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Psychické poruchy ako poruchy neuronálnych okruhov

Psychické poruchy ako vývojové poruchy

Psychofarmaká v akútnej a dlhodobej liečbe

Varia
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Valdoxan® je účinný 
v liečbe depresívnych 
pacientov,  keď je prítomná:

● depresívna nálada 2
● anxieta 3
● anhedónia 4

Valdoxan 25 mg fi lmom obalené tablety
Zloženie*: Valdoxan 25 mg: fi lmom obalená tableta obsahuje 25 mg agomelatínu. Obsahuje laktózu ako pomocnú 
látku. Indikácie*: Liečba epizód veľkej depresie u dospelých. Dávkovanie a spôsob podania*: Odporúčaná dávka je 
25 mg raz denne, užitá perorálne pred spaním. Po dvoch týždňoch liečby, ak nenastalo zlepšenie symptómov, môže 
byť dávka zvýšená na 50 mg raz denne. Testy pečeňových funkcií sa majú vykonávať u všetkých pacientov pred začatím 
liečby**. Liečba sa nesmie začať, ak transaminázy presiahnu 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia (pozri 
časti “Kontraindikácie“ a „Upozornenia“). Počas liečby sa majú transaminázy pravidelne monitorovať po približne troch 
týždňoch, šiestich týždňoch (koniec akútnej fázy), po dvanástich týždňoch a dvadsiatich štyroch týždňoch (koniec 
udržiavacej fázy), a potom nasledovne, keď sú klinicky indikované (pozri časť „Upozornenia“). Liečba sa má zastaviť, ak 
transaminázy presiahnu 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia (pozri časti „Kontraindikácie“ a „Upozorne-

nia“). Testy pečeňových funkcií sa majú opäť vykonávať pri zvýšení dávky s rovnakou frekvenciou ako na začiatku liečby. Rozhodnutie zvýšiť dávku sa musí vykonať s prihliadnutím na vyššie riziko zvýšenia transamináz. Akékoľvek 
zvýšenie dávky na 50 mg sa má vykonať na základe pomeru prínos/riziko u jednotlivého pacienta a pri presnom dodržaní monitorovania pečeňových funkcií. Pacienti sa majú liečiť najmenej 6 mesiacov. Kontraindikácie*: Pre-
citlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Poškodenie funkcie pečene (napr. cirhóza alebo aktívne ochorenie pečene) alebo zvýšenie sérových transamináz presahujúce 3-násobok hornej hranice normálneho 
rozmedzia (pozri časti „Dávkovanie“ a „Upozornenia“). Súbežné používanie silných inhibítorov CYP1A2 (napr. fl uvoxamín, ciprofl oxacín) (pozri časť „Interakcie“). Upozornenia*: Prípady poškodenia pečene, vrátane zlyhania pečene 
(u pacientov s rizikovými faktormi poškodenia pečene bolo výnimočne hlásených niekoľko prípadov s fatálnym následkom alebo transplantáciou pečene), zvýšenie hladín pečeňových enzýmov presahujúcich 10-násobok hornej 
hranice normálneho rozmedzia, hepatitídy a žltačky boli hlásené u pacientov liečených Valdoxanom. Sledovanie funkcií pečene: Pred začatím liečby**: Liečba Valdoxanom sa má predpísať len po starostlivom zvážení prínosu a 
rizika u pacientov s rizikovými faktormi poškodenia pečene napr. obezitou/nadváhou/nealkoholovým tukovým ochorením pečene, diabetom, konzumáciou veľkého množstva alkoholu a u pacientov súbežne užívajúcich lieky 
spojené s rizikom poškodenia pečene. Počiatočné testy pečeňových funkcií sa majú vykonať u všetkých pacientov a liečba sa nesmie začať u pacientov, u ktorých počiatočné hodnoty ALT a/alebo AST > 3-násobok hornej hranice 
normálneho rozmedzia. Pri podávaní Valdoxanu pacientom so zvýšenými transaminázami pred liečbou (> horná hranica normálneho rozmedzia a ≤ 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia) je potrebná opatrnosť. 
Frekvencia testov pečeňových funkcií: testy pečeňových funkcií sa majú vykonávať u všetkých pacientov (pozri časť “Dávkovanie“). Ak sa rozvinú zvýšené sérové transaminázy u ktoréhokoľvek pacienta, majú sa testy pečeňových 
funkcií zopakovať do 48 hodín. Počas liečby: Liečba Valdoxanom sa má okamžite ukončiť, ak sa objavia symptómy alebo znaky možného poškodenia pečene, ak zvýšenie sérových transamináz presiahne 3-násobok hornej hranice 
normálneho rozmedzia. Po ukončení liečby Valdoxanom sa majú testy pečeňových funkcií pravidelne vykonávať, až kým sa sérové transaminázy nevrátia do normálu. Pacienti mladší ako 18 rokov: neodporúča sa. Starší pacienti 
(≥ 75 rokov): nemá sa používať. Starší pacienti s demenciou: nemá sa používať. Bipolárna porucha/mánia/hypománia: používať s opatrnosťou a ukončiť podávanie, ak sa u pacienta rozvíjajú manické symptómy. Samovražda/
samovražedné myšlienky: pacienti majú byť starostlivo monitorovaní. Kombinácia so silnými CYP1A2 inhibítormi: kontraindikované. Pomocné látky: obsahuje laktózu. Interakcie*: Kontraindikované: silné CYP1A2 inhibítory. Ne-
odporúča sa: alkohol, stredne silné CYP1A2 inhibítory. Fertilita, Gravidita*: neodporúča sa. Laktácia*: s opatrnosťou. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje*: Treba vziať do úvahy možný výskyt závratov 
a ospalosti. Nežiaduce účinky*: Časté: úzkosť, bolesť hlavy, závrat, ospalosť, nespavosť, migréna, nauzea, hnačka, zápcha, bolesť brucha, vracanie, zvýšené hladiny ALT a/alebo AST, zvýšené potenie, bolesť chrbta, únava. Menej 
časté: agitácia, podráždenosť, únava, agresivita, nočné mory, abnormálne sny, parestézia, syndróm nepokojných nôh, rozmazané videnie, tinitus, ekzém, pruritus, urtikária. Zriedkavé: mánia/hypománia, halucinácie, hepatitída, 
zvýšená hladina gama-glutamyltransferázy, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy, zlyhanie pečene, žltačka, erytematózna vyrážka, edém tváre a angioedém, zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti. Frekven-
cia neznáma: samovražedné myšlienky alebo správanie. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Agomelatín je melatonínergický agonista (MT1 a MT2 receptorov) a 5-HT2C antagonista. Agomelatín resynchronizuje cirkadiánne 
rytmy na zvieracích modeloch narušeného cirkadiánneho rytmu. Agomelatín zvyšuje uvoľňovanie noradrenalínu a dopamínu špecifi cky vo frontálnej kôre a nemá žiadny vplyv na extracelulárne hladiny serotonínu. 
Balenie*: 28 fi lmom obalených tabliet Valdoxanu 25 mg. Dátum revízie textu: 11/2014. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. Výdaj lieku 
je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. *Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme 
na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690. **Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku

Literatúra: 1) American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental health disorders: DSM-5 (5th ed.). Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 2013. 642 s. 2) 
Stahl SM et al. Agomelatine in the treatment of major depressive disorder: An 8-week, multicenter, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry.2010;71(5):616-626.  3) Stein DJ et 
al. Effi  cacy of the novel antidepressant agomelatine for anxiety symptoms in major depression. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2013;28: 151–159  4) Martinotti G, et al. Agomelatine 
Versus Venlafaxine XR in the Treatment of Anhedonia in Major Depressive Disorder: A Pilot Study. J Clin Psychopharmacol. 2012;32(4):487-491.
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Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
Sekcia biologickej psychiatrie

V. konferencia o biologickej psychiatrii
11. – 13. júna 2015

Štvrtok 11. jún 2015
09.00 – 10.00 hod. Klasifikácia v psychiatrii ako cesta ľudského poznania  Koordinátori: Černák, P., 
Minárik, P.

DSM – historická poznámka Minárik, P. (Pezinok, SR)
Nevýznamné významné diagnózy Bernát, J. (Šurany, SR)
DSM a RDoC systém Minárik, P. (Pezinok, SR)
Klasifikačné systémy ICD-11 a DSM-5 – pre a proti Korcsog, P. (Rimavská Sobota, SR)

10.30 – 11.30 hod. Problematika ľudskej sexuality Koordinátor: Šedivá, D.

Kam zmizli krivky? (Kult extrémnej štíhlosti verzus bio lo gická prirodzenosť) Šedivá D. (Trnava, SR)
Vplyv tehotnosti a pôrodu na sexualitu ženy Záhumenský, J. (Bratislava, SR)
Chcem naspäť svoju placentu! Jandová, K., Rusňák, I. (Bratislava, SR)
K problematike sexuálneho života pacientov po kar dio chi rur gickom výkone v staršom veku 
Selko, D. (Bratislava, SR)

11.45 – 12. 45 hod. Teória a prax v liečbe schizofrénie a ADHD dospelých (Podporené edukačným 
grantom spoločnosti Eli Lilly Slovakia)

Strategie volby dlouhodobě působícího antipsychotika Mohr, P. (Praha, ČR)
Diagnostika a liečba ADHD v ambulantnej praxi Vavrušová, L. (Bratislava, SR)

12.45 – 13.45 hod. OBED

13.45 – 15.00 hod. Animálne modely mentálnych porúch Koordinátori: Riečanský, I., Hlaváčová, N.

Animálne modely v psychiatrii Riečanský, I. (Bratislava, SR, Viedeň, Rakúsko)
Depresia v animálnych modeloch Hlaváčová, N. (Bratislava, SR)
Využitie experimentálnych zvierat vo výskume schi zo frénie Murínová, J., Riečanský, I. (Bratislava, 
SR, Viedeň, Rakúsko)
Animálne modely autizmu Olexová, L., Štefánik, P., Kršková, L. (Bratislava, SR)
Senzomotorický gatting súvisí s genotypom neu ro nál nej syntázy oxidu dusnatého Rovný, R., Rohá
riková, V., Murínová, J., Cimrová, B., Repiská, G., Minárik, G., Riečanský, I. (Bratislava, SR, Viedeň, Ra kús ko)

5.15 – 16.30 hod. Neurobiológia v pedopsychiatrii  Koordinátori: Tonhajzerová, I., Ondrejka, I.

Zápalová aktivita pri autizme – možný pato me cha niz mus kardiovaskulárnych komplikácií? 
Tonhajzerová, I., Mokrá, D., Bujňáková, I., Mikolka, P., Hrtá nek, I., Mešťaník, M., Ondrejka, I. (Martin, SR)
Neurobiologické koreláty stresovej odpovede Mešťaník, M., Mešťaníková, A., Ondrejka, I., 
Tonhajzerová, I. (Martin, Slovensko)
Go/NoGo test a sympatiková underarousal v pe do psy chiatrii – áno či nie? Mešťaníková, A., 
Ondrejka, I., Hrtánek, I., Šnircová, E., Mešťaník, M. (Martin, Slovensko)
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Sú poruchy autistického spektra spojené so sympa ti ko vou dysreguláciou? Bujňáková, I., Ondrejka, 
I., Hrtánek, I., Šnircová, E., Mešťaník, M., Tonhajzerová, I. (Martin, SR)
16.45 – 17.30 hod.
Vyznamní "cvoci" su medzi matematikmi, informatikmi aj psychiatrami Grošek, O. (Bratislava, SR)

17.45 – 18.45 hod. Otvorenie V. konferencie o biologickej psychiatrii

19.00 – 20.00 hod. Ako komunikácia s pacientom ovplyvňuje priebeh, výsledky a prognózu 
liečby pacienta so schizofréniou (Sympózium spoločnosti Janssen)

Komunikačné a rozhodovacie dimenzie starostlivosti o pacienta so schizofréniou Pečeňák, J. 
(Bratislava, SR)
Optimalizácia starostlivosti o pacienta so schizofréniou prevodom na LAI antipsychotikum 
Dragašek, J. (Košice, SR)
Aké sú výhody LAI v bežnej ambulantnej praxi? Vavrušová, L. (Bratislava, SR)

20.00 hod. VEČERA

Piatok 12. jún 2015
08.00 – 09.30 hod. Moderné možnosti liečby psychických porúch  Koordinátori: Vavrušová, L., Forgáčová, Ľ.

Význam biologických validátorov pri klasifikovaní psy chických porúch v DSM-5 Forgáčová, Ľ. 
(Bratislava, SR)
Antipsychotická liečba „šitá na mieru pacienta“ Vavrušová, L. (Bratislava, SR)
Pohľad farmakoekonóma na súčasnú psycho far ma ko lógiu Skoupá, J. (Praha, ČR)
Sprievodná a pokračujúca farmakologická liečba pri ECT v terapii afektívnych porúch
Dragašek, J. (Košice, SR)

Krst knihy: Kapitoly z psychopatológie 7. XVIII. Guen sber gerov a XIII. Dobrotkov deň. 2014. Ľ. 
Forgáčová, A. Heretik (eds).

09.45 – 11.00 hod. Neurobiologické koreláty psychických porúch Koordinátori: Pečeňák, J., Izáková, Ľ.

Rozpoznávanie vlastnej tváre u pacientov so schi zo fréniou Pečeňák, J., Kopeliovič, B., Turček, M. 
(Bratislava, SR)
Biomarkery pri demenciách a ich využiteľnosť v kli nic kej praxi Králová, M., Mészáros Hideghéty, 
B., Matejčíková, T., Gmitterová, K. (Bratislava, SR)
Depresia a metabolický syndróm Matisová, M., Režnáková, V., Segeda, V., Králová, M. (Bratislava, SR)
Paranoidné psychózy druhej polovice života André, I., Izáková, Ľ., Vašečková, B. (Bratislava, SR)
11.15 – 12.00 hod.
Komplexní příčiny schizofrenie – nové poznatky Hosák, L. (Hradec Králové, ČR)

12.00 – 13.00 hod. Štandardná liečba depresie – môžeme očakávať viac (Sympózium spoločnosti 
Servier) Koordinátor: Vavrušová, L.

Miesto agomelatínu medzi štandardnými anti dep re sívami Forgáčová, Ľ. (Bratislava, SR)
Od zlepšení depresivní nálady k obnově radosti ze života Anders, M. (Praha, ČR)
Ako funguje agomelatín na fungovanie pacienta (kazuistiky) Janíková, Z. (Liptovský Mikuláš, SR)

13.00 – 14.00 hod. OBED

2
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14.00 – 15.15 hod. Neuronálne okruhy Koordinátori: Minárik, P., Hašto, J.

Reziliencia – neurobiologické aspekty a význam pre klinickú prax Hrubý, R. (Martin, SR)
Pohlavie a mozog – fakty alebo artefakty? Minárik, P. (Pezinok, SR)
Pohlavie a mozog – čo s tým? Minárik, P. (Pezinok, SR)
Od psychickej traumy k epigenetike a psychoterapii Hašto, J. (Bratislava, SR, Olomouc, ČR)
15.30 – 16.15 hod. 
Responding to mental health needs of women and men affected by child maltreatment and 
intimate partner violence Herrman, H., MoellerSaxon, K., Davis, E., DiazGranados, N., Stewart, D. 
(Melbourne, Austrália, Toronto, Kanada)

16.15 – 16.30 hod. PRESTÁVKA
Počas prestávky krst knihy:
Janíková, Z.: Vplyv architektúry spánku na pa mäť a možnosti ovplyvnenia antidepresívami

16.30 – 18.00 hod. Varia I Koordinátori: Pospíšil, R., Breznoščáková, D.

