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PREDSLOV

Ľudský mozog je najzložitejšou živou štruktúrou. Na pohľad nič nenasvedču-
je, akú dramatickú a určujúcu funkciu má pre život. V historickom kontexte 
mu nebol pripisovaný veľký význam, keďže procesy v mozgu nemožno sledo-
vať voľným okom. Staroveké národy ho pokladali za bezcenný, Aristoteles mu 
prisudzoval chladiacu funkciu. Skúsenosti lekárov a  úvahy filozofov úroveň 
poznania posúvali dopredu. Prvotné znalosti boli získané najmä pozorovaním 
a spájaním jednotlivých príznakov s anatomickým poškodením mozgu.

Revolúciu v neurovedách spôsobil nástup funkčných zobrazovacích metód. 
Zaužívané mýty boli korigované novými zisteniami. Dlhé roky prevládal názor, 
že mozog je imunologicky privilegované územie. Tento omyl bol v poslednej de-
káde vyvrátený aj identifikáciou protilátok proti NMDA receptorom. Z pohľadu 
klinickej psychiatrickej praxe ide o zásadné zistenie, keďže autoimunitné ence-
falitídy môžu zdarne imitovať psychotickú poruchu. Pacienti sa tak primárne 
dostávajú na psychiatrické lôžka, k manifestácii neurologickej symptomatiky 
a prejavom autonómnej dysregulácie môže dochádzať až s odstupom niekoľkých 
týždňov. Skorá diagnostika a manažment liečby vyžadujú klinickú intuíciu a sú 
rozhodujúcimi pre prognózu pacienta. Z pohľadu psychiatra, ktorý suponuje 
podozrenie na autoimunitnú encefalitídu, obvykle nastupuje trýznivé obdobie 
medziodborovej konfrontácie…

Predkladaná monografia je ďalšou v sérii edície „Kapitoly modernej psy-
chiatrie“. Edícia je spoločným dieťaťom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti 
a spoločnosti Lundbeck. Autorka MUDr. Vanda Valkučáková z Psychiatrické-
ho oddelenia FN Trnava prináša doteraz nespracovanú tému autoimunitných 
encefalitíd. Ako poznamenáva v úvode, autoimunitné encefalitídy predstavujú 
novú diagnostickú jednotku. Napriek jej pomerne raritnému výskytu by mala 
mať miesto v úvahách lekára, hlavne pri atypických obrazoch psychotických 
duševných porúch. 

Práca podáva v jednotlivých kapitolách prehľad vybraných autoimunitných 
encefalitíd a ich psychopatologických obrazov. Sprostredkúva praktické prepo-
jenie klinickej skúsenosti autorky s najnovšími vedeckými poznatkami. Zrozu-
miteľne predkladá možnosti diferenciálnej diagnostiky z pohľadu zobrazovacích 
a biochemických metód, takisto upozorňuje na ich úskalia a limity. Posledná 
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kapitola prezentuje kazuistiky pacientov, ktorí boli v poslednom roku diagnos-
ticky zachytení na pôde domovského pracoviska. Prehľadne popisuje klinický 
obraz v jednotlivých fázach ochorenia, algoritmus vyšetrení, diferenciálne diag-
nostické úvahy a liečbu.

Monografia je odborne prínosným dielom, ktoré sumarizuje najnovšie ve-
decké poznatky k téme. Zároveň je prakticky využiteľná pri lôžku pacienta, kde 
každodenne zvádzame boj o jeho život a zdravie.

V Trnave 14. 9. 2017 MUDr. Dana Šedivá
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ZOZNAM SKRATIEK

ZOZNAM SKRATIEK

Ab protilátka (angl. antibody)
AMPA  α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazol propionát nti-mGluR1
Anti-NMDAR Ab  protilátky proti N-metyl-D-aspartát (NMDA) glutamátovým 

receptorom 
Anti-TPO Ab protilátky proti tyroidálnej peroxidáze 
Anti-VGKC Ab  protilátky proti komplexu napäťovo riadených draslíkových 

kanálov (z ang. voltage gated potassium channel)
caspr-2 proteín 2 asociovaný s kontaktínom 
CJD Creutzfeldtova-Jakobova choroba
CPS záchvaty komplexné parciálne záchvaty
CRMP5 collapsin response mediator protein 5
CNS centrálna nervová sústava
ECTH elektrokonvulzívna terapia
ELFO elektroforéza bielkovín
18FDG-PET  pozitrónová emisná tomografia s využitím  

18fluoro-deoxyglukózy 
FLAIR fluid-attenuated inversion recovery
GABA γ-aminomaslová kyselina 
GAD dekarboxyláza kyseliny γ-aminomaslovej
IVIG intravenózne imunoglobulíny
LG1 leucine-rich glioma inactivated 1 
NMDA N-metyl-D-aspartát 
SCLC malobunkový karcinóm pľúc (ang. small cell lung carcinoma) 
R receptor
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ÚVOD

ÚVOD

Autoimunitné encefalitídy predstavujú v klinickej psychiatrickej praxi pomer-
ne novú diagnostickú jednotku s nízkou úrovňou povedomia – pre ilustráciu 
identifikácia protilátok proti NMDA receptorom s klinickým obrazom auto-
imunitnej encefalitídy bola po prvýkrát popísaná len v roku 2005 (Dalmau et 
al., 2008). Doteraz zozbierané štúdie indikujú, že autoimunitné encefalitídy 
sa môžu dominantne, niekedy aj výlučne, manifestovať psychiatrickou symp-
tomatikou, mimikujúc afektívne alebo psychotické poruchy. Práve zlyhanie 
v  diagnostike autoimunitnej encefalitídy má pre pacienta závažné konzek-
vencie – v otázkach morbidity, mortality a chronifikácie symptómov. Navyše 
nevhodná medikácia psychofarmakami môže prispieť k celkovému zhoršeniu 
stavu pacienta.

V klinickej praxi by nás na možnú autoimunitnú encefalitídu mala upo-
zorňovať atypická prezentácia psychiatrickej poruchy s  prodromálnymi 
a neurologickými symptómami, a to hlavne u mladých pacientov. Možnosť 
autoimunitnej encefalitídy by nemala byť exkludovaná z procesu diferenciál-
no-diagnostických úvah lekára pracujúceho s psychiatrickými pacientmi – pre 
smerodajný prognostický dopad včasne zahájenej liečby na rekonvalescenciu 
a kvalitu života.

K výberu témy špecializačnej práce ma inšpirovali klinické skúsenosti s dvo-
mi pacientkami s diagnózou antiNMDAR encefalitídy, ktoré sú popísané v ka-
zuistickej časti práce. Samozrejme, záverečná diagnóza na začiatku rozvoja ich 
príznakov nebola anticipovaná, čo viedlo k rozličným diagnostickým úvahám. 
V prvom, konziliárne riešenom prípade sme sa stretli s požiadavkami vylúčiť 
„atypickú psychózu“, pričom klinický psychopatologický obraz nevykazoval 
známky afektívnej či psychotickej alterácie. Druhý prípad pacientky, ktorá bola 
pre psychotickú dezintegráciu prijatá na Psychiatrické oddelenie FN Trnava, 
v úvode vykazoval priam typické známky akútnej psychotickej poruchy, s kto-
rými sa v dennej psychiatrickej praxi štandardne stretávame. 

Práca si stanovuje za cieľ predostrieť čitateľovi prehľad aktuálnych poznat-
kov o autoimunitných encefalitídach cez optiku lekára pracujúceho v odbore 
psychiatrie. Samozrejme, s mnohými chorobnými jednotkami popisovanými 
v tejto práci sa v praxi stretneme raritne – s vyššou pravdepodobnosťou z pozície 
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konziliárneho psychiatra. Na druhej strane sa autoimunitná encefalitída s pro-
tilátkami proti glutamátovým NMDA receptorom a s typickou psychiatrickou 
symptomatikou môže v úvode ochorenia pod obrazom akútnej psychotickej 
poruchy „veľmi ľahko“ ocitnúť v riešení psychiatrického oddelenia, ako je ilus-
trované v kazuistickej časti práce. 



13
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1.  AUTOIMUNITNÉ ENCEFALITÍDY 
VO VŠEOBECNOSTI

1.1 Koncept autoimunitných encefalitíd a etiopatogenéza
Autoimunitné encefalitídy sú definované ako heterogénne ochorenia cen-
trálnej nervovej sústavy, ktorých spoločným menovateľom je imunitne spro-
stredkované postihnutie mozgu (Krýsl et al., 2012). Klinicky autoimunitné 
encefalitídy vystihuje charakteristická tetráda, ktorá vyplýva z dominantného 
postihnutia limbického systému (Carvalho et al., 2014): 

 · subakútny rozvoj,
 · poruchy mnestických funkcií,
 · psychiatrická symptomatika,
 · záchvatová aktivita.

Dlhé obdobie bol mozog považovaný za „imunologicky privilegovanú“ ob-
lasť organizmu vďaka prítomnosti hematoencefalickej bariéry. Vo všeobecnosti 
hematoencefalická bariéra limituje prístup protilátok, mediátorov imunitnej 
odpovede a ostatných participujúcich imunitných buniek zo systémovej cirku-
lácie. Avšak za špecifických podmienok pri niektorých ochoreniach dochádza 
k narušeniu uvedeného imunitného privilégia (Coutinho et al., 2014). Predpo-
kladá sa existencia periférneho iniciátora, napríklad tumoru alebo infekčného 
agensa, ktorý stimuláciou lymfocytárnej produkcie vyvolá disrupciu funkcie 
hematoencefalickej bariéry. Po umožnení prestupu imunitných buniek do CNS 
môže nastať klonálna expanzia populácie lymfocytov, ktorá rezultuje do intra-
tekálnej alebo intraparenchýmovej produkcie autoprotilátok (Ramanathan et 
al., 2014). 

Asociácia medzi autoprotilátkami a možnými encefalopatiami je známa nie-
koľko dekád. Prvé popisy sa datujú do šesťdesiatych rokov minulého storočia, 
kedy bola diagnosticky sformulovaná paraneoplatická limbická encefalitída 
– subakútna encefalopatia sprevádzujúca onkologické ochorenie, u ktorej boli 
neuropatologicky verifikované zápalové a neurodegeneratívne zmeny posti-
hujúce dominantne štruktúry limbického systému (predovšetkým amygdala 
a hipokampus) (Krýsl et al., 2012). Autoimunitná etiológia uvedeného parane-
oplastického syndrómu u onkologických pacientov bola podporená stanovením 
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protilátok proti neuronálnym epitopom s cieľovými antigénnymi štruktúrami 
v cytoplazme alebo v jadre (Coutinho et al., 2014). 

Odvtedy klinické spektrum autoimunitných porúch CNS rapídne expandova-
lo, predovšetkým v prvých rokoch 21. storočia bolo identifikovaných u pacientov 
s príznakmi encefalitídy niekoľko nových typov protilátok proti proteínom 
a receptorom participujúcim v procese synaptickej transmisie a neuronálnej 
plasticite (Carvalho et al., 2014). V roku 2001 bola postulovaná možnosť auto-
imunitnej encefalitídy neparaneoplastickej etiológie – s identifikáciou autopro-
tilátok namierených proti napäťovo riadeným draslíkovým kanálom (antiVGKC 
autoimunitná encefalitída) (Buckley et al., 2001). Postupne boli odhalené pro-
tilátky, ktorých primárnym cieľom nebol draslíkový iónový kanál, ale proteíny 
s ním spojené v komplexoch značených 125I-α-dendrotoxínom: leucine-rich glioma 
inactivated protein 1 (LGI1) a contactin-associated protein-2 (caspr-2) (Irani et al., 
2010). AntiNMDAR encefalitída bola prvýkrát popísaná v roku 2005 ako syn-
dróm s psychiatrickou symptomatikou v kontexte fenotypu difúznej kortikálnej 
encefalopatie u štyroch žien s novodiagnostikovaným ovariálnym teratómom 
(Vitaliani et al., 2005).

Je dôležité poznamenať, že autoimunitné encefalitídy nie sú klinickými jed-
notkami, ktoré sú vždy zákonite asociované s onkologickým ochorením a môžu 
sa odlišovať v patofyziológii a klinickou odpoveďou na imunoterapiu (Carvalho 
et al., 2014). Predpokladá sa podstatne vyššia prevalencia neparaneoplastických 
autoimunitných encefalitíd, než sa pôvodne očakávalo – aj vzhľadom na po-
pis „jemnejších“, klinicky menej dramaticky prebiehajúcich, resp. atypických 
prezentácií autoimunitných encefalitíd (Coutinho et al., 2014). Taktiež bolo 
preukázané, že existujú výhradne paraneoplastické autoimunitné encefalitídy 
(napr. anti-Hu autoimunitná encefalitída, špecificky spojená s malobunkovým 
karcinómom pľúc), na druhej strane podtyp autoimunitnej encefalitídy, ktorý 
by sa dal označiť za výhradne neparaneoplastický, popísaný nebol (Krýsl et al., 
2012). Pre uvedené je diferenciálna diagnostika onkoprocesu plne indikovaná 
u všetkých prípadov autoimunitných encefalitíd (Carvalho et al., 2014; Krýsl et 
al., 2012) .
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1.2 Rozdelenie autoimunitných encefalitíd 
Autoimunitné encefalitídy arbitrárne rozdeľujeme na (podľa Krýsl et al., 

2012):
1.  syndrómy s  protilátkami proti membránovým a  synaptickým antigénom  

(anti-LGI1, anti-caspr-2, anti-AMPA, anti-GABAB, anti-NMDAR).
Autoprotilátky v tejto skupine majú primárne patogénny charakter – ich 

interakcia so špecifickým antigénom v mozgovom tkanive rezultuje v priame 
narušenie funkcie. Z klinického hľadiska ide o skupinu autoimunitných ence-
falitíd dobre odpovedajúcu na liečbu, s priaznivou prognózou (Carvalho et al., 
2014; Krýsl et al., 2012).
2. syndrómy s protilátkami proti intracelulárnym antigénom:

 · encefalitídy s dobre charakterizovanými paraneoplastickými autoprotilát-
kami (anti-Hu, anti-Ma2, anti-CV2/CRMP5, anti-amfifyzín), 

 · encefalitídy s protilátkami anti-GAD.
Poškodenie CNS u tejto skupiny autoimunitných encefalitíd je sprostredko-

vané inými imunitnými mechanizmami, predovšetkým prostredníctvom bun-
kovej imunity. Autoprotilátky sa viažu na epitopy lokalizované v jadre alebo 
cytoplazme neurónov, pričom nie sú primárne patogénne (Carvalho et al., 2014; 
Krýsl et al., 2012).
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2.  PREHĽAD VYBRANÝCH AUTOIMUNITNÝCH 
ENCEFALITÍD A ICH PSYCHIATRICKÉ 
PREZENTÁCIE

2.1  Autoimunitné encefalitídy s antinukleárnymi/
cytoplazmatickými protilátkami

Antinukleárne protilátky sú typicky asociované s paraneoplastickými limbic-
kými encefalitídami (pozri Tab. I na strane 16). Ako bolo už vyššie naznačené, 
podľa dostupných štúdií klasické onkoneuronálne protilátky samotné nezo-
hrávajú patologickú úlohu a postihnutie centrálneho nervového systému je 
mediované T-lymfocytmi (Graus et al., 2001). Pri paraneoplastických limbických 
encefalitídach symptómy vychádzajú z predominantného postihnutia limbické-
ho systému – vyjadrené býva klasické trias pamäťovej deteriorácie, záchvatovej 
aktivity z oblasti temporálneho laloku a alterácie psychických funkcií (Carvalho 
et al., 2014). Dominantne sú postihnutí starší pacienti a ako pri väčšine parane-
oplastických syndrómov ženská populácia (Graus et al., 2001). 

Kognitívna deteriorácia, stavy zmätenosti alebo poruchy krátkodobej pamäti 
sa môžu objaviť počas niekoľkých dní až týždňov, pričom v postupnom časovom 
priebehu môže byť zaznamenaná progresia do dementného syndrómu (Carvalho 
et al., 2014; Gultekin et al., 2000). Záchvatová aktivita býva subtílna, nezried-
ka prebieha nepozorovane. Zvyčajné psychiatrické manifestácie reprezentuje 
depresívny syndróm, akútna psychóza a behaviorálne zmeny, ako aj narušenie 
rytmu bdenie/spánok alebo obsedantno-kompulzívne správanie (Graus et al., 
2001, Gultekin et al., 2000).

Paraneoplastické limbické encefalitídy s onkoneuronálnymi protilátkami 
predstavujú cca 5 % všetkých paraneoplastických neurologických syndrómov, 
pričom diagnóza autoimunitnej encefalitídy predchádza diagnostikovanie neo-
plázie až v 60 % prípadov (Gultekin et al., 2000). Pre uvedené je skríning nádo-
rových ochorení v prípade pozitívneho nálezu onkoneuronálnych protilátok 
mandatórny (Graus et al., 2004).
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2.1.1 Anti-Hu limbická encefalitída
Paraneoplastická limbická encefalitída asociovaná s anti-Hu protilátkami 

(taktiež nazývané anti-neuronálne nukleárne protilátky 1, známe pod skratkou 
ANNA-1) sa vyskytujú u starších pacientov, s typickou anamnézou chronického 
nikotinizmu, pričom v 74 % prípadov býva diagnostikovaný malobunkový karci-
nóm pľúc (Carvalho et al., 2014). Carvalho et al. (2014) udáva zvýšenú frekvenciu 
senzorickej neuropatie (54 %), cerebelárnej ataxie (10 %) alebo multisystémo-
vého ochorenia (11 %).

Tab. č. 1  Prehľad vybraných onkoprotilátok s príslušnými klinickými prejavmi  
(podľa Carvalho et al., 2014)

Autoprotilátka Charakteristika 
pacienta

Typ malignity Časté psychiatrické 
symptómy

Ostatné symptómy

Hu Vyšší vek
Chronický 
nikotinizmus

Malobunkový 
karcinóm pľúc

Depresívny syndróm
Halucinácie
Úzkostné poruchy
Poruchy spánkového 
cyklu

Záchvaty
Ataxia
Poruchy vedomia
Senzitívna 
neuropatia
Poruchy GIT motility

Ma2 Mladí muži
Staršie ženy

Testikulárny 
karcinóm zo 
zárodočných buniek
Malobunkový 
karcinóm pľúc

Poruchy spánku
Afektívne poruchy
Úzkostný syndróm
OCD symptomatika

Parkinsonizmus
Hypotalamická 
dysfunkcia
Kraniálna neuropatia
Supranukleárna 
obrna

CV2/CRMP 5 Malobunkový 
karcinóm pľúc
Tymóm
Sarkóm uteru

Psychózy
OCD symptomatika
Poruchy nálady
Osobnostné zmeny
Subakútna demencia

Chorea
Poruchy zraku 
(uveitída, optická 
neuritída)
Strata čuchu/chuti
Cerebelárna ataxia
Periférna neuropatia
Koexistencia anti-Hu 
protilátok

Ri Staršie ženy
Chronický 
nikotinizmus

Tumory pľúc, 
prsníka, cervixu, 
močového mechúra

Behaviorálne zmeny Ataxia
Opsoklonus – 
myoklonus
Laryngospazmus
Mandibulárna 
dystónia
Rozmazané videnie
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Po psychiatrickej stránke pacienti trpia depresívnymi poruchami a haluci-
natórnou symptomatikou, avšak stavy zmätenosti, poruchy spánkového cyklu 
a psychomotorická agitovanosť nie sú zriedkavé. Špecifikom popisovaných 
symptómov je slabá odpoveď na antipsychotickú a sedatívnu liečbu, ktorá môže 
byť nasledovaná rozvojom záchvatov, ataxie alebo viesť k poklesu vigility (Sillevis 
et al., 2002).

