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Predslov

PREDSLOV

Dostáva sa nám do rúk ďalšia vydarená publikácia edície Kapitoly modernej 
psychiatrie, ktorá vzniká už tradične v  spolupráci Slovenskej psychiatrickej 
spoločnosti SLS a spoločnosti Lundbeck Slovensko. Tentoraz ide o špecializač-
nú prácu MUDr. Zuzany Hapalovej s názvom Katatónia.

Katatónia – v minulosti pojem čisto „psychiatrický“, jeden zo základných pilie-
rov psychiatrického slovníka, porucha, ktorá neustále fascinuje nás psychopatolo-
gicky orientovaných psychiatrov – je dnes vnímaná viac ako syndróm, ktorý môže 
mať veľmi rôznorodú etiológiu. Katatónia je v rámci psychiatrie výnimočná v tom, 
že hoci podobne ako pri iných poruchách nepoznáme dokonale jej etiológiu, na 
rozdiel od nich  je oveľa podrobnejšie symptomaticky zmapovaná a vieme ju jed-
noznačne klinicky – psychopatologicky – identifikovať. V skutočnosti sa pacienti 
s katatónnymi symptómami pravdepodobne vyskytujú častejšie na intenzívnych 
jednotkách, hoci somatických, ako na psychiatrických oddeleniach. Tam však 
mnohokrát zostane katatónia nerozpoznaná, a preto aj neliečená. Téma katatónie 
je pre klinikov – nielen psychiatrov – veľmi aktuálna a dôležitá, pretože mnohé 
z jej prejavov môžu pacienta priviesť do život ohrozujúcej situácie. Nedostatoč-
ná identifikácia katatónneho syndrómu znamená neskorú či nesprávnu liečbu. 
Pritom katatónia je dnes vnímaná ako stav, ktorý vieme účinne liečiť na základe 
medicínskych dôkazov, a to bez ohľadu na jej etiológiu. 

Zuzka Hapalová je známa tým, že ak už niečo dá na papier, stojí to za to. Vybrala 
si  neľahkú tému, ktorej sa však s precíznosťou jej vlastnou zhostila skvelo. Text 
obsahuje všetky dnes dostupné informácie o katatónii – od histórie pojmu až po 
najnovšie odporúčané terapeutické postupy – a môžeme si byť istí, že ide naozaj 
o aktuálne, vedecky podložené fakty. Prácu obohacujú kazuistiky pacientov z vlast-
nej praxe, ktoré sú ukážkou reálnych diagnostických, diferenciálno-diagnostických 
a terapeutických úvah a zároveň reálneho výsledku nášho terapeutického snaženia. 

Napriek tomu, že téma je komplikovaná a práca je obsahovo veľmi bohatá, 
text plynie ľahko a od začiatku „vtiahne čitateľa do deja“. Publikácia je v rámci 
našej psychiatrickej spisby výnimočná aj tým, že ide o prvé takto rozsiahle spra-
covanie problematiky, ktoré môže pokojne slúžiť ako učebnica postgraduálneho 
vzdelávania, a to nielen pre psychiatrov.

V Bratislave 30. 4. 2019 MUDr. Mária Králová, CSc.
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Zoznam skratiek a značiek

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

5-HT 5-hydroxytryptamín (sérotonín)
AP antipsychotikum, antipsychotiká
APA  Americká psychiatrická asociácia  

(American Psychiatric Association)
AMAN amantadín
BCRS  Bräunigova škála hodnotenia katatónie  

(Bräunig catatonia rating scale)
BFCRS  Bushova-Francisova škála hodnotenia katatónie  

(Bush-Francis catatonia rating scale)
BZD benzodiazepíny
CO oxid uhoľnatý
CPK kreatínfosfokináza
CRP C-reaktívny proteín
CT počítačová tomografia (computed tomography)
CNS centrálny nervový systém
DA dopamínergický, dopamín
DIAZ diazepam
D2 R dopamínové receptory typ 2
DSM Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch
DSM-III-R  Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch,  

tretie revidované vydanie
DSM-IV-TR  Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch,  

štvrté revidované vydanie (text revision)
DSM-5  Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch,  

piate vydanie
dTK diastolický krvný tlak
ECT elektrokonvulzívna liečba
EEG elektroencefalografia
EPS extrapyramídový syndróm
fMR funkčná magnetická rezonancia
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FW sedimentácia erytrocytov
GABA kyselina γ-aminomaslová
GIT gastrointestinálny trakt 
GPi globus pallidus internus 
IgG imunoglobulíny typu G
i.m. intramuskulárny
i.v. intravenózny
Leu leukocyty
LOR lorazepam
LSD dietylamid kyseliny D-lysergovej
MDMA 3,4-metyléndioxy-N-metylamfetamín, extáza
MRI  zobrazenie magnetickou rezonanciou  

(magnetic resonance imaging)
MRS Modifikovaná Rogersova škála (Modified Rogers scale)
MKCH Medzinárodná klasifikácia chorôb
MKCH-10 Medzinárodná klasifikácia chorôb, desiata revízia
mmHg milimetre ortuti
NMDA N-metyl-D-aspartát
NMS neuroleptický malígny syndróm
PANDAS  pediatrická autoimúnna neuropsychiatrická porucha 

asociovaná so streptokokovou infekciou
p.d. pro die
p.o. perorálny
Rtg röntgenologické vyšetrenie
rTMS repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia
S-Cl- sérová hladina chloridov
S-Fe sérová hladina železa
S-Na+ sérová hladina sodíka
SIADH syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu
SGA antipsychotiká druhej generácie
SLE systémový lupus erythematosus
SSRI inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
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SNr substantia nigra pars reticularis
SNRI  inhibítory spätného vychytávania sérotonínu 

a noradrenalínu
SPECT  jednofotónová emisná počítačová tomografia  

(single-photon emission computed tomography)
TECH tromboembolická choroba
sTK systolický krvný tlak
TK krvný tlak
USG ultrasonografia
WHO  Svetová zdravotnícka organizácia  

(World Health Organization)
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Úvod

ÚVOD

Slovo katatónia pochádza z  gréčtiny, kde predpona „kata“ znamená späť, 
dole, proti a „tonos“ znamená napätie. Fenomény spojené s katatóniou, naj-
mä katalepsia a stupor, dlhodobo vzbudzujú ľudskú pozornosť a sú hlboko 
zakorenené v ľudskej kultúre a povedomí. Napríklad v gréckej mytológii na-
chádzame postavy Gorgón, troch dcér morského starca Forkýna a morskej 
bohyne Kétó, ktoré mali schopnosť premeniť svoje obete na kameň. V Sta-
rom zákone sa dočítame o Lótovej žene, ktorá sa premenila na soľný stĺp, 
keď bola svedkom zničenia Sodomy a  Gomory. Aj katatónia ako chorobný 
stav je v západnej medicíne známa najmenej dve tisícročia. História jej mo-
dernej definície siaha do druhej polovice 19. storočia a  spája sa s  menom 
nemeckého psychiatra Karla Ludwiga Kahlbauma. Odvtedy prešla koncepcia 
katatónie viacerými zmenami od jej vymedzenia ako samostatnej chorobnej 
jednotky, klinického syndrómu vyskytujúceho sa pri viacerých ochoreniach 
alebo jedného z podtypov schizofrénie. V súčasnosti je tendencia k návratu 
k pôvodnej Kahlbaumovej definícii ako etiologicky heterogénnemu psycho-
motorickému syndrómu, ktorý je pravidelnou súčasťou klinického obrazu 
viacerých duševných porúch, ale môže sa vyskytovať aj pri množstve soma-
tických ochorení. Katatónia býva častejšie ako doteraz rozpoznávaná na 
iných ako psychiatrických oddeleniach nemocníc, predpokladá sa však, že 
stále zostáva nedostatočne diagnostikovaná a  tým aj nedostatočne liečená. 
Keďže jej klinická manifestácia zahŕňa symptomatické spektrum na jednej 
strane ohraničené benígnymi formami, na strane druhej však závažnou, ži-
vot ohrozujúcou formou – malígnou katatóniou, nedostatočná diagnostika 
a z nej vyplývajúca neadekvátna liečba môže mať pre pacienta nepriaznivé až 
fatálne dôsledky. Pritom je katatónia spoľahlivo a objektívne identifikovateľ-
ný syndróm s typickým klinickým obrazom, a ak je správne rozpoznaný, dá 
sa účinne liečiť bez ohľadu na jeho etiológiu. 

V predkladanej práci prinášame prehľad aktuálnych poznatkov o problemati-
ke katatónneho syndrómu so zameraním na nedávne zmeny v definícii súvisiace 
s piatym vydaním Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch 
(DSM-5), ale venujeme sa aj klasickému nozologickému konceptu, ktorý v nie-
ktorých európskych školách stále prevláda. Uvádzame základné epidemiologické 
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charakteristiky, predpokladané patogenetické mechanizmy, ako aj v súčasnosti 
platné diagnostické kritériá. Rozoberáme tiež možnosti diferenciálnej diagnos-
tiky a liečby katatónie. Literárny prehľad je doplnený kazuistikami pacientov 
s malígnou katatóniou z našej klinickej praxe, ktorými sme chceli upozorniť na 
túto zriedkavú, ale potenciálne život ohrozujúcu poruchu. 
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1. DEFINÍCIA

Katatónia je v súčasnosti vnímaná ako komplexný, nešpecifický, etiologicky he-
terogénny psychomotorický syndróm sprevádzaný poruchami afektivity, vôle 
a niekedy aj vedomia (Fink, 2017; Rasmussen et al., 2016; Forgáčová a kol., 2010). 
V  popredí je výrazná kvantitatívna a/alebo kvalitatívna porucha psychomo-
toriky. Môže zahŕňať zvýšenú motorickú aktivitu až v  zmysle agitovanosti 
a raptu, ale aj psychomotorické spomalenie v extrémnej podobe vyjadrené ako 
stupor, a  tiež parakinetické javy, ako sú negativizmus, nástavy, stereotýpie 
či echofenomény (APA, 2013; Fink a Taylor, 2003). Katatónne príznaky môžu 
byť súčasťou klinického obrazu širokého spektra duševných porúch (vrátane 
porúch neurovývojových, afektívnych aj porúch zo schizofrénneho spektra) 
a množstva somaticky podmienených stavov (napr. neurologické, metabolic-
ké, toxické a iné). Mnohí autori považujú katatóniu za dobre identifikovateľný 
neuropsychiatrický syndróm, ktorý má svoj typický klinický obraz a reaguje na 
špecifickú symptomatickú liečbu bez ohľadu na jeho etiológiu (Fink et al., 2016; 
Padhy et al., 2014).

Podľa tradičných psychopatologických definícií založených na Kraepelinovej 
a Bleulerovej nozológii, ktorú prevzali aj medzinárodné klasifikačné systémy 
Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch (DSM) a Medzinárodná 
klasifikácia chorôb (MKCH), bol katatónny syndróm asociovaný takmer výlučne 
so schizofrénnymi poruchami ako jeden z typov schizofrénie. Neskôr bolo kata-
tóniu možné diagnostikovať aj v súvislosti so somatickým ochorením alebo moz-
govou dysfunkciou. Aktuálny koncept vychádza z Kahlbaumovej nozológie a je 
formulovaný aj v 5. vydaní Diagnostického a štatistického manuálu duševných 
porúch (DSM-5) (APA, 2013). V ňom už nenájdeme katatónny typ schizofrénie. 
Aj keď manuál katatóniu nepovažuje za samostatnú diagnostickú kategóriu, vy-
čleňuje ju do osobitnej kapitoly v rámci porúch schizofrénneho spektra a iných 
psychotických porúch. Podľa DSM-5 katatóniu môžeme diagnostikovať pri via-
cerých duševných poruchách vrátane schizofrénie ako jej špecifikátor, pričom 
sa najčastejšie vyskytuje v klinickom obraze afektívnych porúch. Rozoznáva tiež 
katatóniu spôsobenú iným somatickým ochorením a nešpecifikovanú katatóniu. 
Dochádza tak k rozšíreniu hraníc katatónie na celé spektrum medicínskych 
a viacerých psychiatrických porúch. 
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Niektorí autori považujú tento koncept za príliš deskriptívny, empirický 
a ateoretický. Uvádzajú, že neposkytuje jasnú psychopatologickú definíciu a chý-
ba mu hlbší psychopatologický základ (Ungvari a Carroll, 2004; Ungvari, 2014). 
Napriek tomu, že v literatúre nachádzame viac ako 40 príznakov asociovaných 
s katatónnym syndrómom, podľa aktuálnych diagnostických manuálov a hodno-
tiacich škál nie je jasná a všeobecne akceptovaná definícia, čo robí príznak kata-
tónnym (Ungvari, 2014). Viacerými európskymi psychiatrickými školami je stále 
akceptovaná tradičná Jaspersova definícia, ktorá za katatónne považuje „všetky 
nezrozumiteľné motorické fenomény“. Tieto nie sú pochopiteľné v kontexte 
pacientovho života či súčasnej situácie a nemajú ani jasne identifikovateľnú bio-
logickú príčinu (Jaspers, 1997; Ungvari, 2014). Jaspers (1997) katatóniu zaraďuje 
na pomedzie medzi neurologickými poruchami, ktoré sú manifestáciou poruchy 
motorického aparátu, a psychologickými fenoménmi, ktoré vznikajú v dôsledku 
psychickej abnormality s intaktným motorickým aparátom. Podľa toho napríklad 
depresívny stupor alebo manický nepokoj sú zrozumiteľné v kontexte poruchy 
afektivity, od ktorej sú odvodené, a preto nemôžu byť považované za katatónne. 
Rovnako perseverácie pri nádoroch frontálneho laloka nehodnotíme ako kata-
tónny symptóm, pretože sú vysvetliteľné konkrétnym organickým poškodením 
mozgu (Ungvari et al., 2010; Ungvari a Carroll, 2004). Jaspers pripúšťa prítomnosť 
rôznych motorických symptómov v klinickom obraze iných duševných porúch, 
ale neoznačuje ich za katatónne.

V rámci diagnostických kritérií katatónie, ktoré budú podrobne rozoberané 
na inom mieste, existujú odlišnosti medzi klasifikačnými systémami aj medzi 
štandardizovanými hodnotiacimi škálami, a to čo do celkového počtu uvedených 
symptómov, ale aj počtu symptómov potrebných na stanovenie diagnózy. Líšia 
sa dokonca v definícii jednotlivých symptómov. DSM-5 (APA, 2013) uvádza spolu 
12 katatónnych symptómov, pričom na stanovenie diagnózy je potrebná prí-
tomnosť aspoň 3 z nich. Nie je špecifikovaná dĺžka ich trvania. Podľa MKCH-10 
(WHO, 1992) je na diagnózu katatónnej schizofrénie potrebný 1 alebo viac zo 
7 príznakov, ktoré prevládajú v klinickom obraze počas najmenej 2 týždňov. 
Na diagnózu organickej katatónnej poruchy stačí prítomnosť 1 z 3 príznakov. 
Jedna z najpoužívanejších hodnotiacich škál – Bush-Francis catatonia rating 
scale (Bush et al., 1996; Fink, 2017) – pozostáva z 23 položiek, pričom katatónia 
je definovaná prítomnosťou aspoň 2 príznakov z prvých 14 položiek bez ohľa-
du na ich závažnosť. Hodnotí sa časový úsek 24 hodín. Tieto rozdiely v počte 
a charaktere symptómov, ako aj rozdiely v diagnostickom prahu jednotlivých 
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klasifikačných systémov prispievajú k nejednoznačnosti definície katatónneho 
syndrómu, ako aj k ťažkostiam pri jeho ďalšom výskume (napríklad prevalencia 
v jednotlivých populáciách sa môže líšiť podľa použitia rôznych diagnostických 
kritérií) (Walther a Strik, 2016).

Za problematickú niektorí považujú aj univerzálnu účinnosť benzodiazepí-
nov v rámci symptomatickej liečby katatónie, ktorá bola jedným z argumentov 
pre jej vyčlenenie ako samostatného, nezávislého syndrómu. Zdá sa, že toto tvr-
denie neplatí pre katatónnu schizofréniu, pri ktorej je liečba benzodiazepínmi 
menej účinná (Ungvari et al., 1999; Fink et al., 2016). 

Súhrnne možno povedať, že napriek zmenám v nozológii a klasifikácii 
predmetom diskusie naďalej zostáva presná definícia a špecificita katatónnych 
symptómov, koncept katatónie ako syndrómu alebo samostatnej chorobnej jed-
notky a jej vzťah k schizofrénii, afektívnym poruchám a organickým psychózam 
(Ungvari a Carroll, 2004).
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2. HISTÓRIA A VÝVOJ POJMU 

Katatónia ako chorobný stav je známa najmenej dve tisícročia. Už starovekí 
Gréci a  Rimania poznali katalepsiu alebo „zaseknutie tela a  duše“, ktorá sa 
prejavovala akinézou, posturáciami (zotrvávanie častí tela v navodených ne-
prirodzených a nepríjemných polohách) a mutizmom (Forgáčová a kol., 2010). 
Opisy katatónnych stavov nachádzame v odbornej literatúre od 16. storočia. 
Napríklad v roku 1583 anglický lekár Philip Barrough opísal pacienta v depre-
sívnom stupore. V  ďalšom storočí, v  roku 1663, anglický lekár Robert Bay-
field píše o katalepsii, ktorá u pacientov pretrvávala mesiace alebo roky, kým 
nezomreli na infekcie či vyhladovanie. K spontánnemu uzdraveniu došlo len 
zriedkavo. Thomas Bakewell, riaditeľ ústavu pre duševne chorých v  Spring 
Vale vo Veľkej Británii, v roku 1815 opísal liečbu manickej pacientky s negati-
vizmom. V roku 1850 britský lekár Henry Monro nazval katatónne príznaky 
„kataleptoidným šialenstvom“ (Maršálek, 2009a; Fink a Taylor, 2003).

V druhej polovici 19. storočia nemecký psychiater a psychopatológ Karl 
Ludwig Kahlbaum (1828 — 1899) zostavil prvú komplexnú vedeckú klasifikáciu 
duševných porúch, ktoré chápal ako poruchy mozgu definované nielen akútnou 
manifestáciou symptómov, ale aj ich priebehom v čase. Okrem iných porúch 
prvýkrát pomenoval a systematicky opísal aj katatóniu alebo „tonické šialenstvo“ 
(Wilcox a Duffy, 2015; Tang a Duffin, 2014).

2.1 Kahlbaumova koncepcia katatónie
V knihe Die Gruppierung der psychischen Krankheiten und die Einteilung der 

Spannungsirresein („Klasifikácia duševných chorôb a rozdelenie tonických šia-
lenstiev“) Kahlbaum (1863 in Maršálek 2009a) okrem pojmov ako hebefrénia, 
parafrénia a cyklotýmia, ktoré používame v nomenklatúre dodnes, prvýkrát 
použil aj pojem katatónia. Neskôr vydal monografiu s názvom Die Katatonie 
oder das Spannungsirresein („Katatónia alebo tonické šialenstvo“) (Kahlbaum, 
1874 in Maršálek 2009a), kde ju už vníma ako samostatnú chorobnú jednot-
ku so základnou poruchou motoriky, správania a afektivity. Definuje ju ako 
„ochorenie mozgu s cyklicky sa meniacim priebehom, pri ktorom sa jeden po druhom 
prejavujú psychické symptómy zodpovedajúce obrazu mánie, melanchólie, otupenia 
a zmätenosti a nakoniec úpadku mysle, môžu však jednotlivo alebo vo väčšom počte 
aj chýbať. Vedľa psychických symptómov sa objavujú ako podstatné prejavy poruchy 
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motorického nervového systému, ktoré majú všeobecne kŕčový charakter“ (Kahlbaum, 
1874 in Libiger, 2004). V práci publikoval súbor 26 pacientov, ktorí by spĺňali 
dnešné diagnostické kritériá pre bipolárnu afektívnu poruchu, depresívnu po-
ruchu, schizofréniu, ale aj somatogénne delírium. Neskoršia faktorová analýza 
tohto súboru odhalila dva dominujúce faktory – neurologický a faktor psycho-
tickej depresie. Pri reanalýze súboru boli u 11 pacientov zistené neurologické 
príznaky, 9 malo epileptické kŕče, 2 tuberkulózu, 2 neurolues a 1 delírium pri 
peritonitíde. Išlo teda o etiologicky heterogénnu skupinu pacientov, ktorí vy-
kazovali protrahované, ale aj prchavé príznaky poruchy motoriky, správania 
a reči (Fink a Taylor, 2003; Ungvari, 2014; Berrios a Marková, 2017). Aj keď bol 
v tom čase Kahlbaum presvedčený, že opísal samostatnú chorobnú jednotku, 
neskôr v monografii píše o katatónii aj ako o „prechodnom stave alebo časti kom-
plexného obrazu rôznych foriem ochorení“, čiže ako o syndróme (Kahlbaum, 1874 
in Gazdag et al., 2017). 

Na základe závažnosti symptómov a prognózy Kahlbaum rozlišoval 3 ty-
py katatónie. Catatonia mitis bola najčastejšou a najmiernejšou formou, išlo 
o melanchóliu so stuporom. Catatonia gravis mala ťažší priebeh, dnes by sem 
patrila bipolárna afektívna porucha, zmiešaná fáza s katatónnymi príznakmi 
a schizoafektívna porucha s katatónnymi príznakmi. Catatonia protracta bola 
chronickou formou s plíživým začiatkom a miernymi katatónnymi príznakmi, 
ktoré pomaly progredovali do reziduálneho stavu s pretrvávajúcou motorickou 
aj behaviorálnou symptomatikou. Podľa Kahlbauma mala len okrajový význam. 
Okrem toho opísal poruchu nálady, ktorú nazval melancholia attonita. Tá ma-
la s katatóniou podobnú symptomatológiu, priebeh aj prognózu a zaraďoval 
ich spolu do jednej nozologickej kategórie (Goldar a Starkstein, 1995; Bräunig 
a Krüger, 2004).

Názov „tonické šialenstvo“ Kahlbaum odvodil od prevládajúcich dystonických 
symptómov a rigidity. Za dôležité klinické príznaky považoval choreatiformné 
pohyby, grimasovanie, trizmus, mutizmus, stupor, stereotýpie, manierovanie, 
verbigerácie, vzrušenie a negativizmus. Z nich choreatiformné a dystonické mimo-
voľné pohyby pokladal za základné symptómy katatónie (Bräunig a Krüger, 2004). 

Prognóza katatónie bola podľa Kahlbauma celkovo dobrá, aj keď z jeho pô-
vodného súboru len 8 pacientov dosiahlo remisiu, 8 zomrelo alebo prešlo do 
chronickej fázy a u 10 pacientov informácie o ďalšom priebehu ochorenia ne- 
uvádza (Gazdag et al., 2017).
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Kahlbaum teda považoval katatóniu za samostatnú chorobnú jednotku s cyk-
lickým priebehom prejavujúcu sa psychickými a motorickými príznakmi s dob-
rou prognózou. Zdôraznil jej vzťah k afektívnym poruchám. Jeho koncept sa ak-
tuálne znovu dostáva do popredia, keď sa upúšťa od priradenia katatónie výlučne 
k schizofrénii a je znovu vnímaná ako ubikvitárny syndróm, ktorý môže byť 
súčasťou klinického obrazu celého spektra duševných aj somatických porúch.