Skoré prodromálne príznaky a čas do prvej psy cho tickej epizódy u pacientov so schizofréniou 
Dubinská, S. (Košice, SR)
Zmena v kritériách pre ADHD v dospelosti v DSM-V. Pohľad z klinickej praxe Pospíšil, R. (Pezinok, SR)
Komorbidita úzkostných porúch a porúch osobnosti Breznoščáková, D. (Košice, SR)
Systém vyhľadávania/hľadania/chcenia ako vhod nej šia terminologická alternatíva pre systém 
odmeny Patarák, M. (Banská Bystrica, SR)

19.00 – 20.00 hod. Nová možnosť v liečbe depresie (Sympózium spoločnosti Lundbeck)

Nové multimodálne antidepresívum Pečeňák, J. (Bratislava, SR)
Kompletná remisia depresie = obnovená funkčnosť pacienta Králová, M. (Bratislava, SR)
Vortioxetín v liečbe depresie – hodnotenie účinnosti Izáková, Ľ. (Bratislava, SR)
Znášanlivosť liečby antidepresívami Vašečková, B. (Bratislava, SR)

20.30 hod. VEČERA

Sobota 13. jún 2015
08.30 – 09.30 hod. Závislosť od alkoholu – aktuality (Sympózium spoločnosti Lundbeck)

Význam opioidného systému pri závislosti od alkoholu Grohol, M. (Bardejov, SR)
Nalmefén v liečbe závislosti od alkoholu  Bodnár, B. (Košice, SR)
Redukčný prístup v liečbe závislosti od alkoholu v sú bo re kazuistík Turček, M., Lúčna, S., Višňovský, 
E. (Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, SR)

09.30 – 09.45 hod. PRESTÁVKA
Počas prestávky krst knihy: Jenčová, L.: Poruchy osobnosti u pato lo gic kých hráčov

09.45 – 11.00 hod. Varia II Koordinátori: Dubinská, S., Patarák, M.

Výskyt extrapyramídových príznakov u závislých so schizofréniou a bez nej, a u pacientov so 
schi zofréniou a bez závislostí Dubinská, S. (Košice, SR)
Pacientka s agenézou corpus callosum Lúčna, S. (Nové Mesto nad Váhom, SR)
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Psychóza spojená s Parkinsonovou chorobou u pa cien ta s hlbokou mozgovou stimuláciou 
nucleus sub tha lamicus Patarák, M. (Banská Bystrica, SR)
Atypická prezentácia mozočkového poškodenia – ce rebelárny kognitívno afektívny syndróm 
Pospíšil, R., Pechanová, Z., Luknárová, K. (Pezinok, SR )
Neurochemické zmeny počas spánku Janíková, Z. (Liptovský Mikuláš, SR)

11.00 – 11.15 hod. PRESTÁVKA
Počas prestávky krst knihy: André, I., Černák, P., Izáková, Ľ., Minárik, P.: Psychózy a schizofrénia 
vo vzťahu k užívaniu drog

11.15 – 12.30 hod. Varia III  Koordinátori: Zelman, M., Fiziková, I.

Neurobiologické aspekty nikotinizmu pri schizofrénii Fizíková, I., Drímalová, M. (Kremnica, Martin, SR)
Obsedantno-kompulzívna porucha a schizoob se dantná schizofrénia – porovnanie Provazník, V. 
(Bratislava, SR)
Fetálny alkoholový syndróm a prekrývajúce sa sym ptómy iných vývojových porúch Nosková, J. 
(Ružomberok, SR)
Sexuálne dysfunkcie etyl závislých Chovanec, M., Weiss, P. (Praha, ČR)
Lítium v nepsychotických indikáciách Zelman, M. (Hronovce, Brezno, SR)

12.30 – 13.30 hod. OBED

13.30 – 15.30 hod. Varia IV Koordinátori: Grohol, M., Dužek, J.

Anatómia závislostí  Grohol, M. (Bardejov, SR)
Suicidálne konanie počas hospitalizácie v psy chiat rickom ústavnom zariadení Karbula, I. (Trnava, SR)
ADHD v dospelosti a suicidalita  Luknárová, K., Pospíšil, R. (Pezinok, SR)
Behaviorálne a endokrinné koreláty pracovnej zá ťa že u zdravotníckych pracovníkov v náročných 
pre vá dzkach Selko, D., Ježová, D. (Bratislava, SR)
Minimálna cena práce ambulantného psychiatra Dužek, J., Bahledová, J., Gemza, E. (B. Štiavnica, 
Zvolen, SR)

15.30 hod. Ukončenie konferencie

POSTERY:
Zmena psychofarmakologickej liečby u pacientov Denného stacionára Psychiatrickej kliniky 
LF UK a UN v Bratislave v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 Krajčovičová, D., Matejčíková, 
T., Čaplová, T. (Bratislava, SR)
Biologické charakteristiky pacientov s prvou epizódou schizofrénie: retrospektívna klinická štúdia 
Forgáčová, Ľ., Heretiková Marsalová, A., Trebulová, K. (Bratislava, SR)
Klasifikácia psychofarmák – minulosť a súčasnosť Kořínková, V., Segeda, V. (Bratislava, SR)
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Paranoidné psychózy druhej polovice života 
ako samostatná diagnostická jednotka?

André, I., Izáková, Ľ., Vašečková, B.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava, 
Slovenská republika

Schizofrénia je v súčasnosti považovaná za celoživotné ocho
renie, ktoré sa najčastejšie manifestuje okolo 20. roku ži vo
ta. V poslednom období sa pozornosť odbornej ve rej nosti 
obracia stále viac k schizofrénii s neskorým za čiat kom ako 
k možnej „samostatnej entite“. Už Kraepelin si uve domoval, 
že hoci je pre „demenciu praecox“ typický skorý začiatok, 
existujú prípady (parafrénia, paranoja), kedy sa ochorenie 
prejaví až v neskoršom veku. Existenciu týchto psychóz 
do ka zuje nielen bežná klinická prax, ale doku mentuje ju 
aj viacero novších štúdií, ktoré preukázali, že až u 20 % 
pacientov psy chotické ochorenie začínalo v 5. decéniu.

Súčasné diagnostické systémy nemajú pre paranoidné 
psychózy druhej polovice života vytvorenú samostatnú 
diag nos tickú kategóriu a neobsahujú ani obmedzenia, pre 
ktoré by nemohla byť diagnostikovaná schizofrénia. Via
ce ro neurobiologic kých štúdií však naznačuje, že predsa 
len môže ísť o samostatný podtyp schizofrénie. Napríklad 
sa u týchto pacientov zistili zreteľné neuropatologické 
zme ny tau proteínu, ktoré vedú k zmenenej schopnosti 
trans por tovať neurotransmitery, zaznamenali sa aj zmeny 
v po me re šedej/bielej hmoty v gyrus parahippocampalis. 
Od liš né sú aj psychopatologické cha rak te ristiky, vyskytuje 
sa pre do všetkým paranoidná symptomatika, najčastejšími 
príz nak mi sú bludy a halucinácie, ktoré majú tendenciu 
sa chro nifikovať. Ochorenie viac postihuje ženy. Zvýšený 
je sú časný výskyt porúch zraku a sluchu. V prí pade, že 
je prítomný aj kognitívny a významnejší funkčný deficit, 
je zvýšené riziko rozvoja demencie v budúcnosti. Sú čas ný 
stav teda naznačuje, že by sa mohlo jednať o samostatnú 
„nozo logickú“ jednotku, na vyslovenie definitívnych zá ve rov 
je však potrebné ďalšie skúmanie.
Literatúra
 GIRARD, C., SIMARD, M. Elderly patients with very lateonset 

schizophrenialike psychosis and earlyonset schizophrenia: Cross
sectional and retrospective clinical findings. In Open Journal of 
Psychiatry. 2012, 2, 305 – 316.

Komorbidita úzkostných porúch 
a porúch osobnosti

Breznoščáková, D.

1. psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, 
Slovenská republika

Koncept komorbidity je v súčasnosti jednou z najdôležitej
ších oblastí psychiatrického výskumu, možno aj preto, že 
výskyt komorbidity pri duševných poruchách je 2,5krát 
častejší ako pri somatických ochoreniach. Úzkostné poru
chy sú jednými z najčastejšie sa vyskytujúcich psychic kých 
porúch a predstavujú vážny diagnostický a terapeutický 
prob lém, zvlášť, ak sa vyskytujú v komorbidite s inými psy
chic ký mi poruchami. Tri najfrekventovanejšie sa vys ky tu
jú ce ko mor bidné poruchy sú: poruchy osobnosti, po ru chy 
ná la  dy a abú zus návykových látok. Riziko aspoň jed nej 
akej koľ vek ko mor bidnej poruchy osobnosti je vysoké vo 
všet kých ty poch úz kostných porúch – v rozmedzí od 35 % 
pri post trau matickej stresovej poruche po 52 % pri ob se
dan tnokom pulzívnej poruche. Liečba komorbidných po rúch 
osob nos ti je kom plexnejšia, náročnejšia, drah šia a me nej 
op ti mis tická. 

Z celkového počtu viac ako 1 500 hospitalizovaných pa cien
tov sme počas roka identifikovali 9 % pacientov spĺ ňa jú cich 
kri tériá diagnózy úzkostnej poruchy (MKCH10). Pri šta tis
tic kom spracovaní sa potvrdil štatisticky významný rozdiel 
(p < 0,01) medzi ženami a mužmi vo výskyte úzkostných 
po rúch (χ2 = 10,19; OR = 2,14). Priemerný vek celej skupiny 
bol 35,6 roka.

Dominujúcou úzkostnou poruchou bola F 43 – Reakcia na 
ťaž ký stres a adaptačné poruchy, ktorá bola diagnostikovaná 
u 44 %, po nej nasledovala F 41 – Iné úzkostné poruchy, 
u 39,9 % pacientov. Na treťom mieste bola F 42 – Ob se
dantnokom pulzívna porucha u 10,5 % pacientov. Na os
tat nom bola F 40 – Fóbické úzkostné poruchy, ktorú malo 
5,6 % pacientov. Identifikovali sme prítomnosť poruchy 
osob nosti skoro u každého tretieho pacienta s úzkostnou 
po ruchou (27 %); od 17 % pri sociálnej fóbii (F 41.0) po 
100 % pri agorafóbii (F 40.0) a generalizovanej úzkostnej 
poruche (F 41.1). 

Práve rozpoznanie tejto komorbidity by mohlo v ko nečnom 
dôsledku prispieť k efektívnejšej liečbe a lepšej prognóze. 
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Sú poruchy autistického spektra spojené 
so sympatikovou dysreguláciou?

Bujňáková, I.1, Ondrejka, I.2, Hrtánek I.2, Šnircová, E.2, 
Mešťaník, M.1, Tonhajzerová, I.1

1  Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

2  Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica 
Martin, Slovenská republika

Úvod: Autonómna dysregulácia, ktorá je spojená s vyšším 
rizikom kardiovaskulárnej morbidity, významne súvisí 
s po ru chou autistického spektra (PAS). Elektrodermálna 
ak t i vita (EDA) je jedným z možných parametrov stanovenia 
sym pa tikového arousal. Cieľom práce bolo zistiť aktivitu 
sym pa ti ko vého nervového systému použitím analýzy EDA 
u detí s PAS. 

Metodika: Vyšetrenie absolvovalo 16 detí, 8 detí s PAS a 8 
zdravých detí rovnakého veku. Elektrodermálna aktivita 
(ProComp, Infinity) bola monitorovaná v supinačnej polohe 
(10 min.) a následne bola hodnotená EDA (µS). 

Výsledky: V skupine detí s PAS bola zistená signifikantne 
zvýšená veľkosť EDA v supinačnej polohe v porovnaní 
s kon trol nou skupinou (p = 0,036). 

Záver: Naše pilotné výsledky odhalili zvýšenú elektro der
málnu aktivitu u autistických detí, ktorá môže poukazovať 
na zvýšenú aktivitu sympatikového cholinergného systému 
v pokoji. Je známe, že práve sympatiková hyperaktivita je 
spojená so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení, 
a preto jej neinvazívne hodnotenie môže priniesť cenné 
poz nat ky pri poruchách autistického spektra. 

Podpora: VEGA 1/0087/14, BioMed (ITMS: 26220220187).

Sprievodná a pokračujúca farmakologická 
liečba pri ECT v terapii afektívnych porúch

Dragašek, J.

1. psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, 
Slovenská republika

Moderná farmakologická liečba depresie zahŕňa široké 
spektrum antidepresív používaných v monoterapii, ale často 
aj v kombináciách. Doteraz nebol systematicky skúmaný 
účinok antidepresívnej liečby počas elektrokonvulzívnej 
liečby a sú časné odporúčania nie sú v tejto oblasti jednotné. 
Napriek výsledkom niekoľkých klinických sledovaní nemož
no všeo becne odporučiť sprievodnú antidepresívnu liečbu 

na rutinné použitie počas prebiehajúcej ECT kúry. Zmyslom 
dis ku sie je redukovať riziko relapsu v období po ECT kúre 
a re dukovať riziká spojené s vedľajšími nežiaducimi účin
ka mi počas série ECT. 

Elektrokonvulzívna liečba sa odporúča aj v liečbe akútnej 
mánie, obzvlášť u pacientov, ktorí nedostatočne odpovedali 
na konvenčnú antimanickú farmakoterapiu. Podobne ako 
u pacientov so schizofréniou, dnes nemáme k dispo zícii 
úda je z vhod ne dizajnovaných klinických štúdií, ktoré by 
potvr dzovali rutinné použitie antipsychotickej medi kácie 
počas série ECT. Napriek tomu, že existujú údaje o ne vhod
nos ti kombinácie ECT a lítia z pohľadu narušenia kog ni tív
nych funkcií, sa v sú časnej literatúre neobjavujú zmienky 
o podobnom riziku pri kombinácii ECT a antipsychotickej 
liečby. 

Skoré prodromálne príznaky  
a čas do prvej psychotickej epizódy 
u pacientov so schizofréniou

Dubinská, S.

Psychiatrická klinika UNLP Košice, Slovenská republika

Liečba schizofrénie si vyžaduje generalizovaný prístup 
a jej skorý začiatok sa úzko spája s časom na dosiahnutie 
re mi sie, ako aj jeho stupňom. Preto včasná detekcia príz
na kov ochorenia v prodromálnej fáze pred prepuknutím 
psy cho tickej epi zódy zohráva významnú úlohu. Podľa lite
ra túry až 75 % pacientov prechádza prodromálnou fázou 
v troch štádiách. Pa cienti väčšinou hovoria o podprahových 
príznakoch, ktoré sa objavili asi rok pred prepuknutím prvej 
epizódy, 2 roky dozadu možno rozpoznať negatívne príznaky 
a v časovom úseku viac ako 2 roky reportujú nešpecifické 
afektívne a úzkostné symptómy. Čas do vypuknutia prvej 
epizódy Maier rozdeľuje na 4 fázy 1. premorbídna: bez psy
cho sociálneho postihnutia, ale s výskytom rizikových fak
torov a zvýšenej vulnerability; 2. skorá prodromálna fáza: 
pozostávajúca z ne špe cifických a ne ga tív nych, prevažne 
afektív nych príznakov; 3. neskorá prodromálna fáza cha
rak te ri zo va ná ate nuo va nými psychotickými príznakmi 
a in ter mi ten tnou psychózou a 4. psychotická s rozvojom 
schi zofrénie.