2.1.2 Anti-Ri limbická encefalitída
Anti-Ri protilátky, známe ako ANNA-2, sú raritné onkoprotilátky vyskytujúce 

sa pri neopláziách prsníka, pľúc a cervixu. Častejšie bývajú u žien a sú spájené 
so závažnými neurologickými paraneoplastickými syndrómami s najčastejším 
postihnutím mozgového kmeňa alebo mozočka, periférnou alebo kraniálnou 
neuropatiou a Lambertovým-Eatonovým myastenickým syndrómom pri koexis-
tujúcej limbickej encefalitíde (Carvalho et al., 2014). 

U pacientov môžu byť vyjadrené subakútne behaviorálne a neuropsychiatric-
ké zmeny, avšak najčastejším symptómom je instabilita chôdze (Yu et al., 2001). 
Väčšinou dochádza k multifokálnym neurologickým poruchám, ako sú ataxia, 
opsoklonus, myoklonus, rozmazené videnie, laryngospazmus, inkontinencia 
sfinkterov, poruchy hlavových nervov, oromandibulárna dystónia, periférna 
neuropatia a myelopatia (Carvalho et al., 2014). U pacientov je možná prítom-
nosť konkomitantných autoprotilátok v sére (Hu, CRMP5, GAD65, protilátok 
proti tyroidálnej peroxidáze alebo tyreoglobulínu), ktoré môžu signalizovať 
autoimunitnú predispozíciu u daných jedincov, ako aj anticipovanú pozitívnu 
odpoveď na imunoterapiu (White et al., 2010). 

2.1.3 Anti-Ma2 autoimunitná encefalitída
Autoimunitná encefalitída s anti-Ma2 protilátkami postihuje mladších mu-

žov a má silnú asociáciu s testikulárnymi nádormi. Okrem príznakov limbic-
kej encefalitídy sa môže rozvinúť diencefalická alebo kmeňová encefalitída. 
U postihnutých jedincov sa prejavuje závažné poškodenie krátkodobej pamäti, 
hypokinéza a poruchy chôdze. V tretine prípadov sa prejavuje hypotalamická 
dysfunkcia (napr. diurnálna hypersomnia, kataplexia, hyperfágia, hormonálne 
zmeny, hypertermia, hmotnostný prírastok alebo sexuálne dysfunkcie) (Car-
valho et al., 2014). 

Príznaky dysfunkcie mozgového kmeňa zahŕňajú kraniálnu neuropatiu, 
nukleárnu a supranukleárnu oftalmoparézu, dysartriu a dysfágiu. Parkinsonská 
symptomatika taktiež nebýva zriedkavá (Carvalho et al., 2014). Medzi popisované 
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psychiatrické manifestácie patria úzkostné rozlady, obsedantno-kompulzív-
na symptomatika a zmeny osobnosti – halucinátorný syndróm býva zriedkavý 
(Dalmau et al., 2004). 

2.1.4 Anti-GAD limbická encefalitída
Encefalitída s autoprotilátkami proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej 

(GAD) ako intracelulárneho enzýmu je predstaviteľom neparaneoplastickej 
limbickej encefalitídy z popisovanej skupiny autoimunitných encefalitíd s intra-
celulárnymi autoprotilátkami. Anti-GAD autoprotilátky boli taktiež zistené pri 
diabetes mellitus 1. typu, stiff person syndróme, cerebelárnej ataxii a epilepsii. 
Postihnutí bývajú mladí jedinci s mediánom 23 rokov, s predominanciou žen-
ského pohlavia (Carvalho et al., 2014).

Univerzálnym prejavom je záchvatová aktivita a kognitívne zhoršenie – ostat-
né psychiatrické manifestácie bývajú menej časté. Tento typ encefalitídy zvyčajne 
pozitívne odpovedá na imunoterapiu, avšak pacienti veľmi zriedkavo dosahujú 
bezzáchvatový stav (Malter et al., 2010).

2.1.5 Ostatné autoimunitné encefalitídy s intracelulárnymi autoprotilátkami
Ďalšími častými protilátkami u paraneoplastických limbických encefalitíd sú 

protilátky anti-crossvein-less2/collapsin response mediator 5 (anti-CV2/CRMP5). 
Bývajú asociované s tymómom a malobunkovým karcinómom pľúc (pri malo-
bunkovom karcinóme pľúc môžu koexistovať s anti-Hu protilátkami), ale iden-
tifikované boli aj pri iných malignitách, ako napr. uterinné sarkómy (Carvalho 
et al., 2014). Najčastejšie psychiatrické a neurologické manifestácie predstavujú 
rozvoj subakútnej demencie a periférnu neuropatiu. Okulárne abnormality 
(optická neuritída, posteriórna uveitída), chorea (špeciálne faciálna), poruchy 
chuti a čuchu sú viac frekventné ako u iných typov paraneoplastických limbic-
kých encefalitíd. Anti-CV2/CRMP5 paraneoplastická limbická encefalitída sa 
psychiatricky môže prejavovať zmenami osobnosti, depresívnymi poruchami, 
zmätenosťou, psychotickou dezintegráciou, poruchami pamäti alebo obsedan-
tno-kompulzívnym správaním (Honnorat et al., 2009).  

Ďalšie onkoautoprotilátky asociované s paraneoplastickými neuropsychiat-
rickými syndrómami sú protilátky proti amfifyzínu, anti-Yo autoprotilátky (zná-
me aj protilátky proti Purkyňovým bunkám 1, PCA-1), antineuronálne nukleárne 
protilátky 3 (ANNA-3), protilátky proti Purkyňovým bunkám 2 (PCA-2), anti-
Zic4- a anti-mGluR1 autoprotilátky (Graus et al., 2004).
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2.2 Autoimunitné encefalitídy s protilátkami proti neuronálnym 
membránam a synapsám

Skupina autoimunitných encefalitíd s protilátkami proti extracelulárnym 
epitopom povrchu neurónov (pozri Tab. 2 na strane 20) sa javí viac prevalentná 
a má lepšiu prognózu v porovnaní s limbickými encefalitídami asociovanými 
s onkoneuronálnymi protilátkami. Priebeh býva však často relaps-remitujúci 
(Lancaster et al., 2011). Antigénmi uvedených protilátok sú receptory alebo sy-
naptické proteínové komplexy, úzko participujúce v procese neurotransmisie 
a neuronálnej plasticity (Hughes et al., 2010).

2.2.1  Anti-VGKC complex encefalitída/encefalitída s autoprotilátkami 
namierenými proti napäťovo riadeným draslíkovým kanálom (VGKC)

Anti-VGKC protilátky bývajú asociované so širokým spektrom klinických 
prejavov. Okrem limbickej encefalitídy sa popisuje neuromyotonický syndróm 
– krampus fascikulácie, Isaacov syndróm, Morvanov syndróm alebo Lambert-
Eatonov myastenický syndróm (Carvalho et al., 2014). 

Predpokladalo sa, že antiVGKC protilátky primárne atakujú napäťovo zá-
vislý kanál, avšak podľa posledných štúdií sú cieľom protilátok proteíny, ktoré 
s kanálom interagujú (Lai et al., 2010). V najvyššom počte prípadov ide o LGI-1 
protilátky (leucine-rich glioma) alebo protilátky proti kontaktín-asociovaným 
príbuzným proteínom caspr2 (contactin-associated protein relates 2), ale dá sa 
predpokladať, že ďalšie protilátky spájané s VGKC budú ešte identifikované, 
vysvetľujúc diverzitu symptómov (Hakonen et al., 2012). 

Anti-LG1 protilátky sú väčšinou identifikované u pacientov v strednom veku. 
Klinicky sa prejavujú klasickým syndrómom limbickej encefalitídy. Spojitosť 
s onkoprocesom nie je frekventná, predstavuje len 11 % prípadov (Lai et al., 
2010). V prípade anti-caspr2 protilátok je spektrum symptómov širšie (okrem 
prejavov limbickej encefalitídy sa popisuje Morvanov syndróm, neuromyotónia, 
senzitívna neuropatia), pričom tieto protilátky majú silnejšiu asociáciu s onko-
logickým ochorením, najmä tymómom (Carvalho et al., 2014). 
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Tab. č. 2  Prehľad vybraných protilátok proti membránovým a synaptickým antigénom s príslušnými 
klinickými prejavmi (podľa Carvalho et al., 2014)

Protilátka Charakteristika 
pacientov

Asociované 
malignity

Typické psychiatrické 
manifestácie

Ostatné nálezy

LGI1 muži v strednom 
a vyššom veku

anamnéza 
autoimunitného 
ochorenia

raritné behaviorálne zmeny

depresívny syndróm

bludy

halucinácie

poruchy REM spánku

hyponatriémia

faciobrachiálne 
dystonické záchvaty

autonómna instabilita 

neuromyotónia

ataxia

intestinálna 
pseudoobštrukcia

Caspr2 muži v staršom veku

anamnéza 
autoimunitného 
ochorenia

zhymóm

SCLC

závažná insomnia

halucinácie 

zmeny osobnosti

bludy

autonómna dysfunkcia

strata hmotnosti

neuromyotónia

neuropatia

záchvaty

NMDAR mladší dospelí, deti

paraneoplastické 
prípady častejšie 
u žien nekaukazského 
pôvodu

ovariálny teratóm

SCLC

neuroblastóm

karcinóm prsníka

thymóm

bludy

halucinácie

anxieta

agresivita

agitovanosť 

bizarné správanie

afektívne poruchy

prodromálne flu like 
ochorenie

disociatívna anestéza

poruchy vedomia

záchvaty

autonómna instabilita

orofaciálne dyskinézy, 
grimasovanie, 
mandibulárna dystónia

opistotonus

katatónne nástavy

AMPAR staršie ženy karcinóm prsníka 
a pľúc

thymóm

behaviorálne zmeny

poruchy spánku

konfabulácie

halucinácie

poruchy krátkodobej 
pamäti

záchvaty

zmätenosť

relapsy

GABABR starší muži SCLC

thymóm

psychóza

halucinácie

poruchy spánku

paranoidný syndróm

poruchy krátkodobej 
pamäti

v úvode záchvaty
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Neuromyotónia sa definuje ako autoimunitné ochorenie spôsobené 
cirkulujúcimi autoprotilátkami proti káliovým kanálom v presynaptických 
zakončeniach motorických neurónov – pre uvedené sa používa aj termín 
autoimunitná kanalopatia. Káliové kanály sú zodpovedné za ukončenie 
depolarizácie, ktorá je výsledkom každého akčného potenciálu. Strata káliových 
kanálov vedie k prolongácii depolarizácie membrány terminálneho motorického 
zakončenia a tým k predĺženému otvoreniu napäťovo závislých kalciových iónov. 
Uvedené rezultuje k nadmernému uvoľňovaniu acetylcholínu z presynaptických 
zakončení na nervovosvalovej platničke s klinickým prejavom svalovej hyperex-
citability (svalová stuhnutosť, krampy, myokýmie). U 30 – 40 % pacientov s auto-
imunitnou získanou neuromyotóniou býva diagnostikované ďalšie autoimunitné 
ochorenie, pričom najčastejšie ide o séropozitívnu myasténiu gravis. Typická 
autoimunitná neuromyotónia môže byť sprevádzaná zmätenosťou, úzkosťou, 
agitovanosťou, delíriom, ťažkou insomniou a excesívnym potením (Špalek et 
al., 2013).

Typické bývajú známky autonómnej dysfunkcie, ako sú sialorrhoea a hy-
perhidróza. Hyponatriémia býva typicky rezistentná na liečbu a príznačne 
sa vyskytujú faciobrachiálne dystonické záchvaty (FDBS), ktoré sa prejavujú 
frekventnými, krátkotrvajúcimi „myoklonusoidnými“ pohybmi, ako je faciálne 
grimasovanie s ipsilaterálnou abnormnou postúrou ramena, a ktoré sú taktiež 
často rezistentné k antiepileptickej medikácie – s dobrou odozvou na imunote-
rapiu (Somers et al., 2010). Záchvatová aktivita sa vyskytuje u väčšiny pacientov, 
typicky v temporálnom laloku. Zainvolvovaný však môže byť aj frontálny lalok, 
bez EEG abnormalít počas záchvatu, a preto môže dochádzať k zámene za psy-
chogénne neepileptické záchvaty (Carvalho et al., 2014).

2.2.2 Anti-AMPAR encefalitída
AntiAMPAR autoimunitná encefalitída patrí spolu s ďalej popisovanou an-

tiNMDAR encefalitídou do skupiny glutamátergných autoencefalopatii. An-
tiAMPAR protilátky sú zamerané proti ionotropnému receptoru pre α-amino-
3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropiónovú kyselinu. Ochorenie sa vyznačuje 
závažným priebehom, v porovnaní so spomínanou antiNMDAR encefalitídou 
býva raritne diagnostikované. Diagnostiku môže komplikovať aj samotná ab-
sencia abnormít na EEG či pri MRI vyšetrení mozgu v niektorých prípadoch 
(Qaranta et al., 2015). Takmer všetky popisované prípady v literatúre predstavujú 
ženy s mediánom 60 rokov a s relabujúcou limbickou encefalitídou. Väčšinou 
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ide o paraneoplastické ochorenie, pri karcinómoch prsníka a pľúc alebo pri 
onkologických ochoreniach týmusu (Lai et al., 2009). Ochorenie má variabilný 
priebeh s progresívnou deterioráciou kognície a imitáciou porúch správania 
typických pre dementný syndróm alebo sa pod fulminantným obrazom pre-
javuje ako akútna dezorientácia s hypersomniou, vizuálnymi halucináciami 
a agresívnym správaním, pri závažnom poškodení pamäti a mozgovej atrofii 
(Carvalho et al., 2014).

Qaranta et al. (2015) popisuje prípad antiAMPAR encefalitídy u 20-ročnej ženy 
s Turnerovým syndrómom s klinickým obrazom farmakorezistentnej bipolárnej afek-
tívnej poruchy s rýchlym cyklovaním a postupnou kognitívnou deterioráciou. Pacientka 
bola bez neuropsychiatrickej záťaže, počas vývinu neboli popisované motoricko-kog-
nitívne alterácie. Samotná diagnóza Turnerovho syndrómu bola stanovená vo veku 
10 rokov pre rastovú retardáciu, s karyotypizáciou (45, XO/46X). Bližšie posudzovanie 
intelektových schopností nebolo vyžadované, nakoľko pacientka vykazovala „excelent-
ný“ školský prospech. 

Vo veku 14 rokov došlo k rozvoju akútnej psychotickej symptomatiky – pacientka 
bola úzkostná, masívne tenzná, s intermitentnými stavmi agitovanosti a zmätenosti. 
Klinicky sa popisovali pohybové stereotýpie, mutizmus a paranoidný syndróm s bi-
zarným správaním. Počas psychiatrickej hospitalizácie pacientka „strávila väčšinu 
času bezúčelnými aktivitami, cielene osamote, usmievala sa a rozprávala sa sama so 
sebou“. Správanie pacientky bolo dezorganizované, absentoval očný kontakt a do-
minantným klinickým prejavom bol mutizmus, pričom pri zriedkavých verbálnych 
prejavoch sa u pacientky popisovala „vážna dezorganizácia reči“. Po doplnení di-
ferenciálne diagnostických vyšetrení (CT, MRI a EEG) s negatívnym patologickým 
nálezom a zhodnotení kognitívnych funkcií (stanovené IQ skóre 74) bol pacientkin 
stav uzatvorený ako bližšie nešpecifikovaná psychotická porucha, so zahájením an-
tipsychotickej liečby risperidónom 3 mg/D, s neskorším prechodom na chlórpromazín 
20 mg/D pre insuficientný efekt atypického antipsychotika.

Postupne u pacientky došlo k rozvoju extrapyramídového syndrómu s bradykiné-
zou, tremorom, svalovou rigiditou, so sprievodným mutizmom, tranzientnými moto-
rickými tikmi a stereotýpiami so súbežnou kognitívnou deterioráciou. Stav pacientky 
v priebehu rokov nevykazoval zlepšenie, s odstupom 3 rokov od prvej psychiatrickej hos-
pitalizácie u pacientky bola zaznamenaná častá fluktuácia afektivity, so striedavými 
obdobiami hyperaktivity a mutizmu v cykloch od 1 do 2 týždňov počas 1 – 2 mesiacov, 
pričom k „switchovaniu“ nálad dochádzalo v úzkej spojitosti s menštruačným cyklom. 
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V liečbe boli vystriedané viaceré antidepresíva a antipsychotiká, avšak s minimálnym 
efektom alebo rozvojom nežiaducich účinkov. Na podanie benzodiazepínov pacientka 
reagovala paradoxným efektom s rozvojom stavov agitovanosti a disruptívneho sprá-
vania. Vo veku 20 rokov bola záverovaná s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy. 

Vzhľadom na klinický priebeh – akútny rozvoj, atypický priebeh ochorenia, neu-
ropsychiatrickú symptomatiku s rapídnou kognitívnou deterioráciou, pri negatívnej 
familiárnej záťaži a pomerne vysokú prevalenciu autoimunitných ochorení u pacientov 
s Turnerovým syndrómom – bolo u pacientky vyjadrené podozrenie na možnú autoimu-
nitnú encefalitídu s odberom príslušných autoprotilátok. U pacientky bol dokázaný 
pozitívny nález antiAMPAR protilátok, diagnóza verifikovaná neurologickým vyšet-
rením, okultné onkologické ochorenie u pacientky nebolo zistené. Autori popisujúci 
uvedený prípad pacientku nastavili na 20 mg memantínu so súbežnou redukovanou 
dávkou valproátu 150 mg pro die, pričom u pacientky prišlo ku kognitívnemu prejas-
neniu a sociálnemu začleneniu (Qaranta et al., 2015).

2.2.3 Anti-GABABR encefalitída
Anti-GABABR limbická encefalitída je ďalším zriedkavým typom limbickej 

encefalitídy, ktorá bola popísaná nedávno. Autoprotilátky u tohto typu encefa-
litídy sú namierené proti metabotropným transmembránovým B-receptorom 
pre kyselinu γ-aminomaslovú. Postihuje starších mužov s mediánom 60 rokov 
– považuje sa za najčastejšiu autoimunitnú limbickú encefalitídu asociovanú 
s SCLC, ktorá sa doteraz považovala za „séronegatívnu“ (Boronat et al., 2010). 
Typická býva zmätenosť, záchvaty nereagujúce na liečbu, nápadné narušenie 
mnestických funkcií a behaviorálne zmeny. Z psychiatrického hľadiska boli 
popisované psychotické stavy, paranoidný syndróm, konfabulácie, bludy, poru-
chy spánkového cyklu, vizuálne a gustatórne halucinácie (Carvalho et al., 2014).

