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SLOVO NA ÚVOD
Vďaka dlhodobej a systematickej podpore spoločnosti Lundbeck sa čitateľovi dostáva do 

rúk publikácia, ktorá môže byť pre čitateľa poučná a inšpiratívna. 
Poučná preto, lebo je v nej dôsledne spracovaná dlho rezonujúca problematika odlíšenia 

dvoch veľmi podobných stavov – depresívnej epizódy pri unipolárnej depresii a bipolárnej 
afektívnej poruche. Už si nepamätám, kde som si osvojil peknú logickú hračku a či má svojho 
citovateľného autora: „Ak medzi dvoma vecami nedokážeme nájsť žiadny rozdiel, tak je to 
vec jedna“. A Braňo Moťovský sa svojou prácou pričinil o to, aby sme si všímali znaky, ktoré 
zdanlivo tú istú vec (depresívnu epizódu) nepovažovali za „jednu vec“. Jeho výstupy nie sú 
zdrojom pre ďalšie logické slučky či akademické debaty – môžu priniesť významný prínos 
pacientom s afektívnymi poruchami tým, že sa im od začiatku poskytne cielenejšia liečba 
a systematická starostlivosť.

Za inšpiráciu a povzbudenie, ktorú si môže čitateľ z práce získať považujem spôsob ako 
MUDr. Moťovský k svojim výsledkom dospel. Bola to, ako sa hovorí, práca „na kolene“. 
Výskumná činnosť popri bežných pracovných povinnostiach, ktorá si vyžadovala dôsledné 
preštudovanie literatúry, hodiny práce s pacientmi, hodiny nad spracovaním výsledkov. 
A aj za takýchto podmienok vychádza táto kniha a publikácia výsledkov v medzinárodnom 
odbornom časopise prináša prvé ohlasy. Nemalo by to tak byť, nemalo by to byť „na kolene“, 
musíme sa naučiť a snažiť poskytnúť psychiatrom, ktorí majú vedecké ambície, dôstojnejšie 
podmienky a lepší priestor. To, že sa to dá dosiahnuť aj takýmto spôsobom, je osobným 
ocenením autora s nádejou, že aj on sám prispeje v budúcnosti k tomu, že bude mať nasle-
dovateľov, ktorým vytvorí lepší priestor na podobné práce a publikácie. 

Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
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PREDHOVOR
V posledných desaťročiach pozorujeme značné úsilie o včasné stanovenie správnej diag-

nózy bipolárnej poruchy, nakoľko jej liečba je odlišná od liečby unipolárnej depresie. Často 
však prebehne niekoľko depresívnych epizód, kým sa objaví prvá manická alebo zmiešaná 
epizóda a až vtedy sa stáva bipolárna podstata afektívnej poruchy zrejmou. Diagnostickým 
problémom bývajú aj hypománie, ktoré často uniknú odbornej pozornosti a bipolárny prie-
beh poruchy zostáva nerozpoznaný. Z týchto dôvodov sa ako indikátory bipolarity overujú 
rôzne klinické charakteristiky, ktorých prítomnosť by viedla k stanoveniu správnej diagnózy. 
Medzinárodná spoločnosť pre bipolárne poruchy (International Society for Bipolar Disor-
ders – ISBD) identifikovala viaceré genetické a priebehové charakteristiky a symptómy ako 
indikátory bipolarity, no zároveň odporúča ďalšie overovanie ich platnosti. Z tohto dôvodu 
sme sa v našej práci rozhodli sledovať ako indikátory bipolarity niektoré vybrané klinické 
charakteristiky u pacientov so súčasnou depresívnou epizódou, pričom sme sledovali frek-
venciu výskytu týchto indikátorov bipolarity u pacientov s veľkou depresívnou poruchou 
a u pacientov s bipolárnou poruchou.

V našej práci uvádzame prehľad súčasného poznania uvedenej problematiky. Následne 
uvádzame vlastné výsledky, porovnávame ich s výsledkami v literatúre a ponúkame ich in-
terpretácie.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
APA American Psychiatric Association
BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor
BDRS Bipolar Depression Rating Scale
BP Bipolar Disorder (bipolárna porucha)
BP I Bipolar Disorder I (bipolárna porucha I)
BP II Bipolar Disorder II (bipolárna porucha II)
BSDS Bipolar Spectrum Diagnostic Scale
CORE  The CORE Assessment of Psychomotor Change  

(hodnotenie porúch psychomotoriky)
DSM-III Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition
DSM-IV-TR  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  

Fourth Edition – Text Revision
DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
DST Dexamethasone Suppression Test (dexametazónový supresívny test)
f-MRI Functional Magnetic Resonance Imaging (funkčná magnetická rezonancia)
GAF Global Assessment of Functioning
HAM-D17 Hamilton Psychiatric Rating Scale for Depression (17 items)
HCL-32 Hypomania Checklist
HPA  Hypothalamic-pituitary-adrenal axis  

(os hypo talamus-hypofýza-nadobličky)
IDS-C  Inventory for Depressive Symptomatology-Clinician Rating  

(súpis symptomatológie depresie-hodnotené lekárom)
ISBD International Society for Bipolar Disorder
MADRS Montgomery–Asberg Depression Rating Scale
MDD Major Depressive Disorder (veľká depresívna porucha)
MDE Major Depressive Episode (veľká depresívna epizóda)
MDQ Mood Disorder Questionnaire
M.I.N.I. Mini International Neuropsychiatric Interview
MKCH-10 Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia
MRI Magnetic Resonance Imaging (nukleárna magnetická rezonancia)
MRS  Magnetic Resonance Spectroscopy  

(nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia)
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NREM non-Rapid Eye Movement Sleep (spánok bez rýchlych očných pohybov)
PET Positron Emission Tomography (pozitrónová emisná tomografia)
REM Rapid Eye Movement sleep (spánok s rýchlymi očnými pohybmi)
SIGH-D  Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Rating Scale  

(príručka pre štruktúrovaný rozhovor pre Hamiltonovu stupnicu depresie)
SIGHD-IDS  Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Rating Scale (SIGH-D) 

and Inventory for Depressive Symptomatology-Clinician Rating (IDS-C)
SPECT  Single Photon Emission Computed Tomography  

(jednofotónová emisná výpočtová tomografia)
vs. versus (v porovnaní s)
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ÚVOD
Bipolárna porucha patrí k najzávažnejším duševným poruchám. Je to epizodicky prebie-

hajúca duševná porucha, ktorá sa obvykle manifestuje v pubertálnom, adolescentom alebo 
skorom dospelom veku. Medzi afektívnymi epizódami bývajú často len parciálne remisie alebo 
je priebeh chronický. Kvalita života pacienta a jeho pracovná schopnosť bývajú významne 
narušené. Celoživotné riziko suicídia u bipolárnych pacientov je 17 až 19 %, čo je 15 až 20 
krát viac ako v bežnej populácii.

Podľa publikácie Americkej psychiatrickej asociácie z roku 2005 bola celoživotná prevalen-
cia bipolárnej poruchy 3,7 % až 3,9 %. Bipolárna porucha býva často nerozpoznaná a neadek-
vátne liečená. Okolo 40 % pacientov s bipolárnou poruchou je správne diagnostikovaných až 
v odstupe niekoľkých rokov. Správnej diagnostike unikajú najmä tie formy bipolárnej poruchy, 
kde manický, alebo zmiešaný afektívny pól tejto poruchy je podstatne menej vyjadrený než 
depresívny. Porucha tak často zostáva prekrytá  diagnózami unipolárnej depresie, závislosti 
alebo poruchy osobnosti.

E. Kraepelin pred viac ako 100 rokmi diagnosticky od seba odlíšil dve základné „veľké“ 
psychiatrické ochorenia – dementia praecox (neskôr pomenovaná ako schizofrénia) a manicko 
– depresívnu psychózu. Melanchóliu (unipolárnu endogénnu depresiu) považoval za podtyp 
manicko – depresívnej psychózy. Základnou klasifikačnou a diagnostickou dimenziou bol pre 
E. Kraepelina dlhodobý priebeh ochorenia – pri dementia praecox progresívny, bez úzdravy, 
kým pri manicko-depresívnej psychóze bol priebeh remitujúci s dosiahnutím úzdravy po 
akútnej epizóde. V druhej polovici minulého storočia došlo k rozdeleniu afektívnych porúch 
na dve základné skupiny: unipolárna depresia a bipolárna porucha. Toto delenie rešpektujú 
aj v súčasnosti platné diagnostické systémy – Medzinárodná klasifikácia chorôb – 10. revízia 
a Diagnostický a štatistický manuál Americkej psychiatrickej asociácie – 4. a 5. vydanie. In-
tenzívny výskum v oblasti afektívnych porúch však priniesol výsledky poukazujúce na fakt, že 
striktné kategorické delenie afektívnych porúch na bipolárne a unipolárne (v zmysle unipo-
lárnej depresie) nereflektuje dostatočne klinickú realitu. Dimenzionálny model predpokladá 
rôzne klinické prejavy v rámci spektra afektívnych porúch. Môže ísť o „typicky“ unipolárnu 
recidivujúcu depresiu alebo bipolárnu poruchu I. Môže však ísť aj o afektívne poruchy, ktoré 
ležia niekde na spojnici uvedených „typicky polárnych“ afektívnych prejavov – napríklad 
bipolárna porucha II, ktorá je charakterizovaná dominanciou depresívneho pólu poruchy, no 
v jej priebehu sa objavujú hypománie, ktoré majú obvykle krátke trvanie.

Na základe výsledkov doterajšieho vedeckého úsilia sa podarilo vyselektovať niekoľko 
charakteristík, ktoré upozorňujú na riziko zmeny doposiaľ unipolárneho priebehu depresie 
na bipolárny. Tieto charakteristiky – indikátory bipolarity – sa týkajú  psychopatologických 
prejavov, priebehu poruchy, ako aj rodinnej anamnézy a odpovede na liečbu. Včasná detekcia 
bipolarity by mala viesť k adekvátnej zmene liečby pacienta a tým aj k lepšiemu dlhodobému 
priebehu poruchy, k vyššej efektivite liečby a zlepšeniu prognózy. V našej práci sa venujeme 
téme indikátorov bipolarity. V práci uvádzame prehľad literatúry, výsledky vlastného výskumu 
a v diskusii ich porovnávame s výsledkami iných autorov.
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V tejto práci budeme používať termín bipolárna porucha. Podľa Medzinárodnej klasifikácie 
chorôb – 10. revízie (MKCH-10), ktorá je v Európe záväzná, by sa mal používať termín „Bipo-
lárna afektívna porucha“. DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Fourth Edition – Text Revision) používa termín „Bipolárna porucha“. Vzhľadom k tomu, že pre-
važná časť publikovaných vedeckých prác sa odvoláva na DSM-IV-TR, a vzhľadom k tomu, že 
vo výskumnom projekte sme tiež dali prednosť diagnostickému systému DSM-IV-TR – budeme 
v tejto práci používať termín „Bipolárna porucha“. V našej práci budeme tiež používať termí-
ny, ktoré sú v svetovej literatúre bežne používané – bipolárna depresia (bipolar depression) 
a unipolárna depresia (unipolar depression). Bipolárnou depresiou sa myslí depresívna epizóda 
v rámci bipolárnej poruchy. Naopak, unipolárnou depresiou sa myslí depresívna epizóda 
v rámci veľkej depresívnej poruchy (resp. rekurentnej depresívnej poruchy podľa MKCH-10), 
alebo ide o prvú depresívnu epizódu v živote vôbec. V čase ukončovania dizertačnej práce už 
vošla do platnosti nová klasifikácia DSM-5. Keďže zber dát nášho výskumu prebiehal ešte pred 
jej uverejnením, pridŕžame sa v texte dizertačnej práce klasifikácie DSM-IV-TR.
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1. PREHĽAD PROBLEMATIKY
1.1 Historický vývoj konceptu afektívnych porúch

Prejavy porúch nálady boli opísané už v staroveku. Najstaršie zaznamenané informácie 
pochádzajú zo starovekého Grécka a Perzie. Hippokrates pomerne systematicky opísal stavy 
chorobného smútku, veselosti a hnevlivosti. Mániu považoval za ochorenie, hypomániu za 
temperament a ako prvý v tejto súvislosti bral do úvahy možnosť ochorenia alebo poškodenia 
mozgu. Hippokrates bol významne ovplyvnený materialistickým a systematickým uvažova-
ním Pytagorasa a jeho nasledovníkov. Termín melanchólia pochádza od Alcmaeona, no až 
Hippokrates „priradil telesné šťavy k štyrom temperamentom“. Neskôr Hipokrates a následne 
aj Aristoteles rozlišovali medzi depresívnym ochorením „nosos melancholiké“ a osobnostnou 
štruktúrou „typos melancholikos“. Sokrates a Platón však považovali mániu za nadprirodzený, 
božský jav a posadnutie zlým duchom. Pred 2 000 rokmi opísal rímsky lekár Aretaeus z Ka-
padócie depresiu a mániu. Okrem ich opisu ako časovo ohraničeného stavu predpokladal, 
že tieto stavy spolu súvisia, sú súčasťou jedného procesu a v priebehu života pacienta sa 
opakujú. Bol zrejme prvým lekárom, ktorý klinicky – prierezovo aj longitudinálne – opísal 
bipolárnu poruchu a mániu spolu s depresiou začal považovať za prejav tej istej choroby [14, 
28, 97, 152]. Termín mánia bol v staroveku, stredoveku aj novoveku všeobecným označením 
pre choromyseľnosť. P. Pinel v roku 1809 odlíšil vo svojej práci mániu a iné vážne psychické 
ochorenia. Pinelov žiak J. Esquirol opísal stavy hlbokého smútku – lypemániu – ako samostatnú 
poruchu. V 50-tych rokoch 19-teho storočia Esquirolovi žiaci – J. Falret a J. Baillarger opisujú 
„Folié a double forme“– poruchu, pri ktorej sa strieda depresia a mánia, pričom obdobie medzi 
nimi je charakterizované normálnym psychickým stavom. K. Kahlbaum v roku 1883 opísal 
cyklotýmiu ako poruchu nálady, pri ktorej dochádza v jej priebehu k plnej úzdrave. Cyklotýmia 
bola považovaná za miernejšiu formu manicko-depresívnej choroby. Ernst Kretschmer opísal 
cyklotýmny temperament, ktorý obsahovo leží niekde na spojnici osobnosti a afektívnej 
poruchy. Dodnes nie je jednoznačne stanovené, či je cyklotýmia viac osobnostná premenná, 
alebo ide skôr o afektívnu poruchu. K. Kahlbaum zaviedol do klasifikácie duševných porúch 
priebehovú dimenziu. V tej dobe však v medicíne dominoval trend hľadať organickú podstatu 
psychických a nervových ochorení v rôznych oblastiach mozgu [73, 99].

Emil Kraepelin v roku 1899 rozlíšil na základe v tej dobe známych syndrómov a na základe 
priebehu duševnej poruchy (ale bez určenia mozgovej lokalizácie) dve duševné poruchy – 
dementia praecox a manicko-depresívne ochorenie. Dementia praecox (neskôr pomenovaná 
ako schizofrénia) mala progresívny priebeh, s trvalými psychickými zmenami, pričom stav 
pacienta sa už v priebehu ochorenia nevrátil na premorbídnu úroveň. Naopak – pri manicko-
-depresívnom ochorení sa stav pacientov po prekonaní akútnej epizódy plne upravoval, no 
bolo u nich vysoké riziko rekurencie. Bipolárne zmeny medzi agitovanosťou a stuporom neboli 
pre Kraepelina klasifikačným ani diagnostickým princípom, nakoľko podobné klinické prejavy 
pozoroval aj pri dementia praecox alebo pri neurosyfilise. Polarita klinických syndrómov teda 
nebola podstatou jeho klasifikačného systému. Základnou klasifikačnou a diagnostickou 
dimenziou bol dlhodobý priebeh ochorenia – pri dementia praecox progresívny, bez úzdravy, 



MUDr. Branislav Moťovský, PhD. / Depresívna epizóda pri unipolárnej a bipolárnej depresii

16

kým pri manicko-depresívnom ochorení bol priebeh remitujúci s dosiahnutím úzdravy po 
akútnej epizóde. E. Kraepelin považoval melanchóliu (v priebehu ochorenia sa objavujú len 
depresívne epizódy, ale žiadne manické) aj bipolárnu depresiu za podtypy tej istej choroby 
– manicko–depresívneho ochorenia. Zaujímavosťou je, že Kraepelin v pomenovaní manic-
ko-depresívne ochorenie nepoužil termín „manicko-melancholické ochorenie“. Pre popis 
depresie, ako ju poznáme dnes, sa v tej dobe používal termín melanchólia. V roku 1886 použil 
dánsky neurológ Carl Lange vo svojej publikácii po prvýkrát termín „depresia“ [28, 73, 99 ]. 
Dôvodom, prečo Kraepelin použil termín manicko – depresívne ochorenie (a nie manicko-me-
lancholické ochorenie), bola novosť termínu „depresia“, čo malo pritiahnuť väčšiu pozornosť 
odbornej verejnosti. No trvalo štvrťstoročie, kým termín manicko-depresívne ochorenie 
odborná komunita akceptovala a širšie si ho osvojila [73].

V 50-tych rokoch minulého storočia sa zistil terapeutický efekt lítia pri liečbe manického 
syndrómu, čo malo vplyv na vývoj nomenklatúry a rozlišovanie medzi manicko-depresívnym 
ochorením a unipolárnym depresívnym ochorením, respektíve melanchóliou. K. Leonhard (žiak 
K. Kleista) zaviedol v roku 1956 termíny bipolárna porucha a monopolárna depresia. C. Perris 
a J. Angst na základe rozsiahlych štúdií zistili nezávisle na sebe, že v rodinách pacientov s bi-
polárnou poruchou sa mánia vyskytuje častejšie než v rodinách pacientov s monopolárnou 
depresiou. Monografia J. Angsta a publikácia C. Perrisa boli publikované v roku 1966. V roku 
1980 bol koncept bipolárnej poruchy a unipolárnej depresie zahrnutý do Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders-third edition (DSM-III) [67, 73, 99]. Takéto delenie 
afektívnych porúch zotrvalo aj v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch – 
štvrté vydanie – revízia textu (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth 
Edition–Text Revision; DSM-IV-TR) [16, 86]. V Medzinárodnej klasifikácii chorôb nastala táto 
zmena v 10. revízii (MKCH-10) v roku 1992 [140, 152].

Fenomén rýchlych cyklov bol opísaný už E. Kraepelinom, no širšie ho zaviedli až D. Dunner 
a R. Fieve v roku 1974 [55, 56]. Za rýchle cykly sa považuje taký priebeh bipolárnej poruchy, 
kde sa v priebehu posledného roka objavili minimálne 4 afektívne epizódy. Počet štyroch 
epizód bol daný arbitrárne, avšak D. Dunner a R. Fieve zistili, že lítium je práve v tejto skupine 
pacientov neúčinné. T. Wehr a G. Goodwin zreplikovali tieto výsledky a navyše, že rýchly cyklus 
môže byť u pacientov s bipolárnou poruchou indukovaný používaním antidepresív [147, 148]. 
Tento priebehový fenomén je zahrnutý aj do DSM-IV.

Manické epizódy sa v klinickej praxi na základe dominujúcej psychopatologickej sympto-
matiky tradične rozlišujú viaceré formy mánie: euforická, konfúzna, deliriózna, rezonantná, 
paranoidná, kverulantská a stuporózna mánia. Klasifikácia MKCH-10 jednotlivé formy mánie 
samostatne nevymedzuje [60].

Zmiešaný stav bol fenomenologicky opísaný E. Kraepelinom a podrobnejšie sa ním zaoberal 
jeho žiak W. Weygandt, ktorý zistil, že počas depresívnej alebo manickej epizódy bývajú veľmi 
časté krátko trvajúce zmiešané afektívne stavy. Zmiešaný (afektívny) stav je charakterizovaný 
súčasnou prítomnosťou manických aj depresívnych symptómov. Pokiaľ vypĺňajú prevažnú časť 
epizódy, ide o zmiešanú epizódu. Zmiešané epizódy majú väčšiu tendenciu k chronickému 
priebehu než „čisté“ manické alebo depresívne epizódy a majú tendenciu sa objavovať až 
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po niekoľkých rokoch trvania bipolárnej poruchy [67, 73, 87, 99]. E. Kraepelin (1911) rozdelil 
zmiešané afektívne stavy nasledovne: depresívna mánia, mánia so spomaleným myslením, 
excitovaná (agitovaná) depresia, manický stupor, depresia s megalomanickými bludmi, inhi-
bovaná mánia [102]. Definícia ani operacionálne diagnostické kritériá pre zmiešané afektívne 
stavy sa napriek konsenzu, ktorý sa zohľadnil v MKCH-10, všeobecne neakceptujú a považujú 
sa za príliš reštriktívne. Dokumentujú to početné klinické štúdie, v ktorých sa termín definuje 
nejednotne a ozna čenia „zmiešané stavy“, „dysforická mánia“, „zmiešaná mánia“ sa používajú 
ako synonymá [54, 61, 142].

Medzi dve základné formy zmiešanej afektívnej epizódy patrí dysforická mánia a agitovaná 
depresia. Opäť – MKCH-10 ani DSM-IV-TR tieto klinické formy nereflektujú. Agitovaná depre-
sia je porucha, pri ktorej je prítomný rozvinutý obraz veľkej depresie spolu s vnútornou tenziou, 
agitovanosťou, impulzivitou, iritabilitou, zrýchleným myslením a veľavravnosťou. Z ďalších 
príznakov sa často vyskytuje pokles hmotnosti a suicidalita. Pri agitovanej depresii nie je prí-
tomná elevácia, ale iritabilita, nie euforická, ale dráždivá nálada [60]. Naopak, pri inhibovanej 
(retardovanej) depresii je prítomná výrazná psychomotorická inhibícia, spomalenie reči a men-
šia verbálna produkcia, hypoaktivita, anergia, abulia a nie je prítomná iritabilita a impulzivita. 
Inhibovaná depresia nepredstavuje zmiešaný afektívny stav, no psychomotorická inhibícia 
prítomná počas depresívnej epizódy je indikátorom bipolarity [105]. Ďalšia vlna zvýšeného 
záujmu o zmiešané afektívne stavy sa objavila na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia 
v súvislosťami s novými možnosťami psychofarmakologickej liečby bipolárnej poruchy antie-
pileptikami. Lítium je efektívne v liečbe mánie, menej pri liečbe depresie. Jeho antidepresívny 
efekt je však podstatne väčší pri depresiách bipolárnych než unipolárnych. Kyselina valproová 
a karbamazepín sa ukázali byť účinnejšie než lítium pri zmiešaných afektívnych stavoch. V roku 
1995 sa objavuje termín stabilizátor nálady (mood-stabilizer) [67, 73, 99].

Psychopatologická aj nozologická hranica medzi prototypmi „veľkých psychiatrických 
chorôb“ – schizofréniou a bipolárnou poruchou – zostáva neostrá. C. Wernicke vytvoril z časti 
manicko-depresívneho ochorenia a z časti schizofrénie vmedzerenú koncepciu cykloidných 
psychóz, neskôr ju rozpracoval K. Leonhard [115]. Pri porovnaní skupiny pacientov s bipolár-
nou poruchou s kongruentnými psychotickými symptómami (počas mánie alebo depresie) 
so skupinou pacientov s bipolárnou poruchou s psychotickými mániami alebo depresiami 
s inkongruentnými psychotickými symptómami sa zistilo, že tieto dve skupiny sa líšia vo 
viacerých faktoroch – vek vzniku afektívnej poruchy, rodinná anamnéza, priebeh poruchy. 
Inkongruentné symptómy predikujú schizoafektívnu poruchu. Výsledky niektorých výskumov 
poukazujú na lepší priebeh „schizobipolárnych“ typov schizoafektívnej poruchy než typov 
schizodepresívnych [98, 122].

E. Kretschmer a E. Bleuler opísali koncept „spektra manických porúch“. Jules Angst a Hagop 
Akiskal na základe systematických a rozsiahlych klinických výskumov položili začiatkom 80. 
rokov minulého storočia základy súčasného konceptu bipolárneho spektra, ktoré presahuje 
bipolárnu poruchu I („klasické“ manicko-depresívne ochorenie) [1, 9, 22, 26, 27]. V súčasnosti 
sa tak približujeme k pôvodnej Kraepelinovej teórii jednej afektívnej poruchy zahŕňajúcej 
unipolárne aj bipolárne priebehy [28, 67, 99, 85, 154].
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Súčasné klasifikačné systémy DSM-IV-TR (nadväzujúca na DSM III-R) [15, 16] a MKCH-10 
[140] podstatne zmenili predchádzajúce klasifikácie afektívnych porúch. Dôraz na deskrip-
tívnu klasifikáciu duševných porúch a menšiu akceptáciu etiopatogenetických faktorov boli 
pri tvorbe DSM-III a MKCH-10 dôvodom zrušenia, alebo radikálnej zmeny niektorých nozo-
logických jednotiek a ich klasifikačných delení. Týka sa to aj delenia depresií na reaktívne, 
endogénne a symptomatické depresie. Toto delenie je dodnes v klinickej praxi pociťované ako 
opodstatnené, no operacionalizované kritériá DSM-IV a MKCH-10 ho neumožnili prijať kvôli 
častému vzájomnému prekrývaniu sa klinických prejavov a predpokladanej etiopatogenézy. 
Naviac, etiopatogenéza depresií je stále málo prebádaná. Reaktívna depresia je reakciou na 
bezprostredné negatívne udalosti v živote človeka (psychologické príčiny) a prejavuje sa 
ľahšou až stredne ťažkou depresiou, bez diurnálneho kolísania, s iniciálnou insomniou, bez 
podstatnejšej poruchy psychomotorického tempa, nikdy sa neobjavujú psychotické symptó-
my (nepsychotická depresia). Obvykle pozitívne reaguje na psychoterapiu. Formou reaktívnej 
depresie je aj neurotická depresia (v súčasnej klasifikácii zahrňovaná do dýstýmie), ktorá je 
podmienená psychogénne, avšak súvislosti medzi psychogénnymi podnetmi a depresiou nie 
sú tak zreteľné ako pri depresii reaktívnej a trvanie neurotickej depresie je podstatne dlhšie. 
Pri endogénnej depresii (častým synonymom je melancholická depresia) sa v etiopatogenéze 
predpokladajú biologické faktory. Závažnosť depresie je stredne ťažká až ťažká a môže byť 
až psychotická (psychotická depresia). Prítomné bývajú ranné pesimá, zmeny psychomo-
torického tempa, kvalita nálady je odlišná od smútku zo straty blízkej osoby, prítomná je 
insomnia so skorým ranným budením a typický býva aj sezónny priebeh. Endogénna depresia 
reaguje na liečbu antidepresívami a na rozdiel od reaktívnej depresie máva obvykle reku-
rentný dlhodobý priebeh. Čiastočné zachovanie prejavov endogénnej depresie nachádzame 
v DSM-IV v melancholických rysoch depresie a v MKCH-10 v somatickom syndróme depre-
sie. Pod pojmom larvovaná depresia sa chápe typ depresie, pri ktorom depresívny syndróm 
v klinickom obraze nedominuje a v popredí sú rôzne somatické symptómy a syndrómy ako 
ekvivalent depresie. Symptomatické depresie sú podmienené somatickým ochorením (napr. 
chronickou pankreatitídou, ťažkou anémiou, autoimúnnym ochorením, hyper/hypotyreózou, 
v rámci paraneoplastického syndrómu). Podskupinou symptomatickýh depresií sú aj depresie 
organické, farmakogénne a intoxikačné. Organické depresie sú spôsobené organickým poško-
dením mozgu (napr. ischémia, trauma, zápal, nádor, malnutrícia). Farmakogénne depresie sú 
spôsobené depresogénnymi farmakami (napr. incizívne neurolpetiká, kortikosteroidy, estro-
gény, rezerpín, antimalariká). Intoxikačné depresie sú spôsobené intoxikáciou napr. ťažkými 
kovmi, CO. Depresie sa môžu vyskytovať aj v rámci ostatných duševných porúch – napríklad 
schizofrenická depresia, alkoholická depresia [13, 140].

V kontexte starších klasifikačných systémov považujeme etiopatogenézu mánie za endo-
génnu. Manické stavy však tiež môžu byť, podobne ako depresie, symptomatické, organické, 
farmakogénne a intoxikačné. Dystýmia a cyklotýmia mávali v starších klasifikáciách aj vzťah 
k temperamentu a poruchám osobnosti. Dnes sú diagnosticky priradené k afektívnym po-
ruchám: cyklotýmia k bipolárnej poruche a dystýmia k depresívnej poruche. Pojem „double 
depression“ – zdvojená depresia – sa používa pre rekurentnú depresívnu poruchu nasadajúcu 
na dystýmiu. Dystýmia sa u pacienta objavila ako prvá a neskôr sa rozvinula prvá depresívna 
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epizóda. Obdobia medzi epizódami sú teda vyplnené chronickou subsyndromálnou depresiou 
– dystýmiou [13, 140].

Na vývoj diagnostickej nomenklatúry a terapeutických postupov majú stále najväčší vplyv 
základné klinické prístupy k výskumu v psychiatrii – identifikácia psychopatologických preja-
vov, priebehu, epidemiológie, rodinnej anamnézy a odpovede na liečbu (vrátane rozsiahlych 
farmakologických randomizovaných kontrolovaných skúšaní). Tak ako v iných oblastiach, aj 
v  oblasti afektívnych porúch však intenzívne napreduje výskum s použitím moderných me-
tód – genetický výskum („linkage“ štúdie, asociačné štúdie a výskum kandidátnych génov), 
zobrazovacie metódy, molekulárna biológia, neuroendokrinológia. Tieto metódy významne 
prispievajú k poznaniu etiopatogenézy afektívnych porúch, zatiaľ však nepriniesli výsledky, 
ktoré by mohli byť jednoznačne klinicky aplikovateľné.

1.2  Súčasné koncepcie diagnostiky a klasifikácie depresívnej 
epizódy v rámci bipolárnej poruchy

1.2.1 Súčasná klasifikácia bipolárnej poruchy
V súčasnosti sú v psychiatrii platné dva klasifikačné systémy – Medzinárodná klasifikácia 

chorôb – 10. revízia (MKCH-10) [140] a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, 4th Edition – Text Revision (ďalej DSM-IV-TR) [86]. V období vypracovávania dizertačnej 
práce bola publikovaná nová verzia DSM-DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders 5th edition, APA, 2013) [17]. V tejto práci sa ale budeme pridržiavať klasifikácie  
DSM-IV-TR, nakoľko vyšetrenie a hodnotenie pacientov, zber dát a ich spracovanie prebiehalo 
ešte pred uverejnením DSM-5. Na niektorých miestach doplníme nové informácie vyplývajúce 
zo znenia DSM-5.

V diagnostických kritériách pre bipolárnu poruchu sú v MKCH-10 a DSM-IV-TR významné 
odlišnosti. V ďalšom texte a vo výskumnej časti práce sa budeme pridržiavať klasifikácie DSM-
-IV-TR. Tá jednak prevažuje vo vedeckých publikáciách a navyše je DSM-IV-TR oproti MKCH-10 
podrobnejší popis a klasifikácia afektívnych porúch. DSM-IV-TR umožňuje klasifikovať depre-
sívnu epizódu s atypickými rysmi, kým MKCH-10 nie. Práve sledovanie atypických rysov depre-
sie ako indikátorov bipolarity je jedným z cieľov plánovaného výskumného projektu. Okrem 
atypických rysov umožňuje DSM-IV-TR (na rozdiel od MKCH-10) klasifikovať aj sezónne rysy 
depresívnej epizódy, rýchle cykly, začiatok afektívnej poruchy po pôrode, bipolárnu poruchu 
II, chronický priebeh, čiastočnú/úplnú remisiu a katatónne rysy. Práve tieto charakteristiky sú 
pre problematiku afektívnych porúch a ich unipolárnych a bipolárnych prejavov mimoriadne 
dôležité. Identifikáciu endogénnych depresívnych symptómov umožňuje ako DSM-IV-TR 
(melancholické rysy), tak aj MKCH-10 (somatický syndróm). Nadmerné sebaobviňovanie 
sa (nie intenzity bludu) je v DSM-IV-TR súčasťou melancholických rysov, kým v MKCH-10 je 
súčasťou štandardných kritérií depresívnej epizódy a nie je súčasťou somatického syndrómu. 
Aj kritérium „pocity viny“ bude v aktuálnom výskumnom projekte sledované ako možný 
indikátor bipolarity [86, 140].