2.2 Kraepelin a dementia praecox
Kahlbaumov unitárny koncept katatónie revidoval nemecký profesor Emil 

Kraepelin (1856 — 1926). Vo svojej učebnici Kompendium der Psychiatrie (Krae-
pelin, 1883 in Tang a Duffin, 2014) odlíšil na základe priebehovej charakteristiky 
2 formy psychotických porúch: manicko-depresívne šialenstvo a dementiu prae-
cox. Dementia praecox, neskôr premenovaná na schizofréniu, mala na rozdiel 
od manicko-depresívneho šialenstva chronický, progredujúci, nepriaznivý prie-
beh. Rozlišoval tri typy tejto poruchy: katatóniu, hebefréniu a dementiu paranoi-
des. Kraepelin si všimol, že Kahlbaumom opísané poruchy nálady s katatónnymi 
príznakmi sa signifikantne líšia od chronickej psychózy s katatóniou v sympto-
matológii, priebehu, prognóze aj etiológii. V priebehu až 8 rokov sledoval súbor 
63 pacientov, u ktorých pozoroval perzistentné katatonické symptómy; 53 z nich 
nikdy nedosiahlo remisiu a progredovali do „defektného“ stavu podobne ako 
pacienti s hebefréniou a dementiou paranoides a zvyšných 10 vykazovalo mierne 
reziduálne motorické symptómy. V tom období bola realizovaná ďalšia štúdia 
200 katatonických pacientov sledovaných v rokoch 1901 — 1905, kde sa rovnako 
zistilo nízke percento remisie (19 %) (Gazdag et al., 2017; Ungvari, 2014). Tieto 
poznatky viedli Kraepelina k priradeniu katatónie k dementii praecox ako jed-
nému z jej typov.

Do kategórie pravých katatónií Kraepelin zaradil len malú časť z Kahlbau-
mom pôvodne opísaných katatónnych pacientov (typ catatonia protracta). 
Boli to pacienti s perzistentnými „pravými“ katatónnymi príznakmi, najmä 
negativizmom, bizarnými manierizmami a stereotýpiami. Kraepelin uznával 
prítomnosť motorických symptómov aj pri iných psychiatrických poruchách 
vrátane manicko-depresívneho šialenstva, organických porúch mozgu a oli-
gofrénie, tieto však neklasifikoval ako katatónne. Kahlbaumom navrhnuté 
poruchy melancholia attonita a catatonia gravis premenoval na delirantnú me-
lanchóliu a delirantnú mániu a zaradil ich pod zmiešané manicko-depresívne 
stavy (Bräunig a Krüger, 2004).
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Treba zdôrazniť, že podľa Kraepelinovej koncepcie katatónie neplatí zjed-
nodušujúca interpretácia, že katatónia rovná sa schizofrénia. Kraepelin sám 
poukázal na nešpecifickosť individuálnych katatónnych symptómov a ich výskyt 
aj pri iných duševných poruchách. Na diagnózu katatónie vyžadoval prítom-
nosť charakteristických symptómov dementia praecox a tiež celého komplexu 
katatónnych prejavov (katatónna excitácia aj retardácia) u toho istého pacienta 
(Forgáčová a kol., 2010; Carroll, 2001). Kraepelinova koncepcia katatónie bola 
neskôr prevzatá medzinárodnými diagnostickými a klasifikačnými systémami 
(DSM, MKCH) a pretrvávala až do 5. vydania Diagnostického a štatistického 
manuálu duševných porúch (APA, 2013). 

2.3  Bleuler a psychoanalytická interpretácia katatónnych 
symptómov 

Švajčiarsky psychiater Eugen Bleuler (1857 — 1939) premenoval Kraepelino-
vu dementiu praecox na schizofréniu a revidoval aj jej definíciu. Pri diagnóze 
nepovažoval za nevyhnutný začiatok ochorenia v neskorej adolescencii alebo 
skorej dospelosti ani chronický priebeh či jeho zlú prognózu. Domnieval sa, že 
schizofréniu lepšie charakterizuje nesúlad jednotlivých duševných prejavov, a za 
základné symptómy považoval autizmus, poruchu afektivity, poruchu asociácií 
a ambivalenciu (Bleuler, 1998). Rovnako ako Kraepelin katatóniu priradil k schi-
zofrénii ako jej podtyp. Za katatónne považoval tie isté motorické a behaviorálne 
príznaky, ako ich opísali Kahlbaum a Kraepelin, interpretoval ich však odlišne. 
Katatónne symptómy chápal ako reprezentáciu nevedomých freudiánskych kom-
plexov, napríklad letálna katatónia bola vyjadrením pacientovej skrytej túžby 
zomrieť, mutizmus vnímal ako potláčanie nepríjemných spomienok tichom 
a pod. Považoval ich za akcesórne príznaky, ktoré boli pri diagnóze schizofrénie 
menej dôležité. (Bleuler, 1998; Fink at al., 2010; Tang a Duffin, 2014). 

2.4 Wernickeho psychóza motility
Nemecký neuropsychiater Carl Wernicke (1848 — 1905) bol stúpencom ne-

urologického modelu duševných porúch, ktoré pokladal za poruchy fyziológie 
mozgu. Ako prvý navrhol patofyziologický koncept katatónie. Pre psychózy 
s prevládajúcou dysfunkciou psychomotoriky používal pomenovanie psychóza 
motility. Rozlišoval typ hyperkinetický, hypokinetický, akinetický, cyklický, 
kompletný a zmiešaný. Mániu a melanchóliu dával do vzťahu s hyperkinetickou 
a hypokinetickou psychózou motility, cyklický typ spájal s manicko-depresívnou 
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poruchou. Pri kompletnom type sa rýchlo striedali hypokinetické, hyperkine-
tické alebo parakinetické symptómy alebo ich kombinácia. Zmiešaná psychóza 
motility zahŕňala všetky akútne psychózy, ktorých epizódy boli charakterizova-
né rozličnými príznakmi alebo cyklickým priebehom (Bräunig a Krüger, 2004; 
Berrios a Marková, 2017).

2.5 Leonhardove podtypy katatónie
Wernickeho koncept ďalej rozvíjali predstavitelia würzburskej psychiatric-

kej školy Karl Kleist (1879 — 1960) a Karl Leonhard (1904 — 1988). Na základe 
klinických opisov, prítomnosti tzv. schizofrenických príznakov a dlhodobého 
priebehu a vyústenia vypracovali vysokooperacionalizovanú nozologickú klasi-
fikáciu endogénnych psychóz. Rozdelili ich do 3 kategórií: cykloidné psychózy, 
nesystematická schizofrénia a systematická schizofrénia (pozri tabuľku č. 1) (Le-
onhard a Beckmann, 1999; Forgáčová a kol., 2010). Zistili, že katatónne príznaky 
v rámci schizofrenických a cykloidných psychóz agregujú do perzistentných, 
stabilných syndrómov so špecifickým kognitívnym, afektívnym a psychotickým 
obrazom. Jasne tak vymedzujú tri nozologické jednotky – psychózu motility, pe-
riodickú katatóniu a systematickú katatóniu (Leonhard, 1961; Gazdag et al., 2017). 
Psychóza motility má podľa tohto konceptu epizodický priebeh, dobrú prognózu 
a v jej klinickom obraze sa vyskytujú iba kvantitatívne poruchy psychomotoriky. 
Ide o manicko-depresívnu poruchu s prevládajúcimi motorickými príznakmi. 
Tieto sa dajú zatriediť do 2 symptómových klastrov: motorické vzrušenie alebo 
motorická inhibícia. Periodická katatónia je charakterizovaná kvalitatívnymi 
psychomotorickými poruchami, náhlym začiatkom, bipolaritou prejavu a in-
termitentným priebehom. Systematická katatónia je spojená s kvantitatívnymi 
aj kvalitatívnymi poruchami psychomotoriky, má pozvoľný začiatok, chronický 
progresívny priebeh bez remisií a ireverzibilný, reziduálny stav (Forgáčová a kol., 
2010; Bräunig a Krüger, 2004). 
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Tabuľka č. 1:  Leonhardova klasifikácia endogénnych psychóz 

endogénne psychózy subformy

cykloidné psychózy anxiózne-extatická psychóza
excitovane-inhibovaná psychóza zmätenosti
hyperkineticko-akinetická psychóza motility*

nesystematická schizofrénia afektívna parafrénia
periodická katatónia*
schizofázia

systematická schizofrénia systematická katatónia*
• parakinetická
• manieristická
• proskinetická
• negativistická
• inhibovaná
• s neschopnosťou reči 
paranoidná schizofrénia
hebefrénia

* endogénne psychózy s prevahou psychomotorických príznakov podľa Forgáčová a kol., 2010; Leonhard, 1961

Novšie klinické genetické štúdie ukázali agregáciu periodickej katatónie 
v rodinách s kumulatívnym rizikom morbidity 26,9 % u prvostupňových prí-
buzných. Naproti tomu systematická katatónia má sporadický výskyt. Vo vä-
zobných genómových štúdiách boli dokonca identifikované miesta citlivosti 
pre periodickú katatóniu na chromozómoch 15q15 a 22q13 (Stöber et al., 2001; 
Leonhard a Beckmann, 1999).

Aj keď sa Kleistova-Leonhardova nozológia endogénnych psychóz v rámci 
medzinárodných diagnostických a klasifikačných systémov neetablovala, jej 
reliabilita a stabilita boli dokázané viacerými veľkými prierezovými štúdiami 
(Gazdag et al., 2017).

2.6 Iné koncepcie
Výskumu manicko-depresívnej poruchy sa venoval americký psychiater Au-

gust A. Hoch. Vo svojej monografii Benígne stupory (Hoch, 1921 in Carroll, 2001) 
opísal 25 pacientok s katatónnym stuporom; 19 z nich malo manicko-depresívnu 
poruchu a 5 malígny stupor alebo schizofréniu. Benígnym stuporom nazval 
formu manicko-depresívnej psychózy s priaznivejším priebehom.

Nórsky psychiater Roly Gjessing (1974) ďalej rozpracoval koncepciu peri-
odickej katatónie. Pokladal ju za samostatnú nozologickú jednotku. Dlhodobo 
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sledoval súbor pacientov, u ktorých sa v priebehu poruchy s rytmickou perio- 
dicitou striedal katatonický stupor a excitácia s periódami remisie. Klinický stav 
koreloval s biochemickými parametrami a u niektorých pacientov zistil cyklické 
zmeny v metabolizme dusíka a v metabolizme katecholamínov, zmeny autonóm-
neho nervového systému a zmeny EEG. Tieto sa zjavovali s každým nástupom 
katatonických symptómov. Gjessing liečil svojich pacientov vysokými dávkami 
tyreoidálnych hormónov, ktoré mali upraviť dusíkovú nerovnováhu (Gjessing, 
1974; Gjessing a Gjessing, 1961). Jeho teória a terapeutická metóda neboli doposiaľ 
potvrdené ani vyvrátené.

Súhrnne sa dá povedať, že definícia katatónie a jej postavenie v rámci kla-
sifikácie duševných porúch v priebehu histórie psychiatrie záviseli do veľkej 
miery od teoretických východísk prevládajúcej psychiatrickej školy. Katatónia 
tak bola vnímaná ako samostatné ochorenie, syndróm, podtyp schizofrénie, 
skupina ochorení, ale aj ako symptóm s najčastejším výskytom pri afektívnych 
poruchách (Maršálek, 2009a).
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3. EPIDEMIOLÓGIA

3.7 Výskyt katatónie
Epidemiologické štúdie zaoberajúce sa výskytom katatónie sa dajú rozdeliť 

do dvoch skupín. Prvá zisťuje výskyt katatónnych príznakov v rámci určitej 
populácie pacientov (pacienti hospitalizovaní na psychiatrických oddeleniach 
alebo na somatických oddeleniach, pacienti s diagnózou schizofrénie, afektívnej 
poruchy atď.). Druhá skupina skúma distribúciu základného ochorenia (afektív-
nych porúch, katatónnej schizofrénie, somatických ochorení atď.) v populácii 
katatonických pacientov. 

Publikované epidemiologické údaje sa môžu do veľkej miery odlišovať v zá-
vislosti od definície či diagnostických kritérií použitých v rôznych štúdiách. 
Všeobecne sa udáva prevalencia katatónie medzi akútnymi psychiatrickými 
pacientmi 7 % – 17 % (Caroff et al., 2004). V tabuľke č. 2 sú uvedené niektoré 
novšie štúdie zaoberajúce sa výskytom katatónie u akútne hospitalizovaných 
psychiatrických pacientov. Z nich napríklad Sarkar et al. (2016) porovnávali 
prevalenciu katatónie pri použití rôznych diagnostických kritérií a hodnotiacich 
škál. Táto bola najvyššia pri použití Bushovej-Francisovej škály hodnotenia 
katatónie (skríningové položky) a kritérií MKCH-10 (10,3 %) a najnižšia pri 
Bräunigovej škále hodnotenia katatónie (3,4 %).
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Tabuľka č. 2:  Výskyt katatónie u akútne hospitalizovaných psychiatrických pacientov

autori, rok dizajn štúdie vzorka ukazovateľ 
výskytu

diagnostické kritériá katatónia
(%)

Rosebush et al., 1990 P 140 I definované štúdiou  9

Ungvari et al., 1994 P 212 I definované štúdiou  8

Bush et al., 1996 P 215 Pr BFCRS – skríning  7

Stöber, 2001 P/R 749 I/Pr DSM-III-R 24,4

Al Sayegh a Reid, 2010 P 188 Pr MRS (≥ 2 príznaky)  6,9

Stuivenga a Morrens, 2014 P 130 Pr DSM-5
BFCRS – skríning

16,9
50,8

Grover et al., 2015 P 201 Pr BFCRS  9,45

Sarkar et al., 2016 P 87 Pr BFCRS – skríning MKCH-10
DSM-5
BCRS

10,3
10,3
 6,9
 3,4

P – prospektívna, R – retrospektívna, Pr – prevalencia, I – incidencia, BFCRS – Bush-Francis catatonia rating scale, 
BFCRS – skríning – Bush-Francis catatonia rating scale, skríningové položky, DSM-III-R – Diagnostický a štatistický 
manuál duševných porúch, 3. revidované vydanie, DSM-5 – Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, 
5. vydanie, MRS – Modifikovaná Rogersova škála, BCRS – Bräunig catatonia rating scale,  
MKCH-10 – Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia

Podľa metaanalýzy, do ktorej boli zaradené všetky štúdie zaoberajúce sa vý-
skytom katatónie publikované do roku 2017, bola celková priemerná prevalencia 
katatónie 9,2 % v populácii pacientov s rôznymi psychiatrickými aj somatickými 
diagnózami (Solmi et al., 2017). Táto metaanalýza zahŕňala 74 štúdií s celkovým 
počtom 107 304 pacientov z celého sveta.

Katatónne príznaky sú konštantne pozorované ako súčasť klinického obrazu 
afektívnych porúch, udáva sa prevalencia 13 % – 31 %. Katatónia sa častejšie vysky-
tuje u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou, pri zmiešaných a manických 
epizódach a je spojená so závažnejším klinickým obrazom (Bräunig et al., 1998; 
Starkstein et al., 1996).

Zaujímavé sú epidemiologické údaje o výskyte katatónnej schizofrénie v rám-
ci populácie pacientov so schizofréniou. Na začiatku 20. storočia Kraepelin 
(1919 in Fink a Taylor, 2003) zistil prevalenciu katatónneho subtypu dementie 
praecox 19,5 % z celkového počtu 500 pacientov, Bleuler (1911 in Caroff et al., 
2004) dokonca uvádza prevalenciu 50 %. Podľa publikovaných údajov sa zdá, že 
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v priebehu 20. storočia výskyt katatónnej schizofrénie klesá. Napríklad Morrison 
(1974) porovnal prevalenciu katatónnej schizofrénie u pacientov so schizofré-
niou hospitalizovaných v nemocnici v Iowe v rokoch 1922 — 1944 a 1945 — 1960. 
Zistil jej pokles zo 14,2 % na 8,45 %. Vo viacerých prospektívnych štúdiách za 
posledných 25 rokov sa zistila prevalencia katatónnej schizofrénie menej ako 
5 %. Stompe et al. (2002) porovnali vlastný súbor pacientov so schizofréniou 
s pôvodným súborom publikovaným Leonhardom, pričom použili rovnaké diag-
nostické kritériá. Zistili signifikantný pokles prevalencie katatónnej schizofré-
nie z 35,4 % v rokoch 1938 — 1968 na 25,2 % v rokoch 1994 — 1999. Tiež zistili, 
že výskyt periodickej katatónie (podľa Leonhardovej nozológie) sa v priebehu 
60 rokov nezmenil, no výskyt systematickej katatónie poklesol z 25 % na 12,4 %, 
čo sa odrazilo aj v celkovej prevalencii katatónnej schizofrénie. 

Pokles výskytu katatónnej schizofrénie môže mať viacero vysvetlení. Môže 
odrážať zmeny v definícii a diagnostických kritériách katatónie. Tiež sa dáva 
do súvislosti s tzv. konfliktom paradigiem, keď po rozdelení neuropsychiatrie 
na neurológiu a psychiatriu poklesol záujem o motorickú zložku psychických 
porúch. Je tiež možné, že u časti pacientov, ktorí by predtým dostali diagnózu 
katatónnej schizofrénie, sa v dôsledku zlepšenia diagnostických metód identifi-
kovala organická príčina poruchy. Ako jeden z dôvodov sa tiež uvádza priaznivý 
vplyv nových psychofarmák (najmä antipsychotík), ale aj elektrokonvulzívnej 
liečby a aktívnej rehabilitácie psychiatrických pacientov. Nakoniec by pokles 
výskytu katatónnej schizofrénie mohol reflektovať zmeny v incidencii, mani-
festácii a priebehu samotnej schizofrénie (Maršálek, 2009a).

Katatónne príznaky sú v súčasnosti čoraz častejšie zisťované aj v populácii 
pacientov s rôznymi somatickými ochoreniami. U pacientov hospitalizovaných 
na somatických oddeleniach, ktorí boli vyšetrovaní v rámci konziliárnych psy-
chiatrických služieb, sa zistila incidencia katatónie 1,6 % – 5,5 % (Denysenko 
et al., 2015). Smith et al. (2012) v retrospektívnej kohortovej analýze pacientov 
hospitalizovaných na klinike Mayo v rokoch 1990 — 2010 zistili, že z celkového 
počtu 95 pacientov s katatóniou malo 20 % katatónnu poruchu v dôsledku so-
matického ochorenia. Jej najčastejšou príčinou bola encefalitída.

V tabuľke číslo 3 je uvedená prevalencia katatónie pri jednotlivých psychiat-
rických a somatických ochoreniach publikovaná v metaanalýze Solmiho et al. 
(2017). Najvyššia prevalencia bola zistená v skupine pacientov so somatickým 
alebo neurologickým ochorením, bipolárnou afektívnou poruchou a popôrod-
nou psychózou.
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Tabuľka č. 3:  Prevalencia katatónie podľa základného ochorenia

základné ochorenie počet participantov prevalencia katatónie (%)

somatické alebo neurologické ochorenie 1 480 20,6

bipolárna afektívna porucha 226 20,1

popôrodná psychóza 200 20,0

autizmus 564 11,1

schizofrénia 20 276 9,8

iné diagnózy 111 595 5,7

upravené podľa Solmi et al., 2017

Čo sa týka distribúcie základného ochorenia v populácii katatonických pa-
cientov, v rôznych štúdiách je katatónia asociovaná najmä s afektívnymi po-
ruchami (14 – 71 %), najčastejšie s manickými alebo zmiešanými epizódami 
(napr. Abrams a Taylor, 1976; Rosebush et al., 1990). Iné štúdie uvádzajú vysokú 
prevalenciu depresívnej poruchy v populácii katatonických pacientov (Barnes 
et al., 1986). Katatónia je tiež asociovaná so schizofréniou (4 – 67 %), soma-
tickými ochoreniami (4 – 46 %), ale aj konverznými poruchami a poruchami 
osobnosti (Smith et al., 2012; Ungvari et al., 1994). V niektorých štúdiách sa tiež 
opisuje idiopatická katatónia, ktorá nemôže byť pripísaná na vrub žiadnej du-
ševnej či somatickej poruchy (Peralta et al., 1997). Publikované údaje podporujú 
nešpecifický charakter katatónneho syndrómu.

3.8 Prognostický význam katatónie a jej rizikové faktory
Prítomnosť katatónnych príznakov zhoršuje prognózu základného ochore-

nia. Týka sa to najmä katatónnej schizofrénie, ktorá má oproti ostatným formám 
väčšiu rodinnú záťaž, začiatok ochorenia v mladšom veku, pacienti sú hospi-
talizovaní skôr, častejšie a hospitalizácie sú dlhšie. Katatónna schizofrénia je 
asociovaná s väčším výskytom negatívnej symptomatiky a porúch správania 
v zmysle agresivity a celkovo horším fungovaním. Častejší je výskyt suicidálnych 
pokusov (Ungvari et al., 2017; Mimica et al., 2001).

Katatónia pri depresívnej poruche býva asociovaná s väčšiu rodinnou záťažou, 
vyšším vekom, väčším počtom depresívnych epizód, výraznejšou poruchou ko-
gnitívnych funkcií a zlyhávaním v denných aktivitách (Starkstein et al., 1996). Pri 
bipolárnej afektívnej poruche s katatónnymi príznakmi sa zistili závažnejšie ma-
nické aj depresívne epizódy a tiež viac suicidálnych pokusov (Bräunig et al., 1998). 
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V epidemiologických štúdiách bolo identifikovaných viacero rizikových 
faktorov rozvoja katatónie. Patrí sem perinatálna infekcia, katatónne epizódy 
v anamnéze, poliekové extrapyramídové syndrómy v anamnéze, podávanie 
liekov znižujúcich záchvatový prah krátko pred vznikom katatónie, dlhodobé 
podávanie anticholinergík, ich vysadenie alebo redukcia dávky, nízka hladina 
plazmatického železa, zvýšená sérová hladina kreatínkinázy, preexistujúce 
organické ochorenie mozgu, najmä ochorenia bazálnych ganglií a frontálneho 
laloka, a poruchy správania spojené s dehydratáciou alebo hyponatriémiou. 
Precipitujúcim faktorom tiež môžu byť stresujúce životné udalosti (Maršálek, 
2009a; Ungvari et al., 2005).
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4. ETIOLÓGIA

Ako už bolo uvedené, katatónia je v súčasnosti vnímaná ako ubikvitárny syn-
dróm, ktorý môže byť súčasťou klinického obrazu viacerých duševných, neu-
rologických aj somatických ochorení. Často býva asociovaná s  intoxikáciami 
liekmi či návykovými látkami alebo sa manifestuje v rámci abstinenčných syn-
drómov. Správna identifikácia etiológie katatónneho syndrómu a hlavne odlíše-
nie katatónie spojenej s neurologickým alebo celkovým somatickým ochorením 
od psychiatrickej katatónie má význam pre ďalšiu liečbu a prognózu pacienta. 