Tieto protilátky môžu koexistovať s anti-Hu, TPO, anti-VGKC a anti-GAD 
protilátkami. Okrem SCLC sa vyskytuje pri neuroendokrinných tumoroch a ne-
opláziách týmusu. Prognóza je horšia v porovnaní s ostatnými LE s protilátkami 
proti membránovým antigénom, aj keď s čiastočnou odpoveďou na liečbu, ale 
raritným definitívnym vyliečením vzhľadom na letalitu základného onkologic-
kého ochorenia (Carvalho et al., 2014).

2.2.4 Anti-NMDAR autoimunitná encefalitída
Anti-NMDAR encefalitída je pravdepodobne najčastejšiou formou autoimu-

nitnej encefalitídy. Najviac postihnutou skupinou pacientov sú ženy s mediánom 
veku 21 rokov, pričom takmer polovica prípadov je paraneoplastickej etioló-
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gie. Ovariálny teratóm býva najviac frekventnou skrytou príčinou, špeciálne 
v skupine 12- až 45-ročných žien, najmä afrického alebo ázijského pôvodu. 
Anti-NMDAR autoimunitná encefalitída v paraneoplastickej manifestácii býva 
spätá s malobunkovým karcinómom pľúc, neuroblastómom, karcinómom prs-
níka, thymómom alebo nádormi semenníkov, predovšetkým u vyšších vekových 
skupín (Titulaer et al., 2013). 

Z autoimunitných encefalitíd je to práve antiNMDAR encefalitída, ktorá 
má pre psychiatrických klinikov majoritný význam, nakoľko býva najčastejšie 
spájaná s psychiatrickými prejavmi, ktoré môžu veľmi „vierohodne“ imitovať 
psychotickú poruchu a hlavne podľa posledných výskumov jej výskyt nie je 
zriedkavý, ako sa v úvode od prvopopisu tejto klinickej jednotky predpokladalo. 
Psychiatrické prejavy zahŕňajú anxiózny syndróm, agitovanosť, afektívne poru-
chy depresívneho či manického spektra, bizarné správanie, bludné myslenie, 
poruchy percepcie – frekventne s refraktérnou odpoveďou na antipsychotickú 
medikáciu (Carvalho et al., 2014). Podľa retrospektívnej štúdie Dalmaua (2008) 
každý zo 100 prípadov posudzovaných pacientov s diagnózou antiNMDAR ence-
falitídy mal vyjadrené psychiatrické symptómy, pričom 77 % pacientov prišlo do 
prvého kontaktu práve s psychiatrom! Pacienti bývajú často misdiagnostikovaní 
s primárnou psychiatrickou poruchu, najčastejšie z okruhu psychóz (Carvalho 
et al., 2014). Podľa výskumu Kaysera (2013) 4 % zo vzorky 571 pacientov trpeli 
čisto psychiatrickými symptómami, v prípade relabujúcej formy dosahovalo 
striktne psychiatrickú symptomatiku až 28 %. 74 % z popisovaných pacientov 
trpelo bludmi, polovica sa vyznačovala agresívnym správaním a halucinátorny 
syndróm bol explorovaný u 43 % (Kayser et al., 2013).

AntiNMDAR encefalitída sa vyznačuje variabilnou fenotypickou manifes-
táciou – namiesto polymorfných prejavov môže prebiehať len pod obrazom 
izolovaných psychiatrických symptómov, dystónie alebo epilepsie – ako frustná 
forma. NMDA receptor zohráva kruciálnu úlohu v synaptickej plasticite, učení 
a memorovaní, čo vysvetľuje extenzívne kongitívne konzekvencie tejto diagnos-
tickej jednotky (Ramanathan et al., 2014). Protilátky proti NMDA receptoru spô-
sobujú jeho internalizáciu, čím dochádza k progresívnej, ale reverzibilnej strate 
povrchových receptorov a teda zníženej funkcii NMDA receptorov (Dalmau et al., 
2011) Klinický obraz súvisí s poklesom NMDA receptorov v inhibičných GABAer-
gických neurónoch a glutamátergných synapsách, čím dochádza k dezinhibícii 
vo viacerých excitačných dráhach (Ramanathan et al., 2014). Hypofunkcia NMDA 
receptorov prispieva k poklesu GABAergickej inhibície v prefrontálnom kortexe 
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– zahŕňujúc dezorganizovanú kortikálnu hyperaktivitu, excesívne vylučovanie 
acetylcholínu a vzostup glutamátergnej transmisie v prefrontálnom kortexe na 
úrovni non-NMDA receptorov (napr. AMPA) (Kuppuswamy et al., 2014). Uve-
dené vysvetľuje rozličné klinické manifestácie s presahom postihnutia mimo 
limbického systému (podľa Ramanathan et al., 2014): 

 · frontostriatálny syndróm – psychiatrické príznaky, katatónne prejavy, 
rigidita a dystónia,

 · dezinhibícia neuronálnych okruhov zabezpečujúcich rytmické pohyby 
v mozgovom kmeni – dyskinetické poruchy,

 · narušenie pontomedulárnych dráh zabezpečujúcich respiráciu – ventilačná 
dysfunkcia.

Carvalho et al. (2014) rozdeľuje klinické symptómy do 8 kategórií:
 · správanie,
 · kognitívne funkcie,
 · pamäťový deficit,
 · záchvaty,
 · pohybové abnormality,
 · alterácia stavu vedomia,
 · autonómna dysfunkcia,
 · centrálna hypoventilácia.

Iniciálna fáza antiNMDAR encefalitídy môže prebiehať monosymptomatic-
ky, avšak u väčšiny pacientov dochádza k rozvoju symptómov minimimálne zo 
4 popisovaných kategórií v priebehu 4 týždňov, pričom monosymptomaticky 
prebieha len 5 % prípadov (Titulaer et al., 2013). 

Úvodný klinický obraz sa líši aj podľa veku pacientov: u dospelých bývajú 
vyjadrené behaviorálne zmeny; záchvatové stavy a poruchy motoriky sú typické pre 
detský vek, nezriedka sa prejaví vývinový regres (Carvalho et al., 2014). Dominantné 
symptómy varírujú aj pri dospelej populácii – vo vekovej kategórii nad 45 rokov je 
vyššia predispozícia k behaviorálnymi zmenám a kognitívnej deteriorácii, poruchy 
hybnosti či vedomia sa vyskytujú v menšej miere (Titulaer et al., 2013).

U mladých dospelých väčšinou táto porucha začína prodromálnym flu-like 
ochorením s febrilitami, cefaleou, gastrointestinálnymi ťažkosťami či katarom 
horných dýchacích ciest. Následne sa manifestujú psychiatrické symptómy – izo-
lovane alebo súbežne s kognitívnym poklesom, prípadne záchvatovou aktivitou. 
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Typické sú bizarné poruchy správania, afektívne poruchy, psychotická sympto-
matika (bludy, halucinácie až katatónny syndróm), poruchy pamäti a spánkové 
poruchy (insomnia alebo hypersomnia) (Krýsl et al., 2012).

S odstupom dvoch až troch týždňov dochádza k poruchám motoriky a insta-
bilite autonómneho vegetatívneho systému, neskôr stav progreduje s rozvojom 
kvantitatívnych porúch vedomia a centrálnym respiračným zlyhávaním, často 
vyžadujúcim intervenciu na oddeleniach intenzívnej starostlivosti (Iizuka et al., 
2008). V uvedenom čase sa môžu prejavovať aj extrapyramídové príznaky (naj-
mä orofaciálne dyskinézy a myoklonus) (Krýsl et al., 2012). Poruchy motoriky 
zahŕňajú mandibulárnu dystóniu, faciálne grimasovanie, atetoidné pohyby/
dystóniu alebo orolinguofaciálne dyskinézy, opistotonus a choreatiformné po-
hyby končatín alebo trupu. Autonómna dysregulácia sa prejavuje tachy-/brady-
kardiou, hyperhidrózou, perzistentnou pyrexiou, centrálnou hypoventiláciou, 
fluktuáciou arteriálneho tlaku, hypersaliváciou, intestinálnou pseudoobštruk-
ciou alebo kardiálnou zástavou (Carvalho et al., 2014; Dalmau et al., 2008).

V prípadoch antiNMDAR encefalitídy MRI vyšetrenie mozgu býva často nega-
tívne, abnormity smerujúce k diagnóze nachádzame v likvore – typická býva lym-
focytárna pleocytóza, neskôr intratekálna syntéza autoprotilátok s pozitivitou 
oligoklonálnych prúžkov (Krýsl et al., 2012). Asi u 13 % pacientov s antiNMDAR 
encefalitídou izolované vyšetrenie séra prináša negatívny výsledok – pozitivita 
protilátok je prítomná len v likvore (Ramanathan et al., 2014). Štandardne po-
pisovaná antiNMDAR autoimunitná encefalitída sa vyznačuje prítomnosťou 
protilátok triedy IgG proti NR1 podjednotke N-metyl-D-aspartátového receptora. 
Predmetom ďalšieho sledovania však môžu byť protilátky skupiny IgM, ktoré sa 
štandardne nedetegujú (Choi et al., 2013). 

2.2.4.1  Vybrané kazuistiky prípadov antiNMDAR autoimunitnej encefalitídy 
v literatúre

Vzhľadom na rastúce povedomie o uvedenej nozologickej jednotke bolo od 
popisu prvého prípadu antiNMDAR encefalitídy publikovaných niekoľko stoviek 
kazuistických prác. Pre ilustráciu mimikujúceho priebehu zvádzajúcemu k diag-
nóze psychiatrických porúch, s ktorými sa stretávame v dennej psychiatrickej 
praxi, si zaslúžia pozornosť nasledujúce prípadové štúdie.

V literatúre Choi et al. (2013) popisuje kazuistiky antiNMDAR encefalitídy, aso-
ciovanej s IgM protilátkami, ktorá imitovala klinické prejavy bipolárnej afektívnej 
poruchy. Publikovaný bol prípad 28-ročného muža, ktorý sa dostavil na psychiatrickú 
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kliniku pre prvú epizódu depresívnej poruchy. Pacient udával depresívne prežívanie, 
anhedóniu, všeobecný nezáujem a poruchy koncentrácie. Popisované symptómy odpo-
vedali uspokojivo na liečbu kvetiapínom 100 mg pro die. S odstupom 14 mesiacov sa 
u pacienta rozvinula manická epizóda. Pacient bol logorhoický, agresívny s dezinhibo-
vaným správaním – stav sa však upravil po nastavení na 1000 mg kvetiapínu. Vzhľa-
dom na priebeh bol pacient diagnosticky uzatvorený ako bipolárna afektívna porucha. 
O 2 mesiace prišlo u pacienta k prešmyku do depresívnej fázy, pacient udáva spomalené 
myslenie, dysfóriu a stratu energie. Napriek liečbe kvetiapínom, aripiprazolom, líti-
om, valproátom a escitalopramom sa jeho stav klinicky nezlepšoval. Neurologicky bol 
pozorovaný extrapyramídový syndróm s bradykinézou. Doplnené MRI vyšetrenie moz-
gu zobrazilo početné T2-hyperintezívne subkortikálne lézie vo frontálnych lalokoch. 
Následné vyšetrenie likvoru preukázalo prítomnosť oligoklonálnych prúžkov pri nor-
málnom počte buniek a koncentrácii proteínov. Skríning na autoimunitné encefalitídy 
detekoval pozitívny titer protilátok pre IgM NMDAR Ab v sére, pričom likvorologické 
vyšetrenie bolo negatívne, taktiež neboli zistené IgG NMDAR protilátky v sére ani 
v likvore. Pre doplnenie onkologický skríning nezistil prítomnosť tumoru. U pacienta 
bola zahájená imunosupresívna liečba metylprednisolónom v úvode v pulznej schéme, 
pričom k úprave klinických príznakov prišlo v priebehu 6 týždňov.

Marques et al. (2014) popísal prípadovú štúdiu antiNMDAR encefalitídy, ktorá 
prebiehala pod obrazom totálnej insomnie – s úvodným diagnostickým zvažovaním 
fatálnej insomnie (prionózy). Popisovaný pacient bol 30-ročný muž, bez histórie 
psychiatrickej intervencie, bez pozoruhodností v sociálnej a familiárnej anamnéze, 
ktorý bol riešený pre náhly rozvoj totálnej nespavosti s následnými epizodickými pre-
javmi psychomotorického nepokoja imponujúceho ako anxiózne ataky, so sprievodnou 
tachykardiou, hyperhidrózou, generalizovaným tremorom a dyspnoe. Pre iritabilitu 
a agresívne správanie bol prijatý na psychiatrické oddelenie. Bol nastavený na olan-
zapín, valproát, haloperidol a diazepam – bez akéhokoľvek liečebného efektu. 

Po 20 dňoch od prvých prejavov došlo k rozvoju hypertermie 39,7 ° C a status epi-
lepticus, ktorý vyžadoval intervenciu na jednotke intenzívnej starostlivost s nutnosťou 
uvedenia do anestézy. Pre podozrenie na neuroleptický malígny syndróm bol do liečby 
nasadený bromokryptín a dantrolén, so súbežným zahájením ATB liečby a antiviro-
tickej liečby acyklovirom. Infekčné agens nebolo potvrdené, v likvore sa vylúčila prí-
tomnosť proteínu 14.3.3, rovnako CT či MRI nálezy mozgu nepreukázali patológiu. 
Na EEG sa manifestovalo ložisko epiaktivity frontálne vpravo, difúzne spomalenie 
a rytmická delta aktivita v anteriórnych oblastiach pravej hemisféry – počas konti-
nuálneho monitoringu absentovali typické spánkové vzorce. V klinickom obraze bol 
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pozorovaný rozvoj polymorfných dyskinéz (tremor, choreatetoidné pohyby, dystónia), 
periodická instabilita autonómneho vegetatívneho systému (pacient trpel centrálnou 
hypoventiláciou s nemožnosťou odpojenia od invazívnej umelej pľúcnej ventilácie). 
Vzhľadom na klinický obraz bola vyslovená suspekcia na autoimunitnú encefalitídu 
– pristúpilo sa k odberu autoprotilátok proti intracelulárnym aj synaptickým anti-
génom, bol zahájený onkoskríning s negatívnym nálezom v rámci paraneoplastickej 
etiológie. K diagnostickej rezolúcii sa dospelo po pozitívnom stanovení antiNMDAR 
protilátok v sére aj v likvore. U pacienta bola promptne zahájená pulzná liečba me-
tylprednizolónom, následne aplikovaný IVIG a aplikované 4 cykly plazmaferézy – 
s odstupom niekoľkých dní sa spontánne upravila ventilácia a obnovila interakcie 
pacienta s vonkajším prostredím. PET vyšetrením sa preukázal hypometabolizmus 
v ľavej hemisfére s relatívnym hypermetabolizmom vo frontálnych a temporálnych 
regiónoch pravej hemisféry. K signifikantnému klinickému zlepšeniu so stabilizáciou 
autonómneho nervového systému, úprave cyklu spánok-bdenie a parciálnej reštitúcii 
motorických a jazykových funkcií prišlo v priebehu niekoľkých mesiacov na monote-
rapii azotioprínom v dávke 50 mg pro die. Po odstupe jedného roku od akútnej fázy 
u pacienta pretrvávala mierna dysfunkcia frontálneho laloku prejavujúca sa apatiou, 
impulzivitou a dysexekutívnym syndrómom s pretrvávajúcim EEG nálezom spomalenej 
aktivity vo ventrálnych oblastiach pravej hemisféry.

Kuppuswamy et al. (2014) popisuje prípad 30-ročnej ženy, ktorá bola psychiatricky 
riešená pre depresívny syndróm so suicidálnym pokusom, ďalej udávala abdominálnu 
bolesť, intermitentné teploty a necielený váhový úbytok cca 10 kg v priebehu 2 mesiacov. 
Pacientka bola liečená 50 mg desvenlafaxínu v komedikácii s 1 mg lorazepamu pre úz-
kostnú komponentu. V liečbe sa vystriedalo viacero preparátov (sertralín, ziprasidón, 
kvetiapín, olanzapín a kyselina valproová) bez efektu, pacientkin stav deterioroval: 
pacientka bola dezinhibovaná, s automutilačným správaním a vyjadrenými haluciná-
ciami a bludmi. Postupne dochádzalo k rozvoju katatónneho syndrómu – popisovaný 
bol mutizmus, rigidita, posturovanie, stupor, negativizmus, pohotovosť k agresivite 
a abnormity autonómneho nervového systému. Likvorologickým vyšetrením sa odha-
lila pozitivita na antiNMDAR protilátky. Zahájená bola kortikoterapia – podávaný 
metylprednizolón 1 g v trvaní 5 dní s prechodom na per os formu 60 mg pro die, ap-
likovaných sedem sedení plazmaferézy. Pre iktálnu aktivitu na EEG bola pacientka 
nastavená na levetiracetam 1500 mg pro die v kombinácii s 500 mg valproátu denne. 
K stabilizácii stavu pozvoľne prichádzalo v priebehu ôsmich týždňov na kombinovanej 
liečbe IVIG a rituximabe, pričom stavy agitovanosti počas liečby boli medikované 5 mg 
olanzapínu v dennej dávke.
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3.  DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNA 
DIAGNOSTIKA AUTOIMUNITNÝCH 
ENCEFALITÍD

Suspekcia na možnú autoimunitnú encefalitídu vychádza z  anamnézy akút-
neho alebo subakútneho (t. j. do 12 týždňov) rozvoja symptómov, evidencie 
inflamácie CNS, pri vylúčení iných možných príčin encefalopatie (Carvalho et 
al., 2014). Medzi podozrivé klinické príznaky patrí subakútne rozvinutá po-
rucha pamäti a záchvatová aktivita, avšak klinické prejavy môžu byť pestré. 

Neurologické vyšetrenie zriedkavo vykazuje evidentnú patológiu, okrem 
kognitívnych a behaviorálnych nápadností. Skríning infekčných encefalitíd je 
samozrejmosťou. Z laboratórnych parametrov je nevyhnutné zhodnotiť krvný 
obraz, renálne a hepatálne parametre, hodnoty tyreoidálnych hormónov a iono-
gram. Ďalej je vhodné vyšetrovať sérové hodnoty prolaktínu, kortizolu, folátov, 
kyanokobalamínu. V rámci diferenciálnej diagnostiky sa ďalej dopĺňa elektro-
foréza proteínov séra, ako aj skríning protilátok na autoimunitné ochorenia. 
Opomenuté nemôže byť toxikologické vyšetrenie na požitie psychoaktívnych 
látok. V diferenciálnej diagnostike pre nešpecifickosť základných sympótomov 
a variabilitu klinického obrazu zohrávajú hlavnú úlohu pomocné vyšetrovacie 
metódy (Carvalho et al., 2014; Krýsl et al, 2012).