Diagnostické kritériá manickej, hypomanickej, zmiešanej a depresívnej epizódy (s melan-
cholickými a atypickými rysmi) sa nachádzajú v znení DSM-IV-TR.
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Bipolárna porucha I (BP I) je charakterizovaná vo svojom dlhodobom priebehu manickými 
a/alebo zmiešanými afektívnymi epizódami (minimálne jednou). Veľká depresívna epizóda 
a hypomanická epizóda sa v priebehu poruchy môže, ale aj nemusí objaviť. U väčšiny pacientov 
s BP I však v dlhodobom priebehu prevažujú depresívne epizódy nad manickými a predchádzajú 
prvú klinickú manifestáciu manickej/zmiešanej epizódy v živote. Unipolárny manický priebeh 
je veľmi zriedkavý [86, 117].

Bipolárna porucha II (BP II) je charakterizovaná vo svojom dlhodobom priebehu hypo-
manickými epizódami (minimálne jednou) a jednou alebo viacerými veľkými depresívnymi 
epizódami. Nikdy v priebehu poruchy sa neobjavuje manická alebo zmiešaná epizóda, pokiaľ 
áno, je diagnóza je preklasifikovaná na BP I. DSM-IV-TR vyžaduje pre stanovenie diagnózy 
hypomanickej epizódy aspoň štvordňové trvanie hypomanického syndrómu [86]. Medziná-
rodná spoločnosť pre bipolárnu poruchu (International Society for Bipolar Disorder – ISBD 
do DSM-5 navrhuje, aby dvojdňové trvanie hypománie bolo dostačujúce, keďže vo viacerých 
výskumných projektoch bolo priemerné trvanie hypománie pri BP II 2 až 4 dni [10, 11, 21, 58, 
64]. Podľa DSM-5 naďalej zostáva pre diagnózu hypománie potrebné minimálne štvordňové 
trvanie, ale diagnóza „Inak špecifikované bipolárne a príbuzné poruchy“ zahŕňa afektívnu 
poruchu s jednou alebo opakovanými veľkými depresívnymi epizódami v živote a jednou 
alebo viacerými hypomániami, ktoré trvali 2-3 dni, alebo so subsyndromálnou hypomániou 
trvajúcou 4 a viac dní [17].

Cyklotýmna porucha je vo svojom dlhodobom priebehu charakterizovaná depresívny-
mi symptómami, ktoré nesplňujú kritériá pre veľkú depresívnu epizódu a hypomanickými 
epizódami (nikdy nie manickými). Musí trvať aspoň 2 roky bez dlhšieho – 2 mesiace a viac – 
trvajúceho asymptomatického obdobia. Ak sa po 2 (a viacerých) rokoch trvania cyklotýmie 
objaví veľká depresívna epizóda, alebo veľká depresívna porucha, diagnostikujeme paralelne 
cyklotýmnu poruchu a BP II. Ak sa po 2 rokoch (a viacerých) trvania cyklotýmie objaví manická 
alebo zmiešaná epizóda, diagnostikujeme paralelne cyklotýmnu poruchu a BP I [86].

Kritériá veľkej depresívnej epizódy (Major Depressive Episode – MDE) sa nachádzajú v zne-
ní DSM-IV-TR. Veľká depresívna porucha (podľa DSM-IV-TR Major Depressive Disorder – MDD) 
je v dlhodobom priebehu charakterizovaná jednou alebo viacerými veľkými depresívnymi 
epizódami (MDE). Veľká depresívna epizóda je v DSM-IV-TR ďalej bližšie charakterizovaná 
závažnosťou (ľahká, stredne ťažká, ťažká), prítomnosťou/neprítomnosťou psychotických 
symptómov – ktoré sú s náladou kongruentné/inkongruentné, a prítomnosťou/ neprítomnos-
ťou melancholických, atypických a sezónnych rysov, ďalej so začiatkom po pôrode a s rýchlymi 
cyklami. Priebehové charakteristiky umožňujú určiť chronický priebeh (2 roky a dlhšie trva-
júca epizóda) a úplnú alebo parciálnu remisiu. DSM-IV-TR považuje aj jedinú (prvú v živote) 
veľkú depresívnu epizódu za súčasť veľkej depresívnej poruchy [86]. DSM-5 k uvedeným 
rysom depresívnej, manickej a hypomanickej epizódy pridáva ešte zmiešané rysy a úzkostné 
rysy. Zmiešané rysy pri mánii/hypománii znamenajú prítomnosť niekoľkých depresívnych 
symptómov počas mánie/hypománie a zmiešané rysy pri depresívnej epizóde predstavujú 
MDE s niekoľkými hypo/manickými symptómami. Diagnóza MDE so zmiešanými rysmi má 
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u konkrétneho pacienta viesť k diagnostickej obozretnosti a k dôkladnému prehodnocovaniu 
liečby v ďalšom priebehu afektívnej poruchy [17].

Rekurentná veľká depresívna porucha je podmienená opakovaním sa depresívnych epi-
zód – u pacienta sa museli vyskytnúť aspoň dve epizódy MDE, ktoré sú oddelené minimálne 
dvojmesačným obdobím úplnej alebo parciálnej remisie [86].

Manická, zmiešaná a veľká depresívna epizóda musia spôsobovať významnú nepohodu 
alebo zhoršenie sociálneho a pracovného fungovania, alebo je pri manickej epizóde nevyhnut-
ná hospitalizácia, alebo sú prítomné psychotické rysy. Hypomanická epizóda podľa DSM-IV 
nie je natoľko závažná, aby spôsobovala zreteľné zhoršenie sociálneho alebo pracovného 
fungovania alebo aby nevyhnutne viedla k hospitalizácii a nemôžu sa v rámci nej objavovať 
psychotické príznaky [86].

Sezónna afektívna porucha („Seasonal affective disorder“ – SAD) – je podľa DSM-IV-TR 
klasifikovaná ako veľká depresívna epizóda so sezónnymi rysmi. Sezónna depresia môže 
existovať v rámci MDD, BP I alebo BP II. Sezónnosť spočíva v tom, že MDE sa v posledných 2 
rokoch objavila pravidelne v rovnakom ročnom období – obvykle na jeseň až v zime, pričom 
na jar a v lete nie sú prítomné príznaky afektívnej poruchy, respektíve objavuje sa mánia alebo 
hypománia. Ďalšou podmienkou je, že sa v posledných 2 rokoch neobjavila žiadna nesezónna 
MDE a tiež, že v dlhodobom priebehu prevažujú sezónne nad nesezónnymi depresiami [86]. 
Sezónna, zimná depresia máva často atypické depresívne symptómy. Údaje o vyššej pre-
valencii sezónnej – zimnej depresii pri bipolárnej poruche oproti MDD sa líšia, čo je zrejme 
spôsobené rôznou diagnostickou definíciou, malými súbormi ako aj rôznymi geografickými 
a kulturálnymi premennými v rámci jednotlivých štúdií. Rosenthal [132], ktorý je autorom 
termínu „zimná depresia“, uvádza, že mnohé vedecké výsledky potvrdzujú opodstatnenosť 
existencie sezónnej afektívnej poruchy ako samostatnej poruchy: trpia ňou prevažne ženy, 
depresia sa objavuje na jeseň až v zime, kým na jar a v lete dochádza k remisii, charakteris-
ticky bývajú prítomné atypické vegetatívne depresívne symptómy a prirodzené svetlo má 
u nich významný antidepresívny efekt. Prevalencia sa zvyšuje s narastajúcou vzdialenosťou od 
rovníka smerom k obom pólom. Rosenthal navrhoval, aby v DSM-5 bola SAD (okrem iného) 
charakterizovaná rekurentnou depresívnou epizódou v jesennom a zimnom období a remisiou 
na jar a v lete (v DSM-IV-TR sa vyžaduje pravidelnosť výskytu v akomkoľvek ročnom období), 
pričom aspoň dve depresívne epizódy by mali spĺňať kritériá pre veľkú depresívnu epizódu 
a sezónne depresie by mali prevažovať nad nesezónnymi [132].

Dystýmna porucha je charakterizovaná miernejšou depresívnou symptomatológiou 
(nesplňujúcou kritériá pre MDE) trvajúcou minimálne 2 roky, pričom asymptomatické ob-
dobie nikdy nebolo kontinuálne dlhšie ako 2 mesiace. V minulosti sa mohla vyskytnúť veľká 
depresívna epizóda (alebo porucha), ale začiatok dystýmnej poruchy musel byť ohraničený 
plnou remisiou. Veľká depresívna porucha môže nasadať na dystýmiu (po jej minimálne dvoj-
ročnom trvaní). V dlhodobom priebehu dystýmnej poruchy sa nikdy nesmie objaviť manická, 
zmiešaná, hypomanická epizóda alebo cyklotýmna porucha [86].

Poruchy nálady spôsobené somatickým ochorením alebo látkou – môže ísť o poruchu 
s depresívnymi, manickými alebo zmiešanými rysmi [86].
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1.2.2 Koncepcia bipolárneho spektra
Aktuálne klasifikácie DSM-IV-TR a MKCH-10 ktoré rešpektujú dichotómiu unipolarity-

-bipolarity (K. Leonhard, J. Angst, C. Perris, G. Winokur), nahradili pôvodný koncept manicko-
-depresívneho ochorenia vytvoreného Kraepelinom. Podľa jeho konceptu unipolárna depresia 
(melanchólia) aj bipolárna porucha (manicko-depresívne ochorenie) sú rôznymi klinickými 
prejavmi tej istej poruchy [73]. Výskum aj klinické skúsenosti viedli v posledných desaťročiach 
k vytvoreniu konceptu bipolárneho spektra, ktoré vyjadruje dimenzionálnu expresiu prízna-
kov afektívnych porúch . BP I s plne rozvinutými tzv. euforickými mániami (bez dysforických 
a zmiešaných stavov) v priebehu poruchy a dobrou terapeutickou odpoveďou na lítium na 
jednej strane a striktná unipolárna depresívna porucha na strane druhej predstavujú extrémne 
polohy. Niekde na ich pomyselnej spojnici sa vyskytujú ostatné, menej „polárne“ afektívne 
poruchy: zmiešané afektívne stavy – dysforická mánia (bližšie k BP I), zmiešaná afektívna 
epizóda (podľa DSM-IV-TR s vyváženým zastúpením symptómov mánie aj MDE), zmiešaná 
depresia (MDE + hypománia, resp. aspoň tri hypomanické symptómy spolu s plne vyjadrenou 
depresiou). Zmiešaná depresia („mixed depression“) a hypománia sa typicky objavujú pri 
BP II. Hypertýmia, dystýmia a cyklotýmia predstavujú psychopatologicky poruchy bipolár-
neho spektra s menej intenzívnymi príznakmi [10, 11, 21, 87]. Zmiešaná depresia je v novej 
klasifikácii DSM-5 v podstate definovaná ako MDE so zmiešanými rysmi, a dysforická mánia 
ako mánia so zmiešanými rysmi [17].

Termín bipolárne spektrum môžeme chápať v dvoch rovinách:
1. Širšie ponímanie – skupina rôznych klinických prejavov afektívnych porúch. V tomto 

ponímaní spadajú pod „bipolárne spektrum“ všetky doposiaľ známe diagnózy bipolárnych 
porúch – tak ako ich uvádza DSM-IV-TR, kde sú zahrnuté plne vyjadrené typické klinické for-
my (BP I, BP II, cyklotýmia) a zároveň aj subsyndromálne formy bipolarity. Subsyndromál-
ne formy bipolarity sú napríklad: rekurentná depresia s anamnézou antidepresívom alebo 
alkoholom indukovanej hypománie; rekurentná depresia u pacienta s hypertýmnym tem-
peramentom; depresia so vznikom v popôrodnom období a iné klinické prejavy. H. Akiskal 
a O. Pinto vytvorili delenie bipolárnych porúch (tab. č. 1), ktoré tiež predstavuje „bipolárne 
spektrum“ v širšom ponímaní – zahŕňa typické formy (napr. BP I), ako aj menej vyjadrené 
prejavy bipolarity [8].

Tabuľka č. 1 Bipolárne spektrum [podľa 8]

Bipolárna porucha I mánia – depresia

Bipolárna porucha II hypománia – depresia

Bipolárna porucha II ½ cyklotýmna depresia

Bipolárna porucha III antidepresívami indukovaná hypománia

Bipolárna porucha IV hypertýmna depresia
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2. Užšie ponímanie – skupina afektívnych porúch, ktoré majú len podprahovo vyjadrenú 
bipolaritu. Niektoré z týchto klinických foriem je možné diagnostikovať podľa súčasnej kla-
sifikácie DSM-IV-TR ako „Bipolárna porucha, bližšie nešpecifikovaná“. Pre DSM-5 je navrho-
vaná definícia „Poruchy bipolárneho spektra“ (Bipolar spectrum disorder). Definícia uvádza, 
že ide o pacientov s veľkou depresívnou poruchou (čiže doposiaľ sa u nich nevyskytla žiadna 
manická, zmiešaná alebo hypomanická epizóda), u ktorých sú prítomné viaceré symptómy, 
znaky a charakteristiky bipolarity [87, 129, 146]. Tieto charakteristiky sú prevažne totož-
né s tzv. „pravdepodobnostným“ prístupom k diagnóze afektívnej poruchy (tab. č.2) [105]. 
V znení publikovanej klasifikácie DSM-5 (2013) sa „Porucha bipolárneho spektra“ nena-
chádza, nakoľko aktuálny stav poznania zatiaľ neumožňuje vytvorenie tejto samostatnej 
nozologickej jednotky [17, 116]. Otvorenou otázkou zostávajú výhody a riziká konceptu 
„poruchy bipolárneho spektra“, ktorá by mala pokrývať subsyndromálne prejavy bipolarity 
u pacientov s MDE. Užitočnosť takéhoto konceptu už bola spomínaná v predchádzajúcom 
texte prehľadu literatúry. Autori vidia ako riziko nedostatočne overenú validitu a reliabilitu 
„poruchy bipolárneho spektra“. Až po jej zreteľnom diagnostickom definovaní by mohla 
byť použitá pre výskum liečby tejto poruchy. Pokiaľ by sa nepresne ohraničená diagnóza 
použila pre ďalší výskum, mohlo by dôjsť k stanoveniu neužitočných, alebo dokonca riziko-
vých terapeutických odporúčaní. Otázna by bola aj hodnota výsledkov epidemiologických 
výskumov [116, 141].

S. Ghaemi a kol. uvádzajú pre poruchu bipolárneho spektra dimenzionálne kritériá, ktoré 
sú tiež veľmi podobné s kritériami tzv. „pravdepodobnostného“ diagnostického prístupu. 
Zahŕňajú naviac ešte krátke depresívne epizódy trvajúce kratšie ako 3 mesiace; popôrodnú 
depresiu, stratu profylaktickej účinnosti antidepresív (účinné pri akútnej epizóde depresie, 
ale nemajú profylaktický účinok proti ďalšej depresívnej epizóde), nedostatočná odpoveď na 
viac ako tri antidepresíva a hypertýmny temperament. Ide o pacientov s veľkou depresívnou 
poruchou bez anamnézy spontánne manickej alebo hypomanickej epizódy [65].

1.2.3 Epidemiológia bipolárnej afektívnej poruchy
Prevalencia bipolárnej afektívnej poruchy I (BP I) sa v posledných 15 rokoch v rôznych 

zdrojoch udáva v hodnotách približne 1 % celkovej populácie. Prevalencia bipolárnej afektívnej 
poruchy II (BP II) a porúch z bipolárneho spektra, pri zmiernených kritériách pre trvanie epizód 
alebo počet symptómov, dosahuje až 24 %. Z týchto údajov je zrejmé, že rozvoľnenie kritérií 
vedie k vysokým odhadom prevalencie a k významnejším zmenám v udávanej prevalencii 
v závislosti od toho, kedy boli údaje alebo štúdie publikované. Nárast v prevalencii menej 
jednoznačne definovaných jednotiek môže odrážať „módne trendy“ a zvyšujúcu sa popularitu 
určitej poruchy. Počty publikácií, ktoré obsahujú kľúčové slovo bipolárna porucha, výrazne 
narastajú. V osemdesiatych rokoch bolo publikovaných okolo 200 článkov o BP ročne. V po-
lovici deväťdesiatych rokov bolo zaevidovaných viac ako 300 publikácií a od roku 2 000 už 
viac ako 500 publikácií za rok [70].

Najnovšie výskumy potvrdzujú, že deti, ktorých aspoň jeden rodič má BP, majú až o14 % 
vyššie riziko vzniku poruchy, pričom riziko u detí, ktoré majú oboch rodičov s BP je ešte vyššie 
a manifestácia BP býva u týchto detí často už pred 12. rokom života [42]. Podobne ako pri 
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schizofrénii sa zistilo, že riziko vzniku BP je až o 37 % vyššie u detí, ktorých otcovia mali pri ich 
narodení nad 55 rokov a o 14 % vyššie u detí s vekom otcov 45-49 rokov oproti zanedbateľné-
mu riziku pre otcov vo veku 20-24 rokov pri narodení dieťaťa [63]. Podľa publikácie Americkej 
psychiatrickej asociácie (APA) z roku 2002 bola celoživotná prevalencia BP I 0,8 % a BP II 0,5 %, 
no v publikácii APA z roku 2005 bola už uvedená celoživotná prevalencia BP I + BP II 3,7 až 
3,9 % [18]. Tento nárast prevalencie sa pripisuje zlepšenému rozpoznávaniu bipolárnych pa-
cientov, obzvlášť medzi pacientmi s depresiou [5, 18, 73, 76, 78, 107]. Zásadné epidemiologické 
zistenia boli publikované z „Zurišskej štúdie“ (J. Angst a kol, 2002 [24]), v ktorej sa zisťovala 
prevalencia BP II podľa troch rôznych definícií pre BP II: 1. – DSM-IV kritériá; 2. – Hard BP II 
definition (prísne kritériá pre BP II) a 3. – Soft BD II definition (mierne kritériá pre BP II). Pri 
použití kritérií DSM-IV sa zistila celoživotná prevalencia pre BP II 1,10 %. Pri použití „Hard“ 
kritérií, ktoré v podstate zodpovedali kritériám DSM-IV s výnimkou ohraničenia minimálneho 
trvania hypománie (DSM-IV vyžaduje minimálne trvanie 4 dni, kým „Hard BP II definition“ 
akceptuje aj jednodňové trvanie hypománie), sa zistila celoživotná prevalencia pre BP II až 
5,30 %. Pri použití „Soft BD II definition“, ktoré zahrnovali akékoľvek hypomanické symptó-
my, sa zistila celoživotná prevalencia 11,0 % – takúto definíciu BP môžeme skôr chápať ako 
podprahovo vyjadrenú bipolaritu v rámci širšie chápaného bipolárneho spektra. Priemerné 
trvanie syndromologicky plne vyjadrenej hypománie (Hard definition) v tejto štúdii bolo 2 
dni [19, 24]. C. Bowden uvádza, že priemerné trvanie hypománie je 1 až 3 dni [44]. Pri použití 
časového kritéria, ktoré akceptuje trvanie hypománie aj kratšie ako štyri dni a s dodržaním 
všetkých ostatných kritérií podľa DSM-IV je celoživotná prevalencia BP II omnoho vyššia, než 
sa pôvodne udávalo (až 5,3 %). Celoživotná prevalencia unipolárnej depresívnej poruchy je 
5 až 17 % [134]. Každá štvrtá unipolárna depresia je vlastne BP II, pri použití ešte miernejších 
kritérií až každá druhá depresívna epizóda môže spadať do bipolárneho spektra [96, 124]. 
Okolo 40 % pacientov s BP býva správne diagnostikovaných až v odstupe niekoľkých, a to aj 
viac ako 10 rokov. BP II býva častejšie nerozpoznaná než BP I [96]. Najčastejšie sa BP II a iné 
podprahovo vyjadrené bipolárne poruchy skrývajú v diagnóze rekurentnej unipolárnej depre-
sie a ďalej v diagnózach závislostí, úzkostných porúch a porúch osobnosti (najmä hraničná 
porucha osobnosti). BP začína v priemere v 18. roku života [110, 146,]. BP II je pravdepodobne 
najčastejším bipolárnym fenotypom a ukazuje sa byť validnou a reliabilnou diagnostickou 
kategóriou. Nemožno ju považovať len za miernejšie vyjadrené manicko-depresívne ochore-
nie [17]. Hirschfeld a kol. (2003) stanovili na základe vlastných diagnostických inštrumentov 
spoločnú prevalenciu BP I a BP II viac než 3 % [76], ale Zimmerman a kol. upozorňujú, že takéto 
hodnoty sú nadhodnotené a sú výsledkom neadekvátneho priraďovania symptómov iných 
psychických porúch k tzv. „bipolárnemu spektru“ [155].

Skupina slovenských autorov (A. Heretik a kol., 2003) [75] v štúdii EPID zisťovala šesť-
mesačnú prevalenciu depresie na Slovensku a aktuálnu depresiu v čase výskumu. Štúdie sa 
zúčastnilo 1212 participantov. Išlo o prvú štúdiu takéhoto formátu na Slovensku. Šesťmesačná 
prevalencia veľkej depresie, zisťovaná pomocou MINI (Mini International Neuropsychiatric 
Interview, Slovenská verzia 5.0.0-DSM-IV) bola 12,8 %, u 5,1 % sa zistila tzv. malá depresia 
a ďalších 23 % participantov malo  prítomné depresívne symptómy. Pri porovnaní výsledkov 
štúdie EPID a pan-európskej štúdie DEPRES zo šiestich krajín Európy [93] sa zistila na Slo-
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vensku takmer dvojnásobná prevalencia veľkej depresie (12,8 % vs. 6,9 %) a malej depresie 
(4,8 vs. 1,8 %). Prevalencie veľkej depresie vo Veľkej Británii (9,9 %) a vo Francúzsku (9,1 %) 
sa však blížia k prevalencii veľkej depresie v našom štáte (12,8 %). Podobnosť zisťujeme tiež 
pri porovnaní prevalencie zistenej na Slovensku a v tzv. „Zurišskej štúdii“ [57], kde jednoročná 
prevalencia veľkej depresívnej poruchy bola u žien 15,1 % a u mužov 6,2 %, rekurentná krátka 
depresia bola prítomná u 9,8 % mužov a 15,1 % žien, a depresívne symptómy u 42,7 % mužov 
a 56,5 % žien [75]. Z týchto výsledkov je možné len odhadovať, aký podiel probantov by po 
cielenom vyšetrení zodpovedal diagnóze bipolárnej afektívnej poruchy, keďže usporiada-
nie štúdie nebolo na diferenciálnu diagnostiku zamerané. Vo Francúzsku aj Švajčiarsku boli 
realizované epidemiologické štúdie bipolárnej poruchy [21, 22, 57, 72]. Podľa ich výsledkov 
môžeme usudzovať aj na veľkosť prevalencie bipolárnej poruchy a jej podtypov u nás. Pô-
vodne sa predpokladalo, že suicidálne riziko je pri BP I a BP II podobné. No viacero výskumov 
potvrdilo, že v rámci afektívnych porúch je riziko suicídia (aj suicidálnych pokusov) pri BP II 
vyššie než pri BP I. Pri unipolárnej depresii je toto riziko nižšie než pri BP I a BP II. Celoživotné 
suicidálne riziko sa udáva u 24 % pacientov s BP II, 17 % s BP I a u 12 % pacientov s unipolár-
nou depresívnou poruchou [130]. Podobne ako pri unipolárnej depresii, suicidálne pokusy pri 
BP sú častejšie u žien než u mužov [46]. V USA v bežnej populácii pripadá na 18 suicidálnych 
pokusov jedno dokonané suicídium, kým u pacientov s bipolárnou poruchou pripadá na tri 
suicidálne pokusy jedno dokonané suicídium [153]. Celoživotné riziko suicídia u bipolárnych 
pacientov je 17 – 19 %, čo je 15 – 20 krát viac ako v bežnej populácii [151].

Klinické prejavy porúch stojacich medzi schizofréniou a bipolárnou poruchou
Psychotická mánia aj psychotická depresia (bipolárna aj unipolárna) sa môžu psychopa-

tologicky prekrývať so schizoafektívnou poruchou – depresívny alebo bipolárny typ, ale aj so 
schizofréniou a akútnymi polymorfnými psychotickými príznakmi. Diagnostické rozlíšenie 
môže byť problematické najmä pri ťažkých afektívnych epizódach s psychotickými príznakmi, 
ktoré sú k nálade inkongruentné. Psychotické symptómy kongruentné k depresívnej nálade, 
neprítomnosť štrukturálnych porúch myslenia a prítomnosť bradypsychizmu robia diagnózu 
psychotickej depresie oproti schizoafektívnej poruche pravdepodobnejšou [124]. Diagnostická 
stabilita schizoafektívnej poruchy v čase je ale nízka. Pri sledovaní pacientov po prvej psy-
chiatrickej hospitalizácii v intervaloch 6 a 24 mesiacov zostala pôvodná diagnóza nezmenená 
v 92 % prípadoch schizofrénie, 83 % bipolárnej poruchy, 74 % veľkej depresívnej poruchy, ale 
len v 36 % prípadov schizoafektívnej poruchy [139]. Približne u jednej tretiny pacientov so 
schizoafektívnou poruchou sa aspoň jedenkrát v živote objaví zmiešaný afektívny stav, kedy 
sú súčasne počas tej istej epizódy prítomné symptómy mánie aj depresie [98, 99]. Výsledky 
niektorých výskumov poukazujú na lepší priebeh „schizobipolárnych“ typov schizoafektívnej 
poruchy než typov „schizodepresívnych“ [98, 100, 108, 122]. V kontexte predkladanej práce 
považujeme za potrebné zdôrazniť, že kongruentné psychotické príznaky pri unipolárnej 
depresii sú silným bipolárnym indikátorom. Ani genetické výskumy doteraz nepriniesli po-
znatky, ktoré by umožnili jednoznačné odlíšenie týchto porúch. Rodinné štúdie ukazujú, že 
u príbuzných pacientov so schizoafektívnou poruchou sa častejšie vyskytuje schizofrénia 
a BP. Pacienti so schizoafektívnou poruchou sa ale nezoskupujú v rodinách separátne od 
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rodín s BP a schizofréniou [64]. Celoživotné riziko ochorenia u prvostupňového príbuzného 
je pri BP 10 násobné, pri unipolárnej depresii 3 násobné, pri schizofrénii vzrastá toto riziko na 
12 %. Monozygotná konkordancia je pri unipolárnej depresii 40-50 %, pri BP 45-70 % a pri 
schizofrénii 50 %. Dizygotná konkordancia pri BP je 20 – 30 %. Odhadovaná heritabilita je pri 
unipolárnej depresii 33 až 42 %, pri BP 65 až 80 % a pri schizofrénii 80 % [95, 125]. V rámci 
„linkage studies” sa zistil významný vzťah medzi BP a chromozómami 18q, 21q a 22 q, pričom 
18q má obzvlášť silný vzťah k BP II a 21q má vzťah k BP aj schizofrénii [134]. Kandidátne gény, 
ktoré pravdepodobne zohrávajú úlohu v patogenéze BP aj schizofrénie, sú (v zátvorkách sú 
uvedené chromozómové lokácie): neuregulin 1 (8p12), DISC1 (1q42), COMT (22q11), DAOA 
(G72)/G30 (13q33). Okrem uvedených, kandidátnymi génmi pre BP sú gény pre serotonínový 
transportér (SLC6A3), tryptofán-hydroxyláza 2 (TPH2) a Brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF). Z uvedených génov sú SLC6A3 a DAOA potvrdené meta-analýzami z 3 štúdií, a DISC1 
a TPH2 meta-analýzami z dvoch štúdií [52, 95, 138].

Komorbidita pri bipolárnej poruche
Obsedantno–kompulzívna porucha [125], panická porucha a agorafóbia, generalizova-

ná úzkostná porucha, sociálna fóbia, posttraumatická stresová porucha, bulímia, poruchy 
kontroly impulzov a porucha aktivity a pozornosti v detstve sa vyskytujú častejšie pri BP II 
než pri BP I a MDD. Poruchy osobnosti sa často vyskytujú spoločne s BP II a to najmä poru-
chy z klastra B (podľa DSM-IV-TR: hraničná, histriónska, narcistická, antisociálna). Hraničná 
porucha osobnosti sa veľmi často vyskytuje spolu s BP II, pričom viacerými symptómami 
a charakteristikami sa obe poruchy navzájom prekrývajú, čo predstavuje riziko neadekvátneho 
rozpoznania oboch diagnóz. To, či hraničná porucha osobnosti (afektívna labilita, depresívne 
stavy, pocity smútku a samoty, impulzivita, agresivita, hyperaktivita, eufória, často dobrá 
odpoveď na stabilizátory nálady a negatívna odpoveď na TCA) do bipolárneho spektra patrí, je 
predmetom odborných diskusií a intenzívneho výskumu [2, 12, 41, 80, 86, 128, 145]. Otázka, 
či ide o komorbiditu dvoch psychiatrických porúch alebo jednu poruchu s rôzne vyjadreným 
fenotypom, bude zrejme ešte dlho otvorená. Poruchy príjmu potravy sa vyskytujú u 5 % 
pacientov s BP. Závislosť alebo škodlivé užívanie psychotropných látok pri diagnóze BP sa 
uvádza vo frekvencii 42 % [101]. Podľa výsledkov práce zo SR sa závislosť od alkoholu a iných 
látok, ako aj ich škodlivé užívanie zistili približne u jednej štvrtiny pacientov s bipolárnou 
poruchou. Hodnotila sa posledná afektívna epizóda, pričom pri depresiách aj mániách bolo 
zastúpenie rovnaké – 26 % [114].

1.2.4 Etiopatogenéza bipolárnej afektívnej poruchy
Genetické hypotézy

O genetických aspektoch bipolárnej poruchy sme sa zmienili vyššie. BP je silne geneticky 
determinovaná porucha. Ide o polygénový typ dedičnosti, s veľkým počtom génov so stred-
ným a malým efektom. Rodinné štúdie poukazujú na zvýšený výskyt unipolárnej depresie 
a schizofrénie u príbuzných pacientov s BP. Predpokladá sa, že polygénová determinácia 
je vyjadrená rôznymi fenotypmi. Doterajšie zistenia výskumu neviedli k odporúčaniam pre 
genetické testovanie na bipolárnu poruchu [68].
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Monoamínová hypotéza
Neurotransmiterová hypotéza predpokladá, podobne ako pri unipolárnej depresii, zníže-

nú neurotransmisiu serotonínu, noradrenalínu a dopamínu, ktorá vedie k depresii. Táto hypo-
téza (a zároveň aj desenzibilizačná hypotéza) je podporovaná efektivitou antidepresív, ktoré 
znižujú re-uptake jednotlivých neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny. Serotonín zároveň 
ovplyvňuje transmisiu katecholamínov. Predpokladá sa, že noradrenalín hrá v genéze bipolár-
nej depresie väčšiu úlohu, než serotonín. U eutýmnych pacientov s BP sa zisťuje noradrenergný 
deficit a porucha pozornosti, kognitívny deficit a vyššie riziko recidívy depresívnej epizódy. 
Znížená neurotransmisia dopamínu sa tiež podiela na etiopatogenéze bipolárnej depresie 
a súvisí hlavne s hypoaktivitou, anergiou a spomalením psychomotoriky. Naopak, prebytok 
dopamínu vedie k manickej a psychotickej symptomatike, k hyperaktivite a k zníženej pozor-
nosti. Dopamínergná neurotransmisia je súčasťou systému odmeny. Experimentálne psychózy 
s amfetamínom sa podobajú viac na mániu, než na schizofréniu. Amfetamín spôsobuje počas 
intoxikácie zvýšené uvoľňovanie monoamínov. Pri pravidelnom užívaní amfetamínu sa po 
odznení intoxikácie objavuje syndróm podobný inhibovanej depresii. Podľa niektorých zdrojov, 
inhibítory monoaminooxidázy sú pri atypickej depresii s psychomotorickou inhibíciou účin-
nejšie než imipramín [143]. Atypické antipsychotiká blokujúce D2 receptor majú terapeutický 
efekt na mániu [68]. Kyselina gama-aminomaslová (GABA) je neurotransmiter podieľajúci sa 
na patogenéze BP a súvisí pravdepodobne aj s ovplyvňovaním funkcie glióznych buniek [28].

Second-messengerová hypotéza
Neurotransmitery ako prvé posly ovplyvňujú cez receptory v bunkovej membráne a pros-

tredníctvom G-proteínov druhé posly a ich systémy – adenylcyklázový systém, fosfatidylinozi-
tolový systém a iné. Neurotransmisia kalciového intracelulárneho systému (NMDA-receptory 
v bunkovej membráne) súvisí okrem patogenézy BP aj s neurotoxicitou, neuroplasticitou 
a smrťou bunky [28]. Druhé posly a ich systémy ovplyvňujú aktivitu génov včasnej odpovede, 
ktoré sa zúčastňujú na riadení genomickej transkripcie. Predpokladá sa, že modulácia napäťovo 
riadených sodíkových kanálov a ich inhibícia lítiom a karbamazepínom v pokojovom stave 
znižujú opakované pálenie buniek [123].

