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Abstract 

Bulimia nervosa is one of the most common eating disorders. The disease manifests in episodes of binge eating, 

accompanied by attempts to get rid of the food eaten by vomiting, taking laxatives, exercising, or reducing food 

and calorie intake during other meals, along with excessive concerns, regarding weight and appearance. The 

disease is more common in the Western culture, among women, especially among younger aged (usually 

beginning in late adolescence). The onset of the disease is influenced by biological and environmental factors. 

Due to laxative use, hypokalemia and arrhythmias may develop; due to vomiting – enamel damage and voice 

changes. Bulimia nervosa is diagnosed, if, during the last 3 months, the patient had at least 1 episode of binge 

eating per week, accompanied by compensatory actions (vomiting, taking laxatives, exercising, or reducing 

food and calorie intake during other meals). Treatment is started with psychotherapy, if it does not help or the 

patient is additionally diagnosed with depression, SSRI or SNRI treatment is added. 80% of treated patients 

achieve remission of the disease.  

Aim: to determine the epidemiology, etiology, symptoms, diagnostics, treatment, and prognosis of bulimia 

nervosa. 

Methods: a systematic review of the literature was performed using the PubMed medical database. Selected 

articles examining the etiology, epidemiology, symptoms, diagnostics, treatment, and prognosis of bulimia 

nervosa. English word combinations were used for search: bulimia nervosa, eating disorder, bulimia, bulimia 

diagnostics, bulimia treatment.  

Conclusions: after systematic literature review was conducted, the epidemiology, etiology, symptoms, 

diagnostics, treatment, and prognosis of bulimia nervosa were presented. 

Keywords: bulimia nervosa, eating disorders, bulimia, psychiatry.  
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Santrauka  

Nervinė bulimija – vienas dažniausių valgymo sutrikimų. Liga pasireiškia persivalgymo epizodais, lydimais 

bandymais atsikratyti suvalgyto maisto jį išvemiant, vartojant vidurius laisvinančius vaistus, intensyviai 

sportuojant arba mažinant maisto kiekį bei kaloringumą kitų valgymų metu, bei per dideliu susirūpinimu 

išvaizda ir svoriu. Liga dažnesnė vakarų kultūroje, moterų tarpe bei jaunesniame amžiuje (dažniausiai prasideda 

vėlyvoje paauglystėje). Ligos atsiradimui įtakos turi biologiniai bei aplinkos faktoriai. Dėl  laisvinamųjų 

vartojimo galima hipokalemija, širdies ritmo sutrikimai, dėl vėmimo – emalio pažaida, balso pokyčiai. Nervinė 

bulimija diagnozuojama, jei per pastaruosius 3 mėnesius  pacientui per savaitę pasireiškia bent 1 persivalgymo 

epizodas, lydimas kompensacinių veiksmų (vėmimo, laisvinamųjų vaistų vartojimo, intensyvaus sportavimo 

arba maisto ribojimo kito valgymo metu). Gydymas pradedamas psichoterapija, jeigu tai nepadeda arba 

pacientas serga depresija, pridedamas gydymas SSRI ar SNRI. 80% gydomų pacientų pasiekia ligos remisiją. 

Tikslas: nustatyti nervinės bulimijos epidemiologiją, etiologiją, simptomatiką, diagnostiką, gydymą ir 

prognozę.  

Metodai: atlikta sisteminė literatūros apžvalga naudojantis „PubMed“ medicinine duomenų baze. Atrinkti 

straipsniai, nagrinėjantys nervinės bulimijos epidemiologiją, etiologiją, simptomatiką, diagnostiką, gydymą ir 

prognozę. Paieškai naudotos reikšminių žodžių kombinacijos anglų kalba: bulimia nervosa, eating disorder, 

bulimia, bulimia diagnostics, bulimia treatment. 

Išvados: atlikus literatūros apžvalgą, nustatyti nervinės bulimijos epidemiologija, etiologija, simptomatika, 

diagnostikos, gydymo ypatumai bei prognozė. 

Raktažodžiai: nervinė bulimija, valgymo sutrikimai, bulimija, psichiatrija.  
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Įvadas 

Valgymo sutrikimai – psichiatrinių ligų grupė, 

kuriai būdingas per didelis susirūpinimas išvaizda 

bei svoriu, kas sukelia psichinę ir fizinę 

simptomatiką. Dažniausiai pasitaikantys valgymo 

sutrikimai – nervinė anoreksija, nervinė bulimija 

bei persivalgymo sutrikimas. Nervinė bulimija 

pasireiškia dažniau nei anoreksija [1]. 

Epidemiologija 

Manoma, jog bendrojoje populiacijoje iki 1% 

žmonių serga nervine bulimija. Dėl to, jog bulimija 

sergantys pacientai dažniausiai yra normalaus 

svorio, liga dažnai lieka nepastebėta [2]. Nervinė 

bulimija – viena dažniausių psichiatrinių ligų 

moterų tarpe [3]. Tyrimais nustatyta, jog Vakarų 

šalyse iki 2,1% vyrų ir iki 7,3% moterų serga 

bulimija, kuomet kitose populiacijose iki 0,2% 

vyrų bei 0,46% – 3,2% moterų [4]. Dažniausiai liga 

prasideda 18 metų amžiuje, tačiau gali prasidėti ir 

vaikystėje arba jau suaugusiame amžiuje [5]. 

