat szerint a CD4+ T helper (Th) sejtek szerepet 

játszanak elhízottaknál tapasztalható gyulladásban, a Th sejtek két alcsoportja, a Th1 és 

a Th2 típusú citokineket termelı CD4+ limfociták aránya Th1 irányba tolódik el 

(Pacifico és mtsai 2006). Az AN betegek és az elhízottak immunrendszerének 

elhangolódása, azon belül is a regulátoros T sejt mőködés módosulásai a korábbi adatok 

és elméleti megfontolások alapján valószínőleg ellenkezı irányúak, így a kórképek akár 

egymás immunológiai tükörképeként is felfoghatók, s ez indokolja a vizsgálat során az 

összehasonlításukat. 
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3.2. Célkitőzések 

Immunológiai vizsgálatunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. Tartósan éhezı AN-s gyermekekben a regulátoros T sejt aránya, továbbá a 

regulátoros T sejtek mőködését szabályozó, illetve a regulátoros T sejtek által 

szabályozott sejtek aránya, illetve mőködése különbözik-e az egészséges 

serdülıkben észleltekhez képest?  

Az immunológiai eltérések mutatnak-e összefüggést a betegség klinikai 

jellemzıivel, súlyosságával? 

 

2. AN-ás gyermekeknél megváltozik-e a CD4+ limfociták aspecifikus aktivátor 

(fitohemagglutinin) hatására fellépı kalcium-flux és a membrándepolarizáció 

méréssel meghatározott excitabilitása? A sejt-excitabilitás változás mutat-e 

összefüggést a betegek klinikai jellemzıivel és kialakult szövıdményeivel? 

 

3.3. Betegek  

BETEGEK ÉS A KONTROLLCSOPORT 

Vizsgálatunkba 19 AN-ban szenvedı, 12 elhízott, valamint 21 egészséges testtömegő 

serdülıt vontunk be. A vizsgált betegek a betegség súlyosságát, valamint idıtartamát 

tekintve heterogén csoportot alkotnak, azonban mindegyikük állapota megfelel az AN, 

DSM–IV szerinti kategóriájának. 

A vizsgálatba való kiválasztás a beteg klinikán való megjelenése és a pszichoterápia 

elindítása elıtt történt.  

A vizsgálat idıpontjában egyik résztvevınél sem észleltünk fertızésre utaló tüneteket és 

laboratóriumi eltéréseket, azt leszámítva, hogy a CRP-értékek elhízott gyermekeknél 

kissé emelkedettek voltak (de egyiküknél sem lehetett kimutatni 10 mg/L-nél magasabb 

szintet), illetve a vörösvérsejt-süllyedés is kifejezettebb volt (19 [8 – 22] mm/ó). Egyik 

gyermek sem szedett gyógyszert, nem használt táplálék-kiegészítıt, és a vizsgálatot 

megelızı félévben nem részesült védıoltásban. A vizsgálatban résztvevı gyermekek és 
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szüleik tájékozott beleegyezésüket adták a vizsgálathoz. Az antropometriai adatokat és a 

klinikai jellemzıket a 7. táblázat tartalmazza.  

 

7. táblázat A vizsgálatban részt vevı gyermekek adatai 

 medián [tartomány] 
Egészséges  

gyermek (n=21) 

Anorexia nervosás  

gyermek (n=19) 

Elhízott gyermek 

(n=12) 

Életkor (év) 
15 

[14 – 17] 

14 

[12-17] 

13 [9-16] 

BMI a betegség elıtt 

(kg/m2) 
- 

22,04 

[18,66 – 25,88] 

n.a. 

Aktuális BMI (kg/m2) 
23,41 

[19,97 – 28,51] 

14,88 

[11,08-17,93] 

34,21 

[28,61 – 43,72] 

Betegségtartam (hónap) - 8 [4 - 22] n.a. 

 

A gyermekektıl 10 ml lítium-heparin alvadásgátolt vérmintát vettünk, melyek 

feldolgozását 6 órán belül elvégeztük. 

 

3.4.  Módszerek 

3.4.1. PERIFÉRIÁS MONONUCLEARIS SEJTEK IZOLÁLÁSA 

A perifériás mononuclearis sejteket (peripheral blood mononuclear cells-PBMCs) az 

alvadásgátolt vérbıl denzitás-grádiens módszerrel (Ficoll Paque, 27perc, 800g, 22 °C) 

szeparáltuk. Az izolálás során interfázisba került PBMC-t kétszer foszfátpufferben 

(phosphate buffered saline, PBS) átmostuk, majd 10 %-os (vol/vol) dimethoxi sulfoxid-

ban (DMSO) fetalis borjú szérumban (FCalfS) tartottuk -80 °C -on a vizsgálat 

kezdetéig. A kiolvasztás után a sejteket kétszer PBS-ben átmostuk, majd 

életképességüket trypan kék festéssel becsültük meg, ez valamennyi minta esetében 

85% felett volt. 
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3.4.2. SEJTFELSZÍNI MARKEREK VIZSGÁLATA 

Vizsgálataink során PharMingen (San Diego, California, USA) és eBioscience (San 

Diego, California, USA) antitesteket használtunk fel, és a minták feldolgozásakor a 

gyártók által javasolt protokollt követtük. A vizsgálatainkban felhasznált festékek 

(specifikus antitestek, fluoreszcens molekulákkal jelölve): 

CD4: T-sejt aktivációban szerepel, antigénfelismeréskor történı jelátvitel esetén jelenik 

meg a citokintermelı T-helper sejtek felszínén. 

CD25:  IL-2-receptor α-láncát jelöli, a lánc szükséges a regulátoros T-sejtek 

mőködéséhez. 

HLA-DR: az MHC-membránfehérjét jelöli, aktivációs marker. 

CD11c: hasonló a CD11b-hez, a T-sejt-APC (pl: macrofág) adhéziónál van szerepe, 

fibrinogén kötésére is képes. Specifikusan jelöli a mieloid dendritikus sejteket 

(mDC). 

CD123:  az IL-3 citokinreceptort jelöli, funkciója: haemopoetikus ıssejtek osztódását, 

differenciálódását szabályozza. Specifikusan jelöli a plazmocitoid dendritikus 

sejteket (pDC). 

Lin- 1:  T-sejtek közös markerei (CD3), B-sejtek (CD 19, CD20), monociták (CD 14) és 

NK sejtek (CD 16, CD56). Lin- sejtek: dendritikus sejtek (DCs). 

 

PBMC-izolálás után a dendritikus sejteket 4 színő flow-cytometriás assay segítségével 

vizsgáltuk. 2-5x105 sejtet festettünk 100 µl FACS staining oldatban (PBS 1%-os FCS és 

0.05% nátrium-azid tartalommal). A szükséges festék-cocktaillal (Lin1, anti-HLA-DR, 

anti-CD123 és anti-CDllc monoklonális antitestek) 20 percig sötétben festettük a 

sejteket. Ezt követıen a sejteket kétszer FACS festék oldatban átmostuk, majd rögtön 

áramlási cytometerben (FACS) megmértük. Az elhalt sejteket a megfelelı forward 

(FSC) és side scatter (SSC) beállítások mellett kizártuk a vizsgálatból. Plasmacitoid 

(pDC) és mieloid (mDC) dendritikus sejteket a következı módon azonosítottuk: a 

Lineage 1 (Lin-1) negatív (nincs rajtuk a Tsejtek közös markerei (CD3), B sejtek (CD 

19, CD20), monociták (CD 14) és NK sejtek (CD 16, CD56)) és illetve a HLA-DR- 

pozitiv subpopulacióban a CD123 + (pDC), illetve a CD11e + (mDC) sejteket. 

Megfelelı izotípus (IgGl PE, IgG2a) kontrollokat készítettünk. Mérésenként legalább 

10 000 sejtet vizsgáltunk. 
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3.4.3. INTRACELLULARIS FOXP3 MÉRÉS A TREG SEJTEK ARÁNYÁNAK A 

MEGHATÁROZÁSÁRA 

A sejtszinten való Foxp3 kifejezıdés mérésére a sejteket elıször antiCD4-APC és 

antiCD25-FITC festékekkel jelöltük meg. Az alkalmazott festékek a felszíni CD4 és 

CD25 molekulákhoz kötıdnek. A sejteket fixáltuk, majd permeabilizáltuk. 

Permeabilizálást követıen a sejteket anti-FoxP3 antitesttel festettük, majd PBS-sel 

mostuk. 

 

 
10. ábra Intracelluláris FoxP3 meghatározás eredménye.  

A Treg-ek aránya hasonló egészségesben és betegben (3,1 [2,00-4,80]  vs 2,7 [1,50-4,60] %). 

 

3.4.5. MONOCITA CITOKINEK INTRACELLULARIS FESTÉSE 

A monocita sejtek citokin-festéséhez 5x105 PBMC-t 1 ml tenyészetben 1 υg/ml 

lipopoliszachariddal (LPS) stimuláltuk, majd 4 órát inkubáltuk 37 °C-on 5%-os CO2-ot 

tartalmazó környezetben. Ezután a sejteket FACS staining oldattal átmostuk, és anti-

CD14-PerCP monoclonalis antitesttel megjelöltük, majd Perm2 oldattal fixáltuk, illetve 

ezt követıen 20 percig szobahımérsékleten, sötétben permeabilizáltuk. A sejteket 

centrifugáltuk, a felülúszó folyadékot leöntöttük. A sejteket újra felszuszpendáltuk és 

monoclonalis antitestekkel (TNF-alpha- FITC és anti-interleukin 12 (IL-12)-APC) 

festettük.  
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3.4.6. CD4+ SEJTEK INTRACELLULARIS CITOKIN FESTÉSE 

A PBMC-t átmostuk, majd 2xl06 sejt/ml-enként friss, 10% hıvel inaktivált FCS 

tartalmú RPMI-1640 médiumban újraszuszpendálva aktiváltuk. Az aktiválás brefeldin-

A (BFA) (Sigma, St Louis, MO, USA) jelenlétében ment végbe. Aktiválásra 50 ng/ mL 

phorbol-12-myristate-13-acetátot (Sigma, St Louis, MO, USA) és 1 mg/mL ionomycint 

(SIGMA, St Louis, MO, USA) használtunk, és a sejteket 4 órán keresztül 37 °C-n, 5% 

C02 tartalmú légtérben inkubáltuk. Ezzel egyidıben a nem stimulált mintákat BFA 

hozzáadásával (negatív kontroll) elıkészítettük. A stimulált és a nem stimulált sejteket 

30 percig sötétben monoklonalis CD4-PerCP antitestekkel festettük. A mintákat FACS 

festékoldattal átmostuk, majd a sejteket a fentiek szerint permeabilizáltuk és jelöltük. A 

felhasznált monoclonalis antitestek: egérbıl származó antihuman IFN-γ -FITC, anti-IL-

2-FITC, anti-IL-4-PE. Az analízist BD FACSAria áramlási cytometerben kiviteleztük. 

Legalább 10000 sejtet vizsgáltunk, az adatokat a FacsDiVa software segítségével 

dolgoztuk fel. Az analízis a CD4 antigének és különbözı citokinek közös kifejezıdésére 

irányult. A limfocita populációt forward (FSC) és side scatter (SSC) szóródások alapján 

azonosítottuk. A CD4+ sejtek körül egy második kaput hoztunk létre, hogy kizárjuk a 

monocitákat egy CD4 versus SCC dotplot ábra alapján. A citokin termelı sejtek 

százalékos arányát nem a teljes T sejt populációból, hanem a teljes CD4+ 

subpopulációból számítottuk. 

 

3.4.7. KALCIUM -FLUX VIZSGÁLATOK  

Fluo-3-AM (# No. F-1242) és Fura Red-AM ( # No. F-3021) festékeket a Molecular 

Probes (Eugene, Oregon, USA) cégtıl szereztük be. A sejteket PBS-ben 106-107 sejt/ml 

töménységőre hígítottuk, a festékeket ekkor adtuk hozzájuk (4 µg/ml Fluo-3 AM és 10 

µg/ml Fura Red AM), majd 30 percen keresztül 30°C-on inkubáltuk ıket. Egyszeri 

mosást követıen a sejteket APC-jelzett anti-CD4 festékkel jelöltük, majd sötétben 

szobahımérsékleten (21 C) tároltuk a mérésig. A kalcium-flux mérés elıtt 500 µl 

aliquotot 37°C-ra melegítettük. A kiindulási értéket (alapvonalat) 30 másodpercen át 

vettük fel. Ezután a csövet elvettük, a mintához 25 µg/ml fitohemagglutinint (PHA) 

adtunk, majd folytattuk a mérést. Az adatokat a gép akkor kezdte rögzíteni, amikor a 

sejtek elhaladtak a lézer elıtt. A mérést 10 percen keresztül végeztük. Az adatokat FCS 
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3.0 fájlformátumban mentettük le, melyeket késıbb a Bioconductor R-flowcyt 

szoftvercsomag segítségével elemeztünk. 

Az alapvonalhoz viszonyított átlagos Fluo-3/Fura Red fluoreszcens intenzitásérték-

arányt az idı függvényében ábrázoltuk, majd az egy másodperc alatt mért fluoreszcens 

értékek középértékét kiszámoltuk. Ezt követıen lowess-módszerrel az adatokra görbét 

illesztettünk, a simítás során f=0,2 értéket használtunk. A maximális intracelluláris 

kalcium értéket, illetve az ennek eléréséhez szükséges idıt a görbe alapján 

meghatároztuk. 

 

 
11. ábra A kalcium-flux mérés során kapott görbe reprezentatív képe 

 

3.4.8. MEMBRÁNPOTENCIÁL MEGHATÁROZÁS 

A membránpotenciál esetében bekövetkezı változások nyomonkövetésére 300 nM bis-

(1,3-dibutylbarbiturát-) trimetin-oxonol (DiBAC4(3) festéket (Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA) adtunk a sejtekhez. A DiBAC4(3) festéket DMSO-ban oldottuk a 

gyártó elıírásainak megfelelıen. A sejteket 15 percen át inkubáltuk, majd 25 µg/ml 

PHA-t adtunk hozzájuk a mérés elıtt és a T-sejt populáció fluoreszcens intenzitását 

mértük.  
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3.4.9. STATISZTIKAI ELEMZÉS 

Az adatokat egy középérték [szélsı értékek] alakban fejeztük ki. A két minta közötti 

összehasonlításhoz Mann-Whitney-tesztet használtuk, a p értékeket 0,05 alatt vettük 

szignifikánsnak. Az immun-paraméterek, valamint az életkor, a betegség tartam és a BMI 

közötti összefüggéseket Spearman korrelációval vizsgáltuk. A statisztikákat R software 

(R Development Core Team, 2005) segítségével számoltuk ki. 

 

3.5. Eredmények 

3.5.1. REGULÁTOROS T SEJTEK ELİFORDULÁSI GYAKORISÁGA ANOREXIA 

NERVOSÁBAN SZENVEDİ BETEGEKNÉL 

A Treg-sejtek aránya azonos volt AN-s betegekben és az egészséges kontrollcsoportban, 

illetve az elhízott betegeknél. Ugyancsak azonos arányban fordultak elı a DC sejtek, a 

TNF-α pozitív monociták és az IL-12 pozitív monociták mind a két csoportban, csupán a 

plasmocitoid és a mieloid sejek aránya volt valamivel magasabb az AN-s betegekben 

(p=0,075). A CD4+ T-sejtek IL-4 és IFN-γ termelése szintén hasonló volt a két 

csoportban. A két vizsgált populáció közötti különbség az aktivált (IL-2+) sejtek 

arányában mutatkozott meg: AN-ban szignifikánsabban alacsonyabb (p<0,05) volt az 

aktivált T-sejtek (IL-2+) aránya a kontrollcsoportokhoz viszonyítva. Az AN 

„tükörképeként” használt elhízott csoportban viszont az immunrendszer a gyulladásos 

típusú Th1 citokineket termelı CD4+ sejtek irányába polarizálódott. 