V našej štúdii sme hodnotili retrospektívne prítomnosť 
alebo absenciu depresívnych, anxióznych a obsesívne kom
pul zívnych sym ptómov a čas do rozvoja prvej epizódy. Sú
čas ne nás zaujímal výskyt inej psychiatrickej diagnózy sta
no ve nej ešte pred vypuknutím prvej epizódy schizofrénie.
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Výskyt extrapyramídových príznakov  
u závislých so schizofréniou a bez nej, 
a u pacientov so schizofréniou a bez závislostí

Dubinská, S. 

Psychiatrická klinika UNLP Košice, Slovenská republika

Extrapyramídové symptómy ako parkinsonizmus, dystónia, 
dyskinézia a akatízia sú dôsledkom porušenej motorickej 
fun kcie, ktorá sa spája s dlhodobou antipsychotickou lieč bou 
schizofrénie. EPS sa často exacerbujú aj užívaním psy cho
ak tívnych látok. Niektoré štúdie poukazujú na zvý še nú sen
zitivitu závislých na prejavy EPS pri užívaní anti psy cho tík. 
Súvisí to s vysokou hladinou dopamínu v striá te a vyššou 
okupanciou D2 receptorov a následnou hor šou subjektívnou 
od po ve ďou. Alkohol, kanabis i amfe ta mí ny majú výrazný 
vplyv na bazálne gangliá – skupinu subkortikálnych nukleí, 
ktoré sú zod povedné za vitálny voľný pohyb. Stimulujú 
stria tálnu dopaminergnú transmisiu prostredníctvom blo
kády a reverzie do pamínových receptorov. Signifikantná 
re duk cia pretrváva aj niekoľko mesiacov po detoxifikácii 
a je podobná ako u Parkinsonovej choroby. Štúdie s ko kaí
nom ukázali zvýšený výskyt rigidity a pokojového tre mo ru, 
symptómu, ktorý bol prí tomný aj po 12 mesiacoch ab sti nen
cie. Alkohol mení fungovanie bazálnych ganglií a vy tvá ra 
štrukturálne i pato fy zio logické zmeny v stria te. U ne psy
chotických pa cien tov zvýrazňuje kolísavé po hy by a esen
ciál ny tremor. V komorbidite závislostí so schi zo fré niou 
je viac spájaný s oro faciálnymi dyskinézami a akatíziou.

V našich súboroch sme použili na hodnotenie psychiatrických 
symptómov škálu PANNS a Calgary Depression Scale. Ex
tra pyramídové symptómy sme hodnotili podľa skóre ESRS 
a Barnsovej škály akatízie. Naše výsledky potvrdili, že 
psy choaktívne látky sú dôležitým faktorom výskytu EPS.
Literatúra
1.  HANSEN, L. K., NAUSHEEN, B., HART, D., KINGDON, D. 

Movement disorders in patients with schizophrenia and a history 
of substance abuse. In Human Psychopharmacology: Clinical and 
Experimental. 2013, 28, 2, 192.

2.  ZHORNITSKY, S., GINETTE AUBIN, G., DESFOSSÉS, J., 
RIZKALLAH, É., PAMPOULOVA, T., LIPP, O., CHIASSON, J.P., 
STIP, E., POTVIN, S. Predictors of Community Functioning in 

Schizophrenia and Substance Use Disorder Patients. In Community 
Mental Health Journal. 2013, 49, 3, 317.

3.  POTVIN, S., AUBIN, G., STIP, E. Antipsychoticinduced parkinsonism 
is associated with working memory deficits in schizophrenia
spectrum disorders. In European Archives of Psychiatry and Clinical 
Neuroscience. 2014.

Neurobiologické aspekty 
nikotinizmu pri schizofrénii

Fizíková, I.1, Drímalová, M.2 
1  Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica, 
Slovenská republika 

2  Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 
Martin, Slovenská republika 

40 – 90 % pacientov so schizofréniou fajčí nikotínové c iga
re ty, čo je podstatne viac ako v bežnej populácii alebo v po
rov na ní s pacientmi s inými vážnymi psychickými ocho
re nia mi. Faj čia ri so schizofréniou majú vyššiu spotre bu 
ciga riet a preferujú cigarety s vyšším obsahom niko tí nu 
v po rov na ní s faj čiar mi bez psychickej poruchy. Formou 
pred náš ky pre zen tujeme neurobiologické aspekty niko ti
niz mu a schi zofré nie, ich významné prepojenia a efekt ni
ko ti niz mu na jed notlivé príznaky schizofrénie s pomerne 
prek va pi vým záverom. 
Referencie 
1. DRAGAŠEK, J., KAFKA, J., KITKOVÁ, S. Aktuálne otázky včasnej 

diagnostiky a intervencie pri prvých epizódach schizofrénie. In 
Alkoholizmus a drogové závislosti. 2012, supl. 1, str. 12.

2. POPAWAGNER, A. a kol. ROS and brain diseases: the good, the 
bad, and the ugly. In Oxid Med Cell Longev. 2013, p. 165 – 168.

Miesto agomelatínu medzi 
štandardnými antidepresívami

Forgáčová, Ľ.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty SZU, UNB Ružinov, 
Bratislava, Slovenská republika

Agomelatín, nové antidepresívum (v EÚ sa používa od 
r. 2009), je antagonista sérotonínového 5HT2C receptora 
a ne pria mo podmieňuje vyplavenie noradrenalínu aj dopa
mí nu. Ok rem toho antagonizuje sérotonínové 5HT2B re cep
to ry a ago nisticky pôsobí na melatonínové receptory MT1 
a MT2. Vzhľadom na nepriame noradrenergické a do pa mi
ner gic ké účin ky sa agomelatín v odbornej literatúre oz na
ču je aj ako Norepinephrine Dopamine Disinhibitor (NDDI). 

Jeho účinnosť sa opakovane potvrdila v liečbe akútnej epi
zó dy veľkej depresie aj v prevencii relapsu (Kennedy, Rizvi, 
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2010). Nedávno uskutočnená metaanalýza dvadsiatich pub
li ko vaných a nepublikovaných randomizovaných place bom 
kon trolovaných aj porovnávacích štúdií (zahr nu li 7 460 
participantov) ukázala, že agomelatín je účinné an ti dep
re sí vum, po rov nateľné so štandardnými anti de pre sí va
mi (Taylor et al., 2014). Výsledky neintervenčnej štúdie 
VIVALDI v rutinnej praxi potvrdili, že agomelatín zlepšuje 
depresívne príznaky, normalizuje funkčnosť v bežných den
ných aktivitách, upravuje spán kový rytmus a vyznačuje sa 
dob rou znášanlivosťou u pacientov s monoterapiou, ako aj 
u pa cientov s kombinovanou liečbou (Laux et al., 2014). 

V súlade s hypotézou o dopaminergickej regulácii moz
go vého systému odmeny, ktorý zodpovedá za hedonickú 
ka pa citu, dochádza pri liečbe agomelatínom u pacientov 
s dep re siou k ústupu anhedónie a zlepšeniu motivačných 
pro ce sov a oživeniu záujmov. Pozitívny účinok agomelatínu 
na an he dóniu predstavuje nová oblasť záujmu v rámci 
skú ma nia antidepresív. 

V priebehu ostatných rokov sa hromadia údaje aj z ex
pe ri men tálnych štúdií o tom, že agomelatín stimuluje 
neu ro genézu v oblasti hipokampu a redukuje stresom 
indu ko vané zvýšené vyplavovanie glutamátu v prefrontálnej 
aj frontálnej kôre, čo predstavuje nový potenciálny tera
peu tický mechanizmus, ktorý prevdepodobne súvisí s do
pa mi nergickou a ga baer gic kou moduláciou (Srinivasan et 
al., 2012, Pompili et al., 2012).
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Význam biologických validátorov pri kla
si fikovaní psychických porúch v DSM5 

Forgáčová, Ľ.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty SZU, UNB Ružinov, 
Bratislava, Slovenská republika

Klasifikácia duševných porúch DSM5 bola oficiálne zve
rej nená na jar v r. 2013. V porovnaní s predchádzajúcimi 
kla sifikáciami DSM priniesla viaceré zmeny, jednou z nich 
je reorganizácia hlavných diagnostických skupín, tzv. meta
štruktúra. Pracovná skupina (APA Diagnostic Spec tra 
Stu dy Group DSM5 Task Force), poverená reor ga ni zá
ciou kla si fikácie duševných porúch, označila organizáciu 
diag nóz DSMIV a MKCH11 na základe symptómových 
obra zov za zas taranú. Nová reorganizácia sa uskutočnila 
po mo cou klastrovej analýzy na základe vopred určených 11 
ex ter ných va li dačných kritérií: 6 rizikových (kauzálnych) 
fak to rov (spoločné genetické rizikové faktory, rodinné rizi
ko vé fak to ry, špe cifické spoločné rizikové faktory ži vot ného 
prost redia, spoločné substráty CNS, spoločné bio mar kery, 
spo loč né tem pe ramentové predpoklady) a 5 kli nic kých 
cha rak te ristík (priebeh ochorenia, spoločné sym ptó my, ko
mor bi dita, abnormity kog ni tívnych a emoč ných pro ce sov, 
od po veď na liečbu). Ukázalo sa, že poruchy sa na zák lade 
po dob nos ti združili do pia tich veľkých „klastrov“, resp. 
diag nos tic kých skupín. Autori konštatujú, že kaž dý klaster 
možno identifikovať na zák lade jed né ho neu ro bio lo gic ké ho 
znaku: abnormality neu rál neho sub strá tu (neu ro kog ni tív ny 
klaster), včasné a pretr vá va jú ce kog ni tív ne deficity (neu ro
vý vojový klaster), bio mar ke ry de fi ci tov infor mač ných pro
ce sov (psychózy), tem pe ra men to vý pred poklad ne ga tív nych 
emócií (emočný klaster) a tem pe ra men tový pred pok lad 
dezinhibície (externalizujúci klas ter). Reor ganizáciu diag
nos tic kých kategórií (metaštruk tú ra) na základe etio ló gie, 
genetických rizikových fak to rov a bio mar kerov, po va žujú 
au to ri za prínosnú nielen pre psy chiat rickú prax (t. j. zlep
še nie diagnostiky a liečby), ale aj pre sti mulovanie ďal šieho 
výskumu v psychiatrii. 

Kľúčové slová: DSM5, externé validátory, reorganizácia 
duševných porúch 
1. ANDREWS, G., GOLDBERG, D. P., KRUEGER, R. F., CARPENTER, 

W. T. et al. Exploring the feasibility of a metastructure for DSMV 
and ICD11: could it improve utility and validity? In Psychol Med. 
2009, 39 (12), p. 1 993 – 2 000.

2. BLASHFIELD, R. K., KEELEY, J. W., FLANAGAN, E. H., MILES, 
S. R. The cycle of classification: DSMI through DSM5. In Annu 
Rev Clin Psychol. 2014, 10, p. 25 – 51. 

3. WITTCHEN, H. U., BEESDO, K., GLOSTER, A. T. A new meta
struc ture of mental disorders: a helpful step into the future or 
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a harm ful step back to the past? In Psychol Med. 2009, Dec, 39 (12), 
p. 2 083 – 2 089. 

4. JABLENSKY, A. A metacommentary on the proposal for a meta
structure for DSMV and ICD11. In Psychological Medicine. 2009, 
39 (12), p. 2 099 – 2 103.

Biologické charakteristiky pacientov 
s prvou epizódou schizofrénie: 
retrospektívna klinická štúdia

Forgáčová, Ľ.1, Heretiková Marsalová, A.1, Trebulová, K.2

1  Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty SZU, UN Bratislava 
Ružinov, Slovenská republika

2  Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava, Slovenská 
republika 

Východisko a ciele: Schizofrénia sa vyznačuje komplexnou 
etiológiou, kde spolu s genetickými faktormi pôsobia aj ne
ge ne tické. Vyhodnotiť ich vzájomné prepájanie je veľmi 
ťažké. Údaj o výskyte ochorenia v príbuzenstve je dô le ži tou 
infor má ciou. Miera pravdepodobnosti ochorenia schi zo fré
nie sa zvyšuje z priemerného 1 % v celkovej po pu lácii na 
12 % pri výskyte schizofrénie u jedného z ro di čov. Roz hod li 
sme sa zistiť, aký častý je výskyt duševnej po ru chy v I. 
a II. stup ňo vom príbuzenstve u pacientov s I. epi zó dou 
schi zofrénie a s akými ďalšími charakteristikami tých to 
pa cien tov tento výskyt súvisí.

Metódy: Uskutočnili sme retrospektívnu analýzu všetkých 
pacientov s prvou epizódou psychózy schizofrenického 
spek tra (F20, F23, F25), ktorí boli prijatí na Psychiatrickú 
kli ni ku LF SZU UNB Ružinov v priebehu 10ročného ob
do bia 1999 – 2008. Vyhodnotili sme vybrané klinické, 
de mo gra fic ké a biologické charakteristiky: vek, pohlavie, 
vzde la nie, so ciálnu funkčnosť, dobu do prvej hospitalizácie, 
psy cho pa to lo gické symptómy, komorbiditu, genetické riziko 
(výs kyt duševnej poruchy v I. a II. stupňovom príbuzenstve) 
a lieč bu. Pomocou štatistických metód plánujeme skúmať 
vzá jom né vzťahy medzi jednotlivými charakteristikami 
a hľa dať ko re lá cie medzi genetickým rizikom a ostatnými 
pre mennými. 
Literatúra 
1. AGERBO, E., SULLIVAN, P. F. et al. Polygenic Risk Score, Parental 

socioeconomic Status, Family History of Psychiatric Disorders, and 
the Risk for Schizophrenia: A Danish PopulationBased Study and 
Metaanalysis. In JAMA Psychiatry. 2015 Apr 1. 

2. CRADDOCK, O. The British Journal of Psychiatry. 2010, 196, 92 – 95. 

3. PEČEŇÁK, J. Genetika schizofrénie. In Pečeňák, J. (ed). Kapitoly 
o schi zofrénii. Vydavateľstvo Osveta : Martin 2005, s. 61 – 70. ISBN 
8080632014.

Anatómia závislostí v kocke

Grohol, M.

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, 
Slovenská republika

Práca je rozdelená do dvoch častí. 

Prvú tvorí historický prehľad. Predstavy antického sveta 
o anatómii ľudskej psyché reprezentuje najlepšie Platónov 
tri partitný model (4. stor. pr. n. l.). Podľa neho časť duše 
nazývaná „epithymétikon“, ktorá je zodpovedná za lásku, 
hlad, smäd, vzrušenie, je umiestnená v krajine medzi pup
kom a bránicou. Tento model prijal aj Galénos (2. stor. 
n. l.), ktorý presnejšie lokalizoval tieto funkcie do ob las ti 
pe če ne. Hoci predstavy o galénovskej anatómii boli znač
ne na štr bené a po opravené vďaka Vesaliovi (16. stor.) 
a Willisovi (17. stor.), predstavy o fyziológii boli korigované 
až na pre lome 18. a 19. stor. Vtedy Gall (1798) prehlásil, 
že (všetky) ľudské schopnosti a sklony majú sídlo, základ 
v mozgu, pričom sa sústredil na výskum – dnes by sme 
po ve da li „modularity“ mozgovej kôry (učenie známe ako 
Schä del leh re, neskôr ako frenológia). Funkcie týkajúce sa 
vzťa hov a sexu umiestnil do záhlavia. Jeho nasledovník 
Spurz heim pri dal ku Gallovým funkciám aj tzv. orgán 
vý ži vy „ali men ta li tu“ (označovanú písmenom „X“), ktorú 
lo ka li zo val do spánkovej ob lasti. Prielom v oblasti výskumu 
pu dov učinili Olds a Milner začiatkom 50. rokov 20. stor. 
ob ja vom „centra slasti“ pri elektrickej sti mu lácii septálnej 
ob las ti potkana. Ich pokusy u ľudí reprodukoval zač. 70. 
ro kov Heath. Toto centrum slas ti anatomicky zod povedá 
štruk tú re nazývanej nucleus accumbens (Ariëns Kappers, 
1921), čo je vlastne neostro ohra ni čený prechod prednej 
časti nucleus caudatus do putamen. Spoločne s priľahlým 
tuber cu lum olfactorium tvorí u zvierat tzv. ventrálne stria tum 
(Heimer, 1978), analogicky priľahlá časť globus palli dus sa 
volá ventrálne pallidum a dnes sú považované za základ 
hedonických štruktúr. 