Tab. č. 3  Suspektné znaky možnej autoimunitnej encefalitídy pri atypickej psychiatrickej prezentácii 
(podľa Carvalho et al., 2014)

Anamnéza nedávno prekonaného flu-like, „chrípkoidného“ ochorenia

Negatívna psychiatrická história do t. č. rozvoja ťažkostí

Náhly rozvoj psychotickej poruchy a/alebo katatónnej symptomatiky

Neurologická symptomatika/záchvaty

Známe onkologické ochorenie, špeciálne SCLC, teratóm alebo thymóm

Príznaky autonómnej vegetatívnej dysfunkcie

Zhoršovanie symptómov po podaní antipsychotickej medikácie

Refraktérna hyponatriémia

Chronický nikotinizmus

Anamnéza autoimunitného ochorenia vrátane pozitívnej familiárnej anamnézy
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3.1  Zobrazovacie metódy pri podozrení na autoimunitnú encefalitídu
Základnú zobrazovaciu modalitu predstavuje MRI vyšetrenie mozgu vrátane 

FLAIR sekvencie v koronárnej i axiálnej rovine. Pre limbickú encefalitídu sú 
charakteristické hyperintenzívne zmeny signálu v T2 vážení v mediálnej tem-
porálnej oblasti s maximálnym postihnutím amygdaly, hippokampu a tempo-
rálnych pólov. Neskôr môže byť pozorovateľná rozvíjajúca sa hippokampálna 
atrofia s perzistentným opuchom, špeciálne u pacientov neodpovedajúcim na 
liečbu (Carvalho et al., 2014). MRI zmeny však môžu byť nenápadné (Krýsl et 
al., 2012). Rovnako diagnózu autoimunitnej encefalitídy nevylučuje normálny 
MRI nález – napr. negativitu patologických MRI zmien nachádzame v 10 – 20 % 
klasických paraneoplastických autoimunitných encefalitíd, v prípade autoimu-
nitných encefalitíd s membránovými protilátkami dochádza k štruktrurálnym 
zmenám raritne (Krýsl et al., 2012). Pri antiNMDAR autoimunitnej encefalitíde 
je normálny MRI nález skôr pravidlom a častejšie bývajú lézie mimo oblasti 
limbického systému (Carvalho et al., 2014). 

Pre záchyt autoimunitnej encefalitídy je v porovaní s MRI vyšetrením mozgu 
podstatne viac senzitívne vyšetrenie pozitrónovou emisnou tomografiou, pri 
často negatívnom MRI náleze, špeciálne pri využití 18FDG-PET v hodnotení ak-
tivity ochorenia. Uvedená metóda zobrazuje autoimunitné limbické encefalitídy 
ako ložiskový hypermetabolizmus v mediotemporálnych oblastiach. Celotelové 
18FDG-PET/CT vyšetrenie by bolo ideálne pri skríningu okultného onkoprocesu. 
Vzhľadom na dostupnosť tejto vyšetrovacej modality však nepredstavuje rutinnú 
metódu (Krýsl et al., 2012).

Existuje korelácia medzi typom protilátok a FDG-PET nálezmi: kým para-
neoplastické encefalitídy s intracelulárnymi autoprotilátkami sa vyznačujú 
mesiotemporálnym hypermetabolizmom so súbežným hypometabolizmom 
asociovaných kôrových oblastí, membránové protilátky vykazujú normálny 
PET sken alebo patologickú aktivitu v iných mozgových oblastiach – najčas-
tejšie v cerebelle, thalame alebo parietálnej a okcipitálnej kortex (Bak et al., 
2001). V prípadoch NMDAR encefalitídy je možné nálezy rozdeliť do dvoch 
skupín: u mladších pacientov sa zisťuje zvýšený metabolizmus v temporálnej 
a orbitofrontálnej kortex, s hypometabolizmom v okcipitálnej kôrovej oblasti 
a hraničným hypermetabolizmov v mozočku (označované ako fronto-temporo-
okcipitálny gradient). U starších vekových kategórií, bez záchvatovej aktivity 
a s menej nápadnými symptómami, PET vyšetrenie vykazuje difúzne zníženie 
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metabolizmu, špeciálne v oblasti temporálnych lalokov, s normálnym vychytá-
vaním FDG v subkortikálnych štruktúrach (Fischer et al., 2013).

Zobrazovacie metódy nemusia byť dostatočne senzitívne na detekciu mik-
rotumorov, preto vo vysoko suspektných paraneoplastických procesoch (napr. 
prítomnosť typických autoprotilátok, anamnéza kachexie, rizikových faktorov 
pre rozvoj onkoprocesu – excesívny nikotinizmus, atď.) by sa mal klinický stav 
kontrolovať každých 3 – 6 mesiacov počas 4 rokov, ak dovtedy nepríde k stano-
veniu onkologickej diagnózy (Titulaer et al., 2011).

3.2 EEG v diagnostike autoimunitných encefalitíd
EEG vyšetrenie je senzitívnou, avšak nízko špecifickou metódou – podľa Lawn 

et al. (2003) bola EEG abnormita zistená vo všetkých posudzovaných prípadoch. 
Najčastejšie nálezy predstavujú fokálne či generalizované spomalenie, frontál-
nu alebo temporálnu intermitentnú rytmickú delta aktivitu alebo temporálnu 
epileptoformnú aktivitu (Carvalho et al., 2014). V klinicky nejednoznačných 
prípadoch práve nález EEG abnormality môže byť jediným dôkazom pre pod-
poru hypotézy o organickej etiológii ochorenia (Krýsl et al., 2012). U tretiny 
pacientov s anti-NMDAR autoimunitnou encefalitídou sa popisuje špeciálny EEG 
vzorec, tzv. extreme delta brush, ktorý sa nevyskytuje pri žiadnom inom ochore-
ní a pravdepodobne predstavuje marker závažnejšieho priebehu encefalitídy, 
s dlhším trvaním hospitalizácie (vo väčšine prípadov s paradoxne normálnym 
MRI nálezom) (Fischer et al., 2012). 

3.3 Likvorologické vyšetrenie
Nález v cerebrospinálnom likvore je často abnormný, avšak nešpecifický. 

Lymfocytárnu pleocytózu nachádzame u cca 40 % autoimunitných encefalitíd 
(u anti-GABABR autoimunitnej encefalitídy až v 90 %). Záchyt pleocytózy býva 
vyšší v úvode ochorenia. Z ďalších nálezov môže byť prítomné zvýšenie proteíno-
vej koncentrácie alebo prítomnosť oligoklonálnych prúžkov. V nejednoznačných 
prípadoch býva vhodné likvorologické vyšetrenie opakovať vzhľadom na vývoj 
v likvorovom náleze (Carvalho et al., 2014).

3.4 Vyšetrenie autoprotilátok pri autoimunitných encefalitídach
Majoritný diagnostický význam má vyšetrenie špecifických autoprotilátok. 

Sérový test na protilátky je jednoduchý neinvazívny nástroj na stanovenie diag-
nózy autoimunitnej encefalitídy, avšak je nevyhnutné neopomínať častú nešpe-
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cifickosť autoprotilátok. Napr. antiNMDAR protilátky boli popísané pri sclerosis 
multiplex, neuromyelitis optica a Creutzfeldtovej-Jacobovej chorobe. Podobne 
antiVGKC protilátky boli detegované u pacientov, ktorí nemali príznaky špeci-
fické pre limbickú encefalitídu – napr. u pacientov s amyotrofickou laterálnou 
sklerózou a Bickerstaffovou encefalitídou (Ramanathan et al., 2014).

Aktuálne je dostupné vyšetrenie proti dobre charakterizovaným paraneoplas-
tickým antigénom (onkoneurálne protilátky anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, anti-Ma2/
Ta, anti-amphiphysin a anti-CRMP5/CV2) a anti-GAD autoprotilátkam metódou 
western blot alebo nepriamou imunoflorescenciou. Nepriamou imunoflorescen-
ciou sú vyšetriteľné aj protilátky proti membránovým a synaptickým antigénom 
(anti-LGI1, anti-caspr-2, anti-AMPA1, anti-AMPA2, anti-GABAB a anti-NMDAR). 
Vyšetrenie séra býva postačujúce, ale v prípade intratekálnej produkcie autopro-
tilátok je výhodné párové vyšetrenie séra aj likvoru (Krýsl et al., 2012).

U pacientov so známou neopláziou a pozitivitou na niektorú z typicky para-
neoplastických autoprotilátok je dg. paraneoplastickej autoimunitnej encefalití-
dy istá. U onkologických pacientov s nádorom a negatívnym panelom protilátok 
je nutné zváženie inej etiológie stavu, napr. komplikácií onkologického ochore-
nia. Ak je iná komplikácia exkludovaná, podporuje diagnózu paraneoplastickej 
encefalitídy zápalový likvorologický nález, prípadne nález zápalovej infiltrácie 
pri vyšetrení bioptickej vzorky CNS. U pacientov bez známeho tumorózneho 
procesu s pozitivitou protilátok je plne indikovaný extenzívny onkologický 
skríning (pri nedostupnosti 18FDG-PET/CT minimálne USG vyšetrenie panvy 
alebo testes). U pacientov s klinickými príznakmi autoimunitnej encefalití-
dy bez známej neoplázie a negatívnymi autoprotilátkami je vhodné zvážiť iné 
príčiny stavu, no pokiaľ podozrenie na autoimunitnú encefalitídu pretrváva 
(napr. pleocytóza v likvore), je indikovaný komplexný onkoskríning. V prípade 
negatívneho výsledku sa doporučuje kontrolný skríning v intervale 6 mesiacov 
(Krýsl et al., 2012).

3.5 Diferenciálna diagnostika autoimunitných encefalitíd
Záverečné diagnostické uzatvorenie prechádza pomerne dlhým algoritmom 

vyšetrení a procesom postupnej exklúzie iných možných príčin inflamácie CNS. 
Možné iné etiologické príčiny, ktoré je nutné v procese diferenciálnej diagnos-
tiky zvážiť znázorňuje tabuľka č. 4.
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Tab. č. 4  Diferenciálna diagnostika autoimunitnej encefalitídy – možné etiológie  
(podľa Carvalho et al., 2014; Krýsl et al., 2012)

infekčné encefalitída vyvolaná vírusom herpes simplex
encefalitída vyvolaná vírusom HHV6
neurosyfilis
HIV encefalopatia
Morbus Whippley

autoimunitné systémový lupus erytematodes
Sjögrenov syndróm
primárna angiitída CNS
antifosfolipidový syndróm

metabolické/endokrinné Cushingova choroba
Wernickeho encefalopatia
encefalopatia pri hypotyreoidizme
toxometabolické encefalopatie (pri septických stavoch, renálnom 
zlyhaní atď.)

vaskulárne/hypoxické globálna hypoxia
trombózy mozgových žíl a žilových splavov

onkologické/komplikácie onkoliečby gliomatosis cerebri
primárny lymfóm CNS
metastázy CNS
leptomeningeálna karcinomatóza/lymfomatóza
oportúnne infekcie
toxicita chemo- a rádioterapie

neurodegeneratívne sporadická forma Creutzfeldtovej-Jacobovej choroby
Alzheimerova demencia
frontotemporálna demencia
Huntingtonova choroba
karenčné demencie/hypovitaminóza B12, folátov/

intoxikácie a poliekové encefalopatie

epilepsia temporálna forma

V iniciálnom diagnostickom skríningu sa nesmie zabudnúť na možnosť Has-
himotovej encefalitídy a autoimunitnej encefalitídy asociovanej so senzitivitou 
voči gluténu – na mieste je vyšetrenie protilátok anti-TPO, antiTG a protilátok 
proti gliadínu. Pri koexistencii psychiatrických symptómov, dystónii a choreati-
formných pohyboch je nutné diferenciálne diagnosticky vylúčiť Huntingtonovu 
a Wilsonovu chorobu. Dôležité je taktiež exkludovanie akútne prebiehajúceho 
dementného syndrómu (podľa Carvalho et al., 2014; Krýsl et al., 2012). V rámci 
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psychiatrickej praxe za diagnostickú úvahu stojí vylúčenie neuroleptického 
malígneho syndrómu pre prekrývajúce sa príznaky s antiNMDAR encefalití-
dou – alterácia stavu vedomia, abnormné pohyby a disturbancia autonómneho 
vegetatívneho systému (Kuppuswamy et al., 2014).
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4. LIEČBA AUTOIMUNITNÝCH ENCEFALITÍD

V liečbe autoimunitných encefalitíd sa uplatňuje intervencia:
 · onkologická,
 · imunologická,
 · symptomatická.

Aktuálne liečebné postupy sú väčšinou založené na prípadových štúdiách, 
nakoľko väčšina ochorení je pomerne raritná, resp. len nedávno diagnosticky 
sformulovaná (Carvalho et al., 2014). Po stanovení diagnózy s exklúziou ostat-
ných možných príčin by vo všetkých prípadoch mala byť zvažovaná imunotera-
pia. V prípade onkologických ochorení by sa malo pristúpiť k špecifickej liečbe, 
nakoľko kombinovaný terapeutický prístup má lepšie výsledky v porovnaní 
len s imunoterapiou samostatnou (Vedeler et al., 2013). Odstránenie nádoru 
všeobecne zlepšuje prognózu pacientov s paraneoplastickými autoimunitnými 
encefalitídami (Krýsl et al., 2012).

4.1 Imunoterapia u autoimunitných encefalitíd
Imunoterapia by mala byť zahájená čo najskôr – aj v prípade syndromóv s pro-

tilátkami proti intracelulárnym antigénom, ktoré dosahujú menej suficientnú 
odpoveď. V literatúre sa raritne popisuje aj spontánna úprava stavu bez imuno-
terapie, avšak včasné zahájenie cielenej liečby je spojené s menej limitujúcim 
kognitívnym a neurologickým postihnutím, redukuje riziko relapsov a pacienta 
nevystavuje rizikám spojeným s dlhodobou hospitalizáciou a možnými kompli-
káciami (Ramanathan et al., 2014).

Prvá línia imunoterapie zahŕňa vysokodávkovú kortikoterapiu, podávanie 
imunoglobulínov a plazmaferézu. Rituximab, azothioprin a cyklofosfamid 
predstavujú druholíniový terapeutický postup pri nedostatočnej odpovedi na 
predchádzajúcu liečbu. Vzhľadom na časté relapsy býva doporučovaná chronická 
imunosupresívna medikácia mykofenolátom mofetilom alebo azotioprínom 
(Carvalho et al., 2014).

Pri charakteristickom klinickom obraze a pozitivite autoprotilátok nie je 
nutné čakať so zahájením liečby na onkologický skríning. Liečebné schémy môžu 
byť špecifické pre dané pracoviská, vychádzajúc z dostupných možností. V prvej 
fáze sa začína pulznou infúznou liečbou metylprednisolonom (1 g denne, celko-
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vo 3 – 5 g) s následným prechodom na per os liečbu (Prednison – 1 mg/kg počas 
6 týždňov s postupnou redukciou dávok do úplného vysadenia), v druhej fáze 
nastupuje podávanie intravenóznych imunoglobulínov (IVIG – 0,4 g/kg denne 
5 dní za sebou, s opakovaním cyklu po dvoch týždňoch) alebo plazmaferéza. 
V liečbe relapsov sú vyhradené imunosupresíva druhej voľby: cyklofosfamid ale-
bo rituximab. Okrem kauzálnej liečby je nevyhnutné riešiť aj sprievodné symp-
tómy ako epileptické záchvaty a psychiatrické komorbidity (Krýsl et al., 2012). 

Responzivita na imunoterapiu u psychiatrických pacientov nebola doteraz 
adekvátne testovaná. Z klinickej skúsenosti pacienti s autoimunitnými encefalití-
dami dosahujú len parciálnu odpoveď na imunoterapiu – dominantne odoznieva 
neurologická symptomatika (záchvaty, dyskinézy, poruchy autonómneho vege-
tatívneho systému), pričom behaviorálne, resp. kognitívne symptómy odoznie-
vajú v menšej miere a rekonvalescencia má protrahovaný priebeh (Coutinho et 
al., 2014).

4.2  Liečba psychiatrických symptómov pri autoimunitných 
encefalitídach

Adekvátny manažment psychiatrických symptómov u autoimunitných ence-
falitíd zohráva dôležitú úlohu pri komplexnej starostlivosti o pacienta, nakoľko 
stabilizácia psychického stavu (napr. redukcia psychomotorického nepokoja) 
výrazne ovplyvňuje schopnosť pacienta participovať na liečbe. Benefit psychiat-
rickej liečby vychádza z hľadiska podchytenia afektívnych a behaviorálnych 
symptómov, čo prispieva ku kapabilite pacientov podstúpiť cielenú liečbu a do-
držiavať komplianciu pri chronickej liečbe.(Kuppuswamy et al., 2014). 

Doporučené terapeutické postupy pre nízku incidenciu diagnostikovaných prípadov 
autoimunitných encefalitíd nie sú stanovené, často sa vychádza z účinnosti liečby 
podľa prípadových štúdií. Najširšiu bázu informácií v odbornej literatúre o aplikácii 
psychofarmák a elektrokonvulzívnej liečbe predstavujú pozorovania terapeutickej 
odpovede psychofarmák u pacientov s antiNMDAR encefalitídou.

4.2.1 Psychotické symptómy a agitovanosť
Pri manažmente psychotických symptómov a paticky motivovanej agresie sa 

využívajú klasické aj atypické antipsychotiká, prípadne ich kombinácie. Rizikom 
použitia klasických antipsychotík, špecialne vysokopotentných antagonistov do-
pamínu (napr. haloperidol), môže vo zvýšenej miere viesť k rozvoju extrapyramí-
dového syndrómu vrátane akatízie, dystónie a tremoru – čo v konečnom dôsledku 
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potencuje psychomotorický nepokoj (Kayser et al., 2011). Navyše extrapyramídový 
syndróm môže primárne dotvárať a mimikovať obraz samotnej encefalitídy. Preto 
v prípade nevyhnutnosti použitia sedujúcich antipsychotík je vhodné súbežné 
podávanie medikamentov na zníženie EPS (Kuppuswamy et al., 2014)

Klozapín a štrukturálne podobné antipsychotiká (z u nás registrovaných 
preparátov olanzapín) preukázateľne vykazovali preventívny efekt na toxicitu 
vyplývajú z NMDAR antagonizmu – limitujúca je však možnosť parenterálneho 
podania (Kuppuswamy et al., 2014). V literatúre bolo ďalej popisované použitie 
chlórpromazínu, aripiprazolu, risperidónu a ziprasidónu. Pri závažných stavoch 
agitovanosti bol administrovaný midazolam (Kayser et al., 2013).

4.2.2 Afektívne symptómy
Afektívna labilita a manický syndróm bývajú popisované častejšie ako dep-

resívne symptómy. Zo stabilizátorov nálady sa v literatúre uvádza použitie lítia 
a valproátu, pričom valproát má aditívny benefit pre svoj sedatívny účinok, pro-
fylaxiu a liečbu záchvatových stavov, ako aj možnosť intavenózneho podania. 
Častá býva terapeutická augmentácia benzodiazepínmi. Poruchy spánku boli 
farmakoterapeuticky riešené, okrem samotných BZD preparátov, trazodónom 
a klonidínom (Kuppuswamy et al., 2014).