Egyik vizsgált immunparaméter sem korrelált az életkorral, a betegség idıtartamával és a 

testtömeg index-szel sem a vizsgált csoportban, sem a kontrollként használt 

csoportokban. 
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8. táblázat Az anorexia nervosában szenvedı és az elhízott betegek esetében vizsgált immunstátusz 

 Egészséges 

kontroll 

Anorexia nervosás 

betegek 

Elhízott betegek 

Regulátoros  

 (FoxP3 pozitív) 

T sejtek aránya 

2,7 [1,50-4,60] 3,00 [1,60-4,80] 2,5 [1,60-3,90] 

Regulátoros T sejtek aktivációját meghatározó sejtek aránya (Antigén prezentáló sejtek) 

A mieloid dendritikus sejtek 

(mDC) Aránya 

0,76 [0,46-1,38] 0,73 [0,30-1,23] 0,67 [0,33-1,65] 

A plazmocitoid dendritikus 

sejtek (pDC) aránya 

0,37 [0,25  - 1,21] 0,48 [0,20 - 1,02] 0,33 [0,02 – 0,59] 

pDC/mDC arány 0,48 [0,22 - 0,74] 0,65 [0,28 - 1,09] 0,49 [0,25 – 1,03] 

A TNF-alfa pozitív 

monociták %-os aránya 

29,73 [5,57 - 73,3] 37,0 [22,16 – 65,4] 25,75[7,32-70,75] 

Az IL-12 pozitív monociták 

%-os aránya 

13,4 [4,93 - 35,6] 11,1 [3,66 - 41,4] 10,3 [1,36 – 35,8] 

Regulátoros T sejtek celluláris célpontja 

Az IFN-γ pozitív CD4+  

sejtek %-os aránya 

16,00 [14,00 - 27,00] 13,70 [10,40 - 23,90] 19,2 [10,2 - 27,9] 

Az IL-4 pozitív CD4+ sejtek 

 %-os aránya 

5,10 [3,50 - 8,00] 4,70 [2,80 - 7,60] 3,85 [2,50 - 5,70] *  

Az IL-2 pozitív CD4+ sejtek 

 %-os aránya 

13,50 [12,00 - 22,00] 11,50 [7,60 - 15,30]* 12,5 [8,50 - 15,5] 

IFN-γ+/IL-4+ CD+ sejtek 

aránya 

 

3,12 [2,38 -4,57] 5,05 [2,47-6,82] 5,34 [3,16 – 8,60]*  

(* p< 0,05 az egészséges kontrollcsoporthoz képest) 
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3.5.2. SEJTAKTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSA ANOREXIA NERVOSÁBAN 

A limfocitákon mért kalcium-flux jellegzetességei kifejezetten különböztek AN-s és 

egészséges gyermekek esetében: a maximális kalciumszint AN-ban lényegesen késıbb 

alakult ki az aktivációt követıen, bár értéke nem különbözött (86 [45-232] vs. 215 [59-

235] másodperc, p<0,05) (12. ábra). Elhízott gyermekeknél a kalciumflux-kinetika az 

egészségeseknél mérttel teljes mértékben azonos volt. 

 
12. ábra Két jellegzetes, eltérı kinetikájú kalcium-flux görbe anorexia nervosás és egészséges gyermek 

esetében (Folytonos vonal: egészséges gyermek, szaggatott vonal: anorexia nervosás gyermek) 

 

A membránpotenciál-változás esetében semmiféle különbséget nem tudtunk kimutatni 

az egyes csoportok között (9. táblázat) 
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9. táblázat Membránpotenciál változás a vizsgált csoportokban 

 Egészséges 

kontroll 

Anorexia 

nervosás  

betegek  

Elhízott 

betegek 

Maximális intracelluláris Ca++ 

változás aktiváció után  

(alapvonalhoz képest többszörös 

változás) 

1,98  

[0,97-4,61] 

1,44  

[1,26-1,72] 

1,84  

[1,2 – 3,95] 

Maximális Ca++ eléréséig  

eltelt idı (másodperc) 

86 [45-232] 215 [59-235]* 96 [61 – 154] 

Membránpotenciál-változás 

(alapvonalhoz képest bekövetkezı  

csökkenés /10 perc alatt) 

1,30  

[0,03-3,38] 

1,20  

[0,23 - 3,40] 

1,40  

[0,33 – 3,28] 

* p < 0,05 

Részletesen elemeztük a gyermekek klinikai állapota (betegség idıtartama, 

testtömegindex), a szövıdmények (hormonzavar, bradikardia) és a társuló betegségek 

(depresszió) jelenléte, mértéke és a sejtaktiváció között fennálló összefüggéseket, 

azonban szignifikáns kapcsolatot nem tudtunk kimutatni. 

 

3.6. Megbeszélés 

3.6.1. REGULÁCIÓS T SEJTEK ELİFORDULÁSI GYAKORISÁGA ANOREXIA 

NERVOSÁS BETEGEKNÉL 

Az elmúlt évtizedben sok közlemény foglalkozott a regulátoros T-sejtek (Treg) humán 

betegségekben játszott szerepérıl (Baecher-Allan és mtsai 2004). A Treg sejtek az 

antigének iránti perifériás tolerancia kialakulásáért felelısek. Az immuntolerancia 

döntıen a limfociták proliferációjának és funkciójának gátlása révén valósul meg. A 

folyamat az immunreguláció T-sejt-dependens, antigénspecifikus formája, amely a saját 

és nem-saját antigénekkel szembeni nem kívánatos immunválaszt egyaránt gátolja. Ez a 

szabályozó funkció antigénspecifikus, a CD4+, IL-10- és TGF-ß-termelı, ún. 

regulátoros T-sejtekkel függ össze. Számos adat szerint a Treg-sejtek csökkent száma 

megnövekedett limfocita effektor mőködéshez vezet, sıt az autoimmunitás 
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kockázatának növekedését eredményezi (Dejaco és mtsai 2006, Chatila 2005). A Treg 

sejtek számának ellenkezı irányú változása, megnövekedett száma csökkent limfocita 

effektor funkcióval mutat összefüggést, következésképp a fertızések kockázatának 

növekedését vonja mega után. (Belkaid és Rouse 2005). 

 

Tisztázatlan, hogy a Treg sejtek funkciója változik-e AN-ban, erre vonatkozó korábbi 

adatok nem álltak rendelkezésre. Munkánk során feltételeztük, hogy az extrém 

kalóriamegszorítás hatást gyakorol a Treg sejtek számára, és mőködésére, valamint a 

súlyos kalória-megszorítás esetén a Treg sejtek megváltozott aránya hozzájárul és segíti 

a CD4+ sejt funkciók megırzését. Hipotézisünk alapját közvetett klinikai adatok 

szolgáltatták, mint például az AN betegeknek a fertızésekkel szemben mutatott 

viszonylagos védettsége (Marcos 2000).  

A Treg sejtek illetve a sejtes interakciók vizsgálatához anorexiás és egészséges 

serdülıkben meghatároztuk a sejtarányt. Megpróbáltunk adatokat győjteni a Treg-sejtek 

indukcióját szabályozó antigén prezentáló sejtekrıl, valamint a Treg-sejtek elsıdleges 

célsejtjeit jelentı CD4+ sejtek funkciójáról. 

A Treg-sejteket sokáig CD4+CD25+ sejtekként ismerték. A CD25 olyan aktivációs 

marker, amely más sejtvonalakon, például  naiv vagy memóriasejteken is megjelenhet 

fertızés okozta indukció hatására. A Treg sejteket a CD25-nél specifikusabban jellemzi 

a FoxP3 nevő transzkripciós faktor-fehérje (Fontenot és mtsai 2003). Így a Treg-sejteket 

a CD4+CD25+ fenotípus helyett inkább a FoxP3 pozitivitásuk alapján határoztuk meg. 

 

Vizsgálatunk szerint a Treg-sejtek aránya azonosnak mutatkozott az anorexiás és az 

egészséges serdülıkben.  

Annak a kérdésnek, hogy miért nem érintettek a Treg-sejtek egy hormonzavarral, 

tápanyaghiánnyal és jelentıs szorongással járó betegségben, az egyik lehetséges 

magyarázata, hogy a Treg sejtekre ható serkentı és gátló faktorok semlegesítik egymás 

hatásait.  

Ezért a számos Treg-sejt fejlıdését szabályozó mechanizmus közül két olyan antigén 

prezentáló (APC) sejttípust vizsgáltunk, amelyek befolyásolhatják a Treg-sejtek 

fejlıdését: a dendritikus sejteket (DC) és a monocitákat. A DC sejtek immunológiai 

„ırszemekként” mőködnek a legtöbb szövetben, és fontos mediátor szerepük van a 
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veleszületett és az adaptív immun-mechanizmusokban (Ardavin 2001). Hivatásos 

antigén prezentáló sejtként befolyásolják a Treg-sejtek indukcióját (Groux 2004, 

Moseman 2004). Legalább két DC prekurzor van jelen a keringésben: a myeloid és a 

plasmocytoid dendritikus sejt. A monocita/macrophagok az antigén prezentáló sejtek 

közé és a veleszületett immunitás korai effektorai közé tartoznak. Bakteriális 

alkotórészek (pl. lipopoliszachrid) jelenlétére nagy mennyiségő gyulladásos citokin, 

mint TNFα, IL-12 termeléssel válaszolnak. 

 

Számos vizsgálat támasztja alá azta feltételezést, hogy az APC funkció a Treg 

sejtekével párhuzamosan változik. Rágcsálókban demonstráltak az étrendi 

lipidfogyasztás és a zsírszövet DC sejtszáma közti kapcsolatot (Mattacks és mtsai 

2004). A DC sejtek Treg sejtekre való hatását szintén befolyásolják a tápanyagok, 

csakúgy, mint az antioxidans vitaminok (Tan és mtsai 2005). Éhezı állatokban 

károsodott macrophag funkciót, csökkent antigén prezentáló képességet figyeltek meg 

(Honda és mtsai 1995, Redmond és mtsai 1991).  

Mindezen kísérleti adatok ellenére AN-ban korábban nem vizsgálták a monocita és a 

macrophag funkciót. 

 

Elıször a DC arányt határoztuk meg áramlási cytometer segítségével; a DC sejtek két fı 

csoportját (plasmocytoid és myeloid DC sejteket) mértük PBMC-ben az AN betegekben 

és az egészséges kontrollcsoportban.  

A két csoportban nem találtunk szignifikáns különbséget a DC sejtek alcsoportjainak 

relatív száma vagy aránya között, jóllehet az AN betegekben a myeloid sejtek 

csökkenésére és a plasmocytoid sejtszám emelkedésére utaló tendencia volt észlelhetı.  

Felmerül, hogy egy hosszabb betegség történet és/vagy súlyosabb stádiumú AN esetén 

ez a különbség kifejezettebb lehet.  

 

A DC sejteken kívül, a monociták aktivációs képességét az intracelluláris TNF alpha és 

IL-12 citokin produkció mérésével jellemeztük.  

Az AN-s és az egészséges csoport monocytáinak LPS-ra adott válaszában nem 

találtunk különbséget. Eredményeink szerint az APC és Treg sejtek közti kapcsolat 

alapvetıen érintetlen AN-ban. 
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A regulátoros T sejtek a CD4+ sejtek proliferációját és citokin képzését gátolva fejtik ki 

szabályozó tevékenységüket. Ezért vizsgálatsorozatunk utolsó lépéseként, annak 

ellenére, hogy a Treg funkciókban nem találtunk eltérést, a CD4+ limfociták 

funkciójának jellemzésére, citokin termelı képességüket vizsgáltuk. Három különbözı 

citokin, a gamma-IF, az IL-4 és az IL-2 intracelluláris szintjét mértük.  

Elsıként határoztuk meg a CD4+ sejtek citokin termelı képességét AN-ban, korábban 

csak nem-specifikus PBMC illetve plazma citkonszint vizsgálatok történtek.  

Eddig ellentmondásos adatok jelentek meg az AN-ban mért citokin szintekrıl. A 

legtöbb vizsgálatban magas pro-inflammatorikus citokin szintet találtak AN-s 

betegekben, míg mások normális vagy alacsony értékeket észleltek. (Corcos és mtsai 

2003) Hasonlóképp ellentmondó adatok jelentek meg a PBMC-k citokin termelı 

kapacitásáról AN-ban (Nagata és mtsai 1999, Schattner és mtsai 1990) 

Eredményeink szerint a CD4+ sejtek gamma IF és IL-4 termelése AN-ban nem változik. 

Érdekes módon AN-ban az IL-2 szint enyhén csökkent volt, ami arra utal, hogy vagy az 

AN okozta kalória megszorításnak, vagy az AN-el járó stressz és/ vagy pszicho-neuro-

immunológiai hatásoknak köszönhetıen a CD4+ sejtek reaktivitás- és proliferációs 

kapacitására csökken.  

Ugyanakkor eredményeink azt bizonyítják, hogy a CD4+ sejtek csökkent IL-2 

termelése nem a Treg-sejtek rendellenes mőködésének következménye. 

 

Az elhízott serdülık vizsgálatával nyert adataink szintén nem támogatják azt a 

hipotézist, hogy az éhezés megváltoztatja a Treg-sejtek mőködését. Ebben a 

betegcsoportban enyhe fokú gyulladást mutattunk ki, azonban sem a Treg sejtek száma, 

sem a dendritikus sejtek száma és funkciója nem különbözött az egészségesekétıl.  

 

Mindezek alapján serdülıkori AN-ban, végstádiumú eseteket leszámítva, a regulátoros 

T sejtek funkciója és száma várhatóan nem változik. Ugyanakkor a CD4+ sejtek IL-2 

termelése csökkent. 
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3.6.2.  SEJTAKTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSA ANOREXIA NERVOSÁBAN 

Kimutattuk, hogy AN-s betegek limfocitáinak aspecifikus aktivációját követıen a 

kalciumszint-változás kinetikája egészséges kontrollokhoz és elhízott betegekhez képest 

eltérı. A különbség legfontosabb jellemzıje, hogy az AN limfocitákban lassabban, 

közel kétszer hosszabb idı alatt alakul ki a maximális kalciumszint, mint a kontrollban.  

Az aktivációs sajátosságok megváltozását támasztja alá az is, hogy AN limfocitákban az 

IL-2 szintek alacsonyabbak. Mivel a membránon keresztül zajló elektrolit-flux egészét a 

membránpotenciál határozza meg, vizsgáltuk a kalciumflux és a membránpotenciál közötti 

esetleges kapcsolatot.  

AN-ban normális membránpotenciál-értékeket találtunk, tehát a membránpotenciál nem 

lehet felelıs a kalcium-flux módosulásáért. 

 

Az AN-ban módosult sejtaktiváció magyarázata jelenleg nem tisztázott. Korábban 

ismertetett vizsgálatainkkal nem találtunk arra utaló jelet, hogy AN-s betegeknél a 

regulátoros T-sejtek, vagy ezek sejtes környezete különbözne az egészségesektıl. Így a 

kalcium-flux kinetikában bekövetkezı eltérések hátterében inkább a membráncsatornák 

számának és/vagy mőködésének a megváltozása feltételezhetı.  

Ennek a magyarázatnak a nyomán felmerül, hogy az éhezés hatására fellépı, 

valószínőleg a szervezet egyéb sejtvonalait is érintı, az általános sejtmőködés, a 

celluláris metabolizmus zavarának részjelensége lehet a sejtek kalcium-háztartásában 

megnyilvánuló eltérés. Így a CD4+ limfociták jellegzetes, általunk leírt kalcium-flux 

karakterisztikája nemcsak a limfociták módosult mőködésére utal, hanem olyan 

markerként is értelmezhetı, amely a szervezet egyéb sejteinek és szöveteinek aktivációs 

módosulására utal. 