Etiologija 

Dvynių tyrimais įrodyta, jog nervinės bulimijos 

išsivystymui įtakos turi tiek genetiniai, tiek 

aplinkos faktoriai. Dvynių tarpe nervinės bulimijos 

rizika yra nuo 2,8% iki 4,2%. Aplinkos faktoriai 

susiję su asmenybės bruožais (maža savivertė, 

neurotiškumas) bei socialiniais veiksniais 

(santykiai šeimoje, svorio ir išvaizdos svarba 

aplinkoje) [6]. Valgymo sutrikimams, tarp jų ir 

nervinei bulimijai, sergamumui įtakos turi ir 

vaikystėje patirtos psichologinės traumos [23]. 

Nustatyta, kad sergantys nervine bulimija, dažniau 

linkę sirgti nervine anoreksija, alkoholizmu, 

panikos ir nerimo sutrikimais bei depresija [6]. 

Nervinės bulimijos ir alkoholizmo sąsaja ypač 

stipri, pacientai alkoholį vartoja siekdami 

sumažinti apetitą bei negalvoti apie maistą [23]. 

Nustatyta, jog sergantiems nervine bulimija labiau 

būdingi pokyčiai galvos smegenų baltojoje 

medžiagoje, ypač struktūrose, atsakingose už 

apetito reguliavimą ir skonį [7]. 24%-31% nervine 

bulimija sergančių pacientų anksčiau sirgo nervine 

anoreksija [25]. 

Simptomatika 

Esminis nervinės bulimijos simptomas – 

persivalgymo epizodai, lydimi  bandymais 

atsikratyti suvalgyto maisto jį išvemiant, vartojant 

vidurius laisvinančius vaistus, intensyviai 

sportuojant arba mažinant maisto kiekį ar 

kaloringumą kitų valgymų metu [25]. 

Persivalgymo epizodų metu suvalgoma daug 

maisto (vidutiniškai nuo 1500 iki 3530 kcal) per 

trumpą laiko tarpą (persivalgymų trukmė – iki 2 

valandų), būdingas savikontrolės praradimas [7]. 

Fiziologinėmis sąlygomis skandžio talpa yra iki 3 

l; persivalgymo metu gali būti suvalgoma iki 12 

litrų maisto, dėl ko skrandis gali plyšti, o pacientas 

– mirti. 2004 m. aprašytas atvejis, kuomet valgymo 

sutrikimais serganti mergina mirė nuo 

neurogeninio šoko, išsivysčiusio plyšus skrandžiui. 

Skrandyje rasta 5,6 l maisto ir skysčių, skrandis 

užėmė didžiąją dalį pilvo ertmės [8]. Po 

persivalgymo pacientai,  norėdami nepriaugti 

svorio, bando atsikratyti suvalgyto maisto jį 

išvemdami, vartodami vidurius laisvinančius 

vaistus arba mažindami maisto kiekį ir 

kaloringumą kitų valgymų metu [25]. Nors gali 

pasirodyti, jog išvemiant netenkama didžiosios 
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dalies suvartotų kalorijų, tačiau taip nėra. Viename 

tyrime, kuriame dalyvavo 17 normalaus svorio 

bulimija sergančių pacientų, nustatyta, jog 

nesvarbu, kiek persivalgymo metu buvo suvalgoma 

kalorijų, didžioji dalis kalorijų pasisavinama netgi 

išsivėmus [9].  

Sergantiems bulimija būdingi ir sisteminiai 

simptomai. Dėl vėmimo ar laisvinamųjų vaistų 

vartojimo, vystosi dehidratacija ir hipokalemija. 

Hipokalemija dažnesnė pacientams, naudojantiems 

laisvinamuosius vaistus, lyginant su pacientais, 

sukeliančiais vėmimą ar badaujančiais [10]. 

Hipokalemija didina aritmijų riziką. Ilgalaikėje 

perspektyvoje pacientai, sergantys nervine 

bulimija, turi didesnę širdies ir kraujagyslių ligų 

riziką, įskaitant širdies laidumo sutrikimus, 

miokardo infarktą, išeminę širdies ligą bei 

aterosklerozę [11]. 

Dėl skrandžio sulčių poveikio galima dantų emalio 

pažaida, padidėjęs dantų jautrumas, spalvos 

pokyčiai. Dėl vėmimo galimas pažandinių seilių 

liaukų patinimas, kas sąlygoja vizualią veido 

asimetriją [12]. Skrandžio sultims dirginant balso 

klostes galimi balso pokyčiai, panašūs į 

sergančiųjų gastroezofaginio refliukso liga [13].  