4.2.3 Katatónne príznaky
Katatónny syndróm býva v prípadových štúdiach popisovaný pomerne často. 

Benzodiazepíny ostávajú prvou liečebnou líniou, aj pre sedatívny a hypnotický 
účinok a ako doplnková profylaxia EPI aktivity. Použitie antipsychotík ostáva 
kontroverzné, nakoľko môžu precipitovať neuroleptický malígny syndróm. 
(Kuppuswamy et al., 2014). Metódou voľby ostáva elektrokonvulzívna terapia 
(Gough et al. 2016).

4.2.4 Perspektívne použitie memantínu ako neuroprotektíva
Qaranta et al. (2015) vo svojej kauzistike antiAMPAR autoimunitnej encefa-

litídy u pacientky s Turnerovým syndróm, ktorá prebiehala pod obrazom rýchlo 
cyklujúcej bipolárnej afektívnej poruchy, popisuje úspešné liečebné použitie 
memantínu (pozri str. 23 pre bližšie kazuistické informácie) pre jeho nešpe-
cifický antiglutamátergný efekt. Vzhľadom na negatívny EEG a MRI nález sa 
predpokladala patogenéza pacientkiných ťažkostí v poruche glutamátergnej 
transmisie pri antiAMPA protilátkami mediovanom poklese expresie AMPA 
receptorov (Qaranta et al., 2015).
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Yi-Chia et al. (2014) memantín využili v liečbe antiNMDAR encefalitídy, pri 
súbežnej imunoterapii a plazmaferéze, u 21-ročnej pacientky, ktorej stav vyža-
doval pobyt na jednotke intenzívnej medicíny pre závažný priebeh. K zlepšeniu 
stavu pacientky prišlo v priebehu mesiaca – odoznela centrálna hypoventilácia, 
stabilizoval sa autonómny vegetatívny systém, došlo k návratu vedomia, redukcii 
motorických ťažkostí a zlepšeniu novopamäti. Použitie memantínu vychádzalo 
z konceptu neuroprotektívneho efektu a zabezpečenia normálnej NMDAR fun-
kcie cez nekompetitívnu blokádu NMDAR (Yi-Chia et al. 2014).

4.2.5 Elektrokonvulzívna terapia pri antiNMDAR encefalitídach
Elektrokonvulzívna liečba sa používa pri antiNMDAR encefalitídach pre psy-

chiatrické komplikácie u pacientov refraktérnym k farmakologickým interven-
ciám – s výsledným rapídnym zlepšením autonómnej dysfunkcie, redukciou psy-
chotickej symptomatiky, odoznením stuporu a katatónneho syndrómu (Mann 
et al., 2012). Jej použitie zostáva naďalej kontroverzné napriek publikovaným 
prípadovým štúdiám – opakovane sa popisuje ameliorácia psychotických symp-
tómov účinkom ECTH minimálne na parciálnej úrovni, pričom k definitívnemu 
zlepšeniu stavu prichádza až po zahájení imunoterapie, prípadne odstráneniu 
primárneho nádorového ochorenia (Gough et al., 2016). Pre ilustráciu účinku 
ECTH vyberáme nasledujúce publikované kazuistiky:

Prvý úspešný report o použití ECTH v liečbe antiNMDAR encefalitídy popísal 
Matsumoto et al. (2012). Išlo o prípad 18-ročného muža, ktorý po rekonvalescencii 
z chrípkového ochorenia pre bludy a agresívne správanie vyžadoval psychiatrickú 
intervenciu – v priebehu niekoľkých dní došlo k rozvoju katatónneho syndrómu s ka-
talepsiou, stereotýpiami a involuntárnymi pohybmi jazyka. Zobrazovacie metódy 
a likvorologické vyšetrenie nevykazovalo známky patológie – pre diagnózu katatón-
nej schizofrénie sa zahájila antipsychotická liečba v komedikácii s benzodiazepínmi 
a valproátom, čo viedlo len k čiastočnej redukcii stavov zmätenosti. U pacienta sa pre 
uvedené pristúpilo k zahájeniu ECTH – v sérii 13 aplikácií. Pacient na uvedenej liečbe 
dosiahol kompletnú remisiu – pozitívny výsledok na prítomnosť antiNMDA protilátok 
bol obdržaný až po prepustení do ambulanej liečby! Pacient bol po ročnom sledovaní 
hodnotený ako plne zdravý, nevyžadujúci žiadnu medikáciu.

Gough et al. (2016) demonštrovala efekt ECTH na prípade 71-ročnej ženy, ktorá bola 
na psychiatrické oddelenie prijatá pre depresívny syndróm, ktorý neskôr eskaloval do 
obrazu katatónie s posturovaním, objavili sa nihilistické bludy a auditívne halucinácie. 
V ambulantnej liečbe bola pacientka medikovaná fluoxetínom, buspirónom, diazepa-
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mom, avšak stav postupne progredoval do obrazu depresívneho syndrómu ťažkého 
stupňa s psychotickými symptómami s nutnosťou ústavnej liečby. Počas hospitalizácie 
bola pacientka nastavená na dennú dávku 5 mg risperidónu a 100 mg sertralínu, av-
šak u pacientky došlo k náhlemu stavu nevoľnosti, ktorý nebol somaticky plauzibilne 
klarifikovaný – pre uvedené sa realizovala komplexná úprava medikácie. Pacientka 
bola nastavená na olanzapín a dvojkombináciu antidepresív – venlafaxín a mirtaza-
pín. Vzhľadom na perzistentnú depresívnu symptomatiku s katatónnym syndrómom 
sa pristúpilo k ECTH – po 4 aplikáciách však liečba bola nútene prerušená z dôvodu 
fraktúry femuru (pacientka spadla na oddelení). Po ortopedickom doriešení sa zistila 
nízka hladina antiNMDAR protilátok v sére. Onkologický skríning bol negatívny. EEG 
vyšetrenie vykazovalo difúznu théta dysrytmiu, predovšetkým v temporálnych oblastiach. 

Po obdržaní pozitívneho výsledku na antiNMDAR protilátky bola u pacientky za-
hájená kortikosteroidná liečba s plasmaferézou, avšak len s parciálnou terapeutickou 
odpoveďou – pacientka pre uvedené bola nastavovaná na kvetiapín, litíum, v liečbe bol 
ponechaný venlafaxín, za užívania nízkych dávok metylprednizolónu. Pre terapeutickú 
refrakteritu sa pristúpilo k 2. cyklu ECTH v počte 8 aplikácií, pričom sa stav rapídne 
upravil – po 6 mesiacoch od ukončenia akútnej liečby pacientka, kompliantná v uží-
vaní medikácie, nevykazovala známky afektívnej či psychotickej alterácie a kognitívna 
deteriorácia nebola popisovaná.

V zásade ECTH môže byť alternatívou ako adjuvantná liečba. Exaktný mecha-
nizmus účinku ECTH nie je popisovaný. Na animálnej úrovni bol preukázaný 
modulačný efekt ECTH na glutamátergnú transmisiu s upreguláciou NMDA 
receptorov (Gough et al. 2016). Jedna z hypotéz postuluje pozitívny efekt ECTH 
na regeneráciu NMDA receptorov poškodených autoprotilátkami, cez mechaniz-
mus posilovania väzby glutamátovej podjednotky k NMDA v hippokampe (Bhi-
dayasiri et al., 2012). Watkins et al. (2012) popisuje vzostup mRNA pre NDMAR 
podjednotky NR2A a NR2B, ako aj zvýšenú senzitivitu hippokampálnych 5-HT3 
repceptorov, čo vedie k zvýšenému uvoľňovaniu glutamátu a gamaaminoma-
slovej kyseliny. Matsumoto et al. (2012) uvažuje aj nad možnosťou spontánnej 
úzdravy za súbehu elektrokonvulzívnej liečby. 

Kuppuswamy et al. (2014) ECTH vyhradzuje pre život ohrozujúcu malígnu 
katatóniu alebo katatóniu refraktérnu k iným terapeutickým metódam. K ECTH 
je možné pristúpiť po dôkladom zvážení pomeru benefitu a rizika ECTH s vylú-
čením relatívnych alebo potenciálnych kontraindikácií ako refraktérny status 
epilepticus, arytmia, septický stav, dyspnoe a autonómna instabilita (Kuppu-
swamy et al., 2014). 
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Prognóza závisí od konkrétneho syndrómu paraneoplastických encefalitíd. 
Prognóza autoimunitných encefalitíd s antinukleárnymi protilátkami má oby-
čajne monofázický priebeh – aj pri kombinovanej liečbe je prognóza nepriaz-
nivá, spontánna rekonvalescencia bez liečby je raritná. Výnimku predstavuje 
anti-Ma-2 autoimunitná encefalitída, kde kompletnú remisiu dosiahne tretina 
pacientov a u pätiny dochádza k stabilizácii klinického obrazu. Medzi pozitív-
ne prediktory patrí mužské pohlavie, vek menej ako 45 rokov, s kompletnou 
odpoveďou na liečbu testikulárneho tumoru, absencia anti-Ma 1 protilátok a li-
mitované postihnutie CNS. Prognosticky nepriaznivý priebeh autoimunitnej 
encefalitídy predznamenáva prítomnosť anti-Hu protilátok, vek nad 60 rokov, 
postihnutie viac ako jednej oblasti CNS a oneskorenie, resp. absencia liečebné-
ho zásahu (Carvalho et al., 2014). 

Z autoimunitných encefalitíd s protilátkami proti membránovým a synaptic-
kým antigénom má relatívne najlepšiu prognózu anti-LGI1 encefalitída, kde 
adekvátna liečba vedie u väčšiny pacientov minimálne k čiastočnému zlepšeniu 
stavu (Lai et al., 2010). U anti-NMDAR encefalitídy napriek excelentnej odpovedi 
na imunoterapiu a všeobecne postulovanú reverzibilitu ochorenia až 45 % pa-
cientov dosahuje len parciálnu úzdravu, 30 % končí so závažnými následkami, 
pričom mortalita dosahuje 4 % (Ramanathan et al., 2014).

U autoimunitných encefalitíd nie sú relapsy ochorenia výnimočné – relapsy 
sa vyskytujú u 12 – 25 % pacientov. Rizikoví sú pacienti, ktorí nepodstúpili 
adekvátnu imunoterapiu (poddávkovanie alebo príliš rýchla redukcia dávok) 
a s absenciou onkologického nálezu (Krýsl et al., 2012; Ramanathan et al., 2014). 

Relapsy niekedy môžu signalizovať rekurenciu nádorového ochorenia pri 
paraneoplastickej etiológii, ale môžu sa objaviť nezávisle od nádorovej akti-
vity, v neparaneoplastických prípadoch až do 15 rokov po prvej manifestácii 
(Ramanathan et al., 2014). Uvedené podporuje nutnosť dlhodobého sledovania 
pacientov a chronickej imunosupresie (Gabilando et al., 2011). 
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6.  ŠPECIFICKÝ VÝZNAM NMDA RECEPTORA 
A ANTINMDA AUTOPROTILÁTOK 
PRE PSYCHIATRICKÚ PRAX

NMDA receptory sú hlavným predmetom výskumu pre ich extenzívny význam 
v ontogenéze centrálneho nervového systému, neuroplasticite, ako aj v pro-
cese učenia, memorovania a modulácie ľudského správania. Nadmerná akti-
vácia NMADR participuje v  niekoľkých patologických situáciách. Excesívny 
vstup kalcia do buniek prostredníctvom NMDAR vedie k excitotoxicite, ktorá 
rezultuje v neuronálne poškodenie pri niekoľkých neurodegeneratívnych pro-
cesoch ako Huntingtonova, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, pri neu-
rokognitívnych poruchách asociovaných s HIV, ako aj pri mozgových iktoch 
(Panzer et al., 2014). AntiNMDAR protilátky boli preukázané aj u iných ocho-
rení, napríklad u Creutzfeldtovej-Jacobovej choroby – preto je možné uvažo-
vať, že ich tvorba môže byť sekundárnym fenoménom imunitnej reakcie na 
NMDA receptory pri neurodegenerácii (Coutinho et al., 2014).

Abnormality NMDAR receptora sú predmetom záujmu výskumu patofyzi-
ológie schizofrénie a afektívnych porúch: vo výskumoch býva popisovaná aso-
ciácia schizofrénie s polymorfizmom génu pre NMDAR. NMDA receptor sa 
skladá z 2 podjednotiek – NR1 podjednotka viaže glycín a NR2 podjednotka 
viaže glutamát. Pôsobenie antagonistov NMDAR, ako fencyklidín a ketamín, 
vyvoláva psychózu imitujúce behaviorálne zmeny, neurokognitívne symptómy, 
pohybové stereotýpie a dyskinézy (Mogghodam et al., 2012). Na druhej strane 
schizofrénne symptómy sú zmierňované látkami, ktoré zvyšujú NMDAR funkciu 
(Coyle et al., 2003).

Určité hypotézy považujú dopamínergnú dysfunkciu pri schizofrénii za se-
kundárnu a pripisujú ju na vrub hypofunkcie NMDA receptorov (Mogghodam 
et al., 2012). Model psychóz vyplývajúci z uvedenej NMDA hypofunkcie nazna-
čuje, že použitie látok ako olanzapín, klozapín a lamotrigín by mohlo zastaviť 
akútne neurotoxické procesy pri zníženej aktivite NMDA receptorov (Farber et 
al., 2003).

Okrajovo je vhodné uviesť úlohu glutamátergného systému pri poruchách 
nálady, kde výskum preukázal efektívny antidepresívny mechanizmus pri NM-
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DAR antagonizme – štúdie s akútnou intravenóznou administráciou NMDAR 
nekompetitívneho antagonistu preukázali rapídnu aleviáciu symptómov pri 
rezistentných depresiách a suicidálnych ideáciách. Rapídny antidepresívny efekt 
sa pripisuje nepriamemu posilňovaniu AMPAR mediovanej neurotransmisie 
v kritických neuronálnych okruhoch. Je možné, že špecifické dysfunkcie na 
NMDA- a AMPA-receptorovej úrovni predstavujú odlišné subtypy depresívneho 
syndrómu (Rosenthal-Simons et al., 2013).

6.1  AntiNMDAR protilátky pri schizofrénii a iných psychotických 
poruchách

AntiNMDAR protilátky, spolu s ďalšími autoprotilátkami proti povrcho-
vým neuronálnym antigénom, boli zistené v sérach u pacientov s primárnym 
psychiatrickým ochorením z okruhu schizofrénie. Uvedené môže prispievať 
k prehĺbeniu poznatkov o samotnej diagnóze schizofrénie, jej nozológii, ako 
aj smerovaní liečby.

Zandi et al. (2011) vo svojej štúdii, v ktorej boli testované séra pacientov 
s primárnym psychiatrickým ochorením na prítomnosť anti-NMDAR a anti-
VGKC protilátok, odhalil 6,5-percentnú pozitivitu (3 zo 46 probandov), pričom 
retrospektívnym skúmaním neboli typické prejavy encefalitídy preukázané. 
Rovnako Tsutsui et al. (2012) potvrdil prítomnosť antiNMDAR autoprotilátok 
u 4 z 51 skúmaných pacientov, ktorý boli diagnostikovaní so schizofréniou alebo 
schizofreniformnými poruchami – avšak u všetkých bol zaznamenaný atypický 
klinický symptóm (epilepsia alebo nález teratómu).

Zvýšená prevalencia protilátok proti NMDA receptoru bola preukázaná u pa-
cientov pri iniciálnom stanovení diagnózy schizofrénie, avšak tieto protilátky 
nevykazovali špecificitu len pre NR1 podjednotku NMDA receptora a nepatrili 
vylúčne pod IgG triedu imunoglobulínov, ale aj medzi IgA a IgM (Dalmau et 
al., 2011). Pollak et al. (2014) vo svojej štúdii stanovili prevalenciu antiNMDAR 
protilátok na 7,98 % u pacientov so schizofréniou alebo schizofrénii podobnou 
psychotickou poruchou, zahŕňajúc všetky izotypy a podskupiny, a 1,46 % pre 
výhradný IgG podtyp. 

Celkovo pacienti so schizofréniou, schizoafektívnou poruchou, bipolárnou 
afektívnou poruchou a veľkou depresívnou poruchou (podľa DSM IV major dep-
ressive disorder) majú 3 × vyššiu pravdepodobnosť zvýšených titrov antiNMDAR 
protilátok v porovnaní so zdravými kontrolami (Pearlman et al., 2014). Zaujíma-
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vým zistením je variabilná prítomnosť kombinácií protilátok z podtried IgG, IgA 
a IgM proti NR1, NR1/NR2B a NR2A/NR2B podjednotkám NMDA receptora, 
s raritnou prezenciou protilátok výlučne proti NR1 podjednotke – v porovnaní 
s antiNMDA encefalitídou, ktorá predstavuje exkluzívnu diagnostickú jednotku 
so špecifickou prítomnosťou IgG protilátok proti NR1 podjednotke. Vyšetrením 
séra, odobraného pri začiatku symptómov, vzorky 80 pacientov s prvozáchytom 
psychózy, ktorí s odstupom roka spĺňali kritériá pre poruchu zo schizofrénneho 
spektra, sa nepreukázala prítomnosť antiNMDAR protilátok skupiny IgG proti 
NR1 podjednotke receptora (Masdeu et al., 2012).

Značné množstvo autorov sa zaoberá úlohou imunitného systému v patoge-
néze schizofrénie. Potvin et al. (2008) vo svojej metaanalýze zahŕňajúcej celkovú 
vzorku 2 298 pacientov preukázal perzistentne zvýšené hladiny interleukínov 
IL-1, IL-2 a IL-6, čo predstavuje dôkaz podporujúci hypotézu imunitnej aktivá-
cie a imunitnej odpovede pri schizofrénii. Fungovanie zápalových cytokínov 
predstavuje komplexnú problematiku, ale za pozornosť stojí asociácia IL-6 s au-
toimunitnými procesmi v CNS stimuláciou tvorby autoprotilátok a narúšaním 
funkcie hematoencefalickej bariéry (Potvin et al., 2008).

Vo všeobecnosti je nutný ďalší extenzívny psychoneuroimunologický výskum 
– napr. v otázkach výskytu špecifických autoprotilátok u širšej populácie proban-
dov so zahrnutím zdravých jedincov, ako aj posúdenie výskytu autoprotilátok 
v likvore, ktoré vo vyššie uvedených štúdiach z praktických dôvodov neboli sta-
novované. Definitívne zodpovedanou nie je ani otázka etiológie tvorby protilátok 
pri primárnych psychiatrických ochoreniach, nakoľko u psychiatrickej populácie 
môže ísť o sekundárny fenomén (Coutinho et al., 2014; Potvin et al., 2008).
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V uvedenej časti predstavíme kazuistiky pacientov, ktorí boli riešení cca 
v  ročnom rozmedzí (od augusta 2015) Psychiatrickým oddelením Fakultnej 
nemocnice v Trnave – či už formou hospitalizácie alebo konziliárnej služby. 
Počas uvedeného obdobia bola vyžadovaná psychiatrická intervencia u dvoch 
mladých žien so záverečnou diagnózou antiNMDAR encefalitídy. Pre lepšiu 
ilustráciu a načrtnutie nuáns celého diagnosticko-terapeutického procesu či-
tateľovi poskytujeme detailný popis priebehu hospitalizácie.