Neuroendokrinná hypotéza
Uvažuje sa hlavne o poruche funkcie štítnej žľazy a hyperaktivitu systému hypotalamus 

– hypofýza – nadoblička s nadprodukciou kortizolu. Hyperkortizolémia vedie k smrti CA-3 
neurónov hipokampu a k jeho atrofii. Neurotoxický efekt je intracelulárne sprostredkovaný 
redukciou glukózového transportu, zvýšením glutamátu, Ca2+ a poklesom BDNF (Brain 
Derived Neurotrophic Factor). To vedie k redukcii dendritov, atrofii a smrti neurónu. V sú-
časnosti poznáme neuroprotektívny účinok niektorých tymostabilizátorov, antipsychotík 
a antidepresív. Dexametazónový supresívny test (DST) za fyziologických podmienok vedie 
spätnoväzbovo k supresii kortizolémie. Pri depresii, obzvlášť ťažkej a endogénnej, k supresii 
nedochádza. DST má vysokú špecifictu – 80 až 95 %, ale len 45 % senzitivitu. V klinickej praxi 
sa tento test štandardne nevyužíva [28, 79]. Abnormality osi HPA a funkcie štítnej žľazy bývajú 
často prítomné aj v eutýmnom stave [68]. V súčasnosti niet pochybnosti o tom, že bipolárna 
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porucha je z hľadiska klinického obrazu aj z hľadiska terapeutickej odpovede heterogénna 
[60]. Zmiešaná mánia má biologické charakteristiky po dobné depresii: dysregulácia neuro-
endokrínnej osi hypo talamus-hypofýza-nadobličky (HPA), nonsupresia po podaní dexame-
tazónu, zvýšené hladiny kortizolu v likvo re aj v plazme, zmeny neurotransmisie monoamínov. 
Niektorí autori zastávajú názor, že aktivita osi HPA je iná u pacientov so zmiešanou mániou 
ako u pacientov s čistou mániou a nonsupresia dexametazónu by mohla predstavovať state 
marker pre depresiu a zmiešanú mániu [102]. G. Parker a kol. vyvinuli v priebehu posledných 
20 rokov škálu na hodnotenie objektívnych – pozorovateľných psychomotorických porúch 
ako jadrového príznaku melanchólie – CORE [118]. Okrem iného, porovnávali rôzne subtypy 
depresií s dexametazónovým supresívnym testom. Melancholickí pacienti s minimálnym skóre 
(8 bodov) v CORE mali približne 30 % pozitivitu v DST, kým pri maximálnom skóre CORE bola 
pozitivita DST 90 %. Validita CORE pre melanchóliu bola teda overená aj biologickým mar-
kerom. Dexametazónový supresívny test a skrátená REM latencia s redukciou 3. a 4. NREM 
štádia spánku patria k biologickým markerom melancholickej depresie [121].

Hyperfunkcia štítnej žľazy môže imitovať obraz mánie alebo dysfórie, ale aj depresie. 
Hypofunkcia môže spôsobovať depresívny syndróm. Pri BP s rýchlymi cyklami a farmako-
rezistenciou môžu vysoké dávky tyroxínu viesť k remisii, pričom tento efekt je nezávislý na 
normofunkcii alebo hypofunkcii štítnej žľazy. Hormóny štítnej žľazy môžu byť tiež efektívne 
pri prelomení antidepresívnej rezistencie alebo pri augmentácii liečby antidepresívami [28] .

Hypotéza desynchronizácie biologických cyklov
Táto hypotéza predpokladá desynchronizáciu fyziologických pochodov v organizme. Pri 

depresii sa zisťujú patologické diurnálne výkyvy vylučovania hormónov (rastový hormón, 
kortizol, hormóny štítnej žľazy a tyreotropný hormón, prolaktín), telesnej teploty, vylučovania 
melatonínu. Cyklus spánok – bdenie vykazuje fázový posun a mení sa architektúra spánku – je 
skrátené celkové trvanie spánku, skrátená latencia REM fázy, redukcia hlbokého spánku (3 a 4 
NREM), zvýšený podiel aj denzita REM spánku. Aj v eutýmnom stave niektoré abnormality 
spánkovej architektúry pretrvávajú. Hypotézu desynchronizácie biologických cyklov podporuje 
aj antidepresívny, resp. promanický efekt spánkovej deprivácie a fototerapie, ktoré vedú k fá-
zovému posunu. Poruchy, respektíve desynchronizáciu cirkadiánnych rytmov, a biologických 
rytmov vôbec, môžeme pozorovať obzvlášť pri melancholickej depresii – ranné pesimá, skoré 
prebúdzanie sa zo spánku o dve hodiny skôr než obvykle pacient zvykne vstávať, diurnálne 
kolísanie sérových hladín hormónov, melatonínu a jadrovej telesnej teploty [13, 28]. Centrom 
cirkadiánnej rytmicity je nucleus suprachiasmaticus v hypotalame. Okrem riadenia viacerých 
cirkadinánnych cyklov v organizme reguluje nucleus suprachiasmaticus aj vylučovanie mela-
tonínu, ktoré je najvyššie v noci medzi 3. – 5. hodinou. Informácia o striedaní dňa a noci sa do 
tohto jadra dostáva cez sietnicu [126]. Okrem cirkumdiánnych zmien pri depresii poznáme 
aj cirkumanuálne zmeny – jarné a jesenné recidívy afektívnych epizód. Zimná depresia máva 
depresívne epizódy na jeseň a v zime, pričom v lete a na jar je prítomná eutýmia alebo hypo-
mánia a mánia. Fototerapia má pri liečbe depresie dokázanú účinnosť. Cirkumlunálne zmeny 
afektivity pozorujeme pri predmenštruačnej depresii [132].
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Neuroanatomické hypotézy
Zobrazovacie metódy zatiaľ prinášajú pri BP menej konzistentné výsledky. Vzhľadom 

na náročnosť týchto vyšetrení sú aj výskumné súbory relatívne malé. Používa sa nukleárna 
magnetická rezonancia (MRI), funkčná magnetická rezonancia (f-MRI), pozitrónová emisná 
tomografia (PET), jednofotónová emisná tomografia (SPECT) a funkčná magnetická spek-
troskopia (MRS). Niekoľko štrukturálnych zobrazovacích štúdií prinieslo údaje o zmenšenom 
objeme v subgenuálnom prefrontálnom kortexe a o zvýšenom objeme corpus striatum. Po-
mocou nukleárnej magnetickej rezonancie sa kvantifikujú nešpecifické „T2 hyperintenzity“. 
PET a SPECT priniesli údaje o zníženom prietoku krvi počas depresívnych epizód a so zvýše-
ným prietokom krvi počas mánií, a to najmä v prefrontálnych oblastiach. Viaceré PET štúdie 
sledovali obsadenosť serotonínových a dopamínových receptorov počas mánie a depresie, 
no ich výsledky sú ťažko interpretovateľné [28].

Psychologické hypotézy
Psychologické hypotézy sa týkajú najmä unipolárnych depresívnych epizód, no v tera-

peutických aplikáciách sa týkajú aj bipolárnych depresií – kognitívne behaviorálny koncept 
naučenej bezmocnosti, koncept interpersonálnej psychoterapie a od nich odvodené postupy. 
Akiskal publikoval v roku 1975 [7] jeden z prvých pokusov o prepojenie psychologických a bio-
logických hypotéz depresie. Hypotézy týkajúce sa mánií sú pomerne špekulatívne. Je však 
dokázaný vplyv životných udalostí (stresových udalostí) na relaps depresií aj mánií, ako aj na 
ich chronifikáciu. Povšimnutiahodné je, že mánie sú častejšie spúšťané pozitívnymi životnými 
udalosťami než depresie. Praktické postupy odvodené od hypotézy sociálnych rytmov sa 
snažia o redukciu stresu pri plánovaní aktivít a pravidelnosť rytmu spánok a bdenie.

Neurokognitívne faktory pri BP sú relatívne novou a pomerne intenzívne študovanou ob-
lasťou. Zaujímavým faktom sú zistenia, že aj počas eutýmie, resp. remisie sú u pacientov s BP 
prítomné kognitívne abnormality, ktoré sa týkajú najmä udržania pozornosti, exekutívnych 
funkcií a verbálneho učenia [28]. Etiopatogeneticky sa pri poruche pozornosti počas eutýmie 
uvažuje aj o deficite noradrenalínu [68].

1.3 Indikátory bipolarity
Ako sme už uviedli, E. Kraepelin považoval klinický obraz unipolárnej melanchólie a bipo-

lárnej depresie za identický a jedinou možnosťou ako ich odlíšiť, bolo sledovanie dlhodobého 
priebehu poruchy – či sa u pacienta v minulosti, alebo v budúcnosti zistí manická alebo 
zmiešaná epizóda. Súčasné reprezentatívne učebnice psychiatrie, monografie venujúce sa 
afektívnym poruchám a množstvo časopiseckých publikácií tiež konštatuje, že bez poznania 
dlhodobého priebehu afektívnej poruchy nemožno odlíšiť unipolárnu depresívnu epizódu od 
bipolárnej [31, 43, 104, 124, 134]. Klinické pozorovania a výskum však poukazujú na priebe-
hové, symptómové, genetické a osobnostné charakteristiky a na špecifiká odozvy na liečbu, 
ktoré sa vyskytujú častejšie pri depresiách bipolárnych než unipolárnych. Ich súhrnný prehľad 
na základe analýzy širších literárnych zdrojov uvádzame v tabuľke č. 3. Pre niektoré indikátory 
sa opakovane potvrdil vzťah k bipolárnej poruche, predikčná hodnota mnohých z nich však 
zostáva neoverená.
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11 ročná prospektívna štúdia (Akiskal et al, 1995 [6]) sledovala 559 pacientov s veľkou 
depresívnou poruchou s cieľom určiť frekvenciu prechodu do BP II. V tejto štúdii sa zistili 
charakteristiky, ktoré sa pri BP II vyskytujú častejšie než pri unipolárnej depresívnej poruche: 
prvá depresívna epizóda v mladom veku; vyššia rekurencia depresívnych epizód; častý abúzus 
psychoaktívnych látok; mierne antisociálne prejavy; výrazná sociálna dysfunkčnosť pacien-
ta [6]. Pri BP sa tiež častejšie vyskytujú atypické rysy depresie (hypersomnia, hyperfágia, 
hmotnostný prírastok), depresívne zmiešané stavy (depresia so súčasne sa vyskytujúcimi 
hypomanickými symptómami – napríklad depresia so zvýšenou iritabilitou, dynamogéniou, 
zrýchleným myslením s rozptýlenou pozornosťou) a habituálna instabilita temperamentu [6, 
30, 34, 36, 69, 124]. Rezistencia depresie na liečbu antidepresívami a farmakologicky indu-
kovaná hypománia tiež upozorňujú na BP II [44]. DSM-IV-TR síce vylučuje pri BP II zmiešaný 
stav, no zmiešané depresívne epizódy (veľká depresia + hypománia) sú pri BP II bežné a nové 
klasifikácie psychiatrických porúch to zrejme budú reflektovať [64].

V procese tvorenia DSM-5 navrhla pracovná skupina pre poruchy nálady diagnostické 
odporúčania pre bipolárnu depresiu. P. Mitchell a kol. [105] uvádzajú, že aj keď neexistuje 
žiadny výslovne špecifický prejav, ktorý by odlíšil unipolárnu depresiu od bipolárnej, existujú 
charakteristiky, ktoré sú častejšie pri bipolárnej depresii než pri unipolárnej (a naopak – cha-
rakteristiky, ktoré sú častejšie pri depresii unipolárnej než pri bipolárnej). Autori vychádzajú 
z metaanalýz výskumov psychopatologických prejavov prítomných pri veľkej depresívnej poru-
che a depresívnej epizóde pri bipolárnej poruche. V súčasnosti nie sú vypracované diagnostické 
kritériá pre bipolárnu depresiu, ktoré by boli vhodné pre výskum aj klinickú prax. Namiesto 
kategorickej definície sa odporúča dimenzionálny, tzv. „pravdepodobnostný prístup“ („pro-
babilistic approach“) k diagnostike bipolárnej/unipolárnej depresie. U pacientov, u ktorých 
je aktuálne prítomná veľká depresívna epizóda, alebo u ktorých sa v minulosti niekedy veľká 
depresívna epizóda vyskytla a doposiaľ neprekonali manickú epizódu, je väčšia pravdepodob-
nosť diagnózy depresie v rámci bipolárnej poruchy I, než v rámci unipolárnej depresie, ak je 
prítomných 5 a viac z uvedených bipolárnych rysov – indikátorov. V tabuľke č. 2 sú uvedené 
bipolárne indikátory a tiež rysy pravdepodobné pre unipolárnu depresiu – indikátory unipo-
lárneho priebehu depresie [58, 105]. Mnohé z uvedených indikátorov bipolarity sú zároveň 
aj navrhovanými kritériami pre poruchu bipolárneho spektra (pozri časť 2.2.2. – Koncepcia 
bipolárneho spektra) [40]. Autori „pravdepodobnostného prístupu“ k diagnostike depresie 
však konštatujú, že tieto kritériá by mali byť v budúcnosti overené ďalším výskumom. Bipo-
lárne indikátory uvedené v tabuľke č. 2 sa týkajú MDE v rámci BP I, ale nie BP II. Dôvodom je 
nedostatok adekvátnych štúdií (fenomenologických, priebehových, intervenčných) pre BP II 
ako samostatnú diagnózu. BP II totiž často býva diagnosticky „schovaná“ v súboroch s BP I, 
alebo v súboroch s MDD, alebo je dokonca vylučujúcim kritériom pre zaradenie do štúdií. 
Táto skutočnosť odzrkadľuje súčasný suboptimálny stav poznania BP II. Autori však uvádzajú, 
že hypersomnia, hyperfágia a nárast hmotnosti sú podľa doterajších výsledkov bipolárnymi 
indikátormi aj pre BP II. Pri BP II sa však oproti unipolárnej depresii nezistil častejší výskyt 
psychomotorickej inhibície. Naopak, pri BP I sa psychomotorická inhibícia zisťuje častejšie 
než pri unipolárnej depresii [105].
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Tabuľka č.2  Navrhovaný „pravdepodobnostný“ prístup k diagnóze depresie v rámci Bipolárnej 
poruchy I u pacienta s veľkou depresívnou epizódou (súčasnou alebo v minulosti) 
bez zrejmej anamnézy mánie [podľa 105].

VYŠŠIA PRAVDEPODOBNOSŤ  
BIPOLÁRNEHO PRIEBEHU

Ak je prítomných 5 a viac z nasledujúcich 
charakteristík, mala by byť zvažovaná  
diagnóza depresie v rámci bipolárnej poruchy I 

VYŠŠIA PRAVDEPODOBNOSŤ  
UNIPOLÁRNEHO PRIEBEHU

Ak je prítomných 4 a viac z nasledujúcich 
charakteristík, mala by byť zvažovaná  
diagnóza depresie v rámci unipolárnej depresie 

ZNAKY A SYMPTÓMY

•  hypersomnia a/alebo častejší spánok v priebehu 
dňa

•  hyperfágia a/alebo nárast telesnej hmotnosti
•  iné atypické symptómy depresie,  

ako napr. excesívna fyzická slabosť  
(„olovená“ ťažoba končatín)

• psychomotorická retardácia
•  psychotické rysy a/alebo patologické pocity viny
•  labilita nálady, hypomanické alebo manické  

symptómy počas depresívnej epizódy 

ZNAKY A SYMPTÓMY

•  nespavosť na začiatku spánku/skrátený spánok
•  pokles chuti do jedla a/alebo redukcia telesnej 

hmotnosti
•  normálna psychomotorika alebo zvýšená aktivita  

(resp. psychomotorická agitovanosť)
• somatické ekvivalenty depresie

PRIEBEH PORUCHY

•  skorý vznik prvej depresie v živote (<25 rokov)
•  anamnéza viacerých depresívnych epizód  

v minulosti (5 a viac epizód)

PRIEBEH PORUCHY

•  neskorší vznik prvej depresie v živote  
(viac ako 25 rokov)

•  dlhé trvanie súčasnej epizódy (viac ako 6 mesiacov)

RODINNÁ ANAMNÉZA

•  pozitívna rodinná anamnéza bipolárnej poruchy

RODINNÁ ANAMNÉZA

•  negatívna rodinná anamnéza bipolárnej poruchy

Pri porovnaní BP I a BP II sa pri bipolárnej poruche II častejšie zisťuje: výrazná prevaha 
depresívnej symptomatiky, častejší chronický priebeh, dlhšie trvanie depresívnych epizód a ich 
vyšší počet (ale možno aj menšia intenzita závažnosti), menej psychotických symptómov, 
častejšie rýchle cykly, vyššie suicidálne riziko a častejší výskyt u žien (pri BP I bez rozdielu 
prevalencie medzi pohlaviami) [64, 69, 83, 146]. Diagnóza BP II sa v dlhodobom priebehu 
javí ako stabilná, pri 10 ročnom sledovaní sa len u malého počtu pacientov zmenila diagnóza 
na BP I [51]. Prospektívna štúdia sledujúca 86 pacientov s BP II po dobu 13 rokov zistila, že 
pacienti strávili 53,9 % celkového času v symptomatickom stave s dominanciou depresívnych 
symptómov [81, 82]. Liečení pacienti s bipolárnou poruchou II strávia 37-krát viacej času 
v stavoch s depresívnymi symptómami než v stavoch s hypomanickými symptómami (93 % 
depresia, 4,5 % zmiešaný stav, 2,5 % hypománia) [81]. Závažnosť manického pólu poruchy je 
nižšia než pri BP I, no závažnosť depresívnej zložky poruchy a jej dopad na celkovú funkčnosť 
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pacienta (sociálne, rodinné a pracovné fungovanie a kvalita života) je pri BP II minimálne rov-
nako závažná [64]. Len manické epizódy bez depresívnych sa v dlhodobom priebehu bipolárnej 
poruchy vyskytujú u približne 5 % všetkých pacientov s BP [117].

Je viacero dôvodov, prečo BP uniká správnej diagnostike. Prirodzeným dôvodom je fakt, 
že mánia alebo hypománia sa prvýkrát u pacienta môže objaviť až po rokoch unipolárneho 
depresívneho priebehu poruchy. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že pri BP II má hypomá-
nia obvykle trvanie len niekoľko dní a jej klinický obraz nie je tak dramatický ako pri mánii. 
Subjektívne pacient ju obvykle nemusí prežívať negatívne (skôr naopak) a nemusí ju ani 
identifikovať ako patologický stav. Príznaky hypománie nie sú referovane spontánne, nie sú 
pociťované ako chorobné. Môžu byť dokonca aj sociálne výhodné aj keď môžu podnecovať 
kritiku zo strany okolia. [60]

Blízke okolie pacienta detekuje hypomániu ako patologickú zmenu dvakrát častejšie než 
samotný pacient (47 % vs. 22 %) [44]. Uvádza sa, že hypomániu možno lepšie diagnostikovať 
skôr podľa behaviorálnych prejavov, než na základe elevovanej nálady. Preto je dôležité pri 
vyšetrení a anamnestickom pátraní po možných hypomanických stavoch získať aj objektívnu 
anamnézu od príbuzných. Pacienti s BP pri samohodnotení zaznamenávajú podstatne viac 
depresívnych symptómov než manických [48]. Ďalším dôvodom nerozpoznania bipolarity 
u pacienta s BP II je fakt, že v priebehu života strávi niekoľkonásobne viac času v depresii než 
v hypománii a preto najčastejším dôvodom návštevy psychiatra býva depresia. K detekcii 
skrytej bipolarity významne napomáhajú sebahodnotiace dotazníky: Hypomania Checklist 
(HCL-32) [20], Mood Disorder Questionnaire (MDQ) [78, 131] a Bipolar Spectrum Diagnostic 
Scale (BSDS). U BSDS bola overená vysoká senzitivita a špecificita pre celé bipolárne spektrum 
vrátane BP II [112].

Hlavným dôvodom potreby včasnej detekcie bipolarity (aj s využitím indikátorov bipola-
rity) u pacientov s depresívnou epizódou je potreba adekvátnej liečby. Pri liečbe bipolárnej 
depresie v rámci BP I a BP II, (a zrejme aj v rámci iných porúch z bipolárneho spektra) nevy-
stačíme len s podávaním antidepresíva, ale je nutné pridať tymostabilizátor alebo atypické 
antipsychotikum. Nerozpoznanie bipolárneho charakteru depresie a jej liečba monotorea-
piou antidepresívami môže mať za následok dosiahnutie len parciálnej remisie, rýchly relaps 
depresie, rýchle cykly, indukciu hypománie, mánie alebo zmiešaného stavu, chronický priebeh, 
zhoršenie kvality života, sociálneho a pracovného fungovania, vyššie suicidálne riziko. Podľa 
rôznych výskumov, približne každá štvrtá (podľa voľnejších kritérií až každá druhá) veľká depre-
sívna porucha má bipolárny charakter, ktorý často nie je rozpoznaný a pacient nie je adekvátne 
liečený [21, 40, 45, 47, 124]. V 90-tych rokoch minulého storočia bol zrejmý výrazný nedo-
statok overených terapeutických postupov pre liečbu bipolárnej depresie [156]. V súčasnosti 
evidujeme nové overené možnosti farmakologickej liečby bipolárnej depresie, no overených 
možností liečby mánie je viac. Špecifiká liečby BP II sú oproti BP I menej zreteľné a sú aj me-
nej podporené adekvátnymi medicínskymi dôkazmi, keďže v porovnaní s BP I a unipolárnou 
depresiou je ich k dispozícii podstatne menej. Ešte nejasnejšia situácia je v oblasti afektívnych 
porúch s podprahovými bipolárnymi prejavmi alebo charakteristikami – cyklotýmia alebo 
hypertýmia s nasadajúcou depresívnou epizódou, zmiešané depresie (plne vyjadrená depre-
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sívna epizóda + hypománia, alebo tri a viac hypomanických symptómov), antidepresívami 
indukované hypománie, recidivujúca depresia s pozitívnou rodinnou anamnézou bipolárnej 
poruchy, alebo so začiatkom vo veku do 25 rokov atď. Keďže ich samotné diagnostické ohra-
ničenie nie je exaktné, nie sú exaktné ani terapeutické odporúčania. Komplikovanosť liečby BP 
je zakotvená inherentne v samotnom bipolárnom charaktere poruchy – polárne sa odlišujúce 
poruchy emotivity, rekurencia, potreba dlhodobej liečby. Neadekvátna liečba môže byť od-
razom nesprávnej diagnostiky [87]. Je vysoko pravdepodobné, že časť pacientov s diagnózou 
unipolárnej depresie s rezistenciou na antidepresíva sú práve pacienti s nerozpoznanou bipo-
lárnou poruchou [18, 29, 103, 113, 151]. K používaniu antidepresív pri BP nie je jednotný postoj. 
Pri dominancii depresívneho pólu v dlhodobom priebehu sa akceptuje väčšia opodstatnenosť 
použitia antidepresív. Z tohto dôvodu (okrem iných) navrhovala International Society for 
Bipolar Disorder (ISBD) zaviesť do terminológie v DSM-5 termín „predominantná polarita“. 
Zároveň ISBD navrhovala zaradiť do DSM-5 exaktnejšiu definíciu termínu „tretment-emergent 
manic switch“ (liečbou indukovaný prešmyk do mánie), ktorý sa musí objaviť do 8 týždňov 
od začatia/zmeny liečby a je charakterizovaný plne vyjadreným hypomanickým, manickým 
alebo zmiešaným afektívnym syndrómom v trvaní minimálne dvoch po sebe idúcich dní, 
počas ktorých uvedené syndrómy trvajú viac ako 50 % celkového času [144].
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Tabuľka č. 3  Súhrn klinických charakteristík u pacienta s aktuálnou alebo minulou  
unipolárnou depresívnou epizódou, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť budúcej 
zmeny unipolárneho na bipolárny.  
[podľa 1, 12, 26, 35, 37, 39, 43, 72, 74, 77, 78, 82, 88, 104, 105 107, 119, 135]

I. Aktuálne klinické príznaky počas depresie:
• atypické príznaky depresie:
 - hypersomnia 
 - hyperorexia, nárast hmotnosti 
 - depresívna ochablosť, ťažkopádnosť (pocit ťažkých rúk alebo nôh)
• výrazné zmeny psychomotoriky:
 - psychomotorická retardácia 
 - stupor 
 - psychomotorický nepokoj
•  psychotické rysy (kongruentné) – patologické pocity viny (aj pri miernejšej, nepsychotickej depresii)
•  sezónne rysy (depresívna epizóda v jeseni – zime; eutýmia/hypománia/mánia na jar a v lete)
• podráždenosť, iritabilita
• emočná labilita – zrýchlené myslenie
•  zmiešaný depresívny stav („depresia + hypománia“)
• zvýšená zhovorčivosť/potreba neustále rozprávať
• nesústredenosť
• reaktibilita nálady

II. Priebeh, komorbidita, reakcia na antidepresíva
•  vznik depresie v popôrodnom období  

(do 1 mesiaca – DSM-IV-TR; G. Sachs uvádza až do pol roka [135])
• vznik depresie v adolescencii; vek 15—19 (až 24) rokov
• vznik depresie v prepubertálnom období (pod 15 rokov)
• kratšie trvanie depresívnej epizódy (menej ako 3 mesiace)
•  rýchle cykly (4 a viac depresívnych epizód/rok) – rezistencia na antidepresíva (3 a viac antidepresív)
• farmakologicky indukovaná hypománia
• komorbidita s abúzom alebo závislosťou od psychotropných látok
•  komorbidita s úzkostnými poruchami (obzvlášť panická porucha, obsedantno-kompulzívna porucha)
•  komorbidita s hraničnou poruchou osobnosti – časté suicidálne pokusy – vyšší počet prekonaných 

depresívnych epizód – viac ako 5

III. Prítomnosť bipolárnej poruchy v pokrvnom príbuzenstve
• obzvlášť prvostupňový príbuzní s bipolárnou poruchou I a II

IV. Osobnostné a sociálne prejavy
• mierne antisociálne prejavy
• hypertýmna osobnosť
• habituálna instabilita temperamentu
• dramatická biografia
• 3 alebo viac manželstiev
• v posledných 2 a viac rokoch časté zmeny zamestnania
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1.4 Vybrané indikátory bipolarity – prehľad literatúry
V nasledujúcom texte uvádzame prehľad literatúry týkajúcej sa niektorých vybraných 

indikátorov bipolarity a podrobnejšie sa zameriame na indikátory, ktoré budú sledované 
v rámci plánovaného výskumného projektu:

• Psychomotorické spomalenie
• Pocity viny, pokles sebahodnotenia
• Hypersomnia
• Zvýšená chuť do jedla
• Extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej energie
• Nárast hmotnosti
• Citlivosť v medziľudských vzťahoch
Medzinárodná spoločnosť pre bipolárne poruchy (International Society for Bipolar Disor-

ders – ISBD) považuje uvedené symptómy ako indikátory bipolarity [58, 105]. Psychmotorické 
spomalenie a pocity viny/pokles sebahodnotenia patria k melancholickým rysom depresie, 
ostatných päť symptómov (hypersomnia, zvýšená chuť do jedla, nárast hmotnosti, citlivosť 
v medziľudských vzťahoch, extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej ener-
gie) patrí k atypickým rysom depresie (podľa DSM-IV-TR). ISBD navrhovala zaviesť uvedené 
atypické symptómy depresie a psychomotorickú inhibíciu do znenia DSM-5 ako indikátory 
bipolarity. Insomniu s poruchou zaspávania považuje ISBD za unipolárny indikátor [58, 105]. 
V našom výskume chceme sledovať „etiopatogeneticky odlišný typ insomnie“ – nespavosť 
skoro ráno vo vzťahu k unipolárnej a bipolárnej depresii.

V DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition, APA, 2013) 
[17] navzdory predpokladom publikovaných v ostatných rokoch sa indikátory bipolarity ne-
nachádzajú. Nusslock a kol. (2011) vo svojej publikácii odôvodňujú, prečo boli proti zahrnutiu 
atypických symptómov depresie ako indikátorov bipolarity do DSM-5. Prítomnosť atypických 
symptómov depresie (a niektorých iných indikátorov bipolarity – napr. vznik prvej depresie 
v mladom veku, päť a viac prekonaných epizód MDE) môže poukazovať na pacienta s vyšším 
rizikom konverzie do bipolárneho priebehu a preto by mal byť v ďaľšom priebehu poruchy 
adekvátne prehodnocovaný. Autori uvádzajú, že samotná prítomnosť indikátorov bipolarity 
u pacienta s MDD nie je doposiaľ dostačujúcim argumentom pre zmenu liečby – liečba ty-
mostabilizátormi a atypickými antipsychotikami, ktoré sú zaťažené viacerými významnými 
nežiadúcimi účinkami [116]. Napriek uvedenému, rôzni autori a pracovné skupiny odporúčajú 
pokračovať v systematickom overovaní rôznych charakteristík depresívnej epizódy ako indi-
kátorov bipolarity [17, 116].

ISBD považuje prítomnosť psychomotorickej inhibície počas veľkej depresívnej epizódy 
za indikátor bipolarity [58, 105]. Psychomotorická inhibícia podľa DSM-IV-TR patrí k me-
lancholickým rysom, resp. podľa MKCH-10 k somatickému syndrómu depresie. Rovnako aj 
psychomotorický nepokoj, teda kvantitatívne opačný stav, patrí podľa uvedených klasifikácií 
k melancholickým rysom depresie, resp. somatickému syndrómu depresie. Inhibovaná (retar-
dovaná) depresia sa prejavuje depresívnym syndrómom so spomaleným psychomotorickým 
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tempom, anergiou, abuliou, zníženou aktivitou [23, 87, 134]. Agitovaná depresia sa prejavuje 
depresiou so zrýchlenou psychomotorikou, zvýšnou aktivitou, impulzivitou, iritabilitou, in-
trapsychickou tenziou a agitovanosťou, často býva spojená s insomniou a anorexiou. Nála-
da býva dráždivá. Je pri nej zvýšené riziko suicidálneho konania. [60]. Často môže vzniknúť 
diferenciálno-diagnostický problém, či ide o agitovanú depresiu, alebo zmiešaný afektívny 
stav [23, 87, 88, 134]. Podľa niektorých zdrojov – zmeny psychomotoriky počas MDE vôbec, 
či už psychomotorická agitovanosť, alebo inhibícia, svedčia skôr o bipolárnej poruche než 
o unipolárnej depresii [4, 23, 87, 105, 119, 120].

ISBD považuje atypické symptómy depresie za indikátory bipolarity. Postoj rôznych 
autorov, resp. rôznych vedeckých tímov k atypickým symptómom ako indikátorom bipo-
larity však nie je jednotný. Podľa F. Benazziho (2000) [32] je pri depresii s atypickými rysmi 
dvojnásobná pravdepodobnosť, že pacient bude mať (alebo už má) bipolárny priebeh a nie 
unipolárny. Asi u 1/3 pacientov je atypickosť/non-atypickosť depresívnej epizódy u jedného 
a toho istého pacienta pri rôznych depresívnych epizódach nestabilná [94, 25]. Vidíme istú 
podobnosť s nestabilným priebehom už spomínaných foriem agitovanej/inhibovanej depresie 
v dlhobom priebehu poruchy [23].

Podľa DSM-IV-TR pri diagnóze MDE s atypickými rysmi nesmú byť splnené kritériá pre MDE 
s melancholickými rysmi. Psychomotorická inhibícia alebo agitovanosť tiež patria k melan-
cholickým rysom depresie [86, 140]. Klinická prax a aj výskum v tejto oblasti však poukazujú 
na skutočnosť, že atypické depresívne symptómy a psychomotorická inhibícia sa pri bipolárnej 
depresii (BP I) vyskytujú častejšie než pri depresii unipolárnej [23, 43, 107]. Pri BP II sa atypic-
ká depresia kombinuje zrejme skôr s psychomotorickou agitovanosťou, než inhibíciou [23, 
31, 37, 105]. Patologické pocity viny patriace k melancholickým rysom, sú tiež indikátorom 
bipolarity. ISBD z tohto dôvodu navrhovala do DSM-5 zmenu – aby počas jednej a tej istej 
depresívnej epizódy bola možná paralelná existencia melancholických a atypických depre-
sívnych symptómov. DSM-5 publikovaná v tomto roku však tento návrh neakceptovala [17].