 

A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján korábban nem vizsgálták a humán 

limfociták kalcium-háztartását AN-ban, vagy egyéb éhezéssel járó állapotokban. A 

kalcium-szintek változását limfocitákban állatkísérletes modellben Freitag és mtsai 

(2000) kutatták; olyan biológiai, celluláris szintő markert kerestek, amely objektív 

markere lehet a tápláltsági állapotnak. Éhezı macskák limfocitáinak aktivációt követı 

kalcium-flux értékeit és proliferációs kapacitását határozták meg. Vizsgálataik 

ellentmondó eredményeket hoztak, mivel magasabb intracelluláris kalcium-tartalom 
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ellenére csökkent proliferációs aktivitást észleltek. Az ellentmondásnak nagy 

valószínőséggel metodikai magyarázata van; ugyanis az általuk limfocita-aktivátorként 

alkalmazott ionomycin, nem receptoriális úton, hanem a membránba épülve, 

ionofórként emeli az intracelluláris kalciumszintet – így korántsem tekinthetı 

fiziológiás ingernek (Chatila és mtsai 1989). Ennek fényében maga Freitag is, a 

magasabb intracelluláris kalciumszintek ellenére, az akut éhezés limfocitákra gyakorolt 

hatását immunszuppreszív hatásúnak feltételezte. 

 

Az AN általános kísérı tünete a bradikardia. Az általunk vizsgált AN populációban is a 

nyugalmi szívfrekvencia  medián értéke jóval kisebb volt a normálisnál (pulzusszám 

1/perc: 75 [68 – 83] vs 56 [39-80], p<0,05. A betegek kis hányadában, társuló súlyos 

elektrolitzavarok miatt, a QT-szakasz hossza nı és súlyos aritmia léphet föl, 

leggyakrabban az újratáplálás idıszakában. A bradikardia valószínőleg az 

energiabevitel csökkenésére adott, különbözı mechanizmusok útján kialakuló 

kompenzációs válasz. Hátterében a vagustónus fokozódása, csökkent pajzsmirigy 

hormonszintek (Facchini és mtsai 2006), a kardiomyocyták metabolizmusának 

módosulása egyaránt szerepel, de a mechanizmus egészében nem tisztázott. Mivel a 

szívizomsejtek aktivációjában is központi jelentıségő a kalcium-beáramlás (Sobie és 

mtsai 2006), feltételeztük és külön vizsgáltuk, hogy az AN-s betegek limfocitáin 

kimutatott kalcium-flux eltérés mutat-e összefüggést az individuális pulzusszámmal 

és/vagy a QT értékkel. Az EKG eltérések és a limfocitákon észlelt kalcium-flux kinetika 

közötti kapcsolat hiánya arra utal, hogy az AN-re jellemzı kardiális diszfunkciót nem 

lehet közvetlenül összefüggésbe hozni a limfocitákon észlelt sejtaktivációt érintı 

módosulásokkal. 

 

Elméletileg felmerülhet, hogy valamely tápanyag specifikus hiánya vezethet a kalcium-

beáramlási zavarhoz AN-ban. Bár az energiahiány, a szélsıséges antropometriai adatok 

alapján, minden egyes betegünknél egyértelmően jelen volt, egyik esetben sem merült 

fel vitamin- vagy nyomelemhiány, mivel erre utaló specifikus tünetet, vagy laborkémiai 

eltérést nem észleltünk. A betegek szelektív újratáplálása és a limfociták 

kalciumháztartásának folyamatos ellenırzése választ adhatna egy ilyen kérdésre, 

azonban egyértelmő, hogy ilyen vizsgálatra etikai okok miatt soha nem kerülhet sor. 
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Hormonális változások is szerepet játszhatnak a sejtek kalcium-háztartásának 

módosulásban. A hipotalamikus szabályozó hormonok, így a TRH, CRH, GnRH 

teremlıdésének a megváltozása a tiroxin, kortizol és FSH/LH szintek eltéréséhez 

vezethet anorexia nervosában (Krassas 2003). A kortizol immunszupresszív hatása 

közismert, azon belül is egy tanulmány szerint a kortizol csökkenti az NK-sejtek 

kalciumfluxát (Masera és mtsai 1989). A jelen vizsgálatsorozatnak nem volt célkitőzése 

az AN-ban fellépı endokrin zavarok és immunológiai eltérések esetleges direkt 

kapcsolatának kutatása, így a pajzsmirigy hormonok kivételével nem került sor a 

betegek endokrinológiai státuszának a meghatározására. Így ezen vizsgálatunk alapján 

nem lehet választ adni arra a kérdésre, hogy az endokrin környezet megváltozása milyen 

mértékben járulhatott hozzá az limfociták kalcium-flux változásához.  

Figyelmet érdemlı, hogy az AN betegek kalcium-flux kinetikája hasonló 

karakterisztikát mutat, mint a súlyos depresszióban szenvedı betegeké. Aldenhoff és 

mtsai (1997) 19 depressziós beteg bevonásával kimutatták, hogy aktivált limfocitákon a 

maximális intracelluláris kalciumszintek késıbb alakulnak ki és alacsonyabb szinten 

stabilizálódnak, mint egészséges egyének esetében. A depresszió és az AN 

komorbiditása ismert, az AN betegek minegy 40-55 %-a depresszióban is szenved 

(Steinhausen 2002). Mindezek alapján felmerült annak a lehetısége, hogy az általunk 

vizsgált AN betegeknél a megnyúlt kalcium-flux kinetika hátterében az egyidejőleg 

fennálló depresszió áll. Ezért a standardizált gyermek-depresszió kérdıív (Child 

Depression Inventory, CDI) segítségével meghatározott depresszió mértékét 

összevetettük a mért kalcium-flux értékekkel. A CDI skálán mért 16-s pontérték feletti 

és alatti (az enyhe és középsúlyos/súlyos depresszió határpontja) betegek kalcium-flux 

paramétereit vetettük össze Ezen összehasonlítás alapján az egyidejőleg fennálló 

depresszió nem mutatott összefüggést a kalcium-flux változásával. Jóllehet ebben az 

összehasonlításban a betegszám kicsiny (középsúlyos/súlyos depresszióban 4 beteg 

szenvedett) az a következtetés biztonsággal levonható, hogy az AN (vagy önmagában az 

éhezés) az esetlegesen társuló depressziótól függetlenül is, befolyásolja a limfocita-

mőködést.  
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4. A GYERMEK- ÉS SERDÜLİKORI ANOREXIA NERVOSA 

ÖSSZEFÜGGÉSE A CSALÁD PSZICHÉS ÁLLAPOTÁVAL 

4.1. Bevezetés  

4. 1. 1. AZ EVÉSZAVAROS CSALÁDOK JELLEGZETESSÉGEI 

Az evészavarok kialakulásának és fennmaradásának folyamata a biológiai, 

pszichológiai és szociális tényezık többszörös együttjárásából fakad. Ezen egymásra 

hatások kiemelt faktorai a karcsúsággal kapcsolatos társadalmi normák, a szülık 

testsúllyal kapcsolatos viszonyulásai és viselkedése, a szülık gyermekük evészavarával 

kapcsolatos aggodalma, szorongása, és depressziós tünetei, a családi kapcsolatok, a 

barátok diétázási szokásai, a testsúly, valamint a testképpel kapcsolatos percepciók 

hatása (Gralen és mtsai, 1990, Rosen és Neumarkt-Sztainer 1998, Neumarkt-Sztainer és 

mtsai 2002).  

Számos kutatási eredmény igazolja az evészavarok kialakulásának multifaktoriális 

jellegét, melyben a családi környezet is jelentıs szerepet játszik (Lock és mtsai 2001). 

Amellett, hogy az eseteleges additív genetikai faktorok jelentıs befolyással vannak az 

AN családon belüli átörökítésére, az utóbbi idıben egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az 

evészavarok kialakulásában a családi tényezık jelentıs szerepet játszanak (Walters és 

Kendler 1995, Wildmann és mtsai 1996, Bulik és Sullivan 1998, Túry és mtsai 1999, 

Sztanó és mtsai 2007).  

Friedmann (1997) az AN kockázati tényezıjeként emeli ki a szülıi pszichopatológiát, 

anorexiás családtagot, túlvédı anyai magatartást és a korai etetési problémákat.  

 

A család meghatározó szerepe az AN kialakulásában már a 19. században felmerült az 

orvosok körében. Lasègue (1873) felismerte a patológiás kapcsolatot a beteg és a 

családja között, ezért számára a legjobb terápiás eszköz az volt, ha a beteget kórházi 

körülmények között, családjából kiszakítva kezelje. Ezt az eljárást nevezték 

parentectomiának, ami az AN korai történetében általánosan elfogadott kezelési elv 

volt. Az 1950-es évek elején gyermek-pszichoanalitikusok kezdték felismerni, hogy a 

gyerekkori zavarokban a szülık pszichopatológiájának szerepe van. Az 1970-es évektıl 
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kezdve a családterápiás törekvések hívták fel a figyelmet arra, hogy a családi mőködés, 

a szülık egymáshoz és gyermekükhöz való viszonya kiemelkedı fontosságú a betegség 

etiológiájában, és ez lehetıséget ad a terápiás beavatkozásra is. A betegségre jellemzı, 

hogy leginkább kamaszkorban kezdıdik, ez a szeparáció, az önmegvalósítás idıszaka, 

amely a családban is komoly változást idéz elı. 1970 elıtt az AN-t intraperszonális 

zavarnak tekintették, majd ez után egyre inkább az interperszonális megközelítés került 

elıtérbe (Selvini-Palazzoli 1974, Mazzag és mtsai 2006). 

A családterápiás megközelítés hívei a család, mint egység fontosságát hangsúlyozzák az 

evészavarok vizsgálatában, ezen belül is a családi interakciók jelentıségére hívják fel a 

figyelmet. Selvini-Palazzoli szerint létezik olyan, hogy „anorexiás család”, ahol a 

betegség a család egységét megbontani kívánó változások ellenében alakul ki (Selvini-

Palazzoli 1974a, Selvini-Palazzoli 1974b). A családon belüli interakciós mintázatok 

jellegzetessége a gyenge szülıi felelısség-megosztás és problémamegoldás, gátolt és 

elfojtott kommunikáció, egy harmadik családtaggal szembeni koalícióképzés, valamint 

az autonómia hiánya. Az anyák túlzottan óvó és agresszív magatartást tanúsítanak, míg 

az apák emocionális jelenléte szinte teljességgel hiányzik. Az „anorexiás családot” 

konfliktuskerülés, konfliktusmegoldási készség hiánya, a szülık egymás 

megnyilvánulásainak folyamatos nullifikálása, a korábban már eredménytelennek 

bizonyult problémamegoldási stratégiák folyamatos alkalmazása, túlzott bevonódás és a 

határok elmosódottsága, túlzott protektivitás és autonómia hiánya, valamint a pubertás 

változásaival szembeni félelem jellemzi (Minuchin és mtsai 1978).  
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10. táblázat Az evészavaros családok jellegzetességei (Minuchin, 1978) 

 

Összemosottság: a generációk és egyének közti határok diffúzak, autonómia nem tud 

kialakulni. 

Hyperprotektivitás: a szülı folyton kontrollálja gyermekét, érzéseit, cselekedeteit 

irányítja, ezáltal önállósodási kísérleteit megakasztja. 

Rigiditás: merev szabályok, szegényes külvilági kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás hiánya: a diádikus konfliktusok kialakulását elfojtják, a 

problémákat szınyeg alá seprik. 

A gyermek bevonása a szülık közötti konfliktusba: pl. elvált szülık, konfliktusos 

házasságban élı szülık esetén. 

 

 

Az utóbbi idıben azonban egyes szerzık (Lask 2000) kiemelik, hogy a családra 

jellemzı interakciós mintázatot egy egységes kockázati tényezınek kell tekinteni az 

evészavarok kialakulásának és fennmaradásának multifaktoriális folyamatában 

Az evészavaros családokra vonatkozó kutatásokat áttekintve egyértelmően kiemelhetı, 

hogy ezek a családok diszfunkcionálisan mőködnek az „egészséges” 

kontrollcsaládokhoz képest. A konfliktus kerülése, a sérült kommunikáció, a családi 

struktúrák szélsıséges merevsége vagy éppen lazasága, a családon belüli autonómia 

csökkenése vagy túlzott megléte jellemzı az evészavaros családokra (Waller és mtsai 

1989, Gowers és North 1999, Casper és Troinani 2000 és 2001, Jozefik és mtsai 2002).  

Kog és Vandereycken tanulmányukban kiemelik (1989), hogy jellemzı az 

evészavarosok családjára a konfliktusok kerülése, és a merev családi viszonyok. Kevés 

a nyílt nézeteltérés a szülık és a gyerekek között. A kohézió tekintetében az erısebb 

összetartás az anorexiás családokra jellemzı, szemben a bulimiás családokkal. 

Tachi összefüggést mutatott ki az erısen összetartó családi környezet (magas kohézió) 

és a restriktív evési minták közöt (Tachi 1999). 

Az evészavaros gyermek családjával kapcsolatos percepcióját nagymértékben 

befolyásolhatja pszichopatológiájának sajátos tünettana. A családtagokkal való 

viszonyának észlelésére hatással lehet a beteg családhoz való kötıdésének, valamint a 

családtól való érzelmi eltávolodásának mértéke. Mivel a szeparációs-individuációs 
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folyamatok az AN patológiájának központi részét képezik, így hatásuk mértékét 

elkerülhetetlen figyelembe venni a betegek családtagjaikkal kapcsolatos percepcióinak 

elemzése során (Vandereycken 2002).  

Laporte és munkatársai restriktív AN-ban szenvedı betegek családi viszonyainak 

mintázatát az alábbi szempontok mentén vetették össze a pszichiátriai kórtörténettel 

nem rendelkezı nık családi jellegzetességeivel: szülık evészavarra utaló tünetei és 

pszichopatológiája; családtagok lány–szülı kapcsolatról alkotott percepciója, valamint a 

család általános mőködésének megítélése. A 28 evészavaros beteg és családjaik, 

valamint a 27 kontroll személy és szüleik a kérdıívek kitöltése mellett egy félig 

strukturált interjún is részt vettek. A kutatási eredmények értelmében a két csoportban 

szereplı szülık evési szokásai és attitődjei között nem mutatkozott eltérés, bár az 

anorexiás lányok szülei több alkoholfogyasztással kapcsolatos problémát említettek. A 

csoportok között a család általános mőködésének megítélésében sem detektáltak 

eltérést, az anorexiás családok is az egészséges mőködés határain belül jellemezték 

magukat. Említésre méltó azonban, hogy az anorexiás lányok mindegyike szüleikhez 

képest alacsonyabb családi összetartásról és több belsı konfliktusról számolt be. A 

szülıi kötıdés megítélését tekintve az anorexiás lányok egységesen több gondoskodást 

tulajdonítottak édesanyjuknak, továbbá fokozottabb anyai kontrollról, tolakodó 

viselkedésrıl és túlóvó magatartásról tettek említést. Az anorexiás lányok a család 

érzelmi egészségét a mindkét szülıtıl kapott gondoskodásban azonosították (Laporte és 

mtsai 2001) 

 

Az anorexiás családdinamika sajátossága tehát a családtagokra jellemzı szimbiotikus 

viszonyrendszer, illetve az interakciós mechanizmusokban tetten érhetı tünetfenntartó, 

megerısítı körök. A fokozott családi kohézió, a jelentıs érzelmi bevonódás egymás 

életébe, és a csökkent autonómia mind hozzájárulnak az AN kialakulásához, 

fenntartásához. A családi mőködésekben azonosítható háromszögezések, az egyes 

családtagok alacsonyabb pszichológiai függetlensége, a családi szerepek és határok 

tisztázatlan és homályos jellege, összességében kevésbé elınyös környezetet teremtenek 

a személyiség egészséges fejlıdésének. 
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4.1.2. AZ EVÉSZAVAROS CSALÁDOK PSZICHOPATOLÓGIÁJA 

A következıkben az evészavaros családokban elıforduló pszichés betegségek rövid 

áttekintése után fıképp a hangulati illetve szorongásos zavarok kerülnek elemzésre, 

mind a komorbiditás, mind a családtagok körében való magasabb elıfordulási arány 

miatt.  