Druhá časť práce približuje kombinovaný model závislostí 
od Kooba a Volkowovej (2010), ktorí sú vedúcimi pred sta
viteľmi súčasnej americkej adiktológie. Koob a LeMoal 
(1997) predpokladajú, že v adiktívnom cykle hrajú kľú čo vú 
úlo hu tri komponenty: 1. binge – intoxikácia, 2. od ňa tie 
– negatívny afekt, 3. preokupácia – anticipácia. Zá vis losť 
zna me ná prechod od impulzívneho pitia k pitiu kom
pul zív ne mu, čo predpokladá zapojenie nových štruktúr 
(viac dorzálne ako ventrálne striatum). Volkowová a kol. 
(2003, 2008) predpokladajú, že v závislosti jestvujú naj
me nej štyri funkčneštrukturálne jednotky zodpovedné 
za: 1. vní manie odmeny (reward)/saliencie (významnosti 
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pod ne tu spojeného s drogou), 2. „drive“ (pokyn „choď“ 
alebo „nechoď“), 3. pamäť (kde sú uložené predchádzajúce 
skú se nos ti a očakávania od drogy), a 4. kontrolu (sebare
gu láciu). Opierajúc sa o predchádzajúce zistenia vytvorili 
Koob a Volkowová kompromisný anatomický model, ktorý 
za hŕ ňa trojicu vzájomne sa sčasti prekrývajúcich štruktúr: 
1. štruk túry aktivujúce sa pri intoxikácii – zodpovedné 
v zá sa de za pozitívne podmieňovanie a prechod k návyku 
(stria tum, pallidum, kde hrá hlavnú úlohu dopamín a opioi
dy), 2. štruktúry spojené s negatívnym emočným stavom – 
ne ga tívne podmieňovanie (amygdala a predĺžená amygdala 
s účas ťou CRF, noradrenalínu a dynorfínu), 3. štruktúry 
zod po vedné za craving a relaps (v zásade štruktúry allo
kor te xu – hipokampus, a neokortexu – prefrontálna kôra 
– hlav ný neurotransmiter je glutamát). 

V priebehu viac ako polstoročia sa výskum pozvoľna pre
sú va od úlohy podkôrových štruktúr k úlohe pre fron tál ne
ho kortexu v kontrole relapsu/cravingu. Predpokladá sa 
dvoj stup ňové spracovávanie podnetov vedúcich k ba ži vosti 
(Haya shi a kol., 2013). Štruktúry ventrálneho striá ta, me
diál neho orbitofrontálneho kortexu (mOFC) a pred ného 
cin gula (ACC) spracovávajú primárne pod ne ty spo je né 
s dro gou (ich aktivácia koreluje s pre ží va ním prah nu tia po 
dro ge). Kontrolnú úlohu majú ven tro me diál ny pre fron tálny 
kortex (vmPFC), ktorý spra co váva „STOP“ sig nál, a dor zo
laterálny prefrontálny kortex (DLPFC), kto rý spra co váva 
„GO“ signál (George a Koob, 2013). Te ra peu ticky bola pri 
alkoholizme skúšaná vyso kofrek ven čná hlboká mozgová sti
mulácia (DBS) oboj stranne v ncl. accum bens (Heinze a kol., 
2009) a pri viacerých zá vis los tiach vysokofrekvenčná rTMS 
aplikovaná nad DLPFC (Bella mo li a kol., 2014). 

Význam opioidného systému 
pri závislosti od alkoholu 

Grohol, M.

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, 
Slovenská republika 

Názov „opioidy“ navrhol v r. 1957 prof. George H. Ache son 
pre látky s podobným farmakologickým účinkom ako má 
mor fium objavené Sertürnerom v r. 1806. Lat. opium po
chá dza z gr. opion (šťava z makovice Papa ver somniferum, 
L., doslo va „šťavička“), resp. gr. opos (rast linná šťava 
všeo bec ne). Prvé dôkazy o pestovaní maku (po rov naj 
dór ske slo vo ma kón, gr. mékón) pochádzajú zo zá pad ného 
Stre do mo ria zo 6. – 5. tisícročia pred n. l. Prvé do ku men
to va né me di ci nál ne použitie (názov „hul gil“) pochádza 
od Su me rov (3000 pr. n. l.) a z Egypta (1550 pr. n. l.), na 

Kréte sa našla hli nená socha minojskej „Makovej Bohyne“ 
(1300 pr. n. l.). Hippokratés (5./4. st. pr. n. l.) používal 
v liečbe „mekonium“, Theo fras tus (4./3. stor. pr. n. l.) po
pi suje odber šťavy z hlavičky maku („mékón é opó dés“), 
Dio sko ri dés (70 n. l.) z nich pri pra voval „dia-kó dion“ (doslo
va „z hla vi čiek“), Paracelsus (16. stor.) a po ňom Syden
ham (17. stor.) uží vali ópium ako sú časť zmesi na zý va nej 
„lau da num“ (lat. lau dare = chváliť). Ópiová tin ktú ra bola 
prvou do ku men to vanou úspešnou liečbou delíria tre mens 
(Sutton, 1813).

Opioidný systém sa u stavovcov sformoval už pred asi pol 
mi liardou rokov. Pozostáva zo súboru peptidových poslov, 
kto ré vznikajú z polypeptidových prekurzorov (betaendorfín 
z pro opio melanokortínu, enkefalíny z proenkefalínu a dy
nor fí ny z prodynorfínu, nociceptín/orfanín FQ z pre pro
no ciceptínu), a zo súboru korešpondujúcich v membráne 
ulo že ných bielkovinových receptorov patriacich medzi tzv. 
rho dop sinlike, čiže s Gproteínmi spriahnuté receptory 
(GPCR): endorfíny sa viažu na mí, enkefalíny na delta, 
dy nor fí ny na kappareceptory a nociceptín na NOP/ORL
1 pro teín). Novšie boli objavené ďalšie endogénne opioi dy 
– en do mor fíny a morfoceptín, ktoré sa viažu na míre cep
to ry, ale ich prekurzory nie sú známe. Všetky re cep to ry 
sú spriah nuté s inhibičnými Gαipodjednotkami, t.j. vedú 
k in hi bí cii ade ny látcyklázy, zni žujú množstvo intra ce lu lár
ne ho vápnika a vplyvom na draslíkové kanály vedú k hy
per po larizácii, su már ne teda majú tlmivý účinok na danú 
bun ku. Bio lo gic ký význam opioidného sys té mu za hŕňa 
no ci cep ciu, ape ti tív ne sprá vanie, priľ nutie (attach ment) 
a množ stvo ďalších funkcií. 

V mozgu sa opioidné posly a ich receptory nachádzajú vo 
zvýšenom množstve v štruktúrach odmeny, odlišnosti vo 
fun kcii sú dané aj odlišnou distribúciou. Ich produkcia je 
via zaná prevažne na bunky produkujúce GABA ako hlavný 
neu ro transmiter. U závislých bola zistená hyperfunkcia mí 
aj kappasystému. Aktivácia míreceptorov vedie k dezinhibí
cii uvoľ ňo vania dopamínu, koreluje s euforizujúcim účin
kom drogy a zúčastňuje sa tak na mechanizme pozitívneho 
pod mie ňo vania. Je preukázané, že etanol vedie nielen 
k uvoľ neniu dopamínu, ale aj k uvoľneniu endogénnych 
opioi dov (v nucleus accumbens a prefrontálnej kôre). Naopak 
akti vá cia kappareceptorov má skôr opačný účinok, vedie 
k zní že niu vý daja dopamínu, zvyšuje prežívanie stresu, 
má skôr dys fo rizujúci účinok, čím sa vysvetľuje vplyv pri 
ne ga tív nom podmieňovaní. 

Najlepším dôkazom o úlohe opioidného systému pri alko
ho lizme prináša výskum účinku exogénnych opioidov. V sú
čas nos  ti sa predpokladá, že mí-antagonizmus je v pozadí 
dip so ly tického účinku naltrexónu (zníženie rizika návratu 
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k ťažkému pitiu). Výraznejší efekt (OR približne 2,0) bol 
zis te ný u nositeľov alely A118G génu OPRM1, ktorá sa vys
ky tuje asi u 20 % populácie (takýto míreceptor má trikrát 
vyššiu afinitu k betaendorfínu a silnejšie aktivuje dras lí
ko vé kanály). Nie koľko ďalších míantagonistov je aktuálne 
vo fáze klinického vývoja I (GSK1521498) a II (LY2196044 
– ode lepran, CP866,087, ALKS33 – samidorphan). 

Zatiaľ čo míantagonizmus vedie k redukcii pitia aj u je  din
cov bez závislosti (skúšajú sa preto aj nižšie dávky v pre
ven cii porúch užívania u rizikových adolescentov), ka p pa-
an ta go ni z mus pravdepodobne predstavuje ďalší a ne zá vis lý 
me cha niz mus, ktorého význam sa predpokladá pre do všet
kým pri závislosti. Nalmefén, ktorý má porovnateľnú afi
ni tu k míre ceptorom (čistý antagonista) ako naltrexón, ale 
oproti nemu asi 2 – 3násobnú ku kappareceptorom (par
ciálny ago nista), bol pri rovnakej dávke účinnejší v re duk cii 
selfadministrácie etanolu, ale len u zvierat, kto ré vy ka zovali 
rysy závislosti. Klinická fáza III dopadla ús peš ne a s nižšími 
dávkami, než aké sa odhadovali v pred kli nickej fá ze, a v 
sú čas nosti je liek už viac ako rok na trhu. Ďalšie pre pa rá ty 
s kappaantagonistickým účin kom sú vo fáze I výs ku mu na 
závis losť od alkoholu (LY2456302, resp. CERC501), vývoj 
iných bol stopnutý vo fáze I (PF4455242, JDTic), vo fáze 
III je kom bi novaný pre parát (ALKS5461 = bur pe norfín 
+ se mi dor phan) na veľkú depre sív nu po ru chu. Pria me mu 
po rov ná vaniu liekov síce bránia od liš né in di ká cie v SPC, bu
deme ale s napätím sledovať, či sa oča ká va nia z predkli nic
kého a klinického výsku mu napl nia aj v každodennej praxi.

Od psychickej traumy  
k epigenetike a psychoterapii

Hašto, J.

Psychiatrická klinika LF SZU, Bratislava, Slo venská re-
pub lika, Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého 
v Olo mouci, Česká republika a Vysoká škola zdravotníctva 
a so ciálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika

Traumatogénne poruchy zdravia s rôznymi klinickými ob
raz mi, ako aj reziliencia voči psychickej traume sú vo svo jej 
kom  plexnosti ťažko uchopiteľné bez biopsychoso ciál neho 
modelu. Všeobecná hlbinne psychologická cha rak te ris tika 
psy chickej traumy ako emočného preťaženia má v DSM5 
nové explicitné vymedzenie. Typ udalosti silne ov plyv ňuje 
frek ven ciu výskytu porúch. Množia sa nálezy epi ge ne tic
kých zmien funkčnosti genómu. Pravdepodobná je ich re
ver zi bilita vplyvom psychoterapie. Psychoterapia je v sú čas
nosti v tejto indikácii stále účinnejšia než farma ko te rapia.

Depresia v animálnych modeloch

Hlaváčová, N.

Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Ústav 
experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, 
Bratislava, Slovenská republika

V oblasti skúmania a identifikovania neurobiologických 
a ge netických mechanizmov súvisiacich s patofyziológiou 
afek tív nych porúch sa v experimentálnych podmienkach 
vo veľ kej miere uplatňujú animálne behaviorálne modely. 
Úče lom ani mál nych modelov depresie je navodenie a sle
do va nie vyb ra ných špecifických príznakov ochorenia. Sú to 
najmä an hedónia, behaviorálna beznádej, pokles moz go vej 
plas ti ci ty, neuroendokrinné dysregulácie, zmeny spán ko
vé ho ryt mu, zmeny apetítu a váhy. K najviac pou ží va ným 
mo de lom depresie patrí model chronického mier ne ho stre
su, mo del naučenej bezmocnosti, olfaktorická bul bek tó mia, 
ma ter ská deprivácia, model sociálnej porážky a mo de ly 
za lo že né na genetickej manipulácii. V našom la bo ra tó riu 
sme úspešne zaviedli a validovali model dep re sie za lo že ný 
na hy per al dosteronizme a tiež model tryp to fá no vej de plé cie 
u samíc (Franklin, Hlavá čo vá, Ber mu dez, Je žo vá, ne pub
li ko va né výsledky). Na hod no te nie sprá va nia po dob né ho 
de pre sii sa používa najmä test sa cha ró zo vej pre fe ren cie 
a test núteného plávania. Ani mál ne modely de pre sie sú 
pod kla dom nielen pre objas ňo va nie neu ro hu mo rál nych me
cha niz mov, ale aj pre hľadanie biomarkerov a tes to vanie 
no vých po tenciálne účinných antidepresív. 

Podporené grantom VEGA 2/0128/14.

Komplexní příčiny schizofrenie 
– nové poznatky

Hosák, L.

Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská 
fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec 
Krá lové, Česká republika

Duševní poruchy mají obvykle komplexní příčiny. Podílí 
se zde struktura DNA a vlivy epigenetické, prenatální 
a pe ri na tál ní biologické faktory, během lidského života 
pak zev ní vli vy biologické a psychosociální, včetně faktorů 
ce lo spo le čen ských. To platí také u schizofrenie. Heritabilita 
(dě di vost) schi zo frenie bývá uváděna ve výši 60 až 80 %, 
to zna me ná, že geny zde mají významný vliv. Genetické 
fak to ry u schi zofrenie se nyní hodnotí třemi postupy – celo
ge no mo vé asociační studie (GWAS), hledání mikrodelecí 
a mik ro dup likací DNA (copy number variations; CNVs) 
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a ge ne tic ký výzkum endofenotypů. U studií typu GWAS se 
vy šet řují tisíce nemocných a tisíce zdravých dobrovolníků, 
po kud jde o bodové polymorfismy DNA (SNPs). Pokud jsou 
ge ne tic ké rozdíly mezi nemocnými a zdravými, předpokládá 
se, že tyto rozdíly jsou příčinou onemocnění schizofrenií. 
Tak to již bylo definováno několik desítek genů, které se na 
schi zo fre nii podílejí. Tyto geny mají vztah k neuroplasticitě, 
imu no lo gii a neuroendokrinologii. Studie typu GWAs jsou 
vý hod né v tom, že k výzkumu nepotřebujeme mít při pra ve
nou žád nou hypotézu. Co se týče studií typu CNVs, na va zu jí 
na naše znalosti o deleci v oblasti chromozomu 22q11, kdy 
se projevuje takzvaný velokardiofaciální syn drom a sou
čas ně je 20x zvýšený výskyt schizofrenie opro ti celkové 
po pu la ci. Geny, které jsou poškozeny při mik ro de le cích 
DNA mají vztah k neuroplasticitě a gluta má ter gní neu ro
trans misi. Pokud najdeme významné ge ny u schi zo fre nie 
v rámci studií GWAS nebo CNVs, nic nám to ještě ne řek ne 
o pa to genezi schizofrenie. Proto se zkou má ge ne tic ký pod
klad endofenotypů tohoto one moc ně ní. Před pok ládá se, že 
genetika a patofyziologie en do fe no ty pů je jed no duš ší oproti 
nozologické jednotce schi zo fre nie, takže takto lze pos tupně 
etiopatogenezu schi zo fre nie odhalovat krok po kroku. Co se 
týče vlivu pros tředí na genetický základ schi zo frenie, výz
nam mají zej mé na ty fak to ry prostředí, které vyvolávají 
stres. Patří k nim na příklad urbanicita, od liš ný etnický 
původ daného je din ce oproti většinové spo leč nos ti nebo 
ne ga tiv ní emoce v rám ci jeho rodiny. Psy cho so ciál ní stres 
zvy šu je riziko výs ky tu po zi tiv ních příz naků schi zo frenie. 
Toto se děje cestou de re gu lace osy hypo ta la mushypofýza
nad led vi na a zvý še ní do pa mi ner gní neu ro trans mi se v me
zo lim bic ké oblas ti moz ku. Z epige ne tic kých fak to rů u schi
zo fre nie mají výz nam zejména metylace pro mo to rů DNA, 
chemické změ ny his tonů a výskyt mikroRNA molekul. 
Takto je regulována geno vá ex prese. Zá nět li vé změny v moz
ku, zej mé na pre na tál ně, jsou také u schi zo fre nie výz nam
né. Byl pro ká zán vliv ka na bi noi dů na rozvoj schi zo fre nie 
u ge ne tic ky dis po no va ných jedinců. Uvedený výz kum ge nů 
a zev ní ho prost ředí u schizofrenie naráží na řadu prob lé mů, 
napřík lad jak přesně hodnotit vliv pros tře dí ne bo pří z na ky 
du šev ní po ru chy. V budoucnu je nut no zejmé na pro vá dět 
pros pek tiv ní studie vlivů genů a pros tředí u dos ta teč ně 
vel kých sou bo rů nemocných se za hr nu tím epi genetiky.

Reziliencia – neurobiologické aspekty 
a význam pre klinickú prax

Hrubý, R.

Psychiatrická ambulancia Martin, Slovenská republika

Rezilienciu možno definovať ako schopnosť úspešnej adap
tácie za okolností, keď je jedinec vystavený výraznému 
stre su a nepriaznivým podmienkam. Stresujúce životné 
okol nosti, trauma a chronicky nepriaznivé životné pod
mien ky môžu spôsobovať štrukturálne a funkčné zmeny 
v mozgu a viesť k závažným psychiatrickým poruchám. 
Je din ci, u ktorých napriek záťažovým faktorom nedôjde 
k vzniku psychiatrickej poruchy, majú dobre vyvinutú re zi
lien ciu. Reziliencia teda predstavuje funkčnú kapacitu na 
pre ko ná vanie stresu a záťaže pri zachovaní normálneho 
psy chického a somatického fun go vania organizmu. Ak je 
vy vinutá v dostatočnej kvalite, predstavuje protektívny 
me cha nizmus pred vznikom psychických porúch. Najnovšie 
neu ro ve decké poznatky ukazujú, že kvalitná konštitúcia 
reziliencie je podmienená neurochemickými, genetickými, 
epigenetickými, vývojovými, psychologickými a ďalšími 
fak tor mi, a fungovaním dôležitých neuronálnych okruhov. 
Mo der ný neurobiologický výskum reziliencie sa zameriava 
na adaptačné mechanizmy mozgu a ich poruchy, ktoré mô
žu viesť k vzniku chorobných stavov. Ich poznanie môže 
výz nam ným spôsobom prispieť k zlepšeniu diagnostiky, 
lieč by a prevencie psychických porúch.

Sexuálne dysfunkcie etyl závislých

Chovanec, M.1, Weiss, P. 2

1  Filozofická fakulta UK Praha, Česká republika 
2  Sexuologický ústav Všeobecní fakultní nemocnice Praha 
a 1. lékařská fakulka UK, Praha, Česká republika

V príspevku sa autori venujú problematike sexuálnych 
dys funkcií u špecificky vybranej skupiny závislých. Účelom 
bolo zistiť výskyt sexuálnych dysfunkcií u pacientov etyl 
závislých, a to konkrétne pri nástupe na liečbu v PN Hro
novce. Výsledky boli zozbierané v období od 24. 1. 2013 
do 21. 1. 2014. Celkovo vyplnilo anonymné dotaz ní ky 
n = 145 respondentov. Ná vratnosť dotazníkov n = 143 
(98,62 %). Z toho počtu sme pre potreby príspevku (pre
zen tá cie) vyselektovali iba res pon dentov etyl závislých 
n = 110. Priemerný vek bol 39,02 rokov (min. 20 a max. 
60 ro kov). Res pondenti vypĺňali 4 dotazníky (dotazník na 
zis te nie sociodemografických pomerov – vlastný, ASEX, 
GRISS a IIEF). Výsledky podľa dotazníka ASEX ukázali, 
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že kli nickými príznakmi erektilnej dysfunkcie (n = 88) 
trpí viac ako polovica 54 (61,34 %) res pondentov, z toho 
ťaž ký stupeň erektilnej dysfunkcie udáva 9 (10,22 %) res
pon den tov. Ťažké poruchy orgazmu (n = 80) má 1 (1,25 %) 
res pon dent, poruchou sexuálnej túžby (n = 88) trpí jeden 
(1,13 %) res pondent, nespokojnosť s koitom (n = 82) udáva 
cel ko vo 43 (52,41 %) respondentov a celkovo je ne spo koj
ných s realizáciou svojho pohlavného života (n = 82) 40 
(48,76 %) etyl závislých respondentov.

Kľúčové slová: sexuálne dysfunkcie, závislosť, erekcia, 
ASEX

Vortioxetín v liečbe depresie 
– hodnotenie účinnosti

Izáková, Ľ.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava, 
Slovenská republika

Depresia prináša chorému významné subjektívne utrpenie, 
výrazne znižuje kvalitu jeho života a poškodzuje jeho fun go
vanie. Ide o invalidizujúce ochorenie, s častým periodickým 
priebehom. Napriek pokrokom v medicíne je nutné kon šta
tovať, že doteraz neexistuje univerzálne antidepresívum, 
kto ré by bolo dostatočne účinné u všetkých pacientov 
s de pre siou a ovplyvnilo by celé spektrum jej príznakov. 
Z uve dených dôvodov je potešujúci príchod novej molekuly 
v sku pine antidepresív, ktorú predstavuje vortioxetín, mul
ti mo dálne antidepresívum so širokospektrálnym účinkom 
na sero to ní nergný systém. Hoci jeho účinnosť a bezpečnosť 
ešte nie sú v našich podmienkach overené klinickou praxou, 
krát kodobé a dlhodobé štúdie na veľkom počte pacientov 
preukazujú jeho vysokú účinnosť, dobrú toleranciu a bez
peč nosť u širokého spektra pacientov.

Chcem naspäť svoju placentu!

Jandová, K., Rusňák, I.

1. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU, Bratislava, 
Slovenská republika

V poslednom čase sa v pôrodniciach čoraz častejšie stre tá
vame s požiadavkou vydania placenty domov. Prednáška 
po jed náva o potenciálnych motívoch takéhoto konania – 
placentofágia, rituály, terapeutický efekt placenty, vý ži va 
ap. Vzhľa dom na v súčasnosti neobmedzené rôz no ro dé 
informačné zdroje je možné predpokladať, že tieto po žia
davky budú na rastať, a v tomto smere budú narastať aj 
konflikty so zdravotníckym personálom. 

Zachádzanie s placentou po pôrode upravuje zákon O zdra
vot nej starostlivosti, ktorý stanovuje, že plodové vaj ce, 
pla cen ta alebo tehotenská sliznica sa spopolňujú v spa ľov ni 
ne moc nice alebo v krematóriu, pokiaľ sa nepoužijú na le
kár ske účely. Zákon však v tomto smere nie je jed no značný, 
pretože nepamätá na prípady, kedy matka s na lo že ním pla
centy ako s bio logickým odpadom (resp. so spo pol ne ním) 
nesúhlasí a žiada o jej vydanie.

Neurochemické zmeny počas spánku

Janíková, Z.

Psychiatrické oddelenie Nemocnice s poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Spánok je aktívny dej, počas ktorého sa striedajú jednotlivé 
fázy spánkového cyklu. Spánok má dôležitú regeneračnú, 
ter moregulačnú, imunitnú funkciu a iné. Jednou z jeho 
špecifických úloh je aj konsolidácia pamäti. Jednotlivé fázy 
spán ku sú sprevádzané aj neurochemickými zmenami, 
ktoré nám pomáhajú lepšie chápať účasť neurotransmiterov 
a neu romodulárotov na spomínaných funkciách. V centre 
pozornosti sú zmeny hladín serotonínu, noradrenalínu, 
ace tyl cho línu či kortizolu. Ukazuje sa, že práve fyziologické 
zme ny hladín týchto látok sú podmienkou pre správne fun
go vanie spánku. Napr. hladiny acetylcholínu typicky klesajú 
po čas SWS spánku, čo sa považuje za jednu z podmienok 
správ nej kon solidácie deklaratívnej pamäti, naopak počas 
REM fázy acytylcholín stúpa na úroveň počas bdenia. 
Ukazuje sa, že aj ba zálne hladiny kortizolu sú potrebné pre 
konsolidačné procesy, pričom príliš nízka, alebo naopak 
prí liš vysoká hladina kortizolu ich narušuje. Iná je úloha 
glu tamátovej a GABAergnej transmisie.

Suicidálne konanie počas hospitalizácie 
v psychiatrickom ústavnom zariadení

Karbula, I.

Psychiatrické oddelenie FN, Trnava, Slovenská republika

Medzi odborníkmi zaoberajúcimi sa ľudskou psychikou dl
ho dobo prebiehajú diskusie o tom, či každé samovražedné 
ko na nie je samo osebe duševnou poruchou alebo nie. Na 
jed nej stra ne sú argumenty, ktoré uvádzajú, že ide o po
ru chu se ba zá cho vy a považujú samovraždu vždy za du
šev nú poruchu. Na druhej strane sú názory, že človek má 
absolútnu slo bo du sa roz hod núť a zvoliť si čas, kedy odíde 
zo svojho života a že samovražedné správanie vôbec nemusí 
znamenať vždy patológiu. 
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Je teda nutná hospitalizácia? Ak áno, kedy? Aké špecifiká so 
sebou nesie psychiatrické vyšetrenie suicidálneho pa cien ta?

Pacient, ktorý suiciduje počas hospitalizácie, prezentuje pre 
psychiatra častý problém, ktorý odhalí a umožní le ká ro vi 
spoz nať jeho osobnú vulnerabilitu k podobným si tuá ciám 
z hľadiska jeho vlastnej kvality života a z hľadiska sta rost
li vosti o jeho pacientov. Po suicídiu sú reakcie príbuzných 
a psychiatra podobné. Ak sa rozhodneme pacienta hos
pi ta li zovať, existuje „návod“ ako predísť suicídiu počas 
hos pi ta lizácie? 

Cieľom práce je priblížiť pojem suicídium, históriu, etio ló
giu, typy suicídia. Dôraz je kladený na terapeutické pos tu py, 
ob ser váciu a možnosti, ako zabrániť suicídiu v ús tavnom 
za riadení, prevenciu a liečbu tohto patologického javu. 

Klasifikácia psychofarmák  
– minulosť a súčasnosť

Kořínková, V., Segeda, V.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitná 
nemocnica Bratislava, Slovenská republika

Stále platí, že psychofarmakum je liečivo, ktorého hlav
ným očakávaným účinkom je zmena psychického sta vu. 
Šir ší po jem psychotropné látky zahŕňa liečivá aj drogy. 
Prvé klasifikácie psychofarmák vychádzali z pre va žu jú ce
ho očakávaného resp. pozorovaného účinku. Pos tup ne boli 
na hradené všeobecne známou Lehmannovou kla si fi ká ciou 
podľa účinku v zmys le (+) alebo () na 3 glo bál ne pa ra
met re psychických funkcií: bdelosť, dráždivosť (arou sal), 
afektivitu a psychické in te grá cie. Podskupiny boli bližšie 
charakterizované napr. podľa profilu účinku, napr. an ti
psy cho tiká (AP) sedatívne, in ci zív ne, širo ko spek trálne, 
de zin hibičné alebo podľa mechanizmu účinku, napr. AP: 
SDA, MARTA, antidepresíva SSRI, SNRI. Celkový nárast 
počtu liečiv, ale aj zmena v spektre účinku toho istého 
lie ku v závislosti od dávky a rozšírenie indi ká cií viedla 
k zavedeniu medzinárodnej Anatomickoterapeutickej 
kla si fi kácie (ATC). Riadi sa predpokladaným hlav ným 
pou ži tím lie čiva. Je kombináciou farmakologického a che
mic ké ho sys té mu. Vychádza z koncepcie, že každý liek 
má iba 1 ATC kód, aj keď môže byť použitý v dvoch alebo 
vo via ce rých rovnako dôležitých indikáciách. Každá zo 
sku pín sa čle ní na terapeutické, chemickoterapeutické 
pod sku pi ny, až na konkrétne, jednoznačne identifikované 
lie či vo. Liečivo je definované 7miestnym alfanumerickým 
kó dom, napr. N05AD02, s 5timi hladinami významnosti. 
Prvá hla di na/prvý kód (AV) označuje anatomický systém. 
Druhá hladina/druhý a tretí kód (0199) označuje základnú 

terapeu tic kú sku pinu. Tretia hladina/štvrtý kód (AZ) určuje 
far ma ko lo gic kú skupinu z hľadiska napr. mechanizmu 
účinku. Štvrtá hladina/piaty kód (tiež AZ) označuje far
ma ko lo gic kú skupinu z hľadiska chemickej štruktúry. Pia ta 
hla di na/šiesty a siedmy kód (0199) jednoznačne iden ti fi
kuje účinnú látku. Snahu o presnejšie vymedzenie liečiv 
podľa hlav nej in dikácie zohľadňuje aktuálny a aj u nás 
plat ný ADC – ana tomickodiagnostický číselník. Indikačná 
sku pi na (IS) by mala zod po ve dať hlavnej indikácii, ale 
ne pla tí to úplne. Uľahčuje orientáciu, ale nerieši problém 
roz ši ru jú cich sa aj existujúcich indi kácií. Stále sa používa 
v kom bi nácii so systémom ATC. Snaha umožniť klinikovi 
vy brať psy cho far ma kum na základe poznat kov neu ro vied 
vied la 10 re no mo va ných autorov zastupujúcich ECNP, 
CINP, ACNP, IUPHAR k zostaveniu nového náz vo slovia. 
Psy cho far ma kum je tu cha rak te rizované v 4 osiach: cie ľo
vý neu ro trans mi ter a me cha nizmus účinku, re gis tro va né 
in di k ácie, te ra peu tic ký efekt/nežiaduce účinky a neu ro
bio lo gic ké poz nat ky – em  pi ric ké dáta. Úvodná časť obsa
hu je skrat ky cieľo vého neu ro trans mi te ra a me cha niz mu 
účin ku. Mno hé z nich pre nás nové, napr. mM – multi mo
dálne, mF – mul ti funkčné, RPA – parciálny re cep to rový 
ago nista, RPa – re cep torový anta go nista..., PAM – po zi
tív ny alo ste rický mo du lá tor, ale aj zná me SSRI, NMDA, 
MAOI. V osi tera peu tický efekt bol za ra de ný údaj len v 
prípade, že bol doku men to vaný dos ta toč ne roz siah lou kon
tro lo va nou kli nic kou štúdiou a/ale bo dos tatočnou „váhou“ 
kli nic kých úda jov. V osi ne žia du ce účin ky bo li za ra dené 
len časté a/alebo život ohro zu jú ce zá važ né NÚ. V osi neu
ro bio lógia sú za hr nuté kli nic ky rele van tné úda je roz de lené 
do sek cie pre kli nickej, kli nic kej a re cep to ro vej (afinity) 
a neu ro trans mi te rov. Uvá dza jú sa len úda je z hu mán nych 
štúdií. Pred pok la dom vyu ži tia tej to uži toč nej novinky sú 
základné ve do mos ti o psy cho far ma kách. 
Literatúra
 NbNomenclature. Joseph Zohar (Chair Ed), Cambridge University 

Press, 2014, 254 p.
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Zmena psychofarmakologickej liečby u pa cien
tov Denného stacionára Psychiatrickej kliniky 
LF UK a UN v Bratislave v období od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2014

Krajčovičová, D., Matejčíková, T., Čaplová, T.

Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská 
republika

Denný stacionár (ďalej DS) Psychiatrickej kliniky LF UK 
a UNB (pracovisko Staré Mesto) slúži na liečbu a dolie čo
va nie predovšetkým psychóz z okruhu schizofrénie. 

Ciele: Cieľom retrospektívnej štúdie bolo zistiť, aké zmeny 
nastali v psychofarmakologickej liečbe pri hospitalizáciách 
pacientov denného stacionára s dg. F20, 23 a 25 v období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Výsledky: Za toto obdobie bolo v DS 91 hospitalizácií 
pre dg. F20 Schizofrénia 48 (52,7 %), F23 Akútna a pre
chodná psychotická porucha 18 (19,8 %), pre F25 Schi zo
afek tívna porucha 25 (27,5 %). V 20,8 % išlo o opakované 
hos pitalizácie u pacientov za sledované obdobie.
Najčastejšie ordinovanými antipsychotikami boli anti psy
cho ti ká zo skupiny MARTA – pri začatí hospitalizácie 
58 (63,7 %), pri ukončení hospitalizácie DS 66 (72,5 %), 
naj častejšie bol do terapie zavedený quetiapín, klozapín 
a olanzapín.
Z terapie bol najčastejšie vysadený risperidon (pre ne dos
ta točný terapeutický efekt) a haloperidol (pre nedostatočný 
efekt a pre NÚL). 
Znížil sa počet hospitalizácií, pri ktorých boli pacientom 
ordinované depótne antipsychotiká (pri začatí hospitalizácie 
28,6 %, pri ukončení hospitalizácie 23,1 %). Príčinou vý
me ny depótnej liečby za perorálnu liečbu boli pre výrazné 
NÚL (flupentixol) a zlepšenie spolupráce pri liečbe. Boli 
na hra dené antipsychotikami zo skupiny MARTA. 
Výmena antipsychotika bola realizovaná pri 14 hos pi ta li
zá ciách (15,2 %).
Zvýšil sa počet hospitalizácií, pri ktorých boli ordinované 
antidepresíva (najčastejšie setralín) a tymostabilizátory 
(naj častejšie valproát sodný).

Záver: Na záver práce porovnávame zmeny vo farmakotera
pii pri hospitalizáciách v DS v r. 2008 – 2012 a 2013 – 2014. 
Literatúra
1.  ČAPLOVÁ, T., KRAJČOVIČOVÁ, D. RAKŠÁNYOVÁ, S. Denný 

psy chiat rický stacionár a komplexná psychiatrická starostlivosť – 
30roč né skúsenosti. In Slov. lekár. 22, 2012, 7 – 8, s. 148 – 153. 

2.  KRAJČOVIČOVÁ, D., ČAPLOVÁ, T., MATEJČíKOVÁ, T. Psychofar
makologická liečba a jej zmeny pri hospitalizáciách pacientov denného 
stacionára s dg. F2029 v sledovanom období. In Alkohol. Drog. Záv. 
2013, Supl. 1, 33.

Biomarkery pri demenciách a ich 
využiteľnosť v klinickej praxi

Králová, M.1, Mészáros Hideghéty, B.1, Matejčíková, 
T.1, Gmitterová, K.2 
1 Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská 
republika 
2 II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská 
republika

Biomarker v širokom slova zmysle je akákoľvek merateľná 
biologická charakteristika, ktorá odráža prítomnosť, ne prí
tomnosť a/alebo závažnosť nejakej poruchy. V špecifickom 
zmysle je biomarkerom taká „charakteristika, ktorá je ob-
jek tívne merateľná a hodnotiteľná ako indikátor nor mál nych 
biologických procesov, patologických procesov alebo far ma ko-
lo gickej odpovede na terapeutickú intervenciu“. Biomarkery 
sú v medicíne dôležitým diagnostickým nástrojom na 
iden ti fikáciu pacientov s určitou poruchou, na klasifikáciu 
po ru chy, monitorovanie jej progresie a prognózy. V oblasti 
psy chiatrie je však na rozdiel od iných medicínskych od
bo rov úloha biomarkerov dosiaľ len limitovaná. Aj nová 
kla si fi kácia psychických porúch DSM – 5 je založená na 
fe no ty pe – symptómoch, a nie na objektívnych kritériách, 
vy chá dza júcich z genetiky a neurovied. Prednáška podáva 
prehľad v súčasnosti používaných a v budúcnosti nádejných 
bio mar ke rov demencií a pokúsi sa kriticky zhodnotiť ich 
ak tuál nu dostupnosť a skutočnú využiteľnosť v bežnej 
kli nic kej praxi.

Kompletná remisia depresie  
= obnovená funkčnosť pacienta

Králová, M.

Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská 
republika

Cieľom liečby depresívnej epizódy je dosiahnutie včasnej, 
trvalej, ale najmä kompletnej remisie. Ak sa tak nestane, 
má to pre pacienta vážne následky – zvyšuje sa riziko 
sui cí dia, nastáva skorší relaps či rekurencia depresie, do
chá dza k atro fii hipo kampu a ďalších mozgových štruk túr 
a k systémovým dôsledkom depresie. Pacienta však sub
jek tívne najviac zaťa žuje zhoršená funkčnosť s vý raz ným 
dopadom na kvalitu života. Kompletná re mi sia zna mená 
do sia hnutie kompletnej pre mor bídnej fun kčnos ti – v tejto 
ob lasti však stále ešte existujú rezervy. Dô le ži tým pred
po kla dom plnej funkčnosti je za cho vané, resp. ob no ve né 
kog nitívne fungovanie pacienta. Vortioxetín oproti iným 
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an ti de pre sívam má štúdie, ktoré dokumentujú jeho pre važ
ne priamy vplyv na kognitívne funkcie a v dôsledku toho 
(po pri jeho všeobecnej antidepresívnej účinnos ti a dobrej 
to le ra bi lite) signifikantné zlepšenie pôvodnej funkčnosti 
vo všetkých životných oblastiach. 

Pacientka s agenézou corporus callosum 

Lúčna, S.

Psychiatrická ambulancia NsP, Nové Mesto nad Váhom, 
Slovenská republika

V príspevku by sme sa radi podelili o skúsenosť zo psy
chiat rickej ambulancie s liečením dospievajúcej pa cien tky 
so zistenou vrodenou vývojovou vadou CNS – kom plet nou 
age nézou corpus callosum. Krátko objasňujeme teo re tic ké 
po zadie poruchy – anatómiu CC, vývoj a význam CC, 
zme ny v CNS vyplývajúce z agenézy CC, typy po rúch CC 
a ich de le nie, príčiny vzniku tejto poruchy a sú vis los ti 
s ďal šími vrodenými anomáliami. Špeciálne sa ve nu je me 
psy chiat ric kým príznakom, ktoré sa vyskytujú v sú vis los ti 
s tou to vývojovou poruchou, psy cho mo to ric kému vývoju 
pos tih nutých jedincov a popisujeme rôzne klinické obra
zy po ru chy. Prezentujeme diagnostiku zvlášť s ohľadom 
na  zo bra zo va cie techniky. Nakoniec sa konkrétne venujeme 
prí pa du pacientky S. J. z našej ambulancie. 

ADHD v dospelosti a suicidalita 
– možné súvislosti

Luknárová, K., Pospíšil, R.

II. psychiatrická klinika SZU a Psychiatrická nemocnica 
Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská republika

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (Attention Defictit 
Hy per  activity Disorder – ADHD) v dospelosti si získava 
v os tat ných rokoch stále viac pozornosti. Ukazuje sa, že 
hoci sa profil ťažkostí mení, pretrvávajú i do dospelosti. 
Pre tr váva im pul zivita a emočná dysregulácia s emočnou 
la bi litou, nízkou frustračnou toleranciou, prchkosťou a ľah
kou rozrušiteľnosťou emoč nými podnetmi. Tieto faktory 
môžu byť považované za zdieľané s rizikom pre suicidálne 
sprá va nie. Viacerými štú dia mi bol potvrdený vzťah medzi 
ADHD v dospelosti a suicidálnymi pokusmi. V našej práci 
skú ma me súvislosti me dzi ADHD v dospelosti a suicidali tou 
vrá tane neurobiologických súvislostí. Ponúkame i pilot né 
dáta štúdie skú ma jú ce súvislosť me dzi sui cidálnymi po
kus mi v ebriete (sui ci dál ne správanie vs. vyhrážanie sa) 
a výs kytom ADHD v dospelosti.

Depresia a metabolický syndróm

Matisová, M., Režnáková, V., Segeda, V., Králová, M.

Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava, Slovenská 
republika

Periodická depresívna porucha je spojená s dvojnásobným 
zvýšením nesuicidálnej mortality, najmä v dôsledku pri dru
žených závažných telesných ochorení, ktoré sa pri pe rio
dickej depresii vyskytujú častejšie ako v celkovej po pu lácii. 
Ide najmä o centrálnu obezitu a celý metabolický syndróm, 
kardiovaskulárne ochorenia a chronické zápalové procesy. 
Periodická depresia je nezávislým rizikovým fak to rom dia
betu mellitu 2. typu, asi dvojnásobne zvyšuje mor bi di tu aj 
mortalitu na kardiovaskulárne ochorenia a celý me ta bo lic
ký syndróm sa vyskytuje u viac ako 40 % pacientov s pe rio
dickou depresiou. Podstatným faktorom, ktorý pri de pre sii 
prispieva k vzniku a rozvoju kardiovaskulárnej mor bi dity 
a mortality, je zvýšené množstvo viscerálneho tuku a zvý
še né hladiny protrombotických faktorov, vedúce k hy per
koa gu lač né mu stavu. Za zvýšený výskyt abdominálnej 
obe zi ty pri depresii je pravdepodobne zodpovedná alterácia 
hy po ta la mopituitárnoadrenálnej osi. Rizikové faktory 
pre me ta bolický syndróm a depresiu sú zdá sa zdieľané, 
spo loč ným me novateľom je zápalový stav s dysbalanciou 
me dzi pro in fla matórnymi faktormi a antiinflamatórnymi 
me diá tor mi. Pri depresii je mnohými autormi odporúčané 
sle do va nie metabolických parametrov, a to aj v prípade, že 
nie je prí tom ná celková obezita. Úspešná liečba depresie 
to tiž ve die k vý raz né mu zníženiu rizika somatickej ko mor
bi di ty, kto rá sa roz ho du jú cou mierou podieľa na mortalite 
pa cien tov s depresiou. 

Neurobiologické koreláty stresovej odpovede

Mešťaník, M.1, Mešťaníková, A.1, Ondrejka, I.2, 
Tonhajzerová, I.1

1  Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

2  Psychiatrická klinika JLF UK v Martine a Univerzitná 
ne m  ocnica Martin, Slovenská republika

Úvod: Stresová odpoveď autonómneho nervového systému 
významne ovplyvňuje funkcie efektorových orgánov. Cieľom 
práce bolo skúmať neurobiologické koreláty tejto reakcie 
vo vzťahu ku Cloningerovmu modelu osobnosti a kar dio
vas ku lárnej regulácii. 

Metodika: Vyšetrených bolo päťdesiat mladých dobro voľ
níkov. Parametre variability frekvencie srdca (VFS) ana
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ly zo vané z kontinuálnych EKG záznamov v pokoji a po čas 
testu mentálnej aritmetiky: RRinterval, spektrálny vý kon 
vo vysoko frek venčnom pásme VFS (HFVFS, marker para
sym patika), index symbolickej dynamiky 0V % (marker 
sym patika). Osob nostná charakteristika bola stanovená 
po mo cou dotazníka temperamentu a charakteru.

Výsledky: Mentálna záťaž vyvolala signifikantné skrátenie 
trvania RRintervalu, pokles HFVFS a vzostup 0V % v po
rov naní s pokojovou fázou (p < 0,001). Temperamentová 
črta vyhýbanie sa poškodeniu signifikantne negatívne ko
re lovala s indexom 0V % počas testu mentálnej aritmetiky 
(r = 0,356; p = 0,028). 

Závery: Štúdia poukázala na možný vzťah medzi sym pa ti
kovou reguláciou srdcovej činnosti v odpovedi na mentálny 
stres a temperamentovou črtou vyhýbanie sa poškodeniu, 
čo môže prispieť k bližšiemu poznaniu neurobiologického 
pod kla du stresovej odpovede. 

Podpora: VEGA 1/0087/14, BioMed Martin (ITMS: 
26220220187).

Go/NoGo test a sympatiková underarousal 
v pedopsychiatrii – áno či nie?

Mešťaníková, A.1, Ondrejka, I.2, Hrtánek, I.2, Šnircová, 
E.2, Mešťaník, M.1, Tonhajzerová, I.1

1  Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 
Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika

2  Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Mar-
ti ne UK, Univerzitná nemocnica, Martin, Slovenská 
republika

Úvod: Elektrodermálna aktivita (EDA) je neinvazívny mar
ker hodnotiaci sympatikovú časť autonómneho nervového 
sys tému (ANS), pričom jej zvýšená aktivita môže viesť 
k roz vo ju závažných patofyziologických procesov. Cieľom 
na šej prá ce bolo sledovanie sympatikového nabudenia (arou
sal) pomocou EDA u pacientov s psychickými poruchami 
počas Go/NoGo testu používaného na určovanie ne po zor
nos ti a impulzivity.

Metodika: EDA (µS) bola snímaná počas pokoja (5 min.) 
a po čas Go/NoGo testu (5 min.) u pacienta s ADHD, pa cien
ta s depresiou a kontrolného subjektu, pričom bola hod no te
ná ako percentuálny vzostup v porovnaní s pokojovou fázou. 

Výsledky: Reaktivita EDA bola najvyššia u kontrolného 
sub jek tu (68 %), nižšia pri depresii (41 %) a najnižšia pri 
ADHD (24 %).

Záver: Naše výsledky na základe hodnotenia EDA počas 
Go/NoGo testu ukázali sympatikovú „underarousal“ pri psy   

chic kých poruchách, čo predstavuje kontroverzný výs le dok 
z pohľadu internalizovaných porúch. Štúdium zmien sym pa
ti ko vé ho „arousal“ počas stresu tak môže pri niesť úpl ne no
vé po znat ky o autonómnej reaktivite ako významného pa to
me chanizmu neskorších možných zdra vot ných komplikácií. 

