
A TÚLEVÉSES ZAVAR
(BINGE EATING DISORDER)
GYÓGYSZERES KEZELÉSE

Az evészavarok spektruma folyamatosan változik. A klasszikus-

nak számító anorexia és bulimia mellett új típusok jelentek meg az

elmúlt két évtizedben. Az obesitas túl nagy csoportjából így vált le

a túlevéses zavar, vagy falászavar (binge eating disorder, BED),

amelyet Spitzer és mtsai (1992) írtak le. Az új szindróma hamar

meg is jelent a DSM-IV-ben, majd annak átdolgozott változatában

(APA, 2000), még a további vizsgálatokra szoruló zavarok között,

s hazai ismertetések is napvilágot láttak (Túry és Szabó, 2000;

Szumska és Dudás, 2008). Tulajdonképpen az obesitas és a buli-

mia közötti állapotról van szó: falási epizódok jelentkeznek, de

nincsenek a bulimiára jellemzõ kompenzáló viselkedésformák.

Ennélfogva a betegek mintegy 50%-a elhízott.

A DSM-IV szerinti diagnosztikai kritériumok a következõk

(APA, 2000):

A) Visszatérõ falásrohamok, amelyeket a következõk jellemeznek:
1. Meghatározott idõ (például 2 óra) alatt olyan mennyiségû

étel elfogyasztása, amely meghaladja azt, amit az emberek többsé-
ge hasonló idõ alatt és körülmények között elfogyaszt.

2. A falásrohamok alatt kontrollvesztés érzése.
B) A falásrohamokat az alábbiak közül legalább három jellemzi:

1. Szokásosnál sokkal gyorsabb evés.
2. Evés kellemetlen telítettségérzésig.
3. Nagy mennyiségû étel elfogyasztása éhségérzés nélkül.
4. Magányos evés a nagy mennyiségû étel elfogyasztása kap-

csán érzett szégyen miatt.

5. A túlevések után megjelenõ bûntudat, undor, lehangoltság.
C) Jelentõs distressz a falásrohamokra vonatkozólag.
D) A falásrohamok átlagosan legalább hetente két napig jelennek
meg hat hónapon keresztül
E) A falásroham nem társul rendszeres kompenzáló viselkedéssel.

Az epidemiológiai adatok szerint a BED gyakorisága a népesség-

ben 1-3%, az elhízottak között pedig 5-8% (áttekintés: Szumska és

Dudás, 2008). A kezelésre jelentkezõ elhízottak között a prevalen-

cia eléri a 30%-ot is. A komorbiditás illetõen ki kell emelni, hogy

BED-ben a major depresszió élettartam-prevalenciája 47% (Specker

és mtsai, 1994). Ez jóval meghaladja az egyéb elhízottak körében

észlelhetõ hasonló adatokat, és az antidepresszívumok alkalmazá-

sának indoka lehet.

A BED megjelenése természetszerûleg elõtérbe hozta a kezelési

lehetõségek kimunkálását. A pszichoterápiák között kognitív-vi-
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selkedésterápiát és interperszonális pszichoterápi-

át szoktak alkalmazni. A farmakoterápiás vizsgá-

latok is hoztak eredményeket (hazai áttekintés:

Németh és Túry, 2008). Visszatérõ nehézséget je-

lentett azonban az, hogy a falásrohamok esetleges

megszûnése mellett általában nem következett be

testsúlycsökkenés sem pszichoterápiával, sem

farmakoterápiával.

Ismert, hogy a bulimia kezelésében az anti-

depresszívumoknak a depresszió meglététõl füg-

getlenül is van szerepük. Ebbõl következett, hogy

BED-ben is végeztek antidepresszívumokkal vizs-

gálatokat, bár nem olyan kiterjedten, mint bulimi-

ában. Elsõsorban az SSRI-ket próbálták ki. Hud-

son és mtsai (1998) multicentrikus vizsgálatában a

fluvoxaminnal történõ 9 hetes kezelés szignifi-

kánsan csökkentette a falásrohamokat és a test-

súlyt is, de ez nem függött a depressziós tünetektõl

– a depresszió és az evészavartünetek tehát itt is

szétváltak, mint azt bulimiában számos vizsgálat-

ban tapasztalták már. Kontrollált vizsgálatok tör-

téntek még flexibilis dózisban alkalmazott citalo-

prammal, fluoxetinnel és sertralinnal is, és ezek is

hasonló eredményt hoztak, mint a fluvoxamin (át-

tekintés: Riedl és mtsai, 2008).

Az antidepresszívumok mellett a hangulatstabi-

lizáló antikonvulzív szerekkel is végeztek elemzé-

seket. 25-600 mg/nap dózisban adott Topiramattal

végzett kettõs vak kontrollált vizsgálatban csök-

kent a testsúly, a falásrohamok száma és a de-

presszió tünetei is (McElroy és mtsai, 2007). Lé-

nyeges, hogy a topiramat pszichoterápiával együtt

alkalmazva növelte a kognitív-viselkedésterápia

hatékonyságát (Claudino és mtsai, 2007). Ez a

kombinált kezelések hasznára hívja fel a figyel-

met a bulimiához hasonlóan.

A harmadik jelentõsebb gyógyszercsoport, mely-

nek hatékonyságát igazolni sikerült a BED kezelé-

sében, a centrálisan ható étvágycsökkentõké. Ezek

közül a szerotonin és a noradrenalin visszavételét

gátló sibutramin hatékonyságát több kontrollált

vizsgálat támasztotta alá. Wilfley és mtsai (2008)

304 beteget kezeltek 24 hetes placebo-kontrollált

vizsgálatban napi 15 mg sibutraminnal, és a falás-

rohamok, a testsúly, valamint a társuló pszichopa-

tológiai tünetek is szignifikánsan csökkentek.

Mellékhatásként szájszárazság, obstipáció, fejfá-

jás, alvászavar és szédülés jelentkezett.

A NICE kezelési vezérfonala szerint (National

Institute for Clinical Excellence, 2004) a BED ke-

zelésében a lépcsõzetes ellátásra érdemes töreked-

ni. Az önsegítés és/vagy a farmakoterápia jelenti

az elsõ lépést, s ha ez nem elég, kognitív-viselke-

désterápia javasolt. Terápia rezisztencia esetén

egyéb pszichoterápiás módszerek javasolhatók.

Az útmutató kiemeli, hogy a kezeléssel párhuza-

mosan ajánlott testsúlycsökkentõ programokban

való részvétel is. Ez az ajánlás is arra utal, hogy a

BED kezelése – a többi evészavarhoz hasonlóan –

komplex és nehézségekkel tarkított folyamat.

Túry Ferenc, Németh Attila
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