Ez a két zavar általánosan befolyásolhatja mind az egyén, mind a család 

pszichoszociális jólétét, ezért kiemelkedı fontosságú e tünetekkel foglalkozni. 

 

Pszichiátriai zavarok az evészavarosok családjában 

Lilenfeld (1989) anorexiás és bulimiás betegek komorbiditását és családtagjaik körében 

elıforduló pszichiátriai zavarok elıfordulását vizsgálta, és hasonlította össze 

kontrollcsoporttal. Vizsgálatukhoz a DSM-III-R kritériumait használták. Az elsıfokú 

rokonok (anya, apa, testvérek) körében végzett felmérés eredményei a következık 

voltak: az evészavarosok rokonai körében szignifikánsan magasabb arányban fordultak 

elı evészavartünetek (EDNOS-egyéb evésszavar), mint a kontrollcsoport rokonai 

között. A kontrollcsoport rokonaihoz viszonyítva, az anorexiás probandok rokonai 

között tendenciózusan magasabb arányban fordult elı major depresszió. Generalizált 

szorongás és pánikzavar szintén a betegcsoport rokonai körében fordult elı 

szignifikánsan nagyobb arányban. Kényszerbetegség és kényszeres személyiségzavar az 

anorexiások rokonai között volt a gyakoribb. A szülıket és a testvéreket külön 

elemezve, eltérı adatokat kaptak a szerzık. A bulimiás és kontrollcsoportnál a testvérek 

körében a drog és alkohol használat szignifikánsan nagyobb arányban fordult elı, mint a 

szülıknél. A betegcsoportok szüleinél szignifikánsan nagyobb arányban fordult elı 

kényszeres személyiségzavar, mint a betegek testvérei körében (Lilenfeld 1989).  

Evészavarok elıfordulása a családban 

Számos kutatás rámutat arra, hogy a szülık, elsısorban az anyák evészavara jelentıs 

hatással bír a lányok evési problémáinak kialakulására (Lunt 1989, Agras és mtsai 1999, 

Woodside és Shekter-Wollfson 1990).  

Hodes és munkatársai evészavaros anyák és gyermekeik kapcsolati mintázatát 

vizsgálták. Kutatásuk során adatokat győjtöttek az anyák és gyermekeik evési 

viselkedésérıl, pszichiátriai megbetegedéseirıl, társas mőködési mintázatáról, valamint 
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testsúlyáról és testmagasságáról. Az evészavaros anyák gyermekeinek 50%-ánál súlyos 

pszichiátriai megbetegedéseket (AN, depresszió, kényszerbetegség, generalizált 

szorongás), egyharmadánál pedig abnormális súlybeli és növekedésbeli 

jellegzetességeket találtak (Hodes és munkatársai 1995). 

Ezen jellemzık kialakulásának magyarázata számos változó többszörös együtt járásában 

keresendı, melyben részben szerepet játszhat az anyák kövérségtıl való fokozott 

félelme, vagy az étkezések során elıforduló, frusztrációt generáló kritikai 

megnyilvánulása (Fahy és Treasure 1989, Stein és Fairburn 1989, Stein és mtsai 1994, 

Griffiths és mtsai, 1995). Strober és mtsai (2000) evészavarosok elsıfokú rokonai 

körében mérte fel az anorexiás és bulimiás tünetek élethossz-elıfordulási arányát. A 

kontrollcsaládokhoz képest mind az anorexiás, mind a bulimiás tünetek nagyobb 

arányban fordultak elı.  

Egy másik vizsgálatban az AN-ban szenvedık elsıfokú rokonai között azonosítható 

szomatikus, pszichiátriai és neurológiai rendellenességek elıfordulási arányát 

vizsgálták. Az AN elıfordulási gyakorisága tekintetében nem volt különbség az 

anorexiás és az egészséges csoport között, ugyanakkor az anorexiások hozzátartozóinak 

27%-a, míg a kontrollok rokonainak 12%-a szenvedett obesitasban (Nilsson és mtsai 

1998). 

Kényszeres tünetek elıfordulása a családban 

Az egyik vagy mindkét szülı kényszeres személyiségvonásai fokozott kockázati 

tényezıt jelentenek lányaik AN-ra való hajlamának fokozottabb kifejezıdésében 

(Fairburn és mtsai 1999).  

Egyes kutatások szerint (Santonastaso és mtsai 1997), míg az anorexiás gyermekek 

szüleinél túlzott bevonódást, kényszeres személyiségjegyeket és különféle pszichiátriai 

megbetegedéseket azonosítottak, addig a bulimiás családoknál nem találtak hasonló 

jellegzetességeket. Összességében elmondható, hogy összetett kapcsolat áll fent az 

anorexiás gyermek személyiségvonatkozásai, illetve a családi tényezık között.  

Affektív zavarok elıfordulása a családban 

Kutatási eredmények mutattak rá arra, hogy az AN együtt járhat az affektív zavarok 

túlzott gyakoriságával. Ezzel együtt egymásnak ellentmondó adatok kerültek 

napvilágra, míg egyes szerzık (Strober 1989, Toro 1995) az anorexiás betegek rokonai 
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között csupán 18%-ban azonosítottak affektív zavart, addig mások az AN és az affektív 

zavarok szorosabb kapcsolatára hívták fel a figyelmet. Így Atkins és mtsai (1993) 

anorexiás gyermekek szüleit vizsgálva 63%-ban találtak a szülıknél pszichiátriai 

megbetegedéseket, melyek közül a depressziós tünetek voltak a leggyakoribbak.  

Mások (Hudson és mtsai 1983) az evészavaros betegek családtagjainak mintegy felénél 

találkoztak valamilyen major affektív kórképpel. Halmi (1991) egészséges és anorexiás 

anya–lány diádokat vizsgálva mutattak rá arra, hogy az anorexiás családokban nagyobb 

gyakorisággal fordul elı major depresszió. Nilsson és munkatársai (1998) anorexiás 

kamaszlányok elsıfokú rokonai között nemcsak a major depresszió elıfordulási arányát 

találta magasabbnak, hanem a pervazív fejlıdési zavarok és a hirtelen halálesetek 

számát is. Egy másik vizsgálatban azt találták, hogy azokban a családokban fordul elı 

szignifikánsabban magasabb arányban hangulat zavar, ahol az anorexiás családtagnál is 

jelen van depresszió (Strober és mtsai 1990).  

Összességében tehát az eredmények azt mutatják, hogy az AN-ban szenvedı gyermekek 

családjában nagyobb arányban fordulnak elı affektív zavarok.  

 

4. 1. 3. EVÉSZAVAROS BETEGEK DEPRESSZIÓS TÜNETEI ÉS SZORONGÁSA 

Az evészavarok komorbid jellegzetességeit vizsgálva egyes szerzık (Halmi és mtsai 

1991, Fornari és mtsai 1992) anorexiás és bulimiás betegek körében szignifikánsan 

magasabb arányban azonosítottak szorongásos és depressziós zavarokat az egészséges 

kontrollcsoporthoz képest. Emellett az anorexiások körében a kényszerbetegség, a 

bulimiások körében inkább a szerabúzus fordul elı gyakrabban (Braun és mtsai 1994, 

Lilenfeld és mtsai 1998) 

 

Hosszmetszeti kutatás keretében (Johnson és mtsai 2002) a szorongás, a bipoláris 

kórképek vagy szerhasználati zavarok, mint kockázati tényezık szerepét vizsgálták a 

serdülı és fiatal felnıttkori evészavarok kialakulásában. Egy véletlen mintavétel során 

726 fiatal esett át pszichiátriai szőrésen. Az eredmények alapján megállapították, hogy a 

gyermekkori és serdülıkori depressziós tünetek fokozott szerepet játszanak a késıbbi 

serdülıkori vagy fiatal felnıttkori evészavarok kialakulásában. Egy másik 

hosszmetszeti vizsgálat során az evészavarok kialakulásának koragyermekkori 

prediktorait vizsgálták 22 éves idıtartam alatt. Az eredmények rámutattak arra, hogy az 
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evészavaros nık 9 éves koruk elıtt többször jártal orvosnál és súlyosabb szomatikus 

problémákkal rendelkeztek, illetve szignifikánsan több szorongásos/depressziós 

epizódon estek át, mint egészséges társaik. 15 éves korukban anyjuk szerint az 

evészavaros csoporttagok több viselkedészavar tünettel rendelkeztek, valamint 15 éves 

koruk elıtt családjaikban nagyobb arányban találtak evészavart, depressziót és a család 

anyagi helyzetében bekövetkezett jelentıs változást az  egészséges kontrollcsoporthoz 

képest (Moorhead és mtsai  2003).  

 

Fornari és mtsai (1999) feltételezték, hogy az egyes evészavar altípusok (AN, bulimia 

nervosa és atípusos evészavar) tünetei mellett elıforduló depressziós tünetek jelenléte és 

súlyossága megbízható bejóslója lehet a családi mőködésmód diszfunkcionális 

jellegének.  

Az eredményeket tekintve a csoportok között nem volt különbség a depresszió 

elıfordulásának gyakoriságában. A szerzık ugyanakkor együtt járást találtak a 

problémamegoldó képesség és a depresszió között, vagyis minél jellemzıbb volt 

valakire a depresszió, annál kevésbé volt képes a hatékony problémamegoldásra. A 

depresszió összefüggésben állt továbbá a kommunikációs képességekkel, azaz, a 

súlyosabb depresszió gyengébb kommunikációs készséggel társult. Összességében az 

eredmények rámutattak arra, hogy szoros kapcsolat létezik a depressziós tünetek és a 

diszfunkcionálisnak észlelt családi mőködésmód között. Az eredmények igazolták, hogy 

az affektív zavar diagnózisával szemben, az önbevalláson alapuló depressziós tünetek 

jelenléte erıteljesebb bejóslója a családi diszfunkcióknak.  

Összességében a depressziós szimptómák igen, míg az evészavar diagnózisa nem jelzi 

az észlelt családi diszfunkciók mértékét az evészavaros páciensek körében. Fornari 

korábbi vizsgálatának bıvített változatában az evészavaros betegek válaszai mellett 

szüleik válaszait is rögzítették. A szerzık célul tőzték ki az anyák, apák és evészavaros 

lányaik családi mőködéssel kapcsolatos percepciójának összehasonlítását. Választ 

kerestek arra hogy az észlelések összefüggésben vannak-e az evészavarok egyes 

altípusaival, illetve az evészavaros páciensekre jellemzı depressziós tünetek 

mértékével. Eredményeikben rámutattak arra, hogy ahogy nıtt az evészavaros lányok 

észlelt depressziójának a mértéke, úgy minden családtag hajlamosabb volt jelentısebb 

családi diszfunkcióról számot adni.  
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Az evészavaros lányok és anyák nyilvánvalóan különbözıen észlelik családjuk 

mőködését. Az anyák lányaikkal szemben, hajlamosabbak voltak sokkal 

egészségesebbnek és kevésbé kaotikusnak ítélni családi mőködésüket. Az anyai és az 

apai észleletek között lényegesen kevesebb szignifikáns eltérést tapasztaltak, az apák és 

lányai percepciójában pedig egyáltalán nem találtak különbséget. A szülık és lányuk 

családi környezettel kapcsolatos percepcióiban azonosítható különbségek 

hozzájárulhatnak a diszfunkcionális családi mőködések és az evészavar fenntartásához, 

amellett, hogy a kezelés lefolyását is negatív irányba befolyásolják (Fornari és mtsai 

1999). 

 

Bizeul és mtsai (2002) anorexiások körében vizsgálták, hogy a depressziós tünetek 

súlyossága befolyásolja-e az Evészavar Kérdıív (EDI) skálájának értékeit. A Beck-

depresszió kérdıív segítségével a beteg csoportot három csoportra bontották: súlyos 

tüneteket mutató, kevésbé súlyos tüneteket mutató és nem depressziós csoport. Az 

anorexiások típus szerinti megoszlása a következı volt: a súlyosan depressziós 

csoportba kerülık körülbelül fele-fele arányban voltak restriktív és purgáló anorexiások. 

A másik két csoportban ez az arány a restriktív betegek irányába tolódott el, a csoport 

háromnegyede restriktív anorexiás volt, egynegyede a purgáló altípusba tartozott. Tehát 

a faló/purgáló anorexiások súlyosabb depressziós tüneteket élnek át. Az erısen 

depressziós betegek kétszer magasabb összpontszámot értek el az EDI-ben, mint a 

kevésbé depressziósok. A depresszió mértéke szignifikáns összefüggést (p<0,001) 

mutatott az összes EDI alskálával. A depressziós tüneteket jelzı anorexiások az összes 

EDI alskálában szignifikáns különbséget mutattak, mint a kevésbé vagy depressziót 

nem mutató anorexiások. (az alskálák tételezése a 84.oldaon található). A szerzık 

vizsgálatuk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az Evészavar Kérdıív által 

mért egyes pszichopatológiai tényezık (Elégtelenség érzése, Perfekcionizmus, 

Interperszonális bizalmatlanság, Interoceptív tudatosság, Félelem a felnıtté válástól) 

inkább a depresszió, szorongás mértékéhez kapcsolódnak, mint az evészavarhoz. 

 

Smith és Steiner (1992) anorexiás kamaszlányokat hasonlított össze major depressziós 

kamaszlányokkal, illetve olyanokkal, akik mind evészavarban, mind depresszióban is 

szenvedtek. A variencia-analízis és a diszkriminancia-analízis után nem jelentkezett 
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szignifikáns különbség a három csoport között. Kétéves után követéskor azoknál a 

résztvevıknél, akiknél csak evészavart diagnosztizáltak, kevesebb pszichopatológiai 

vonást találtak, mint azoknál, akiknél az evészavar mellett depresszió is jelen volt. 

 

Ivarsson és mtsai (2000) fiatal anorexiások körében mérte fel a depressziós tünetek 

elıfordulását tízéves periódus alatt. Arra a kérdésre keresték a választ, vajon milyen 

összefüggés van a két betegség között. A feltevésük az volt, hogy az AN megelızi a 

depressziós tünetek kialakulását; a depresszió az evészavar következményeként fogható 

fel, mely követi az AN lefolyását. A vizsgálatot 51 anorexiás és 51 kontroll személy 

bevonásával, a lányok 16, 21, 24 éves korában végezték el, a diagnózisokat a DSM-III-

R alapján állították fel. Szignifikáns különbséget találtak a két csoport között 

depressziós zavarok (major depresszió, dysthymia, bipoláris zavar) élethossz-

prevalenciájában (AN csoport: 84% vs kontrollcsoport: 18%). Az AN kialakulása elıtt 

nem volt különbség a két csoport között a depressziós zavarok jelenlétében. Az 

evészavar csoportban a depresszió pontprevalenciája az evészavar tünetek 

csökkenésével párhuzamosan csökkent. Ez az eredmény azt igazolja, hogy a depressziós 

tünetek az evészavart kísérı, nem pedig megelızı jelenségként mutatkoznak meg. A 21 

és 24 év közötti idıszakban szignifikáns összefüggést mutattak ki az evészavar tünetek 

és a depresszió között. Az AN megszőnésével általában megszőntek a depressziós 

tünetek is.  

 

Anorexiás betegek depressziós, szorongásos, vagy kényszertüneteinek a tápláltsággal 

való összefüggését vizsgálva azt találták a kutatók, hogy a legalacsonyabb súly esetén 

észlelhetı a legtöbb tünetet. A gyarapodás megindulásával, a súly helyreállásával 

csökkennek a tünetek is.  