Kazuistika I
24-ročná pacientka bola dňa 7. 7. 2015 odoslaná obvodným lekárom cestou 

RZP pre kolapsové stavy – pacientka udávala vertigo, odpadla a udrela si ľavé 
líce a ľavú ruku. Asi hodinu bola v bezvedomí, bez incontinentio alvae et urinae, 
nauzea s vomitom negovaná. Stav „pocitu na odpadnutie“ sa v priebehu dňa 
opakoval – pacientka udávala točenie hlavy, bez presného udania smeru, aj počas 
pobytu na Centrálnom príjme FNTT. Vyšetrená neurológom – záverovaná ako 
stav po kolapse, t. č. bez neurotopickej, meningeálnej a lateralizačnej sympto-
matiky. Laboratórne zistená len ľahká hypochrómna mikrocytárna anémia (HGB 
103 g/l), CT vyšetrenie mozgu nepreukázalo čerstvé ischemické, hemoragické 
a expanzívne zmeny v natívnom CT obraze. Po traumatologickej stránke bola 
pacientka záverovaná s nálezom kontúzie a hematómu v ľavej frontálnej oblasti 
hlavy. Doporučený pokojový režim, analgetiká, bez ďalšej špeciálnej intervencie, 
okrem doriešenia anémie cestou obvodného lekára. 

19. 7. 2015 bola pacientka privezená RZP do Neurologickej ambulancie Cen-
trálneho príjmu FNTT. V daný deň sa ráno vrátila zo zahraničia. Podľa rodičov 
posledné 3 – 4 dni posielala domov zmätené SMS správy. Ráno pri príchode 
neadekvátne rozprávala, počas dovolenky boli zaznamenané zmeny správania 
a agresívne prejavy. Užívanie návykových látok bolo negované. Matka pacient-
ky udávala, že dcéra bola v poslednej dobe vyčerpaná. Z anamnézy: pacientka 
študentka VŠ, zamestnaná, doteraz bez akejkoľvek psychiatrickej intervencie, 
bez neurohereditárnej záťaže. Pravidelne užíva hormonálnu antikoncepciu.

Subjektívne pacientka neudávala bolesti hlavy, negovaná slabosť končatín 
alebo poruchy vízu. Z neurologického vyšetrenia bol popisovaný bradypsy-
chizmus, dezorientácia časom, expresívna afázia, frustná pravostranná hemi-
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paréza, inak bez pozoruhodností. Laboratórne nálezy opätovne nepreukázali 
výraznejšiu patológiu (hladina hemoglobínu 113 g/l), toxikologickým vyšetre-
ním sa nepotvrdilo požitie psychoaktívnych látok, alkoholémia stanovená na 
0,00 promile. 

Natívne CT vyšetrenie mozgu nepreukázalo patológiu, angiograficky boli 
zobrazené denzné pruhovité vinuté štruktúry pozdĺž a. vertebralis bilaterálne sy-
metricky v segmente V3 a parciálne aj V2, ventrolaterálne od miechy v spinálnom 
kanály v úrovni C1-C3, medzi povrchovou a hlbokou dorzálnou svalovou skupi-
nou krku – podľa popisu radiológa „v dif.dg. nemožno vylúčiť možnú atypickú 
AV malformáciu“. Pacientka prijatá ako cievny mozgový syndróm na Cerebrálnu 
jednotku intenzívnej starostlivosti za účelom diferenciálnej diagnostiky. 

20. 7. 2016 bolo pacientke doplnené MRI vyšetrenie – bez akútnych ložisko-
vých a expanzívnych zmien v parenchýme mozgu, vstupne popisované zúženie 
odstupu Si pravého transverzálnehu splavu dif.dg. hypoplázia /parc. trombóza/, 
pričom kontrolné MRI vyšetrenie mozgu v týždňovom odstupe (28. 7. 2015) 
nepreukázalo akútne ložiskové a expanzívné zmeny v parenchýme mozgu. 
21. 7. 2015 bolo pacientke doplnené logopedické vyšetrenie s objektivizovaním 
expresívnej fázie (pozri Tab VI na strane 49).

Pri negatívnom MRI náleze boli priebežne vylučované parainfekčné príčiny 
stavu – vírusová, bakteriálna, parazitárna, mykotická a tuberkulózna etiológia 
sa vyvrátila. Taktiež bola exkludovaná možná prionóza (14-3-3 proteín negat., 
genetická forma CJD vylúčená). Likvorologické nálezy vykazovali pleiocytózu, 
biochemický nález v likvore, hodnotený infektológom (28. 7. 2015), nepouka-
zoval na bazilárnu meningitídu (pozri Tab VII na strane 50). Pacientka v úvode 
profylakticky liečená 5 dní G-PNC, 3 dni administrovaný acyklovir – bez klinic-
kého efektu. Pre hraničné zvýšenie IgA protilátok proti Chlamydia pneumoniae 
pacientka prekrytá klaritromycínom z indikácie pneumológa. Vzhľadom na 
absenciu odpovede na antiinfekčnú liečbu podávaný metylprednisolón v dávke 
1,5 g a LMWH v profylaktickej dávke.
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Tab. č. 5  Logopedické vyšetrenie – kazuistika I

Spontánna verbálna produkcia Odpovedá na otázky jednoslovne, v reči prítomné parafázie, neologizmy 
a perseverácie, automatizmy produkuje s pomocou a s miernymi 
parafáziami.

Porozumenie Porozumie základným osobným otázkam, vyhovie jednoduchej inštrukcii, 
pri zložitejších inštrukciách perseverácia úkonu, akustické rozoznávanie 
slov s miernym deficitom pre všetky zložky.

Opakovanie S prítomnosťou parafázií, neologizmov a perseverácií pri opakovaní slov, 
slovných spojení aj viet.

Pomenovanie Pomenovanie objektov s produkciou parafázií, neologizmov a perseverácií, 
verbálna fluencia 0, schopnosť dopĺňať sémanticky správne slová do viet 
a schopnosť odpovedať na otázky s deficitmi (perseveruje odpoveď).

Lexia Čítanie písmen, slov, pseudoslov, viet s paralexiami.

Grafia Ľaváčka, písmo čitateľné, písanie automatizmov v norme, písanie slov 
na diktát s paralexiami + kreslenie objektov, samostatné písanie vety 
neprevedie.

Záver Expresívna afázia.

V rámci autoimunitnej etiológie a dif. dg. paraneoplastickej etiológie boli 
odobraté autoprotilátky – Hu, Ri, Yo, Ma/Ta, antineurónové, anti-gangliozidové 
a antiNMDAR protilátky, pričom výsledok vyšetrenia nebol k dispozícii ihneď. 
Medzitým bol v rámci diferenciálnej diagnostiky paraneoplastickej príčiny 
u pacientky zahájený skríning skrytého onkologického ochorenia. 23. 7. 2015 
doplnené CT hrudníka, abdomenu a malej panvy (natívne + k.l.): 

 · nodulárna lézia v pľ. parenchýme v segmente 2 l.dx.,
 · nešpecifický drobný nodul v S3 pľ. parenchýmu l.dx.,
 · nehomogénny enhancement cervix uteri, menšie množstvo voľnej tekutiny 

v MP.
Z odobraných onkomarkerov bola u pacientky zistená zvýšená hodnota 

S-CYFRA onkomarkeru 4.4 ng/ml. Pre uvedené pneumológom indikované 
bronchofibroskopické vyšetrenie s diagnostickým záverom katarálnej bronchi-
tídy a nepriamych známok TU B3 l.dx., cytologické vyšetrenie však s odstupom 
času preukázalo chronický susp. granulomatózny zápal.
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Tab. č. 6  Likvorologický nález – kazuistika I

20/07/15 24/07/15

glukóza 3,46
proteíny 0,32
albumín 0,163
CRP 0,010
laktátdehydrogenáza 0,25
laktát 1,4
chloridy 126
mononukleáry 72/3
Polynukleáry 0/3
erytrocyty negat.
ELFOPR: nevyšetr.

glukóza 4,04
proteíny 0,35
albumín 0,137
CRP 0,070
laktát 1,7
chloridy 126
mononukleáry 156/3
polynukleáry 8/3
erytrocyty prítomné
L-SFOTO:  Spektrofotometria likvoru nesvedčí pre 

čerstvé ani staršie krvácanie do mozgu.
L-OLIGO:  Na ELFO (SPE II.) proteínov v likvore je 

v gama frakcii oligoklonálna skladba Ig.

kultivačné aj mikroskopické vyš. likvoru:
• negat. sérologia na borélie, RRR, TPHA 
• PCR na HSV l,2 negat. 

S-OLIGO: na ELFO (SPE II.) proteínov v sére je v gama frakcii oligoklonálna skladba Ig

Doplnené bolo gynekologické vyšetrenie s fyziologickým nálezom, ako aj 
hematologické konzílium s vylúčením hemoblastózy. Onkoetiológiu stavu do-
datočne vylúčil aj celotelový PET/CT scan (6. 8. 2015):

 · bez jednoznačných hypermetabolických TU expanzií v zmysle event. prim. 
neoprocesu intrapulmonálne aj v ostatných zobrazených lokalitách,

 · nodulárne lézie v pľúcnom parenchýme v seg. S2 l.dx a menšie v S6 l.dx. 
bez zvýšenej metabolizácie 18-FDG/v.s. benígneho charakteru/.

Počas hospitalizácie dochádza u pacientky k rozvoju epilept. paroxyzmov 
typu CPS (motorické záchvaty s hygienickými automatizmami, verbálne auto-
matizmy), najmä v noci dochádzalo k občasným náhlym záchvatom smiechu. 
Doplnené opakované EEG a videoEEG (29. 7. 2015), kde bol zistený abnormný 
graf – pomalšia základná aktivita v pásme theta BiF viac vľavo, ojedinelé ostré 
vlny F-T vľavo a C-T vpravo. Pre iktálnu aktivitu pacientka nastavená na liečbu 
karbamazepínom, s ústupom epiparoxyzmov.

Pre refrakteritu k liečbe a negatívny výsledok odberov na autoprotilátky s vý-
nimkou na antiNMDAR, ktorý v danom čase stále nebol k dispozícii, indikované 
dňa 6. 8. 2015 psychiatrické konzílium za účelom posúdenia možnej „atypickej 
psychózy“:
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Subj.: Nezrozumiteľná verb. produkcia, občas pacientka jednoslovne odpovie 
(„… dobre… nie…“).
Objektívne psychiatricky: Pacientka sedí na posteli, kontakt redukovaný pre ex-
presívnu afáziu. Rámcovo spolupracuje, bez porúch správania v zmysle agre-
sivity, PM nepokoja. Kontakt formou kladenia otázok – odpovedá kývnutím 
hlavy: halucinácie udáva, že mala, aktuálne nemá, spánok a chuť do jedla má 
dobrú, samovražedné myšlienky teraz nemá. Schopná napísať svoje meno 
a priezvisko, dátum narodenia, jednoduchým výzvam porozumie. 
Psychopatologická symptomatika: Vedomie organicky zúžené. Orientácia vyšetri-
teľná len parciálne, rámcovo orientovaná správne, situáciu rámcovo postihu-
je. PM tempo inhibované. Hladina IP tenzie nezvýšená. Nálada tupo eutýmna, 
bez známok anxiety. Percepcia intaktná. Myslenie bez vyexplorovaných blu-
dov, suicidálne ideácie t. č. neguje. Somnia, rexia v norme. IMF aktuálne ne-
vyšetriteľné pre afáziu, susp. organicky alterované. Osobnosť t. č. integrovaná, 
bez známok afektívnej či psychotickej alterácie, v popredí organický psycho-
syndróm, t. č. bez porúch správania. 
Záver: Uvedený klinický obraz nesvedčí o primárnom psych. ochorení ani aty-
pickej forme. 

 · pre uvedené psychofarmakologická liečba nezahájená, psychiatrom dopo-
ručené len kontrolné vyšetrenie v prípade zhoršenia psychického stavu.

V deň realizácie psychiatrického vyšetrenia potvrdená vysoká pozitivita na 
antiNMDAR protilátkok v cerebrospinálnom likvore aj v sére – u pacientky 
promptne zahájená pulzná liečba metylprednisolonom v dávke 5 g, následne 
realizované veľkoobjemové plazmaferézy (celkovo 4 ×), s celkovým objemom 
separovanej krvi viac ako 5 l – efekt liečby veľmi dobrý, s ústupom neurologickej 
symptomatiky. Na podklade vyššie uvedených vyšetrení stav uzatvorený ako 
autoimunitná (limbická?) encefalitída pri pozitivite protilátok proti NMDA 
receptorom. 

18. 8. 2015 doplnené psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia aktuál-
neho psychického stavu. Pacientka subjektívne psychické ťažkosti momentálne 
nereflektuje, ani v minulosti ich nezaznamenala. Z psychologického vyšetrenia: 
Anamnéza: Pacientka momentálne dlhodobo hospitalizovaná (30. deň). Žije v spo-
ločnej domácnosti s rodičmi, starším bratom, sesternicou a babkou. Vzťahy hodnotí 
ako harmonické. Pracuje ako knihovníčka, popri zamestnaní študuje VŠ ekonomic-
kého zamerania. K jej záľubám patria knihy, turistika. Iné významné telesné alebo 
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psychické ťažkosti neudáva. Spánok a chuť do jedla sú nenarušené. Nevie zreflekto-
vať, eventuálne verbalizovať reflexiu vlastného vnímania a prežívania hospitalizá-
cie, zhodnotiť vývoj, porovnať svoj stav predtým a v súčasnosti. 
Objektívne: Pacientka pri vedomí, orientovaná. Spolupracuje, eliminovaná spon-
tánna produkcia, na otázky reaguje občas s významnejšou latenciou (hľadá slová?), 
občas zostáva bez reakcie, odpovede väčšinou jednoslovné, resp. čo najstručnejšie. 
Rečový prejav so zvláštnosťami, výslovnosť prekotná, chvíľami zhoršená zrozumiteľ-
nosť. Nálada eutýmna, bez výkyvov, bez afektov, bez zjavného emocionálneho dopro-
vodu (bez obsahu?). Kresby: vykazujú prvky organického poškodenia.
Súhrn a záver: Osobnosť integrovaná, aktuálne psychicky kompenzovaná, susp. so 
známkami organického poškodenia. V  popredí klinického obrazu poškodenie re-
čových funkcií. Pretrváva proces somatickej liečby a celkovej, i psychickej rekonva-
lescencie. Odporúčanie: Sledovať vývoj psychického stavu, v prípade potreby alebo 
záujmu doplniť komplexnú psychodiagnostiku kognitívnych funkcií a  osobnosti. 
Ambulantnú logopedickú starostlivosť!

Po odoznení neurologickej symptomatiky realizované kontrolné EEG vyšetre-
nie (20. 8. 2015) s nálezom grafu v medziach normy. Pacientka v stabilizovanom 
stave, obj. bez neurologického deficitu prepustená do ambulantnej starostlivosti. 
Do ambulantnej dlhodobej liečby ponechaný karbamazepín 2 × 300 mg pro die 
a Imuran, azothioprín, 100 mg pro die v rámci imunosupresie.

Pacientka následne dispenzarizovaná v neurologickej ambulancii FNTT. 
11/2015 a 7/2016 realizované kontrolné natívne EEG v norme – objektívne bez 
neurologického deficitu, kontrolné MRI mozgu z júla 2016 nepreukazuje ložis-
kové zmeny. Pacientka pokračuje v nastavenej liečbe – imunosupresíva vysadené 
9/2016, ponechaná na monoterapii karbamazepínom.

Kazuistika II
25-ročná pacientka dňa 14. 1. 2016 odoslaná z Lekárskej služby prvej pomoci 

v Trnave na Neurologickú ambulanciu Centrálneho príjmu FN v Trnave. Matkou 
referované poruchy správania – udáva, že dcéra je „odvčera divná a rozpráva od 
veci, napríklad do Bratislavy išla, lebo ju ťahá autobus“. Matka si myslela, že 
dcéra je vyčerpaná. Pacientka pri príchode udáva bolesti brucha, hlavy, ukazuje 
aj na srdce: „nevie, čo sa stalo, asi zomrela“. Užívanie drog pacientkou negova-
né. Na Centrálnom príjme pacientka podľa udania matky po vymočení zjedla 
toaletný papier.
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Z neurologického hľadiska popisovaná dezorientácia časom, parciálna zmie-
šaná afázia, inak bez indícií ložiskovej symptomatiky. Toxikologickým vyšet-
rením moču vylúčené možné požitie psychoaktívnych látok. Statim CT mozgu 
záverované:

 · bez expanzívnych ložiskových zmien, bez akútnej expanzívnej ischémie,
 · bez zn. intrakraniálnej hemorágie,
 · komorový systém symetrický, stredočiarové štruktúry bez presunu,
 · vonkajšie likvorové priestory normálnej konfigurácie, bez patol. obsahu,
 · CT angiografia nehodnotiteľná pre nespoluprácu.

Z laboratórnych parametrov stanovená len mierna leukocytóza (11 180), inak 
bez pozoruhodností – pacientka prijatá na Cerebrálnu jednotku Neurologického 
oddelenia za účelom diferenciálnej diagnostiky.
Z anamnézy: pacientka doteraz bez psychiatrickej histórie, s negatívnou neu-
rohereditárnou záťažou. Anamnestické údaje limitované – matka pacientky 
nevie, či dcéra užíva lieky. Pacientka žije v  spoločnej domácnosti s  rodičmi 
a s mladšou sestrou (13 r.). Vzťahy v rodine popisované ako harmonické. Pa-
cientka je lektorkou hry na zobcovú flautu, popritom opatruje deti. V minu-
lom roku ukončila VŠ štúdium, paralelne študuje hudobné konzervatórium, 
ktoré by mala ukončiť v tomto roku – je pracovne vyťažená, povahovo výbuš-
ná, dynamická. Po somatickej stránke zdravá.