Katatónia spojená s duševnou poruchou (tabuľka č. 4) sa najčastejšie vysky-
tuje v rámci afektívnych porúch, a to najmä bipolárnej afektívnej poruchy. Ka-
tatónny syndróm môže plne nahradzovať afektívnu epizódu, afektívna epizóda 
môže kolísať medzi depresiou, mániou a katatóniou alebo sa katatónny syn-
dróm prejavuje súčasne s poruchou nálady, ktorá v klinickom obraze prevláda 
(Maršálek, 2009a). V poslednom čase sa venuje pozornosť katatónii asociova-
nej s poruchami autistického spektra. Katatónne príznaky sa typicky objavujú 
v neskoršom veku pacientov (puberta, skorá adolescencia), často v súvislosti so 
stresujúcimi životnými udalosťami a môžu mať charakter sebapoškodzujúceho 
správania (Breen a Hare 2017; Fink, 2017). Vybrané typy psychiatrickej katatónie 
budú podrobnejšie opísané na inom mieste tohto textu.
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Tabuľka č. 4:  Katatónia spojená s duševnými poruchami

DUŠEVNÉ PORUCHY

• afektívne poruchy – najmä bipolárna afektívna porucha (zmiešaná mánia a mánia), depresívna porucha
• katatónna schizofrénia
• reaktívne psychózy, akútne a prechodné psychotické poruchy
• popôrodná katatónia
• disociatívne a konverzné poruchy
• obsedantno-kompulzívna porucha
• posttraumatická stresová porucha
• pervazívne vývojové poruchy (poruchy autistického spektra)
• mentálna retardácia
• demencie
• neuroleptický malígny syndróm (NMS)
• sérotonínový syndróm
• idiopatická katatónia

podľa Maršálek, 2009a; Fink a Taylor, 2003

Pri katatónii spojenej s neurologickými ochoreniami ide vo všeobecnosti 
o narušenie činnosti oblastí mozgu s ňou súvisiacich. Sú to najmä mozgový 
kmeň, diencefalon, bazálne gangliá, frontálny, parietálny a temporálny lalok, 
limbický systém (najmä gyrus cinguli). Poruchu môžu spôsobiť difúzne moz-
gové procesy, ako aj lokalizované poškodenia (pozri tabuľku č. 5) (Maršálek, 
2009a). Častý je výskyt katatónnych príznakov najmä pri encefalitídach. Okrem 
infekčných sú v literatúre a klinickej praxi čoraz častejšie opisované paraneo-
plastické a autoimunitné encefalitídy, najmä anti-NMDA (N-metyl-D-aspartát) 
receptorová encefalitída, paraneoplastická limbická encefalitída či lupus en-
cefalitída (Denysenko et al., 2015). Patrí sem aj encephalitis lethargica (tzv. von 
Economova encefalitída), konkrétne jej amyostaticko-akinetická forma, ktorá 
sa pandemicky šírila v Európe a Severnej Amerike na začiatku 20. storočia. 
Jej etiológia doteraz nie je úplne objasnená, dávala sa do súvislosti s vírusom 
chrípky, autoimunitnými procesmi či prekonanou streptokokovou infekciou 
(poststreptokoková autoimunitná reakcia) (Berger a Vilensky, 2014). 
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Tabuľka č. 5:  Katatónia spojená s neurologickými ochoreniami

NEUROLOGICKÉ OCHORENIA

• infekcie CNS  – meningitídy, mozgové abscesy 
– vírusové encefalitídy: herpetická, HIV, rabies, subakútna sklerotizujúca panencefalitída,  
  adenovírusy 
– bakteriálne: neurolues, tuberkulóza, tyfoidná horúčka, borelióza

•  autoimunitné a paraneoplastické encefalitídy – anti-NMDA-receptorová encefalitída, paraneoplastická 
limbická encefalitída, lupus encefalitída (cerebrálna forma SLE)

• iné encefalitídy – encephalitis lethargica (amyostaticko-akinetická forma), postimunizačná encefalitída
• postencefalitické stavy (najmä spojené s parkinsonizmom, progresívnou multifokálnou encefalopatiou)
• bilaterálne infarkty parietálnych lalokov, temporálne infarkty, lézie talamu, bilaterálne lézie globus pallidus
• difúzny periventrikulárny pinealóm
•  aneuryzmy a hemorágie v oblasti arteria cerebri anterior a arteria communicans anterior, subdurálny hematóm
• hydrocefalus
•  lézie frontálneho laloka – traumatické, nádorové, artériovenózne malformácie, primárna degenerácia 

frontálneho laloka
• lézie v oblasti 3. mozgovej komory – traumatické, hemoragické, nádory, epidermoidné cysty
• subtalamický mezencefalický nádor
• pinealóm, kraniofaryngeóm
• parkinsonizmus (hlavne aterosklerotický)
•  demencie – frontotemporálna demencia, demencia s Lewyho telieskami, Alzheimerova demencia,  

vaskulárna demencia, Creutzfeldtova-Jakobova choroba, demencia pri AIDS a inom poškodení bielej hmoty
•  Wernickeho encefalopatia, alkoholická degenerácia, hepatálna encefalopatia, centrálna pontínna myelinolýza
•  epilepsia – záchvaty typu absencií, komplexné parciálne záchvaty, non-konvulzívny status epilepticus, 

postiktálne stavy
• sclerosis multiplex (forma so začiatkom v strednom veku postihujúca cerebellum)
• familiárna cerebello-pontínna atrofia
• Wilsonova choroba, Huntingtonova chorea, tuberózna skleróza, Tayova-Sachsova choroba
• dystónia, narkolepsia
• Praderov-Williho syndróm

podľa Denysenko et al., 2015; Jaimes-Albornoz a Serra-Mestres, 2012

Katatónia môže byť prejavom systémového telesného ochorenia. Katatónne 
príznaky sa vyskytujú pri množstve metabolických, endokrinných, hematologic-
kých aj autoimunitných ochorení a pri poruchách vnútorného prostredia. Zdá 
sa, že niektoré z týchto stavov sú skôr spúšťacími faktormi u predisponovaných 
jedincov, nie samotnou príčinou vzniku katatónie (Fink a Taylor, 2003).
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Tabuľka č. 6:  Katatónia spojená s celkovým somatickým ochorením

METABOLICKÉ, ENDOKRINNÉ, HEMATOLOGICKÉ A IMUNITNÉ PRÍČINY

• diabetická ketoacidóza
• hypertyreóza, hypotyreóza, hyperparatyreóza
• Addisonova choroba, Cushingova choroba, SIADH, Sheehanov syndróm
• hyperkalcémia, hyponatriémia, hypernatriémia
• hypoglykémia
• renálne zlyhanie, membranózna glomerulonefritída, hepatálne zlyhanie
•  akútna intermitentná porfýria, homocystinúria, deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, lyzozomálna choroba
• deficit vitamínu B12, pelagra, deficit kyseliny nikotínovej
•  systémový lupus erythematosus, PANDAS, trombocytopenická purpura, antifosfolipidový syndróm, renálna 

a hepatálna transplantácia, karcinóm z Langerhansových buniek
• Gjessingova periodická katatónia

podľa Denysenko et al., 2015; Jaimes-Albornoz a Serra-Mestres, 2012

PANDAS – pediatrická autoimúnna neuropsychiatrická porucha asociovaná so streptokokovou infekciou,  
SIADH – syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu

Katatónny obraz môžu mať aj akútne intoxikácie niektorými liekmi, droga-
mi a plynmi, napr. kokaín, meskalín, LSD (dietylamid kyseliny D-lysergovej), 
fencyklidín, otrava oxidom uhoľnatým, pozri tabuľku č. 7. Zneužívanie LSD, 
kokaínu a meskalínu je rizikovým faktorom rozvoja malígnej katatónie (Kosten 
a Kleber, 1988). Katatónne príznaky sa môžu vyskytovať aj ako nežiaduci účinok 
liečby pri normálnej plazmatickej koncentrácii liečiva. Takto môže vznikať kata-
tónia napr. pri liečbe baklofenom a niektorými imunosupresívami (cyklosporín, 
takrolimus). Katatónne symptómy boli opísané aj pri liečbe fluorochinolónový-
mi, cefalosporínovými či makrolidovými antibiotikami, pri fluorochinolónoch je 
neurotoxicita závislá od dávky. Pri rýchlom vysadení GABA-agonistov (kyselina 
γ-aminomaslová), dopamínergických agonistov a aj kokaínu môže byť katató-
nia súčasťou syndrómu z vysadenia. Neuroleptikami indukovanej katatónii sa 
budeme venovať v osobitnej kapitole.
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Tabuľka č. 7:  Farmakogénna a toxická katatónia

intoxikácie, nežiaduci účinok liečby

• typické aj atypické antipsychotiká
• antidepresíva – SSRI, SNRI, trazodón (sérotonínový syndróm)
• tymostabilizátory a antikonvulzíva – lítium, valproát, levetiracetam
• návykové látky – MDMA, kanabis, meskalín, morfín, metadon, fencyklidín, ketamín, amfetamín, LSD
• metylfenidát
• baklofen
• disulfiram, paracetamol, kyselina acetylsalicylová
• antibiotiká – cefalosporíny, fluorochinolóny, azitromycín
• antiretrovirotiká, allopurinol
• imunosupresíva – cyklosporín, takrolimus
• adrenokortikotropný hormón, kortizón, steroidy
• isopropylalkohol, organické fluoridy, svietiplyn, oxid uhoľnatý

syndrómy z vysadenia

• GABA-agonisty – benzodiazepíny, z-hypnotiká, alkohol, gabapentín
• kokaín
• levodopa

iné príčiny

• Leyllov syndróm (toxická epidermálna nekrolýza), ťažké popáleniny

podľa Denysenko et al., 2015; Jaimes-Albornoz a Serra-Mestres, 2012

SSRI – selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, SNRI – inhibítory spätného vychytávania 
sérotonínu a noradrenalínu, MDMA – 3,4-metyléndioxy-N-metylamfetamín, extáza,  
LSD – dietylamid kyseliny D-lysergovej, GABA – kyselina γ-aminomaslová
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5.  PSYCHOPATOLOGICKÉ SYMPTÓMY 
KATATÓNIE

V klinickom obraze katatónie dominujú poruchy konania a psychomotoriky, 
ktoré sú sprevádzané poruchami afektivity, vôle a  niekedy aj vedomia. Psy-
chomotorika a konanie môžu byť zmenené v kvalitatívnom aj kvantitatívnom 
zmysle. Katatónne príznaky sú odrazom dysregulácie motorického systému, 
ide o nemotivované, vôľou neriadené, a preto parabulické neúčelné pohyby, 
rečové prejavy alebo deformácie účelných pohybov. Sú nezrozumiteľné pozo-
rovateľovi aj samotnému pacientovi. Pre katatónny pohyb je charakteristické 
jeho normálne naplánovanie a začiatok, ale neschopnosť pohyb dokončiť, na-
rušené je priebežné monitorovanie polohocitu. Pacient nie je schopný určiť, 
v akom štádiu pohyb je, a preto ho „z bezradnosti“ zastaví, čoho výsledkom sú 
napr. nástavy alebo katalepsia (Maršálek, 2009a; Fleischer, 2011). 

Ako sme už uviedli, v literatúre nájdeme viac ako 40 príznakov asociovaných 
s katatónnym syndrómom. Najdôležitejšie z nich sú uvedené v tabuľke č. 8. 
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Tabuľka č. 8:  Základné katatónne príznaky

KVANTITATÍVNE PORUCHY PSYCHOMOTORIKY

stupor 

mutizmus

fixácia pohľadu 

excitabilita, agitovanosť 

raptus

Znížená reaktivita na vonkajšie podnety, hypoaktivita, vymiznutie vôľových 
a výrazových prejavov, v extrémnom prípade až imobilita.

Pacient nehovorí, verbálne nereaguje, nemusí byť spojený s imobilitou.

Stupor očí bez vizuálnej explorácie okolia, znížená frekvencia žmurkania  
(„staring“, pozeranie do prázdna).

Vystupňovaná psychomotorická aktivita s nadmernými, rýchlymi, 
nekoordinovanými pohybmi, zrýchlenou rečou.

Náhly výbuch masívneho nepokoja s bezcieľnym, často útočným správaním, 
sprevádzaný silným emočným napätím.

KVALITATÍVNE PORUCHY PSYCHOMOTORIKY

negativizmus 
 

katalepsia

flexibilitas cerea 
 

nástavy 

stereotýpie 

manierizmy 

echofenomény 

povelový automatizmus 

impulzívne konanie

Komplexná porucha vôľového konania, pasívny – pacient nereaguje na výzvy, 
manipuláciu, bolestivé podnety, ale nebráni sa im, aktívny – kladie odpor alebo sa 
správa opačne, ako sa od neho vyžaduje.

Zotrvávanie v bizarných, antigravitačných pozíciách, do ktorých je pacient uvedený.

Pri pasívnom pohybe končatinami pacienta cítiť plastický odpor, akoby sme 
modelovali vosk, v nastavených pozíciách dlhšie zotrváva, čo je spôsobené zvýšeným 
svalovým napätím agonistov aj antagonistov súčasne (vosková ohybnosť). 

Spontánne a aktívne zaujímanie nepohodlných pozícií a zotrvávanie v nich proti 
gravitácii.

Bezúčelné mimovoľné opakovanie pohybov, grimasovanie – stereotýpie tváre, 
verbigerácie – opakovanie slov, fráz.

K bežnému konaniu sú pridané neprimerané prvky, ktoré ho komplikujú a menia, 
pridaná obradnosť, rituálnosť.

Automatické opakovanie správania alebo reči inej osoby, echopraxia (pohyby), 
echomímia (mimické výrazy), echolália (slová, vety).

Automatické vykonanie povelu, príkazu bez zapojenia vôle, aj keď inak pacient 
nespolupracuje, opak negativizmu.

Náhle vznikajúce pudenie k činu, ktorý je vykonaný bez rozumovej korekcie 
a emočného doprovodu.

PORUCHY AFEKTIVITY

iritabilita 

ambivalencia 

afektívna latencia

afektívna oploštenosť

Predráždenosť, typicky sa rozrastá a nedá sa zastaviť, pacient je zahltený vyvolaným 
pocitom (tenzia, úzkosť, strach, radosť).

Súbežné prejavy protichodných emócií, emočne rovnako sýtený vzťah 
k protichodným javom, v konaní sa prejavuje ambitendenciou (nerozhodnosťou). 

Dlhá doba od stimulu do emočnej odozvy.

Zníženie afektívnej reaktivity.

upravené podľa Fink (2017); Fleischer (2011); Maršálek (2009a); Horáček a Švestka (2004)
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Okrem týchto príznakov do klinického obrazu katatónie môže (ale nemusí) 
patriť kvalitatívna porucha vedomia v zmysle obnubilácie či zmätenosti. Môžu 
sa tiež vyskytovať „mäkké“ nešpecifické neurologické symptómy ako hippus 
zreníc, axiálne reflexy, úchopový reflex. Je častá generalizovaná analgézia, 
pacient nereaguje ani na veľmi bolestivé podnety (Látalová a kol., 2009; Libiger, 
2004). Katatónne príznaky môžu byť sprevádzané vegetatívnou dysregulá-
ciou (výkyvy krvného tlaku, tachykardia, hyperhidróza a iné), hypertermiou 
a poruchou vedomia, vtedy hovoríme o malígnej katatónii, ktorej sa budeme 
podrobne venovať v inej časti tohto textu. Medzi časté katatónne príznaky 
patrí odmietanie stravy a tekutín, vyhýbanie sa očnému kontaktu (tzv. sociálny 
negativizmus). Rigiditou sa označuje udržiavanie stuhnutého postoja navzdory 
vonkajším snahám o jeho zmenu. Nebýva pri nej prítomný tremor ani fenomén 
ozubeného kolesa, čím sa dá katatónna rigidita odlíšiť od parkinsonizmu (Wije-
manne a Jankovic, 2015). Ku katatónnym poruchám reči patrí prosektická reč. Je 
pri nej znížená rečová produkcia a pacient postupne znižuje hlasitosť reči, až 
sa verbálny prejav stáva nepočuteľným. Pri manieristickej reči pacient napríklad 
hovorí cudzím prízvukom, reč má robotický charakter a pod. (Taylor, 2004). 
V rámci nástav sa môže objaviť príznak psychickej podušky, keď pacient leží 
s nadvihnutou hlavou, akoby pod ňou mal vankúš. Opisované sú tiež príznaky 
ako „Mitgehen“ (pasívna poslušnosť), keď pacient pri fyzikálnom vyšetrení 
zdvihne končatinu už pri veľmi malom tlaku vyšetrujúceho napriek inštrukcii, 
aby pohybu odolával. Symptóm „Gegenhalten“ znamená, že pacient pri snahe 
vyšetrujúceho pohnúť jeho končatinou odpovedá rovnako silným protitlakom. 
Pri schizofrénii sú katatónne pohyby vnímané ako cudzie, spôsobené niekým 
iným, často je súčasne prítomný halucinatórny syndróm (Denysenko et al., 
2015; Fink, 2017). 

Podľa prevažujúcich katatónnych príznakov rozoznávame produktívny (exci-
tovaný, hyperkinetický) a neproduktívny (stuporózny, retardovaný, akinetický) 
klinický obraz. Produktívna (excitovaná) katatónia sa prejavuje nadbytkom mi-
mických a pantomimických pohybov, ktoré sú väčšinou stereotypné, bizarnou 
mimikou a gestikuláciou, katatónnym nepokojom. Do obrazu patria príznaky 
ako grimasovanie, manierizmus, excitabilita, hyperkinéza až agitovanosť, rap-
tus, pohybové stereotýpie, echofenomény, aktívny negativizmus. Je prítomná 
iritabilita, impulzivita, útočnosť. Sprevádza ju dezorganizovaná reč a často aj de-
zorientácia. Excitovaný obraz máva katatónia pri bipolárnej afektívnej poruche, 
najmä mánii a pri rôznych akútnych intoxikáciách. Niekedy sa pre ňu používa 
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označenie delirantná mánia, Bellova mánia, manické delírium a iné (Látalová 
a kol., 2009; Maršálek, 2009a; Wijemanne a Jankovic, 2015). 

Neproduktívna (retardovaná) katatónia sa vyznačuje patologickým stavom 
psychomotorickej inhibície s obmedzenou alebo vymiznutou reaktivitou voči 
okoliu, znížením spontánnych pohybov a aktivity. Medzi jej prejavy patria mu-
tizmus, stupor, fixácia pohľadu, pasívny negativizmus, odmietanie stravy a teku-
tín, rigidita, katalepsia. Stupor môže byť chabý (receptívny) alebo hypertonický 
(expresívny). Retardovaná forma zodpovedá klasickému Kahlbaumovmu opisu 
a používa sa pre ňu tiež názov benígny stupor, Kahlbaumov syndróm a iné. Za 
benígny stupor bývali označované ľahšie formy s katalepsiou a negativizmom. 
Okrem toho sa môže striedať produktívny a neproduktívny klinický obraz, nieke-
dy pacient náhle a nečakane prejde zo stuporu do excitovanosti a raptu (Látalová 
a kol., 2009; Wijemanne a Jankovic, 2015).

Katatónne príznaky môžu pretrvávať počas celého dňa, ale častá je aj ich 
fluktuácia, ako napríklad pri periodickej katatónii. Jednotliví pacienti väčšinou 
produkujú len niektoré katatónne symptómy, ktoré majú sklon sa v ďalších epi-
zódach opakovať a vytvárajú tak charakteristický individuálny obraz ochorenia 
(Maršálek, 2009a)

Viaceré štúdie skúmali, ktoré príznaky sa v rámci katatónneho syndrómu 
vyskytujú najčastejšie. Carroll et al. (2000) porovnávali výskyt katatónnych 
príznakov u pacientov s duševným a somatickým ochorením. Zistili, že v oboch 
skupinách boli najčastejšie prítomné mutizmus, imobilita, fixácia pohľadu, ná-
stavy, negativizmus a odmietanie stravy a tekutín. K rovnakým záverom dospeli 
aj Rasmussen et al. (2016). Bush et al. (1996) považujú za základné katatónne 
príznaky nehybnosť, mutizmus a prerušenie kontaktu s okolím. Sekundárnymi 
príznakmi sú fixácia pohľadu, rigidita, flexibilitas cerea, nástavy, grimasovanie. 
Fink a Taylor (2003) pokladajú za základné symptómy mutizmus, imobilitu, 
negativizmus, nástavy, stereotýpie a echofenomény. 

Zdá sa, že profil katatónnych symptómov môže byť pri jednotlivých dušev-
ných poruchách odlišný. Napríklad Krüger et al. (2003) porovnávali výskyt kata-
tónnych príznakov u pacientov so schizofréniou, veľkou depresiou, zmiešanou 
mániou a čistou mániou. Zistili, že pri schizofrénii sa častejšie vyskytovali stereo- 
týpie, grimasovanie, manierizmy, vosková ohybnosť, povelový automatizmus, 
negativizmus a katalepsia. Čistá mánia bola asociovaná s faktorom katatónneho 
vzrušenia, depresia s faktorom katatónnej inhibície.
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6.  PATOGENÉZA A NEUROBIOLÓGIA 
KATATÓNIE

Patogenetické mechanizmy vzniku katatónnych symptómov stále nie sú 
dostatočne objasnené. Neexistuje jeden univerzálny model, ktorý by dokázal 
uspokojivo vysvetliť všetky motorické, behaviorálne a  autonómne príznaky 
katatónie. Je tiež možné, že rôzne katatónne fenotypy majú čiastočne odlišný 
biologický korelát, avšak podobnú klinickú manifestáciu. Patofyziológia kata-
tónie je však nepochybne spojená s dysfunkciou motorického systému mozgu 
(Sienaert et al., 2013). 

Na vzniku katatónnych príznakov sa podieľajú poruchy viacerých moz-
gových štruktúr (bazálne gangliá, prefrontálne kôrové oblasti, pravé zad-
né časti parietálneho laloka), pričom ide predovšetkým o dysreguláciu ich 
vzájomných prepojení a prepojení s ostatnými štruktúrami mozgu. Zdá sa, 
že pri katatónii ide prevažne o kortikálnu dysfunkciu. Predpokladá sa účasť 
viacerých neurotransmiterových systémov (dopamínergický, GABA-ergický, 
glutamátový, sérotonínergický). Tiež sa predpokladá súvislosť s epilepsiou, 
endokrinnými abnormalitami alebo autoimunitnými procesmi. Podkladom 
pre formuláciu patogenetických hypotéz boli hlavne nálezy štrukturálnych 
a funkčných zobrazovacích vyšetrení mozgu a elektrofyziologických vyšetre-
ní, ako aj klinická skúsenosť efektu niektorých psychofarmák na katatónnu 
symptomatiku (Daniels, 2009; Northoff, 2004).