Ezek az adatok arra utalnak, hogy az alultápláltság erısíti a depresszió, szorongás, 

kényszer tüneteit AN-ban (Pollice és mtsai 1997). 

 

4.1.4. A SZÜLİK DEPRESSZIÓS TÜNETEINEK ÖSSZEFÜGGÉSE A GYERMEKI 

EVÉSZAVAR TÜNETEKKEL 

A szülık pszichiátriai megbetegedése erıteljes hatással lehet gyermeknevelési 

szokásaikra, azon túl, hogy kockázati tényezınek minısül a gyermekekben kialakuló 
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pszichiátriai megbetegedések szempontjából, jelenlétével fokozva a már meglévı 

genetikai hajlamosító tényezık hatásának alakulását (Rutter, 1991).  

Számos kutatás (Chassin 1993, Myers és Taylor 1992) rámutatott arra, hogy a 

dependencia problémával és depressziós tünetekkel rendelkezı szülık gyermekei 

fokozott kockázati csoportnak minısülnek az alkohol és kábítószer függıség, 

életvezetési problémák, iskolai és érzelmi zavarok kialakulása tekintetében.  

Egy másik munkacsoport arra a kérdésre kereste a választ, hogy egyrészt a 

depresszióval küzdı szülık gyermekeinek étkezési szokásai milyen minıségben 

különböznek az egészséges szülık gyermekeinek szokásaitól, másrészt pedig létezik-e 

eltérés az anyai és az apai mentális állapot eltéréseibıl származó hatások között. 

Egészséges szülık gyermekeit hasonlítottak össze, depressziós, függıségi problémával 

küzdı, illetve mindkettıben szenvedı szülık gyermekeivel. Eredményeik szerint a 

szülık tanulmányi végzettsége szoros összefüggésben állt gyermekeik étkezési 

szokásaival, a magasabb végzettséggel rendelkezı szülık gyermekei kedvezıbb 

étkezési szokásokat követtek, több gyümölcsöt és kevesebb zsírtartalmú ételt 

fogyasztottak. A szülık közötti összehasonlítást tekintve az anyák mentális állapota 

nagyobb mértékben hatott gyermekeik étkezési, diétázási magatartására, az anyai 

depresszió alacsony vas és kálcium, valamint zsírokban gazdag ételek fogyasztásával 

társult.  

A fenti vizsgálatok alapján a szülık pszichiátriai betegsége, depressziója következtében 

a diszfunkcionális családi viszonyok mellett szegényesebb étkezési szokások jellemzık 

(Hertzler 1983). 

 

4.1.5. AZ ÁLLAPOT ÉS VONÁSSZORONGÁS KAPCSOLATA AZ EVÉSZAVARRAL 

Az egyének általános szorongásszintjét szorongásvonásnak, azaz vonásszorongásnak 

Trait Anxiety) nevezzük, mely az egész életünkön végighúzódó, az elénk kerülı 

helyzetekben megnyilvánuló, jellemzı tulajdonságunk. Az emberek abban is 

különböznek, hogy milyen helyzeteket tartanak magukra nézve fenyegetınek, ezen 

különbségeket állapotszorongásnak (State Anxiety) hívjuk.  

 

Shoebridge és Gowers (2000) azt vizsgálták, hogy megjelenik-e a szülıi túlzott 

aggódás, gondoskodás az AN kialakulása elıtt. Kutatásukhoz felhasználták az anyák 
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korábbi szülészeti adatait, az index személyre vonatkozó terhességi adatokat, vizsgálták 

az anyai szorongásszintet. A kérdések kiterjedtek a fertilitási problémákra, házassági 

problémákra az anorexiás lány születése elıtt két évvel, és a születés után öt évvel. 

Vizsgálták a szoptatás idıtartamát, az anya szülés utáni depresszióját, etetési 

problémákat, a gyerek alvási problémáit, igénybe vették-e szakember segítségét a 

gyerek születése utáni elsı néhány hónapban, mekkora volt a distressz foka a gyermek 

leválásakor (gyerekvigyázó, óvoda, iskola), hány éves volt a gyerek, mikor elıször aludt 

távol otthonától. 

Az anorexiás gyermek születését megelızıen az index anyák 15%-ának halt meg 

gyermeke a perinatális idıszakban vagy egy éves kora elıtt, szemben a kontrollcsoport 

2,5%-ával. Az anorexiás csoportban az anyák 25%-a élt át szülési veszteséget, a 

kontrollcsoportban az anyák 7,5%-a élt át hasonlót Az index csoportban egy eset 

kivételével a veszteség után megszületett gyermek vált késıbb anorexiássá.  Nem volt 

szignifikáns különbség a két csoport között a terhesség vezetése és a komplikációk 

tekintetében. Szignifikáns eredmények a következık voltak: több anya számolt be az 

index csoportban arról, hogy aggódott a terhessége alatt az elvetéléstıl; az anorexiás 

gyerekek alvása problémásabb volt vagy legalább is az anyák annak élték meg, mint a 

kontrollcsoportban szereplı gyerekek esetében; az index anyák erısebb distressz 

élményrıl számoltak be, mikor lányuk elıször ment óvodába; az index anyák 

„szorongás-értéke” magasabb volt, mint a kontrollcsoportban szereplı anyáké. 

Idısebbek voltak az index anyák lányai, mikor elıször töltöttek el egy hétvégét 

szüleiktıl távol. E vizsgálatban ténylegesen tetten érhetı volt a túlzott anyai aggodalom 

és a hiperprotektivitás. 

 

4.2. CÉLKITŐZÉSEK 

Az evészavarok vizsgálódási területeit és célközönségét tekintve a kutatások többsége 

az evészavarban szenvedı egyének egészséges egyénekkel való összehasonlító 

vizsgálatát részesíti elınyben. Az evészavarok, különösen az AN jelentkezésérıl 

közismert, hogy általában fiatal lányok betegsége, és 12–18 éves korban kezdıdı 

folyamat. Tekintettel a betegség gyermek- és serdülıkori kezdetére és az elıbbiekben 
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vázolt családdinamikai jellegzetességekre, elkerülhetetlen az etiológiai tényezık 

körében is számon tartott családi tényezık hatásmechanizmusainak vizsgálata.  

 

A családvizsgálatunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

1. Az evészavaros családokon belül a szülık szorongásos és depressziós tünetei 

összefüggésben vannak-e a gyermekük depressziós tüneteivel, valamint a gyermek 

evészavarának objektív és szubjektív jellemzıivel?  

 

2. A családterápia egyik fı elvét, a cirkuláris okságot figyelembe véve a gyermek 

evészavara milyen összefüggésben áll a szülık hangulatával és szorongásával? 

 

4.3. BETEGEK ÉS MÓDSZER 

Vizsgálatunk keretében serdülı evészavaros lányok (N=41) családját elemeztük 

önkitöltı kérdıívek segítségével. Amennyiben a páciens életkora és érettsége ezt 

igényelte, a kérdıíveket pszichológus, illetve gyermekpszichiáter vette fel.   

Az evészavaros csoportot a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika 

Gyermekpszichiátriai Osztályán 2005 óta kezelt restriktív AN-ban szenvedı azon 

serdülı lányok családjai alkották, ahol a szülık együtt éltek és mindketten kitöltötték a 

kérdıíveket. A kontrollvizsgálat a fıváros, illetve egy kelet- és egy nyugat-

magyarországi gimnázium egészséges serdülı lányok családjainak (N=16) bevonásával 

készült, akiknek korátlaga megfelelet az anorexiás csoportnak, de teljesen illesztett 

kontrollcsoportra (azaz 41 egészséges család felmérésére) a vizsgálat e szakaszában 

még nem nyílott mód.   

A vizsgált személyek kutatásba való bevonása a kutatásetikai elvek szem elıtt tartása 

mellett, kutatás etikai engedély birtokában, a családtagok és az index páciens tájékozott 

írásbeli beleegyezésével történt.  
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4.3.1. A CSOPORTBA SOROLÁS KRITÉRIUMAI 

A vizsgálati csoportba tartozás feltételeit a DSM-IV-ben foglalt diagnosztikus 

kritériumok alapján határoztuk meg. Az evészavaros csoportba tartozó lányok 

mindegyike rendelkezett az AN restriktív altípusára jellemzı tünetekkel. 

 

Az egyes evészavar kritériumok megállapításánál használt önjellemzı kérdıívek: 

1. A Garner és munkatársai (1983) által kidolgozott Evészavar Kérdıív (Eating Disorder 

Inventory - EDI), melyet Túry és mtsai (1997) adaptáltak hazai viszonyokra. 

Az EDI egy Likert-skálát használó, 64 tételbıl álló önkitöltı kérdıív, mely az 

evészavarra jellemzı kognitív, érzelmi és viselkedéses tényezıit értékeli 8 skála 

mentén: Karcsúság iránti késztetés, Bulimia, Testtel való elégedetlenség, 

Elégedetlenség érzése, Perfekcionizmus, Interperszonális bizalmatlanság, Interoceptív 

tudatosság, Félelem a felnıtté válástól.  

Míg az elsı három alskála az evészavarral kapcsolatos evési, valamint saját testtel 

kapcsolatos viszonyulásokat méri, addig a további öt skála az AN-ra jellemzı 

személyiségvonásokat, ego-diszfunkciókat értékeli. Az alskálák pontszáma a hozzájuk 

tartozó itemekre adott válaszok értékeinek összege. Kóros ponthatár az elsı három skála 

esetén állapítható meg (Karcsúság iránti késztetés: 14 pont felett, Bulimia: 14 pont 

felett, Testtel való elégedetlenség: 21 pont felett kóros), a pszichopatológiai jellemzıket 

tekintve nem beszélhetünk kóros ponthatárról.  

 

2. A Probst és munkatársai (1995) által kidolgozott önjellemzı Testi Attitődök Tesztje 

(Body Attitude Test, BAT – Túry és Szabó, 2000) a saját testtel kapcsolatos 

viszonyulások értékelését szolgálja. A 20 tételbıl álló kérdıív pontozása egy Likert–

skálán történik, a válaszok értéke 0–5 pont között terjedhet, a maximális pontszám 100. 

A 36 pontnál nagyobb érték kóros testi attitődöket jelez. 

 

A családtagok szociális és pszichológiai jellemzıinek vizsgálatára alkalmazott 

változók, kérdıívek:  

1. A szülık iskolai végzettségét tekintve három kategóriát képezve alkottuk meg a 

besorolásokat: felsıfokú iskolai végzettségnek tekintettük a fıiskolai és az egyetemi 
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diplomát, középfokú végzettségnek tekintettük a szakközépiskolai vagy gimnáziumi 

érettségit, a nyolc általános iskolai osztály elvégzését pedig alapfokú végzettségnek 

tekintettük. 

2. A szülık pszichológiai jellemzıinek vizsgálatára a Spielberger (1970, magyar 

adaptáció – Sipos és Sipos, 1978) által kidolgozott STAI-t, a szorongás erısségének 

mérésére szolgáló, 40 tételbıl álló önjellemzı kérdıívet használtuk. A mérıeszköz elsı 

20 tétele a pillanatnyi, állapotszorongást (STAI-S), második 20 tétele pedig az egyénre 

jellemzı szorongást (vonásszorongás), mint személyiségvonást (STAI-T) méri. A 

mindkét részskálán elérhetı pontok összege minimum 20, maximum 80 (Kopp és Fóris, 

1993). 

3. A szülık komorbid depressziós tünetegyüttesének súlyosságát a Beck-féle Depresszió 

Kérdıív rövidített változatával vizsgáltuk. Az önjellemzésen alapuló mérıeszköz kilenc 

tételbıl áll, pszichometriai elemzése nagyon jó validitás és reliabilitás értékeket jelzett. 

Az általunk használt rövidített skálán elérhetı maximális pontszám a 27 pont, azonban a 

súlyossági kategóriákba besorolás a hosszú változat összértékeihez viszonyítottan 

történt. A kérdıívre adott válaszok összértékeinek átszámítása alapján a következı 

súlyossági kategóriákat alkalmaztuk: 0-9 pont – nincs depresszió, 10-18 pont – enyhe 

depresszió, 19-25 pont – középsúlyos depresszió, 26 pont felett – súlyos depressziós 

állapot.  

4. A gyermekek depressziós tünetegyüttesének vizsgálatára a Gyermek Depresszió 

Kérdıívet (Child Depression Inventory – CDI: Kovacs 1985; magyar adaptáció: Rózsa 

és mtsai, 1999) használtuk. A 27 tételbıl álló kérdıív 7–18 éves gyermekek depressziós 

zavarainak, hangulatváltozásainak, önértékelési, illetve társas viselkedésbeli 

problémáinak feltárására alkalmas. A kérdıív magyar mintán rögzített pszichometriai 

jellemzıi kiválóak, azaz hasznos segítséget jelent a depressziós tünetekkel rendelkezı, 

illetve nem rendelkezı gyermekek elkülönítésében. A skálán maximálisan 54 pont 

érhetı el. A kérdésekre adott összpontszámokat a depressziós tünetek súlyossága négy 

kategória mentén osztályozható: 0-9 pont – normális állapotot jelez, a 10-15 pont – 

enyhe depressziós tünetekre, 16-23 pont – közepesen súlyos depressziós szimptómákra, 

a 24 pont feletti összpontszám pedig súlyos depressziós tünetekre utal.  
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4.3.2 A BETEGMINTA DEMOGRÁFIAI JELLEMZİI 

Az index családokat tekintve 41 evészavaros lány, 41 anya és 41 apa alkotta a minta 

összetételét. Az összehasonlító vizsgálatokat az evészavaros lányokhoz nemben és 

korban illesztett egészséges serdülı lányok családjaival (N=16), 16 index, 16 apa, 16 

anya bevonásával végeztük. A csoportok közötti összehasonlítást T-próbával, illetve 

Chi^2 próbával végeztük. A statisztikai elemzéseket a teljes kontroll és evészavaros 

mintán végeztük, ezzel általában minden a kutatást érintı vizsgált változó mentén 

heterogén mintával tudtunk dolgozni, mely statisztikai szempontból elınyösnek 

mutatkozott a tényezık mentén végletes esetek összehasonlításában.  

 

Életkor 

Az evészavaros gyermekek átlag életkora 14,59 év az egészséges kontrolloké pedig 

15,01 év volt, a két csoport között az életkor tekintetében nem volt szignifikáns 

különbség. A két csoportban résztvevı édesanyák átlagéletkora sem tért el 

szignifikánsan egymástól, az anyák az evészavaros családokban átlagosan 42,67 évesek 

voltak, addig az egészséges családokban 42,28 éves életkorokat rögzítettünk. Az apák 

korát tekintve az evészavaros családokban az apák átlagosan 46,2 évesek, míg a kontroll 

családokban 44,1 évesek voltak.  

 

Végzettség 

Az vizsgálatban részt vett egészséges és serdülı lányok mindegyike gimnáziumi 

tanulmányait végezte. A szülıket illetıen az evészavaros csoporton belül az anyák 

71,1%-a egyetemi, 28,9%-a középiskolai végzettséggel rendelkezett. Ugyanezen a 

csoporton belül az apák 57,6%-a egyetemet végzett, 42,4%-a középfokú végzettséggel 

rendelkezett. A kontroll csoportban az anyák 56,3%-a felsıfokú végzettséggel, 43,7%-a 

középfokú végzettséggel rendelkezett. Az egészséges családokban az apák 21,4%-a 

egyetemi végzettséggel, 78,6%-a középiskolai érettségivel rendelkezett.  
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4.3.3. A VIZSGÁLT CSOPORTOK VÁLTOZÓINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A megfogalmazott hipotézisek vizsgálata során kapott eredmények részletezése elıtt 

lényeges a vizsgált evészavaros és egészséges csoportok kritérium szerinti 

elkülönítésének bemutatása. Az összehasonlítás a DSM-IV-ben megfogalmazott 

kritériumok sorrendjét követi.  