Štúdia publikovaná J. Angstom a kol. v roku 2009 [23] porovnáva fenomenológiu veľkej 
depresívnej poruchy a BP II, sledujúc pacientov v piatich vyšetreniach v priebehu 20 rokov 
(vek pacientov pri prvom vyšetrení bol 20 rokov). U 61 pacientov (n = 591) sa identifikovala 
v priebehu afektívnej poruchy pri niektorej depresívnej epizóde psychomotorická agitovanosť 
a pri inej epizóde (u toho istého pacienta) psychomotorická inhibícia. Agitovaná depresia bola 
prítomná rovnako často pri MDD (55,5 %) ako aj pri BP II (61,8 %), kým inhibovaná (retardo-
vaná) depresia bola častejšia pri BP II (60,7 %) než pri MDD (36,6 %). Zastúpenie pacientov so 
„striedajúcimi sa“ agitovanými a inhibovanými depresiami v priebehu 20 ročného sledovania 
bol vyšší u pacientov s BP II než u pacientov s MDD (44 % vs. 21 %) – čo poukazuje na väčšiu 
viazanosť psychomotorických zmien na bipolárne než unipolárne afektívne poruchy. Agitovaná 
depresia bola prítomná pri jednom vyšetrení u 40 % pacientov. Kumulatívne v priebehu celého 
sledovania (5 vyšetrení v priebehu 20 rokov) to bolo u 59 % pacientov. Inhibovaná depresia 
bola prítomná pri jednom vyšetrení u 34 %, kumulatívne u 49 % pacientov. Agitované aj inhi-
bované depresívne epizódy sa nelíšili v anxióznej symptomatike, s výnimkou panickej poruchy 
a panických atakov, ktoré boli častejšie pri agitovanej depresii. Pacienti s BP I neboli v celej 
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štúdii hodnotení pre ich malý počet. Autori tiež overovali hypotézu, či agitované depresie 
predstavujú zmiešaný afektívny stav. Hypotéza mala byť potvrdená zistením, že agitované 
depresie sú častejšie bipolárne než unipolárne (kým inhibované depresie naopak) a že sú pri 
nich častejšie prítomné indikátory bipolarity. Hypotéza sa však v tejto štúdii nepotvrdila. 
Výsledky ukazujú, že súbor s agitovanou aj inhibovanou depresiou je častejší pri BP II ako pri 
MDD (43,8 % vs. 21,2 %). Rodinná anamnéza mánie bola častejšia u pacientov, u ktorých sa 
objavovala len inhibovaná depresia [23].

Jedným z prvých výskumov s dostatočne veľkými súbormi, ktoré sa zameriavali na diferen-
ciáciu indikátorov bipolarity, bola práca H. Akiskala a kol. z roku  1983 [9]. U 20 % z 206 am-
bulantných pacientov s dovtedy unipolárnou depresiou (diagnostikovanou podľa Diagnostic 
Criteria – Washington University approach [59]), teda u 41 pacientov, sa v priemernom období 
6,4 roka po prvej depresii rozvinula manická epizóda. Táto zmena polarity sa môže objaviť 
kedykoľvek v priebehu celého života, avšak väčšinou v adolescencii a rannej dospelosti. Súbor 
pacientov s bipolárnym priebehom porovnávali s 41 pacientmi s unipolárnymi depresiami. 
Jedným zo silných pozorovaných prediktorov bipolarity bola „hypersomnicko-retardovaná 
depresia“, resp. „anergická depresia s nadmernou spavosťou“, u ktorej bola prítomná hyper-
somnia a psychomotorická inhibícia. Tieto príznaky boli prítomné u 59 % bipolárneho súboru, 
ale len u 12 % unipolárneho súboru. Špecificita bola 88 % a prediktívna hodnota 83 % [9].

G. Parker a kol. vyvinuli v priebehu ostatných 20 rokov škálu na hodnotenie objektívnych 
– pozorovateľných psychomotorických porúch ako jadrového príznaku melanchólie – CORE 
[118]. Pri psychotickej depresii sa skôr prejavuje psychomotorická agitovanosť, resp. stupor, 
ktorý je extrémnym prejavom psychomotorickej inhibície. Autori tiež predpokladajú, že vek 
má výrazný vplyv na expresiu melancholických a atypických prejavov depresie. V mladšom 
veku sú pri melancholickej depresii menej výrazné prejavy psychomotorickej inhibície aj agi-
tovanosti. Rovnako aj pokles chuti do jedla a skoré budenie sa nad ránom považujú vo veku 
pod 40 rokov za málo časté, nakoľko u mladých ľudí sa ako prejav melanchólie objavuje skôr 
hypersomnia a hyperfágia (čiže atypické depresívne symptómy) ako kompenzačné prejavy. 
Z tohto dôvodu sa uvedený tím pri porovnávaní unipolárnej a bipolárnej depresie snaží o vy-
tvorenie vekovo porovnateľných súborov, resp. pacienta s bipolárnou depresiou pre štatistické 
porovnanie „párujú“ s rovnako starým unipolárnym pacientom rovnakého pohlavia [121]. V ro-
ku 2001 publikovala austrálska skupina autorov z Mood Disorder Unit v Sydney pod vedením 
P. Mitchella [107] výsledky kontrolovanej, komparatívnej štúdie s veľmi kvalitným dizajnom, 
ktorej cieľom bolo zistiť symptómové odlišnosti medzi bipolárnou a unipolárnou depresiou. Ak 
by takýto komplex symptómov existoval, môže to zásadne pozitívne ovplyvniť včasnú detekciu 
bipolárnej poruchy, čo spolu s adekvátnou liečbou môže výrazne zlepšiť priebeh. K súboru 39 
pacientov s MDE v rámci BP I bolo vybratých 39 pacientov s MDE v rámci MDD; súbory tvorili 
hospitalizovaní aj ambulantní pacienti. Oba súbory sa zhodovali v pohlaví, veku aj zastúpení 
melancholických epizód a závažnosti depresie. Unipolárny aj bipolárny súbor bol tvorený me-
lancholickými MDE (n = 2x20) a non-melancholickými MDE (n = 2x19) depresiami. Bipolárny 
súbor sa v porovnaní s unipolárnym viac a častejšie prejavoval psychomotorickou inhibíciou 
a depresiou s kombináciou melancholických a atypických depresívnych symptómov a po-
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zitívnou anamnézou psychotických depresií v minulosti. Psychmotorické poruchy sledovali 
pomocou škály CORE s hodnotením intenzity 1 – 3 body pre každú položku. Psychomotorická 
agitovanosť bola v oboch súboroch rovnako často a intenzívne zastúpená. Priemerná hodnota 
psychomotorickej inhibície bola 4,6 bodu pri BP I vs. 2,8 bodu pri MDD. Tieto výsledky platia 
pre bipolárny versus unipolárny súbor, či už boli v unipolárnom aj bipolárnom súbore navzá-
jom porovnávané len melancholické depresie, alebo všetky subtypy depresií. Pri sledovaní 
atypických symptómov depresie sa zistilo, že extrémna ťažoba končatín a hypersomnia sú 
signifikantne častejšie pri BP I než pri MDD. Tiež zistili, že pacienti s MDD trpia signifikantne 
častejšie sťaženým zaspávaním, anxietou a majú častejšie tendenciu obviňovať iných, než 
pacienti s BP I. Nezistil sa však signifikantný rozdiel v tendencii sebaobviňovania. Autori označili 
tento komplex symptómov pri veľkej depresívnej epizóde ako „bipolárny znak“, respektíve 
„bipolárny charakter poruchy“ („bipolar signature“). Má pomôcť predikovať polaritu budúceho 
priebehu afektívnej poruchy v situáciách, kde bipolarita zatiaľ nebola zreteľne potvrdená. 
Autori v čase publikovania ich výskumu uviedli, že v literatúre, prevažne v monografiách, boli 
v minulosti popísané podobné výsledky a pozorovania, avšak porovnateľnosť a rovnocennosť 
súborov mala určité rezervy [107].

V inej štúdii [104] bola agitovanosť pozorovaná u 61,5 % bipolárnych vs. 34,6 % unipolár-
nych melancholických depresií, kým psychomotorická inhibícia bola v bipolárnom súbore 
v 66,7 % a v unipolárnom súbore v 37 %. Predpokladá sa, že určitý „arousal“ počas depresie 
predstavuje bipolárnu podstatu poruchy. Autori však upozorňujú, že v ich bipolárnom súbore 
bolo len 17 pacientov s BP I a 10 pacientov s BP II. Aj súčasné výskumy sledujúce poruchy psy-
chomotoriky pri depresii poukazujú na fakt, že pri BP I môže byť v depresívnej fáze častejšia 
psychomotorická inhibícia, kým pri BP II agitovanosť [105].

Ďalšia štúdia si stanovila za cieľ zistiť, či melancholická depresia je častejšia u bipolárnych 
pacientov než unipolárnych, a ak áno, tak ako je najlepšie klinicky definovateľná. Porovnávali 
83 bipolárnych (63 % žien) a 904 unipolárnych (67,5 % žien) pacientov troma spôsobmi: 
pomocou DSM-III-R [15]; pomocou CORE (škála pre melancholickú depresiu a poruchy psy-
chomotoriky pri depresii) a klinickým vyšetrením. Melanchólia bola najlepšie diferencovateľná 
podľa behaviorálnych prejavov psychomotorických zmien. Melanchólia podľa DSM-III-R bola 
prítomná u 68,7 % bipolárnych a 36,9 % unipolárnych pacientov; podľa klinického vyšetrenia 
69,9 % vs. 29,1 % a podľa CORE (skóre 8 a <) 59,0 % vs. 32,6 %. V bipolárnom súbore sa čas-
tejšie vyskytovali poruchy psychomotoriky – obzvlášť psychomotorická inhibícia a nadmerné 
sebaobviňovanie. V CORE bolo skóre pre psychmotorickú inhibíciu u bipolárnych pacientov 
4,18 bodu, kým u unipolárnych 2,14 bodu; a skóre pre psychomotorickú agitovanosť 2,22 
bodu pre bipolárnych a 1,63 bodu pre unipolárnych pacientov [106, 120]. F. Benazzi v roku 
2006 [37] publikoval výsledky štúdie, ktorá sledovala u 379 BP II a 271 MDD ambulantných 
pacientov s aktuálnou MDE symptómy, ktoré by mohli byť indikátormi bipolarity. Nábor bol 
priebežný a trval 6 rokov. Podľa odborných publikácií sa ako dva najviac použiteľné priere-
zové klinické markery afektívnej bipolarity ukazujú atypická depresia a zmiešaná depresia. 
Zmiešanou depresiou sa myslí MDE + 3 a viac hypomanických symptómov podľa DSM–IV-
-TR, pričom hypomanické symptómy museli byť v čase vyšetrenia prítomné aspoň 1 týždeň. 
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Depresívne symptómy, ktoré sa vyskytovali signifikantne častejšie pri BP II než pri MDD sú: 
nárast hmotnosti (22 % vs. 10 %), zvýšená chuť do jedla (27 % vs. 14 %), hypersomnia 
(37 % vs. 23 %), psychomotorická agitovanosť (34 % vs. 21 %), pocit bezcennosti (66 % vs. 
55 %). Výskyt psychomotorickej inhibície bol pri BP II aj MDD veľmi nízky (3,4 % vs. 5,5 %). 
Intra-epizodické hypomanické symptómy signifikantne častejšie pri BP II než pri MDD sú: 
roztžitosť, zrýchlené myslenie/zvýšený prísun myšlienok, iritabilita, psychomotorická agito-
vanosť, zvýšená zhovorčivosť, zvýšené riskantné správanie a zvýšené cieľavedomé konanie. 
Elevovaná nálada a zvýšené sebavedomie sa prirodzene neobjavili, kedže išlo o koexistenciu 
plne vyjadrenej depresívnej epizódy a niektorých hypomanických symptómov. Zastúpenie 
atypických rysov celkovo bolo u 53 % pacientov s BP II v porovnaní 29,1 % pacientov s MDD. 
Melancholické rysy boli prítomné u 12 % BP II pacientov vs. 13 % MDD pacientov. Zmiešaná 
depresia (MDE + 3 a viac hypomanických symptómov) bola prítomná u 63,5 % BP II pacientov 
a 34,6 % MDD pacientov. Rodinná anamnéza BP I+II bola pozitívna u 45 % BP II pacientov 
a u 16 % MDD pacientov. Priemerný vek v čase aktuálnej MDE bol u pacientov s BP II 41 rokov 
vs. 47 rokov u pacientov s MDD [37].

V súbore 240 pacientov s MDD bolo sledovaných všetkých 5 atypických depresívnych 
symptómov podľa DSM-IV. Hyperfágia a prírastok hmotnosti pozorovali u 21,3 %, hyper-
-somniu u 29,4 %, olovenú ťažobu končatín u 30 %, interpersonálnu hypersensibilitu u 51,9 % 
a reaktivitu nálady u 43,1 % pacientov (Parker a kol, 2002)[119].

V štúdii s pacientmi s MDE (251 pacientov s BP II a 306 pacientov MDD) sa zistila signifi-
kantne častejšia prítomnosť atypických depresívnych rysov u pacientov s BP II než u pacien-
tov s MDD (45,45 % vs. 25,45 %). Vo veku a zastúpení ženského pohlavia sa bipolárny súbor 
(41,7 r. a 70,5 %) v porovnaní s unipolárnym líšil (48,2 r. a 63 %) [32]. Otázny je vplyv veku na 
častosť výskytu atypických príznakov. Niektorí poprední autori uvádzajú, že so zvyšujúcim sa 
vekom klesá pravdepodobnosť výskytu atypických depresívnych symptómov a preto výsledky 
výskumov s bipolárnymi indikátormi, kde súbory neboli vekovo porovnateľné (konkrétne pou-
kazujúc aj na Benazziho výskum), považujú za nevalídne [107, 119]. Z tohto dôvodu realizoval F. 
Benazzi [31] ďalší výskum s pacientmi s aktuálne prítomnou MDE (MDD n = 126, BP II n = 187), 
kde zisťoval vplyv veku na signifikantnosť bipolárnych indikátorov (klinických symptómov, 
priebehových charakteristík aj rodinnej anamnézy). Aj po logistickej regresii (pridanie veku 
ako ďalšej variabilnej premennej) sa však vplyv veku na signifikantnosť všetkých indikátorov 
BP II nepreukázal. Depresívne symptómy, ktoré sa vyskytovali signifikantne častejšie pri BP II 
než pri MDD boli: nárast hmotnosti, zvýšená chuť do jedla, hypersomnia, psychomotorická 
agitovanosť, extrémna ťažoba končatín. Atypické rysy sa vyskytli u 50 % pacientov s BP II, 
kým u MDD pacientov len v 18 %. Melancholické rysy boli prítomné u 14 % BP II a 21 % 
MDD pacientov. Priemerný vek bol u BP II pacientov 40 rokov a u MDD pacientov 48 rokov. 
V  súbore BP II bola nespavosť skoro ráno signifikantne menej častá než v súbore MDD [31].

Podľa niektorých autorov a výskumov [35] nie sú psychomotorické zmeny základným, 
„jadrovým“ rysom melancholickej MDE a nemusia byť v jej priebehu prítomné. Poruchy 
psychomotoriky (agitovanosť aj retardácia) môžu byť prejavom intenzity melancholickej 
depresie, a nie jej „jadrovým“ prejavom. V štúdii, ktorá tieto výsledky priniesla, boli zaradení 
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pacienti so stredne ťažkou depresiou – boli liečení ambulantne – s veľmi nízkym podielom 
porúch psychomotoriky. Naopak, vo výskumoch s hospitalizovanými pacientmi boli zaradení 
pacienti s ťažkou MDE, kde poruchy psychomotoriky boli veľmi časté a preto označené za 
„jadrové“ rysy melanchólie [3, 35, 119].

Atypická depresia je častejšia u žien než u mužov. J. Angst a kol. [25] uvádzajú, že atypická 
depresia je úzko spojená so ženským pohlavím a BP II. Túto závislosť sledovali u 591 probandov 
z Zurišskej kohortovej štúdie (sledovanie v šiestich interview od r. 1978 do r. 1999). Spomedzi 
5 atypických depresívnych symptómov podľa DSM-IV (hyperorexia/hyperfágia, hypersom-
nia, excesívna fyzická únava a extrémna ťažoba rúk a nôh, hypersenzitivita na interper-
sonálne odmietanie) (tab. č. 4) identifikovali syndróm tvorený hyperorexiou, hypersomniou 
a excesívnou fyzickou únavou – tzv. „triadický koncept atypickej depresie“ („Triadic Concept 
of Atypical Depression“ – TAD). Prítomnosť 2 symptómov z 3 uvedených („2/3“) znamená 
diagnózu atypickej depresie. Takto definovaná atypická depresia bola častejšie prítomná u žien 
ako u mužov (44 % vs. 17 %) a častejšie prítomná pri BP II než pri MDD (40 % vs. 28,3 %). Frek-
vencia atypickej depresie podľa DSM-IV a podľa „TAD 2/3“ bola takmer rovnaká, či už pri BP II 
alebo pri MDD. Čo sa týka porúch psychomotoriky – 69 % pacientov s atypickou depresiou 
pri BP II malo prítomnú psychomotorickú inhibíciu, kým len 49 % pacientov s non-atypickou 
depresiou pri BP II malo prítomnú psychomotorickú inhibíciu. V skupine s MDD malo 46 % 
atypických depresií prítomnú psychomotorickú inhibíciu kým u non-atypických to bolo len 
33,3 %. Súhrné výsledky sa nachádzajú v tabuľke č. 5. Pri atypickej depresii je prítomná výrazná 
komorbidita so sociálnou fóbiou, migrénou a záchvatovitým prejedaním sa, ale nie s panickou 
poruchou a tenznou cefaleu. Hyperfágia a excesívna únava sú tesne spojené so sociálnou 
fóbiou, kým hypersensitivita na odmietnutie, zachovaná reaktivita nálady a hypersomnia 
štatistickú závislosť so sociálnou fóbiou nevykazujú. Toto je v určitom kontraste s Parkerovými 
výsledkami aj jeho hypotézou, že jadrom atypického depresívneho syndrómu je hypersenziti-
vita na odmietnutie, ktorá je spojená s komorbidnou sociálnou fóbiou a panickou poruchou. 
Podľa J. Angsta je hypersenzitivita na odmietanie skôr „trait“ faktorom, než „state“ faktorom. 
Autori upozorňujú na zistenie, že zhoršenie výkonu kognitívnych funkcií (zhoršenie pamäte 
a koncentrácie pozornosti, nerozhodnosť) je častejšie pri atypickej než non-atypickej depresii 
(85,9 % vs. 43 %). Veľmi zaujímavým zistením je, že vegetatívne symptómy – melancholické 
(typické – insomnia, pokles hmotnosti a anorexia) aj atypické (hypersomnia, hyperfágia, 
nárast hmotnosti) – sú v čase nestabilné a v priebehu času sa u toho istého pacienta menia. 
Súbor pacientov bol vyšetrovaný v 4 vyšetreniach, pričom len u 1/3 pacientov sa v priebehu 
dvadsaťročného sledovania ukázali byť vegetatívne symptómy ako stabilné. U časti týchto 
pacientov sa typické a atypické vegetatívne symptómy dokonca vyskytovali aj naraz počas 
tej istej epizódy (insomnia a hyperfágia; resp. hypersomnia a anorexia) [25].
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Tabuľka č. 4 [podľa 25] Atypické depresívne symptómy pri MDD a BP II

symptóm MDD (%) 
n = 88

BP II (%) 
n = 83

hypersomnia 62,5 74,7

hyperfágia 35,2 47,0

excesívna fyzická únava 44,3 60,2

interperson. hypersenzitivita 54,6 57,8

reaktivita nálady 85,2 88,0

strata energie 94,3 92,8

Skratky: BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha

Tabuľka č. 5 [podľa 25] Symptómy triadickej atypickej depresie (udávané hodnoty v %)

BP II (n = 41) 
atypická MDE

BP II (n = 35) 
non-atypická MDE

MDD (n = 37) 
atypická MDE

MDD (n = 51) 
non-atypická MDE

ranné pesimum 60,4 37,1 54,1 31,4

iritabilita 93,8 80,0 97,3 80,4

anorexia 66,7 57,1 54,1 60,8

hyperorexia 64,6 14,3 51,4 17,7

pokles telesnej váhy 47,9 17,1 37,8 47,1

nárast telesnej váhy 43,8 8,6 43,2 10,2

inhibícia 95,8 65,7 75,7 72,6

insomnia 66,7 57,1 78,4 60,8

hypersomnia 95,8 42,9 89,2 41,2

strata energie 100,0 82,9 97,3 92,2

motor. retardácia 68,8 48,8 46,0 33,3

nepokoj 70,8 48,6 56,8 49,0

strata záujmu 97,9 88,6 94,6 84,3

pokles libida 87,5 62,9 86,5 68,6

menejcennosť 87,5 68,6 83,8 74,5

sebaobviňovanie 91,7 62,9 78,4 54,9

beznádej 81,3 60,0 91,9 60,8

strach z maličkostí 68,8 28,6 48,7 27,5

Skratky:  BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
MDE – veľká depresívna epizóda
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Skupina autorov z Columbia University sledovala 165 pacientov s MDE so sezónnymi rysmi 
(v rámci MDD, BP I aj BP II). Závažnosť depresie bola signifikantne vyššia u bipolárnych než 
unipolárnych pacientov. Bipolárni pacienti mali viac psychomotorickej agitovanosti oproti 
unipolárnym. Pacienti s BP I mali v porovnaní s MDD pacientmi väčšie psychosociálne postih-
nutie. Trojica prejavov – nespavosť skoro ráno (predčasné ranné budenie sa), psychosociálne 
postihnutie a psychomotorická inhibícia boli častejšie u pacientov s BP I než BP II. Muži mali 
častejšie obsedantné a kompulzívne symptómy a suicidálne myšlienky, kým ženy častejšie 
priberali na váhe a mali sťažené zaspávanie. V rámci bipolárneho súboru psychomotorická 
inhibícia bola silným indikátorom mánie v minulosti, kým psychomotorická agitovanosť bola 
silným indikátorom hypománie v celkovom priebehu poruchy [66].

Ďalším pokusom o redukciu symptómov potrebných pre diagnózu atypickej depresie bola 
štúdia, ktorá v súbore 202 ambulantných pacientov s MDD a 281 ambulantných pacientov 
s BP II s aktuálnou MDE sledovala prítomnosť atypickej depresie podľa DSM-IV-TR a podľa 
„nových“ kritérií. Tieto kritériá vyžadovali pre diagnózu atypickej depresie okrem prítomnosti 
MDE prítomnosť len 2 atypických symptómov: hypersomnie a zvýšenej chuti do jedla. 
Frekvencia atypickej depresie bola prítomná podľa DSM-IV-TR v 42,8 % prípadov a podľa 
novej definície v 38,7 %, pričom v oboch prípadoch boli ďalšie významné charakteristiky 
takmer identické: vek, vek vzniku poruchy, ženské pohlavie, BP II, zmiešaná depresia a bipo-
lárna rodinná anamnéza. Pri overovaní platnosti „nových“ kritérií sa zistila diagnóza atypickej 
depresie podľa DSM-IV-TR u 86 % pacientov s atypickou depresiou diagnostikovaných podľa 
nových kritérií. Atypická depresia podľa nových kritérií (MDE s hypersomniou + hyperfágiou) 
bola tesne spojená s ostatnými atypickými depresívnymi symptómami podľa DSM-IV-TR: 
extrémna ťažoba rúk a nôh, hypersenzitivita na odmietnutie a zachovaná emočná reakti-
vita. Podľa DSM-IV-TR bola atypická depresia prítomná u 53,7 % pacientov s BP II vs. 27,7 % 
pacientov s MDD. Podľa definície (MDE + Hypersomnia + Hyperfágia) bola atypická depre-
sia prítomná u 65,1 % BP II pacientov versus 35,6 % pacientov s MDD. Nová, jednoduchšia 
definícia atypickej depresie bola tesne spojená s DSM-IV-TR definíciou atypickej depresie. 
Vzhľadom na väčšiu obtiažnosť detekcie zvyšných troch atypických symptómov (extrémna 
ťažoba rúk a nôh, hypersenzitivita na odmietnutie a zachovaná emočná reaktivita) v bežnej 
klinickej praxi navrhuje autor diagnostikovať atypickú depresiu na základe prítomnosti MDE 
a súčasnej prítomnosti hypersomnie a hyperfágie [30].

Podľa kritérií DSM-IV-TR je prítomnosť odkloniteľnosti nálady (prejasnenie nálady ako 
reakcia na pozitívne podnety; „mood reactivity“) pre atypickú depresiu zásadná – ak nie je 
prítomná, nie je možné diagnostikovať MDE s atypickými rysmi (hoci by bolo prítomných aj 
všetkých 5 ostatných atypických rysov). Podľa viacerých prác odkloniteľnosť nálady nie je 
pri atypickej depresii častejšia než pri depresii melancholickej alebo non-atypickej. Odkloni-
teľnosť nálady (bez ostatných atypických symptómov depresie) sa pri MDE nespája častejšie 
s pozitívnou bipolárnou rodinnou anamnézou. Z tohto dôvodu niektorí autori navrhujú, aby 
sa symptóm odkloniteľnosti nálady nepovažoval za atypický depresívny symptóm [25, 89]. 

Opodstatnenosti potreby symptómu zachovanej emočnej reaktivity počas MDE pre diag-
nózu atypickej depresie sa venovala aj štúdia s ambulantnými pacientmi – 164 pacientov 
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s MDD a 241 pacientov s BP II. Atypická depresia bola prítomná u 41,4 % pacientov. Zastúpenie 
špecifických rysov bolo v súbore BP II vs. unipolárnom nasledovné: psychotické rysy 8,7 % vs. 
7,9 %; melancholické rysy 13,6 % vs. 18,2 %; atypické rysy 53,5 % vs. 23,7 %; ženské pohlavie 
67,2 % vs. 60,3 %; priemerný vek v rokoch 41,9 vs. 47,0. V celom súbore bola reaktivita nálady 
signifikantne spojená s ostatnými atypickými symptómami (s výnimkou „leaden paralysis“) 
a vice versa. V súbore bipolárnych pacientov bola reaktivita nálady spojená s viacerými, ale 
nie všetkými atypickými symptómami, kým v súbore unipolárnych pacientov so žiadnym 
z atypických symptómov. BP II a reaktivita nálady boli signifikantne tesne spojené. Autor 
v záveroch konštatuje, že reaktivita nálady v DSM-IV-TR by mala byť zahrnutá do špecifických 
symptómov pre atypickú depresiu pri BP II, ale nie pre unipolárnu depresiu [36].

V epidemiologickej práci v Zurišskom súbore autori zistili frekvenciu atypických depre-
sívnych rysov u 60,2 % pacientov s BP II a u 47,8 % pacientov s MDD. Pri „minor bipolar 
disorders“ sa atypické rysy vykytovali v 40,7 % a u „minor depression v 26 % [22]. V inej 
štúdii, ktorej hlavným cieľom bola identifikácia hypomanických symptómov prítomných pri 
depresívnej epizóde v rámci unipolárno-bipolárneho kontinua sa zistili nasledovné údaje: 
V bipolárnom súbore (BP II, n = 389) zistili u 7,7 % psychotické rysy, u 12 % melancholické 
rysy, u 52,6 % atypické rysy, u 64,5 % zmiešanú depresiu a rodinnú anamnézu BP I+II u 44,7 % 
pacientov s BP II. Naproti tomu v unipolárnom súbore (MDD, n = 261) bolo zastúpenie vyššie 
uvedených znakov nasledovné: 8,45 %, 13,0 %, 28,7 %, 32,1 %, 15,35 % [38].

V rámci National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC), 
a National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism-funded survey u 18 a viacročných 
občanov USA boli sledované aj afektívne poruchy. Išlo o najväčší epidemiologický výskum 
psychiatrických porúch v USA. Depresívna porucha podľa DSM-IV-TR, či už súčasná alebo 
kedykoľvek v živote, bola zistená u 13 058 probandov. Sledovali aj rozloženie atypických 
depresívnych symptómov a porúch psychomotoriky u probantov s unipolárnou depresiou 
a bipolárnou poruchou. Poruchy psychomotoriky celkovo boli častejšie v bipolárnom súbore 
(79 % vs. 47 %), a to pri všetkých stupňoch depresie. Psychomotorická inhibícia bola prítom-
ná u 47 % bipolárnych a 25 % unipolárnych pacientov, kým psychomotorická agitovanosť 
u 69 % bipolárnych vs. 34 % unipolárnych pacientov. Zvýšená chuť do jedla a/alebo nárast 
hmotnosti boli prítomné u 44 % bipolárnych vs. 25 % unipolárnych pacientov; hypersomnia 
u 52 % vs. 31 %, pocity viny/ zníženého sebahodnotenia 84 % vs. 51 %, únavy 80 % vs. 59 %. 
Autori upozorňujú, že vzhľadom na ciele výskumu boli použité metódy, ktoré neumožňujú 
adekvátne porovnávať mnohé symptómy medzi unipolárnymi a bipolárnymi poruchami. 
Nepotvrdil sa častejší výskyt psychomotorickej inhibície pri BP, potvrdil sa ale častejší výskyt 
psychomotorických porúch celkovo (inhibície aj agitovanosti) pri BP a to aj pri slabšej intenzite 
depresie. Zásadnou limitáciou štúdie bolo, že nediferencovala BP I a BP II, respektíve autori 
upozorňujú na skutočnosť, že časť pacientov s BP II mohla zostať skrytá ako MDD [149].

V rozsiahlom súbore (n = 1832) boli porovnávaní pacienti s BP I (n = 863), BP II (n = 141), 
MDD (n = 708) a MDE – prvou epizódou v živote (n = 120). Išlo prevažne o hospitalizovaných 
pacientov (87,1 %). Významným limitom tejto štúdie bol jej retrospektívny charakter. Keďže 
šlo o hospitalizovaných pacientov, zastúpenie BP II bolo nízke. Pri niektorých premenných 
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(najmä melancholické a atypické depresívne rysy) použili diagnostické nástroje, ktorých 
výsledky znemožňujú porovnanie s výsledkami vychádzajúcim z DSM-IV-TR. Záverom autori 
konštatujú, že BP I je s ohľadom na demografické a klinické premenné výrazne odlišná afek-
tívna porucha v porovnaní s BP II a MDD, pričom pozícia BP II je niekde na pomedzí, bližšie 
k MDD, a teda BP II predstavuje aj menej závažnú poruchu. Tento „teoretický“ postoj k men-
šej závažnosti BP II a MDD, ako aj viaceré výsledky samotného výskumu, stoja v protiklade 
k súčasným poznatkom a teoretickým konštruktom. Pacienti s BP I mali najvyššiu celoživotnú 
incidenciu psychotických symptómov, kým pacienti s BP II 21,9 % a MDD 26,9 %. Pacienti 
s MDD boli starší než pacienti s BP II a tí boli starší než pacienti s BP I. Pacienti s BP I aj BP II 
mali menej melancholických rysov než MDD. Najviac atypických rysov depresie mali BP I, 
potom BP II a najmenej MDD. Psychomotorická inhibícia bola významne najnižšia pri prvej 
MDE v živote, kým pri BP I + II a MDD bola porovnateľná. V agitovanosti sa súbory nelíšili. 
Nespavosť skoro ráno ako aj diurnálne kolísanie nálady bolo pri všetkých súboroch rovnako 
vyjadrené. Pacienti s BP I mali signifikantne skorší vznik afektívnej poruchy než BP II (čo je tiež 
v rozpore so súčasnými poznatkami). Pocity viny a depersonalizácie sa v súboroch nelíšili [137]. 
V štúdii s atypickou MDE u ambulantných pacientov bol celkový súbor atypických depresií 
tvorený 64,2 % pacientmi s BP II, ostatní pacienti mali diagnózu MDD (90 pacientov s BP II 
a 50 pacientov s MDD). Ženy boli zastúpené v bipolárnom súbore v 81,1 %, v unipolárnom 
70 %, psychotické rysy v BP II súbore boli u 1,1 % a v unipolárnom súbore v 10,0 %. Závažnosť 
depresie bola na škále MADRS 27,7 vs. 27,8 bodu [34]. G. Perugi a kol. v súbore 86 pacientov 
s atypickou depresiou zistili v 32,5 % BP II a v 39,5 % poruchu z bipolárneho spektra [127]. 
V inej štúdii bol sledovaný vplyv pohlavia na klinický obraz depresie – v jednom súbore am-
bulantných pacientov s BP II sa zistili niektoré pohlavné rozdiely, no nie signifikantné. Žien 
bolo v celom súbore 67,3 %. Pri porovnaní oboch pohlaví sa zistilo nasledovné zastúpenie 
depresívnych prejavov u žien vs. u mužov: atypická depresia 57,5 % vs. 44,2 %; psychomoto-
rická agitovanosť 37,3 % vs. 26,2 % [33].