6.1 Dysfunkcia neurotransmiterových systémov
6.1.1 Kyselina γ-aminomaslová (GABA)

Model GABA-ergickej dysfunkcie vychádza z účinnosti agonistov GABAA re-
ceptorov (benzodiazepíny, barbituráty, Z-hypnotiká) na katatónne príznaky, 
ako aj z tolerancie vysokých dávok benzodiazepínov katatónnymi pacientmi bez 
vzniku sedácie. Pri receptor-zobrazovacích štúdiách (zobrazenie jednofotóno-
vou emisnou tomografiou, SPECT) sa u katatonických pacientov zistila signifi-
kantne nižšia GABAA receptorová väzbovosť a narušené pravo-ľavé vzťahy v ľavej 
senzorimotorickej kôre v porovnaní s ostatnými psychiatrickými pacientmi aj so 
zdravými subjektmi (Northoff et al., 1999b). U katatonikov sa tiež zistila znížená 
GABAA väzbovosť v pravej laterálnej orbitofrontálnej a pravej zadnej parietálnej 
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kôre, ktorá signifikantne korelovala s motorickými a afektívnymi príznakmi 
(Northoff et al., 2000). V týchto oblastiach so zníženou denzitou GABAA recepto-
rov bol tiež redukovaný regionálny krvný prietok (Northoff, 2004). Je možné, že 
na vzniku katatónnych symptómov sa podieľajú aj GABAB receptory, keďže ich 
agonisty (napr. baklofén) sú schopné indukovať katatóniu (Fink a Taylor, 2003). 

6.1.2 Dopamín
Podľa niektorých autorov sa na patogenéze katatónie, malígnej katatónie 

a neuroleptického malígneho syndrómu podieľa hlavne deficit v dopamínergic-
kej neurotransmisii. Táto tzv. hypodopamínergická hypotéza katatónie vznikla 
aj na základe zistenia, že blokáda dopamínových D2 receptorov antipsychotikami 
môže provokovať katatónne symptómy a viesť k vzniku malígneho neuroleptic-
kého syndrómu. Dopamín sa zúčastňuje na regulácii motoriky prostredníctvom 
ovplyvnenia neuronálnych dráh vedúcich cez bazálne gangliá. Tieto dráhy tvoria 
okruhy a spájajú príslušnú kôrovú oblasť s bazálnymi gangliami (striatum, palli-
dum) a špecifickým talamickým jadrom, z ktorého vedú späť do kôry (pozri tiež 
podkapitolu Dysfunkcia motorických okruhov, str. 44). Na vzniku katatónnych 
symptómov sa podľa tejto hypotézy podieľa hlavne porucha dopamínergickej 
regulácie motorického, predného cingulátneho – mediálneho orbitofrontálneho 
a laterálneho orbitofrontálneho okruhu. Schematicky sú znázornené na obrázku 
č. 1. Mezokortikálna dopamínergická dráha ovplyvňuje okruhy bazálnych ganglií 
prostredníctvom priamych projekcií do častí kôry, v ktorých začínajú. Okrem 
toho sú tieto okruhy regulované prostredníctvom dopamínergických projekcií 
v striate nigrostriatálnou dopamínergickou dráhou (Mann et al., 2004).
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Obrázok č. 1:  Okruhy bazálnych ganglií podieľajúce sa na patogenéze katatónie
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Hypodopamínergický stav v motorickom okruhu môže byť príčinou vzniku 
rigidity. Nedostatok dopamínu v prednom cingulátnom – mediálnom orbitofron-
tálnom okruhu sa podieľa na vzniku mutizmu a akinézy, tiež prispieva k hyper-
termii a autonómnej dysfunkcii, pretože má spojenie s laterálnym hypotalamom. 
Dysfunkcia v laterálnom orbitofrontálnom okruhu bola asociovaná s imitačným 
správaním (echofenomény). Na vzniku hypertermie pri malígnej katatónii sa 
podieľa aj periférna zložka – svalový hypertonus, rigidita a tremor (Philbrick 
a Rummans, 1994; Carroll, 2000).

6.1.3 Glutamát
V patogenéze katatónie má významnú úlohu aj glutamátergický neurotrans- 

miterový systém. Antagonisty NMDA receptorov ako fencyklidín a ketamín vy-
volávajú psychózy s katatónnym obrazom podobné schizofrénii. V posledných 
rokoch nachádzame v literatúre čoraz viac publikovaných údajov o anti-NM-
DA-receptorovej encefalitíde, v ktorej klinickom obraze dominuje katatónny 
syndróm. Na jej patogenéze sa podieľa internalizácia NMDA receptorov (a teda 
NMDA-receptorová hypofunkcia) spôsobená tvorbou proti nim namierených 
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autoprotilátok. Rovnaký patogenetický mechanizmus NMDA-receptorovej hy-
pofunkcie predpokladá aj tzv. glutamátová hypotéza schizofrénie. Hypofunkcia 
NMDA receptorov v inhibičných kôrových GABA-ergických interneurónoch 
spôsobuje ich deaktiváciu a následnú dezinhibíciu vo viacerých excitačných 
dráhach. Dochádza k poklesu GABA-ergickej inhibičnej neurotransmisie v pre-
frontálnom kortexe a up-regulácii glutamátergickej neurotransmisie, čo má 
za následok aj dysreguláciu dopamínergických dráh. To vedie aj ku klinickej 
manifestácii fronto-striatálneho syndrómu vrátane katatónnej symptomatiky 
(Parenti et al., 2016; Stahl, 2015).

Iní autori uvádzajú, že príčinou glutamátergickej hyperaktivity a následnej 
dysregulácie GABAA neurotransmisie by mohla byť hyperfunkcia NMDA recep-
torov (Northoff, 2004; Daniels, 2009). Vychádzajú z klinickej skúsenosti ovplyv-
nenia katatónnej symptomatiky antagonistami NMDA receptorov amantadínom 
a memantínom. Treba však povedať, že presný mechanizmus účinku NMDA 
antagonistov na symptómy katatónie nie je úplne objasnený a pravdepodobne 
nesúvisí s ich aktivitou na NMDA receptore. Účinnosť amantadínu sa vysvetľuje 
jeho priamym aj nepriamym posilnením dopamínergickej neurotransmisie. 
Memantín okrem slabého D2 agonizmu spôsobuje vyladenie glutamátergic-
kej neurotransmisie, ale neinterferuje s fyziologickým fungovaním glutamátu 
(Denysenko et al., 2015).

6.2 Dysfunkcia motorických okruhov
Podľa Northoffovej koncepcie (Northoff, 2002) existuje v mozgu horizon-

tálny a vertikálny systém kontroly a vykonávania pohybov. Vertikálny systém 
zahŕňa spojenia medzi kôrou a subkortikálnymi oblasťami (bazálne gangliá, 
talamus) a zaisťuje pohyb. Pri jeho poruche vznikajú motorické príznaky kata-
tónie. Sú klinicky podobné parkinsonizmu, ich patofyziológia je však odlišná. 
K horizontálnemu systému patria kortiko-kortikálne spojenia, ktoré súvisia so 
sprievodným správaním a emóciami, do motoriky zasahujú nepriamo. Vertikálny 
a horizontálny modulačný systém sú schematicky znázornené na obrázku č. 2 
a obrázku č. 3.

Northoff (2004) pokladá katatóniu za primárne kortikálny psychomoto-
rický syndróm s poruchou kôrovej, hlavne GABA-ergickej neurotransmisie. 
Táto porucha potom ovplyvňuje podkôrové oblasti a sekundárne spôsobuje 
down-reguláciu dopamínu v striate a bazálnych gangliách. Takáto descendentná 
„top-down“ modulácia vedie k vzniku parkinsonských symptómov pri katatónii 
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(obrázok č. 2). Naopak, pri neuroleptickom malígnom syndróme je primárna 
dopamínová dysregulácia v podkôrových oblastiach. Táto ascendentnou „bot-
tom-up“ moduláciou ovplyvňuje GABAA neurotransmisiu v orbitofrontálnom 
kortexe a môže viesť k manifestácii katatónnych príznakov (Daniels, 2009).

Obrázok č. 2:  Vertikálny systém modulácie pri katatónii
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Obrázok č. 3:  Horizontálny systém modulácie pri katatónii
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Northoff (2002) rozoznáva motorické, behaviorálne a afektívne príznaky 
katatónie. Do motorických príznakov zaraďuje akinézu. Jej primárnou prí-
činou je dysregulácia kortiko-kortikálneho horizontálneho GABA-ergického 
prenosu, ktorý zahŕňa spojenia z orbitofrontálneho kortexu do suplementárnej 
motorickej oblasti a motorického kortexu. Sekundárne je tak narušená ním ria-
dená descendentná vertikálna motorická regulácia, t. j. orbitofrontálna slučka 
(obrázok č. 2). Pri katatónii, na rozdiel od parkinsonizmu, je iniciácia pohybu 
normálna, porušená je fáza ukončenia, čo má za následok ďalší z motorických 
symptómov, nástavy. Na terminácii pohybu sa zúčastňuje pravý zadný parietál-
ny kortex, ktorý sprostredkováva vnímanie a monitorovanie priestorovej polohy 
pri pohybe, resp. polohy hlavy alebo končatín vo vzťahu k vlastnému telu (obrá-
zok č. 3). Pri katatónii bola dokázaná jeho dysfunkcia (zníženie regionálneho 
krvného prietoku, znížená denzita GABAA receptorov). Okrem pravého zadné-
ho parietálneho kortexu sa na priebežnom monitorovaní pohybov zúčastňuje 
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pravý ventrolaterálny prefrontálny kortex a dorzolaterálny prefrontálny kortex. 
Porušená rovnováha ich vzájomného prepojenia vedie k vzniku anozognózie 
k nástavám a k motorickej anozognózii (pacienti si neuvedomujú priestorovú 
polohu častí tela). Svalový tonus je pri katatónii zvýšený rovnomerne (flexibili-
tas cerea), nie je prítomný fenomén ozubeného kolesa ako pri parkinsonizme. 
Pravdepodobne je prejavom dysfunkcie orbitofrontálneho kortexu s následnou 
zmenou činnosti kortiko-subkortikálnej orbitofrontálnej slučky (obrázok č. 2). 

Motorické symptómy sú úzko prepojené so symptómami afektívnymi. Pri 
spracovaní negatívnych emócií normálne reaguje zvýšenou aktivitou laterálny 
aj mediálny orbitofrontálny kortex. Pretože je v prípade katatónie činnosť orbi-
tofrontálneho kortexu narušená, dochádza pri negatívnych emóciách k presunu 
aktivity na predné cingulum a mediálny prefrontálny kortex (obrázok č. 3). Tieto 
štruktúry sa pri negatívnej emócii v prípade katatónie zúčastňujú na vzniku útl-
mu motoriky a sociálnej neschopnosti verbálneho (mutizmus) a neverbálneho 
(stupor) kontaktu s inými osobami. Zdá sa, že systém aktivácie/deaktivácie 
mediálneho a laterálneho orbitofrontálneho kortexu počas emočnej stimulácie 
moduluje GABA (Maršálek, 2009b).

Pri vzniku repetitívneho správania (stereotýpie, echomatizmy) a príznakov 
ako negativizmus a povelový automatizmus ide v prípade katatónie o poruchu 
inhibičnej kontroly a plánovania správania. Súvisí to s dysfunkciou orbitofron-
tálneho kortexu a susedného ventrolaterálneho prefrontálneho kortexu, ako aj 
dorzolaterálneho prefrontálneho kortexu. Posledné dve oblasti sú prepojené so 
zadným parietálnym kortexom a tento funkčný celok je zodpovedný za kontro-
lu a monitorovanie komplexného správania. Pri katatónii sa stráca schopnosť 
naplánovať si vlastné správanie, čo má za následok mechanické kopírovanie 
správania iných (echomatizmy) alebo jeho mechanickú negáciu (negativizmus) 
(Maršálek, 2009b; Northoff, 2004). 

6.3 Súvislosť s epilepsiou
Tzv. „epileptický model“ patogenézy vychádza z podobnosti medzi klinickou 

manifestáciou katatónie a parciálnych jednoduchých alebo komplexných (psy-
chomotorických) epileptických záchvatov. Navyše bol aj v rámci postiktálnych 
stavov pozorovaný výskyt katatónnych príznakov, ako sú katalepsia, akinéza, 
analgézia, rigidita. Zistilo sa, že 10 – 15 % pacientov s non-afektívnou katató-
niou má zároveň epilepsiu (Fink a Taylor, 2003). Súvislosť katatónie s epilepsiou 
podporuje aj účinnosť benzodiazepínov a elektrokonvulzívnej liečby (ECT), 
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ktoré zvyšujú záchvatový prah. Pri katatónii sa predpokladá vznik excitačného 
ložiska v mozgových štruktúrach, ktoré sa zúčastňujú na motorickej regulácii 
(talamus, frontálny alebo parietálny lalok). Na rozdiel od epilepsie nedochádza 
k jeho ďalšiemu šíreniu. Napriek tomu v systematických štúdiách u katatónnych 
pacientov neboli zistené konzistentné EEG abnormality (Northoff, 2004; Rose-
bush et al. 1990).

6.4 Endokrinné abnormality
Viacero zistení podporuje účasť neuroendokrinných abnormalít v patogenéze 

katatónie. Gjessing (1986) predpokladal tyreoidálnu a hypotalamickú dysfunk-
ciu pri periodickej katatónii. Katatónne príznaky sa môžu vyskytovať v klinic-
kom obraze viacerých endokrinopatií ako hypoparatyreoidizmus, tyreotoxikóza 
alebo feochromocytóm. Na vzniku hypertermie pri malígnej katatónii sa podieľa 
porucha hypotalamickej termoregulácie sprostredkovaná dopamínom. Auto-
nómna instabilita je pravdepodobne spôsobená poruchou osi hypotalamus-hy-
pofýza-nadoblička s následným zvýšením tonusu sympatika. Je sprostredkovaná 
centrálnou dysfunkciou dopamínergickej a GABA-ergickej neurotransmie.
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7. DIAGNOSTIKA

Pri diagnostike katatónie sa opierame o aktuálne platné diagnostické a kla-
sifikačné systémy MKCH-10 (WHO, 1992) a DSM-5 (APA, 2013). V klinickej 
praxi v rámci skríningu katatónnej symptomatiky alebo na určenie jej závaž-
nosti je užitočné použitie hodnotiacich škál. Štandardizované hodnotiace 
škály sa využívajú aj vo výskume, keď je potrebné kvantifikovať závažnosť 
katatónnych príznakov a ich zmeny v čase, napríklad pri sledovaní odpovede 
na liečbu.

Neexistujú nálezy laboratórnych alebo zobrazovacích vyšetrení centrálneho 
nervového systému (CNS), ktoré by boli pre katatóniu špecifické. Majú význam 
hlavne v odlíšení jednotlivých etiologických foriem a najmä identifikácii prí-
padnej organickej príčiny. Napriek tomu boli identifikované zmeny niektorých 
laboratórnych parametrov, ktoré sú pre určité formy katatónie spoločné. 

7.1 Diagnostické kritériá
7.1.1 MKCH-10

Podľa MKCH-10 (WHO, 1992) môžeme katatóniu diagnostikovať ako katatón-
nu schizofréniu (F20.2) alebo organickú katatónnu poruchu (F06.1). 

7.1.1.1 Organická katatónia
Pre diagnózu organickej katatónie musia byť splnené všeobecné kritériá 

pre iné duševné poruchy vznikajúce následkom ochorenia, poškodenia alebo 
dysfunkcie mozgu, alebo následkom somatického ochorenia (F06). Okrem 
toho sa vyžaduje prítomnosť jedného z troch katatónnych príznakov uvede-
ných v tabuľke č. 9. Neuvádza sa, ako dlho musia byť príznaky v klinickom 
obraze prítomné. 
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Tabuľka č. 9:  F06.1 Organická katatónna porucha, diagnostické kritériá

A.  Sú splnené všeobecné kritériá pre F06 Iné duševné poruchy vznikajúce následkom ochorenia, poškodenia 
alebo dysfunkcie mozgu alebo následkom somatického ochorenia.

B.  Je prítomný aspoň 1 z nasledujúcich príznakov:
 (a) stupor –  značné zníženie alebo úplné chýbanie vôľových pohybov s parciálnym alebo úplným mutizmom, 

negativizmom a rigidným držaním tela

 (b) katatónne vzrušenie – prudká chaotická hypermotilita s tendenciou alebo bez tendencie k útočnosti
 (c) oba príznaky – rýchle a nepredvídateľné premeny stuporu a vzrušenia 

Komentár:  spoľahlivosť diagnózy sa zvyšuje, ak sú prítomné aj iné katatónne príznaky 
(stereotýpie, vosková ohybnosť, impulzívne činy)

Vylučovacie kritériá:  sú splnené diagnostické kritériá pre katatónnu schizofréniu (F20.2),  
disociatívny stupor (F44.2), nešpecifikovaný stupor (R40.1)

podľa WHO, 1992; Smolík, 2002 

Všeobecné diagnostické kritériá pre organické duševné poruchy (F06) za-
hŕňajú nasledujúce položky: G1. existuje dôkaz o poruche, poškodení alebo 
dysfunkcii mozgu alebo somatickom ochorení, o ktorom je známe, že vyvoláva 
dysfunkciu mozgu vrátane hormonálnych porúch a účinku nepsychoaktívnych 
látok (ale nesúvisí s alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami); G2. 
predpokladá sa príbuznosť medzi rozvojom (alebo zreteľnou exacerbáciou) 
základného ochorenia, poškodenia alebo dysfunkcie mozgu a duševnou poru-
chou, ktorej príznaky sa môžu objaviť okamžite alebo s oneskorením; G3. po 
ústupe alebo zlepšení základnej príčiny spolu s ňou ustúpi alebo sa zreteľne 
zlepší aj duševná porucha a G4. nie je dostatočne preukázaná iná príčina dušev-
nej poruchy, napr. jasná rodinná anamnéza klinicky podobnej alebo príbuznej 
poruchy. Ak sú splnené kritériá G1, G2 a G4, je oprávnená predbežná diagnóza. 
Ak je splnené aj kritérium G3, môže byť diagnóza považovaná za istú (WHO, 
1992; Smolík, 2002). 

Podľa MKCH-10 (WHO, 1992) medzi najčastejšie príčiny organickej katató-
nie patria encefalitídy a otrava CO (oxid uhoľnatý). Tiež sa uvádza, že doposiaľ 
nebolo presvedčivo stanovené, či sa organická katatónia môže vyskytovať pri 
neporušenom vedomí alebo je vždy manifestáciou delíria s nasledujúcou parci-
álnou alebo úplnou amnéziou. 

7.1.1.2 Katatónna schizofrénia
Pre diagnózu katatónnej schizofrénie musia byť splnené všeobecné kritériá 

pre schizofréniu a v klinickom obraze musí byť prítomný jeden alebo viac zo 
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siedmich uvedených katatónnych symptómov. Je tu špecifikované aj časové kri-
térium, príznaky musia pretrvávať najmenej dva týždne. Diagnostické kritériá 
sú zhrnuté v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10:  F20.2 Katatónna schizofrénia, diagnostické kritériá

A.  Sú splnené všeobecné kritériá pre schizofréniu (F20), aj keď spočiatku nemusí byť možné tieto kritériá 
identifikovať, ak s pacientom nie je možné nadviazať kontakt 

B. Počas najmenej 2 týždňov musí prevládať 1 alebo viac z nasledujúcich príznakov:
 (1)  stupor (zreteľné zníženie reaktivity na vonkajšie prostredie a redukcia spontánnych pohybov a aktivity) 

alebo mutizmus

 (2) vzrušenie (zreteľne nezmyselná motorická aktivita neovplyvniteľná vonkajšími podnetmi)
 (3) nástavy (aktívne zaujímanie a udržiavanie nevhodných alebo bizarných postojov)
 (4)  negativizmus (zreteľne neúčelný odpor ku všetkým inštrukciám alebo pokusom o pohyb alebo pohyb 

na opačnú stranu)
 (5) rigidita (udržiavanie stuhnutého postoja napriek vonkajším snahám o pohnutie)
 (6) vosková ohybnosť (udržiavanie končatín a tela v polohe, ktorá je nastavená inou osobou)
 (7) povelový automatizmus (automatické plnenie povelov)

podľa WHO, 1992; Smolík, 2002 

Všeobecné diagnostické kritériá pre schizofréniu sú nasledujúce: G1. je prí-
tomný aspoň jeden z nasledujúcich symptómov: (1): a) ozvučovanie, vklada-
nie, odoberanie, vysielanie myšlienok, b) bludy kontrolovania, ovplyvňovania, 
ovládania zreteľne sa prejavujúce pohybmi tela, končatín, bludné vnímanie, 
c) halucinácie komentujúcich, konverzujúcich hlasov, iné typy hlasov, ktoré 
prichádzajú z niektorých častí tela, d) neustále bludy iných typov, ktoré nie 
sú podmienené príslušnou kultúrou; alebo aspoň dva z nasledujúcich symptó-
mov: (2): a) neustále halucinácie akéhokoľvek typu spojené s bludmi, pokiaľ 
sa vyskytujú denne, b) neologizmy, zárazy myslenia, ktorých dôsledkom je 
inkoherencia alebo zmätený slovný prejav, c) katatónne správanie, d) negatívne 
symptómy (apatia, ochudobnenie reči, ploché alebo neprimerané odpovede). 
Tieto sa musia vyskytovať minimálne 1 mesiac. Položka G2 definuje vylučovacie 
kritériá: 1) pokiaľ pacient spĺňa diagnostické kritériá pre manickú epizódu alebo 
depresívnu epizódu, kritériá G1 a G2 musia byť splnené ešte predtým, ako došlo 
k poruche nálady, 2) porucha nie je dôsledkom organickej mozgovej poruchy, 
intoxikácie, závislosti alebo odňatia alkoholu alebo inej psychoaktívnej látky 
(WHO, 1992; Smolík, 2002).
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Stavy s prevahou symptómov z oblasti psychomotoriky, ktoré sa vysky-
tujú v rámci klinického obrazu afektívnych a disociatívnych porúch, nie sú 
v MKCH-10 (WHO, 1992) klasifikované ako katatónne. Neznamená to však, že 
MKCH-10 ich existenciu neakceptuje. Čo sa týka afektívnych porúch, v rámci 
diagnózy ťažkej depresívnej epizódy so psychotickými príznakmi (F32.3) je 
jedným z diagnostických kritérií depresívny stupor, mánia so psychotickými 
príznakmi (F30.2) zahŕňa aj manický stupor. V rámci konverzných porúch je 
možné diagnostikovať disociatívny stupor (F44.2).

7.1.2 DSM-5
DSM-5 (APA, 2013) oproti predchádzajúcej verzii DSM-IV-TR (APA, 2000) 

prinieslo viacero zmien aj v súvislosti s katatóniou. Boli odstránené subtypy 
schizofrénie a katatónia (293.89) dostala osobitnú kapitolu v rámci porúch 
schizofrénneho spektra a iných psychotických porúch. Manuál ju nepovažuje 
za samostatnú kategóriu, ale rozoznáva (a) katatóniu spojenú s inou duševnou 
poruchou, t. j. špecifikátor katatónie, ktorý môže byť priradený k viacerým du-
ševným poruchám, (b) katatónnu poruchu spôsobenú iným somatickým ocho-
rením a (c) nešpecifikovanú katatóniu. Na diagnózu prvých dvoch je potrebná 
prítomnosť 3 alebo viacerých z 12 uvedených katatónnych symptómov. DSM-5 
však neuvádza, ako dlho majú príznaky trvať.