Az evészavaros lányok és az egészséges lányok testtömeg-indexe (BMI) között 

szignifikáns különbséget találtunk (p<0,0001), míg az elıbbi csoport 15,61 kg/m2-es 

BMI-vel rendelkezett, addig a kontrollcsoportban 21,42 kg/m2 testtömeg-indexet 

számítottunk. Az anyák BMI-jének összehasonlítása során az evészavaros csoportba 

tartozó anyák esetén átlagosan 24,48 kg/m2 testtömeg-indexet regisztráltunk, míg az 

egészséges csoportban ugyanez a mutató 24,98 kg/m2 értéket képviselt.  

Az apák BMI-je az evészavaros csoportban 27,63 kg/m2 , a kontrollcsoportban pedig 

27,08 kg/m2  volt. A szülık testtömeg-indexe között tehát nem találtunk szignifikáns 

különbséget.  

 

A DSM-IV-ben megfogalmazott diagnosztikus kritériumokat tekintve az AN-a-ra 

jellemzı a súlygyarapodástól és az elhízástól való félelem.  

Az Evészavar Kérdıív (EDI) alskáláira adott válaszok értékelése lehetıvé teszi az 

evészavarban szenvedı és a táplálkozási magatartászavarral nem rendelkezı személyek 

megbízható elkülönítését. A kérdıív alábbi alskálái mentén mutatkozott szignifikáns 

különbség az evészavaros és az egészséges lányok csoportja között: Karcsúság iránti 

késztetés (p=0,001), Elégedetlenség érzése (p=0,014), Interperszonális bizalmatlanság 

(p=0,002) és Interoceptív tudatosság (p=0,002).  

 

A testképzavart, a saját test észlelésének zavarát a Testi Attitődök Tesztjével vizsgáltuk, 

mely megbízhatóan alkalmas a kóros testi viszonyulások detektálására. A serdülık saját 

testükkel kapcsolatos viszonyulásait tekintve, szignifikáns különbség mutatkozott a két 

csoport között (p=0,001), amellett, hogy az evészavaros csoport válaszainak átlaga 

(46,33) a kórosnak számító 36 pontértéket jelentısen meghaladta.  
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Az AN-s serdülık csoportjában mindegyik lány amenorrhoeás volt (31 szekunder, 10 

primer amenorrhea) míg a kontrollcsoportba sorolt serdülık mindegyike havi 

rendszerességgel jelentkezı menstruációs ciklusról számolt be. 

 

4.3.4.  ADATELEMZÉS, STATISZTIKA  

Az adatok statisztikai elemzése az SPSS 11.0 programcsomag felhasználásával történt.  

Leíró statisztikában használt módszerek: gyakoriságokat, átlagokat illetve szórást 

számítottunk. 

Független mintás t-próba: folytonos változók várható értékének összehasonlítására 

használtuk. 

Pearson-féle korreláció: folytonos változók közötti kapcsolat erısségének mérésére 

alkalmas, a CDI, BDI, BMI, STAI, EDI folytonos skálák közötti kapcsolat mérésére 

használtuk. 

Variancia analízis (egyutas ANOVA és többváltozós – univariate ANOVA): annak 

eldöntésére alkalmazzuk, hogy egy vagy több független, azaz magyarázó változó egy 

függı változóra való hatását vizsgáljuk, szórásnégyzetek összehasonlításával. 

Vizsgálható ezzel a módszerrel a magyarázó változók különbözı hatása a függı 

változóra. 
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4.4. EREDMÉNYEK 

4.4.1. ANOREXIÁS GYERMEKEK SZÜLEI ÉS A KONTROLL SZÜLİK 

VÉGZETTSÉGE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK  

 

11. táblázat Anorexiás gyermekek szülei és a kontroll szülık végzettsége közötti különbségek 

  középiskola egyetem/fıiskola Pearson 

Chi^2 

Cramer 

V 

Odd's 

ratio 

Anorexiás családbeli apák 42,40% 57,60% 0,029 0,331 4,98 

Kontroll apák 78,60% 21,40%    

Anorexiás családbeli anyák 28,90% 71,10% NS - - 

Kontroll anyák 43,70% 56,30%    

Anorexiás szülı 35,20% 64,80% 0,028 0,229 2,76 

Kontroll szülı 60,00% 40,00%    

 

A mintánkban szereplı szülık (N=101) végzettsége között jelentıs különbséget 

találtunk arra vonatkozóan, hogy anorexiás családot vagy kontroll családot vizsgáltunk.  

Az anorexiás gyermekek szülei 24%-kal többen végeztek felsıfokú iskolát, mint a 

kontroll mintában lévı szülık. Ez statisztikai szempontból szignifikáns különbséget 

adott (Pearson Chi^2), az AN családokban a szülık szignifikánsan magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkeznek. 

 

Az anyák és apák külön-külön is nagyobb arányban magasabb végzettségőek az 

anorexiás családokban, de szignifikáns különbség csak az apák esetében mutatkozott, a 

két csoport között 36%-különbség adódott.  

Megállapítható tehát, hogy a mintákban az anorexiás családoknál az apák 4,98-szor 

akkora eséllyel egyetemi/fıiskolai végzettségőek, mint a kontroll családban lévı apák; 

összességében a szülıket tekintve ez az esélyhányados (OR)=2,76. 
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4.4.2 CSALÁDON BELÜLI PSZICHÉS STÁTUSZ JELLEMZİI. DEPRESSZIÓ ÉS 

SZORONGÁS 

A családon belüli pszichológiai jóllét egyik lényegi mutatója a családtagokra jellemzı 

depressziós tünetegyüttes súlyossági foka. Az evészavaros családokon belül egyrészt az 

evészavarral társuló komorbid depressziós zavarok, másrészt az evészavar családon 

belüli elıfordulásának a ténye hatással lehet mind a gyermek, mind a szülık 

hangulatára, mely a cirkuláris okság elve mentén összefüggésben lehet az evészavar 

súlyosságával. A mintába bevont két csoport összehasonlításában kiemelkedıen fontos 

a depressziós tünetek és azok evészavarra gyakorolt hatásának vizsgálata, illetve az 

evészavar a szülık pszichés állapotára kifejtett hatása.  

A serdülıkre jellemzı depressziós tünetek összevetése során szignifikáns különbség 

mutatkozott az evészavaros, illetve az egészséges csoportba sorolt lányok tüneteinek 

súlyosságában. Az evészavaros lányok átlagértékei 15,76, míg az egészséges lányok 

értékei 9,5 pontot képviseltek (p=0,008). A CDI súlyossági kategóriái szerint ennek 

megfelelıen az evészavaros lányok középsúlyos depressziós tünetekkel rendelkeznek.  

 

A családon belüli pszichés státusz értékelését, a gyermekek depressziós tüneteinek 

feltérképezése mellett, a szülık depressziós szimptómáinak és szorongásszintjének 

megállapítása segítette. Az anyák és az apák depressziós és szorongásos tüneteinek 

összefoglalását a 12. táblázat tartalmazza. Az anyák depressziós tüneteit tekintve, az 

evészavaros csoportba tartozók átlagosan 11,6 pontot értek el a skálán, mely a 

kategorizálást tekintve enyhe depressziós tüneteket jelent, míg az egészséges csoportba 

tartozó anyák 6,22 pontos, azaz a depressziós tünetek hiányával egyenértékő 

átlagértéket képviseltek a BDI-re adott válaszaikban. A két csoport között azonban nem 

találtunk szignifikáns eltérést. A szülık állapot- és vonásszorongását tekintve az 

anyáknál mindkét esetben szignifikánsan magasabb szorongásszintet rögzíthettünk, míg 

az apáknál csak az állapotszorongás tekintetében mutatkozott fokozottabb eltérés az 

evészavaros és az egészséges családokon belül.  
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12. táblázat A szülık depressziós és szorongásos tünetei 

 BDI p STAI- T 

vonásszorongás 

p STAI-S 

állapotszorongás 

p 

Index (AN) 

anya 

11,6±10,99 40,67±13,24 51,08±14,69 

Kontroll 

anya 

6,22±6,88 

NS 

35,00±5,36 

p<0,0001 

37,38±9,24 

p=0,035 

Index (AN) 

apa 

6,81±7,73 35,54±8,13 45,57±11,08 

Kontroll 

apa 

4,29±5,33 

NS 

32,25±7,14 

NS 

35,54±6,70 

p=0,001 

 

4.4.3. A GYERMEKI EVÉSZAVAR ÉS DEPRESSZIÓS TÜNETEK EGYÜTTJÁRÁSA 

Az AN komorbiditás-vizsgálatai több ízben alátámasztják a kórkép és a depressziós 

tünetek közötti kapcsolat létezését. Vizsgálatunkban - a nemzetközi adatoknak 

megfelelıen - bizonyítékokat találtunk az evészavaros gyermekekre jellemzı súlyosabb 

depressziós szimptómákkal jellemezhetı állapotok jelenlétére, azaz az EDI nyolc 

alskálájából hét tekintetében erıteljes korreláció mutatkozott a serdülık CDI-re adott 

válaszaival. A CDI és a BMI között nem találtunk együttjárást (r=-0,176). Az alábbi 

táblázat a Pearson–féle korrelációs együttható értékeit mutatja. 

 

13. táblázat  Az anorexia nervosás betegek evészavar tüneteinek és a depressziójának kapcsolata 

 EDI1 EDI2 EDI3 EDI4 EDI5 EDI6 EDI7 EDI8 

CDI 0,630** 0,524** 0,654** 0,806** 0,473** 0,559** 0,725** 0,068 

** p≤0,01 
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4.4.4. A GYERMEK EVÉSZAVAROS ÉS KOMORBID TÜNETEI, VALAMINT A 

SZÜLİK PSZICHÉS STÁTUSZA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

4.4.4.1 Az evészavar és a depressziós tünetek összefüggései 

A családtagokra jellemzı depressziós tünetek evészavaros jellemzıkkel való 

korrelációs vizsgálata (Pearson-féle korreláció) során, melyek a folytonos változók 

közötti kapcsolat jelenlétét, illetve annak erısségét hivatottak meghatározni, nem 

találtunk együttjárást az anyákra és az apákra jellemzı depressziós tünetek mértéke 

valamint a gyermek testtömeg-indexe és Evészavar Kérdıívre (EDI) adott válaszai 

között.  

 

 A szülık depressziós tüneteinek összefüggései a gyermeki evészavarral 

Elemeztük, hogy a BDI-re adott válaszok folytonos változóként való értelmezése 

helyett a súlyossági kategóriába való besorolás eredményez-e változást a szülıre 

jellemzı depressiós tünetek és a gyermek evészavarának kapcsolatában. Ennek 

megfelelıen, egyutas varianciaanalízis módszerét alkalmaztuk annak eldöntésére, hogy 

a gyermek evészavarát leíró függı változókra (BMI, EDI) milyen hatással van a 

magyarázó változó, azaz jelen esetben a szülık depressziós tüneteinek súlyossága (BDI 

kategóriák: normális állapot, enyhe depressziós tünetek, közepesen súlyos depressziós 

tünetek, valamint nagyon súlyos depressziós tünetek).  

A varianciaanalízis eredményei megerısítették a korrelációs vizsgálat eredményeit, 

nem azonosítható szignifikáns hatás sem a szülık depressziós tünetei, sem pedig azok 

súlyossága, illetve a gyermek evészavaros tünetei között.  

 

 A gyermeki evészavar kapcsolata a szülık depressziós tüneteegyüttesével 

Mivel a korrelációs mutatók a változók közötti kapcsolat erısségét hivatottak csak 

megválaszolni, a varianciaanalízis módszerének lehetıségeit kihasználva a 

kapcsolatban szereplı változók ellenkezı irányú összefüggéseit is megvizsgálhattuk. A 

variancia analízis (UNIANOVA) módszerének lehetıségeit kihasználva a szülık 

korára és végzettségére kontrollálva vizsgáltuk a gyermek evészavarainak hatását a 

szülık depressziós tünetegyüttesére.  
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Eredményeink szerint a serdülı testtömeg-indexe, valamint a gyerek EDI1 alskálára 

(Karcsúság iránti késztetés) adott válasza szignifikáns, illetve tendenciózus befolyással 

van az anyai depressziós tüneteegyüttesre. Ezzel szemben az apai depressziós 

szimptómákra vonatkozóan nem rögzíthettünk szignifikáns hatásokat.  

 

4.4.4.2. Az evészavar és a szülık szorongásos tüneteinek összefüggései 

 A szülık szorongásos tüneteinek, valamint a gyermeki evészavar jellegzetességeinek 

vizsgálata során az alábbi együttjárásokat tapasztaltuk. Az anyákra jellemzı állapot 

szorongás korrelációban állt a gyermek EDI1-re (Karcsúság iránti késztetés; r=0,352; 

p=0,011) adott válaszaival, valamint a testtömeg-index értékeivel (r= –0,467; 

p=0,001). Az anyai vonásszorongás az EDI1 alskálára adott válaszokkal mutatott 

együttjárást (r=0,334; p=0,018). Az apai szorongás és a gyermek evészavaros tünetei 

közötti kapcsolatot tekintve, egyedül a BMI és az apai állapot szorongás között 

találtunk korrelációt (r= –0,399; p=0,007). 

  

A szülık szorongásos tüneteinek kapcsolata a gyermeki evészavarral 

A varianciaanalízis eredményei szerint az evészavaros tünetekre ható magyarázó 

változókat tekintve, az EDI1 alskálára szignifikáns hatással van az anyai állapot- 

(p=0,015), illetve vonásszorongás (p=0,017). Az apai szorongás nincs hatással a 

gyermek Evészavar Kérdıívre adott válaszára. A gyermek testtömeg-indexére mind az 

anyai, mind az apai szorongás befolyással bír. Az anyai állapotszorongás esetében 

szignifikáns hatást találtunk (p=0,001), a vonásszorongás esetén tendenciózus hatást 

(p=0,086) azonosítottunk. Az apai szorongás esetében mind az állapot (p=0,011), mind 

a vonásszorongás (p=0,045) szignifikáns hatással van a gyermek BMI-jére.  

A modellbe beléptetett változók hatásait tekintve kíváncsiak voltunk arra, hogy az 

egyes szülıi szorongásfajták milyen mértékben járulnak hozzá, azaz milyen erısséggel 

vesznek részt az evészavar alakulásában. Az alábbi két ábra egyrészt a testtömeg-

indexre, másrészt a Karcsúság iránti késztetésre ható szülıi szorongások eredményeit 

összegzi.  
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A gyerek testtömegindexére ható tényez ık,
 a modell magyarázó ereje alapján (korr. R^2)

14,8%

6,8%

11,2%

20,0%Anya állapot szorongása

Apa állapot szorongása

Apa vonás szorongása

Anya vonás szorongása

kovariáns változó volt: a gyerek kora
 

13. ábra A gyermek testtömeg indexére ható szülıi tényezık 

 

 

 

 

A gyerek karcsúsági iránti késztetésére ható tényez ık egyenkénti 
magyarázó hányada (Eta^2) 

 UNIANOVA módszer alapján, kovariáns: a gyerek kora

11,80%

11,70%

0% 3% 6% 9% 12% 15%

anya állapot szorongás

anya vonás szorongása

 
14. ábra A gyermek karcsúság iránti késztetésére ható szülıi tényezık 
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A gyermeki evészavar kapcsolata a szülıi szorongással 

A kapcsolati hatások fordított irányát tekintve, eredményeink szerint a gyermeki 

evészavar az alábbi változók mentén befolyásolja a szülıi szorongást. Az anyai 

állapotszorongásra erıteljes hatása van a gyermek EDI1-re adott válaszai, és 

testtömeg-indexe. Az apai állapot szorongásra csak a BMI befolyása igazolható  

(14. táblázat).  