Vienas iš subtilesnių nervinės bulimijos požymių –  

Ruselio ženklas – nedidelės odos žaizdos krumplių 

paviršiuje. Žaizdos atsiranda dėl sąnarinių paviršių 

trynimo į dantis vėmimo sukėlimo metu [14]. 

 

Diagnostika 

2013 DSM-5 pakeisti nervinės bulimijos 

diagnozavimo kriterijai. Remiantis naujaisiais 

kriterijais, nervinė bulimija diagnozuojama, jei per 

pastaruosius 3 mėnesius pacientui per savaitę 

pasireiškia bent 1 persivalgymo epizodas, lydimas 

kompensacinių veiksmų (vėmimo, laisvinamųjų 

vaistų vartojimo, intensyvaus sportavimo arba 

maisto ribojimo kito valgymo metu). Remiantis 

DSM-4 kriterijais, nervinės bulimijos pagrindimui 

būtini bent 2 persivalgymo ir kompensacinių 

veiksmų epizodai per savaitę. Nustatyta, jog rečiau 

persivalgantys pacientai kliniškai nesiskiria nuo 

dažniau persivalgančių [15]. Taip pat DSM-5 

išskirta ligos sunkumo klasifikacija – lengvos, 

vidutinės, sunkios ar ypač sunkios eigos. Lengvos 

eigos ligai būdingi 1–3 persivalgymo epizodai per 

savaitę, lydimi kompensacinių mechanizmų, 

vidutinės eigos ligai būdingi 4–7 epizodai per 

savaitę, sunkios eigos ligai – 8–13, o ypač sunkios 

eigos –  14 ir daugiau epizodų per savaitę [22].  

  

Gydymas 

Nervinės bulimijos gydymas pradedamas nuo 

psichoterapijos [16]. Geriausiai į psichoterapiją 

įtraukti ir paciento šeimą; šeimos psichoterapija 

duoda geriausius rezultatus vaikų ir paauglių 

amžiaus grupėse [17]. Psichoterapijos tikslas – 

teisingo kūno suvokimo ir valgymo įpročių 

formavimas. Labai svarbi ir teisingai mityba – 

pacientai turi gauti pakankamai maisto ir kalorijų, 

užtikrinant sotumą, kad nebūtų provokuojami 

persivalgymo epizodai [18]. Jei psichoterapija 

neduoda reikiamo rezultato, arba jei kartu sergama 

depresija, parenkamas medikamentinis gydymas. 

Pirmaeilis farmakologinis gydymas – 

antidepresantais – selektyviais serotonino 

reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI) ar serotonino-

noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriais (SNRI). 

Tyrimais nustatyta, jog pacientų, sergančių sunkia 

nervinės bulimijos forma, smegenų skystyje 

mažesnės serotonino bei noradrenalino 
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koncentracijos [19]. Gydymas antidepresantais 

parenkamas individualiai, dažniausiai renkamasi 

sertraliną ar fluoksetiną (vaisto pasirinkimo gairės 

priklauso nuo šalyje taikomų metodikų) [20]. 

 

Prognozė  

Nervinės bulimijos prognozė, lyginant su nervine 

anoreksija, yra geresnė. Iki 80% gydomų pacientų 

pasiekia ligos remisiją [16].  Negydomi pacientai 

turi 1,74 iš 1000 mirties tikimybę, tai yra kasmet 

0,17 % sergančiųjų nervine bulimija miršta nuo 

šios ligos [21]. Tyrimais nustatyta, jog savižudybės 

rizika didžiausia sergantiems nervine bulimija, 

lyginant su kitais valgymo sutrikimais [24]. 

Išvados 

1. Nervinės bulimijos išsivystymui įtakos turi 

biologiniai bei aplinkos faktoriai. 

2. Epidemiologija – liga dažnesnė Vakarų 

kultūroje, moterų tarpe bei jaunesniame 

amžiuje (dažniausiai prasideda vėlyvoje 

paauglystėje). 

3. Simptomatika – liga pasireiškia persivalgymo 

epizodais, lydimais bandymais atsikratyti 

suvalgyto maisto jį išvemiant, vartojant 

vidurius laisvinančius vaistus, intensyviai 

sportuojant arba mažinant maisto kiekį ir 

kaloringumą kitų valgymų metu bei per 

dideliu susirūpinu išvaizda ir svoriu. 

4. Diagnostika – nervinė bulimija 

diagnozuojama, jei per pastaruosius 3 

mėnesius pacientui per savaitę pasireiškia bent 

1 persivalgymo epizodas, lydimas 

kompensacinių veiksmų (vėmimo, 

laisvinamųjų vaistų vartojimo, intensyvaus 

sportavimo arba maisto ribojimo kito valgymo 

metu). 

5. Gydymas pradedamas psichoterapija. Jeigu tai 

nepadeda arba pacientas serga depresija, 

pridedamas gydymas SSRI ar SNRI. 

6. Prognozė – 80% gydomų pacientų pasiekia 

ligos remisiją. 
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