Skupina autorov z Columbia University sledovala 165 pacientov s MDE so sezónnymi rysmi 
(v rámci MDD, BP I aj BP II). Závažnosť depresie bola signifikantne vyššia u bipolárnych než 
unipolárnych pacientov. Bipolárni pacienti mali viac psychomotorickej agitovanosti oproti uni-
polárnym. Pacienti s BP I mali v porovnaní s MDD pacientmi väčšie psychosociálne postihnutie. 
Trojica prejavov – nespavosť skoro ráno, psychosociálne postihnutie a psychomotorická 
inhibícia boli častejšie u pacientov s BP I než BP II. Muži mali častejšie obsedantné a kompul-
zívne symptómy a suicidálne myšlienky, kým ženy častejšie priberali na váhe a mali sťažené 
zaspávanie. V rámci bipolárneho súboru psychomotorická inhibícia bola silným indikátorom 
mánie prekonanej v minulosti, kým psychomotorická agitovanosť bola silným indikátorom 
hypománie [66]. V ďalšej štúdii so sezónnymi depresiami sa u mužov zistila vyššia intenzita 
depresie, kým u žien hypersomnia, zvýšená chuť do jedla a craving po karbohydrátoch [92]. 
No aj pri nesezónnych depresiách sa pri unipolárnych zisťuje viac porúch spánku, poruchy 
chuti do jedla a straty hmotnosti, kým pri bipolárnych je častejšie diurnálne kolísanie nálady 
[49] a psychomotorická inhibícia [50].
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Suicidálna aktivita býva častejšia u pacientov s atypickou depresiou. V súbore 390 pacien-
tov s BP I a BP II autori sledovali výskyt atypickej depresie a jej súvis so suicidálnym pokusom. 
Pacienti so suicidálnym pokusom (aktuálne alebo v anamnéze) mali signifikantne častejšie 
atypickú depresiu, poruchu osobnosti z klastra B, komorbidnú úzkostnú poruchu a rodinnú 
anamnézu dokonaného suicídia. 28,7 % pacientov udalo aspoň 1 suicidálny pokus v živote. 
Títo pacienti mali podstatne častejšie atypickú depresiu než pacienti bez suicidálneho pokusu 
v anamnéze. Celková prevalencia atypickej depresie v súbore bola 21,7 % – medzi bipolár-
nymi atypickými depresiami boli 54,7 % BP I a 42,6 % BP II [136]. To poukazuje na fakt, že 
nielen BP II, ale aj BP I je typická atypickými depresívnymi symptómami. Vysoká prevalencia 
bipolarity v rodinnej anamnéze pacientov, ktorí aktuálne trpia atypickou depresiou potvrdzuje 
tesnú spojitosť atypických depresívnych rysov a bipolárneho spektra [3, 4, 136].

Je už dlho známe, že niektoré časové a priebehové charakteristiky depresívnej epizódy sú 
pri bipolárnej poruche častejšie alebo naopak menej časté než pri unipolárnej depresii. Pri 
bipolárnej depresii sú epizódy kratšie (približne 3 mesiace), ale častejšie než pri unipolárnej 
depresii. Trvanie depresívnej epizódy šesť a viac mesiacov sa považuje za indikátor unipola-
rity. Vznik prvej depresie v živote vo veku 25 rokov a skôr tiež patrí k indikátorom bipolarity; 
najvyššie riziko sa zistilo pre vek 15 – 20 rokov [105, 135].  V novšej štúdii Kroon a kol. (2013) 
uvádzajú, že zistili dva vekové vrcholy prvého výskytu afektívnej poruchy – pri BP I je to vo 
veku 15 – 24 rokov, druhý vrchol je vo veku 45 – 54 rokov. Pri BP II sa zistil len jeden vekový 
vrchol vzniku poruchy, a to vo veku 45 – 54 rokov. Nezistil sa žiaden významný súvis s pohlavím 
pacienta, sezónnosťou a životom na vidieku alebo v meste. Táto publikácia potvrdzuje vznik 
prvej depresívnej epizódy do 25. roka života ako indikátor bipolarity, ale len pre BP I [90]. 
Niektoré skríningové a diagnostické inštrumenty hodnotia rýchlosť vzniku a ústupu depre-
sívnej epizódy [77, 135], pričom náhly začiatok a koniec depresívnej epizódy je častejší pri BP, 
kým postupný vznik a postupný ústup depresie je častejší pri MDD [39, 40, 74, 88]. Rýchlosť 
rozvoja depresie predstavuje relevantnú klinickú charakteristiku, ktorá je však v klinickom 
výskume značne prehliadaná. Doposiaľ boli publikované len dve práce, ktoré systematicky 
sledovali rýchlosť rozvoja depresie. Oba výskumy mali retrospektívny charakter. V anglickom 
jazyku sa pre uvedený bipolárny indikátor v literatúre najčastejšie používa termín „Speed of 
onset of depressive episode“, ale aj „sudden onset of depression“ alebo „abruptly start of 
depression“ [39, 74, 77]. Časové ohraničenie „rýchleho rozvoja“ depresie nie je presne deter-
minované. U. Hegerl a kol. [74] v hypotéze ich práce definovali „rýchly rozvoj depresie“ ako 
dosiahnutie najväčšej intenzity depresívneho syndrómu z remisie v priebehu jedného mesiaca. 
Vo výsledkoch štúdie sa však pri bipolárnych depresiách dopracovali k mediánu 4 – 7 dní. G. Sa-
chs udáva, že definovať exaktnú časovú hranicu rýchlosti rozvoja depresie, ktorá by dokázala 
odlíšiť bipolárne depresie od unipolárnych, je ťažké a pri malom množstve relevantných a po-
užiteľných dát týkajúcich sa tejto problematiky zrejme aj predčasné. V tomto kontexte však 
považuje za užitočné predpokladať, že pri bipolárnej depresii ide rádovo o jeden až niekoľko 
týždňov, kým pri unipolárnej depresii ide o jeden až niekoľko mesiacov. Pomyselná časová 
hranica by teoreticky mohla byť približne 14 dní (z osobného ústneho zdelenia prof. Sachsa). 
V štúdii s rozsiahlym súborom (593 unipolárnych a 443 bipolárnych pacientov) bola porov-
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návaná fenomenológia bipolárnej a unipolárnej depresie a  ich priebehové charakteristiky. Išlo 
o pacientov s afektívnou poruchou (BP I a MDD), ktorí boli vyšetrení na pracovisku genetiky 
v rámci populačného genetického výskumu. U pacientov s veľkou depresívnou epizódou 
v rámci bipolárnej boli asociované nasledovné symptómy depresie: psychotické symptómy 
30,2 % v bipolárnom súbore vs. 10,5 % v unipolárnom súbore, diurnálna premenlivosť ná-
lady 59 % vs. 50,4 %, hypersomnia 42,8 % vs. 21,5 %, a kratšie trvanie depresívnej epizódy 
(29 týždňov v bipolárnom súbore vs. 60 týždňov v unipolárnom súbore). Pacienti s MDD boli 
charakterizovaní pocitmi viny alebo zníženého sebavedomia, poklesom energie a libida [62].

V našom výskume použijeme Súpis symptomatológie depresie – hodnotené lekárom 
(IDS-C) [133] – slovenská verzia adaptovaná z Príručky pre štruktúrovaný rozhovor pre Ha-
miltonovu stupnicu depresie (SIGH-D)* [150] a Súpis symptomatológie depresie (IDS-C) 
– (SIGHD-IDS) [84]. IDS-C umožňuje hodnotiť všetky atypické depresívne symptómy ako aj 
melancholické symptómy depresie.

Hamilton Psychiatric Rating Scale for Depression (HAM-D17) obsahuje položku pre škálo-
vanie psychomotorickej inhibície [71]. Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS) 
pre hodnotenie psychomotorickej inhibície položku nemá [109]. V týchto dvoch najznámej-
ších a najpoužívanejších škálach pre hodnotenie depresie neexistujú položky pre hodnotenie 
viacerých indikátorov bipolarity (hypersomnia, hyperfágia, prírastok telesnej hmotnosti, 
excesívna fyzická únava, citlivosť v medziľudských vzťahoch) – preto ich nebudeme používať.

Ďalšou škálou hodnotiacou uvedené depresívne symptómy je The Bipolar Depression 
Rating Scale (BDRS) [39]. Je to validizovaná škála pre bipolárnu depresiu, ktorá umožňuje 
škálovať aj hypomanické symptómy pri zmiešanej depresii. Ide však o pomerne novú škálu 
a jej používanie je zatiaľ relatívne málo rozšírené.
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2. VÝSKUMNÝ PROBLÉM
Na základe literárneho prehľadu a súčasnej úrovne poznatkov vyvstávajú otázky, ktoré 

sú dôležité pre klinickú prax. Je to predovšetkým problém správneho stanovenia diagnózy 
a odlíšenia depresívnej poruchy s unipolárnym priebehom od bipolárnej poruchy u pacientov 
s aktuálne prítomnou depresívnou epizódou. Toto odlíšenie môže znamenať podstatnú zmenu 
prístupu k liečbe, ale aj odlišný dôraz na vyhodnocovanie priebehu, dĺžky a frekvencie epizód 
a reakcie na liečbu. Na základe stanovených diagnostických kritérií by malo byť toto odlíšenie 
jednoznačné podľa priebehovej charakteristiky, no všeobecne sa potvrdzuje, že údaje o pre-
behnutej manickej či hypomanickej epizóde referujú pacienti zriedkavo. Navyše, depresívna 
epizóda môže byť prvou afektívnou epizódou v rámci bipolárnej poruchy a až ďalší priebeh 
umožní správnu diagnózu. Je však možné, že precízne psychopatologické hodnotenie aktuálnej 
depresívnej epizódy umožní stanoviť alebo predikovať bipolárny priebeh poruchy. Práve na 
túto možnosť je zameraná naša výskumná práca. Z literatúry sme vybrali psychopatologické 
charakteristiky depresívnej epizódy, ktoré sa vzťahujú k bipolárnemu priebehu a stanovili sme 
si ciele a hypotézy s cieľom vyhodnotiť význam týchto indikátorov v klinickej praxi.
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3. CIELE A HYPOTÉZY
Náplňou našej práce bolo sledovanie vybraných indikátorov bipolarity u pacientov s depre-

sívnou epizódou. Sledovali sme pacientov s unipolárnou depresiou a bipolárnou afektívnou 
poruchou.

Primárny cieľ: sledovanie vybraných psychopatologických indikátorov bipolarity u pa-
cientov s aktuálne prítomnou veľkou depresívnou epizódou a vyhodnotenie významnosti 
týchto ukazovateľov pre správnu diagnózu prítomnej afektívnej poruchy (unipolárnej alebo 
bipolárnej poruchy typu I a II).

Sekundárne ciele: Sledovanie frekvencie vybraných demografických a priebehových cha-
rakteristík, rodinnej anamnézy, psychiatrickej komorbidity a psychofarmakoterapie u pa-
cientov s aktuálne prítomnou veľkou depresívnou epizódou (unipolárnou alebo bipolárnou).

Hypotézy (formulované ako nulové) vo vzťahu k primárnym cieľom:
1. Frekvencia a závažnosť psychopatologických indikátorov bipolarity je zhodná u pacien-

tov s prítomnou veľkou depresívnou epizódou v rámci jednotlivej veľkej depresívnej 
epizódy alebo unipolárnej rekurentnej depresívnej poruchy v porovnaní s pacientmi 
s prítomnou veľkou depresívnou epizódou v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej 
poruchy II.

2. Pacienti s prítomnou veľkou depresívnou epizódou  v rámci unipolárnej depresívnej 
poruchy a bipolárnej poruchy sa neodlišujú v sociodemografických a priebehových 
ukazovateľoch.
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4. METODIKA
4.1 Typ štúdie

Neintervenčná prierezová klinická štúdia

4.2 Pacienti
Do štúdie boli postupne zaraďovaní pacienti Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice 

Trenčín vo veku 18 až 65 rokov s diagnózou súčasná veľká depresívna epizóda podľa kritérií 
DSM – IV – TR [16]. Týchto pacientov sme rozdelili do dvoch hlavných skupín: pacienti s uni-
polárnou depresiou a pacienti s depresiou v rámci bipolárnej poruchy (BP). Skupina pacientov 
s BP bola ďalej rozdelená na dve podskupiny: bipolárna porucha I (BP I) a bipolárna porucha 
II (BP II).

4.3 Zaraďovacie a vylučovacie kritériá
4.3.1 Zaraďovacie kritériá
1. Pre zaradenie do výskumného súboru musela byť u pacienta prítomná diagnóza veľkej 

depresívnej epizódy (klasifikácia podľa DSM-IV-TR) [16] v rámci:
• rekurentnej veľkej depresívnej poruchy (296.3x)
• veľkej depresívnej poruchy – prvá epizóda v živote (296.2x)
• bipolárnej poruchy I (296.5x)
• bipolárnej poruchy II (296.89).
Veľká depresívna epizóda môže byť ľahká, stredne ťažká alebo ťažká bez psychotických 

rysov (piaty číselný kód 1, 2 alebo 3). Klinicky stanovená diagnóza bola potvrdená podľa M.I.
N.I. Mini International Neuropsychiatric Interview – Slovenská verzia 5.0.0 DSM-IV (M.I.N.I.), 
s využitím modulu A – veľká depresívna epizóda a modulu D – (Hypo) manická epizóda [91].
2. Muži a ženy vo veku 18 až 65 rokov
3. Pacient podpísal informovaný súhlas

4.3.2 Vylučovacie kritériá
1. Depresívna epizóda s psychotickými rysmi podľa MKCH-10 (F 31.; F32.; F33.) [140]
2. Klinicky stanovená diagnóza depresívnej epizódy zaradená podľa MKCH-10 do kategórie 

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F 0x); Duševné poruchy a poruchy 
chovania vyvolané účinkom psychoaktívnych látok (F 1x); ďalej Postschizofrénna depresia 
(F 20.4) a Schizoafektívna porucha (F 25.x) alebo depresívna epizóda v rámci inej poruchy 
z okruhu schizofrénie.

3. Príznaky depresie zodpovedajú patologickému zármutku.
4. Pacient nie je schopný chápať zmysel vyšetrenia, nie je schopný dostatočne spolupracovať 

(napr. vážne narušenie kognitívnych funkcií), kvalitatívna porucha vedomia v priebehu 
ostatného mesiaca
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4.4 Sledované ukazovatele
Primárnym cieľom našej práce bolo sledovanie vybraných psychopatologických uka-

zovateľov pri depresívnej epizóde vo vzťahu k unipolárnemu alebo bipolárnemu charakteru 
afektívnej poruchy. Pomocou štandardizovanej hodnotiacej škály Inventory of Depressive 
Symptomatology – Clinician Rated (IDS – C; Súpis symptomatológie depresie – hodnotené 
lekárom) [133] sme ako indikátory bipolarity sledovali nasledovné psychopatologické uka-
zovatele:
a) Psychomotorické spomalenie
b) Pocity viny a bezcennosti
c) Hypersomnia
d) Zvýšená chuť do jedla
e) Extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej energie
f) Nárast hmotnosti za posledných 14 dní
g) Citlivosť v medziľudských vzťahoch
h) Nespavosť skoro ráno

Skórovanie položiek v IDS-C je založené na hodnotení od 0 až 3. Pre analýzy so zameraním 
sa na prítomnosť/ neprítomnosť indikátorov a nie ich intenzitu sme dichotomizovali skóre na 
položku 0 (znak neprítomný) a skóre 1 až 3 (znak prítomný). Pre výpočet korelačných koefi-
cientov sme ponechali hodnotenie 0 až 3. Symptóm „nespavosť skoro ráno“ nie je v súčasnosti 
všeobecne považovaný za indikátor bipolarity. Doposiaľ však bolo publikovaných len veľmi 
málo informácií o jeho vzťahu k unipolárnej a bipolárnej depresii [31, 104, 120], kým porucha 
zaspávania je považovaná za indikátor unipolárneho – depresívneho priebehu afektívnej 
poruchy [65]. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli sledovať aj vzťah symptómu „nespavosť skoro 
ráno“ k unipolárnemu alebo bipolárnemu charakteru afektívnej poruchy.

Ako sekundárne ciele našej práce sme sledovali vo vzťahu k depresívnej poruche a bipo-
lárnej poruche nasledovné ukazovatele:
I. Sociodemografické ukazovatele

• vek
• pohlavie
• aktuálny partnerský vzťah
• pracovná aktivita
• dosiahnuté vzdelanie

II. Priebehové ukazovatele
• počet mánií alebo hypománií alebo zmiešaných afektívnych epizód za posledný rok
• počet depresívnych epizód za posledný rok, vrátane súčasnej epizódy
• rýchle cykly (4 a viac epizód za posledný rok)
• vek v čase vzniku prvej depresívnej epizódy v živote
• dosiahnutie remisie po predchádzajúcej epizóde, chronický priebeh
• vznik depresie v popôrodnom období (len u žien)
• závažnosť terajšej depresívnej epizódy
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III. Rodinná anamnéza
U rodičov, starých rodičov, súrodencov, detí, ujov/tiet sa sledovali.
• výskyt samovrážd
• výskyt závislosti od alkoholu a drog
• výskyt schizofrénie
• výskyt depresie
• výskyt bipolárnej poruchy
• výskyt inej duševnej poruchy

IV. Psychiatrická komorbidita

V. Psychofarmakoterapia v čase vyšetrenia pacienta
• antipsychotiká
• tymostabilizátory
• antidepresíva
• benzodiazepíny

Charakteristiky diagnostických prostriedkov – škál použitých vo výskume
Klinickú diagnózu sme stanovovali podľa diagnostického systému DSM–IV–TR [16]. Pre 

potreby našej práce sme uprednostnili tento systém pred diagnostickým systémom MKCH-10 

[140], ktorý je v EU záväzný, nakoľko umožňuje diagnostikovať samostatne bipolárnu poru-
chu I a bipolárnu poruchu II. Veľká časť publikácií sleduje v danej problematike oba podtypy 
bipolárnej poruchy separátne.

Pre potvrdenie klinickej diagnózy sme vybrali M.I.N.I. medzinárodné neuropsychiatrické 
interview – Slovenská verzia 5.0.0 DSM-IV (M.I.N.I.) [91], keďže tento diagnostický nástroj je 
kompatibilný s MKCH-10 aj DSM-IV. Je široko používaný a overený.

Diagnózy afektívnych porúch sú:
• modul A – Veľká depresívna epizóda (Major depressive episode – MDE)
• modul D – (Hypo) Manická epizóda.
V našom výskume sme použili Súpis symptomatológie depresie – hodnotené lekárom 

(IDS-C) [133] – slovenská verzia adaptovaná z Príručky pre štruktúrovaný rozhovor pre Ha-
miltonovu stupnicu depresie (SIGH-D)* [150] a Súpis symptomatológie depresie (IDS-C) 
(SIGHD-IDS) [84]. IDS-C je dlhodobo používaná škála a je dobre overená, preto ju použijeme 
pre náš výskum na hodnotenie depresívnych symptómov ako indikátorov bipolarity. Použijeme 
slovenský preklad, ktorý bol realizovaný pod záštitou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. 
IDS-C je medzi známymi a overenými škálami depresie (napr. HAM-D, MADRS) jediná, ktorá 
hodnotí všetky atypické depresívne symptómy. V našej práci sú viaceré atypické depresívne 
symptómy sledované ako primárny cieľ.

Ďalej sme v našej práci sledovali sekundárne ciele – demografické a priebehové ukazovate-
le, rodinnú anamnézu, psychiatrickú komorbiditu a psychofarmakoterapiu (v čase vyšetrenia) 
– bližšie uvedené v protokole o zbere výskumných dát.
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4.5 Zber dát
Dáta boli získavané od pacientov počas vyšetrenia po podpísaní informovaného súhlasu 

a boli zaznamenávané do protokolu o zbere výskumných dát. Po každom zaradení jedného 
pacienta s BP I alebo BP II sme vyšetrili a zaradili (rešpektujúc zaraďujúce a vylučujúce kri-
tériá) jedného pacienta s veľkou depresívnou poruchou s aktuálne prebiehajúcou veľkou 
depresívnou epizódou.

4.6 Štatistické vyhodnotenie
Pri analýze vzťahu medzi prítomnosťou indikátorov bipolarity a diagnózou, ako aj pri ana-

lýze vzťahov v rámci sekundárnych cieľov (sociodemografické a priebehové charakteristiky, 
rodinná anamnéza, psychiatrická komorbidita a psychofarmakoterapia v čase vyšetrenia) sme 
použili Pearsonov chi-kvadrát test. Na posúdenie vzájomného vzťahu jednotlivých sledova-
ných indikátorov sme použili Spearmanov test. Na štatistickú analýzu sme použili softvér 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Version 15).

4.7 Etické aspekty výskumu
Výskum mal charakter neintervenčnej prierezovej klinickej štúdie. Výskum bol schválený 

Etickou komisiou Fakultnej nemocnice Trenčín dňa 7. 6. 2010. Podmienkou zaradenia pacienta 
do výskumu bolo podpísanie informovaného súhlasu.
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5. VÝSLEDKY
5.1 Základná charakteristika súboru

Do výskumu sme zaradili 104 pacientov so súčasnou veľkou depresívnou epizódou (major 
depressive episode – MDE) a rozdelili ich do dvoch súborov. Prvý súbor (unipolárny súbor) 
je tvorený pacientmi s veľkou depresívnou poruchou (n = 52). Druhý súbor (bipolárny súbor) 
je tvorený pacientmi s bipolárnou poruchou (BP). Bipolárny súbor sme ďalej rozdelili na dva 
podsúbory – pacienti s bipolárnou poruchou I (n = 26) a pacienti s bipolárnou poruchou II 
(n = 26). U ôsmich pacientov, ktorí boli referovaní s diagnózou veľkej depresívnej poruchy 
(major depressive disorder – MDD) sme na základe podrobnej anamnézy, údajov od príbuz-
ných, štúdiu dostupnej zdravotnej dokumentácie a analýzy priebehu afektívnej poruchu 
zistili v minulosti prekonanú hypomanickú epizódu a týchto pacientov sme preklasifikovali 
na bipolárnu poruchu II (BP II). U pacientov s bipolárnou poruchou I (BP I) bola táto diagnóza 
známa a správne diagnostikovaná už pred naším vyšetrením.

5.2 Sociodemografické charakteristiky súboru
Pacienti boli vo veku 19 až 64 rokov, pričom 75 % z nich boli ženy. V bipolárnom podsú-

bore BP I bolo 65,4 % žien a v podsúbore BP II 84,6 % žien. V zastúpení ženského pohlavia 
sme v súboroch BP, BP I a BP II nezistili signifikantne častejší výskyt žien než v súbore MDD. 
Priemerný vek v celkovom bipolárnom súbore bol 44,7 rokov, v BP I súbore 47,8, v BP II súbore 
41,6 a v MDD súbore 48,1 rokov. Zamestnaných bolo 55,8 % MDD pacientov, 46,2 % BP II 
pacientov, 19,2 %  BP I pacientov a 32,7 % BP pacientov. Zistili sme, že pacienti v súbore BP  
(χ2 = 9,411; df = 1; p = 0,002) a BP I (χ2 = 5,613; df = 1; p = 0,017) boli signifikantne menej často 
zamestnaní než pacienti s MDD, kým pri porovnaní súboru BP II a MDD sme signifikantný 
rozdiel nezistili.  Podobne invalidita bola signifikantne častejšia u pacientov s BP I (50 %;  
χ2 = 18,2; df = 1; p = 0,0001) a pacientov s BP (30,2 %; χ2 = 8,914; df = 1; p = 0,0028) než u pa-
cientov s MDD (7,7 %), kým pri porovnaní frekvencie invalidity u BP II a MDD (11,5%) sme 
signifikantný rozdiel nezistili (χ2 = 0,319; df = 1; p = 0,575). Zastúpenie pacientov so základ-
ným vzdelaním sa v bipolárnych podsúboroch (BP 3,8%, BP I 7.6%, BP II 0%) signifikantne 
nelíšilo od ich zastúpenia v MDD súbore (9,6 %). Stredoškolsky vzdelaných pacientov však 
bolo vo všetkých bipolárnych podsúboroch signifikantne viac než v MDD súbore (53,8 %) – BP 
82,7 % (χ2 = 9,987; df = 1; p = 0,0016;), BP I 80,8 % (χ2 = 5,379; df = 1; p = 0,020) a BP II 84,6 %  
(χ2 = 7,131; df = 1; p = 0,0076). Naopak, vysokoškolské vzdelanie sme zistili signifikantne čas-
tejšie u pacientov s MDD (36,5 %) než u pacientov s BP (13,5 %; χ2 = 7,385; df = 1; p = 0,0066) 
a pacientov s BP I (11,5 %; χ2 = 5,350; df = 1; p = 0,0207). Rozdiel vo frekvencii vysokoškol-
ského vzdelania v MDD (36,5%) a BP II súbore (15,4%) síce nebol signifikantný (χ2 = 3,730;  
df = 1; p = 0,0534), ale blížil sa k hladine p < 0,05. V partnerskom vzťahu v čase vyšetre-
nia žilo 77,0 % MDD pacientov, ale signifikantne menej BP I pacientov (50,0 %; χ2 = 5,769;  
df = 1; p = 0,0163) a BP pacientov (55,8 %; χ2 = 5,211; df = 1; p = 0,0224), kým rozdiel medzi 
súborom MDD a BP II (61,5 %) nebol signifikantný (χ2 = 2,026; df = 1; p = 0,1546). Základné 
sociodemografické a anamnestické údaje uvádzame v tab. č. 6.
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Tabuľka č. 6 Základné sociodemografické údaje

diagnóza celkom

ukazovateľ MDD 
n = 52

BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

 
n = 104

vek v čase vyšetrenia  
(v rokoch)

priemer 48,1 47,8 41,6 44,7 46,4

pohlavie muž n (%) 13 (25)  9 (34,6)  4 (15,4) 13 (25) 26 (25,0)

žena n (%) 39 (75) 17 (65,4) 22 (84,6) 39 (75) 78 (75,0)

partnerský vzťah n (%) 40 (77,0) 13 (50,0)* 16 (61,5) 29 (55,8)* 69 (66,3)

zamestnaný na plný úväzok n (%) 29 (55,8)  5 (19,2)* 12 (46,2) 17 (32,7)* 46 (44,3)

plný invalidný dôchodok n (%)  4  (7,7) 13 (50,0)*  3 (11,5) 16 (30,8)* 20 (19,2)

vzdelanie základné n (%)  5  (9,6)  2  (7,6)  0  (0)  2 (3,8)  7  (6,7)

stredné n (%) 28 (53,8) 21 (80,8)* 22 (84,6)* 43 (82,7)* 71 (68,3)

vysokoškolské n (%) 19 (36,5)  3 (11,5)*  4 (15,4)  7 (13,5)* 26 (25,0)

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05

5.3 Priebehové charakteristiky
Ako sekundárne ciele sme sledovali niektoré priebehové charakteristiky u jednotlivých 

pacientov a závažnosť súčasnej MDE.
Za posledných 12 mesiacov sa neobjavila žiadna manická, zmiešaná alebo hypomanická 

epizóda u 53,8 % BP I pacientov, kým pri BP II sa takáto epizóda neobjavila len u 23,1 % pacien-
tov, čo je štatisticky signifikantne menej (χ2 = 5,200; df = 1; p = 0,0226) než pri BP I (tab. č. 7). 
Jedna hypo/manická alebo zmiešaná epizóda sa v posledných dvanástich mesiacoch objavila 
u 34,6 % BP I pacientov a 38,5 % BP II pacientov, čo však nepredstavuje štatisticky významný 
rozdiel (χ2 = 0,08293; df = 1; p = 0,7734). Štatisticky významný rozdiel medzi BP I a BP II vo 
frekvencii výskytu 2 a 3(a viacerých) hypomanických, manických alebo zmiešaných epi-
zód sme nezistili. Dve manické epizódy za rok malo 11,5 % BP I a 30,8 % BP II pacientov  
(χ2 = 2,882; df = 1; p = 0,0895), tri a viac epizód malo 0 % BP I a 7,7 % BP II pacientov  
(χ2 = 2,080; df = 1; p = 0,1492).
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Tabuľka č. 7 Počet hypomanických, manických a zmiešaných epizód za posledný rok

počet epizód BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

n % n % n %

0 14 53,8*  6 23,1 20 38,5

1  9 34,6 10 38,5 19 36,5

2  3 11,5  8 30,8 11 21,2

3 a viac  0  0,0  2  7,7  2  3,8

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05

71 % pacientov s MDD neprekonalo v poslednom roku žiadnu depresívnu epizódu (okrem 
súčasnej). V poslednom roku okrem súčasnej MDE neprekonalo ďalšiu depresívnu epizódu 
62 % BP I pacientov (χ2 = 0,7358; df = 1; p = 0,391), kým pri BP II to bolo len 39 % pacientov  
(χ2 = 7,736; df = 1; p = 0,0054) a pri BP 50 % pacientov (χ2 = 4,872; df = 1; p = 0,0273). Len jed-
nu depresívnu epizódu (súčasnú) prekonalo v posledných dvanástich mesiacoch signifikantne 
menej BP II a BP pacientov než  pacientov s MDD (tab. č. 8). Dve MDE (vrátane súčasnej) pre-
konalo v posledných dvanástich mesiacoch 53,8 % pacientov s BP II, ale len 28,8 % pacientov 
s MDD, pričom tento rozdiel bol signifikantný (χ2 = 4,638; df = 1; p = 0,0313). Signifikantné 
rozdiely vo výskyte dvoch MDE za posledný rok sme však medzi MDD, BP I (χ2 = 0,0308;  
df = 1; p = 0,8606), a BP (χ2 = 2,056; df = 1; p = 0,152) pacientmi nezistili. Tri depresívne epi-
zódy za posledný rok prekonalo 7,7 % pacientov s BP II (χ2 = 4,105; df = 1; p = 0,0427), čo je 
signifikantne častejšie než pri MDD (0 %), kým signifikantný rozdiel medzi súborom MDD 
a súbormi BP I (χ2 = 2,026; df = 1 p = 0,1546) a BP (χ2 = 3,089; df = 1; p = 0,0788) sme v tejto 
položke nezistili. Pri sledovaní pacientov so štyrmi a viacerými depresívnymi epizódami za 
posledný rok sme nezistili signifikantné rozdiely v ich výskyte v súbore MDD (0 %) a súboroch 
BP I (3,8 %; χ2 = 2,026; df = 1; p = 0,154), BP II (0 %) a BP (1,9 %; χ2 = 1,010; df = 1; p = 0,315). 
Spomedzi 104 sledovaných pacientov mal za posledný rok 4 depresívne epizódy len jeden 
pacient s BP I (tab. č. 8).
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Tabuľka č. 8 Počet depresívnych epizód za posledný rok

počet depresívnych 
epizód

MDD 
n = 52

BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

celkom 
n = 104

n % n % n % n % n %

1 (súčasná MDE) 37 71,2 16 61,5 10 38,5* 26 50,0* 63 60,6

2 15 28,8  8 30,8 14 53,8* 22 42,3 37 35,6

3  0  0,0  1  3,8  2  7,7*  3  5,8  3  2,9

4 a viac  0  0,0  1  3,8  0  0,0  1  1,9  1  1,0

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05

Rýchle cykly (štyri a viac afektívnych epizód za posledný rok) sme v unipolárnom súbore 
nezistili, kým v BP súbore boli rýchle cykly prítomné u 13,5 % pacientov (χ2 = 7,505; df = 1;  
p = 0,0062), v BP I súbore u 11,5 % pacientov (; χ2 = 6,240; df = 1; p = 0,0125) a u 15,4 % BP II 
pacientov (χ2 = 8,432; df = 1; p = 0,0037). V bipolárnych súboroch sme zistili signifikantne 
častejší výskyt rýchlych cyklov než pri MDD (tab. č. 9). Podotýkame, že rýchle cykly (4 a viac 
MDE za rok) sme sledovali aj v unipolárnom súbore – žiadneho pacienta s MDD sme však 
neklasifikovali ako rýchleho cykléra. Pri porovnaní frekvencie rýchlych cyklérov v súbore 
BP I a BP II sme nezistili signifikantný štatistický rozdiel (χ2 = 0,165; df = 1; p = 0,685).