 

14. táblázat A gyermeki evészavar kapcsolata a szülıi szorongással 

STAI EDI1 BMI 

Anyai állapotszorongás p=0,018 p=0,000 

Apai állapotszorongás NS p=0,008 

 

 

Az elızetesen külön-külön tárgyalt hatásokat összesítendı, az evészavaros tünetek 

családon belül vizsgált hangulati és szorongásos változókra gyakorolt hatását, valamint 

azok mértékét az alábbi grafikon mutatja be.  

 

 

Az AN gyermek testtömegindexe által befolyásolt szü lıi pszichés tünetek és 
azok mértéke 
(korrigált R^2)

(UNIANOVA, kovariáns: a gyerek kora)

9,20%

18,00%

27,00%

0,0

0,1

0,2

0,3

anya stai állapot anya BDI apa stai állapot

 
15. ábra Az anorexia nervosás gyermek testtömeg indexe által befolyásolt szülıi pszichés tünetek 
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4.4.4.3. A gyermek depressziós szimptómáinak és a szülık depressziós tüneteinek 

összefüggései 

Az evészavaros tünetek és a szülıi pszichés státusz összefüggéseinek vizsgálatát 

követıen, a gyermek komorbid depressziós tüneteivel kapcsolatban lévı változók 

azonosítására törekedtünk. A korrelációk áttekintése során összefüggést találtunk a 

gyermek depressziós tünetegyüttese, valamint az anya (r=0,360; p=0,013) és az apa 

(r=0,333; p=0,033) depressziós szimptómái között.  

 

A varianciaanalízis eredményei szerint, mind az anyai (p=0,015), mind pedig az apai 

(p=0,041) depressziós tünetek szignifikáns hatással bírnak a gyermek CDI-re adott 

válaszaira. Amennyiben a modellben a szülıi depresszió súlyosságának kategóriáit is 

figyelembe vettük, az anyai súlyossági hatások nem mutatnak szignifikáns összefüggést 

a gyermek depressziós tüneteivel, ezzel szemben az apák depressziójának mértéke 

szignifikánsan hat (p=0,022) a gyermek CDI-jére.  

 

A modellbe bevont változók hatásainak fordított irányú vizsgálata során azt találtuk, 

hogy a gyermek depressziós tüneteinek megléte szignifikáns hatással van a szülık BDI-

jére (anya: p=0,006; apa: p=0,045) adott válaszaira. A gyermeki tünetek súlyossági 

kategóriáinak figyelembevétele során a folytonos változó esetén detektált szignifikáns 

hatás megszőnt.  

  

4.4.4.4. A gyermek depressziós szimptómáinak és a szülık szorongásos tüneteinek 

összefüggései 

A szülıi szorongásos tünetek és a gyermekre jellemzı depressziós szimptómák 

kapcsolatának elemzése során az alábbi eredményeket rögzíthettük. Kizárólag az anyai 

állapot- (r=0,424; p=0,004) és vonásszorongás (r=0,360; p=0,016) mutatott korrelációt a 

gyermek CDI-re adott válaszaival. Az apai szorongás és a gyermeki depressziós tünetek 

között nem mutatkozott korreláció.  

 

Eredményeink szerint, az anyai állapot- (p=0,006) és vonásszorongás (p=0,012) is 

szignifikánsan befolyásolja a gyermek CDI-re adott válaszait, az apa 
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szorongásmintázatát tekintve azonban csak az apai vonásszorongás (p=0,046) vizsgálata 

során találtunk szignifikáns összefüggést.  

 

A változók hatásának ellentétes irányú elemzése során megfigyelhettük, hogy gyermek 

depressziós tüneteinek megléte, valamit a tünetek súlyossága egyaránt szignifikáns 

hatással van az anyai állapot és vonásszorongásra. A gyermek CDI-re adott válaszai 

szignifikánsan nem befolyásolják az apai szorongásmintázatot.  

A gyermek depressziójának szülıi hangulatra és szorongásra gyakorolt összesített és 

hatás szerint súlyozott befolyását az alábbi ábra mutatja be. Ennek megfelelıen a 

gyermek hangulata legerısebb hatást az anya depressziójára gyakorolja. 

 

Az AN gyermek depressziója által befolyásolt szül ıi pszichés tünetek és 
azok mértéke (korrigált R^2)

(UNIANOVA, kovariáns: a gyerek kora)

9,20%

28,30%

12,90%

0,0

0,1

0,2

0,3

anya BDI anya stai állapot apa BDI

 
16. ábra Az AN gyermek depressziója által befolyásolt szülıi tünetek 

 

4.4.4.5. A szülık által észlelt gyermeki depressziós tünetek 

Elemeztük, vajon a szülık hogyan észlelik gyermekük hangulatát, ennek megfelelıen a 

kutatás során az anyák és apák a saját hangulatuk jellemzése mellett gyermekük észlelt 

hangulatát is értékelték. 

A korrelációs vizsgálatok szerint a szülık által a gyermekükön észlelt depressziós 

hangulat szignifikánsan összefügg a gyermek önbecslı CDI-jével (anya: r= 0,615, p< 0, 
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0001, apa: r= 0,564, p= 0,001), és az anya és apa által a lányukon észlelt hangulat között 

is szignifikáns összefüggés van (r=0,795, p<0,0001).  

A szülınek a gyermekük észlelt hangulata, a saját depressziós tünetei, valamint 

szorongása közötti összefüggések vizsgálata során az alábbi eredményeket kaptuk. Az 

anya által észlelt gyermeki depressziós tünetek szignifikáns összefüggésben állnak az 

anya depressziójával és állapotszorongásával, illetve az apa állapotszorongásával. Az 

apa által észlelt gyermeki hangulat a saját depresszióval nem mutat szignifikáns 

összefüggést, de az anyai depressziós tünetekkel, az anyai és saját állapotszorongással 

igen. 

 

15. táblázat Az anorexiás gyermek hangulatának szülıi észlelését befolyásoló tényezık 

 BDI  anya BDI  apa STAI állapot – 

anya 

STAI állapot - apa 

 r p r p r p r p 

CDI – 

anyai 

szemmel 

0,573 0,0001 0,310 NS 0,649 0,0001 0,538 0,001 

CDI – 

apai 

szemmel 

0,486 0,003 0,163 NS 0,636 0,0001 0,553 0,0001 

 

 

Varianciaanalízis segítségével megvizsgáltuk, hogy a szülık depressziója és szorongása 

milyen befolyással bír arra, hogy a szülık mennyire értékelik depressziósnak 

gyermeküket. Az anyai észlelést szignifikánsan befolyásolja az anya depressziója és 

szorongása is, ezek közül legerısebb hatást az anya saját állapotszorongása képviseli 

(korrigált R^2= 36,7 %) Az apai észlelést az anya depressziós tünetei, állapotszorongása 

és az apa saját állapotszorongása befolyásolják, ezek közül legerısebben az anyai (Korr. 

R^2= 35,5 %)  és apai (Korr. R^2= 32,8 %) szorongás hat. A lányok ténylegesnek 

tekinthetı hangulati fekvése (saját CDI) az anyai észlelést 56%-ban, az apai észlelést 

57%-ban befolyásolja. 
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4.5. Megbeszélés 

 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy feltérképezzük az anorexiás családokban az evészavar 

és a szülık pszichés állapotának összefüggéseit. Számos kutatási adat igazolja az 

evészavaros családokban mind az anorexiás lány, mind az elsıfokú rokonok körében 

gyakrabban elıforduló depressziós tünetek és szorongásos kórképek jelenlétét (Atkins 

és mtsai 1993, Nilsson és mtsai 1998, Strober és mtsai 1990). Többen vizsgálták az 

evészavarok és a komorbid depresszió összefüggéseit is (Lilenfeld és mtsai 1989, Halmi 

és mtsai 1991, Fornari és mtsai 1992).  

A családterápiás iskolák felvirágzása óta az evészavarok megértésében, kezelésében 

fontos szerepet játszik a rendszerszemlélet ismerete, a cirkuláris okság szem elıtt tartása 

(Selvini-Palazzoli 1974, Minuchin, Rosman és Baker 1978, Guttman 1991).  

Vizsgálatunkkal az anorexiás tünetek, illetve a szülıi depressziós és szorongásos 

tünetek között meghúzódó önrontó köröket sikerült azonosítani. 

 

Eredményeink szerint a szülıi depresszió és szorongásos tünetek a lányok testömeg-

indexével, illetve a Karcsúság iránti késztetésével (EDI) mutatnak együttjárást, azaz 

azon változókkal, melyeket az evészavaros csoportba sorolás kiemelt kritériumai között 

tartottunk számon. Ez a megfigyelés triviálisnak is tartható, azaz a szülı annál 

depressziósabb, és annál jobban szorong, minél betegebb a gyermeke, mégis utal arra, 

hogy az érzelmi állapotok átvétele a családtagok között gyakran igen hangsúlyozott 

lehet. Ez a jelenség a generációs összemosottság jellegzetességével leírható 

pszichoszomatikus családokban elıtérben állhat. Mindezek bonyolult 

kölcsönviszonyban állnak egymással – az együttjárások rögzítése mellett a cirkuláris 

okság rendszerszemléletének kiemelésére törekedtünk. 

 

A szülık szorongása és a lányok testtömeg-indexének csökkenése közötti kapcsolatot 

tekintve az anya aktuális szorongása emelhetı ki. Az anyákra jellemzı állapot és 

vonásszorongás kapcsolatban van a gyermek karcsúság iránti késztetésével. Ez a 

kapcsolat cirkuláris lehet: az anya szorongásának a hatása az érzékeny gyermekre az 

érzelmi autonómia hiányára utalhat, ezért egyfajta családi patogén tényezınek 
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tekinthetı, ugyanakkor a gyermek testsúlyának csökkenése érthetıen fokozhatja a szülıi 

aggodalmakat. Az apai szorongás fokozódása ugyancsak jelentıs befolyással van a 

serdülık testsúlycsökkenésének mértékére. 

 

A szülıkre jellemzı depressziós tünetek jelenléte és súlyossága vizsgálatunkban nem 

volt hatással sem a gyermek evészavarára, sem pedig a testtömeg-indexére. 

 

A családon belüli depressziós tünetek körkörös jelenlétére és egymásra hatására utal az 

a jelenség, mely szerint a szülık depressziós és szorongásos tünetei erıteljes hatással 

vannak a gyermek depressziójának alakulására. Az anyai hatást tekintve mind az anyai 

vonás-, mind pedig az állapotszorongás hatással van lányuk depressziós 

tünetegyüttesére, ezzel szemben az apai szorongásmintázat szerint csak az apa vonás 

jellegő szorongása modulálja a gyermek depressziós szimptómáit. A tényezık 

hatásfokát tekintve az anyai aktuális szorongáshoz tartozik a legerıteljesebb hatás, 

melynek eredményeképp a gyermek depressziós tüneteit erıteljesen fokozódnak. 

 

Az anyai depressziós, illetve szorongásos tünetek alakulásában mind lányuk súlyának 

alakulása, mind pedig hangulatuk negatív irányba történı változása jelentıs szerepet 

játszik. A depressziós tünetekre a legerısebb hatást a gyermek hangulata gyakorolja.  

Az állapotszorongásos tünetek elsısorban a testsúllyal állnak magyarázó kapcsolatban, 

azaz minél alacsonyabb a lány testtömeg-indexe, annál erıteljesebben szorong az anya. 

Az anya állapotszorongása lánya karcsúság iránti késztetésének növekedésével is 

fokozódik.  

 

A lányok depressziós tünetei hatnak az apa depressziós tüneteire, illetve a testsúlyuk 

csökkenése fokozza az apák állapotszorongását. Az apai szorongás a gyermek külsı 

testi megjelenésében tapasztalható negatív változások hatására növekszik. Az állapot és 

vonásszorongások vizsgálat során arra a következtetésre juthatunk, hogy az evészavaros 

gyermekek anyjai alkatilag is hajlamosabbak a szorongásra. A szülıi szorongás 

növekedésével a gyermek evészavaros tüneteiben tapasztalható fokozódás ugyancsak az 

evészavarok cirkuláris modelljét igazolja.  
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A gyermek hangulatának szülı általi észlelésérıl elmondható, hogy mind a két szülı jól 

érzékeli gyermeke hangulatának alakulását. Minél depressziósabbnak érzi a gyermek 

magát, a szülıik annál depressziósabbnak is látják. A szülıi észlelést nemcsak a 

gyermek tényleges depressziós tünetei, hanem a szülık aktuális szorongása is 

befolyásolja, illetve a házastársak egymás észlelésére is hatnak. Az apai észlelését saját 

depressziós tünetei nem, míg az anya hangulata befolyásolja. Ez azzal magyarázható, 

hogy az apák elsısorban az anya érzelmi reakcióin keresztül érzékelik lányukat.  

 

Vizsgálatunk alátámasztja azt a családterápia során észlelt jelenséget, mely szerint az 

anorexiás családokon belül egyértelmő összefüggés van a családtagok hangulati fekvése 

között. Ezen a területen is azonosítható a tünetek cirkuláris alakulása, a szülık 

hangulata is befolyásolja gyermekük hangulatát, illetve a gyermek hangulatának 

alakulása is visszahat szülei hangulatának változására. Azaz a gyermek depressziós 

hangulatának fokozódására a szülık is fokozottabb tünetekkel reagálnak. 

 

Összességében megállapítható, hogy – az evészavaros családokra jellemzı – 

összemosottság, túlzott szülıi protektivitás és fokozott aggodalom, az AN 

kialakulásában szerepet játszó cirkuláris okság jelenlétének bizonyítékai 

vizsgálatunkkal tovább bıvíthetık. A 17. ábra a családon belül ható körkörös 

folyamatok összefoglalását jeleníti meg. E szerint az anorexiás gyermek testtömeg-

indexének csökkenése fokozza a szülık szorongását, és az anya depressziós tüneteit. A 

szülıi szorongás mértéke visszahat a gyermek evészavarára, illetve hatással van 

depressziós tüneteinek kialakulására, a fokozott szülıi szorongásra a lány további 

testsúlycsökkenéssel válaszol. Cirkuláris összefüggés tapasztalható az evészavaros lány 

és szüleinek depressziós tünetei között, a családtagok kölcsönösen hatnak egymásra. 
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17. ábra Az anorexia nervosás család dinamikája 

 

 

Eredményeink gyakorlati hasznosítását tekintve kiemelendı, hogy az evészavaros 

gyermekek és serdülık terápiájában a szülık bevonása, azok szorongásának és 

depressziós tüneteinek értékelése és kezelése elengedhetetlen fontosságú.   

A fentiek alapján az anorexia nervosa kezelési folyamatának fókuszában a családterápia 

tekintendı elsıdleges terápiás módszernek.  

Az integratív szemléletmód alapján a terápia hatásossága fokozható komplex 

pszichoterápiás rezsim alkalmazásával, melyben a családterápia mellett helyet kap 

tematikus csoportterápia és bizonyos esetekben egyéni pszichoterápia is.  

gyermek súlya 

gyermek  

depressziós tünetei 

anya /(apa) 

szorongása 

anya depressziós 

tünetei 

apa depressziós 

tünetei 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az anorexia nervosa (AN) pszichiátriai betegség, a hagyományos diagnosztikus 

kritériumrendszer szerint testsúlyvesztés vagy a súlygyarapodás leállása, a 

súlygyarapodástól való intenzív félelem, testképzavar és - a hiánytáplálkozás 

következtében kialalkuló – primer vagy secunder amenorrhea jellemzi. Az utóbbi 

években a betegség kezdete mindinkább korai életkorra tolódott és az elıfordulása 

gyakoribbá vált.  

Az AN diagnózisának egyik sarokpontja a szomatikus eltérések súlyosságára – a 

testtömeg-csökkenés mértékére – alapul. AN-s serdülık testfejlettségének és 

tápláltságának adatait reprezentatív, életkor szerinti standardokkal összevetve 

vizsgáltam a kóros soványság küszöbének meghatározására legalkalmasabb paramétert. 