7.1.2.1 Katatónia spojená s inou duševnou poruchou (špecifikátor katatónie)
DSM-5 (APA, 2013) uvádza, že špecifikátor katatónie môže byť použitý, ak 

sú splnené diagnostické kritériá pre katatóniu v priebehu neurovývojových po-
rúch, akútnej a prechodnej psychotickej poruchy, schizofreniformnej poruchy, 
schizofrénie, schizoafektívnej poruchy, bipolárnej poruchy, veľkej depresívnej 
poruchy a iných duševných porúch. Diagnostické kritériá pre túto formu kata-
tónie sú uvedené v tabuľke č. 11.
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Tabuľka č. 11:  Katatónia spojená s inou duševnou poruchou, diagnostické kritériá

A. V klinickom obraze prevládajú tri alebo viac z nasledujúcich príznakov:
  1. stupor (chýba psychomotorická aktivita a reaktivita na vonkajšie prostredie)
  2. katalepsia (pasívne nastavenie pozície dlhodobo udržiavané proti gravitácii)
  3. vosková ohybnosť (mierny odpor k nastaveniu pozície vyšetrujúcim)
  4. mutizmus (žiadna alebo minimálna slovná reakcia, neplatí, ak ide o afáziu)
  5. negativizmus (opačná alebo žiadna reakcia na inštrukcie alebo vonkajšie podnety)
  6. pózovanie (spontánne a aktívne zaujímanie nepohodlných postojov a zotrvávanie v nich proti gravitácii)
  7. manierovanie (zvláštna, prehnane detailná karikatúra normálnych úkonov)
  8. stereotýpie (repetitívne, nezvykle často sa opakujúce neúčelné pohyby)
  9. agitovanosť neovplyvnená vonkajšími podnetmi
 10. grimasovanie
 11. echolálie (opakovanie slov povedaných inou osobou)
 12. echopraxie (opakovanie pohybov robených inou osobou)

Kódovacia poznámka:  Uvedie sa názov súvisiacej duševnej poruchy, prvý sa uvedie kód súvisiacej duševnej poruchy. 

podľa APA (2013)

7.1.2.2 Katatónna porucha spôsobená iným somatickým ochorením
Okrem diagnostického kritéria A. (3 alebo viac z 12 katatónnych symptómov 

uvedených v tabuľke č. 11) musia byť splnené aj nasledujúce kritériá: B. je prí-
tomný dôkaz z anamnézy, telesného vyšetrenia alebo laboratórnych výsledkov, 
že porucha je priamym patofyziologickým následkom somatického ochorenia; 
C. porucha sa nedá lepšie vysvetliť inou duševnou poruchou; D. porucha sa ne-
objavuje výhradne v priebehu delíria; E. porucha spôsobuje klinicky významnú 
nepohodu alebo funkčné narušenie v sociálnej, pracovnej alebo inej oblasti živo-
ta. V názve sa uvedie aj názov somatického ochorenia (napr. 293.89 Katatónna 
porucha spôsobená hepatálnou encefalopatiou). Somatické ochorenie by malo 
byť kódované oddelene pred katatóniou (APA, 2013).

7.1.2.3 Nešpecifikovaná katatónia
Kategória sa používa, keď príznaky katatónie spôsobujú klinicky významnú 

nepohodu alebo funkčné narušenie v sociálnej, pracovnej alebo inej oblasti, ale 
povaha základnej duševnej poruchy či somatického ochorenia nie je jasná; keď 
nie sú splnené všetky kritériá pre katatóniu; alebo je nedostatok informácií na 
určenie špecifickejšej diagnózy (napr. na pohotovosti) (APA, 2013).
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7.2 Štandardizované hodnotiace škály
Pre výskumné účely, ale aj v rámci klinickej praxe je na identifikáciu katatón-

nych symptómov, určenie ich závažnosti a odpovede na liečbu užitočné použitie 
štandardizovaných hodnotiacich škál. Pretože základná teoretická koncepcia 
katatónie sa medzi jednotlivými škálami líši, je odlišný aj počet a druh prízna-
kov, ktoré zahŕňajú, a často aj ich definícia. Zároveň treba uviesť, že rôzne škály 
boli validizované na rôznych, často menej početných populáciách pacientov. 
Napriek tomu sa všeobecne akceptuje ich spoľahlivosť, senzitivita a špecificita 
(Sienaert et al., 2011).

Modifikovaná Rogersova škála (MRS) (Lund et al., 1991) vznikla prispôso-
bením pôvodnej Rogersovej škály, ktorá bola zameraná na posudzovanie 
motorických abnormalít u pacientov s ťažkou duševnou poruchou. Obsahuje 
spolu 36 položiek, ktoré zahŕňajú okrem katatónnych príznakov (subškála 
katatónie, 18 položiek) aj extrapyramídové a iné motorické príznaky. Jej 
výhodou je, že hodnotí motorické symptómy bez nutnosti odlíšenia medzi 
psychiatrickou a neurologickou etiológiou. Bola validizovaná na populácii 
pacientov so schizofréniou. Rogersova škála katatónie (Starkstein et al., 1996), 
ktorá obsahuje 22 položiek, bola vyvinutá na identifikáciu katatónnych prí-
znakov pri depresiách.

Asi najznámejšou je Bush-Francis catatonia rating scale (Bushova-Francisova 
škála hodnotenia katatónie) (Bush et al., 1996), ktorá obsahuje spolu 23 položiek 
hodnotených na stupnici 0 – 3 podľa ich intenzity. Prvých 14 položiek sú prízna-
ky, ktoré sa pri katatónii vyskytujú najčastejšie a tvoria Bush-Francis catatonia 
screening instrument (skríningová škála katatónie). Pri skríningu sú príznaky 
hodnotené ako prítomné alebo neprítomné. Ak je prítomných 2 alebo viac prí-
znakov počas najmenej 24 hodín, diagnóza katatónie je pravdepodobná. Pre 
katatóniu je pozitívne skóre 4 – 14. Keďže podľa niektorých autorov je symptó-
mové zloženie katatónneho syndrómu pri schizofrénii iné ako pri ostatných 
katatóniách, Gabor Ungvari navrhol revidovanú verziu BFCRS pre pacientov 
s chronickou schizofréniou (Wong et al., 2007). Boli z nej vynechané položky 
rigidita, Mitgehen/Mitmachen, úchopový reflex a vegetatívne abnormality. 
Príznaky sa hodnotia ako prítomné alebo neprítomné.

Northoff catatonia rating scale (Northoffova škála hodnotenia katatónie) 
(Northoff et al., 1999a) obsahuje až 40 položiek rozdelených do 3 kategórií: mo-
torická, afektívna a behaviorálna. Nájdeme tu aj príznaky, ktoré neboli zaradené 
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do žiadnej inej škály na hodnotenie katatónie. Northoff, na rozdiel od ostatných 
autorov, považuje napríklad afektívne príznaky za neoddeliteľnú súčasť katatón-
neho syndrómu. Jeho škála hodnotenia bola validizovaná na zmiešanej populácii 
psychiatrických pacientov (schizofrénia, depresia, bipolárna porucha). 

Okrem vyššie uvedených sa tiež používa Bräunigova škála hodnotenia kata-
tónie (Bräunig et al., 2000). Kannerova škála (Carroll et al., 2008) bola vyvinutá 
na hodnotenie katatónnych príznakov pri autizme, ale môže byť použitá aj pri 
iných pervazívnych vývojových alebo neuropsychiatrických poruchách.

7.3 Laboratórne testy
Vzhľadom na veľkú etiologickú heterogenitu katatónie neexistuje laboratórny 

nález, ktorý by bol pre tento syndróm špecifický. Pri katatónii asociovanej so 
somatickým ochorením, samozrejme, nachádzame špecifické laboratórne ab-
normality, ktoré sú charakteristické pre vyvolávajúce ochorenie. Napriek tomu 
boli identifikované niektoré zmeny v laboratórnych parametroch, ktoré môžu 
mať pacienti s katatónnym syndrómom spoločné. 

Ako už bolo uvedené, zmenami metabolizmu dusíka pri periodickej katatónii 
sa zaoberal Gjessing (1974). U niektorých pacientov zistil periodické zmeny 
v metabolizme dusíka (vyjadrené hladinou urey v sére a amoniaku a urey v moči) 
od postupnej retencie dusíkatých látok nasledovanej ich rýchlou exkréciou. Fáza 
retencie bola spojená s manifestáciou katatónnych príznakov. 

Northoff et al. (1996a) zistili signifikantne vyššie plazmatické hladiny kyse-
liny homovanilovej (metabolit dopamínu) u akútnych katatonických pacientov 
v porovnaní so zdravými kontrolami, čo viedlo k predpokladu zvýšeného centrál-
neho uvoľňovania dopamínu, resp. jeho zvýšeného obratu. Naopak, v niektorých 
štúdiách boli zistené znížené hladiny kyseliny homovanilovej v likvore pacientov 
s NMS v porovnaní so zdravými kontrolami, čo podporuje rolu centrálnej dopa-
mínergickej blokády v patogenéze NMS. (Nisijima a Ishiguro, 1995).

Pri NMS aj malígnej katatónii býva častým, ale nešpecifickým príznakom le-
ukocytóza. Udáva sa výskyt u 78 % pacientov s NMS (Addonizio et al., 1987).V sú-
bore pacientov s malígnou katatóniou zistili Mann et al. (2004) 71-percentný 
výskyt leukocytózy. Pri malígnej katatónii aj NMS môžu byť prítomné aj ďalšie 
nešpecifické laboratórne nálezy ako elevácia CRP (C-reaktívny proteín), fibri-
nogénu a sedimentácie erytrocytov. Pri jednoduchej katatónii býva leukocytóza 
zistená len zriedkavo (Haouzir et al., 2009).
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Elevácia sérovej hladiny kreatínfosfokinázy (CPK), ktorá je dôsledkom rab-
domyolýzy postihujúcej kostrové svalstvo, býva pravidelným nálezom pri NMS, 
udáva sa 97-percentný výskyt. CPK býva zvýšená viac ako štvornásobne oproti 
norme. Zdá sa, že hladiny CPK nekorelujú so závažnosťou alebo dĺžkou trvania 
svalovej rigidity či so stupňom hypertermie. K poklesu hladiny CPK dochádza pri 
ústupe NMS, preto je monitorovanie jej hladín užitočné pri sledovaní klinického 
priebehu ochorenia a je tiež markerom rizika renálneho zlyhania (Lee, 2004; 
Oruch et al., 2017). Sérová hladina CPK býva zvýšená aj pri malígnej katatónii. 
Stredne zvýšené hladiny boli zistené aj u niektorých pacientov s jednoduchou 
katatóniou, napr. Northoff et al. (1996b) zistili eleváciu CPK u 72 % akútnych 
katatónnych pacientov. Títo pacienti mali zároveň vyšší výskyt dyskinéz (mera-
ný dosiahnutým skóre v Škále abnormálnych mimovoľných pohybov) a dobrú 
odpoveď na liečbu benzodiazepínmi. 

Zistilo sa, že s malígnou katatóniou a NMS bývajú asociované znížené hla-
diny sérového železa (prevalencia 100 % a 96 %). Sideropénia býva menej čas-
tým nálezom pri jednoduchej katatónii (34 % – 35 %). Je rizikovým faktorom 
pre rozvoj malígnej katatónie, horšej odpovede na liečbu benzodiazepínmi 
(BZD) a rozvoja NMS pri liečbe antipsychotikami. Patofyziológia sideropénie 
pri katatónii nie je zatiaľ objasnená. Jedna z hypotéz hovorí, že znížené hladiny 
železa v krvi sú odrazom centrálneho hypodopamínergického stavu. Železo má 
dôležitú úlohu pri normálnom fungovaní a štruktúre D2 receptorov a siderope-
nická anémia spôsobuje redukciu počtu D2 receptorov v bazálnych gangliách. 
Ióny železa sú potrebné aj pri tvorbe kalciových signálov po stimulácii NMDA 
receptora, čo môže mať význam pri patogenéze katatónie (Denysenko et al., 2015; 
Rosebush a Mazurek, 1991).

Ďalším častým laboratórnym nálezom, a to aj pri jednoduchej katatónii, 
býva zvýšená hladina D-diméru. Haouzir et al. (2009) zistili eleváciu D-diméru 
u všetkých katatónnych pacientov v ich súbore. Hladiny ostatných koagulačných 
markerov boli v norme. Priemerné hladiny D-diméru u katatónnych pacientov 
boli signifikantne vyššie ako pri kontrolách, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, 
imobilitu, komorbidity, psychopatologické symptómy či antipsychotickú me-
dikáciu. Patogenetickým podkladom podľa autorov môže byť mierna aktivácia 
koagulačného systému spôsobená periférnou vazokonstrikciou kontrolovanou 
noradrenalínom (ako dôsledok dopamínergickej hypofunkcie), ktorá môže 
zvyšovať riziko vzniku trombózy a tromboembolickej choroby. Tie sú často sa 
vyskytujúcimi komplikáciami u katatónnych pacientov.
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7.4 Zobrazovacie a funkčné zobrazovacie vyšetrenia
Zobrazovacie vyšetrenia ako počítačová tomografia (CT) a zobrazenie mag-

netickou rezonanciou (MRI) majú význam hlavne pri identifikácii intrakrani-
álnych lézií pri odlíšení katatónie spojenej s duševnou poruchou od katatónie 
spôsobenej somatickým či neurologickým ochorením. Pri CT vyšetrení pacientov 
s katatónnou schizofréniou sa zistilo rozšírenie skoro všetkých vnútorných aj 
vonkajších likvorových priestorov oproti pacientom s hebefrénnou schizofré-
niou a paranoidnou schizofréniou. Toto rozšírenie bolo najvýraznejšie vo fron-
tálnych oblastiach a v ľavej frontotemporálnej oblasti a signifikantne korelovalo 
s trvaním ochorenia. U katatónnych pacientov sa tiež zistila cerebrálna atrofia. 
(Northoff et al., 1999c; Northoff, 2004). 

Vyšetrenie regionálneho krvného prietoku pomocou SPECT, ako aj metabo-
lizmu v jednotlivých oblastiach mozgu pomocou pozitrónovej emisnej tomogra-
fie (PET) či vyšetrenie funkčnou magnetickou rezonanciou (fMR), má význam 
hlavne vo výskume patogenézy katatónie. Abnormality sa zisťujú v oblastiach 
mozgu podieľajúcich sa na vzniku katatónnych symptómov, najdôležitejšie 
z nálezov sú opísané v kapitole o patogenéze a neurobiológii katatónie.

Ako sme už uviedli, v systematických štúdiách u katatónnych pacientov ne-
boli zistené konzistentné EEG abnormality. Pacienti s katatóniou môžu mať 
normálny EEG nález, ale aj zmeny EEG asociované so základným somatickým 
či neurologickým ochorením. V niektorých štúdiách bolo u stuporóznych kata-
tónnych pacientov opísané generalizované symetrické spomalenie EEG aktivity 
(najčastejšie vo frekvencii théta) alebo nižšie percento alfa aktivity alebo skoro 
plochý záznam s prevažujúcimi beta frekvenciami. Tieto zmeny sú podobné 
EEG zmenám pri delíriu. (Smith et al., 2012; Fink a Taylor, 2003). EEG vyšetrenie 
má význam pri odlíšení katatónie od epilepsie, keď napríklad non-konvulzívny 
status epilepticus môže pripomínať katatónny klinický obraz, na EEG však 
nachádzame charakteristický dysrytmický záznam. Po podaní antiepileptík 
dochádza k ústupu príznakov aj normalizácii EEG (pozri tiež súvislosť s epilep-
siou v kapitole o patogenéze a neurobiológii katatónie) (Fink a Taylor, 2003). 
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8. TYPY KATATÓNIE

Katatóniu môžeme deliť na základe rôznych kritérií: prevažujúcej klinickej 
symptomatiky, závažnosti, priebehu aj etiológie. Podľa prevažujúceho typu 
klinických príznakov je klasické Morrisonovo delenie katatónie (Morrison, 
1974) na retardovanú a  excitovanú formu. K  nim sa pridáva zmiešaný typ, 
ktorý sa vyznačuje striedaním neproduktívneho a produktívneho klinického 
obrazu (pozri tiež kapitolu psychopatologické symptómy katatónie). 

Katatónny syndróm môžeme tiež deliť podľa etiológie na katatóniu asocio-
vanú s duševnými poruchami, katatóniu spôsobenú neurologickým a celkovým 
somatickým ochorením (vrátane farmakogénne navodenej katatónie a katatónie 
z toxických príčin) a idiopatickú katatóniu. Jednotlivé typy sú opísané v kapi-
tolách o etiológii a diagnostike.

Podľa trvania príznakov rozoznávame katatóniu akútnu a chronickú. Akútna 
katatónia má vzťah k poruchám nálady alebo liekmi indukovaným syndrómom. 
Akútnym vznikom katatónnych príznakov sa tiež často vyznačuje organická kata-
tónia. Naopak, chronická forma býva častejšie asociovaná so schizofréniou. Podľa 
výskumu by jej príznaky mali trvať najmenej 2 až 3 týždne. V klinickom obraze 
prevažujú stereotýpie, manierovanie, nástavy a perseverácie, ale chýbajú autonóm-
ne prejavy. Má horšiu prognózu a vyznačuje sa tiež väčšou farmakorezistenciou, 
resp. nižšou účinnosťou liečby benzodiazepínmi, čo by mohlo svedčiť o rozdielnej 
etiológii a patogenéze oboch foriem (Ungvari et al., 2017; Maršálek, 2009a).

Podľa závažnosti klinického obrazu sa dá katatónia vnímať ako spektrum 
porúch na jednej strane ohraničené tzv. jednoduchou alebo nemalígnou formou 
s benígnym klinickým obrazom a dobrou prognózou. Na opačnej strane spektra 
sa nachádza malígna katatónia, ktorá predstavuje závažný, život ohrozujúci 
variant s vysokou mortalitou a nepriaznivou prognózou (Philbrick a Rummans, 
1994). Vzhľadom na kazuistickú časť tejto práce sa podrobnejšie budeme veno-
vať malígnej katatónii a jej liekmi indukovanému variantu, neuroleptickému 
malígnemu syndrómu.

8.1 Malígna katatónia
Forma katatónie, pri ktorej sa ku katatónnym symptómom pridruží hyper-

termia a príznaky autonómnej instability s následnou poruchou vedomia a často 
fatálnym koncom, sa nazýva malígna katatónia (tiež letálna katatónia, Staudero-
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va letálna katatónia, Bellova mánia, delirium acutum grave, delirantná mánia). 
Prvýkrát bola u psychiatrických pacientov opísaná francúzskym psychiatrom 
Calmeilom (1832 in Lattová, 2010) ako stav motorickej agitovanosti a hyperter-
mie, často sa končiaci smrťou pacienta. Termín letálna katatónia prvýkrát použil 
Stauder (1934 in Forgáčová a kol., 2010). 

Epidemiológia. V predneuroleptickej ére bola odhadovaná prevalencia ma-
lígnej katatónie 0,25 % – 3,5 % zo všetkých psychiatrických hospitalizácií. Nie-
ktorí autori udávali familiárny výskyt. Sedemkrát častejšie postihovala ženy ako 
mužov, priemerný vek pacientov bol 18 až 30 rokov. Dosahovala vysokú, 75- až 
100-percentnú mortalitu (Mann et al., 2004; Philbrick a Rummans, 1994). Zdá sa, 
že v postneuroleptickej ére dochádza k zmene v priebehových charakteristikách 
malígnej katatónie a aj v niektorých epidemiologických ukazovateľoch. Mann 
et al. (2004) identifikovali v literatúre 77 prípadov malígnej katatónie publiko-
vaných v rokoch 1986 — 2002. Mortalita v tomto období poklesla na 9 %, stále 
mierne prevažuje ženské pohlavie, priemerný vek pacientov bol 33 rokov. Odha-
dovaný výskyt od roku 1960 je 0,07 % zo všetkých psychiatrických hospitalizácií.

Etiológia. Malígna katatónia môže byť asociovaná s rovnakým heterogénnym 
spektrom ochorení ako jednoduchá forma. Jej rizikovým faktorom je preexis-
tujúce somatické ochorenie (celkové alebo neurologické). Z duševných porúch 
Mann et al. (2004) zistili jej najčastejší výskyt v súvislosti so schizofréniou, 
depresiou, periodickou katatóniou, „atypickou psychózou“ a mániou. Za va-
riant liekmi indukovanej malígnej katatónie je považovaný neuroleptický ma-
lígny syndróm, niektorí autori sem zaraďujú aj sérotonínový syndróm. Aj keď 
sa predpokladá mierne odlišný patogenetický mechanizmus malígnej katatónie 
a NMS, majú veľmi podobný klinický obraz aj laboratórny nález. Pri NMS by 
malo byť identifikovateľné užitie dopamínergického antagonistu alebo vysadenie 
dopamínergického agonistu v období 72 hodín pred vznikom klinických prízna-
kov. Keďže väčšina pacientov s malígnou katatóniou má v anamnéze duševnú 
poruchu, a teda býva pred manifestáciou symptómov liečená antipsychotikami, 
odlíšenie týchto dvoch foriem katatónie je v klinickej praxi často veľmi obťažné 
až nemožné (Ohi et al, 2017; APA, 2013). 

Klinický obraz. V preneuroleptickej ére bol opísaný priebeh malígnej ka-
tatónie, typicky pozostávajúci z troch fáz. Prvá fáza, prodromálna, bola cha-
rakterizovaná emočnou labilitou, poruchami spánku a chuti do jedla. Trvala 
priemerne dva týždne. U 90 % pacientov potom nasledovala fáza motorickej 
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excitácie s odmietaním stravy a tekutín a zastretým vedomím. Mohla trvať od nie-
koľkých hodín po niekoľko týždňov, v priemere 8 dní. U pacientov bola prítomná 
tachykardia, tachypnoe, kolísanie krvného tlaku alebo hypertenzia, profúzne 
potenie a akrocyanóza, často aj spontánna tvorba hematómov. Stavy katatón-
neho vzrušenia boli prerušované periódami katatónneho stuporu s rigiditou. 
Z katatónnych symptómov boli často prítomné mutizmus, katalepsia, fixácia 
pohľadu, nástavy a echomatizmy. Pacienti mali inkoherentnú rečovú produkciu, 
ako aj vizuálne a sluchové halucinácie sprevádzané bizarnými bludmi v myslení. 
Vo fáze motorickej excitácie bola spravidla prítomná hypertermia so vzostupom 
telesnej teploty až na 43,3  °C. Nasledovala záverečná fáza stuporóznej exhauscie 
s extrémnou hypertermiou, kómou, kardiovaskulárnym zlyhaním a smrťou. 
V tejto fáze bola opisovaná svalová rigidita podobná rigidite pri NMS, aj keď 
niektorí autori uvádzajú aj výskyt chabého stuporu. Len 10 % pacientov malo 
stuporózny priebeh bez predchádzajúcej fázy hyperaktivity. V postneurolep-
tickej ére sa zvýšil výskyt stuporózneho priebehového variantu na 43 % (Mann 
et al., 2004; Philbrick a Rummans, 1994).

Z laboratórnych nálezov býva pri malígnej katatónii prítomná leukocytóza, 
elevácia CPK, môže byť tiež prítomná elevácia CRP, sedimentácie erytrocytov 
a fibrinogénu. Pravidelne býva zvýšený D-dimér, často je prítomná sideropénia 
(pozri tiež laboratórne vyšetrenia v kapitole diagnostika). Bývajú tiež zvýšené 
hodnoty hepatálnych testov. Klinické príznaky malígnej katatónie sú zhrnuté 
v tabuľke č. 12. 