Tabuľka č. 9 Rýchle cykly

MDD 
n = 52

BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

celkom 
n = 104

počet (%) pacientov 
s rýchlym cyklovaním

n % n % n % n % n %

0 0,0 3 11,5* 4 15,4* 7 13,5* 10 9,6

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05

V našom výskume sme sledovali vek pacienta, v ktorom sa manifestovala prvá afektív-
na epizóda. V tabuľke. č. 10 je prehľad frekvencií vzniku afektívnej poruchy podľa vekových 
skupín. Nezaznamenali sme žiadneho pacienta, u ktorého by vznikla afektívna porucha vo 
veku mladšom ako 15 rokov. Vznik afektívnej poruchy medzi pätnástym a osemnástym ro-
kom života sme zistili u 5,8 % MDD pacientov a u 15,4 % pacientov v celkovom BP súbore  
(χ2 = 2,542; df = 1; p = 0,111) ako aj v súboroch BP I (χ2 = 1,962; df = 1; p = 0,161) a BP II  
(χ2 = 1,962; df = 1; p = 0,161). Rozdiel vo výskyte medzi unipolárnym a bipolárnymi súbor-
mi však nebol štatisticky významný. Podobne ani vo vekových skupinách 19 – 24 rokov  
a 25 – 40 rokov sme nezistili štatisticky signifikantné rozdiely medzi súborom MDD a bipolár-
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nymi súbormi BP, BP I a BP II. Vo veku 19 – 24 rokov vznikla afektívna porucha u 25,0 % MDD, 
34,6 % BP (χ2 = 1,149; df = 1; p = 0,284), 30,8 % BP I (χ2 = 0,293; df = 1; p = 0,588) a 38,5 % 
BP II pacientov (χ2 = 1,511; df = 1; p = 0,219;). Vo veku 25 – 40 rokov vznikla afektívna porucha 
u 36,5 % MDD, 40,4 % BP (χ2 = 0,1625; df = 1; p = 0,687), 38,5 % BP I (χ2 = 0,0275; df = 1;  
p = 0,868) a 42,3 % BP II pacientov (χ2 = 0,244; df = 1; p = 0,622). Vo vekovej skupine 41 – 65 
rokov sme zistili štatisticky významný rozdiel v začiatku afektívnej poruchy v tomto veku, 
a to medzi MDD súborom (32,7 %) a BP II súborom (3,8 %; χ2 = 8,125; df = 1; p = 0,0044), 
respektíve celkovým BP súborom (9,6 %; χ2 = 8,302; df = 1; p = 0,004). Štatisticky významný 
rozdiel vo frekvencii vzniku afektívnej poruchy vo veku 41 – 65 rokov sme medzi MDD súborom 
a BP I súborom (15,4 %) nezistili (χ2 = 2,639; df = 1; p = 0,104).

Tabuľka č. 10 Vek vzniku afektívnej poruchy

vek (roky)

MDD 
n = 52

BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

celkom 
n = 104

n % n % n % n % n %

<15  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0

15 – 18  3  5,8  4 15,4  4 15,4  8 15,4 11 10,6

19 – 24 13 25,0  8 30,8 10 38,5 18 34,6 31 29,8

25 – 40 19 36,5 10 38,5 11 42,3 21 40,4 40 38,5

41 – 65 17 32,7  4 15,4  1  3,8*  5  9,6* 22 21,2

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05

Výsledky odrážajúce dosiahnutie remisie po poslednej prekonanej afektívnej epizóde 
ukazujú, že medzi unipolárnym a bipolárnym súborom nie sú signifikantné rozdiely vo frek-
vencii dosiahnutia plnej aj parciálnej remisie (tab. č. 11). Plnú remisiu po poslednej epizóde 
sme zistili u 52 % MDD pacientov, 69 % BP I pacientov (χ2 = 2,127; df = 1; p = 0,1447), 61,5 % 
BP II pacientov (χ2 = 0,6478; df = 1; p = 0,4209) a 65,4 % BP pacientov (χ2 = 1,943; df = 1;  
p = 0,1634). Parciálnu remisiu po poslednej afektívnej epizóde dosiahlo 36,5 % MDD pacien-
tov, 30,8 % BP I pacientov (χ2 = 0,255; df = 1; p = 0,613), 34,6 % BP II pacientov (χ2 = 0,0279; 
df = 1; p = 0,867) a 32,7 % BP pacientov (χ2 = 0,170; df = 1; p = 0,6802). Rovnako sme nezistili 
signifikantný rozdiel vo frekvencii chronického priebehu pri MDD (1,9 %), BP I (0 %; χ2 = 0,507; 
df = 1; p = 0,477), BP II (3,8 %; χ2 = 0,257; df = 1; p = 0,6013) a BP (1,9 %; χ2 = 0,0002; df = 1;  
p = 0,989). Chronický priebeh bol definovaný podľa DSM-IV-TR, čiže súčasná depresia musela 
trvať aspoň 2 roky. U piatich unipolárnych (9,6 %) a žiadnom bipolárnom pacientovi išlo 
o prvú veľkú depresívnu epizódu v živote (BP I 0 %; χ2 = 2,671; df = 1; p = 0,1022; BP II 0 %;  
χ2 = 2,671; df = 1; p = 0,1022; BP 0 %; χ2 = 5,253; df = 1; p = 0,0219). Pri porovnaní súboru MDD 
s celkovým bipolárnym súborom BP je tento rozdiel štatisticky signifikantný, pri porovnaní 
s podsúbormi BP I alebo BP II sa však štatistická signifikantnosť stráca.
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Tabuľka č. 11 Remisia po poslednej prekonanej epizóde

typ remisie MDD 
n = 52

BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

celkom 
n = 104

n % n % n % n % n %

t. č. prvá MDE v živote  5  9,6  0  0,0  0  0,0  0  0,0*  5  4,8

úplná remisia 27 52,0 18 69,2 16 61,5 34 65,4 61 58,7

parciálna remisia 19 36,5  8 30,8  9 34,6 17 32,7 36 34,6

chronický priebeh  1  1,9  0  0,0  1  3,8  1  1,9  2  1,9

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05

Na základe anamnézy a zdravotnej dokumentácie sme sledovali u žien v našom súbore 
vznik prvej MDE v živote v popôrodnom období. Vznik prvej MDE do konca 6. mesiaca po 
pôrode sme zistili celkovo u siedmich (9 %) žien (tab. č. 12).

Do dvoch týždňov po pôrode sa prvá depresívna eopizóda v živote rozvinula u 5,1 % pa-
cientiek s MDD, 11,8 % BP I a u žiadnej z pacientiek s BP II. Následne sme podsúbory porovnali 
na základe kumulatívneho výskytu afektívnej epizódy od pôrodu do konca šiesteho mesiaca 
po pôrode. Vznik prvej MDE v živote v popôrodnom období (do konca 6. mesiaca od pôrodu) 
sme zistili u 23,6 % BP I pacientiek, u 4,5 % pacientiek s BP II  (celkovo u 12,8 % pacientiek 
s bipolárnou poruchou) a u 5,1 % pacientiek s MDD. Štatisticky signifikantný rozdiel sme zistili 
len pri porovnaní skupiny BP I a MDD (χ2 = 4,191; df = 1; p = 0,0406).

Tabuľka č. 12 Vznik prvej MDE po pôrode (v anamnéze)

časové obdobie  
od pôrodu

ženy s MDD 
n = 39

ženy s BP I 
n = 17

ženy s BP II 
n = 22

ženy s BP 
n = 39

ženy celkom 
n = 78

n % n % n % n % n %

do 2 týždňov  
od pôrodu

2 5,1 2 11,8 0 0,0 2  5,1 4 5,1

2 týždne až 2 mesiace 
od pôrodu

0 0,0 1  5,9 0 0,0 1  2,6 1 1,3

2 mesiace až  
6 mesiacov od pôrodu

0 0,0 1  5,9 1 4,5 2  5,1 2 2,6

kumulatívne do  
6 mesiacov od pôrodu

2 5,1 4 23,6* 1 4,5 5 12,8 7 9,0

Skratky: BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II
Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05
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Sledovali sme závažnosť súčasnej MDE (tab. č. 13). V našom výskume bola ťažká MDE 
s psychotickými príznakmi vylučovacím kritériom, preto sa v našom súbore nenachádzajú. 
U žiadneho pacienta sa nevyskytla ľahká MDE. V oboch bipolárnych podsúboroch BP I aj BP II 
bol pomer stredne ťažkých a ťažkých MDE 1:1, kým v unipolárnom súbore bol tento pomer 
takmer 4:1 (tab. č. 13). Naproti tomu ťažké depresie sa vyskytovali štatisticky signifikantne 
častejšie v bipolárnom súbore (50 % BP I; χ2 = 6,771; df = 1; p = 0,0093; 50 % BP II; χ2 = 6,771; 
df = 1; p = 0,0093; 50 % BP; χ2 = 9,439; df = 1; p = 0,0021), než v unipolárne depresívnom sú-
bore (21,2 %). Stredne ťažké MDE sa vyskytovali v unipolárnom súbore u 78,8 % pacientov, čo 
je signifikantne častejšie než v súboroch BP (50 %; χ2 = 9,439; df = 1; p = 0,0021;), BP I (50 %; 
χ2 = 6,771; df = 1; p = 0,0093) a BP II (50 %; χ2 = 6,771; df = 1; p = 0,0093).

Tabuľka č. 13 Závažnosť súčasnej depresívnej epizódy

stupeň závažnosti MDD 
n = 52

BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

celkom 
n = 104

n % n % n % n % n %

ľahká  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0

stredne ťažká 41 78,8 13 50,0* 13 50,0* 26 50,0* 67 64,5

ťažká bez psychotických 
sympt.

11 21,2 13 50,0* 13 50,0* 26 50,0* 37 35,6

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05

5.4 Rodinná anamnéza
V rámci jednotlivých afektívnych súborov MDD, BP, BP I a BP II sme sledovali rodinnú 

anamnézu (RA) zameranú na výskyt schizofrénie, bipolárnej poruchy, unipolárnej depresie, 
suicídií a problémov s psychoaktívnymi látkami. Frekvencia jednotlivých položiek sledova-
ných v rodinnej anamnéze a rovnako aj veľkosť rozdielov medzi unipolárnym a bipolárnymi 
súbormi sú pomerne nízke, čo výrazne redukuje možnosť ich porovnania. Konkrétne výsledky 
sa nachádzajú v tabuľke č. 14. Vzhľadom k veľmi nízkym frekvenciám sledovaných položiek 
sme sa rozhodli zisťovať štatistickú významnosť len pre prvostupňových príbuzných.

Pri štatistickej analýze rodinnej anamnézy sme zistili jediný štatisticky významný rozdiel 
v sledovaných položkách – rozdiel frekvencie výskytu bipolárnej poruchy u prvostupňových 
príbuzných pacientov s BP II oproti prvostupňovým príbuzným pacientov s MDD. Pacienti 
s BP II mali v rodinnej anamnéze štatisticky významne častejší výskyt bipolárnej poruchy 
u prvostuňových príbuzných (19,2 %; χ2 = 5,002; df = 1; p = 0,025) než mali pacienti s MDD 
(3,8 %). U pacientov s BP I (3,8 %; χ2 = 0,0; df = 1; p = 1) ale aj v celkovom bipolárnom súbore 
BP (11,8 %; χ2 = 2,167; df = 1; p = 0,141) sa výskyt bipolárnej poruchy u prvostupňových prí-
buzných nelíšil od súboru MDD.
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Pri sledovaní unipolárnej depresie u prvostupňových príbuzných sme ju zistili u 25,0 % 
MDD pacientov, 15,3 % BP I pacientov (χ2 = 0,340; df = 1; p = 0,3322), 7,6 % BP II pacientov 
(χ2 = 3,343; df = 1; p = 0,0675) a u 11,5 % BP pacientov (χ2 = 3,155; df = 1; p = 0,0757). Rozdiely 
vo výskyte unipolárnej depresie v RA boli štatisticky nesignifikantné, hoci pre súbory BP II a BP 
sa blížili k hladine signifikancie p < 0,05.

Pri sledovaní problému s psychoaktívnymi látkami (drogy a alkohol, nesledovali sme 
nikotinizmus a kofeinizmus) u prvostupňových príbuzných sme ho zistili u 25 % MDD pacien-
tov, 7,7 % BP I pacientov (χ2 = 3,343; df = 1; p = 0,0675), 34,5 % BP II pacientov (χ2 = 0,7914;  
df = 1; p = 0,3737) a u 21,1 % BP pacientov (χ2 = 0,2167; df = 1; p = 0,6416). Rozdiely vo frekven-
cii výskytu neboli signifikantné, no pri BP I sa blížil štatistickej signifikancii na hladine p < 0,05.

Pri sledovaní schizofrénie u prvostupňových príbuzných sme túto poruchu zistili u 3,8 % 
MDD pacientov, 7,7 % BP I pacientov (χ2 = 0,527; df = 1; p = 0,4679), 3,8 % BP II pacientov  
(χ2 = 0,0; df = 1; p = 1) a u 5,7 % BP pacientov (χ2 = 0,2101; df = 1; p = 0,6467).

Nezistili sme štatisticky významné rozdiely vo frekvencii výskytu schizofrénie u prvostup-
ňového príbuzenstva pacientov s MDD, BP I, BP II a BP.

Pri sledovaní suicídia u prvostupňových príbuzných sme samovraždu zistili u 1,9 % 
MDD pacientov, 7,7 % BP I pacientov (χ2 = 1,560; df = 1; p = 0,2117), 0,0 % BP II pacientov  
(χ2 = 0,5065; df = 1; p = 0,4767) a u 3,8 % BP pacientov (χ2 = 1,560; df = 1; p = 0,2117). Nezistili 
sme signifikantné rozdiely pre žiaden podsúbor.

Najvyššie frekvencie zastúpenia v RA – 10 % a viac (v tab. č. 14 tučným písmom) sme zistili 
pre problém s alkoholom a drogami vo všetkých podsúboroch okrem BP I, pre RA depresie 
vo všetkých afektívnych súboroch okrem BP II. Pri RA bipolárnej poruchy presahovala frek-
vencia výskytu 10 % len v súbore BP II a BP. Frekvencia RA suicídia a schizofrénie v žiadnom 
s afektívnych súborov nepresahovala 10 %.
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Tabuľka č. 14 Rodinná anamnéza x +

MDD 
n = 52

BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

BP 
n = 52

celkom 
n = 104

n % n % n % n % n %

Samovražda
starí rodičia
rodičia
ujovia/tety
bratia/sestry
deti 

1
1
1
0
0

1,9
1,9
1,9

0
0

1
2
1
0
0

3,8
7,7
3,8

0
0

1
0
0
0
0

3,8
0
0
0
0

2
2
1
0
0

3,8
3,8
1,9

0
0

3
3
3
0
0

2,9
2,9
2,9

0
0

prvostupňoví príbuzní 1 1,9 2 7,7 0 0 2 3,8 3 2,9

Problém s alkoholom/drogami
starí rodičia 
rodičia
ujovia/tety
bratia/sestry
deti 

0
11

1
2
0

0
21,2

1,9
3,8

0

0
2
0
0
0

0
7,7

0
0
0

1
7
1
1
1

3,8
26,9

3,8
3,8
3,8

1
9
1
1
1

1,9
17,3

1,9
1,9
1,9

1
20

2
3
2

1,0
19,2

1,9
2,9
1,9

prvostupňoví príbuzní 13 25,0 2 7,7 9 34,5 11 21,1 25 24

Schizofrénia
starí rodičia
rodičia
ujovia/tety
bratia/sestry
deti 

0
2
0
0
0

0
3,8

0
0
0

1
1
0
1
0

3,8
3,8

0
3,8

0

0
1
1
0
0

0
3,8
3,8

0
0

1
2
1
1
0

1,9
3,8
1,9
1,9

0

1
4
1
1
0

1,0
3,8
1,0
1,0

0

prvostupňoví príbuzní 2 3,8 2 7,7 1 3,8 3 5,7 5 4,8

Unipolárna depresia
starí rodičia
rodičia
ujovia/tety
bratia/sestry
deti 

3
11

2
2
0

5,8
21,2

3,8
3,8

0

1
1
3
3
0

3,8
3,8

11,5
11,5

0

0
1
1
1
0

0
3,8
3,8
3,8

0

1
2
4
4
0

1,9
3,8
7,7
7,7

0

4
13

6
6
0

3,8
12,5

5,8
5,8

0

prvostupňoví príbuzní 13 25,0 4 15,3 2 7,6 6 11,5 19 18,3

Bipolárna porucha
starí rodičia
rodičia
ujovia/tety
bratia/sestry
deti 

0
1
0
1
0

0
1,9

0
1,9

0

1
0
0
0
1

3,8
0
0
0

3,8

1
4
3
1
0

3,8
15,4
11,5

3,8
0

2
4
3
1
1

3,8
7,7
5,8
1,9
1,9

2
5
3
2
1

1,9
4,8
2,9
1,9
1,0

prvostupňoví príbuzní 2 3,8 1 3,8 5 19,2* 6 11,5 8 7,7

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: *  chí-kvadrát test p<0,05; tučné písmená – percentuálne zastúpenie presahujúce 10 % pacientov  
pre príslušný podsúbor

x Jeden BP II pacient a päť BP I pacientov uviedlo, že rodič mal nejakú duševnú poruchu, ale nevedia akú.
+  Dvaja BP I pacienti, jeden BP II pacient a jeden MDD pacient uviedli, že nevedia, či niekto z rodiny trpel na 
nejakú duševnú poruchu.
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5.5 Psychiatrická komorbidita
Pri sledovaní psychiatrickej komorbidity s afektívnymi poruchami sme zistili relatívne 

nízku frekvenciu výskytu pre jednotlivé komorbídne poruchy (tab. č. 15), z čoho vyplývajú aj 
relatívne nízke rozdiely vo frekvencii komorbidít medzi unipolárnym a bipolárnymi súbormi. 
Zodpovedá tomu aj skutočnosť, že pri sledovaní komorbidity s afektívnymi súbormi sme zistili 
len dve položky so štatistickou významnosťou na hladine p < 0,05. Všetky úzkostné poruchy 
sa vyskytovali u 11,5 % MDD, u 22,9 % BP I, 15,4 % BP II a 19,3 % BP. Úzkostné poruchy sa teda 
vyskytovali signifikantne častejšie v celkovom bipolárnom súbore BP (χ2 = 4,69; p = 0,030), 
ale nie v samostatných podsúboroch BP I a BP II než v unipolárnom súbore MDD . Hranič-
ná a impulzívna porucha osobnosti sa vyskytovali štatisticky signifikantne častejšie u BP II 
(15,4 %; χ2 = 5,23; p = 0,022) a BP (13,5 %; χ2 = 4,86; p = 0,027) než u MDD (1,9 %). U BP I sa 
táto porucha osobnosti vyskytovala u 11,5 % (χ2 = 3,29; p = 0,069; čo nie je signifikantne 
častejšie než pri MDD, ale hladina štatistickej významnosti sa blížila k p<0,05.

Výskyt ostatných komorbidít sa medzi MDD a BP I, BP II, BP štatisticky signifikantne nelíšil. 
V tabuľke č. 15 sme hrubým písmom vyznačili tie diagnózy, ktoré sa v príslušnom podsúbore 
vyskytovali častejšie ako 10 % a pre celý súbor pacientov. Z jednotlivých porúch to bola panic-
ká porucha/agorafóbia pri BP II (11,5 %) a posttraumatická stresová porucha pri BP I (11,5 %).
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Tabuľka č. 15 Zistená komorbidita

Komorbídne diagnózy
MDD
n = 52

BP I
n = 26

BP II
n = 26

BP
n = 52

celkom
n = 104

alkohol – sy. závislosti n (%) 4 (7,7) 2 (7,7) 2 (7,7) 4 (7,7) 8 (7,7)

benzodiazepíny – sy. závislosti n (%) 2 (3,8) 1 (3,8) 2 (7,7) 3 (5,8) 5 (4,8)

opioidy – sy. závislosti n (%) 0 (0,0) 1 (3,8) 0 (0,0) 1 (1,9) 1 (1,0)

psychostimulanciá – sy. závislosti n (%) 0 (0,0) 1 (3,8) 0 (0,0) 1 (1,9) 1 (1,0)

kanabinoidy – sy. závislosti n (%) 0 (0,0) 1 (3,8) 0 (0,0) 1 (1,9) 1 (1,0)

závislosti celkovo n (%) 6 (11,5) 6 (22,9) 4 (15,4) 10 (19,3) 16 (15,5)

panická porucha/agorafóbia n (%) 4 (7,7) 1 (3,8) 3 (11,5) 4 (7,7) 8 (7,7)

obsedantne-kompulzívna porucha n (%) 1 (1,9) 0 (0,0) 1 (3,8) 1 (1,9) 2 (1,9)

sociálna fóbia n (%) 2 (3,8) 1 (3,8) 0 (0,0) 1 (1,9) 3 (2,9)

posttraumatická stresová porucha 
n (%)

3 (5,8) 3 (11,5) 1 (3,8) 4 (7,7) 7 (6,7)

úzkostné poruchy celkovo n (%) 10 (19,2) 5 (19,2) 5 (19,2) 10 (19,2)* 20 (19,2)

anorexia mentalis, bulimia mentalis 
n (%)

2 (3,8) 2 (7,7) 0 (0,0) 2 (3,8) 4 (3,8)

histriónska porucha osobnosti n (%) 1 (1,9) 1 (3,8) 0 (0,0) 1 (1,9) 2 (1,9)

narcistická porucha osobnosti n (%) 4 (7,7) 0 (0,0) 2 (7,7) 2 (3,8) 6 (5,8)

hraničná/impulzívna porucha 
osobnosti n (%)

1 (1,9) 3 (11,5) 4 (15,4)* 7 (13,5)* 8 (7,7)

asociálna porucha osobnosti n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,8) 1 (1,9) 1 (1,0)

závislá porucha osobnosti n (%) 1 (1,9) 0 (0,0) 1 (3,8) 1 (1,9) 2 (1,9)

poruchy osobnosti celkovo n (%) 7 (13,4) 4 (15,4) 8 (30,8) 12 (23,1) 19 (18,3)

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II ; χ2 – chí-kvadrát test;  
p – hladina štatistickej významnosti pre chí-kvadrát test.

Poznámky: * chí-kvadrát test p<0,05; tučné písmená – percentuálne zastúpenie presahujúce  
10 % pacientov pre príslušný podsúbor

5.6 Liečba v čase vyšetrenia
V súbore sledovaných pacientov užívalo určité psychofarmakum v čase vyšetrenia 80 % 

pacientov. Zastúpenie psychofarmák podľa diagnóz a liekových skupín uvádzame v tabuľ-
ke č. 16. Pacienti s BP (37 %; χ2 = 10,617; df = 1; p = 0,001), BP I (46 %; χ2 = 13,58; df = 1;  
p = 0,0002) a BP II (27 %; χ2 = 3,989; df = 1; p = 0,0458) užívali signifikantne častejšie an-
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tipsychotiká než pacienti s veľkou depresívnou poruchou (10 %). Tymostabilizátory boli 
signifikantne častejšie užívané pacientmi s BP I (69 %; χ2 = 24,75; df = 1; p < 0,0001) a s BP 
(50 %; χ2 = 16,024; df = 1; p < 0,0001) než unipolárnymi pacientmi (13 %). Frekvencia užívania 
tymostabilizátorov pacientmi s BP II nebola signifikantne odlišná (31 %; χ2 = 3,343; df = 1; 
p = 0,0675) od pacientov s MDD. V užívaní antidepresív sme nezistili štatisticky význam-
né rozdiely medzi bipolárnymi (65 % BP; χ2 = 2,071; df = 1; p = 0,150; 54 % BP I; χ2 = 2,885;  
df = 1; p = 0,0894; 77 % BP II; χ2 = 0,1345; df = 1; p = 0,7138) a unipolárnymi pacientmi (73 %). 
Benzodiazepíny užíval štatisticky porovnateľný počet pacientov s BP (19 %; χ2 = 1,846;  
df = 1; p = 0,174) a MDD (31 %), pričom rozdiel medzi bipolárnym a unipolárnym súborom 
nebol štatisticky signifikantný, a to ani po rozdelení na podsúbory BP I (19 %; χ2 = 1,173;  
df = 1; p = 0,2788) a podsúbor BP II (19 %; χ2 = 1,173; df = 1; p = 0,2788). Bez liečby v čase 
vyšetrenia bol porovnateľný počet unipolárnych (21 %) a bipolárnych pacientov (19 % BP;  
χ2 = 0,060; df = 1; p = 0,807; 23 % BP I; χ2 = 0,0376; df = 1; p = 0,8462; 15 % BP II; χ2 = 0,3714; 
df = 1; p = 0,5422).

Tabuľka č. 16 Psychofarmakologická liečba v čase vyšetrenia pacienta

psychofarmakologická liečbaa BP I 
n = 26

BP II 
n = 26

MDD 
n = 52

BP 
n = 52

antipsychotiká n (%) 12 (46)* 7 (27)* 5 (10) 19 (37)*

tymostabilizátory n (%) 18 (69)* 8 (31) 7 (13) 26 (50)*

antidepresíva n (%) 14 (54) 20 (77) 38 (73) 34 (65)

benzodiazepíny n (%) 5 (19) 5 (19) 16 (31) 10 (19)

bez liečby n (%) 6 (23) 4 (15) 11 (21) 10 (19)

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: *  chí-kvadrát test p<0,05; a u časti pacientov kombinácia dvoch alebo viacerých liekových skupín

5.7 Výskyt indikátorov bipolarity
V tabuľkách č. 17 a č.18 uvádzame výsledky štatistických analýz pre vybrané indikátory 

bipolarity spoločne. V ďalšom texte sa potom venujeme výsledkom pre jednotlivé indikátory 
bipolarity samostatne. Z ôsmich sledovaných psychopatologických charakteristík sa päť vy-
skytovalo signifikantne častejšie pri BP než pri MDD, jedna častejšie pri MDD než pri BP a pre 
dve psychopatologické charakteristiky sme nezistili žiaden štatisticky významný rozdiel v ich 
výskyte pri MDD a BP. Pri viacerých indikátoroch sme zistili štatisticky významný rozdiel vo 
frekvencii ich výskytu pri BP I a BP II – hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 17.

Medzi unipolárnym a bipolárnymi súbormi sme pre jednotlivé indikátory zistili štatisticky 
signifikantný rozdiel pomocou chí-kvadrát testu. Štatisticky signifikantný rozdiel sme zistili 
pre položky psychomotorické spomalenie (BP, BP I, BP II), pocity viny a bezcennosti (BP, BP I), 
hyperorexiu a nárast hmotnosti (BP, BP II), ťažobu končatín a excesívnu fyzickú slabosť (BP) 
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a nespavosť skoro ráno (tab. č. 17). Konkrétne hodnoty chí-kvadrát testu a hladina význam-
nosti pre jednotlivé položky sú uvedené v ďalšom texte.

Tabuľka č. 17 Prítomnosť vybraných indikátorov bipolarity

Indikátora MDD 
n = 52 
n (%)

BP I 
n = 26 
n (%)

BP II 
n = 26 
n (%)

BP 
n = 52 
n (%)

psychomotorické spomalenie 27 (51,9) 20 (76,9)* 23 (88,5)* 43 (82,7)*

pocity viny a bezcennosti 15 (28,8) 15 (57,7)* 12 (46,2) 27 (51,9)*

hyperorexia 5 (9,6) 5 (19,2) 8 (30,8)* 13 (25,0)*

excesívna fyzická únava 
a extrémna ťažoba rúk a nôh

36 (69,2) 22 (84,6) 23 (88,5) 45 (86,5)*

nárast hmotnosti  
za posledných 14 dní

3 (5,8) 3 (11,5) 7 (26,9)* 10 (19,2)*

nespavosť skoro ráno 35 (67,3) 11 (42,3)* 12 (46,2) 23 (44,2)*

hypersomnia 9 (17,3) 7 (26,9) 7 (26,9) 14 (26,9)

citlivosť v medziľudských 
vzťahoch

34 (65,3) 20 (76,9) 22 (84,6) 42 (80,8)

Skratky:  BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II; MDD – veľká depresívna porucha;  
BP – celkový bipolárny súbor BP I + BP II

Poznámky: *  chí-kvadrát test p<0,05; a Prítomnosť indikátora definovaná ako skóre 1–3 na škále  
„Súpis symptomatológie depresie – hodnotené lekárom“

Psychomotorické spomalenie
Jediným indikátorom bipolarity, ktorý sa štatisticky významne častejšie vyskytoval pri BP I 

(χ2 = 4,524; df = 1; p = 0,033), pri BP II (χ2 = 10,056; df = 1; p = 0,002) a aj v celkovom bipolár-
nom súbore BP (χ2 = 11,187; df = 1; p = 0,001) než pri unipolárnej depresii, bola psychomoto-
rická inhibícia. Psychomotorická inhibícia bola prítomná u 76,9 % pacientov s BP I, u 88,5 % 
pacientov s BP II a u 82,7 % pacientov v celkovom bipolárnom súbore BP (BP I + BP II), kým 
u pacientov s veľkou depresívnou poruchou bola prítomná len u 51,9 %.

Pocity viny a bezcennosti
Pocity viny a bezcennosti sa vyskytovali u 29 % pacientov s unipolárnou depresiou. Štatis-

ticky významne častejšie (χ2 = 6,094; df = 1; p = 0,014) sa vyskytovali pri BP I (58 %), ale nie pri 
BP II (46 %; χ2 = 2,294; df = 1; p = 0,130). Pocity viny a bezcennosti sa vyskytovali signifikantne 
častejšie aj v celkovom bipolárnom súbore BP (χ2 = 5,751; df = 1; p = 0,16) než v MDD súbore.

Hypersomnia
Pri indikátore hypersomnia sme nezistili signifikantný rozdiel medzi unipolárnym a celko-

vým bipolárnym BP súborom (χ2 = 1,396; df = 1; p = 0,237). Taktiež sme nezistili signifikantný 
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rozdiel medzi unipolárnym súborom a podsúbormi BP I (χ2 = 0,983; df = 1; p = 0,321) a BP II 
(χ2 = 0,983; df = 1; p = 0,321). Percentuálne zastúpenie hypersomnie v súbore MDD bolo 17 % 
a v súboroch BP, BP I a BP II po 27 %.

Zvýšená chuť do jedla
Hyperorexia sa štatisticky významne častejšie vyskytovala pri BP II (31 %; χ2 = 5,585; df = 1; 

p = 0,018) než pri unipolárnej depresii (10 %), kým pri porovnaní výskytu tohto indikátora 
v súbore BP I (19,2 %; χ2 = 1,434; df = 1; p = 0,231)  a unipolárnej depresie sme štatisticky vý-
znamný rozdiel nezistili. Indikátor sa vyskytoval signifikantne častejšie (25 %) aj v celkovom 
bipolárnom súbore BP (χ2 = 4,300; df = 1; p = 0,038) než v unipolárnom súbore.

Extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej energie
Indikátor „excesívna fyzická únava a extrémna ťažoba rúk a nôh“ sa vyskytoval signifi-

kantne častejšie v celkovom bipolárnom súbore BP (86,5 %; χ2 = 4,522; df = 1; p = 0,0335) 
než v unipolárnom súbore (69,2 %). Po rozdelení celkového bipolárneho súboru na samo-
statné podsúbory BP I (84,6 %; χ2 = 2,152; df = 1; p = 0,142) a BP II (88,5 %; χ2 = 3,479; df = 1; 
p = 0,062) sme však medzi nimi a unipolárnym súborom štatisticky významný rozdiel vo 
výskyte indikátora „excesívna fyzická únava a extrémna ťažoba rúk a nôh“ nezistili.

Nárast hmotnosti za posledných 14 dní
U 27 % pacientov BP II bol prítomný indikátor „nárast hmotnosti za posledných 14 dní“, 

čo je štatisticky významne častejšie (χ2 = 6,940; df = 1; p = 0,008) než pri unipolárnej depre-
sii (6 %), kým pri porovnaní výskytu tohto indikátora v podsúbore BP I (11,5 %) a v súbore 
unipolárnej depresie sme štatisticky významný rozdiel nezistili (χ2 = 0,813; df = 1; p = 0,367). 
Indikátor sa vyskytoval signifikantne častejšie aj v BP súbore (19 %) než v unipolárnom súbore 
(χ2 = 4,308; df = 1; p = 0,038).

Citlivosť v medziľudských vzťahoch
Čo sa týka výskytu indikátora citlivosť v medziľudských vzťahoch, nezistili sme signifikant-

ný rozdiel vo výskyte indikátora v unipolárnom a celkovom BP súbore (80,8 %; χ2 = 3,128; 
df = 1; p = 0,077). Taktiež sme nezistili signifikantný rozdiel medzi unipolárnym súborom a sú-
bormi BP I (76,9 %; χ2 = 1,083; df = 1; p = 0,298) a BP II (84,6 %; χ2 = 3,166; df = 1; p = 0,075).