Podpora: VEGA 1/0087/14. 

DSM – historická poznámka

Minárik, P.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská 
republika

Klasifikácia psychiatrických ochorení a utriedenie diag
nos tic kých kritérií má už dlhú tradíciu siahajúcu do 19. 
sto ročia. Publikovanie DSM manuálov (Diagnostic and 
Sta tistical Manual of Mental Disorders) odráža svoju dobu 
a záro veň snahy o skvalitnenie starostlivosti o pacientov. 
Prvé z nich, DSMI (rok 1952) a DSMII (1968), slúžili hlavne 
ako ko mentár terminológie používanej v psychiatrickej 
diag nos tike. Ďalší manuál DSMIII (1980) bol vytvorený 
so zámerom zlepšiť diagnostiku psychiatrických ochorení 
v klinickej praxi. Na trendy začaté v DSMIII nadviazal 
ma nuál DSMIV (1994) a neskôr revízia tohto textu DSM
IVTR (2000). Pri tvorbe DSM5 sa vkladali veľké nádeje 
na in teg rá ciu najnovších poznatkov z genetiky, genomiky, 
mo le ku lár nej psychiatrie, neurovied a zobrazovacích metód. 
Vplyv týchto vied na DSM5 je však malý vzhľadom na 
kom plex nosť danej problematiky. Napriek tomu tento na
stú pený smer sa neopúšťa (napr. RDoC aktivity). Analytici 
pred pokla dajú, že DSM5 (2013) bude živým dokumentom 
(oveľa živším ako jeho predchodcovia), ktorý sa bude pos
tup ne rozrastať o nové poznatky z výskumu a klinickej 
praxe. Preto aj rímska číslica bola nahradená arabskou 
čís licou 5, aby mohli vznikať dynamicky DSM5.1, DSM5.2, 
atď. Preto by sme mali snáď písať DSM5.0.

DSM a RDoC systém

Minárik, P.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská 
republika

Iniciatíva US NIMH (US National Institute of Mental 
Health), ktorá sa začala v roku 2009, je zameraná na de tail
nej šie po chopenie kognitívnych a psychologických prejavov/
fun go va nia vo vzťahu k neurobiologickým a behaviorálnym 
pa ra met rom, napr. neuronálnym okruhom, génom. Táto 
RDoC iniciatíva (The Research Domain Criteria (RDoC) fra
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me work) chápe psychiatrické poruchy ako prejavy porúch 
moz gu prejavujúce sa na rôznom stupni hierarchickej úrov
ne. Samotný RDoC projekt je na rozdiel od DSM a ICD, 
ktoré sú zamerané hlavne na diagnostiku, za me ra ný na 
uľah čenie transformácie výsledkov výskumu do kli nic kej 
praxe a tak predstavuje komplementárny systém kla si
fikácie psychiatrických ochorení. Ak by bola v bu dúc nos ti 
vypracovaná nová klasifikácia založená na RDoC myš
lien kach, čo mnohí experti predpokladajú, znamenalo by 
to zá sadný posun od koncepcie DSM. Treba povedať, že 
všeo becná potreba reforiem klasifikácie ochorení je dnes 
oveľa širšia, nedotýka sa len psychiatrie, ale napr. aj en
do kri no lógie a internej medicíny.

Pohlavie a mozog – čo s tým?

Minárik, P.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská 
republika

Pôvodne získané epidemiologické poznatky a tiež aj no
vé epidemiologické štúdie potvrdzujú vplyv pohlavia na 
výskyt psy chiatrických ochorení. Postupné poznanie vplyvu 
pohlavia na štruktúru a funkciu mozgu nám umožňuje 
pochopiť roz d iely u takých ochorení ako je depresia, schi
zo frénia a posttraumatická stresová porucha u mužov 
a žien. Výskumy v oblasti závislostí na drogách otvárajú 
opod stat nenú otázku, či mechanizmus ich vzniku je roz
dielny v závislosti od po hla via. Dostatočne sú známe práce 
v ob lasti štúdia bolesti u žien a mužov. Zostáva však stále 
dis ku tovanou otázkou, ktoré rozdiely sú dané vplyvom 
okolia a ktoré sú vrodené, resp. ide o prejav vzájomnej 
in ter akcie génov a okolia. Tieto výs led ky sú v istom sú
la de aj so zisteniami napríklad u kardiovaskulárnych, 
auto imu nitných alebo neurologických ocho re ní. Taktiež 
epi de mio logické údaje spolu výsledkami molekulárnej psy
chiat rie a neurovied potvrdzujú vplyv pohlavia aj v prípade 
antisociálneho správania, respektíve správania v dospelosti, 
ktoré je ovplyvnené zanedbávaním/týraním v detstve.

Pohlavie a mozog – fakty alebo artefakty?

Minárik, P.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská 
republika

Výsledky výskumov ukazujú na vplyv pohlavia na anatómiu, 
funkciu a procesy prebiehajúce v ľudskom mozgu. Podobné 
zistenia boli urobené už skôr v rámci výskumu mozgov 

zvie rat. Treba tiež pripomenúť, že v tejto oblasti sa do dnes 
stre távame s námietkami, že získané výsledky sú skôr pro
duk tom vlastného merania a spracovania ex pe ri men tál nych 
úda jov. Samozrejme je nutné sa vyhnúť istým ste reoty pom 
v tejto oblasti. Využitie techník molekulárnej psy chiat rie, 
neu ro vied a zobrazovacích metód prináša ďalšie dôkazy 
o roz dieloch v štruktúre a fungovaní ľud ské ho moz gu v zá
vis los ti od pohlavia. V poslednej do be sa pozornosť sús tre ďu
je na neu ronálne okruhy, res pek tíve prepojenia me dzi rôz
ny mi štruk túrami mozgu (tzv. konektóm). V prí pade po rov
ná va nia pohlavných rozdielov nie je možné vy hnúť sa ani 
prob le ma tike vzťahu k potomstvu. Platí to nie len v ob do bí 
gra vi dity, ale aj následnej starostlivosti po pô ro de, napr. 
roz d ielne reakcie mozgu matky a otca na plač vlast né ho 
die ťa ťa. Podobné rozdiely v činnosti moz gu v zá vis los ti na 
po hla ví mô žeme pozorovať aj počas onto ge né zy jednotlivca. 

Využitie experimentálnych zvierat 
vo výskume schizofrénie

Murínová, J.1, Riečanský, I.1, 2

1 Laboratórium kognitívnej neurovedy, Ústav normálnej a pa-
to logickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
2 Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Faculty 
of Psychology, University of Vienna, Rakúsko

Tvorba adekvátnych animálnych modelov komplexných 
men tál nych porúch, ako je schizofrénia, predstavuje nároč
nú úlo hu, keďže stanovenie psychopatologických sym ptó
mov u zvie rat je problematické a zložité. Vzhľa dom na 
kom plex nosť sym ptomatiky schizofrénie sa mo de lo va nie 
ne sna ží o si mu láciu celého syndrómu, ale za me riava sa na 
kon krétne be ha viorálne zmeny a endo fe no typy schi zo fré nie 
(napr. po ruchu prepulznej inhi bície úľa ko vej reak cie alebo 
po ru chu po zor nosti), ktoré je možné kvan ti fi kovať u hlo dav
cov. Z hľa dis ka etio ló gie môžeme ex pe ri men tál ne mo de ly 
roz de liť na ge ne tic ké, far ma ko lo gické a neu ro vý vi nové. 
Vyu ži tie ex pe ri men tál nych zvierat pred sta vu je výz nam ný 
nás troj vo výs ku me pa to me cha niz mov schi zo fré nie a no
vých mož ností jej liečby. 

Podporené z grantov MZ SR (č. 2012/52-SAV-2) a VEGA 
(č. 2/0080/13, 2/0093/14, 2/0165/15).
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Fetálny alkoholový syndróm a prekrývajúce 
sa symptómy iných vývojových porúch

Nosková, J.

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, Katolícka 
univerzita v Ružomberku, Slovenská republika

Prenatálna expozícia alkoholu počas tehotenstva môže spô
sobiť spektrum porúch fetálneho alkoholového syndró mu 
(FAS/FASD). Je to závažná porucha, ktorá sa prejavuje 
niž ším alebo normálnym intelektom, hyperaktivitou, po
ru chami exekutívnych funkcií a správania, ktorá môže byť 
kom binovaná, ale nemusí, s poruchou rastu a faciálnou dys
morfiou. Zobra zo vacie štúdie dokázali štrukturálne zme ny 
mozgu a korelujúce neuropsychologické zmeny a pre javy 
v správaní. 4kódová diagnostika je na Slovensku rea li zo
va ná multidiagnostickým tímom podľa modelu FASDPN 
Wa shin gtonskej univerzity. Symptómy FAS/FASD a os tat
ných vývojových porúch sa prekrývajú v rôznom roz sa hu 
alebo sú navzájom ko morbiditné.

Kľúčové slová: FAS, FASD, 4kódová diagnostika, Cen
trum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, prekrývanie 
sym ptó mov a komorbidity 

Animálne modely autizmu

Olexová, L., Štefánik, P., Kršková, L.

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská 
republika

Autizmus je neurovývinové ochorenie, ktoré sa navonok 
pre ja vuje narušeným sociálnym správaním, komunikáciou, 
výs kytom prvkov stereotypného správania a mnohými 
ďal ší mi pridruženými symptómami. V súčasnosti vedci 
vy vi nu li veľké množstvo animálnych modelov, ktoré boli 
vy tvo rené rôznymi spôsobmi. Všetky modely majú spo l očné 
to, že buď napodobňujú zmeny pozorované u autis tic kej 
po pu lá cie, alebo bol u nich pozorovaný niektorý z de fi citov 
ty pic ký pre toto ochorenie. Samotné animálne mo dely 
mô že me rozdeliť do viacerých kategórií, podľa toho či 
si mu lu jú genetické zmeny pozorované u autistickej po pu
lá cie (rôzne knockout alebo transgénne zvieratá), ale bo im 
boli navodené lézie vo vybraných mozgových štruk tú rach 
(che micky, elektricky, infekciou). Okrem toho sa medzi 
ani máln e modely autizmu zaraďujú aj zvieratá so spon tán
ny mi mutáciami a niektoré voľne žijúce druhy s vý raz ne 
zní že ným sociálnym správaním (hraboš horský – Micro tus 

mon ta nus). Ich podrobná štúdia môže napomôcť lepšiemu 
pochopeniu vzniku a mechanizmu tohto ochorenia a prí
pad nému zmierneniu symptómov. 

Práca bola podporená grantmi APVV-0291-12 a VEGA 
2/0107/12.

Psychóza spojená s Parkinsonovou 
chorobou u pacienta s hlbokou mozgovou 
stimuláciou nucleus subthalamicus

Patarák, M.

Psychiatrická oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Slovenská republika

Nucleus subthalamicus je glutamátergické jadro zapojené 
v nepriamej dráhe, ktoré excituje komplex pars reticularis 
substantiae nigrae-globus pallidus internus. Spolu s globus 
pallidus internus je jedným z terapeutických cieľov hlbokej 
moz govej stimulácie (HMS), ktorá sa využíva v liečbe via
ce rých príz nakov Parkinsonovej choroby. Vzhľadom na 
psy chia tric ké komplikácie sa v súčasnosti zdá, že sti mu lácia 
glo bus pallidus internus je bezpečnejšia ako sub ta la mic ká 
sti mu lácia. Medzi jej akútne psychiatrické ri zi ká pat rí 
najmä hyperaktívne delírium tesne po im plan tácii HMS, 
ma nická epizóda súvisiaca so stimuláciou lim bic kých efe
ren tných spojov nucleus subthalamicus alebo psy cho tic ká 
po ru cha, ktorá môže byť okrem iného aj kli nic kou ma ni
fes tá ciou mikrolézií mozgového tkaniva po ste reo tak tic kom 
chi rur gic kom výkone. 

V prípadovej časti sa analyzuje psychotická porucha u šesť
desiatjedenročného pacienta s desaťročnou anamnézou 
Par kinsonovej choroby, ktorá prepukla po zavedení hlbokej 
moz govej stimulácie do subtalamického jadra. 

Systém vyhľadávania/hľadania/
chcenia ako vhodnejšia terminologická 
alternatíva pre systém odmeny

Patarák, M.

Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Slovenská republika

Systém vyhľadávania (seeking system) sa týka jedného zo 
základných psychobehaviorálnych fenoménov, ktorým je 
potreba hľadať (seeking urge). Táto potreba bola známa už 
pod mnohými menami, napríklad ako pud (drive) psy cho
analytikov alebo incentive salience modernej behaviorál nej 
neurovedy. Je hlavným mozgovým zdrojom motivácie a keď
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že animálne experimenty s ním viedli k zjavnej odmene 
samostimuláciou (self-stimulation), bol v minulosti nazva ný 
ako systém od meny (reward system). Toto pomenovanie sa 
pou žíva už šesť desaťročí, i keď v podstate chybne. Ter mín 
re ward je totiž psychologicky mnohoznačný. Na vyše, systém 
odmeny negeneruje žiadnu senzorickú slasť, ale skôr psy
cho logické túžby alebo motivačné stavy na do sia h nutie  
zdro jov, ktoré môžu napokon viesť i k slasti a potešeniu.

Nové multimodálne antidepresívum 

Pečeňák, J.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UK a UNB, Bra tis-
la va, Slovenská republika

Vortioxetín je ostatným registrovaným antidepresívom. Je 
označovaný ako antidepresívum s multimodálnou ak ti vi tou. 
To vyjadruje mechanizmus účinku vortioxetínu, ktorý spo
číva v blokáde spätného transportéra pre se ro tonín (SERT) 
a zá ro veň má intrinsickú aktivitu na via cerých sero to ní no
vých receptoroch – agonizmus na 5HT1A, par ciálny ago
niz mus na 5HT1B a antagonický úči nok na 5HT3 a 5HT7 
receptoroch. Táto rôznorodá in ter ferencia so sero tonínovým 
systémom má za následok multimodálne ovplyvnenie nielen 
serotonínergickej signalizácie, ale aj sig na li zácie spros tred
ko vanej glutamátom, acetylcholínom, hista mínom a kyseli
nou gamaaminomaslovou. Muldimodálna aktivita môže viesť 
k špe ci fic kým účinkom – napr. prokog nitívnym, čo bolo 
preukázané v animálnych modeloch aj v klinických štú diách. 
Literatúra
 BANGANDERSEN, B. et al. Discovery of 1[2(2,4 dimethylphenyl

sulfanyl)phenyl]piperazine (Lu AA21004): a novel multimodal com
pound for the treatment of major depressive disorder. In J Med 
Chem. 2011, 54 (9), 3 206 – 3 221. 

 M∅RK, A. et al. Vortioxetine (Lu AA21004), a novel multimodal 
ant i depressant, enhances memory in rats. In Pharmacol Biochem 
Behav. apríl 2013, 105, 41 – 50.

Rozpoznávanie vlastnej tváre 
u pacientov so schizofréniou

Pečeňák, J., Kopeliovič, B., Turček, M.

Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská 
republika

Rozpoznávanie tváre je kognitívnou schopnosťou zara ďo
va nou medzi vyššie kognitívne funkcie so vzťahom k so
ciál nej kognícii. Tvár je najdôležitejším telesným znakom 
a uve do movanie si vlastného výzoru patrí k funkciám, 
ktoré spoluvytvára pocit jástva. Rozpoznávanie tváre je 

spros t red ko vané viacerými štruktúrami, najvýznamnejšou 
je tzv. fu si form face area (FFA), pričom je u pravákov viac 
za po je ná pravá mozgová hemisféra. 
Špecifickou poruchou rozpoznávania tváre je prosopagnózia. 
Medzi symptómy pri schizofrénii, ktoré súvisia s roz poz
ná vaním tváre patrí príznak zrkadla, k problematike sa 
vzťa huje aj Capgrasov a Fregoliho syndróm. U pacientov so 
schi zofréniou môže byť narušenie rozpoznávania tvá re pod
mie nené neurobiologickými aj psychologickými faktormi. 
V experimente sme exponovali obrazy normálnych a upra
vených vlastných tvárí (zrkadlovo symetrické spojenie pra
vých a ľavých polovíc tvárí, zrkadlové otočenie normálnej 
tvá re) pacientom so schizofréniou a kontrolnej skupine. 
Ne zis tili sme štatisticky významné rozdiely v preferencii 
zo bra zenia, ktoré by zodpovedalo skutočnej podobe medzi 
pacientmi a kontrolnou skupinou. Usudzujeme, že poznanie 
vlastnej tváre nemá z evolučného hľadiska dôležitý význam. 
Literatúra
 PEČEŇÁK, J., KOPELIOVIČ, B., TURČEK, M. Preference for normal, 

reversed or chimeric selffaces with neutral emotional expression in 
patients with schizophrenia and control subjects. In Neuro Endocrinol 
Lett. 2014, 35 (6), 497 – 502.

Obsedantnokompulzívna porucha a schizo ob
se dantná schizofrénia – porovnanie

Provazník, V.

Psychiatrická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Bratislava, 
Slovenská republika

Obsedantná porucha patrí medzi úporné psychiatrické po
ru chy, či už do dĺžky trvania, alebo čo do liečby. Jej znaky 
v zmysle obsedantných myšlienok s poruchami správania 
v zmysle kompulzií majú čiastočnú podobnosť v schizofrénnej 
po ruche, ktorá sa označuje ako schizoobsesívna porucha. 
Táto porucha nie je zaradená medzi klasifikované druhy 
schi zo frénií v rámci MKCH 10, avšak je možné sa s ňou 
v pra xi stretnúť. V tomto prípade sa autor pokúša o vysvetle
nie bio logickej cesty OCD v porovnaní so schizoobsesívnou 
poruchou. Pokúša sa o načrtnutie patofyziologických ciest 
vzniku a pôsobenia týchto dvoch podobných a zá ro veň 
rozdielnych psychických porúch. Snaží sa o po ro zu me nie 
vzťa hu orbi tofrontálnej kôry, nc. caudatus, globus palisus 
a tha lamu. Autor porovnáva funkčné okruhy týchto porúch, 
pri čom dáva dôraz na vysvetlenie pato lo gic kého okruhu pri 
OCD. Ide o porovnanie týchto porúch na neurofyziologickej 
a z toho vyplývajúcej receptorovej úrovni. Tento pohľad 
by mohol trochu prispieť k možnostiam terapeutického 
rie še nia hlav ne pri OCD.
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Animálne modely v psychiatrii

Riečanský, I.

Laboratórium kognitívnej neurovedy, Ústav normálnej a pa-
tologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 
Slovenská republika
Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Faculty 
of Psychology, University of Vienna, Rakúsko

Vzhľadom na etické a metodologické prekážky sú možnosti 
štúdia ľudského mozgu veľmi obmedzené. Pre pochopenie 
neurobiológie mentálnych porúch a vývoj nových liečebných 
postupov sú animálne modely nevyhnutné. Subjektívna 
povaha mnohých psychopatologických symptómov a ab sen
cia objektívnych diagnostických testov v psychiatrii za prí
čiňujú náročnosť modelovania mentálnych porúch u zvierat. 
Tento príspevok sa zameriava na koncepčné otázky použitia 
experimentálnych zvierat v psychiatrickom výskume a prob
lém validity animálnych modelov mentálnych porúch. 

Podporené z grantov MZ SR (č. 2012/52-SAV-2) a VEGA 
(č. 2/0080/13, 2/0093/14, 2/0165/15).

Senzorimotorický gating súvisí s genotypom 
neuronálnej syntázy oxidu dusnatého

Rovný, R.1, Roháriková, V.1, Murínová, J.1, Cimrová, B.1, 
Repiská, G.2, Minárik, G.2, Riečanský, I.1, 3 
1 Laboratórium kognitívnej neurovedy, Ústav normálnej a pa-
tologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 
Slovenská republika
2 Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, Slovenská republika 
3 Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Faculty 
of Psychology, University of Vienna, Rakúsko

Senzorimotorický gating je bazálny kognitívny proces od
fil trovania behaviorálne irelevantných podnetov. Gating 
je porušený u pacientov so schizofréniou i u ich zdravých 
prí buz ných a je považovaný za dôležitý endofenotyp schi
zo frénie. Oxid dusnatý ovplyvňuje dopamínergickú neuro
trans misiu a neuronálna syntáza oxidu dusnatého (nNOS) 
je jedným z kandidátnych génov schizofrénie. V na šej štúdii 
sme skúmali vzťah medzi genetickou va ria bi litou nNOS 
a sen zorimotorickým gatingom u zdravých ľudí. Zistili sme, 
že gating je nižší u osôb s vyšším počtom ri zi ko vých alel 
nNOS. Výsledok svedčí o tom, že oxid dus na tý zohráva 
úlo hu v etiopatogenéze schizofrénie. 

Táto prá ca bola podporovaná Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky v rámci projektu s registračným číslom 
2012/52-SAV-2, agentúrou VEGA (projekty č. 2/0080/13 
a 2/0093/14) a Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou.

K problematike sexuálneho života 
pacientov po kardiochirurgickom 
výkone v staršom veku 

Selko, D.

NÚSCH, a. s., Bratislava, Slovenská republika

Jedným z kritérií kvality života pacientov po kardio chi rur
gickom výkone je aj návrat k sexuálnemu životu. Ako to 
v sku točnosti vyzerá v populácii našich pacientov, vzhľadom 
na absenciu seriózneho výskumu problematiky, sa žiaľ ne
mô žeme objekívne vyjadriť.

Na "pilotnej" vzorke 130 pacientov po kardiochirurgickom 
výkone vo veku nad 65 rokov sme sa zamerali na moni
to rovanie hlavných ukazovateľov kvality života. V oblasti 
se xuál neho života sme zistili významné medzipohlavné 
roz diely v ne pros pech žien. 

Behaviorálne a endokrinné koreláty 
pracovnej záťaže  
u zdravotníckych pracovníkov 
v náročných prevádzkach

Selko, D.1, Ježová, D.2 
1  NÚSCH, a. s., Bratislava, Slovenská republika
2  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, 
Slovenská republika 

Úvod: Cieľom pilotnej štúdie bolo porovnanie vybraných 
behaviorálnych charakteristík a hodnôt slinného kortizolu 
počas pracovného dňa a počas voľna u zdravotníckych pra
covníkov náročných oddelení, konkrétne kardiochirurgov, 
anestéziológov a sestier JIS.

Metodika: Hodnoty slinného kortizolu boli monitorované 
v priebehu pracovného dňa a v čase osobného voľna v in ter
va loch 7.00, 16.00 a 18.00 hod. Dobrovoľníci – zdravotnícki 
pracovníci boli vyšetrení psychologickými dotazníkmi so 
zameraním na syndróm vyhorenia, hostilitu, kvalitu života 
a niektoré behaviorálne charakteristiky životného štýlu.

Výsledky: Rozdiely v hodnotách slinného kortizolu počas 
pracovného dňa a v priebehu odpočinku sa zistili len medzi 
rannými odbermi, a to len u sestier. Sestry v čase osobného 
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voľna mali nižšie hodnoty ako lekári, ktorí mali bez ohľadu 
na objektívnu pracovnú záťaž stále vysoké hodnoty.

Významný vplyv na zmeny v hodnotách slinného kortizolu 
mali behaviorálne charakteristiky: hodiny nadpráce, roz ví
jajúci sa syndróm vyhorenia a zvýšená hostilita. Za zdroje 
stresu probandi udávali nadprácu, ekonomické problémy, 
nedostatočné ohodnotenie a partnerské problémy, ale aj 
zlý manažment a medziľudské vzťahy na pracoviskách.

Záver: Príspevkom upozorňujú autori na možnosti ob jek
ti vizácie pracovnej záťaže technikami klinickej psycho ló gie, 
psy chológie zdravia a klinickej endokrinológie. Vysoký 
výs kyt rizikových faktorov v sledovanej vzorke upozorňuje 
na mož né riziko zdravotného zlyhania u zdravotníckych 
pra cov níkov.

Kam zmizli krivky? (Kult extrémnej 
štíhlosti verzus biologická prirodzenosť)

Šedivá, D.

Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava, Slo-
ven ská republika

Posledné dve generácie sme v západnej kultúre svedkami 
zmeny ideálu ženskej postavy. Oblé krivky – biologický 
eli xír ženskosti, ktorý predstavoval erotický impulz pre 
cca 80 tisíc generácií mužov, sú degradované a nežiaduce. 

Sexuálne špecifiká rodu Homo sapiens sú v živočíšnej ríši 
jedinečné. Ženské obliny boli kľúčovým faktorom a pred sta
vovali osvedčený biologický mechanizmus na pri tiah nutie 
(a udržanie) záujmu mužov.

Ako je možné, že v súčasnosti za ideál krásy považujeme 
takmer detské, ploché až vyziabnuté postavy? Prečo zá pad
ná civilizácia vybočila z evolučne osvedčených koľají? Kto 
diktuje módne trendy a prečo ich nekriticky preberáme?

Cieľom práce je podať pohľad na problematiku súčasného 
módneho diktátu, konflikt prirodzenosti a kultúrnej pod
mie nenosti.

Kľúčové slová: oblé krivky, extrémna štíhlosť, stádový 
pud, módny priemysel

Zápalová aktivita pri autizme – možný 
patomechanizmus kardiovaskulárnych 
komplikácií?

Tonhajzerová, I.1, Mokrá, D.1, Bujňáková, I.1, Mikolka, P.1, 
Hrtánek, I.2, Mešťaník, M.1, Ondrejka, I.2

1  Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 
Slovenská republika

2  Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Mar-
tine, Univerzitná nemocnica Martin, Slovenská republika

Úvod: Poruchy autistického spektra (PAS) predstavujú je
den z najzávažnejších neurovývojových ochorení v detstve. 
Na priek faktu, že súčasný výskum sa zameriava na stanove
nie zmien inflamačnej aktivity ako možného patomecha niz
mu PAS, interakcia imunitného a kardiovaskulárneho systé
mu zostáva nejasná. Cieľom bolo stanovenie proinflamačnej 
ak ti vity v skupine autistických detí a poukázať na možné 
prepojenie imunitného a kardiovaskulárneho systému.

Metodika: Plazmatické koncentrácie cytokínov – TNFα, 
IL1ß a IL8 – boli stanovené použitím humánneho ultra
senzitívneho ELISA kitu u 15 autistických detí. Hodnotený 
bol aj marker oxidačného stresu – TBARS. 

Výsledky: Skupina autistických detí mala signifikantne 
vyšší IL8 v porovnaní s kontrolou (p = 0,003). IL1ß, TNFα 
a TBARS boli bez signifikantných zmien. 

Záver: Zistili sme odlišný cytokínový profil, čo môže pred
stavovať diskrétne abnormality proinflamačnej aktivity pri 
PAS. Domnievame sa, že dysregulácia imunitného systému 
môže viesť ku kardiovaskulárnym komplikáciám pri autizme 
pros tred níctvom zmenenej protizápalovej cholínergnej cesty, 
ktorá predstavuje významný mechanizmus prepojenia kom
plex ných regulačných alostatických mechanizmov. 

Podpora: VEGA 1/0087/14, APVV 025411.
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Redukčný prístup liečby alkoholovej 
závislosti v súbore kazuistík

Turček, M.1, Lúčna, S.2, Višňovský, E.3

1  Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská 
republika

2  Psychiatrická ambulancia NsP Nové Mesto nad Váhom, 
Slovenská republika

3  ADDICT, s.r.o., Nitra, Slovenská republika

V príspevku referujeme o praktických skúsenostiach s re
duk čným prís tupom v liečbe závislosti od alkoholu v sú bo re 
98 pacientov. Liečba prebiehala v roku 2014 am bu lan tnou 
for mou, s využitím nalmefénu (v zmysle indi kač ných kri
té rií) a psychosociálnej podpory. V súbore pa cien tov od
ha ľu je me ich demografické charakteristiky, vý cho dis kovú 
si tuá ciu (ško dy spôsobené závislosťou) pred za há je ním te
ra pie nal me fé nom, a následne objektívne i sub jek tívne 
hod no te nie ús peš nos ti lieč by v sledovanom období (1 až 
6 me sia cov). V zá ve re ilustrujeme liečbu s vyu ži tím nal
mefé nu na kon krét nej kazuistike pacienta so zá vis los ťou 
od al koho lu. Pr vé výs led ky z praxe poukazujú na to, že 
re duk čný prís tup s pou ži tím nal mefénu vhodne do pĺ ňa 
spek trum lieč by zá vis los ti od alkoholu a prináša pacientom 
po moc na ceste k abstinencii.

Lítium v nepsychotických indikáciách

Zelman, M. 

Psychiatrická nemocnica Hronovce a Psychiatrická ambu-
lan cia, Brezno, Slovenská republika

Kľúčové slová: lítium, závislosť, sexuálna deviácia, agre
sivita

Prvé použitie lítia v modernej ére psychiatrie pri mánii je pri
pisované aus trál skemu psychiatrovi Johnovi Cadeovi v roku 
1948, prvá placebom kon tro lovaná štúdia jeho účin nos ti 
v indikácii mánie bola publikovaná v ro ku 1954. Exis tu jú však 
anekdotické správy o jeho používaní už v po lo vici 19. storočia. 

Využitie lítia bolo od tých čias skúmané v mnohých indiká
ciách. V súčasnosti je indikačné spektrum podľa SPC us tá
le né na liečbu akútnej manickej fázy bipolárnej afek tív nej 
alebo schizoafektívnej poruchy, cyklotýmie, potenco  va nie 
účin ku antidepresív v liečbe depresívnej poruchy, po sil ňo
va nie ab sti nencie pri chronickom alkoholizme a dro go vých 
zá vis los tiach, liečbu niektorých foriem se xuál nych de viácií, 
patologickej agresivity u pacientov s organickými psy chic ký
mi poruchami, mentálnou retardáciou a s po ru cha mi osob
nos ti a profylaktickú liečbu bipolárnej afektívnej po ruchy.

Príspevok v troch kazuistikách popisuje použitie lítia v ne
psychotickom spektre indikácií. Prvá hovorí o jeho efek te 
pri per zistujúcom cravingu u pacienta s orga nic kým psy
cho syndrómom posttraumatickej etiológie, dru há ilus truje 
možnosť terapie exhibicionizmu pri post pro ce suál nom 
defekte. Pos led ná hodnotí efekt lítia na prejavy eretizmu 
u pacienta s ťaž kou mentálnou retardáciou.
Literatúra
1. SHORTER, E. The history of lithium therapy. In Bipolar Disord. 

2009, Jun, 11 (02), 4 – 9.

2. SPC Lithium carbonicum Slovakofarma 300 mg, Schválený text 
k roz hodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/01074. Príloha č. 2 k notifikácii 
o zmene, ev. č.: 2014/01075. www.sukl.sk.
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