Tabuľka č. 12:  Malígna katatónia, klinický obraz

katatónne príznaky porucha vedomia 
• kvalitatívna/kvantitatívna

hypertermia autonómna instabilita
• kolísanie TK/hypertenzia
• tachykardia 
• tachypnoe
• profúzne potenie 
• cyanóza končatín
• retencia moču
• obstipácia

laboratórne nálezy
• leukocytóza
• ↑ FW, ↑ CRP (+/-)
• ↑ D-dimér
• ↑ CPK
• ↓ S-Fe
• ↑ hepatálne parametre (+/-)

upravené podľa Lang et al., 2015; Mann et al., 1986

FW – sedimentácia erytrocytov, CRP – C-reaktívny proteín, CPK – kreatínfosfokináza, S-Fe – sérová hladina železa, 
TK – krvný tlak, ↑ – zvýšenie, (+/-) – môžu, ale nemusia byť prítomné
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Komplikácie. Somatické komplikácie malígnej katatónie vznikajú v dôsledku 
zníženého perorálneho príjmu potravy aj tekutín, imobilizácie, perzistujúcej 
svalovej rigidity a hypertónie a sú aj priamym dôsledkom autonómnej instability, 
hypertermie a celkového vyčerpania organizmu. U pacientov s malígnou kata-
tóniou býva často zisťovaná hypostatická alebo aspiračná pneumónia, hlboká 
žilová trombóza s následnou pľúcnou embolizáciou, kontraktúry a dekubity či 
dehydratácia s poruchami vnútorného prostredia a renálnym zlyhaním (Park 
et al., 2017; Clinebell et al. 2014). Najčastejšie komplikácie uvádza tabuľka č. 13.

Tabuľka č. 13:  Somatické komplikácie malígnej katatónie

kardiálne a respiračné infarkt myokardu, zástava srdca a dýchania, aspirácia, 
pneumónia, pľúcna embolizácia

GIT, endokrinné a poruchy elektrolytov GIT hemorágie, dehydratácia, hyponatriémia, 
hypernatriémia, kachexia, malnutrícia, hypoglykémia, 
hepatopatia

vaskulárne tromboflebitída, hlboká žilová trombóza, diseminovaná 
intravaskulárna koagulopatia

neurologické a svalové svalové kontraktúry, rabdomyolýza, konvulzie, neuropatie

uropoetický trakt renálne zlyhanie, retencia moču, močová inkontinencia, 
infekcie uropoetického traktu, bakteriúria

iné sepsa, orálna kandidóza, infekcie kože, dekubity

podľa Park et al., 2017; Jaimes-Albornoz a Serra-Mestres, 2012

GIT – gastrointestinálny trakt 

8.2 Neuroleptický malígny syndróm
NMS je zriedkavý, ale potenciálne život ohrozujúci nežiaduci účinok liečby 

dopamínovými antagonistami, ale môže vznikať aj pri náhlom vysadení do-
pamínových agonistov. Táto idiosynkratická reakcia sa najčastejšie dáva do 
súvislosti s liečbou incizívnymi antipsychotikami (vysokopotentné antagonisty 
D2 receptorov), ale môže sa vyskytnúť aj pri liečbe atypickými antipsychotikami 
vrátane klozapínu. NMS bol opísaný aj v súvislosti s liečbou prokinetikami (na-
pr. prometazín, metoklopramid). Pokladá sa za liekmi indukovanú, iatrogénnu 
formu malígnej katatónie (Pileggi a Cook, 2016). 

Epidemiológia. Výskyt NMS je problematické odhadnúť, keďže údaje pochá-
dzajú hlavne z publikovaných kazuistík alebo malých súborov pacientov. Podľa 
DSM-5 (APA, 2013) je odhadovaná incidencia u pacientov liečených antipsychoti-
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kami 0,01 – 0,02 %. Napriek liečbe sa udáva pomerne vysoká mortalita 10 – 20 %. 
Bolo identifikovaných viacero rizikových faktorov spojených s rozvojom NMS. 
Medzi rizikové faktory zo strany liečiva patrí použitie vysokopotentných anti-
psychotík, opätovný začiatok antipsychotickej liečby, parenterálne podanie, 
vysoké dávky antipsychotika alebo rýchle zvyšovanie dávok, použitie depotných 
foriem, zmena komedikácie (napr. vysadenie dopamínergických látok) a polyfar-
makoterapia (kombinovaná antipsychotická liečba, kombinácia antipsychotík 
s lítiom, ale aj s antidepresívami či antiparkinsonikami). Rizikové faktory zo 
strany pacienta zahŕňajú nízky alebo vysoký vek, ženské pohlavie, popôrodné 
obdobie, extrémnu agitovanosť, NMS alebo katatóniu v anamnéze, ale aj vý-
skyt NMS alebo extrapyramídových reakcií v rodinnej anamnéze, somatickú 
polymorbiditu, prítomnosť infekcie, horúčky alebo dehydratácie. Častejšie sa 
vyskytuje u pacientov s preexistujúcim organickým poškodením CNS (vrátane 
demencií). Externými rizikovými faktormi sú nutnosť použitia fixácie a obme-
dzovacích prostriedkov a zvýšená teplota vonkajšieho prostredia (Tse et al., 2015; 
Pečeňák, 2016). Niektorí autori uvádzajú častejší výskyt NMS u mužov mladších 
ako 40 rokov (napr. Oruch et al., 2017), čo môže súvisieť s častejším použitím 
parenterálnych a vysokopotentných foriem antipsychotík, ako aj obmedzovacích 
prostriedkov pri nutnosti pacifikácie v tejto skupine pacientov. 

Patogenéza. V patogenéze NMS hrá hlavnú úlohu centrálna blokáda D2 
receptorov v bazálnych gangliách a hypotalame s následným ovplyvnením dráh 
spájajúcich bazálne gangliá s kortexom a talamom. Na rozdiel od katatónie ide 
predominantne o subkortikálnu poruchu. Dysfunkcia pri NMS je podrobne 
opísaná v kapitole o patogenéze katatónie. Význam tu má aj genetický polymor-
fizmus D2 receptorov, keď sa výskyt určitého genetického typu receptora viaže 
so zvýšeným rizikom rozvoja NMS. Pri vzniku rabdomyolýzy a hypertermie sa 
predpokladá aj priamy toxický účinok antipsychotík na svalové vlákna (Pileggi 
a Cook, 2016; Northoff, 2004).

Klinický obraz a diagnóza. Klinický stav sa spravidla rozvíja v priebehu 
niekoľkých dní od začiatku liečby. V prodromálnej fáze bývajú prítomné extra-
pyramídové príznaky, ktoré nereagujú na liečbu antiparkinsonikami, objavuje sa 
kolísavá vegetatívna instabilita a subfebrility, začína stúpať CPK. Stav progreduje 
k plne vyjadrenému obrazu s rigiditou, myoklóniami, tremorom, hypertermiou, 
hyperhidrózou a ďalšími známkami vegetatívnej dysbalancie (tachykardia, ta-
chypnoe, hypertenzia, hypersalivácia). Rigidita môže mať až charakter „olovenej 
trubice“. Objavujú sa katatónne príznaky ako stupor, negativizmus, mutizmus. 
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Býva prítomná kvantitatívna alebo kvalitatívna porucha vedomia. V laboratór-
nom náleze stúpa sérová hladina CPK, môže sa objaviť myoglobinúria, býva 
prítomná leukocytóza (Oruch et al., 2017; Maršálek, 2004). Diagnostické kritériá 
NMS podľa DSM-5 sú uvedené v tabuľke č. 14.

Tabuľka č. 14:  Diagnostické kritériá NMS podľa DSM-5 

-  užitie dopamínového antagonistu alebo vysadenie dopamínového agonistu počas 72 hodín pred rozvojom 
príznakov (pri depotných AP aj dlhšie)

- hypertermia > 38 °C stanovená aspoň dvoma meraniami

-  generalizovaná svalová rigidita nereagujúca na podanie antiparkinsoník (+ myoklónie, tremor, dystónie, 
trizmus, akinéza, dysfágia) 

- elevácia CPK ≥ štvornásobok normy

- kvalitatívna / kvantitatívna porucha vedomia

- labilita sympatikového vegetatívneho systému
• hypertenzia (↑ sTK/dTK o 25 % a viac oproti pôvodnému stavu)
• kolísanie TK (zmeny sTK o 25 mm Hg a viac/zmeny dTK o 20 mm Hg a viac v priebehu 24 hodín)
• hyperhidróza
• inkontinecia moču

- zvýšený metabolizmus
• ↑ srdcovej frekvencie o 25 % a viac oproti pôvodnému stavu
• ↑ dychovej frekvencie o 50 % a viac oproti pôvodnému stavu

- vylúčenie infekčných, toxických, metabolických a neurologických príčin

upravené podľa APA, 2013; Pečeňák, 2016 

CPK – kreatínfosfokináza, TK – krvný tlak, sTK – systolický tlak, dTK – diastolický tlak, mm Hg – milimetre 
ortuťového stĺpca, AP – antipsychotikum

Po vysadení antipsychotickej liečby sa stav upraví priemerne o 7 – 10 dní, 
avšak u niektorých pacientov môžu reziduálne neurologické príznaky pretrvávať 
aj niekoľko týždňov. Najčastejšími komplikáciami sú respiračné zlyhanie, rab-
domyolýza, akútna renálna insufuciencia, pneumónia a sepsa. Pri znovunasta-
vovaní pacienta na antipsychotiká môže dôjsť k rekurencii NMS, najmä ak sa 
liečba začala krátko po jeho prekonaní (APA, 2013). Terapeutické postupy pri 
NMS budú bližšie diskutované v kapitole o liečbe katatónie. 
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9. DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

Diferenciálna diagnostika katatónie zahŕňa odlíšenie jej jednotlivých etiolo-
gických foriem, ako aj odlíšenie katatónneho syndrómu od iných stavov, ktoré 
ho môžu pripomínať. 

9.1 Odlíšenie etiologických foriem katatónie
Pre prognózu a liečbu katatónneho pacienta má význam najmä správna iden-

tifikácia prípadnej organickej etiológie, pretože zvládnutie a liečba základného 
ochorenia spravidla vedie aj k ústupu katatónnych príznakov. 

Okrem odobratia podrobných anamnestických údajov, psychiatrického, ne-
urologického, základného laboratórneho a EEG vyšetrenia, ako aj základných 
zobrazovacích vyšetrení (pozri tiež kapitolu o diagnostike katatónie) do úvahy 
v rámci skríningu prichádzajú aj nasledujúce testy:

 · stanovenie paraneoplastických protilátok v sére,
 · reumatologické testy (antikardiolipínové autoprotilátky, antinukleárne 

autoprotilátky a iné – vylúčenie SLE a iných reumatologických ochorení),
 · sérológia krvi (vírusy, bakteriálne infekcie vrátane syfilisu a boreliózy),
 · toxikológia moču,
 · lumbálna punkcia (základná biochémia, vírusová a bakteriálna sérológia, 

protilátky autoimunitných a paraneoplastických encefalitíd).
Diagnóza katatónie sa dá overiť aj tzv. benzodiazepínovým testom. Odporúča 

sa podanie 1 – 2 mg lorazepamu (10 mg diazepamu) i.v. alebo 10 mg zolpidemu 
p.o. Do 10 – 30 minút by malo prísť k potlačeniu príznakov katatónie (Fink, 2017; 
Denysenko et al., 2015).

Čo sa týka diferenciálnej diagnostiky medzi jednotlivými formami psychiat-
rickej katatónie, vzhľadom na kazuistickú časť tejto práce sa zmienime o dife-
renciálnej diagnostike medzi malígnou katatóniou a neuroleptickým malígnym 
syndrómom. Ako už bolo uvedené, NMS je v súčasnosti vnímaný ako liekmi spô-
sobená, iatrogénna forma malígnej katatónie. V klinickej praxi je často nemožné 
ich vzájomné odlíšenie, najmä pri plne rozvinutých klinických formách. V akút-
nej fáze liečby katatónneho pacienta toto odlíšenie ani nemá veľký význam, 
pretože oba stavy reagujú na rovnaké terapeutické intervencie. V udržiavacej 
liečbe malígnej katatónie je však často nutné použitie antipsychotík, ktorým sa 
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pri NMS snažíme vyhnúť, preto môže byť diferenciálna diagnostika nápomocná. 
Najdôležitejšie diferenciálno-diagnostické znaky sú uvedené v tabuľke č. 15.

Tabuľka č. 15:  Malígna katatónia a NMS, diferenciálna diagnostika

malígna katatónia NMS

predpokladaná 
patogenéza

kortikálny psychomotorický syndróm, 
GABA dysfunkcia

subkortikálny motorický syndróm, 
dopamínergická dysfunkcia

predch. liečba DA antag. nie je podmienkou vždy

klinické príznaky katatónne príznaky predchádzajú 
somatickým a motorickým

EPS predchádza katatónnym 
a somatickým príznakom

častá fáza excitácie excitácia menej častá

stupor môže byť chabý stupor vždy hypertonický

v popredí negativizmus, nástavy, 
vosková ohybnosť, stupor, stereotypie

v popredí rigidita, stupor, autonómna 
instabilita, potenie, horúčka

laboratórny nález elevácia CPK, Leu menej výrazná výrazná elevácia CPK, Leu 

upravené podľa Park et al., 2017; Lang et al., 2015

GABA – kyselina γ-aminomaslová, CPK – kreatínfofokináza, DA – dopamínový, EPS – extrapyramídový syndróm, 
Leu – leukocyty

9.2 Stavy pripomínajúce katatóniu
Z ostatných psychiatrických diagnóz je predmetom diskusie odlíšenie kata-

tónie od delíria. Aj keď sa do veľkej miery prekrývajú v symptomatológii, podľa 
DSM-5 (APA, 2013) katatónia nemôže byť diagnostikovaná, ak sa katatónne 
príznaky vyskytujú len v priebehu delíria. Na druhej strane kvalitatívna porucha 
vedomia je jedným z diagnostických kritérií NMS. Delírium je tiež pravidelnou 
súčasťou klinického obrazu malígnej katatónie aj delirantnej mánie. Diferen-
ciálna diagnostika katatónie a delíria má význam najmä pre rozdielnosť tera-
peutických intervencií pri oboch poruchách. Benzodiazepíny, ktoré sú prvou 
voľbou v liečbe katatónie, zhoršujú priebeh delíria. Naopak, pri tlmení nepokoja 
u pacientov v delíriu je indikované použitie antipsychotík, ktoré môžu zhoršo-
vať katatónne príznaky a spôsobiť progresiu stavu do malígnej katatónie alebo 
indukovať NMS. Táto diagnostická a terapeutická dilema je predmetom ďalšieho 
výskumu (Sienaert et al., 2014).

Od katatónie treba odlíšiť aj elektívny mutizmus. Ide o úzkostnú poruchu so 
začiatkom v detstve, keď dieťa nehovorí napriek tomu, že hovoriť vie, a nie je 
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prítomná organická porucha laryngu alebo hlasiviek. Podľa niektorých názorov 
je vekovo podmieneným variantom sociálnej fóbie. Typicky sa viaže na niektoré 
situácie (nové prostredie, škola), ale môže byť aj úplný, keď dieťa nerozpráva 
vôbec. Na rozdiel od katatónie je správanie okrem rečových prejavov neporuše-
né, bez bizarných prvkov. Chýbajú ostatné katatónne príznaky. Často je možné 
identifikovať spúšťací stresor (Hrdlička a Dudová, 2015). 

Medzi stavy, ktoré môžu klinicky pripomínať katatóniu, patria aj hypoki-
netické a hyperkinetické neurologické poruchy, ako je Parkinsonova choroba, 
tzv. „stiff-person“ syndróm a „locked-in“ syndróm. Príznaky Parkinsonovej cho-
roby sa na rozdiel od katatónnych vyvíjajú dlho. Dominuje tremor, pri rigidite 
nachádzame príznak ozubeného kolesa, chôdza je šúchavá s malými krokmi. 
Chýba bizarnosť symptómov charakteristická pre katatóniu. Katatóniu môže 
pripomínať akinetický parkinsonizmus, pri ktorom je pacient tiež rigidný a mu-
tistický, avšak jeho rozvoju predchádza niekoľkoročné trvanie Parkinsonovej 
choroby typicky už aj s demenciou. Naopak, „stiff-person“ syndróm je zriedkavé 
autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, spojené s tvorbou 
protilátok proti glutamátdekarboxyláze. Je charakterizované progresívnou ri-
giditou najmä axiálneho svalstva a svalov končatín a epizodickými bolestivými 
kŕčmi. Kŕče môžu byť provokované dotykom, ale aj pasívnym naťahovaním či 
emočnými stimulmi. Príznaky ustupujú počas spánku či v celkovej anestézii. Pri 
„locked-in“ syndróme alebo syndróme uzamknutia je prítomná úplná imobilita, 
zachované sú len vertikálne pohyby očí a žmurkanie. Vyskytuje sa pri akútnych 
léziách ventrálneho ponsu a oboch mozgových pedunkulov s paralýzou krani-
ánych nervov, pacienti sú však pri plnom vedomí (Fink a Taylor, 2013). 

Non-konvulzívny status epilepticus sa od katatónie odlišuje prítomnosťou 
epileptických grafoelementov v EEG zázname. Akinetický mutizmus je neuro-
logický syndróm, ktorý vzniká pri obojstrannej lézii frontálneho laloka. Ne-
vyskytujú sa pri ňom behaviorálne a afektívne príznaky typické pre katatóniu 
(Denysenko et al., 2015).
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10. LIEČBA

Liečba katatónie by mala byť zameraná nielen na odstránenie katatónnych 
príznakov, ale aj na terapiu základného ochorenia, ktorého je manifestáciou. 
Zároveň je nutné vysadenie všetkých liečiv či látok, ktoré by sa mohli podie-
ľať na jej vzniku. Významná je aj podporná a  symptomatická liečba, najmä 
pri rozvoji somatických komplikácií. Prognózu pacientov zlepšuje aj rehabi-
litácia. V akútnej fáze má terapia základného ochorenia veľký význam najmä 
v prípade katatónie asociovanej so somatickým či neurologickým ochorením, 
pri ktorej odstránenie vyvolávajúcej príčiny vedie aj k ústupu katatónnych prí-
znakov. Takto napríklad imunosupresívna liečba vedie k  ústupu katatónnej 
symptomatiky pri autoimúnnych encefalitídach, chirurgickému odstráneniu 
tumoru pri paraneoplastických encefalitídach či korekcii elektrolytovej dysba-
lancie pri hyponatriémii (Denysenko et al., 2015; Fink a Taylor, 2013). 

Podľa súčasných odporúčaní je terapeutický algoritmus v akútnej fáze liečby 
katatónie rovnaký bez ohľadu na jej etiológiu. Prvou voľbou je podanie benzodia-
zepínov, pri ich neúčinnosti, nedostatočnej účinnosti alebo ohrození života je 
liečbou voľby elektrokonvulzívna terapia. To platí aj pre katatóniu asociovanú so 
somatickým ochorením (Fink, 2017; Francis, 2010). Vzhľadom na preukázateľne 
nižšiu účinnosť benzodiazepínov pri katatónnej schizofrénii (najmä chronickej 
formy) niektorí autori odporúčajú mierne odlišné postupy v akútnej liečbe s pri-
hliadnutím na etiológiu katatónie (Taylor et al., 2015). Okrem benzodiazepínov 
a ECT majú najmä v kombinovanej liečbe uplatnenie NMDA antagonisty. Skúša-
né boli aj niektoré antiepileptiká, či iné psychofarmaká, a repetitívna transkrani-
álna magnetická stimulácia (rTMS). V udržiavacej liečbe katatónie asociovanej 
so psychotickými poruchami sa používajú aj atypické antipsychotiká. 

Je potrebné zdôrazniť, že dôkazy o účinnosti jednotlivých terapeutických 
postupov vychádzajú prevažne z kazuistík, kazuistických sérií a otvorených 
klinických štúdií. Keďže chýbajú dostatočne veľké randomizované, placebom 
kontrolované štúdie, pre katatóniu doteraz nebolo možné sformulovať „eviden-
ce-based“ terapeutický protokol (Pelzer et al., 2018). Napriek tomu sú k dispozícii 
viaceré všeobecne akceptované terapeutické odporúčania (pozri obrázok č. 4).
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Obrázok č. 4:  Odporúčané postupy v liečbe katatónie

LOR do 4 mg p.d.  
(DIAZ do 20 – 40 mg p. d.),  
začni s 2 mg i. v., ak bez efektu  

3 hod.  podaj ďalšie 2 mg,  
následne podávaj i. m./p. o.

vylúč NMS

zváž SGA  
(napr. klozapín, olanzapín)

postupuj podľa schémy  
BZD/ECT

 D LOR 8 – 24 mg p. d. (DIAZ 
40/80 mg – 120/240 mg p. d.)

ECT

LIEČBA KATATÓNIE – ODPORÚČANÉ POSTUPY

vylúč alebo lieč základné somatické ochorenie

možný NMS

psychotické poruchyafektívne/konverzné poruchy

NMS vylúčený, neužíva AP

žiadna odpoveď po 1 – 2 dňoch

žiadna odpoveď po 1 – 2 dňoch
žiadna odpoveď po 1 – 2 dňoch

podľa Taylor et al., 2015; www.benzo.org.uk

LOR – lorazepam, DIAZ – diazepam, i.m. – intramuskulárne, i.v. – intravenózne, p.d. – pro die, D – dávka,  
ECT – elektrokonvulzívna liečba, NMS – neuroleptický malígny syndróm, AP – antipsychotiká,  
SGA – antipsychotiká druhej generácie, BZD – benzodiazepíny, ekvivalenté dávky: 1 mg LOR = 5-10 mg DIAZ

10.1 Farmakoterapia
10.1.1 Agonisty GABAA receptorov

Medzi agonisty GABAA receptorov používaných v liečbe katatónie patria ben-
zodiazepíny, Z-hypnotiká a barbituráty. Prvýkrát bola ich účinnosť na katatónne 
príznaky opísaná v roku 1930 americkým lekárom Williamom Bleckwennom. Po 
i.v. podaní vysokých dávok amytalu sodného došlo u jeho pacientov k výraznému 
zlepšeniu alebo ústupu katatónnej symptomatiky. V 80. rokoch boli barbituráty 
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nahradené benzodiazepínmi a Z-hypnotikami najmä pre väčšiu bezpečnosť 
týchto liečiv. Najviac používaným je lorazepam, menej diazepam, klonazepam 
či zolpidem (Fink, 2009). 