Nespavosť skoro ráno
Indikátor nespavosť skoro ráno sa vyskytuje u 67,3 % pacientov s MDD, 42,3 % pacientov 

s BP I, 46,2 % pacientov s BP II a 44,2 % pacientov s BP. Pri BP I (χ2 = 4,478; df = 1; p = 0,034) 
aj pri BP (χ2 = 5,613; df = 1; p = 0,018;) ide o signifikantne nižšiu frekvenciu výskytu tohto in-
dikátora než v MDD súbore. Pri porovnaní súboru MDD a BP II sme nezistili žiadne štatisticky 
významné rozdiely vo výskyte indikátora „nespavosť skoro ráno“ (χ2 = 3,239; df = 1; p = 0,072).
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5.8 Korelácie medzi sledovanými indikátormi
Na posúdenie vzájomného vzťahu jednotlivých sledovaných indikátorov sme vypočítali 

korelačné matice sledovaných indikátorov pre jednotlivé podsúbory, ktoré sú uvedené v ta-
buľkách č. 18 až č. 21.

Tabuľka č. 18  Korelačná matica (Spaermanovo rho) sledovaných indikátorov bipolarity 
u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (n = 52)
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pocity viny/
bezcennosti

1,000 -,013 -,060 ,236 -,060 ,130 -,155 ,169

insomnia so skorým  
budením sa

-,013 1,000 -,522(**) -,014 ,219 -,012 ,278(*) -,226

hypersomnia -,060 -,522(**) 1,000 ,170 ,035 ,085 -,113 ,181

psychomotorická 
inhibícia

,236 -,014 ,170 1,000 -,012 ,200 ,038 -,191

hyperorexia -,060 ,219 ,035 -,012 1,000 -,221 ,753(**) -,038

ťažoba končatín/ 
fyzická slabosť

,130 -,012 ,085 ,200 -,221 1,000 -,066 ,159

nárast hmotnosti -,155 ,278(*) -,113 ,038 ,753(**) -,066 1,000 ,035

hypersensitivita na 
kritiku/odmietnutie

,169 -,226 ,181 -,191 -,038 ,159 ,035 1,000

* štatisticky signifikantná korelácia na úrovni p<0,05 
** štatisticky signifikantná korelácia na úrovni p<0,001
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Tabuľka č. 19  Korelačná matica (Spaermanovo rho) sledovaných indikátorov bipolarity 
u pacientov s bipolárnou poruchou (n = 52)
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pocity viny/
bezcennosti

1,000 -,058 ,171 ,051 ,226 ,252 ,268 ,461(**)

insomnia so skorým  
budením sa

-,058 1,000 -,523(**) ,051 -,104 -,168 -,114 ,022

hypersomnia ,171 -,523(**) 1,000 -,132 ,256 ,266 ,362(**) -,004

psychomotorická 
inhibícia

,051 ,051 -,132 1,000 ,001 ,108 -,009 -,135

hyperorexia ,226 -,104 ,256 ,001 1,000 ,116 ,866(**) ,197

ťažoba končatín/ 
fyzická slabosť

-,017 -,299 ,083 ,029 ,301 1,000 ,253 -,176

nárast hmotnosti ,268 -,114 ,362(**) -,009 ,866(**) ,124 1,000 ,139

hypersensitivita na 
kritiku/odmietnutie

,461(**) ,022 -,004 -,135 ,197 ,135 ,139 1,000

** štatisticky signifikantná korelácia na úrovni p<0,001
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Tabuľka č. 20  Korelačná matica (Spaermanovo rho) sledovaných indikátorov bipolarity 
u pacientov s bipolárnou poruchou I (n = 26)
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pocity viny/
bezcennosti

1,000 -,121 ,253 ,044 ,034 ,520(**) ,120 ,429(*)

insomnia so skorým  
budením sa

-,121 1,000 -,508(**) ,047 -,202 -,055 -,305 -,016

hypersomnia ,253 -,508(**) 1,000 -,218 ,193 ,427(*) ,350 ,199

psychomotorická 
inhibícia

,044 ,047 -,218 1,000 ,012 ,152 ,011 -,134

hyperorexia ,034 -,202 ,193 ,012 1,000 -,103 ,771(**) ,282

ťažoba končatín/ 
fyzická slabosť

,520(**) -,055 ,427(*) ,152 -,103 1,000 -,049 ,406(*)

nárast hmotnosti ,120 -,305 ,350 ,011 ,771(**) -,049 1,000 ,227

hypersensitivita na 
kritiku/odmietnutie ,429(*) -,016 ,199 -,134 ,282 ,406(*) ,227 1,000

* štatisticky signifikantná korelácia na úrovni p<0,05 
** štatisticky signifikantná korelácia na úrovni p<0,001
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Tabuľka č. 21  Korelačná matica (Spaermanovo rho) sledovaných indikátorov bipolarity 
u pacientov s bipolárnou poruchou II (n = 26)
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pocity viny/
bezcennosti

1,000 ,002 ,072 ,042 ,409(*) -,017 ,419(*) ,554(**)

insomnia so skorým  
budením sa

,002 1,000 -,540(**) ,066 -,014 -,299 ,021 ,007

hypersomnia ,072 -,540(**) 1,000 ,001 ,313 ,083 ,399(*) -,217

psychomotorická 
inhibícia

,042 ,066 ,001 1,000 -,007 ,029 -,017 -,098

hyperorexia ,409(*) -,014 ,313 -,007 1,000 ,301 ,926(**) ,085

ťažoba končatín/ 
fyzická slabosť

-,017 -,299 ,083 ,029 ,301 1,000 ,253 -,176

nárast hmotnosti ,419(*) ,021 ,399(*) -,017 ,926(**) ,253 1,000 ,027

hypersensitivita na 
kritiku/odmietnutie

,554(**) ,007 -,217 -,098 ,085 -,176 ,027 1,000

* štatisticky signifikantná korelácia na úrovni p<0,05 
** štatisticky signifikantná korelácia na úrovni p<0,001

V tabuľke č. 22 je uvedený súhrn nálezov z korelačných matíc so štatisticky významným 
vzťahom. Nachádzame korelácie medzi položkami, ktoré sú štatisticky významné vo všetkých 
podsúboroch. Zisťujeme negatívny vzťah medzi hypersomniou a insomniou so skorým ranným 
prebúdzaním. Tesný pozitívny vzťah pre všetky položky je medzi nárastom hmotnosti a hy-
perorexiou. Pre pacientov s MDD je v unikátnej pozitívnej, štatisticky signifikantnej korelácii 
len vzťah medzi položkami „nárast hmotnosti“ a „insomnia so skorým ranným prebúdzaním“. 
„Pocity viny/bezcennosti“ sú celkovo najčastejšie v štatisticky signifikantnej korelácii s inými 
položkami (celkovo štyri položky) a korelácie sú vždy signifikantné len pre okruh bipolárnej 
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poruchy. Pre celý súbor bipolárnych pacientov aj pre podsúbory BP I a BP II sú v pozitívnom, 
štatisticky signifikantnom vzťahu položky „pocity viny a bezcennosti“ a hypersenzitivita na 
kritiku a odmietanie.

Tabuľka č. 22  Štatisticky signifikantné korelácie sledovaných indikátorov bipolarity  
pri jednotlivých diagnostických skupinách
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pocity viny/
bezcennosti

insomnia so skorým  
budením sa — 

hypersomnia —

MDD (−) 
BP (− −)

BP I (− −)
BP II (− −)

psychomotorická 
inhibícia — — —

hyperorexia BP II (+) — — —

ťažoba končatín/ 
fyzická slabosť BP I (+ +) BP I (+) — — —

nárast hmotnosti BP II (+ +) MDD (+) BP (++)
BP II (+) —

MDD (+ +)
BP (+ +)

BP I (+ +)
BP II (+ +)

—

hypersensitivita na 
kritiku/odmietnutie

BP (+ +)
BP I (+)

BP II (+ +)
— — — — BPI (+) —

Vysvetlivky k tabuľke č. 22
(+) pozitívna korelácia na hladine p<0,05; (++) pozitívna korelácia na hladine <0,001
(−) negatívna korelácia na hladine p<0,05; (−) negatívna korelácia na hladine <0,001BP
Skratky:  BP – bipolárna porucha; BP I – bipolárna porucha I; BP II – bipolárna porucha II;  

MDD – veľká depresívna porucha
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6. DISKUSIA
Diagnostické ohraničenie klinicky menej výrazných bipolárnych foriem afektívnych po-

rúch je v súčasnosti predmetom intenzívnej odbornej diskusie ako aj predmetom klinického 
výskumu. Medzinárodná spoločnosť pre bipolárne poruchy (International Society for Bipolar 
Disorders – ISBD) navrhovala implementovať do DSM-5 ako indikátory bipolarity nasledovné 
symptómy: psychomotorické spomalenie; pocity viny a pokles sebahodnotenia; hypersomnia; 
zvýšená chuť do jedla; extrémnu ťažobu rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej energie; 
nárast hmotnosti; nadmerná citlivosť v medziľudských vzťahoch [58, 105]. Psychomotorické 
spomalenie a pocity viny/pokles sebahodnotenia patria k melancholickým rysom depresie, 
ostatných päť symptómov patrí k atypickým rysom depresie (podľa DSM-IV-TR). Insomniu 
s poruchou zaspávania považuje ISBD za indikátor unipolárneho – depresívneho priebehu 
afektívnej poruchy [58, 105]. V našom výskume sme sledovali „etiopatogeneticky odlišný 
typ insomnie“ – nespavosť skoro ráno (melancholický rys depresie) vo vzťahu k unipolárnej 
a bipolárnej depresii. V čase písania a ukončovania dizertačnej práce bola aktuálne publiko-
vaná nová psychiatrická klasifikácia DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders 5th edition, APA, 2013) [17]. Navzdory predpokladom v posledných rokoch sa v jej 
znení indikátory bipolarity nenachádzajú. Nusslock a kol. (2011) vo svojej publikácii odôvod-
ňujú, prečo boli proti zahrnutiu atypických symptómov depresie ako indikátorov bipolarity 
do DSM-5. Prítomnosť atypických symptómov depresie (a niektorých iných indikátorov 
bipolarity – napr. vznik prvej depresie v mladom veku, 5 a viac prekonaných epizód MDE) 
môže poukazovať na pacienta s vyšším rizikom konverzie do bipolárneho priebehu. Takýto 
pacient by mal byť dôslednejšie vyšetrený so zameraním sa na hypomanickú epizódu, resp. 
hypomanické symptómy v súčasnosti a anamnesticky aj v minulosti. Spomínaný pacient by 
mal byť v budúcnosti dôsledne observovaný so zreteľom na hypomanické symptómy, stavy 
alebo epizódy. Autori uvádzajú, že samotná prítomnosť indikátorov bipolarity u pacienta 
s MDD nie je doposiaľ dostačujúcim argumentom pre zmenu liečby- liečba tymostabilizá-
tormi a atypickými antipsychotikami [116]. Pokiaľ ide o psychomotorickú inhibíciu a pocity 
viny a bezcennosti – oba symptómy sa ako indikátory bipolarity v znení DSM-5 neuvádzajú, 
rovnako sa ani symptóm skoré ranné budenie nespomína ako indikátor či už unipolárneho 
alebo bipolárneho priebehu poruchy. Napriek uvedenému, rôzni autori a pracovné skupiny 
odporúčajú pokračovať v systematickom overovaní rôznych charakteristík depresívnej epizódy 
ako indikátorov bipolarity [17, 116].

Naše výsledky potvrdili predpoklad, že symptomatológia veľkej depresívnej epizódy pri 
unipolárnej depresii a bipolárnej afektívnej poruche sa líši. U šiestich z ôsmych indikátorov 
sme zistili štatisticky významné rozdiely v ich výskyte. Päť z nich malo významnú koreláciu 
s bipolárnou poruchou (BP). Nespavosť skoro ráno sa ako jediný sledovaný symptóm vyskyto-
val častejšie pri veľkej depresívnej poruche než v bipolárnom súbore, ale korelačný koeficient 
nedosahoval hladinu štatistickej významnosti (p<0,05). Parciálne výsledky nášho výskumu 
sme publikovali v minulom roku [111].
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6.1 Psychomotorická inhibícia
Najväčší štatisticky signifikantný rozdiel vo výskyte nami sledovaných indikátorov bipo-

larity sme zistili pre symptóm „psychomotorická inhibícia“, ktorý sa vyskytoval u 51,9 % 
pacientov s unipolárnou depresiou a u 82,7 % pacientov s bipolárnym priebehom (BP I + 
BP II). Potvrdili sme tak psychomotorickú inhibíciu ako indikátor bipolárnej afektívnej po-
ruchy. Podobný, ale väčší rozdiel zistil H. Akiskal a kol. vo svojej práci z roku  1983 [9]. Častejší 
výskyt psychomotorickej inhibície u bipolárnych pacientov bol pozorovaný aj v iných prácach 
[50, 106, 120]. V inej štúdii bola psychomotorická inhibícia pozorovaná  u 66,7 % pacientov 
v bipolárnom súbore a u 37 % pacientov v unipolárnom súbore – ide teda o približne 30% 
rozdiel, ktorý sme zistili aj v našej štúdii. Agitovanosť bola pozorovaná u 61,5 % bipolárnych vs. 
34,6 % unipolárnych depresií. Predpokladá sa, že určitý „arousal“ počas depresie predstavuje 
bipolárnu podstatu poruchy. Autori však upozorňujú, že v ich bipolárnom súbore bolo len 17 
pacientov s BP I a 10 pacientov s BP II [104].

V našej štúdii sa signifikantný rozdiel medzi výskytom psychomotorickej inhibície pri bipo-
lárnej a unipolárnej depresii zistil aj po rozdelení bipolárneho súboru na podsúbory BP I a BP II. 
Potvrdili sme psychomotorickú inhibíciu ako indikátor bipolarity a to aj samostatne pre 
BP I a pre BP II v porovnaní s unipolárnou depresiou. Psychomotorická inhibícia bola prí-
tomná u 76,9 % pacientov s BP I a u 88,5 % pacientov s BP II, kým pri unipolárnej depresii 
bola prítomná len u 51,9 % pacientov. Podobné výsledky pre BP I zistili aj Mitchell a kol. 
(2001), ktorí porovnávali 39 unipolárnych pacientov s 39 pacientmi s BP I. Súbory tvorili 
hospitalizovaní aj ambulantní pacienti. Bipolárny súbor sa v porovnaní s unipolárnym viac 
a častejšie prejavoval psychomotorickou inhibíciou, kým psychomotorická agitovanosť bola 
zastúpená v oboch súboroch rovnako často [107].

Štúdia publikovaná Angstom a kol. (2009) porovnávala fenomenológiu veľkej depresívnej 
poruchy a BP II, sledujúc pacientov (n = 591) v piatich vyšetreniach v priebehu dvadsiatich 
rokov. Tzv. agitovaná depresia bola prítomná rovnako často pri veľkej depresívnej poruche 
ako aj pri BP II. Inhibovaná (retardovaná) depresia bola častejšia pri BP II (60,7 %) než pri 
veľkej depresívnej poruche (36,6 %), čo je porovnateľné s našimi zisteniami. Zastúpenie pa-
cientov so „striedajúcimi sa“ agitovanými a inhibovanými depresiami v priebehu 20 ročného 
sledovania bolo vyššie u pacientov s BP II než u pacientov s veľkou depresívnou poruchou 
(44 % vs.. 21 %) [23]. Zmeny psychomotoriky počas MDE vôbec, či už psychomotorická 
agitovanosť, alebo inhibícia, môžu podľa niektorých zdrojov poukazovať skôr na bipolárnu 
poruchu než unipolárnu depresiu [4, 23, 87, 106, 119, 120]. Depresia s psychomotorickým 
nepokojom, respektíve agitovaná depresia môže podľa niektorých konceptov predstavo-
vať zmiešaný afektívny stav [23, 87, 88, 134]. Vychádzajúc z literatúry, ktorá nám bola do-
stupná, môžeme zhrnúť, že psychomotorická inhibícia sa vyskytuje častejšie pri depresív-
nej epizóde v rámci BP I než pri unipolárnej depresii [23, 43, 107] – čo je v zhode s našimi 
výsledkami. Pri BP II sa zrejme skôr objavuje psychomotorická agitovanosť, než inhibícia 
[23, 31, 37, 105]. Od uvedeného sa odkláňa publikácia J.Angsta a kol. [25], ktorá uvádza, 
že atypická depresia a psychomotorická inhibícia sú úzko spojené s BP II. V našej štúdii sme 
psychomotorické zrýchlenie pri depresii nesledovali.
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V literatúre však nachádzame aj niektoré publikácie, ktoré negujú význam psychomoto-
rickej inhibície ako indikátora bipolarity – či už vo vzťahu k BP, alebo k jej podtypom BP I alebo 
BP II. Naše výsledky poukazujú na signifikantne častejší výskyt psychomotorickej inhibície 
pri BP I aj BP II než pri MDD, čo nie je konzistentné s výsledkami štúdie sledujúcej pacientov 
s MDE (v rámci MDD, BP I a BP II) so sezónnymi črtami. V tejto štúdii bola psychomotorická 
inhibícia častejšia u pacientov s BP I než s BP II a bola silným indikátorom mánie v minulosti 
(BP I), kým psychomotorická agitovanosť bola silným indikátorom hypománie v minulosti 
(BP II). Celkový výskyt kvantitatívnych porúch psychomotoriky (agitovanosti alebo inhibície) 
bol však častejší u bipolárnych pacientov než u pacientov unipolárnych. Limitom tejto štúdie 
bol zrejme fakt, že súbor bol tvorený len sezónnymi depresiami [66]. V rozsiahlom súbore 
(n = 1832) boli porovnávaní pacienti s BP I, BP II, MDD a MDE – prvou epizódou v živote. Psy-
chomotorická inhibícia bola významne menej častá pri prvej MDE v živote, kým pri BP I, BP II 
a MDD bol výskyt porovnateľný. Tieto výsledky opäť nie sú konzistentné s našimi zisteniami. 
Išlo však prevažne o hospitalizovaných pacientov (87,1 %), kde zastúpenie BP II bolo nízke. 
Významným limitom tejto štúdie bol aj jej retrospektívny charakter [137]. Vo veľkom epide-
miologickom výskume psychiatrických porúch v USA bola psychomotorická inhibícia prítomná 
u 47 % bipolárnych a 25 % unipolárnych pacientov, kým psychomotorická agitovanosť u 69 % 
bipolárnych vs. 34 % unipolárnych pacientov. Autori však upozorňujú, že vzhľadom na dizajn 
štúdie neumožňujú použité metódy adekvátne štatisticky porovnávať mnohé symptómy 
medzi unipolárnym a bipolárnym súborom a častejší výskyt psychomotorickej inhibície pri 
BP sa nepotvrdil. Potvrdil sa ale častejší výskyt psychomotorických porúch celkovo (inhibície 
aj agitovanosti) pri BP. Štúdia nediferencovala BP I a BP II a preto časť pacientov s BP II mohla 
zostať diagnosticky skrytá ako MDD [149]. Benazzi uvádza v jednej svojej práci veľmi nízky 
výskyt psychomotorickej inhibície pri BP II (3,4 %) aj pri MDD (5,5 %) [37], kým v iných svojich 
prácach (uvedených vyššie) súhlasne s väčšinou ostatných autorov potvrdzuje častý výskyt 
psychmotorického zrýchlenia pri BP II.

6.2 Atypické symptómy depresie
Hypersomnia, zvýšená chuť do jedla, nárast hmotnosti, excesívna fyzická únava s ex-

trémnou ťažobou končatín sú považované za indikátory bipolarity (Mitchell et al. 2008). 
Uvedené symptómy, spolu s nadmernou citlivosťou v medziľudských vzťahoch a zachovanou 
reaktivitou nálady na pozitívne podnety patria podľa DSM-IV-TR k atypickým črtám depresie 
[105]. Naše výsledky potvrdzujú atypické symptómy depresie ako indikátory bipolarity len 
parciálne. V našej štúdii sme nepotvrdili žiaden atypický depresívny symptóm (na rozdiel od 
psychomotorickej inhibície) ako indikátor bipolarity pre celkový bipolárny súbor BP a zároveň 
aj pre samostatné podsúbory BP I a BP II. Toto zistenie zodpovedá viacerým publikáciám, ktoré 
sa zamerali len na porovnávanie unipolárnej depresie s BP I [107], alebo unipolárnej depresie 
s BP II [9, 25, 31, 37] alebo unipolárnej depresie s BP bez ďalšej špecifikácie na uvedené bipo-
lárne podtypy [105, 149].

Medzi unipolárnym súborom a BP II sme štatisticky výrazný rozdiel vo výskyte zistili len 
pre hyperorexiu a nárast hmotnosti, pričom tieto dva indikátory bipolarity sme potvrdili 
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aj pre celkový bipolárny súbor BP (BP I + BP II). V našej štúdii sme zistili hyperorexiu u 9, 6 % 
pacientov s unipolárnou depresiou, 30,8 % pacientov s BP II a u 25,0 % pacientov v celkovom 
bipolárnom súbore BP. Naše nálezy o častejšom výskyte hyperorexie a nárastu hmotnosti pri 
BP II než pri unipolárnej depresii sú v súlade s doteraz publikovanými výsledkami Benazziho 
[31, 33, 37], ako aj v súlade s inými autormi pre celkový bipolárny súbor BP [105, 149].

V súhlase so štúdiou Mitchella a kol. [107] sme nezistili častejší výskyt hyperorexie a ná-
rastu hmotnosti u pacientov s BP I v porovnaní s pacientmi s veľkou depresívnou poruchou. 
Pre BP I sme v našej štúdii nepotvrdili žiaden atypický depresívny symptóm ako indiká-
tor bipolarity. Je ale pravdou, že v súvislosti s atypickými depresívnymi symptómami ako 
indikátormi bipolarity sme v literatúre našli zreteľne menej sledovaní pre BP I než pre BP II. 
Konzistentne s inými publikáciami [105, 149] sme potvrdili atypický depresívny symptóm 
„excesívna fyzická únava a extrémna ťažoba rúk a nôh“ ako indikátor bipolarity pre cel-
kový bipolárny súbor BP, ale nie pre samostatné podsúbory BP I a BP II, čo je v rozpore 
s výsledkami uvádzanými v iných [31, 107]. V našom unipolárnom súbore sme tento symptóm 
zistili u 69,2 % pacientov, v celkovom bipolárnom súbore BP u 86,5 % pacientov, v súbore 
BP I u 84,6 % a v súbore BP II u 88,5 % pacientov. Pre BP I aj BP II sme zistili pozitívne korelácie, 
ale rozdiely boli pod stanovenou hranicou signifikancie.

Symptóm „citlivosť v medziľudských vzťahoch“ sme ako indikátor bipolarity nepotvr-
dili vôbec, ani pre celkový bipolárny súbor BP, ani pre podsúbory BP I a BP II. Viacerí autori 
však spomedzi všetkých atypických depresívnych symptómov nepovažujú tento symptóm 
za podstatnejšie významný [25, 30]. Neočakávaným výsledkom našej štúdie je, že sme ne-
potvrdili symptóm „hypersomnia“ ako indikátor bipolarity (ani pre celkový súbor BP, ani 
pre podsúbory BP I a BP II). Vo viacerých štúdiách bola hypersomnia potvrdená ako indikátor 
bipolarity, či už pre bipolárnu afektívnu poruchu ako celok [105, 149], alebo pre samostatné 
podtypy BP I [107] a BP II [9, 25, 31, 33, 37]. V našej štúdii sme zistili hypersomniu len u 26,9 % 
bipolárnych depresií (pre celkový súbor BP, aj pre podsúbory BP I 26,9 % a BP II 26,9 %) a u 
17,3 % unipolárnych depresií, pričom rozdiel medzi nimi nebol signifikantný, čo je pomerne 
nekonzistentné s opakovane pozitívnymi výsledkami potvrdzujúcimi hypersomniu ako indi-
kátor bipolarity. Štúdia porovnávajúca BP I a MDD zistila v bipolárnom súbore signifikantne 
častejší výskyt hypersomnie [107].

Angst a kol. (2006) identifikoval kvôli zjednodušeniu diagnostiky atypickej depresie syn-
dróm tvorený hyperorexiou, hypersomniou a excesívnou fyzickou únavou – tzv. „triadický 
koncept atypickej depresie“, kde prítomnosť 2 symptómov z 3 uvedených („2/3“) postačuje 
pre diagnózu atypickej depresie [25]. Benazzi (2002) odporúča diagnostikovať atypickú depre-
siu na základe prítomnosti MDE a súčasnej prítomnosti hypersomnie a hyperfágie [30]. Obaja 
autori zahrnuli do bipolárnych súborov len BP II pacientov. Ich zistenie, že hyperorexia a nárast 
hmotnosti sú indikátormi pre BP II sú v súlade s našimi výsledkami, kým častejšiu hypersomniu 
a excesívnu fyzickú únavu a ťažobu končatín sme u našich BP II pacientov nezistili. Asi u 1/3 
pacientov je atypickosť/non-atypickosť depresívnej epizódy u jedného a toho istého pacienta 
pri rôznych depresívnych epizódach nestabilná [25, 94]. Vidíme tu istú podobnosť s nesta-
bilným priebehom už spomínaných foriem agitovanej/inhibovanej depresie v dlhodobom 
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priebehu poruchy [23]. Keďže naša štúdia je prierezová, nemôžeme sa k podobným zmenám 
v našom súbore vyjadriť.

6.3 Pocity viny a bezcennosti
Pocity viny a bezcennosti sa v našej štúdii vyskytovali štatisticky významne častejšie 

u pacientov s BP I (ale nie u pacientov s BP II) než u pacientov s veľkou depresívnou poruchou 
(57,7 % vs. 28,8 %). Podobné výsledky zistili aj iné štúdie sledujúce pacientov s BP I a unipo-
lárnou depresiou [105, 107, 120]. Aj v celkovom bipolárnom súbore (BP I + BP II) bol výskyt 
tohto indikátora bipolarity signifikantne častejší (51,9 %) než v unipolárnom súbore, podob-
né výsledky zistili aj iní autori [149]. Benazzi et al. (1999) vo svojej štúdii nezistil rozdiel vo 
výskyte pocitov viny pri MDD, BP I a BP II [34]. Iná štúdia však zistila častejší výskyt pocitov 
viny a bezcennosti v unipolárnom súbore [62]. Symptóm „pocity viny a bezcennosti“ sme 
ako indikátor bipolarity potvrdili pre BP I aj pre celkový bipolárny súbor BP.

6.4 Nespavosť skoro ráno
Porucha zaspávania je považovaná za indikátor unipolárneho – depresívneho priebehu 

afektívnej poruchy [105]. Doposiaľ však bolo publikovaných len veľmi málo výsledkov o sko-
rej rannej insomnii – ako o potenciálnom indikátore či už bipolárneho alebo unipolárneho 
priebehu afektívnej poruchy. To je dôvodom, prečo sme v našej práci sledovali aj symptóm 
„nespavosť skoro ráno“. Zistili sme, že tento symptóm sa vyskytuje signifikantne častejšie 
pri unipolárnej depresii (67,3 %) než pri BP I (42,3 %) a pri celkovom bipolárnom súbore BP 
(44,2 %), pričom tieto rozdiely boli štatisticky signifikantné. Spearmanov test ale nepreukázal 
štatisticky významnú koreláciu. Nespavosť skoro ráno môžeme z časti považovať za indiká-
tor unipolárneho (depresívneho) priebehu afektívnej poruchy, a nie bipolárneho, ako sme 
pôvodne v hypotéze predpokladali. Toto naše zistenie sa týka porovnania MDD s BP I a BP (ale 
nie BP II), kde sme zistili štatisticky významný rozdiel vo výskyte indikátora v prospech MDD, 
ale bez potvrdenia štatisticky významnej korelácie. Benazzi (2003) ale zistil, že nespavosť skoro 
ráno bola práve v súbore BP II signifikantne menej častá než v súbore s veľkou depresívnou 
poruchou [31]. V skoršej štúdii však ten istý autor nezistil rozdiel vo výskyte skorej rannej 
nespavosti v súboroch pacientov s MDD, BP I a BP II [34]. Iná štúdia, tiež v rozpore s našimi 
výsledkami zistila, že insomnia skoro ráno sa častejšie vyskytovala pri BP I než pri BP II [66].

Koncept indikátorov bipolarity je v určitom rozpore s klasifikačnými systémami. Podľa 
DSM-IV-TR pri diagnóze MDE s atypickými rysmi nesmú byť splnené kritériá pre MDE s me-
lancholickými črtami. Depresia teda môže byť buď melancholická alebo atypická, ale nie 
oboje [16, 140]. Klinická prax a aj výskum v tejto oblasti však poukazujú na skutočnosť, že 
atypické depresívne symptómy a niektoré melancholické symptómy (poruchy psychomo-
toriky, pokles sebahodnotenia a pocity viny) sa počas depresívnej epizódy vyskytujú súbežne 
a sú indikátormi bipolarity. ISBD z tohto dôvodu navrhovala do DSM-5 niektoré diagnostické 
zmeny [105]. Tieto návrhy však neboli akceptované a DSM-5 naďalej umožňuje diagnosti-
kovať MDE s atypickými črtami len vtedy, ak nie sú prítomné melancholické rysy [17]. Už 
v dávnejšej minulosti (H. Akiskal a kol., 1983) boli publikované pozorovania s upozornením 
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na fakt, že jedným zo silných prediktorov bipolarity je „hypersomnicko-retardovaná depresia“, 
resp. „anergická depresia s nadmernou spavosťou“, u ktorej bola prítomná hypersomnia 
a psychomotorická inhibícia. Tieto príznaky boli prítomné u 59 % bipolárneho súboru, ale 
len u 12 % unipolárneho súboru [9].

V rámci diskusie chcú autori ešte podotknúť, že v tejto štúdii sa pri klinickom vyšetrení 
a diagnostike BP II nevyskytol problém s časovým ohraničením hypománie v anamnéze. 
U všetkých pacientov s BP II sme zistili v anamnéze aspoň jednu epizódu hypománie s mini-
málne štvordňovým trvaním. V množiacich sa publikáciách na túto tému sa uvádza, že väč-
šina hypománií pri BP II trvá 2-4 dni. Pacienti splňujúci tzv. „Hard Criteria“ pre BP II (kritériá 
zodpovedajúce DSM-IV, ale s minimálnym trvaním hypománie 2 dni) majú pri porovnaní 
s pacientmi splňujúcimi DSM-IV kritériá (trvanie hypománie minimálne 4 dni) rovnako zá-
važný krátkodobý aj dlhodobý priebeh poruchy – čo sa týka závažnosti epizód, dosiahnutia 
remisií, chronického priebehu, rýchlych cyklov, reakcie na liečbu, suicidality, komorbidity 
a sociálneho a pracovného postihnutia [4, 7, 14, 18]. Skupina odborníkov pracujúcich na znení 
DSM-5 navrhovala znížiť minimálne časové ohraničenie hypománie pri BP II na 2 dni [2, 3, 
5, 16, 18]. Súčasné znenie DSM-5 však naďalej zotrváva na kritériu minimálne štvordňového 
trvania hypománie [17]. V rámci vyšetrenia sme pri každom unipolárnom pacientovi cielene 
podrobne pátrali po možných bipolárnych prejavoch v minulosti. Podľa rôznych výskumov, 
približne každá štvrtá (25 %) a podľa voľnejších kritérií až každá druhá veľká depresívna porucha 
má bipolárny charakter, ktorý často nie je rozpoznaný a pacient nie je adekvátne liečený [21, 
40, 45, 47, 124]. U pacientov zaradených do našej štúdie sme zmenili po vyšetrení doterajšiu 
diagnózu unipolárnej depresie na BP II v ôsmich prípadoch, čo zodpovedá 13,3 % pacientov 
pôvodne diagnostikovaných ako unipolárna depresia. Išlo o pacientov s nerozpoznanou hy-
pomániou v minulosti – čo je podľa literatúry častý fenomén [5, 12, 15].

6.5 Sekundárne ciele
Priemerný vek v celkovom BP súbore bol 45 rokov, v BP I súbore 48, v BP II súbore 42 

a v MDD súbore 48 rokov. V rámci sociodemografických charakteristík zisťujeme rozdiely 
v zastúpení pohlaví pri MDD, BP I a BP II. Pomer zastúpenia žien k mužom bol v celom vý-
skumnom súbore 3:1. V literatúre sa uvádza vyššie zastúpenie žien pri MDD aj BP II než pri BP I, 
kde je pomer pohlaví vyrovnaný [64, 69, 83, 146]. Náš výskum nezistil štatisticky signifikantný 
rozdiel v zastúpení žien u MDD, BP, BP I a BP II pacientov. Predpokladáme aj (ako sme uviedli 
už vyššie v texte), že asymetrický podiel zastúpenia pohlaví v našom výskume je podmienený 
aj tým, že autor v čase zberu dát pracoval na ženskom oddelení.

