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Jedzenie jako nałóg 
 
Niewielu jest ludzi, którzy nie mają problemów ze swoją wagą. Ludzie grubi, mimo że są tego 
świadomi, jedzą za dużo. Jak to się dzieje? Nareszcie wiemy na ten temat więcej. Nadwaga 
powoduje choroby i przyczynia się do wcześniejszej śmierci. Również picie i palenie 
powodują choroby i prowadzą do przedwczesnego zgonu, nie mówiąc już o zażywaniu 
twardych narkotyków. Tyle że alkohol, nikotyna, morfina, kokaina lub amfetamina to 
substancje, które wywołują uzależnienie, a więc nawet ich najmniejsze ilości oddziałują na 
mózg, co ma wpływ na zmianę odczuwania i zachowania. Mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka, że pożywienie to coś zupełnie innego.  
 
Jednak od dawna powszechnie wiadomo, że między patologicznymi zachowaniami 
żywieniowymi, szczególnie bulimią, a narkotykami istnieje pewne podobieństwo. Od kilku lat 
neurobiologia dostarcza wiedzę wskazującą na ścisły związek odżywiania z nałogiem. Warto 
poświęcić temu zagadnieniu czas, bo tylko jego zrozumienie daje szansę świadomego 
sterowania nawykami żywieniowymi.  
 
Głęboko w mózgu znajduje się ośrodek nerwowy, który w sytuacji odbieranej jako lepsza niż 
oczekiwana daje sygnał, by rozpoznać i nauczyć się szybko, od czego ona zależy oraz w jakich 
warunkach występuje, żeby organizm mógł dłużej przeżywać stan, w którym jest mu dobrze. 
Wraz z aktywacją tego systemu dochodzi do wzmożonego wydzielania dopaminy, co po 
pierwsze powoduje, że pamięć robocza i świadomy proces przetwarzania informacji są 
wydajniejsze, a po drugie usprawnia przenoszenie treści zapisanych tymczasowo do pamięci 
długotrwałej.  
 
Ponadto dochodzi do wydzielania endogennych opioidów do płatów czołowych, co jest 
odbierane subiektywnie jako przyjemne. W tym systemie zatem proces uczenia się 
i odczuwania przyjemności są ze sobą ściśle powiązane. Neuroanatomia i psychiatria 
nazywają ten system szlakiem dopaminergicznym mezolimbiczno-mezokortykalnym. Nazwa 
„dopaminergiczny” pochodzi od neuronów, które biorąc udział w tym szlaku, używają na 
pierwszym miejscu neurotransmitera dopaminę. Określenie „mezolimbiczno-
mezokortykalny” zostało dodane, gdyż istnieją jeszcze inne szlaki dopaminergiczne (szlak 
tuberoinfundibularny, czyli guzkowo-lejkowy, jak i szlak nigrostriatalny). System ten jest 



określany w literaturze, zależnie od przekonań i perspektywy, jako układ nagrody, ośrodek 
przyjemności, ośrodek pożądania. My będziemy go dalej określać jako dopaminergiczny 
ośrodek odczuwania przyjemności.  
 
Istnienie każdego organizmu zależy od pozyskiwania i przyjmowania pokarmu. Dlatego też 
system ten jest niezbędny do przeżycia, a do najważniejszych bodźców, które go aktywują, 
należy (obok rozmnażania) właśnie odżywianie. Celem przyjmowania pokarmu jest 
w większości przypadków, pomijając niektóre lokale gastronomiczne, sprawianie 
przyjemności. Pożywienie działa jak wzmocnienie pozytywne nie tylko na zwierzęta biorące 
udział w doświadczeniach, lecz także na ludzi. Motywującą siłę jedzenia zna każdy, kto choć 
raz namawiał dziecko do bohaterskiego czynu, oferując w zamian lody, lub kto był na 
zakupach w supermarkecie z pustym żołądkiem.  
 
Środki uzależniające również aktywują dopaminergiczny ośrodek przyjemności, tyle że 
farmakologicznie i bezpośrednio, bez towarzyszącej jedzeniu przyjemności. Wywołują one 
zatem przyjemne doznania, jednak treści tych odczuć nie zostają zapamiętane i wyuczone, 
ponieważ substancje uzależniające silniej aktywują system niż doznania psychologiczne. 
Oznacza to, że przyjemne odczucia wywołane przez te substancje są silniejsze od 
wywołanych przez jedzenie lub seks. To natomiast sprowadza uzależnienie do tego, czym 
w rzeczywistości jest: patologicznym, długotrwałym, skrajnie szkodliwym dla zdrowia 
zachowaniem, które trudno jest zmienić.  
 
Z perspektywy neurobiologii systemowej fenomen uzależnienia jest zasadniczo ściśle 
związany z przyjmowaniem pokarmu. To przekonanie, wynikające z różnych przesłanek, 
można potwierdzić i wyjaśnić na podstawie niezbitych empirycznych dowodów. 
 
Przyjęcie pokarmu powoduje wydzielanie dopaminy, której ilość koreluje z radością 
z jedzenia. U osób z nadwagą wydzielanie dopaminy mające związek z jedzeniem jest 
obniżone. Aby więc uzyskać „przyjemny” efekt, muszą one zjeść więcej. Podobnie dzieje się, 
gdy zablokuje się receptory dopaminowe w prążkowiu za pomocą antagonistów receptorów 
dopaminowych D2. Wówczas pozytywne wzmocnienie wywołane przyjmowaniem pokarmu 
jest niższe, co skutkuje zwiększeniem ilości jedzenia. W ten sam sposób reagują zarówno 
szczury, jak i ludzie. Agoniści receptorów dopaminowych natomiast mają działanie 
odwrotne. Dzięki nim pożywienie silniej wzmacnia pozytywnie, co prowadzi do zmniejszenia 
ilości przyjmowanego pokarmu. U osób z nadwagą stwierdza się mniejszą ilość receptorów 
dopaminergicznych, dlatego też od kilku lat trwają dyskusje na temat tego, czy przyczyną 
zwiększonego przyjmowania pożywienia nie jest właśnie niedoczynność dopaminergicznego 
ośrodka odczuwania przyjemności. 
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