Väzbou na GABAA receptor benzodiazepíny a Z-hypnotiká zvyšujú jeho citli-
vosť na účinky kyseliny γ-aminomaslovej, barbituráty pôsobia aj bez jej prítom-
nosti priamou stimuláciou receptora. Spôsobujú zvýšenie inhibičnej kortikálnej 
GABA-ergickej neurotransmisie a tým ústup katatónnych symptómov. Účinnosť 
benzodiazepínov v liečbe akútnej katatónie sa udáva u 60 – 80 % pacientov. Zdá 
sa, že je vyššia v prípade katatónie asociovanej s afektívnymi poruchami. Pri 
katatónnej schizofrénii je percento odpovede na liečbu o niečo nižšie, uvádza 
sa 40 – 50 % . Horšiu odpoveď na liečbu lorazepamom majú pacienti s dlhším 
trvaním ochorenia (Sienaert et al., 2014)

Boli publikované 2 malé randomizované, placebom kontrolované, dvojito 
zaslepené štúdie, ktoré skúmali účinnosť agonistov GABAA receptorov u pacien-
tov s katatóniou. McCall et al. (1992) porovnávali účinnosť i.v. podaného 5 % 
roztoku amobarbitalu oproti fyziologickému roztoku u pacientov s katatónnym 
mutizmom. Šesť z desiatich pacientov malo pozitívnu odpoveď na liečbu amobar-
bitalom, na placebo nereagoval ani jeden pacient z desiatich. Z týchto placebo 
non-respondérov mali ďalší štyria pozitívnu odpoveď na i.v. podaný amobarbital. 
Ungvari et al. (1999) hodnotili účinnosť lorazepamu (6 mg p.d.) oproti placebu 
na katatónne príznaky u pacientov s chronickou katatónnou schizofréniou. 
Lorazepam bol pridaný k nastavenej antipsychotickej medikácii. Ani u jedného 
z pacientov nebol zaznamenaný žiadny efekt lorazepamu. 

Benzodiazepíny sú indikované ako liek prvej voľby hlavne v akútnej fáze 
liečby katatónie v monoterapii alebo v kombinácii s ECT či NMDA antagonis-
tami. Odporúča sa úvodná dávka 2 – 4 mg lorazepamu jednorazovo a následná 
titrácia na 8 – 24 mg p.d. do ústupu katatónnych príznakov. Bolo opísané dáv-
kovanie lorazepamu až do 30 mg p.d. Ekvivalentné dávky diazepamu sú udávané 
5 – 10 mg na 1 mg lorazepamu. Odporúča sa podávanie každých 4 – 12 hodín. 
Nástup účinku by mal byť viditeľný o niekoľko minút až hodín, podľa niektorých 
autorov až niekoľko dní. Úvodná dávka zolpidemu je 10 mg s následnou titrá-
ciou na 40 mg p.d. Bola opísaná jeho účinnosť aj pri nedostatočnej odpovedi na 
liečbu benzodiazepínmi či ECT. Katatonickí pacienti vo všeobecnosti tolerujú 
liečbu agonistami GABAA receptorov dobre, bez vzniku výraznejšej sedácie aj 
pri vysokých dávkach. (Peglow et al., 2013; Taylor et al., 2015).
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Nie je jasný konsenzus o tom, ako dlho by mala liečba benzodiazepínmi či  
Z-hypnotikami trvať, najmä ak došlo k remisii základného ochorenia. Udržiava-
cia liečba môže trvať až niekoľko mesiacov, pri vysadzovaní sa odporúča pomalé 
znižovanie dávok, o 5 – 10 % z celkovej dávky za deň (Sienaert et al., 2014).

10.1.2 Antagonisty NMDA receptorov
Antagonisty glutamátových receptorov, amantadín a memantín, sa používajú 

ako augmentácia pri neúčinnosti či nedostatočnej účinnosti benzodiazepínov 
a ECT. Dôkazy o ich terapeutickom efekte pochádzajú najmä z kazuistík a ka-
zuistických sérií a týkajú sa predovšetkým pacientov so psychózami zo schi-
zofrénneho okruhu. Mechanizmus účinku na katatónne príznaky nie je úplne 
objasnený a je možné, že nesúvisí s NMDA antagonizmom. Predpokladá sa skôr 
priame či nepriame posilnenie dopamínergickej neurotransmisie vo frontálnom 
kortexe a striate, v prípade memantínu tiež môže ísť o jeho účinok na expresiu 
mozgového neurotrofného faktora či iné mechanizmy. Efekt liečby sa prejaví 
po 1 – 7 dňoch pri plnom dávkovaní (Carroll et al., 2007; Denysenko et al., 2015).

Amantadín je stredne silný, reverzibilný nekompetitívny antagonista NMDA 
receptorov, okrem toho zvyšuje centrálne uvoľňovanie dopamínu, znižuje 
jeho spätné vychytávanie a tiež priamo stimuluje dopamínové receptory. Jeho 
hlavnou indikáciou je liečba Parkinsonovej choroby. Pri katatónii sa najčastejšie 
podáva v dávke 100 – 400 mg p.d. perorálne alebo intravenózne v rozdelených 
dávkach. Boli opísané prípady účinnosti amantadínu u akútne katatónnych 
pacientov aj v monoterapii a tiež jeho efekt v liečbe malígnej katatónie a NMS. 
Treba však uviesť, že môže spôsobiť exacerbáciu psychotických symptómov 
(Pelzer et al., 2018).

Memantín je slabý až stredne silný nekompetitívny antagonista NMDA aj 
5HT3 receptorov a tiež slabý agonista D2 receptorov. Nebráni normálnej gluta-
mátergickej neurotransmisii, inhibuje však uvoľňovanie excesívnych množstiev 
glutamátu. Primárne je indikovaný na liečbu Alzheimerovej demencie. V prípade 
katatónie sa používa ako liek druhej voľby pri nedostatočnej účinnosti benzodia-
zepínov. Začiatočná dávka je 5 mg p.d. so zvyšovaním denne o 5 mg na cieľových 
20 mg p.d. (Beach et al., 2017).

10.1.3 Antipsychotiká druhej generácie
Názory na liečbu antipsychotikami u pacientov s katatóniou sú rôzne. Je zná-

me, že incizívne antipsychotiká, ktoré sú silnými antagonistami D2 receptorov, 
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zhoršujú katatónne symptómy a často spôsobujú progresiu stavu do malígnej 
katatónie alebo NMS. NMS môže vznikať aj v súvislosti s liečbou atypickými 
antipsychotikami vrátane klozapínu. Na druhej strane viaceré retrospektívne 
štúdie a kazuistické série opisujú úspešnú liečbu katatónie atypickými antipsy-
chotikami. Sú tiež publikované kazuistiky pacientov s malígnou katatóniou, 
ktorá vznikla v súvislosti s náhlym vysadením klozapínu. Ak je základným ocho-
rením katatónneho pacienta psychóza (mánia, schizofrénia), je opodstatnené 
použitie atypických antipsychotík na zvládnutie základného ochorenia (Pelzer 
et al., 2018).

Mechanizmus účinku atypických antipsychotík na katatónne príznaky vychá-
dza z ovplyvnenia viacerých receptorov a súvisí najmä s ich schopnosťou stimu-
lovať dopamínergickú aktivitu v prefrontálnom kortexe. Dáva sa do súvislosti 
s agonizmom 5-HT1A receptorov a antagonizmom 5-HT2A či 5-HT2C receptorov. 
Efekt aripiprazolu môže vysvetľovať jeho parciálny agonizmus na D2 recepto-
roch. Klozapín vo vyšších dávkach moduluje aj glutamátergickú neurotransmi-
siu. Atypické antipsychotiká majú tiež slabú GABA-agonistickú aktivitu, ktorá 
by sa mohla podieľať na ich pôsobení (Van Den Eede et al., 2005).

Bola publikovaná len jedna randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito 
zaslepená štúdia týkajúca sa použitia atypických antipsychotík v liečbe katató-
nie. Porovnávala sa v nej účinnosť risperidónu oproti ECT u pacientov rezis-
tentných na lorazepam, vyjadrená priemerným poklesom skóre BFCRS. ECT 
sa ukázala ako účinnejšia (90-percentný pokles) oproti liečbe risperidónom 
(50-percentný pokles) (Girish a Gill, 2003). Vo viacerých kazuistikách a kazuis-
tických sériách sa opisuje účinnosť olanzapínu v monoterapii aj v kombinácii 
s ECT, benzodiazepínmi či amantadínom pri liečbe katatónie vrátane organic-
kej, chronickej či pediatrickej formy. Publikované sú tiež údaje o klozapíne, 
kvetiapíne a aripiprazole (Denysenko et al., 2015).

Vo všeobecnosti sa u katatónnych pacientov odporúča v akútnej fáze liečby 
vysadiť všetky antipsychotiká vrátane atypických. Ak vysadenie nie je možné, 
odporúča sa kombinácia atypických antipsychotík s benzodiazepínmi. Použitie 
antipsychotík sa považuje za kontraindikované pri NMS a malígnej katatónii. Po 
zvládnutí katatónnej symptomatiky majú atypické antipsychotiká svoje miesto 
najmä v udržiavacej liečbe katatónie asociovanej so psychotickými poruchami 
(schizofrénia, mánia). Odporúča sa použitie liečiv s nízkym potenciálom bloko-
vať D2 receptory. Sú to najmä klozapín, kvetiapín (tieto aj po prekonaní NMS), 
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aripiprazol a olanzapín. Ak je nutné opätovné nastavenie na antipsychotickú 
liečbu po prekonaní NMS, malo by sa robiť najskôr 5 dní po úplnom ústupe 
symptómov (podľa niektorých autorov až 14 dní) (Sienaert et al., 2014).

10.1.4 Ostatné liečivá
V niektorých kazuistikách boli publikované údaje o účinnosti priameho 

myorelaxancia dantrolénu a dopamínového agonistu bromokriptínu v liečbe 
malígnej katatónie. Išlo však väčšinou o ich kombináciu s benzodiazepínmi ale-
bo ECT. Kombinácia dantrolénu a bromokriptínu sa tiež používa v komplexnej 
liečbe NMS (Denysenko et al., 2015).

Skúšalo sa tiež použitie viacerých antikonvulzív s GABA-ergickou aktivitou. 
Sú správy o liečbe katatónie valproátom, levetiracetamom či topiramátom. Naj-
kontroverznejšie je použitie karbamazepínu, o ktorom sa zistilo, že katatónne 
príznaky môže aj zhoršovať (Beach, 2017).

10.2 Elektrokonvulzívna liečba
Liečba indukovanými epileptickými záchvatmi typu grand mal (najskôr che-

micky, neskôr pomocou elektrického prúdu) bola prvýkrát s úspechom použitá 
práve u pacientov s katatónnou schizofréniou. Už v prvej polovici 20. storočia 
László Meduna a neskôr Cerletti a Bini demonštrovali jej dramatickú a rýchlu 
účinnosť najmä pri ťažkých duševných poruchách vrátane katatónie (Fink, 2009). 

Aj keď bola publikovaná len jedna malá randomizovaná, placebom kontrolo-
vaná, dvojito zaslepená štúdia o účinnosti ECT u katatónnych pacientov (Girish 
a Gill, 2003) (pozri tiež atypické antipsychotiká v liečbe katatónie), jej výrazný 
terapeutický efekt je doložený množstvom observačných štúdií, kazuistík a ka-
zuistických sérií. Percento odpovede na liečbu v prípade katatónie sa udáva od 
80 % do 100 % pacientov. ECT bola opakovane s úspechom použitá aj v liečbe 
katatónie asociovanej s celkovým somatickým či neurologickým ochorením. Zdá 
sa, že je o niečo účinnejšia v liečbe katatónie v kontexte afektívnych porúch ako 
schizofrénie. Medzi ďalšie prediktory dobrej odpovede patrí kratšie trvanie kata-
tónnych príznakov, mladší vek, prítomnosť príznakov autonómnej dysregulácie 
a hypertermia, menšia somatická komorbidita a celkovo závažnejšia psychopa-
tológia s prítomnosťou voskovej ohybnosti. Prediktormi horšej odpovede sú 
vyšší vek, dlhšie trvanie aktuálnej epizódy, prítomnosť cerebrálnej patológie či 
chronického neurologického ochorenia a prítomnosť echofenoménov (Luchini 
et al., 2015; Denysenko et al., 2015).
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Mechanizmus účinku ECT je komplexný, ovplyvňuje viaceré neurotransmi-
terové systémy aj neuroendokrinný systém a vylučovanie viacerých hormónov. 
Pri katatónii sa dáva do súvislosti najmä so stimuláciou GABA-ergickej korti-
kálnej neurotransmisie vrátane zvýšenia denzity GABA receptorov (Sienaert 
et al., 2014). 

ECT je indikovaná v liečbe katatónie rezistentnej alebo len čiastočne rea-
gujúcej na benzodiazepíny. Je liečbou prvej voľby pri ohrození života v prípa-
de malígnej katatónie a NMS. V akútnej fáze terapie sa odporúča bilaterálne 
umiestnenie elektród (bifrontálne alebo bitemporálne), na začiatku každodenná 
stimulácia 2 – 5 dní, následne v konvenčnom režime 3-krát za týždeň. Celkový 
počet stimulácií je podľa publikovaných údajov 12 – 20. ECT sa ukončí pri do-
siahnutí klinickej odpovede alebo ak dve po sebe nasledujúce stimulácie neviedli 
k ďalšiemu zlepšeniu klinického stavu. ECT sa môže podávať aj v kombinácii 
s benzodiazepínmi, predpokladá sa ich synergický efekt. Niektoré publikované 
údaje svedčia o väčšej účinnosti tejto kombinácie v porovnaní s monoterapiou. 
Medzi podaním benzodiazepínov a stimuláciou by mal byť interval najmenej 
12 hodín (Luchini et al., 2015; Fink a Taylor, 2003).

Niekedy sa podáva aj udržiavacia ECT, môže byť aplikovaná niekoľko me-
siacov a niekedy aj rokov. Stimulácie sú podávané v rôznych režimoch, 2-krát 
za týždeň, 1-krát za mesiac či 1-krát za dva mesiace, a to v monoterapii alebo 
v kombinácii s benzodiazepínmi (Fink, 2017).

Z novších neurostimulačných techník sa v prípade katatónie skúša rTMS. 
Používa sa vysokofrekvenčná stimulácia cielená na dorzolaterálny prefrontálny 
kortex ako alternatíva k ECT či pri potrebe dlhodobej udržiavacej liečby (Stip 
et al., 2017). 

10.3 Symptomatická a podporná liečba
Pretože je katatónia a najmä jej malígna forma spojená s početnými soma-

tickými komplikáciami, je často nutné podávanie symptomatickej a podpornej 
liečby s cieľom redukovať riziko somatickej komorbidity a mortality. Niektorí 
pacienti vyžadujú vysoký stupeň ošetrovateľskej starostlivosti. Pri odmietaní 
stravy a tekutín p.o. býva nutná parenterálna rehydratácia a často aj realimentá-
cia nazogastrickou sondou, podávanie infúznych roztokov na korekciu iónovej 
dysbalancie, zavedenie permanentného močového katétra pri retencii moču. 
Horúčka sa tlmí antipyretikami a fyzikálnym chladením. Podávajú sa nízkomo-
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lekulové heparíny a bandáž dolných končatín na prevenciu tromboembolickej 
choroby (TECH). Často je nevyhnutná antibiotická liečba pridružených infekcií 
(pneumónia, uroinfekt). Symptomaticky sa liečia príznaky autonómnej insta-
bility (hypertenzia, tachykardia). Je nutné polohovanie pacienta ako prevencia 
vzniku dekubitov. V prevencii kontraktúr sa nasadzujú dlahy a začína sa čo 
najskoršia rehabilitácia. Liečba malígnej katatónie a NMS by mala prebiehať na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti (Clinebell et al., 2014; Madigand et al., 2016). 
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11. KAZUISTIKY

11.1 Kazuistika 1
46-ročný pacient bol preložený na našu kliniku z iného psychiatrického od-

delenia pre podozrenie na malígny neuroleptický syndróm. V detstve mu bola 
diagnostikovaná ľahká mentálna retardácia, od svojich 21 rokov sa tiež liečil na 
paranoidnú, neskôr nediferencovanú schizofréniu, ktorá si vyžiadala tri psy-
chiatrické hospitalizácie v priebehu jedného roka. Nasledujúcich 25 rokov bol 
jeho klinický stav uspokojivo kompenzovaný pomocou liečby klozapínom bez 
potreby ďalšej psychiatrickej hospitalizácie. Pre sklon k impulzivite s občasnými 
poruchami správania bol nastavený aj na tymostabilizačnú liečbu, naposledy 
užíval lamotrigín. Pacient mal pozitívnu neuropsychiatrickú hereditárnu zá-
ťaž, jeho mladšia sestra sa liečila na psychotickú poruchu zo schizofrénneho 
okruhu. Somaticky nikdy vážnejšie chorý nebol. Vyučil sa za záhradníka, ale pre 
postupný rozvoj príznakov psychotickej poruchy už počas posledného ročníka 
strednej školy nikdy nepracoval, neskôr bol z psychiatrickej indikácie plne 
invalidizovaný. Bol slobodný, bezdetný, dôležitou vzťahovou osobou pre neho 
bola matka, ktorá tiež dohliadala, aby pravidelne užíval lieky, a chodila s ním 
na psychiatrické kontroly. Otec pacienta, teraz už dôchodca, bol predtým často 
pracovne mimo domu. Od smrti matky niekoľko mesiacov pred súčasnou hos-
pitalizáciou býval pacient len s otcom.

Po smrti matky sa u pacienta rozvinula adaptačná porucha s anxiózne-depre-
sívnym obrazom, bol smutný, nesústredený, utiahnutý, zle spával. Ambulantný 
psychiater mu do liečby k lamotrigínu (50 mg p.d) a klozapínu (125 mg p.d.) 
pridal sertralín 50 mg p.d. Asi týždeň pred hospitalizáciou pacient prestal užívať 
lieky, hovoril o hlasoch a sledovaní. V deň prijatia na predchádzajúce psychiat-
rické pracovisko prestal komunikovať, mal zvýšenú teplotu, bol „bezvládny“, 
preto otec privolal sanitku. Pred prijatím absolvoval somatické vyšetrenie, nebol 
zistený vzostup zápalových markerov, v toxikológii moču sa našli stopy liekov, 
ktoré pacient pravidelne užíval. Nález na CT mozgu bol okrem miernej centrál-
nej atrofie mozgu a mozočka v norme. Bol vyšetrený internistom s nálezom 
hypertenzie. Následne bol pacient akútne prijatý na psychiatrické oddelenie 
s diagnózou dekompenzovanej paranoidnej schizofrénie, už pri prijatí boli 
opisované katatónne príznaky (aktívny aj pasívny negativizmus, mutizmus). Pa-
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cientovi bol vysadený sertralín, pokračovalo sa v liečbe klozapínom a lamotrigí-
nom. Bol pridaný olanzapín 15 mg p.d. a diazepam. Po niekoľkých dňoch hospi-
talizácie došlo k progresii klinického stavu, začali dominovať príznaky z oblasti 
psychomotoriky (stupor, mutizmus, odmietanie stravy a tekutín, aktívny aj 
pasívny negativizmus), ku ktorým sa pridali febrility nereagujúce na podanie 
antipyretík a príznaky vegetatívnej dysbalancie (retencia moču s nutnosťou zave-
denia permanentného močového katétra, hypertenzia). Bola nasadená infúzna 
rehydratačná a empirická antibiotická liečba. V takomto stave bol pacient po 
deviatich dňoch od prijatia na pôvodné pracovisko preložený na našu kliniku 
s podozrením na neuroleptický malígny syndróm. 

Pri prijatí na našu kliniku pacient ležal na lôžku, nereagoval na oslovenie ani 
na algické podnety, pri pokuse o otvorenie očí úsilne zovieral viečka. Bola prí-
tomná kvantitatívna porucha vedomia (sopor), katatónny syndróm s mutizmom, 
aktívnym aj pasívnym negativizmom a stuporom. Z neurologických príznakov 
bol prítomný celotelový tremor až charakteru myoklónií, viazla flexia šije, bol 
prítomný globálny svalový hypertonus (plastická rigidita), horné končatiny boli 
v extenzii, dolné končatiny v addukcii a flexii, Lassegueov príznak bol bilaterálne 
pozitívny. Okrem toho sa pacient profúzne potil, mal febrility 38,5 °C, hyperten-
ziu, tachykardiu, tachypnoe. V laboratórnom náleze boli známky rabdomyolýzy 
s eleváciou CPK na 6,5-násobok hornej hranice normy (20,63 µkat/l) a myoglobí-
nu na 3-násobok hornej hranice normy (216,7 µg/l). Bola prítomná stredne ťažká 
hypernatriémia (S-Na+ 152 mmol/l) s hyperchlorémiou (S-Cl- 120,3 mmol/l), 
hyperosmolalita séra, mierna elevácia CRP (27,6 mg/l) bez leukocytózy, ale 
s miernou neutrofíliou. Bol zvýšený D-dimér a mierne aj sedimentácia erytro-
cytov. TSH bolo v norme. Pacient mal stredne ťažkú hypoxémiu. Na elektrokar-
diografickom vyšetrení (EKG) sa zistila sínusová tachykardia a nešpecifické 
zmeny repolarizácie. Pri diferenciálnej diagnostike zápalového syndrómu sme 
doplnili röntgenologické (Rtg) vyšetrenie hrudníka aj sonografické vyšetrenie 
(USG) brucha s normálnym nálezom. Kultivačné vyšetrenia boli v norme okrem 
1 × pozitívnej hemokultúry. Neurológ konštatoval extrapyramídový syndróm 
a vyslovil podozrenie na NMS. Likvorologickým vyšetrením sme vylúčili neu-
roinfekciu a autoimúnnu encefalitídu, nález bol okrem hyperchlororrhachie 
(ktorá bola najpravdepodobnejšie odrazom hyperchlorémie) v rozmedzí normy. 
Doplnili sme tiež MRI mozgu (obrázok č. 5), ktoré vylúčilo patologické ložisko-
vé zmeny, zistili sa však priestrannejšie vnútorné likvorové priestory (mierne 
rozšírenie IV. a III. mozgovej komory, ako aj postranného komorového systému 
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pri primeranej konfigurácii subarachnoideálnych priestorov), najskôr v rámci 
centrálnej mozgovej atrofizácie. 

Obrázok č. 5:  MRI mozgu, T2 rezy

Vzhľadom na prítomnosť stredne ťažkej a neskôr ťažkej hypernatriémie, 
ktorá sa neurologickou aj vegetatívnou symptomatikou do veľkej miery prekrý-
va s NMS a malígnou katatóniou, nebolo možné na začiatku hospitalizácie 
tieto stavy oddiferencovať. Začali sme liečbu NMS, vysadili sme antipsychotiká 
aj lamotrigín, podávali sme diazepam (20 mg p.d.), začali sme s podávaním 
amantadínu (500 ml/200 mg) v pomalej infúzii každých 12 hodín. V spolupráci 
s internistom sme pacienta intravenózne rehydratovali, snažili sme sa korigovať 
elektrolytovú dysbalanciu, podávali sme antibiotiká, symptomaticky sme liečili 
hypertenziu a tachykardiu, podávali sme nízkomolekulové heparíny v prevencii 
TECH. Telesnú teplotu sme znižovali antipyretikami a fyzikálnym chladením. 
Nasadili sme kontinuálnu oxygenoterapiu, odsávali sme dýchacie cesty. Keďže 
pacient nebol schopný prijímať p.o., museli sme začať s realimentáciou cez 
nazogastrickú sondu. Vzhľadom na ďalší vzostup natriémie sme boli nútení 
z terapie vysadiť i.v. amantadín, ktorý je dostupný len riedený vo fyziologickom 
roztoku. Dokopy boli podané 3 dávky, avšak bez výraznejšieho efektu na rigidi-
tu, katatónnu symptomatiku či autonómnu instabilitu. Dávkovanie benzodia-
zepínov sme ďalej nezvyšovali pre riziko prehĺbenia už existujúcej respiračnej 
insuficiencie a hypoxémie. Symptomatickou liečbou sa podarilo normalizovať 
natriémiu, stabilizovať hodnoty krvného tlaku, miestami ešte pretrvávala tachy-
kardia. Napriek zlepšeniu ionogramu však katatónna symptomatika ani rigidita 
neustupovali, zhoršila sa hypertermia s opakovanými výstupmi telesnej teploty 
do 40 °C, pacient mal stále kvantitatívnu poruchu vedomia, výrazne stúpli pa-
rametre rabdomyolýzy s eleváciou S-CPK na 70-násobok hornej hranice normy 
(220,91 µkat/l) a myoglobínu na viac ako 42-násobok hornej hranice normy 
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(> 3000 µg/l). Pridali sa známky akútnej renálnej insuficiencie s výraznou elevá-
ciou sérových hladín urey a kreatinínu. Po týždni hospitalizácie sme preto začali 
s ECT z vitálnej indikácie. Schematicky sú terapeutické intervencie počas hospi-
talizácie a priebeh významných symptómov v čase znázornené na obrázku č. 6. 