Pri porovnaní unipolárneho a bipolárneho súboru sme zistili, že v bipolárnom súbore 
je signifikantne menej zamestnaných a viac invalidných pacientov a menej pacientov ži-
júcich v partnerskom vzťahu. Tieto rozdiely sa týkali porovnania pacientov s MDD a BP I, 
kým pacienti s BP II sa v týchto sledovaných položkách štatisticky významne neodlišovali od 
pacientov s MDD. Dosiahnutie základného vzdelania sa v unipolárnom a bipolárnom súbore 
štatisticky nelíšilo. Zistili sme ale signifikantne častejšie dosiahnuté stredoškolského vzdela-
nia v súboroch BP I, BP II a BP oproti súboru MDD, kým dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 
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bolo siginifikantne častejšie v súbore MDD než v súboroch BP I a BP. Pri porovnaní frekvencie 
dosiahnutého vysokoškolského vzdelania sme nezistili štatisticky signifikantný rozdiel medzi 
MDD pacientmi a BP II pacientmi, avšak hladina signifikancie sa blížila k p < 0,05. Prevahu 
stredoškolsky vzdelaných BP pacientov nad MDD pacientmi si vysvetľujeme tým, že pacienti 
s MDD dosiahli častejšie vysokoškolské vzdelanie (oproti BP pacientom), preto medzi stredo-
školsky vzdelanými pacientmi je pacientov s MDD menej. Naše výsledky poukazujú na vyššie 
psychosociálne postihnutie (zamestnanie, invalidita, dosiahnuté vzdelanie, partnerský vzťah) 
bipolárnych pacientov než unipolárnych, čo sa v rôznych zdrojoch uvádza pomerne často. Pri 
BP II sme však zistili menšie psychosociálne postihnutie než pri BP I, respektíve porovnateľné 
s MDD. Tento výsledok nekorešponduje s údajmi v literatúre, ktoré pri BP I aj pri BP II uvádzajú 
rovnako závažné psychosociálne postihnutie a zníženie kvality života [6, 105].

V literatúre sa ako indikátor bipolarity uvádza vznik prvej MDE vo veku nižšom ako 25 
rokov [105]. V našom výskume sme však štatisticky významný rozdiel vo veku vzniku afektívnej 
poruchy medzi unipolárnym a bipolárnym súborom nezistili. Jedinou výnimkou bol signifikant-
ne častejší vznik MDD vo veku 41 – 65 rokov než vznik BP II, respektíve celkového BP súboru 
(ale nie BP I) v tejto vekovej kategórii, čo parciálne zodpovedá údajom v literatúre [105], že 
prvá MDE v živote vo veku vyššom ako 25 rokov je indikátorom unipolárneho priebehu. Proti 
nášmu výsledku ale stoja výsledky nedávno publikovanej práce, ktorá uvádza, že BP II vzniká 
najčastejšie vo veku 45 – 54 rokov [90].

Priebehové charakteristiky poukazujú na signifikantne častejší výskyt hypomanických 
epizód v posledných dvanástich mesiacoch pri BP II (77 %), kým pri BP I sa len u 46 % pacientov 
v poslednom roku objavila aspoň jedna hypo/manická alebo zmiešaná epizóda.

V našej štúdii sme pri BP II zistili signifikantne častejší výskyt dvoch alebo troch MDE 
(vrátane súčasnej MDE) v posledných dvanástich mesiacoch, kým súčasná MDE sa ako prvá 
a jediná za posledných 12 mesiacov signifikantne častejšie vyskytovala v súbore MDD. Rýchle 
cykly sme zistili u 15 % BP II, 12 % BP I a 0 % MDD pacientov, pričom rozdiely vo frekvencii 
rýchlych cyklov pri MDD a pri BP, BP I a BP II sú signifikantné. Uvedené výsledky týkajúce sa 
priebehu afektívnych porúch sú v súhlase s inými zdrojmi, kde sa uvádza, že BP II má tenden-
ciu k fluktuujúcemu priebehu s častejšími afektívnymi epizódami, s prevahou depresívneho 
pólu poruchy a rýchlymi cyklami [64, 69, 83, 146]. Môžeme konštatovať, že v našom výsku-
me signifikantne najviac afektívnych epizód v posledných dvanástich mesiacoch prekonali 
pacienti s BP II – 61 % pacientov prekonalo okrem súčasnej MDE ešte jednu alebo dve MDE 
a 77 % hypomanickú epizódu.

Sledovali sme dosiahnutie plnej a parciálnej remisie po poslednej prebehnutej epizóde 
– nezistili sme signifikantné rozdiely medzi súbormi MDD, BP, BP I a BP II. Rozdiely medzi 
afektívnymi súbormi sme nezistili ani vo frekvencii chronického priebehu po poslednej afek-
tívnej epizóde. Očakávali sme, v súlade s literatúrou [64, 81, 82], že pri BP II zistíme častejšie 
chronický priebeh než pri BP I a MDD. V prítomnosti súčasnej MDE ako prvej MDE v živote 
sme zistili štatisticky významný rozdiel medzi súborom MDD a BP (ale nie BP I alebo BP II). 
U piatich MDD pacientov (9,6 %) išlo o prvú MDE v živote. Žiaden bipolárny pacient však 
nemal súčasnú MDE ako prvú MDE v živote. Pri priemernom veku 48 rokov v súbore MDD 
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a 45 rokov v súbore BP zodpovedá náš výsledok údajom v literatúre – BP vzniká obvykle do 
25. roku života, kým MDD vzniká obvykle neskôr. Tento priebehový fenomén je v literatúre 
tiež navrhovaný ako indikátor bipolarity [105, 117, 120].

Anamnesticky a s použitím zdravotnej dokumentácie sme zisťovali aj vznik prvej MDE 
v živote v popôrodnom období (do konca 6. mesiaca od pôrodu). Tento fenomén je tiež pova-
žovaný za indikátor bipolarity [65]. Prvá MDE v živote v popôrodnom období sa vyskytovala 
signifikantne častejšie v súbore BP I v porovnaní so súborom MDD. Medzi súborom MDD a sú-
bormi BP II a BP sme signifikantný rozdiel vo frekvencii výskytu popôrodnej depresie nezistili.

Psychotické symptómy, a to aj v rámci MDE, boli vylučovacím kritériom našej štúdie. 
Pacienti s ľahkou MDE sa v našom výskume nevyskytovali. V bipolárnom súbore sme zistili 
signifikantne viac ťažkých MDE než v unipolárnom súbore. V bipolárnom súbore malo 50 % 
pacientov stredne ťažkú MDE a 50 % pacientov ťažkú MDE bez psychotických symptómov. 
U MDD pacientov malo ťažkú MDE (bez psychotických symptómov) len 21 % pacientov, kým 
stredne ťažkú 79 % pacientov. Jedno z viacerých možných vysvetlení tohto výsledku môže 
vychádzať zo staršieho konceptu afektívnych porúch, kde mániodepresia je endogénnou 
duševnou poruchou a unipolárna depresia je heterogénnou skupinou, kam patria depresie 
endogénne ale aj neendogénne. Endogénna depresia (MDE s melancholickými rysmi podľa 
DSM-IV-TR) dosahuje obvykle závažnejšiu intenzitu než depresia neendogénna.

Frekvencia jednotlivých položiek sledovaných v rodinnej anamnéze a rovnako aj veľkosť 
rozdielov medzi unipolárnym a bipolárnymi súbormi boli pomerne nízke. Vzhľadom k veľmi 
nízkym frekvenciám sledovaných položiek sme sa rozhodli zisťovať štatistickú významnosť len 
pre prvostupňových príbuzných. Aj za týchto okolností sme však získali len jeden výsledok so 
štatisticky významným rozdielom – bipolárna porucha sa vyskytovala častejšie u prvostup-
ňových príbuzných pacientov s BP II než u prvostupňových príbuzných pacientov s MDD. Pre 
BP I a BP sa štatisticky významný rozdiel oproti MDD nepotvrdil. Naše zistenia len parciálne 
reflektujú široko overené a odborne akceptované údaje, že pacienti s BP I aj BP II majú v pr-
vostupňovom príbuzenstve zretelne častejší výskyt bipolárnej poruchy než pacienti s MDD. 
Výskyt unipolárnej depresie v prvostupňovom príbuzenstve sa štatisticky signifikantne nelíšil 
medzi pacientmi s MDD a bipolárnymi súbormi, hoci rozdiely vo výskyte pri MDD (25,0 %) 
a BP II (7,6 %; p = 0,067), respektíve BP (11,5 %; p = 0,075) sa blížili hladine významnosti p < 
0,05. MDD v RA je indikátorom unipolárneho priebehu a BP v RA je indikátorom bipolárneho 
priebehu [105] – naše výsledky však tieto zistenia nepotvrdili (s výnimkou BP II s častejším 
výskytom bipolárnej poruchy v RA). Pokiaľ ide o výskyt schizofrénie, problémov s alkoholom 
a drogami a suicídia u prvostupňových príbuzných pacientov s MDD, BP I, BP II a BP, opäť sme 
nezistili štatisticky významné rozdiely. Je vysoko pravdepodobné, že prekvapivé a neočakávané 
výsledky týkajúce sa RA (hlavne pre unipolárnu depresiu a bipolárnu poruchu) boli v našom 
výskume podmienené najmä nedostatočnou veľkosťou afektívnych súborov.

Pri sledovaní psychiatrickej komorbidity s afektívnymi poruchami sme zistili relatívne 
nízku frekvenciu výskytu pre jednotlivé komorbídne poruchy (tab. č. 15), z čoho vyplývajú aj 
relatívne nízke rozdiely vo frekvencii komorbidít medzi unipolárnym a bipolárnymi súbormi. 
Zodpovedá tomu aj skutočnosť, že pri sledovaní komorbidity s afektívnymi súbormi sme zistili 



MUDr. Branislav Moťovský, PhD. / Depresívna epizóda pri unipolárnej a bipolárnej depresii

80

len dve položky, ktoré sa štatisticky významne častejšie vyskytovali v bipolárnom súbore než 
v unipolárnom – hraničná a impulzívna porucha osobnosti pri BP II a úzkostné poruchy celkovo 
pri BP (ale nie po rozdelení na podsúbory BP I a BP II). Podobne ako pri rodinnej anamnéze, aj 
pri interpretácii komorbidity afektívnych porúch musíme byť opatrní vzhľadom na celkovo 
nízky počet pacientov v jednotlivých položkách. S frekvenciou 10 % a viac (ale bez štatistickej 
významnosti – p>0,05) sa v príslušnom afektívnom súbore vyskytovali len celkové súbory 
pre závislosti, úzkostné poruchy a poruchy osobnosti (tab. č. 15). Zo samostatných porúch 
to bola len panická porucha/agorafóbia pri BP II (11,5 %) a posttraumatická stresová porucha 
pri BP I (11,5 %).

Naše dva šatisticky výzmné výsledky pri sledovaní komorbidity zodpovedajú parciálne 
údajom v literatúre. Hraničná porucha osobnosti sa častejšie vyskytuje pri BP II než pri MDD, 
a úzkostné poruchy sú podľa niektorých zdrojov častejšie pri BP (obzvlášť pri BP II) než pri 
MDD. Panická porucha a agorafóbia a posttraumatická stresová porucha sa tiež častejšie 
vyskytujú pri bipolárnej poruche než pri MDD – na rozdiel od iných publikácií sme však ne-
potvrdili ich častejší výskyt v bipolárnom súbore než v unipolárnom. Proti očakávaniam sme 
v bipolárnom súbore nepotvrdili ani častejší výskyt sociálnej fóbie, závislostí, porúch príjmu 
potravy a niektorých porúch osobnosti. [2, 12, 41, 80, 86, 128, 145].

6.6 Korelácie medzi sledovanými indikátormi
Pozitívny vzťah medzi indikátormi bipolarity „nárast hmotnosti“ a „hypersomnia“ pri 

BP a BP II zodpovedá klinickému obrazu atypickej depresie, ako aj skutočnosti, že atypická 
depresia sa častejšie vyskytuje pri bipolárnej depresii než pri unipolárnej depresii. Pozitívny 
vzťah medzi „nárastom hmotnosti“ a „hyperorexiou“ (pri unipolárnej aj bipolárnej depresii) 
opäť poukazuje na symptómovú štruktúru atypickej depresie [25]. Pozitívna korelácia „nárastu 
hmotnosti“ a „hyperorexie“ však môže byť podmienená aj účinkami psychofarmák, ktoré spô-
sobujú nárast hmotnosti a hyperorexiu ako nežiadúci účinok. Atypickej depresii zodpovedá aj 
pozitívna korelácia symptómov „ťažoba končatín/excesívna fyzická únava“ a „hypersenzitivita 
na kritiku a odmietanie“, ktorú sme zistili len v súbore BP I. Tento výsledok opäť potvrdzuje oba 
symptómy ako indikátory bipolarity [25, 30, 37, 136]. Negatívny vzťah medzi „hypersomniou“ 
a „insomniou so skorým ranným prebúdzaním“ sa zdá byť logický. Ďalším možným vysvet-
lením je fakt, že v našej práci sa javí „insomnia so skorým ranným budením“ ako indikátor 
unipolárneho depresívneho priebehu, kým hypersomnia je indikátorom bipolarity. „Pocity viny 
a bezcennosti“ sú v najčastejšej pozitívnej korelácii s ostatnými sledovanými indikátormi. Je 
prekvapujúce, že pocity viny, ako symptóm melancholickej depresie, nie je v pozitívnej kore-
lácii s ostatnými dvoma sledovanými melancholickými symptómami – s „psychomotorickou 
inhibíciou“ a „insomniou so skorým ranným budením“. Naopak, „pocity viny a bezcennosti“ sú 
v pozitívnej korelácii so symptómami atypickej depresie, a to len u bipolárnych pacientov (BP, 
BP I, BP II) – „hyperorexia“, „ťažoba končatín/fyzická únava“, „nárast hmotnosti“ a „zvýšená 
citlivosť na odmietnutie/kritiku“. Pozitívna korelácia „pocitov viny a bezcennosti“ s  „hyper-
senzitivitou na odmietnutie/kritiku“ môže byť podmienená podobným klinickým prejavom 
oboch symptómov. Mohlo preto dôjsť k častejšiemu skórovaniu oboch týchto symptómov 
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naraz. Podľa niektorých autorov býva detekcia symptómu „hypersenzitivita na odmietnutie/
kritiku“ ako atypického depresívneho symptómu problematická, rovnako ako ďalší symptóm 
atypickej depresie – zachovaná odkloniteľnosť nálady. [23, 30]. Vyššie uvedené výsledky vzá-
jomných korelácií indikátorov bipolarity sú konzistentné so zisteniami iných autorov – klinický 
obraz bipolárnej depresie často pozostáva z kombinácie symptómov melancholickej (endo-
génnej) a atypickej depresie, alebo prevažujú atypické depresívne symptómy (hypersomnia, 
hyperfágia, nárast hmotnosti, ťažoba končatín/excesívna fyzická únava, hypersenzitivita na 
odmietnutie/kritiku) [23, 43, 107].

6.7 Možné limitácie
Zistené výsledky mohli byť ovplyvnené viacerými faktormi. Nezanedbateľný vplyv na 

výskyt a intenzitu sledovaných indikátorov môže mať psychofarmakoterapia. Hypersom-
nia, hyperorexia, nárast hmotnosti a psychomotorické spomalenie sú častými nežiadúcimi 
účinkami viacerých psychofarmák – obzvlášť atypických antipsychotík a thymostabilizátorov 
– farmák, ktoré bývajú častejšie predpisované pri BP než pri unipolárnej depresii. Vzťah medzi 
užívaním psychofarmák a frekvenciou a intenzitou indikátorov bipolarity je pomerne málo 
skúmaný [53]. V nami dostupnej literatúre sme doposiaľ nikde nezaznamenali adekvátne 
štatistické spracovanie rozdielov v užívaní psychofarmakoterapie vo vzťahu k indikátorom 
bipolarity a k diagnózam afektívnych porúch (MDD, BP, BP I, BP II), pričom sme spracovali 
niekoľko desiatok popredných odborných publikácií, ako prehľadných článkov, tak aj publikácií 
s vlastnými výsledkami. Predpokladáme, že tento nedostatočný stav poznania je reflektovaný 
aj vo významnej publikácii Medzinárodnej spoločnosti pre bipolárne poruchy (International 
Society for Bipolar Disorders – ISBD), ktorá pracovala na návrhoch zmien do DSM-5, vrátane 
„Diagnostických odporúčaní pre bipolárnu depresiu: pravdepodobnostný prístup“. V tejto 
publikácii kolektív autorov konštatuje, že v budúcnosti bude pri sledovaní indikátorov bipo-
larity potrebné sledovať aj vplyv farmakoterapie na častosť ich výskytu, nakoľko nežiadúce 
účinky psychofarmák môžu falošne ovplyvňovať výsledky. Bližšie informácie ohľadom vplyvu 
farmakoterapie na frekvenciu výskytu indikátorov bipolarity sa v tejto publikácii neuvádzajú 
[105]. V našej štúdii užívalo nejaký druh psychofarmaka 80 % pacientov, pričom v porovnaní 
s unipolárnou depresiou užívali pacienti s BP I aj BP II signifikantne častejšie antipsychotiká 
a pacienti s BP I aj thymostabilizátory. Častejšie užívanie thymostabilizátorov a antipsychotík 
v bipolárnom súbore môže viesť k nadhodnoteniu výskytu niektorých indikátorov bipolarity 
u pacientov s BP. Užívanie psychofarmák sme sledovali len v čase vyšetrenia, no vhodnejšie 
by bolo sledovať dynamiku príznakov pri dlhodobom užívaní. Naša štúdia mala prierezový 
charakter (jedno vyšetrenie), pacienti boli vyšetrovaní pri prijatí na psychiatrické oddelenie, 
ambulantní pacienti boli vyšetrovaní pri prvej návšteve ambulancie pre novú (resp. prvú) epi-
zódu depresie. Pacienti teda v čase vyšetrenia už väčšinou užívali nejakú dobu psychofarmaká 
a oddiferencovanie nežiadúcich účinkov liekov od niektorých indikátorov bipolarity by bolo 
nemožné – preto sme ho nerealizovali.

Principiálnou limitáciou nášho výskumu indikátorov bipolarity bol prierezový charakter. 
Optimálne by bolo, aby u pacientov v unipolárne-depresívnom súbore bola prospektívne 
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sledovaná dlhodobá stabilita unipolárneho priebehu, resp. konverzia unipolárneho priebehu 
na bipolárny. Spätné porovnanie týchto „konvertovaných“ bipolárnych pacientov s prítomnos-
ťou/neprítomnosťou konkrétnych indikátorov bipolarity v minulosti (v čase prvého vyšetrenia) 
by mohlo podstatne presnejšie overiť platnosť týchto indikátorov. Predpokladáme – v súlade 
s literatúrou [5, 12, 15], že pri prierezovom hodnotení, na rozdiel od prospektívneho, zostane 
časť bipolárnych pacientov (hlavne BP II) nerozpoznaná a tým „ukrytá“ v unipolárnom súbore. 
Limitáciou našej štúdie mohol byť aj relatívne nízky počet pacientov v unipolárnom (n = 52) 
a bipolárnom (n = 52) súbore. Veľkosť súboru mohla byť obzvlášť limitujúca po rozdelení cel-
kového bipolárneho súboru na BP I (n = 26)  a BP II (n = 26). Vhodnejšie by boli vyššie počty 
pacientov v súboroch, ktoré by umožňovali podrobnejšiu štatistickú analýzu. Predpokladáme, 
že práve nedostatočná veľkosť súboru bola dôvodom, prečo sme hypersomniu ako indikátor 
bipolarity nepotvrdili. Tento výsledok považujeme za najviac nekonzistentný v porovnaní 
s výsledkami mnohých publikácií [9, 25, 31, 37, 105, 107, 149].

Limitáciou nášho súboru je aj asymetria zastúpenia pohlaví s výraznou prevahou ženského 
pohlavia, a to najmä v súboroch unipolárnej depresie a BP II. Dôvodom tejto asymetrie je 
pravdepodobne aj skutočnosť, že autor v čase zberu dát pracoval na ženskom oddelení, ako 
aj iné faktory, ktoré uvádzame na str. 88. Priemerný vek v jednej štúdii bol 40 rokov v súbore 
BP II (v našom výskume 42 rokov) a 48 rokov v súbore MDD (v našom výskume 48 rokov) 
[31]. V dostupnej literatúre sme zaznamenali odlišné postoje k nutnosti pohlavnej a vekovej 
homogenizácie unipolárneho a bipolárneho súboru pri sledovaní indikátorov bipolarity. Podľa 
jednej skupiny autorov sú u ľudí s MDE vo veku pod 40 rokov poruchy psychomotoriky, skoré 
ranné budenie a anorexia menej výrazné, kým hypersomnia a hyperfágia sa vyskytujú častejšie 
než u starších ľudí [107, 119, 121]. J. Angst a kol. v Zurišskej kohortovej štúdii zistili, že atypická 
depresia je úzko spojená so ženským pohlavím a BP II [25]. Naproti tomu iné zdroje nepotvrdili 
vplyv veku [31] a pohlavia [33] na častosť výskytu psychomotorickej inhibície a atypických 
depresívnych symptómov.

Ďalšou limitáciou tejto štúdie je fakt, že všetci pacienti boli vyšetrovaní jedným hodno-
titeľom – psychiatrom (autorom), čo môže viesť k systémovej chybe. Na druhej strane práve 
táto skutočnosť mohla znížiť skreslenie výsledkov spôsobené nekonzistenciou pri hodnotení 
pacienta a zbere dát viacerými investigátormi. Autor má niekoľkoročné skúsenosti s diagnos-
tickými inštrumentmi použitými v tejto práci.

Rozdiely vo výsledkoch týkajúcich sa viacerých sekundárnych cieľov pre jednotlivé afek-
tívne súbory boli pomerne malé, mnohé sledované charakteristiky boli zastúpené malým 
počtom pacientov (hlavne rodinná anamnéza a komorbidita). Hodnota týchto výsledkov pre 
štatistické spracovanie a klinickú interpretáciu je preto nízka.

Za pozitívum našej štúdie považujeme skutočnosť, že odráža reálnu klinickú prax. Náš 
výskumný súbor bol tvorený pacientmi referovanými k hospitalizácii v podmienkach kaž-
dodennej praxe psychiatrického oddelenia krajskej nemocnice. Menšia časť pacientov bola 
liečená ambulantne. Ako ďalšie pozitívum našej štúdie vnímame štruktúru sledovaných sú-
borov. Po porovnaní unipolárneho súboru s celkovým bipolárnym súborom sme BP rozdelili 
na dva rovnako veľké podsúbory BP I a BP II a následne sme oba podtypy sledovali vo vzťahu 
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k unipolárnej depresii samostatne. Väčšina štúdií s indikátormi bipolarity v nami dostupnej 
literatúre sledovala vo vzťahu k unipolárnej depresii len BP I alebo BP II, resp. len celkový 
bipolárny súbor BP [25, 31, 33, 37, 107, 149].
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ZÁVERY
Včasné rozpoznanie bipolárnej podstaty afektívnej poruchy a včasné zahájenie adek-

vátnej liečby je pre prognózu a kvalitu života pacienta zásadné. Terapeutické odporúčania 
odporúčajú liečiť bipolárnu depresiu tymostabilizátorom (vrátane atypických antipsychotík 
v tejto indikácii), alebo kombináciou tymostabilizátora a antidepresíva. Prvá afektívna epizóda 
pri BP I býva častejšie depresívna než manická alebo zmiešaná. Pri BP II býva prvá epizóda 
väčšinou depresívna a hypománia zostáva dlho (alebo nikdy) nerozpoznaná. Stanovenie 
správnej diagnózy sa môže oneskoriť aj o niekoľko rokov. Doposiaľ neexistujú patognomické 
charakteristiky, ktoré by od seba odlišovali unipolárnu a bipolárnu depresívnu epizódu. No 
identifikovanie symptómov, ktoré tvoria skupinu indikátorov pre pravdepodobnú bipolárnu 
depresiu môže slúžiť ako významné vodítko pre klinickú prax. V našom výskume sme ako indi-
kátory bipolarity sledovali vybrané psychopatologické charakteristiky u pacientov s aktuálne 
prebiehajúcou veľkou depresívnou epizódou v rámci veľkej depresívnej poruchy a bipolárnej 
afektívnej poruchy. Na základe analýzy údajov môžeme konštatovať nasledované závery:
1.  Výsledky vyvrátili platnosť časti nulovej hypotézy č. 1, že symptómy psychomotorické 

spomalenie; pocity viny a pokles sebahodnotenia; zvýšená chuť do jedla; nárast hmotnosti; 
extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej energie; nespavosť skoro ráno 
sa vyskytujú s rovnakou frekvenciou u pacientov s prítomnou veľkou depresívnou epizó-
dou v rámci unipolárnej depresívnej poruchy (jednotlivá veľká depresívna epizóda alebo 
rekurentná depresívna porucha) v porovnaní s pacientmi s prítomnou veľkou depresívnou 
epizódou v rámci bipolárnej poruchy (bipolárna porucha I alebo bipolárna porucha II).
• Pri bipolárnej poruche sme zistili signifikantne častejší výskyt psychomotorického 

spomalenia, pocitov viny a poklesu sebahodnotenia, zvýšenej chuti do jedla, nárastu 
hmotnosti, extrémnej ťažoby rúk a nôh a nedostatku citlivosti a fyzickej energie než 
pri unipolárnej depresívnej poruche. Tieto symptómy sme potvrdili ako indikátory 
bipolarity.

• Pri unipolárnej depresívnej poruche sme zistili signifikantne častejší výskyt ne-
spavosti skoro ráno než pri bipolárnej poruche. Tento symptóm sme potvrdili ako 
indikátor unipolárneho – depresívneho priebehu afektívnej poruchy.

• Výsledky potvrdili platnosť časti nulovej hypotézy č. 1, že symptómy hypersomnia 
a citlivosť v medziľudských vzťahoch sa vyskytujú s rovnakou frekvenciou u pa-
cientov s prítomnou veľkou depresívnou epizódou v rámci unipolárnej depresívnej 
poruchy (jednotlivá veľká depresívna epizóda alebo rekurentná depresívna porucha) 
v porovnaní s pacientmi s prítomnou veľkou depresívnou epizódou v rámci bipolárnej 
poruchy (bipolárna porucha I alebo bipolárna porucha II). Symptómy hypersomnia 
a citlivosť v medziľudských vzťahoch sme nepotvrdili ako indikátor či už bipolárneho 
alebo unipolárneho – depresívneho priebehu afektívnej poruchy.
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V rámci nulovej hypotézy č. 1 sme sledovali frekvenciu výskytu indikátorov bipolarity pri 
bipolárnej poruche I samostatne a bipolárnej poruche II samostatne v porovnaní s frekvenciou 
výskytu indikátorov bipolarity pri unipolárnej depresii.

• Z uvedených symptómov bol jedine výskyt psychomotorickej inhibície častejší pri 
bipolárnej poruche I aj bipolárnej poruche II než pri unipolárnej depresívnej poruche 
– tento symptóm sme potvrdili ako indikátor bipolarity pre oba podtypy bipolárnej 
poruchy.

• Pri bipolárnej poruche I sme zistili signifikantne častejší výskyt symptómov pocity 
viny a bezcennosti ako pri unipolárnej depresii. Tento symptóm sme potvrdili ako 
indikátor bipolarity pre podtyp bipolárna porucha I. Pri bipolárnej poruche II sme 
nezistili signifikantne častejší výskyt symptómov pocity viny a bezcennosti ako pri 
unipolárnej depresii.

• Pri bipolárnej poruche II sme zistili signifikantne častejší výskyt symptómov hypero-
rexia a nárast hmotnosti ako pri unipolárnej depresii. Tieto symptómy sme potvrdili 
ako indikátory bipolarity pre podtyp bipolárna porucha II. Pri bipolárnej poruche I 
sme nezistili signifikantne častejší výskyt symptómov hyperorexia a nárast hmot-
nosti ako pri unipolárnej depresii.

• Pre symptóm extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej energie 
sme nezistili signifikantne častejší výskyt pri bipolárnej poruche I ako samostatnom 
podsúbore alebo pri bipolárnej poruche II ako samostatnom podsúbore než pri 
unipolárnej depresii. Pri porovnaní celkového bipolárneho súboru s unipolárnou 
depresiou sme ale zistili častejší výskyt v celkovom bipolárnom súbore. Symptóm 
extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej energie sme nepotvr-
dili ako indikátor bipolarity pre podtyp bipolárna porucha I a bipolárna porucha II 
samostatne, ale potvrdili sme ho ako indikátor bipolarity pre celkový bipolárny 
súbor – bipolárnu poruchu.

• Výskyt symptómov hypersomnia a citlivosť v medziľudských vzťahoch bol pri bipo-
lárnej poruche I aj bipolárnej poruche II zhodný s výskytom uvedených symptómov 
pri unipolárnej depresívnej poruche – tieto symptómy sme nepotvrdili ako indikátory 
či už bipolárneho alebo unipolárneho – depresívneho priebehu afektívnej poruchy.

• Pri unipolárnej depresívnej poruche sme zistili signifikantne častejší výskyt nespa-
vosti skoro ráno než pri bipolárnej poruche I, ale nie než pri bipolárnej poruche II. 
Tento symptóm sme potvrdili ako indikátor unipolárneho – depresívneho priebehu 
afektívnej poruchy len čiastočne.

Na základe uvedeného môžeme odporučiť pre klinickú prax cielené zameranie na výskyt 
nasledovných psychopatologických symptómov, ktoré by mohli byť indikátorom bipolárnej 
afektívnej poruchy: psychomotorické spomalenie, pocity viny a pokles sebahodnotenia, zvýšená 
chuť do jedla, nárast hmotnosti, extrémna ťažoba rúk a nôh a nedostatok citlivosti a fyzickej 
energie.
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2.  Výsledky z časti vyvrátili platnosť nulovej hypotézy č. 2, že pacienti s prítomnou veľkou 
depresívnou epizódou  v rámci unipolárnej depresívnej poruchy a bipolárnej poruchy sa 
neodlišujú v sociodemografických a priebehovývh ukazovateľoch.
• Pacienti s bipolárnou poruchou a bipolárnou poruchou I sú signifikantne častejšie 

nezamestnaní, na invalidnom dôchodku, signifikantne menej často dosiahli vysoko-
školské vzdelanie, signifikantne menej často žijú v partnerskom vzťahu než pacienti 
s unipolárnou depresiou. Vo frekvencii sociodemografických položiek sme nezistili 
rozdiel medzi bipolárnou poruchou II a unipolárnou depresiou (s výnimkou častejšie 
dosiahnutého stredoškolského vzdelania než pri unipolárnej depresii)

• Pri bipolárnej poruche II sme zistili signifikantne častejší výskyt veľkých depresívnych 
epizód v poslednom roku než pri unipolárnej depresii.

• U pacientov s bipolárnou poruchou sme zistili v poslednom roku signifikantne čas-
tejší výskyt rýchlych cyklov než pri unipolárnej depresii. Signifikantne častejší výskyt 
rýchlych cyklov sme zistili aj pri bipolárnej poruche I alebo bipolárnej poruche II.

• U pacientov s bipolárnou poruchou II a u pacientov v celkovom bipolárnom súbore 
(bipolárna porucha) sme zistili signifikantne nižšiu frekvenciu vzniku afektívnej 
poruchy vo veku nad 40 rokov než u pacientov s unipolárnou depresiou.

• U pacientov s unipolárnou depresiou sme pri vyšetrení zistili signifikantne častejší 
výskyt prvej depresívnej epizódy v živote než u pacientov bipolárnou poruchou. Me-
dzi unipolárnou depresiou a bipolárnou poruchou sme nezistili signifikantné rozdiely 
vo frekvencii dosiahnutia parciálnej alebo úplnej remisie po poslednej afektívnej epi-
zóde, tiež sme nezistili rozdiely vo frekvencii chronického priebehu súčasnej depresie.

• U žien s bipolárnou poruchou II sme zistili štatisticky signifikantne častejší vznik 
afektívnej poruchy do 6 mesiacov po pôrode než u žien s unipolárnou depresiou.

• U pacientov s bipolárnou poruchou (ale aj u samostatných podtypov I a II) sme 
zistili signifikantne častejší výskyt veľkej depresívnej epizódy ťažkého stupňa než 
u pacientov s unipolárnou depresiou. Depresívna epizóda stredne ťažkej intenzity 
sa vyskytovala signifikantne častejšie pri unipolárnej depresii než pri bipolárnej 
poruche.

Pre priekaznejšiu interpretáciu výsledkov je však potrebné skúmanie väčších súborov pre 
jednotlivé podtypy afektívnych porúch v prospektívnom usporiadaní. Súbory by mali byť po-
rovnateľné vo viacerých charakteristikách, napr. vek a pohlavie pacientov, závažnosť depresie. 
Ukazuje sa, že v ďalšom výskume indikátorov bipolarity bude veľmi dôležitým faktorom aj 
hodnotenie vplyvu užívanej psychofarmakoterapie, čo môže podstatnou mierou ovplyvniť 
validitu niektorých indikátorov.
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