V deň prijatia pacientka na Cerebrálnej jednotke NO FNTT „stále spomína 
svojho exfrajera, raz sa smeje, spolupracuje a potom je odmietavá k vyšetreniu, 
chce ísť domov“. Pacientka odmieta lumbálnu punkciu za účelom vylúčenia 
neuroinfekcie. Pre nepokoj, poruchy správania a klinický obraz imponujúci ako 
psychóza bolo zvolané akútne psychiatrické konzílium:
Subjektívne: „… je jar, 4 ročné obdobia… mesiac nevie, ktorý je… chcela by rodiť… 
odvčera vie, že je v treťom mesiaci… tehotná je – od ľavej ruky až potiaľ (ukazuje 
na druhú stranu postele)… počuje hlas, je to jej Remídius, jej priateľ, hovorí jej, že 
„DOBRE“… ona šťastná, tuto – ukazuje na srdce… dokáže čítať myšlienky, teraz si 
myslíte, že mi veríte… dokáže myšlienky vysielať – takto (zažmúri oči a kladie ruku 
na srdce)…“
Heteroanamnéza – matka: „… ona žije na doraz už dlho, preťažuje sa strašne, tvrdí, 
že tomu nerozumie. Vysiľovala sa aj v posilke, schudla, má za sebou ťažký rozchod 
s chlapcom. Predvčerom sa jej pýtala, či pila. Včera sa jej zdala úplne čudná, za-
kázala jej, aby išla do školy, zvláštne artikulovala niektoré slová, chvíľu sa smiala, 
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chvíľu plakala. Dnes okolo 13:30 hovorila úplné bludy, že ju ťahal, volal autobus, 
že došla do BA, tak slnko, domčeky. Keď sa jej opýtala, či berie drogy, tak jej od-
povedela, že suknička… stará matka liečená na psychiatrii pre nespavosť… doma 
povedala, že tri noci nespala, no podľa nej nemala taký úsudok, aby sa na to mohla 
spoľahnúť… nevedela sa utrieť na toalete, stála tam bezbranná…“ 
Objektívne psychiatricky: Vyšetrená na lôžku, kontakt psychotický, paratymická, 
nepriliehavo sa usmieva, komunikuje s  vyšetrujúcou. Odpovedá na väčšinu 
kladených otázok, situačne mimo kategórie otázky, agramatizmy aj slovný ša-
lát. Dezorientovaná časom, parciálne orientovaná miestom. Nepriliehavá ges-
tikulácia a nadmerne živé mimické prejavy. Olizuje si prsty, krúži po jazyku 
„…aha, aké mäkké, jazýček…“, prikyvuje, že má zvláštne schopnosti – ukazuje 
na oko („šošovky“). 
Klinická psychopatologická symptomatika: Vedomie psychoticky zúžené. Dezo-
rientácia časom, parciálna orientácia situáciou a  osobou. Ladenie hypoma-
nické. V percepcii akustické halucinácie, v.s. komentujúce, telové halucinácie 
(cíti dieťa), intrapsychické halucinácie (čítanie a odnímanie myšlienok). Mys-
lenie inkoherentné, paralogické, susp. extrapotenčné bludy, blud gravidity. 
Sui nevyexplorované. V konaní paticky motivované poruchy správania, bezú-
čelnosť. IMF aktuálne nehodnotiteľné. Osobnosť psychoticky dezintegrovaná.

Vzhľadom na uvedené bol stav predbežne záverovaný ako F23 Akútne a pre-
chodné psychotické poruchy – psychiatrom indikovaný preklad na psychiatrické 
oddelenie, „ak sa nepredpokladá somatická príčina klinického stavu“. V klin. 
obraze dominuje psychotický kontakt, časová dezorientácia, hypomanické lade-
nie, akustické a telocitné halucinácie, intrapsychické halucinácie, extrapotenčné 
bludy, chvíľami inkoherentný prejav, poruchy správania. V úvode aplikovaná 
liečba incizívnym antipsychotikom v kombinácii s BZD (diazepam 20 mg pro 
die + haloperidol 10 mg/denne intramuskulárne).

Po ústupe psychomotorického nepokoja realizované kontrolné neurol. 
vyšetrenie 15. 1. 2016 – popisovaná zmiešaná afázia v dif. dg. neologizmy pri 
psychiatrickej symptomatike. Dľa logopedického vyšetrenia nejde o zmiešanú 
afáziu, stav skôr zhodnotený ako kognitívno-komunikačný deficit. U pacientky 
doplnená počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení lumbálna punkcia 
(pozri tab. č. 7).
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Tab. č. 7  Vybrané laboratórne nálezy – kazuistika II

Základné vyšetrenie: 
S-GLUK: 6,36, S-PROT: 70,80, S-ALB: 43,3, S-CRP: 0,85, S-CL: 105

Markery a kardiomarkery: 
S-LD: 2,83

Imunologické vyšetrenia: 
S-IGA: 1,36, S-IGM: 1,37, S-IGG: 11,76

Likvor: 
L-GLU: 3,36, L-PROT: 0,25, L-ALB: 0,149, L-CRP: 0,260, L-LD: 0,26, L-LAKTAT: 1,3, L-CL: 126, L-MONO: 226/3, 
L-POLY: 5/3, L-ERYTR: negat., L-INE: negat.

Vzhľadom na nález proteinorachie 0,25 a mononukleárnu pleocytózu 226/3 
predpokladaná virotická infekcia (serózna meningitída pravdepodobne herpetic-
kej etiológie), v rámci dif. dg. autoimunitnej encefalitídy odobrané autoprotilátky 
– odporučený preklad na infekčné oddelenie kvôli ďalšej liečbe a diagnostike, 
s doplnením MRI mozgu a EEG. Pre obavu z omeškania infektológom indikované 
podávanie antivirotickej liečby acyklovirom v dávke 750 mg á 8 h intravenózne.

Pre konfirmáciu encefalitídy pacientka ponechaná bez psychofarmakologic-
kej liečby, pri psychomotorickom nepokoji doporučené podávanie symptoma-
ticky Tiapridal v dávke 100 mg intramuskulárne. 16. 1. 2016 už počas pobytu na 
Infekčnej klinike FNTT opätovne realizované neurologické vyšetrenie pre rozvoj 
orofaciálnych dyskinéz, pričom dyskinézy boli prítomné aj akrálne na pravej 
hornej končatine. Neurológ predpokladá nežiaduci účinok antipsychotickej 
liečby – pacientka však vyše 12 hodín od poslednej administrácie incizívneho 
antipsychotika; doporučené pridanie klonazepamu 0,5 mg 2 × 1 tbl. Taktiež 
podávaná nootropná liečba – piracetam v intravenóznej aplikácií 3 gramy denne 
a vitamíny skupiny B ako roboratíva.

18. 1. 2016 realizované MRI vyšetrenie mozgu: primeraný MR obraz mozgu. 
19. 1. 2016 doplnené EEG vyšetrenie – avšak graf nehodnotiteľný pre početné 
pohybové a okulogénne artefakty, základná aktivita popisovaná v pásme alfa. 
Napriek supozícii virotickej etiológie, u pacientky diferenciálne diagnosticky 
riešený aj paraneoplastický syndróm – v rámci pátrania po onkoorigu doplnené 
CT vyšetrenie hrudníka, brucha a malej panvy, kde je nález až na heterogénnu 
štruktúru cervixu a stredný objem tekutiny v MP negatívny. Pacientka absol-
vuje gynekologické vyšetrenie: paraneoplázia gynekologickej etiológie veľmi 
nepravdepodobná – patologický nález vylúčený aj MRI vyšetrením malej panvy.
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28. 1. 2016 pacientka riešená traumatológom pre luxáciu v temporomandi-
bulárnom skĺbení, na vrub orofaciálnych dyskinéz. Fixačné obväzy si pacientka 
strhla, nutná myorelaxačná medikácia. 

1. 2. 2016 opakované neurologické vyšetrenie – kontrolná lumbálna punkcia 
s poklesom mononukleárov v likvore 100/3, pacientka po podávaní acykloviru, 
avšak s vylúčením infekčnej etiológie stavu. Sérologicky taktiež vylúčená klieš-
ťová encefalitída, borelióza; sérológia na enterovírusy s negatívnym výsledkom. 
Neurológ objektivizuje spastickú ataktickú monoparézu pravej hornej končatiny 
– pri aktuálnom vylúčení infekčnej etiológie, vzhľadom na supozíciu encefalitídy 
na autoimunitnom podklade, indikovaná pulzná liečba metylprednisolonom 
v dennej dávke 3 × 1 gram. Podľa zhodnotenia ošetrujúcim lekárom pacientkin 
stav po podaní 2. dávky metylprednizolónu zlepšený. Stav oscilujúci, miestami 
pretrváva mutizmus. Pre psychomotorický nepokoj medikovaná naďalej tiapri-
dom 3 × 100 mg per os, podľa potreby pridávaný diazepam. 

2. 2. 2016 dostupný výsledok na prítomnosť anti-NMDAR protilátok v likvore 
s ++ pozitivitou – pacientka preložená na Neurologické oddelenie FNTT. Odo-
brané protilátky anti-Yo, -Hu, – Ri v likvore s negatívnym výsledkom, sérológia 
kompletne negatívna.

Pri prijatí na neurologické oddelenie pacientka hypomimická, mutistická, 
výzvam vyhovie, s intermitentnou inadekvátnou logorrhoe, popisovaná ľahká 
kvadruparéza (akcentovane na PHK) – v.s. extrapyramídovej etiológie (rigidita, 
posturálny a intenčný tremor). 28. 1. 2016 zopakované MRI vyšetrenie mozgu: 
Intrakraniálne bez preukázaných patologických zmien, intra a extraaxiálne 
postkontrastne bez patologického enhancement. – nález bez podstatných zmien 
v porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením. Doplnené kontrolné EEG vyšetrenie 
(4. 2. 2016) s nálezom abnormného grafu – intermitentne spomalenie základnej 
aktivity v pásme théta frontotemporálne bilaterálne. 

Terapeuticky sa pokračuje v podávaní kortikoidov (metylprednisolón v úvode 
5 g i.v. denne, následne prechod na 45 mg per os v dennom dávkovaní). U pa-
cientky veľkoobjemové ani manuálne plazmaferézy nebolo možné zrealizovať 
pre zlyhávanie zavedenia i.v. vstupu (pre insuficientnú kooperáciu? – v do-
kumentácii bližšiu klarifikáciu nenachádzame), preto zahájená imunosupre-
sia azotioprínom a aplikované IVIG v dávke 5 × 20 g s dobrým efektom, bez 
komplikácií. Zlepšenie stavu pacientky bolo konfirmované EEG vyšetrením 
(16. 2. 2016), pri ktorom bol popisovaný graf v medziach normy.
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18. 2. 2016 doplnené psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia kogni-
tívnych funkcií:

Pacientka nereflektuje subjektívne ťažkosti, nepozoruje na sebe psychické zmeny, 
udáva tinitus a tŕpnutie končatín. Pri psychologickom vyšetrení orientovaná, spolu-
pracujúca. Na kladené otázky, hlavne menej konkrétne a komplexnejšie, občas reaguje 
neadekvátnou odpoveďou z dôvodu neporozumenia. Nálada bez významných výky-
vov, intrapsychická tenzia mierne situačne zvýšená, emocionálny doprovod relatívne 
priliehavý. Manifestuje sa pomalšie psychomotorické tempo a ťažkosti v rečovom 
prejave – občas narušená artikulácia, „kostrbatá, robotická“ pomalšia reč. MOCA – 
výkon dosahuje 25 bodov z 30, čo predstavuje hraničný výsledok. Zlyhanie sa objavuje 
predovšetkým vo verbálnej fluencii (v časovom limite dostatok slov, avšak od určitého 
okamihu tvorí nové slovné spojenia: kovobetón, kovohračky, kovoprístav, kovochro-
báčik, kovoplyšáky) a v pozornosti. Výsledky psychologického vyšetrenia aktuálne 
poukazujú na mierny kognitívny deficit, ktorý postihuje psychomotorické tempo, 
pozornosť a rečovú zložku (oblasť porozumenia aj vyjadrovania). Osobnosť vo vývine, 
integrovaná, aktuálne aj dlhodobo vystavená nadmernej psychickej záťaži, psychicky 
relatívne (navonok) kompenzovaná. 

Pacientka taktiež vyšetrená logopédom (18. 2. 2016) – stav záverovaný ako 
verbálna apraxia ľahkého stupňa, v popredí dominujúci jazykovo-kognitívny 
deficit s poruchou porozumenia na úrovni viet (pozri Tab IX na strane 59). Počas 
hospitalizácie na neurologickom oddelení dochádza u pacientky k elevácii hepa-
tálnych enzýmov a alfa-amylázy v.s. pri terapii azathioprínom, dávka redukovaná 
z 50 mg na 25 mg, pacientka ponechaná na monoterapii kortikoidmi – podávaný 
metylprednisolón v dennej dávke 30 mg. U pacientky aplikované pokračujúce 
logopedické intervencie. 

Stav z neurologického hľadiska hodnotený ako G04.8 Autoimunitná encefa-
litída pri pozitivite protilátok proti NMDA receptorom, pacientka v stabilizova-
nom stave s reziduálnou ľahkou monoparézou na PHK prepustená 25. 2. 2016 
do ambulantnej liečby.

Pacientka v domácom prostredí samostatná – heteroanamnesticky popiso-
vaná „spomalenosť“. Pri kontrolnom neurologickom vyšetrení po ukončení 
hospitalizácie pretrváva elevácia hepatálnych parametrov: S-AST: 1,60, S-ALT: 
5,34, S-GMT: 2,25. Pre supozíciu nežiaduceho účinku užívania azotioprínu 
dané liečivo z liečby vysadené, rovnako redukovaná dávka metylprednizolónu 
na 20 mg pro die s postupnou úpravou hodnôt hepatálnych enzýmov. Pri kon-



 

trolách sa popisuje pretrávajúca psychomotorická inhibícia, ľahký bradypsychiz-
mus – pacientka začína hrať na flaute, učenie je však problematické, nakoľko 
pacientka udáva problémy s memorovaním. Pravidelne raz týždenne navštevuje 
logopéda, tiaprid je redukovaný len na dávku 100 mg pred spaním. 31. 3. 2016 
administrovaný MOCA test – pretrváva skóre 25/30 s ľahký deficitom v pozor-
nosti a výbavnosti, nižšej verbálnej fluenci. Pri kontrolách pacientka udáva 
subjektívne zlepšenie, pomaly sa zapája do aktivít každodenného života.

Tab. č. 8  Logopedické vyšetrenie – kazuistika II

spontánna verbálna 
produkcia

fluentná, obsahovo adekvátna, tempo reči primerané. Vie udržať tému rozhovoru, 
rešpektuje výmenu rolí, dokáže iniciovať opravy, ale nevie ich zrealizovať 
v dostatočnej miere, potrebuje pomoc komunikačného partnera, simplexnejšie vety 
s výskytom agramatizmov, ojedinele sa vyskytujú aj neologizmy

porozumenie porozumenie základným osobným otázkam intaktné, pri áno/nie otázkach mierny 
deficit pri logicko-gramatických štruktúrach, pri zložitejších a dlhších gramatických 
inštrukciách skôr deficit porozumenia predložkovým väzbám

opakovanie bez ťažkostí pri opakovaní krátkych a dlhých slov

pomenovanie konfrontačné pomenovanie objektov bez závažnejších ťažkostí, bez výskytu 
neologizmov a perseverácií, ľahký deficit pri dopĺňaní sémanticky správnych slov do 
viet a schopnosti odpovedať na otázky (sémantická zámena – ruže sú červené, fialky 
sú „krajšie“, čím píšeme? „prstom“)

lexia identifikácia písmen a slabík bez ťažkostí, lexikálne posudzovanie čítaných slov 
a pseudoslov s výraznejším deficitom a zreálňovaním pseudoslova, čítanie slov 
s porozumením a hlasné čítanie slov bez ťažkostí, výraznejšie deficity sa objavujú pri 
porozumení čítaným vetám a textu

grafia praváčka, písmo čitateľné, pri písaní slov a pseudoslov na diktát (19/20) výskyt 
jednej paragrafie, keď slovo dokončila vlnkami „domovinammmmm“, pozornostná 
absencia interpunkčných znamienok, výskyt neologizmov a paragrafií – duplikácia 
slabík a písmen v slove („pikinikikujujú, púšťašťajú, minerállka“) 

Od 5/2016 sa u pacientky pre rozvoj nežiaducich účinkov kortikoterapie 
(acne steroidea, vypadávanie vlasov) pristúpilo k redukcii metylprednisolónu 
(z 15 mg denne na 10 mg obdeň), bez zakolísania stavu. 8/2016 absolvované kon-
trolné MRI vyšetrenie mozgu bez patologických zmien, pacientka sa cíti dobre. 
Na koniec septembra v rámci onkoskríningu plánovaná gynekologická kontrola.
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7.1 Diskusia ku kazuistikám

Kazuistika I

Popísaný bol prípad 24-ročnej pacientky, bez pozoruhodností v neurohe-
reditárnej, osobnej či sociálnej anamnéze, ktorá do daného času nevyžadovala 
psychiatrickú či psychologickú intervenciu. Z heteroanamnestických údajov 
nebolo vyjadrené podozrenie na eventuálnu stresovú záťaž, prípadne iné mož-
né reaktívne faktory, s negovaním možného abúzu psychoaktívnych látok – čo 
diagnosticky vylučovalo akútnu reakciu na stres alebo psychotickú poruchu 
exotoxickej genézy. U pacientky sa dá predpokladať, že prodrómy alebo ini-
ciálna fáza ochorenia začínali už v čase 7. 7. 2015, kedy bola cestou Centrálneho 
príjmu FNTT riešená pre kolapsový stav neurčenej etiológie, s plným rozvinu-
tím symptómov s cca 1,5-týždňovým odstupom. V rámci psychopatologickej 
symptomatiky vychádzajúcej z popisu neurológa v klinickom obraze dominoval 
bradypsychizmus, expresívna afázia a anamnéza bizarného, nepriliehavého 
správania (zmätočné SMS správy, agresívne prejavy počas dovolenky a podob-
ne). Pre nález frustnej pravostrannej hemiparézy a podozreniu rádiológa na 
možnú atypickú AV malformáciu po CT vyšetrení mozgu bola pacientka prijatá 
na Cerebrálnu jednotku intenzívnej starostlivosti neurologického oddelenia so 
zahájením diferenciálnej diagnostiky stavu. 

Dá sa len predpokladať, aký by bol úvodný manažment prijatia pacientky, 
ak by bola riešená cestou CP o niekoľko dní skôr – v čase dominujúcich porúch 
správania, kedy sa nemanifestoval bradypsychizmus a pravdepodne ani frustná 
hemiparéza vpravo. Za daných okolností by pacientka bola minimálne konzili-
árne psychiatricky vyšetrená a naozaj môžme len hypotetizovať, či by rádioló-
gom vyslovené podozrenie na AV malformáciu bolo dostatočným dôvodom na 
primárne riešenie cestou neurologického oddelenia, nakoľko by klinický obraz 
nebol plauzibilne zdôvodnený CT vyšetrením mozgu, rovnako absentovala stav 
vysvetľujúca laboratórna príčina. Stav pacientky by však bol hypoteticky vysvet-
liteľný diagnózou akútnej polymorfnej psychotickej poruchy s indikovaním 
prijatia na psychiatrické oddelenie.