Obrázok č. 6:  Symptómy a terapeutické intervencie v priebehu hospitalizácie
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AMAN – amantadín, DIAZ – diazepam, ECT – elektrokonvulzívna liečba

Elektrokonvulzie sme podávali každodenne prvých 5 dní, potom v konvenč-
nom režime 3-krát do týždňa, v prvej sérii sme podali dokopy 10 stimulácií. 
Stav pacienta bol z anestéziologického hľadiska výrazne rizikový a po prvom 
zákroku sa vyskytli komplikácie v zmysle pretrvávajúcej hypotenzie a zvýrazne-
nia hypertermie, ktoré si vyžiadali dlhšie sledovanie anestéziológom. Ostatné 
zákroky už prebehli bez komplikácií. Výraznejšie zlepšenie klinického stavu 
sme pozorovali po šiestej stimulácii, keď sa postupne normalizovali parametre 
rabdomyolýzy a renálne parametre, ustúpila hypertermia s hyperhidrózou, upra-
vila sa srdcová frekvencia. Zlepšili sa aj katatónne príznaky, pacient reagoval 
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na oslovenie otočením hlavy, otvoril oči, udržal očný kontakt. Stále pretrvával 
stupor, mutizmus a nástavy (pacient napríklad spal celú noc s nadvihnutými 
rukami), rigidita ustúpila najprv na horných končatinách, na dolných končati-
nách bol stále prítomný hypertonus. Po siedmej elektrokonvulzii sme pacienta 
začali nastavovať na memantín s postupnou titráciou do 20 mg p.d. Pri prevencii 
vzniku kontraktúr boli pacientovi na končatiny zhotovené dlahy a začalo sa 
s pasívnou rehabilitáciou. Pri tejto kombinovanej liečbe ustúpila aj katatónna 
symptomatika, upravil sa tonus svalstva, mohli sme zrušiť nazogastrickú son-
du, infúznu liečbu, naďalej však bolo nutné pacienta kŕmiť. Ukončili sme ECT 
a začali nastavovať na klozapín s titráciou na 300 mg p.d. Pacient bol intenzívne 
rehabilitovaný s postupnou vertikalizáciou, obnovením schopnosti samostatne 
sa stravovať a chodiť. 20 dní po ukončení prvej série ECT sa objavili poruchy 
vnímania a stereotýpie, pre ktoré absolvoval ďalšie 4 udržiavacie stimulácie. 
Po 72 dňoch hospitalizácie bol pacient na kombinovanej liečbe memantínom 
a klozapínom bez katatónnych príznakov a bez porúch vnímania v somaticky 
stabilizovanom stave preložený späť na pôvodné pracovisko. Diagnosticky sme 
stav uzatvorili ako katatónnu schizofréniu (malígnu katatóniu). 

Na záver možno povedať, že k dekompenzácii schizofrénie do katatónneho 
obrazu došlo u nášho pacienta po závažnej psychotraume (smrť matky) a ná-
hlom vysadení antipsychotickej liečby (rizikovým z hľadiska rozvoja malígnej 
katatónie je najmä náhle vysadenie klozapínu). Z ďalších rizikových faktorov 
bolo prítomné preexistujúce organické poškodenie mozgu (mentálna retardácia, 
centrálna mozgová atrofia). Katatónne príznaky a mierne známky vegetatívnej 
dysbalancie boli u pacienta prítomné už v predhospitalizačnom období. Zdá sa, 
že progresia do malígnej formy bola precipitovaná kombinovanou psychofarma-
kologickou liečbou s následnými plne vyjadrenými príznakmi antipsychotikami 
indukovanej malígnej katatónie. Klinický obraz bol tiež modifikovaný prítom-
nosťou stredne ťažkej až ťažkej hypernatriémie, ktorá má podobné príznaky. 
Na jej etiológii sa mohlo podieľať profúzne potenie s dehydratáciou, i.v. sub- 
stitúcia tekutín výhradne vo forme fyziologického roztoku na predchádzajúcom 
pracovisku, ako aj renálna insuficiencia. Nepriaznivý klinický stav sa podarilo 
zvrátiť elektrokonvulzívnou liečbou a symptomatickou terapiou pridružených 
somatických komplikácií. V ďalšom kroku bol pacient nastavený na kombino-
vanú udržiavaciu liečbu klozapínom a memantínom. Starostlivosť o pacienta 
vyžadovala multidisciplinárny prístup so zapojením psychiatrov, neurológov, 
internistov, anestéziológov a rehabilitačných pracovníkov.
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11.2 Kazuistika 2 
20-ročná pacientka bez psychiatrickej starostlivosti v minulosti bola prelože-

ná na našu kliniku z iného pracoviska pre podozrenie na neuroleptický malígny 
syndróm. Mala pozitívnu neuropsychiatrickú hereditárnu záťaž na závislosť od 
alkoholu, matkin strýko bol alkoholik, brat nadmerne pil. Na vážnejšie telesné 
ochorenia sa nikdy neliečila, pravidelne užívala len perorálne kontraceptíva. 
Gravidita matky, raný psychomotorický vývoj aj zaškolenie mali normálny prie-
beh. Na základnej škole sa učila priemerne, bola uzavretejšia, viac času trávila 
sama. Ako 15-ročná si opakovane porezala zápästia a krátkodobo kvôli tomu 
navštevovala psychológa. Odvtedy sa automutilácie nezopakovali. Nastúpila 
na stredné odborné učilište, odbor kaderníčka, v prvom ročníku chodila poza 
školu, ostatné ročníky zvládla bez problémov. Získala výučný list a zamestnala 
sa v odbore, práca ju bavila, vyhrávala aj rôzne kadernícke súťaže. Rodičia ju 
opisovali ako dievča veselej povahy, aktívne, šikovné. Medzi rovesníkmi bola 
obľúbená, mala viacero kamarátok. Drogy nikdy nebrala, alkohol nepila, denne 
fajčila asi 10 cigariet. Bola slobodná, bezdetná, po skončení školy si našla pria-
teľa a žila spolu s ním a jeho rodičmi v rodinnom dome. 

Podľa rodičov bola pacientka dva týždne pred súčasnou hospitalizáciou ner-
vóznejšia a viac fajčila, čo pripisovali zvýšenému pracovnému vyťaženiu. Tri dni 
pred hospitalizáciou začala mať teploty, hnačky, zvracala. Prestala spať a piť, 
rozprávala z cesty. Bola vyšetrená internistom, neurológom aj infektológom, 
stav bol uzatvorený ako dyspeptický syndróm, jednorazovo bola podaná intra-
venózna rehydratačná liečba. Následne bolo pacientke odporúčané psychiat-
rické vyšetrenie, po ktorom bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení 
s diagnózou akútnej psychotickej poruchy s katatónnym obrazom. Pri prijatí na 
predchádzajúce pracovisko bola prítomná kvalitatívna porucha vedomia, kata-
tónne príznaky (nástavy, echolálie, verbigerácie, flexibilitas cerea, agitovanosť 
sa striedala so psychomotrickou inhibíciou) a štrukturálne poruchy myslenia, 
pacientka produkovala slovný šalát, neologizmy. Do liečby sa nasadil olanzapín 
20 mg p.d. a oxazepam 30 mg p.d., pre opakované poruchy správania s nepoko-
jom bol podávaný aj haloperidol a diazepam i.m. Absolvovala CT mozgu s nor-
málnym nálezom. V priebehu niekoľkých dní klinický stav progredoval, objavili 
sa príznaky vegetatívnej dysbalancie (hypertenzia, tachykardia, tachypnoe), 
subfebrility, rigidita a tremor. Po šiestich dňoch hospitalizácie bola pacientka 
preložená na našu kliniku s podozrením na NMS. 
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Okrem vyššie uvedených katatónnych a vegetatívnych príznakov sme po 
prijatí u pacientky zistili hypertermiu s telesnou teplotou 39 °C, hypersaliváciu 
aj retenciu moču s nutnosťou zavedenia permanentého močového katétra. Bol 
prítomný globálny svalový hypertonus charakteru plastickej rigidity, flekčné 
postavenie horných končatín najmä v lakťových zhyboch, tremor a odmietanie 
stravy a tekutín. V laboratórnom náleze sme zistili rabdomyolýzu so zvýšením 
sérovej CPK na 12-násobok hornej hranice normy (38,11 µkat/l) a zvýšením 
myoglobínu na 5-násobok hornej hranice normy (287,3 µg/l). Boli prítomné 
známky zápalového syndrómu s miernou eleváciou CRP, sedimentácie erytrocy-
tov aj D-diméru a miernou neutrofíliou, avšak bez leukocytózy. Mierne tiež boli 
zvýšené hepatálne transaminázy, renálne parametre boli v norme. V elektrofo-
réze sérových bielkovín bol obraz akútneho zápalu. Zistili sme pokles saturácie 
kyslíka v pásme ľahkej hypoxémie. Keďže aktuálnemu klinickému stavu predchá-
dzal dyspeptický syndróm pravdepodobne infekčnej etiológie, likvorologickým 
a sérologickým vyšetrením sme sa snažili vylúčiť neuroinfekciu či systémové 
infekčné ochorenie. V sérológii likvoru aj krvi bola zistená pozitivita imunoglo-
bulínov G (IgG) proti herpetickému vírusu typu 1 a 2 a tiež pozitivita IgG proti 
vírusu varicella-zoster, ktoré svedčili o prekonanej, nie však akútnej infekcii. 
Ostatné sérologické nálezy aj kultivačné vyšetrenia vrátane hemokultúry boli 
v norme. Pacientka absolvovala USG brucha a opakovane Rtg hrudníka s normál-
nym nálezom. Doplnili sme MRI mozgu, kde boli opísané ľahko priestrannejšie 
okcipitálne rohy bočných komôr a incipientný tenký lem hyperintenzívneho 
signálu v T2 vážení a flair sekvenciách tesne periventrikulárne frontoparietálne 
nešpecifického charakteru, inak bol nález v norme (obrázok č. 7).

Obrázok č. 7:  MRI mozgu, T2 rezy

Výsledky vyššie uvedených vyšetrení svedčili o diagnóze akútnej psychotickej 
poruchy s obrazom malígnej katatónie. Hneď po prijatí sme z liečby vysadili všet-
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ky antipsychotiká, podávali sme diazepam v dennej dávke 30 mg i.m., dávku sme 
ďalej nezvyšovali pre progresiu hypoxémie na stredne ťažký stupeň. V spolupráci 
s internistami sme podávali infúznu rehydratačnú liečbu, korigovali sme miernu 
hypokaliémiu, symptomaticky sme liečili hypertenziu a tachykardiu, podávali 
sme oxygenoterapiu. Začali sme tiež empirickú antibiotickú liečbu. Hypertermiu 
sa nám nedarilo zvládnuť antipyretikami ani fyzikálnym chladením. Začali sme 
s realimentáciou cez nazogastrickú sondu. 

Vzhľadom na respiračnú insuficienciu a výraznú vegetatívnu instabilitu bolo 
z anestéziologického hľadiska možné začať s ECT až po deviatich dňoch hospi-
talizácie. Podávali sme každodennú stimuláciu prvých 5 dní, následne v kon-
venčnom režime trikrát do týždňa, dokopy sme podali 15 stimulácií. Po piatich 
elektrokonvulziách sa podarilo zastaviť progresiu rabdomyolýzy s čiastočným 
poklesom sérových hladín CPK o polovicu, stabilizovali sa hodnoty TK a pulzovej 
frekvencie, stále však pretrvávala hypertermia (do 39,5 °C) a generalizovaná sva-
lová rigidita. Pacientka bola úplne imobilná, väčšinu dňa stuporózna, miestami 
sa objavili stavy katatónnej excitácie aj s automutiláciami (rozhrýzla si pery) 
a stereotýpiami (zdvíhanie horných končatín, orobukolinguálne stereotýpie 
pripomínajúce akútne extrapyramídové dystónie), pretrvával aktívny aj pasívny 
negativizmus. Pri agitovanosti vydávala nezrozumiteľné zvuky alebo produkovala 
slovný šalát. Do liečby sme pridali olanzapín bez podstatného efektu. Doplni-
li sme vyšetrenia na systémové autoimunitné ochorenia (reumatoidný faktor, 
antistreptolyzín-O, autoprotilátky) s normálnym nálezom. Treba poznamenať, 
že v čase hospitalizácie pacientky neboli dostupné vyšetrenia zamerané na an-
ti-NMDA-receptorovú encefalitídu a vyšetrovacie možnosti iných autoimunitných 
encefalitíd boli obmedzenejšie, ako sú dnes. Myokarditída sa echokardiografic-
kým vyšetrením nepotvrdila. Doplnili sme hormonálny profil a endokrinologické 
vyšetrenie s nálezom hypogonadotropného hypogonadizmu a hyperkortizolé-
mie centrálnej etiológie. Keďže adenóm hypofýzy bol vylúčený MRI vyšetrením, 
endokrinológ predpokladal sekundárnu, centrálne navodenú poruchu pri zák-
ladnom psychiatrickom ochorení a jeho somatických komplikáciách, odporučil 
však ďalšie sledovanie. Uvažovali sme aj o Wilsonovej chorobe, ale odpad medi 
v moči aj sérové hladiny ceruloplazmínu boli v norme. Internisti aj neurológo-
via opakovane vylučovali možnosť organickej etiológie stavu. Po ukončení ECT 
nedošlo k podstatnej zmene v symptomatológii, dominovali katatónne príznaky 
s rigiditou a stuporom. Hypertermiu sa podarilo zmierniť na subfebrility, para-
metre rabdomyolýzy klesli na normu. Prehodnotili sme diagnózu na katatónnu 
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schizofréniu refraktérnu na liečbu a začali pacientku nastavovať na klozapín 
s postupnou titráciou na 300 mg p.d. Až pri nasadení klozapínu sa klinický stav 
pacientky začal postupne zlepšovať, odpovedala na otázky jednoduchými vetami, 
myslenie bolo síce nevýpravné, ale koherentné, bez bludných obsahov, ustúpili 
stavy excitácie s poruchami správania aj svalová rigidita. Pacientka začala prijí-
mať stravu aj tekutiny p.o., takže bolo možné extrahovať nazogastrickú sondu 
a redukovať infúzie. Začali sme s pasívnou aj aktívnou rehabilitáciou. V klinickom 
obraze ešte pretrvávali stereotýpie aj nástavy, do kombinácie sme preto pridali 
memantín s titráciou na 20 mg p.d., ktorý síce zlepšil katatónnu symptomatiku, 
ale zároveň provokoval psychotické fenomény. Objavil sa halucinatórny syndróm 
s masívnymi sluchovými aj zrakovými halucináciami s vplyvom na konanie. Bolo 
nutné zvýšiť dávkovanie klozapínu, memantín sme vysadili, do kombinácie sme 
pridali aripiprazol. Ustúpila katatónna aj florídna psychotická symptomatika, 
v klinickom obraze pretrvávali reziduálne negatívne schizofrenické príznaky. 
Pri kombinovanej liečbe klozapínom (500 mg p.d.) a aripiprazolom (30 mg p.d.) 
bolo možné pacientku prepustiť do ambulantnej starostlivosti.

U prezentovanej pacientky sme považovali za problematickú najmä diferenci-
álnu diagnostiku katatónneho syndrómu. Anamnestické údaje ani predchorobie 
nesvedčili o postupnom rozvoji psychózy zo schizofrénneho okruhu, začiatok 
ochorenia bol akútny a súčasne s katatónnymi príznakmi a kvalitatívnou po-
ruchou vedomia boli prítomné aj známky infekčného ochorenia (dyspeptický 
syndróm so subfebrilitami), čo vzbudzovalo podozrenie na organickú etiológiu 
stavu. Potvrdzovalo by to aj zhoršenie pri úvodnej liečbe antipsychotikami na 
predchádzajúcom pracovisku a nedostatočná účinnosť ECT. Organickú etiológiu 
sa nám dokázať nepodarilo. Diagnózu katatónie asociovanej so schizofréniou 
naznačoval klinický obraz s prítomnosťou štrukturálnych porúch myslenia 
a v závere aj negatívnej symptomatiky, negativita väčšiny somatických vyšetrení, 
dobrá terapeutická odpoveď na liečbu klozapínom a tiež vyvolanie psychotických 
fenoménov memantínom. 

Ďalším problémom bol ťažký, život ohrozujúci priebeh ochorenia s vegeta-
tívnou instabilitou, respiračnou insuficienciou, pretrvávajúcou hypertermiou 
a dlhodobou nutnosťou parenterálnej hydratácie a výživy. Katatónne príznaky 
aj hypertermia zle reagovali na konvenčné terapeutické postupy odporúčané 
v liečbe katatónie a pri hospitalizácii na predchádzajúcom pracovisku mohli byť 
ešte zhoršené podávaním incizívnych antipsychotík. Rezistencia stavu na liečbu 
a jeho malígny priebeh boli príčinou výrazného predĺženia doby hospitalizácie.
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ZÁVER

V  predkladanej špecializačnej práci sme sa zaoberali problematikou katató-
nie. Jej zámerom bolo podať prehľad odbornej literatúry doplnenej kazuisti-
kami venujúcimi sa uvedenej téme.

Katatónia je v súčasnosti definovaná ako etiologicky heterogénny neuropsy-
chiatrický psychomotorický syndróm, ktorý zahŕňa príznaky z oblasti motoriky, 
správania aj afektivity. Môže sa manifestovať retardovanou, excitovanou, ale aj 
zmiešanou klinickou formou, pri ktorej sa striedajú stavy stuporu a katatónnej 
agitovanosti. Môže byť súčasťou klinického obrazu viacerých duševných porúch 
aj telesných ochorení, najčastejšie je však asociovaná s afektívnymi poruchami. 
Upúšťa sa od klasickej definície katatónie ako subtypu schizofrénie, aj keď táto 
koncepcia má silný psychopatologický a teoretický základ vrátane definície, čo 
robí príznak katatónnym. Aktuálne platné diagnostické a klasifikačné systémy 
(DSM-5 a MKCH-10) a tiež štandardizované hodnotiace škály sa líšia v celkovom 
počte uvedených katatónnych symptómov, počte symptómov potrebných na 
stanovenie diagnózy, ako aj v ich charakteristike, čo môže spôsobovať problémy 
nielen pri diagnostike katatónie, ale aj pri jej výskume. Patogenéza katatónnych 
príznakov nie je úplne objasnená, v súčasnosti existuje niekoľko patogene-
tických hypotéz, ktoré sa opierajú o nálezy funkčných, elektrofyziologických 
a zobrazovacích vyšetrení CNS, ako aj o empirickú skúsenosť účinnosti niekto-
rých psychofarmák v liečbe katatónie. Z neurotransmiterových systémov sa 
predpokladá účasť GABA-ergickej hypoaktivity (ľavý senzorimotorický kortex, 
pravý laterálny orbitofrontálny kortex a pravý zadný parietálny kortex), dopa-
mínergickej hypoaktivity (striatum, prefrontálny kortex) a tiež dysregulácia 
glutamátergickej neurotransmisie. Za základnú poruchu sa považuje dysfunkcia 
vertikálnych kortiko-subkortikálnych a horizontálnych kortiko-kortikálnych 
motorických okruhov.

Katatónny syndróm môže mať viacero klinických foriem. Potenciálne život 
ohrozujúci typ, keď okrem katatónnej symptomatiky zisťujeme príznaky vege-
tatívnej dysbalancie, hypertermiu a následne aj poruchu vedomia, sa nazýva ma-
lígna katatónia. Za jeho liekmi indukovaný variant sa považuje aj neuroleptický 
malígny syndróm. Z klinického hľadiska je v rámci diagnostiky a diferenciálnej 
diagnostiky katatónie dôležité najmä odlíšenie prípadného základného soma-
tického či neurologického ochorenia, pretože jeho adekvátna liečba môže viesť 
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aj k ústupu katatónnych príznakov. Neexistujú laboratórne či iné vyšetrenia, 
ktorých nálezy by boli pre katatóniu špecifické. Pri niektorých formách (malígna 
katatónia, NMS) však boli identifikované viaceré spoločné laboratórne zna-
ky. Patrí sem zvýšenie CPK, leukocytóza a sideropénia. U väčšiny katatónnych 
pacientov sa tiež zisťuje zvýšená hladina D-diméru, tento nález je predmetom 
ďalšieho výskumu. 

Liečba katatónie zahŕňa nielen odstránenie katatónnych príznakov, ale aj te-
rapiu základného ochorenia, ktorého je manifestáciou. Terapeutický algoritmus 
katatónie v akútnej fáze je podľa súčasných odporúčaní rovnaký bez ohľadu na 
etiológiu stavu. Liekom prvej voľby sú benzodiazepíny, pri ich neúčinnosti, 
nedostatočnej účinnosti alebo ohrození života je liečbou voľby ECT. V kombi-
novanej terapii majú uplatnenie antagonisty NMDA receptorov (memantín, 
amantadín). Použitie antipsychotík sa považuje za kontraindikované pri NMS 
a malígnej katatónii. Atypické antipsychotiká majú svoje miesto najmä v udr-
žiavacej liečbe katatónie spojenej so psychotickými poruchami (schizofrénia, 
mánia), ale ich úspešné použitie bolo opísané aj v prípade katatónie asociovanej 
so somatickým ochorením, a to aj v akútnej fáze liečby.

V kazuistickej časti opisujeme liečbu dvoch pacientov s malígnou katatóniou, 
ktorí boli hospitalizovaní na našej klinike. Táto zriedkavá, ale život ohrozujúca 
klinická forma katatónie často predstavuje pre lekárov diagnostickú aj terapeu-
tickú výzvu. Jej manažment zahŕňa starostlivosť neurológov, internistov, psy-
chiatrov aj anestéziológov, pacienti sú nároční na ošetrovateľskú starostlivosť 
a vyžadujú intenzívnu rehabilitáciu. Ich liečba by mala prebiehať na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti. Pri multidisciplinárnom prístupe a dodržaní aktuál-
nych terapeutických algoritmov sa však darí aj takéto náročné stavy úspešne 
zvládnuť. 
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