Megállapítottam, hogy az evészavar következtében kialakuló kóros soványság gyermek 

és serdülıkorban az „ideális testtömeg-indextıl (BMI) való eltérés” paraméterrel, illetve 

a BMI életkor szerinti percentilis értékek használatával megfelelıbben határozható meg, 

mint a jelenleg diagnosztikus küszöbként használt abszolút BMI, illetve az ideális 

testtömegtıl való eltérés értékekkel.  

 

Az AN-s betegek, a súlyos soványság ellenére, a betegség végstádiumát leszámítva, a 

szakmai közhiedelemmel ellentétben, kevéssé fogékonyak fertızések iránt. Korábban 

nem vizsgálták a regulátoros T-sejtek szerepét az AN-hoz társuló immunmodulációban. 

Munkámban serdülı AN-s betegek regulátoros T-sejteit és sejthálózatuk számarányát, 

funkcióját, citokintermelı képességét, valamint a CD4+ sejtek aktiválódási kinetikáját 

különbözı in vitro stimulusok és intracelluláris festéseket követıen, áramlási 

citometriás technikával vizsgáltam. A mérések eredménye alapján a serdülıkori AN-ban 

a regulátoros T sejtek száma és mőködése, valamint a dentritikus sejtek alcsoportjainak 

relatív száma nem változik, a monociták LPS-re adott válasza normális. 

 

Ezek alapján a serdülıköri AN-ban észlelhetı immunológiai változásokért feltehetıen 

más szabályozó mechanizmusok felelısek. Megállapítottuk, hogy AN-ban a CD4+ 

sejtek IL-2 termelése csökkent, ugyanakkor a CD4+ sejtek gamma interferon és IL-4 

termelése nem tér el az egészséges kontrolltól. 
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Szintén elsıként vizsgáltam AN-ban a limfociták ingerelhetıségét és a sejt ingerlése 

nyomán kialakuló kalcium-áram kinetikáját. Megállapítottam, hogy AN-ban keringı 

limfociták membránpotenciálja normális, ugyanakkor ingerlés hatására a maximális 

kalciumszint kétszer hosszabb idı alatt alakul ki, mint egészségesekben. Az aktivációs 

sajátosságok módosulása, a kalcium-flux kinetikában bekövetkezı eltérések 

összefüggést mutatnak a csökkent IL-2 termelı képességgel.  

 

Az evészavarok kialakulása és fennmaradása biológiai, pszichológiai és szociális 

tényezık együtthatásának eredménye. A kiváltó és fenntartó tényezık közül kiemelt 

szereppel bírnak a karcsúsággal kapcsolatos társadalmi normák, a szülık testsúllyal 

kapcsolatos viszonyulása és viselkedése, a szülık gyermekük evészavarával kapcsolatos 

aggodalma, szorongása, és depressziós tünetei, a családi kapcsolatok, a barátok diétázási 

szokásai, a testsúly, valamint a testképpel kapcsolatos percepciók. Számos kutatási 

eredmény igazolja az evészavarok kialakulásának multifaktoriális jellegét, melyben a 

családi környezet kiemelkedı szerepet játszik.  

 

Kutatásaimban tehát harmadikként az AN kialakulásáért és fennmaradásáért felelıs 

családi interakciókat vizsgáltam. Ezen belül is arra kerestem választ, hogy az 

evészavaros családokon belül a szülık szorongásos és depressziós tünetei 

összefüggésben vannak-e a gyermekük depressziós tüneteivel, valamint a gyermek 

evészavarának objektív és szubjektív jellemzıivel. Vizsgáltam továbbá, hogy – a 

családterápia egyik fı elvét, a cirkuláris okságot figyelembe véve – a gyermek 

evészavara milyen kapcsolatban van a szülık hangulatával és szorongásával. Az – 

evészavaros családokra jellemzı – összemosottság, szülıi túlzott protektivitás és 

fokozott aggodalom, az AN kialakulásában szerepet játszó cirkuláris okság jelenlétének 

bizonyítékai család-vizsgálatunkkal tovább bıvíthetık. Megálapításaink szerint az AN-s 

gyermek testtömeg-indexének csökkenése fokozza a szülık szorongását, és az anya 

depressziós tüneteit. A szülıi szorongás mértéke visszahat a gyermek evészavarára, 

illetve hatással van depressziós tüneteinek kialakulására, s a fokozott szülıi szorongásra 

a gyermek további testsúlycsökkenéssel válaszol. Cirkuláris összefüggés tapasztalható 

az evészavaros lány és szüleinek depressziós tünetei között. Bizonyítást nyert, hogy a 

családtagok kölcsönösen hatnak egymás hangulati állapotára. Vizsgálatunkkal a 
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gyermek anorexiás tünetei, illetve a szülıi depressziós és szorongásos tünetek között 

meghúzódó önrontó köröket sikerült azonosítani. 

A családkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítását tekintve kiemelendı, hogy a 

multidiszciplináris szemléleten túl a kórkép kezelésében elengedhetetlen a 

rendszerszemlélet, a család részvétele a gyógyításban. Az evészavaros gyermekek és 

serdülık terápiájában a szülık bevonása, azok szorongásának és depressziós tüneteinek 

értékelése és kezelése nélkülözhetetlen. Fentiek alapján a serdülıkori anorexia nervosa 

kezelésében a családterápia tekintendı elsıdleges terápiás módszernek.  

 

Dolgozatomban a látszólag távolesı területek - az antropometriai, az immunológiai és a 

családkutatás- egységével a kórkép komplex, bio-pszicho-szociális megközelítését 

kívántam hangsúlyozni. Három olyan problémakört vizsgáltam, amelyek jóllehet 

különbözı kutatási koncepciót és módszereket igényelnek, de megismerésük a kórkép 

korai felismerését, a potenciális szomatikus szövıdmények helyesebb értelmezését és a 

hatékony terápiás stratégiákat szolgálják. A gyermek és serdülıkori anorexia 

diagnosztizálása és hatékony terápiája leginkább olyan intézményben valósulhat meg, 

mely a kórkép gyógyításában nélkülözhetetlen „pszichoszomatikus szemlélettel” és 

mindkét irányban felkészült szakember gárdával rendelkezik. Emellett 

rendszerszemlélettel bír és munkatársai képzettek családterápiás intervenciók 

alkalmazásában.  

Ilyen evészavarközpont alakult klinikánkon, mely reményeink szerint hatékonyan járul 

hozzá az anorexiás gyermekek és serdülık tartós testi és lelki gyógyulásához. 

 

1. Pászthy B, Švec P, Vásárhelyi B, Túry F, Mazzag J, Tulassay T, Treszl A: 

Investigation of regulatory T cells in adolescents with anorexia nervosa.Eur J Clin 

Nutr 2007; (IF 2,163 elfogadva, megjelenés alatt) 

2. Švec P, Vásárhelyi B, Pászthy B, Körner A, Kovács L, Tulassay T, Treszl A:  

Do regulatory T cells contribute toTh1 skewness in obesity? Exp Clin Endocr Diab 

2007; (IF 1,367 elfogadva, megjelenés alatt) 

3. Pászthy B: A gyermek-és serdülıkorban kezdıdı anorexia nervosa szomatikus 

szövıdményei. Orvosi Hetilap, 2007; 148 (9): 405-412  
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6. SUMMARY 

Anorexia nervosa (AN) is a psychiatric disease. According to the traditional diagnostic 

criteria it is characterized by weight loss or a halt in weight gain, intensive fear from 

weight gain, body image distortion and primary and secondary amenorrhea caused by 

malnutrition. In the last few years the disease has started more at an early age and its 

prevalence has increased.  

 

A diagnostic threshold of AN is based on the severity of somatic changes such as the 

degree of weight loss. I have examined the most appropriate parameter to define the 

limit for pathologic emaciation by comparing body maturity and nutrition of AN 

adolescents with age-matched standards. The conclusion is that in children and 

adolescents with eating disorder we can define someone as being pathologically 

underweight more precisely utilizing the “difference from the ideal body mass index 

(BMI)” parameter with the age-adjusted BMI percentile values, as compared to the 

absolute BMI and difference from ideal weight parameters used at present.   

 

Contrary to general belief, AN patients, despite being severely underweight, are less 

prone to infections except at the terminal stages of the disease. There have been no 

earlier studies on the role of regulatory T cells in the immunemodulation associated 

with AN. In this work we examined the ratio, function and cytokine producing ability of 

regulatory T cells and their cell network along with the activation kinetics of CD4+ 

cells after different in vitro stimulants and intracellular stains analyzed with the flow 

cytometric technique. According to the measurements in adolescent AN patients the 

number and function of regulatory T cells and the relative number of the subgroups of 

dendritic cells does not change, and the reaction of monocytes to LPS is normal. 

 

Based on these results, there are probably other regulating mechanisms responsible for 

the immunologic changes observed in adolescent AN. However, we concluded that the 

IL-2 production of CD4+ cells is decreased in AN. We found in our study that the 

gamma interferon and IL-4 production of CD4+ cells in anorexia nervosa does not 

differ from the healthy control group.  
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We were the first to study the excitability of lymphocytes in AN and the kinetics of 

calcium-flux after cell activation. We concluded, that the membrane potential of 

circulating lymphocytes is normal in AN, however after activation it takes twice as long 

to reach the maximal calcium level as compared to the healthy control group. There is 

an association between the changes in activation characteristics and differences in 

calcium-flux kinetics with the decreased IL-2 producing ability.  

 

Development and persistence of eating disorders is a combined result of biological, 

psychological and social factors. Of these factors, there is an increased role of social 

norms regarding thinness, the behaviour and attitude of the parents in relation to body 

weight, the fear, anxiety and depression of parents regarding their child’s eating 

disorder, family connections, friends’ dietary habits and perceptions of body weight and 

body image. Several studies proved the multifactorial origin of eating disorders, where 

the family environment plays an important role.  

 

The familial interactions responsible for the development and persistence of AN were 

studied.. We were looking to determine whether there is a connection between the 

parents’ symptoms of anxiety and depression and their child’s depressive symptoms 

along with the objective and subjective characteristics of the child’s eating disorder. I 

also examined - considering circular causality as one of the major elements of family 

therapy – what the connection is between the child’s eating disorder and the parents’ 

mood and anxiety. We can expand the evidence for the presence of circular causality – 

like enmeshment, parental overprotection and increased anxiety level known from the 

literature to be present in families with eating disorder - playing a role in the 

development of AN with our family studies. According to our conclusions, a decrease in 

the AN child’s body mass index increases the anxiety of the parents and the depressive 

symptoms of the mother. The degree of the parents’ anxiety has an effect on the child’s 

eating disorder and also has an impact in the development of depressive symptoms. The 

child responds to the increased parental anxiety with further weight loss. There is a 

circular association between the depressive symptoms of a girl with eating disorder and 

her parents’ reaction. It is proved that the family members have a mutual impact on each 
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other’s emotional state. We were able to identify with our study the vicious circles lying 

between the child’s anorectic symptoms and the parents’ depression and anxiety.   

 

It is essential to involve the parents, to assess and treat their anxiety and depression 

when we treat children and adolescents with eating disorders.  According to the above, 

family therapy should be considered a first line treatment in adolescent anorexia 

nervosa.  

 

In my theses I tried to emphasize the complex, bio-psycho-social approach of this 

disease with the unit of seemingly distant areas, such as anthropometrics, immunology 

and family examinations. I have examined three areas, which although use different 

research conceptions and methods, help in the early recognition of the disease with 

better interpretation of potential somatic complications and effective therapeutic 

strategies.  

 

1. Pászthy B, Švec P, Vásárhelyi B, Túry F, Mazzag J, Tulassay T, Treszl A: 

Investigation of regulatory T cells in adolescents with anorexia nervosa.Eur J Clin 

Nutr 2007; (IF 2,163 elfogadva, megjelenés alatt) 

2. Švec P, Vásárhelyi B, Pászthy B, Körner A, Kovács L, Tulassay T, Treszl A:  

Do regulatory T cells contribute toTh1 skewness in obesity? Exp Clin Endocr Diab 

2007; (IF 1,367 elfogadva, megjelenés alatt) 

3. Pászthy B: A gyermek-és serdülıkorban kezdıdı anorexia nervosa szomatikus 

szövıdményei. Orvosi Hetilap, 2007; 148 (9): 405-412  
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7. TÉZISEK 

Vizsgálataim során a következı megállapításokat tettem 

A gyermek- és serdülıkorú anorexia nervosa betegek testfejlettségi és tápláltsági 

jellemzıi. Antropometriai vizsgálatok 

1. Gyermek- és serdülıkorban a testtömeg adott életkori értéke, a referencia-

percentilisekben elfoglalt helye, önmagában nem ad megbízható információt 

az egyén tápláltságáról. 

2. A serdülıkori AN szőrésére gyermekorvosi, iskolaorvosi, védınıi 

gyakorlatban az életkor szerint elvárható testtömeg-index érték (az 50. p., 

vagy az átlag) –10% tekinthetı olyan határértéknek, amelynél kisebb 

értékek esetén lányoknál az AN esetleges fennállása valószínősíthetı.  

Az anorexia nervosa hatása a sejtek ativálhatóságára.  Immunológiai vizsgálatok 

3. Megállapítottuk, hogy anorexia nervosában a regulátoros T sejtek aránya, a 

dentritikus sejtek alcsoportjainak relatív száma nem változik, a monociták 

LPS-re adott válasza normális. Eredményeink szerint az antigén prezentáló 

sejtek és regulátoros T sejtek közti kapcsolat alapvetıen érintetlen AN-ban. 

4. Elsıként határoztuk meg a CD4+ T sejtek citokin termelı képességét AN-ban.  

Eredményeink szerint a CD4+ T sejtek gamma IF és IL-4 termelése AN-ban 

nem változik. A CD4+ sejtek gamma interferon és IL-4 termelése normális, 

IL-2 produkciója csökkent. 

5. Kimutattuk, hogy bár anorexia nervosában a keringı limfociták 

membránpotenciálja normális, az AN-s betegek limfocitáinak aspecifikus 

aktivációját követıen a kalciumszint-változás kinetikája egészséges 

kontrollokhoz és elhízott betegekhez képest eltérı. A különbség 

legfontosabb jellemzıje, hogy ingerlés hatására az AN-limfocitákban 

lassabban, közel kétszer hosszabb idı alatt alakul ki a maximális kalcium 

szint, mint a kontroll csoportokban.  Az aktivációs sajátosságok 

megváltozását támasztja alá az is, hogy AN limfocitákban az IL-2 szintek 

alacsonyabbak  
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A gyermek-és serdülıkori anorexia nervosa összefüggése a család pszichés 

állapotával 

6. Vizsgálatunkkal az anorexiás tünetek (karcsúság iránti késztetés, alacsony 

testtömeg-index), illetve a szülıi depressziós és szorongásos tünetek között 

meghúzódó önrontó köröket azonosítottunk.  

7. Megállapításaink szerint az AN-s gyermek testtömeg-indexének csökkenése 

fokozza a szülık szorongását és az anya depressziós tüneteit, s a szülıi 

szorongás mértéke visszahat a gyermek evészavarára, illetve hatással van 

depressziós tüneteinek kialakulására, míg a fokozott szülıi szorongásra a 

gyermek további testsúlycsökkenéssel válaszol.  

8. Cirkuláris összefüggés tapasztalható az evészavaros lány és szüleinek 

depressziós tünetei között. Bizonyítást nyert, hogy a családtagok 

kölcsönösen hatnak egymás hangulati állapotára.  

9. A gyermek hangulatának változását mindkét szülı jól érzékeli.  A szülıi 

észlelést nemcsak a gyermek tényleges depressziós tünetei, hanem a szülık 

aktuális szorongása is befolyásolja. A házastársak egymás észlelésére is 

hatnak, az apai észlelését saját depressziós tünetei nem, viszont az anya 

depressziója erıteljesen befolyásolja. 
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