Definitívna diagnóza s obdržaním pozitívnych výsledkov na antiNMDAR 
protilátky v sére aj likvore bola stanovená 6. 8. 2015. Psychiatrické konzílium 
bolo oficiálne vyžiadané ešte pred obdržaním kľúčových výsledkov, pričom 
stav pacientky bol na osobnej či telefonickej úrovni s neurológmi opakovane 
konzultovaný so stanoviskom nevyhnutnosti vylúčenia autoimunitnej etiológie. 
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V klinickom obraze dominovali známky organického psychosyndrómu, počas 
hospitalizácie pacientka nevykazovala závažné poruchy správania, nebola rušivá 
pre spolupacientov a kooperovala počas doporučených vyšetrení. Psychofarma-
kologická liečba nebola doporučovaná.

Celková doba hospitalizácie u pacientky trvala 34 dní, pričom diagnóza antiN-
MDAR encefalitídy bola potvrdená na 19. deň hospitalizácie. Pacientka z cielenej 
terapie absolvovala pulznú liečbu metylprednizolónom, plazmaferézu a bola 
nastavená na azotioprín v dávke 100 mg denne. Pri prepustení do ambulantnej 
starostlivosti u pacientky naďalej dominoval bradypsychizmus, časová dezorien-
tácia a perzistujúca porucha reči (expresívna afázia), pre ktorú bola pacientka 
doporučená do starostlivosti logopéda.

Pacientka je naďalej ambulantne neurologicky pravidelne sledovaná – lo-
gopéda navštívila len raz, celkovo stav hodnotený s tendenciou k zlepšeniu: 
kontrolné EEG a MRI bez patologického nálezu. Od 9/2016, pri poslednej kon-
trole (t. j. po roku od prepustenia z hospitalizácie), vysadená imunosupresívna 
liečba. Psychiatrické posúdenie stavu nebolo doteraz počas ambulantnej liečby 
vyžiadané, neurológ nepopisuje bizarnosti v správaní pacientky v domácom 
prostredí, pacientka opakovane neudáva subjektívne ťažkosti. Otázkou ostáva 
schopnosť pacientky plne sa začleniť do pracovného procesu alebo pokračovať 
v neukončenom vysokoškolskom štúdiu.

Kazuistika II

Druhý prezentovaný prípad demonštruje závažnejší priebeh antiNMDAR 
autoimunitnej encefalitídy, s výrazne nápadnou psychiatrickou symptomatikou. 
Anamnestické údaje sú takmer identické s prvou kazuistikou – rovnako ide 
o mladú ženu, 25-ročnú, bez pozitívnej neuropsychiatrickej záťaže, s negatívnou 
psychiatrickou históriou, bez indície užívania psychoaktívnych látok a expozície 
nadmerným stresorom. Popisované bizarné správanie na Centrálnom príjme 
(pacientka zjedla toaletný papier) už v úvode zvádza k smerovaniu diagnózy 
psychiatrickým smerom. Samotný neurológ nenachádza v klinickom obraze ab-
normity, s výnimkou parciálnej zmiešanej afázie. V tomto prípade je zaujímavé, 
že pacientka bola indikovaná k prijatiu na Cerebrálnu jednotku Neurologického 
oddelenia FNTT – pri daných poruchách správania, normálnom CT náleze býva 
často indikované posúdenie stavu psychiatrom: objektivizácia fatickej poruchy 
pri akútnych psychózach môže byť komplikovaná. Za zmienku stojí fakt, že 
práve službukonajúci lekár v neurologickej ambulancii CP prijímal aj predtým 
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popisovaný prípad antiNMDAR encefalitídy – je možné, že určitá odpozorovaná 
klinická analogická symptomatika oboch prípadov viedla k indikovaniu ďalšej 
diferenciálnej diagnostiky. 

Na Neurologickom oddelení však bola pacientka rušivá, deliberovaná – služ-
bukonajúci neurológ pre „klinický obraz imponujúci ako psychóza“ požiadal 
o akútne psychiatrické konzílium s odstupom pár hodín od prijatia. Lumbálna 
punkcia za účelom vylúčenia neuroinfekcie bola odmietnutá samotnou pacient-
kou. Je otázkou hodnou úvahy, nakoľko môže pacientka v danom stave zasa-
hovať do diagnostického procesu a vyjadriť nesúhlas s realizáciou lumbálnej 
punkcie, keďže uvedené vyšetrenie je smerodajné pre cielené zahájenie liečby 
a medicínsky argumentovateľné aj z hľadiska možného závažného poškodenia 
zdravia pacientky pri nerealizácii.

Psychiatrická symptomatika a objektívny prejav pacientky, ako boli popi-
sované z psychiatrického vyšetrenia, vykazovali typické „vierohodné“ známky 
akútnej psychotickej poruchy – preacox-feeling zvádzal k úvahám smerujúcim 
k prvozáchytu psychózy zo schizofrénneho spektra. Objektívne bola pacientka 
paratymická, popisované agramatizmy, slovný šalát, nepriliehavo gestikulovala 
a mala nadmerne živé prejavy. V psychopatologickej symptomatike popisovaná 
psychotická dezintegrácia, časová dezorientácia, poruchy percepcie (akustické 
halucinácie, v.s. komentujúce, telové halucinácie, intrapsychické halucinácie – 
imputácia/amputácia myšlienok), myslenie inkoherentné, paralogické, susp. 
extrapotenčné bludy a blud gravidity. S uvedeným klinickým obrazom sa stretá-
vame prakticky na dennej báze v psychiatrickej starostlivosti pri psychotických 
poruchách vyžadujúcich akútnu ústavnú intervenciu. Jedinou nápadnosťou bola 
časová dezorientácia, ktorá je však pri psychotickej dezintegrácii skôr pravidlom 
než výnimkou, a neurológom popisovaná parciálna zmiešaná afázia, čo by sa 
však dalo psychiatricky vysvetliť typickými poruchami myslenia pri schizofrén-
nych ochoreniach s typickým rečovým korelátom.

Stav pacientky bol záverovaný ako akútna polymorfná psychotická porucha 
(príjmová diagnóza F23.1 s príznakmi schizofrénie). Uvedený diagnostický 
záver je zrozumiteľný: 

 · vyjadrený akútny začiatok bludov, halucinácií, nezrozumiteľnej alebo in-
koherentnej reči,

 · charakter bludných obsahov a halucinácií – susp. imputácia aj amputácia 
myšlienok,
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 · organicky podmienená porucha vedomia/delirantný stav, príp. prítomnosť 
ochorenia CNS sa javila menej pravdepodobná – pacientka mala negatívny 
CT nález mozgu, ložiskovú symptomatiku v klinickom neurologickom vy-
šetrení nevykazovala a popisovaná zmiešaná afázia mohla byť plauzibilne 
vysvetlená pri poruchách myslenia v rámci psychotickej dezintegrácie,

 · duševná činnosť sa nedala označiť za dezorganizovanú ako pri delirantných 
stavoch – poruchy správania imponovali patickej motivácii.

Podľa popisovaného je rovnako odôvodniteľné aj preloženie pacientky na 
psychiatrické oddelenie – po dohovore s neurológom. Ak by sme aj operovali 
s argumentom, že toho času nebola definitívne vylúčená limbická encefalitída 
infekčnej či neinfekčnej etiológie, nesmieme opomenúť režimové možnosti 
oddelení so zreteľom na progredujúcu neusmerniteľnosť pacientky a poruchy 
správania. V úvode aplikovaná parenterálna liečba incizívnym antipsychotikom 
v kombinácii s BZD (diazepam 20 mg pro die + haloperidol 10 mg/denne intra-
muskulárne), čo pri insuficientnej kooperácii u pacientov s akútnou psychózou 
predstavuje „zlatý štandard“.

Pacientka na danej liečbe bola schopná kooperácie, ktorá umožňovala diag-
nostické doriešenie – záver logopéda vylúčil zmiešanú afáziu, stav skôr zhod-
notený ako kognitívno-komunikačný deficit. V rámci liečebných možností sa 
uvažovalo výhľadovo aj o aplikácii ECTH a práve pre uvedené bola nevyhnutná 
dôsledná exklúzia možnej, aj keď málo anticipovanej limbickej encefalitídy 
alebo prípadne iného zápalového procesu v CNS. Na psychiatrickom oddelení 
v prvý deň hospitalizácie doplnená lumbálna punkcia, ktorá určila smerovanie 
celého manažmentu ďalšej liečby.

Likvorologicky sa preukázala proteinorachia a mononukleárna pleocytó-
za, rovnako realizovaný aj odber na autoprotilátky. Pre supozíciu virotickej 
etiológie bola pacientka preložená 16. 1. 2016 na Infekčné oddelenie FNTT, 
s promptným zahájením antivirotickej liečby. Ďalšie pokračovanie antipsy-
chotickej liečby haloperidolom sme nedoporučovali – vzhľadom na zápalový 
proces v CNS a ústup psychomotorického nepokoja po 3 aplikáciách 5 mg ha-
loperidolu v komedikácii s 10 mg diazepamu. Pokračujúce paušálne podávanie 
incizívneho antipsychotika pre možnú potenciáciu nežiaducich účinkov pre 
pacientku predstavovalo väčšie riziko než terapeutický benefit. Do liečby bol 
doporučený len tiapridal v dávkovaní 100 mg v prípade nepokoja, kľúčový bol 
efekt cielenej liečby.
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Za zmienku stojí rozvoj orofaciálnych dyskinéz, cca už po 12 hodinách po 
poslednej administrácií haloperidolu pacientke, čo v úvode neurológ pripísal na 
vrub psychiatrickej medikácie. No vzhľadom na farmakokinetiku haloperidolu 
a pretrvávanie dyskinéz, pri retrospektívnom pohľade uvedený extrapyramídový 
syndróm skôr súvisel s progresiou antiNMDAR encefalitídy. 

U pacientky bola diagnóza definitívne potvrdená na 17. deň hospitalizácie, 
kedy bola potvrdená ++ prítomnosť antiNMDAR protilátok likvore (v sére ne-
zistené). Počas hospitalizácie bola odsledovaná dynamika psychického stavu, 
v ktorom sa začali prejavovať známky organických zmien v CNS – pacientka bola 
hypomimická, miestami mutistická, s intermitentnou inadekvátnou logorrhoe 
– oproti prvým dňom hospitalizácie dochádzalo k určitej „simplifikácii“ psycho-
patologických prejavov. Pre psychomotorický nepokoj medikovaná perorálnym 
tiapridom v dávke 3 × 100 mg denne, k eventuálnej úprave liečby sme neboli už 
konziliárne vyzvaní. 

U pacientky sa manifestovala aj výraznejšia neurologická symptomatika v po-
rovnaní s predchádzajúcou kazuistikou: ľahká kvadruparéza (akcentovane na 
PHK) – v.s. extrapyramídovej etiológie (rigidita, posturálny a intenčný tremor). 
4. 2. 2016 sa na EEG grafe pacientky zobrazilo spomalenie základnej aktivity 
v pásme théta frontotemporálne bilaterálne (pre porovnanie – u predchádza-
júcej pacientky bola zistená pomalšia základná aktivita v pásme theta BiF viac 
vľavo). Antikonvulzívna liečba nebola u pacientky pridaná, pravdepodobne pre 
zvýšené hepatálne parametre.

U pacientky boli podávané IVIG, zahájená intenzívna imunosupresívna liečba 
kortikoidmi (po pulzných aplikáciach prechod na 45 mg metylprednisolónu 
denne) a azotioprínom. Pozitívny efekt liečby verifikovaný aj na EEG grafe, 
ktorý nevykazoval abnormnú aktivitu – k úprave prišlo aj bez aplikácie plaz-
maferézy. 18. 2. 2016 doplnené psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia 
kognitívnych funkcií – pacientka v MOCA teste skóruje 25 bodov z 30, je psycho-
motoricky spomalená, má problémy s porozumením verbálnej reči a zhoršene 
artikuluje. V popredí klinického obrazu sa prejavuje kognitívne poškodenie. Do 
ambulantnej liečby je v stabilizovanom stave s reziduálnou ľahkou monoparézou 
na pravej hornej končatine prepustená 25. 2. 2016, t. j. na 39. deň celkového 
pobytu v nemocnici.

V ambulantnom priebehu je popisovaná psychomotorická inhibícia, ľahký 
bradypsychizmus, opakovane prezentované problémy s memorovaním. Pokles 
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v MOCA teste perzistuje aj vyše mesiaca po ukončení liečby (opätovne 25/30). 
U pacientky sa prejavujú nežiaduce účinky imunosupresívnej liečby – azoti-
oprín musí byť pre výraznú eleváciu hepatálnych testov vysadený, kortikote-
rapia má nežiaduce dermatokozmetické prejavy s nutnosťou redukcie dávok 
metylprednisolónu. Zdá sa, že napriek „okresaniu“ imunosupresívnej liečby je 
stav pacientky stabilizovaný, pomaly sa začleňuje do každodenného života. Ako 
aj v predchádzajúcom prípade, aj u tejto pacientky je otázne, nakoľko sa zapojí 
do pracovného života a v akej miere v porovnaní s premorbídnym fungovaním. 

Prezentované prípady antiNMDAR autoimunitnej encefalitídy majú určité 
spoločné charakteristiky. Obe pacientky boli mladé ženy (24 a 25 rokov), slo-
bodné, bezdetné, s negatívnou neuropsychiatrickou záťažou, s podporným 
rodinným zázemím, somaticky zdravé, ktoré do daného času nevyžadovali psy-
chologickú alebo psychiatrickú intervenciu. V priebehu hospitalizácie bola 
u oboch zistená:

 · logopedicky potvrdená rečová porucha (expresívna afázia v. verbálna apraxia),
 · monocytárna pleiocytóza v likvore,
 · MRI bez akútneho ložiskového nálezu,
 · abnormný EEG graf (pomalšia základná aktivita v pásme theta BiF viac 

vľavo v. pomalšia základná aktivita v pásme theta BiF viac vľavo),
 · rozsiahly onkoskríning s negatívnym výsledkom.

Po zvládnutí akútnej fázy ochorenia je z ambulantných nálezov evidentné, 
že obe pacientky trpia dysexekutívnym syndrómom s dominujúcimi poruchami 
pracovnej pamäti, čo pravdepodobne predstavuje chronický symptóm po preko-
nanej antiNDMAR encefalitíde. Až dlhoročné sledovanie preukáže definitívnu 
perzistenciu kognitívnej deteriorácie a jej extenzívny rozsah. Obe pacientky 
podstúpili imunosupresívnu liečbu v relatívne rovnakom čase od začiatku hospi-
talizácie, minimálne so zahájením pulznej liečby metylprednisolónom. U oboch 
pacientok bola liečbou dosiahnutá úprava EEG aktivity. Úvaha, či by kognitívne 
fungovanie pacientky z Kazuistiky II nebolo ameliorované pri aplikácii plazma-
ferézy, má len hypotetickú rovinu. U oboch pacientok by však bolo benefitom 
psychodiagnostické vyšetrenie za účelom rozsiahlejšieho zmapovania organic-
kého poškodenia – aj z hľadiska ďalšieho sledovania, MOCA test jednoznačne 
nie je dostačujúci.
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Autoimunitné encefalitídy, špecificky typy s autoprotilátkami proti membrá-
novým štruktúram neurónov, sa môžu manifestovať v úvode ochorenia psy-
chiatrickou symptomatikou, pre ktorú títo pacienti bývajú v prvom kontakte 
často riešení psychiatrom. Práve preto je v  rámci diferenciálnej diagnostiky 
prvozáchytu psychotickej poruchy alebo jej atypického priebehu nutné zvažo-
vať aj možnosť prezentácie autoimunitnej encefalitídy.

Po vylúčení častých a liečiteľných príčin by sa malo začať testovanie na prí-
tomnosť špecifických protilátok. Skríning autoprotilátok môže viesť ku korekt-
nej diagnóze, prípadne k odhaleniu skrytého onkologického ochorenia, a na-
sadeniu adekvátnej liečby. Promptná terapeutická intervencia výrazne zlepšuje 
prognózu pacientov – redukuje celkovú dobu hospitalizácie aj rekonvalescencie, 
no predovšetkým má kruciálny dopad na rozvoj/progresiu kognitívnej deteri-
orácie.

Autoimunitné encefalitídy sú pravdepodobne často poddiagnostikované, pre-
valencia novozistených prípadov má stupajúci charakter vzhľadom na vzrastajú-
ce povedomie o týchto nozologických jednotkách. Neuroinflamácia a imunitná 
dysregulácia môže zohrávať úlohu aj v patofyziológii afektívnych a ostatných 
psychotických porúch. Aktuálne výskumné trendy poukazujú na interakciu 
imunitných mechanizmov v centrálnej nervovej sústave – participujú napr. na 
excitotoxicite alebo oxidačnom strese. Koncept autoimunitných encefalitíd 
a špeciálne identifikácia protilátok namierených proti neuronálnym epitopom 
načŕta potenciál autoimunitných mechanizmov v zmysle priameho vyvolania 
psychiatrických symptómov.

Vzhľadom na prevalentnú psychiatrickú prezentáciu niektorých typov lim-
bickej encefalitídy je nevyhnutné rozšíriť edukáciu psychiatrov aj o tieto diag-
nostické jednotky, ktoré môžu mimikovať farmakoterapeuticky rezistentné 
poruchy nálad alebo psychotické poruchy z okruhu schizofrénie. V zásade lekár 
– psychiater je ten, ktorý metaforicky „bráni“ psychiatrizácii pacientov s pri-
márnym somatickým ochorením za účelom zabezpečenia adekvátnej liečby. Na 
interdisciplinárnej úrovni sa nezriedka stretávame s váhavým postojom a nedô-
verou k navrhnutým doplnkovým vyšetreniam zo strany ostatných nepsychiat-
rických špecialistov v procese diferenciálnej diagnostiky u pacientov, u ktorých 
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dominuje určitá behaviorálna abnormalita. Práve manažment autoimunitných 
encefalitíd predstavuje exemplárny príklad nevyhnutného synergizmu neuro-
lógie a psychiatrie. 

Samozrejme, je aktuálne nereálne testovať každý prvozáchyt psychotickej 
poruchy na prítomnosť špecifických autoprotilátok proti neuronálnym antigé-
nom – z ekonomických aj „štatisticky pravdepodobných“ dôvodov. Ďalší exten-
zívny výskum a prehlbovanie psychoneuroimunologických poznatkov preukáže 
reálnu diagnostickú hodnotu – dá sa očakávať, že mnohé z autoprotilátok budú 
ešte len identifikované, ako aj ich väzobné interakcie na úrovni receptorov. 
Autoinflamačný proces v mozgu síce nie je primárnym záujmom psychiatrie 
(pacienti s diagnózou autoimunitnej encefalitídy by mali byť hospitalizovaní na 
nemocničných oddeleniach, ktoré disponujú možnosťami intenzívneho moni-
toringu vitálnych funkcií, so skúsenosťami s podávaním pulznej imunoterapie, 
riešením akútnych somatických komplikácií a aplikáciou plazmaferézy), avšak 
dopad imunitných mechanizmov na neurotransmisiu a poruchy receptorovej 
funkcie prispievajú k prehlbovaniu nášho poznania funkčných procesov v cen-
trálnej nervovej sústave a zároveň k posilovaniu vedeckej kredibility psychiatrie 
poskytnutím „hmatateľných“ dôkazov, aj keď len na molekulárnej úrovni.
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