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Akútny�psychotický�stav�-�možné�
príčiny� 
Balážová M., Giblová Z.  
Klinika detskej psychiatrie, NÚDCH 
Bratislava

Kazuistika sa zaoberá 16-ročným 
pacientom, ktorý bol prijatý na našu kliniku 
akútne v 1/2020 pre stupňujúce sa suici-
dálne ideácie a tendencie, pre diagnostický 
a terapeutický účel. V úvode hospitalizácie 
bola v klinickom obraze prítomná psycho-
tická symptomatika (negatívne aj pozitív-
ne príznaky). Psychologické vyšetrenie 
konštatuje narušený kontakt s realitou. 
Začali sme terapiu olanzapínom 10mg/
die s parciálnym efektom. V anamnéze 
boli popisované zmeny v správaní na in-
ternáte, suicidálne proklamácie a tenden-
cie, vystupňované pár dní pred prijatím, 
retrospektívne udávaná aj paranoidita, 
vzťahovačnosť, experimentovanie s ka-
nabinoidmi. Neurologický nález bol bez 
jednoznačnej topickej symptomatológie, 
neurológ indikoval sérologické vyšetrenie 
krvi. MRI mozgu bez patológie. EEG bez 
epi. výbojov. V sérologickom vyšetrení krvi 
bol prítomný zvýšený titer IgG protilátok 
proti HSV (60-násobne), infektologička 
indikuje likvorologické vyšetrenie. Likvor 
s nálezom hyperproteinorachie, poruchy 
hematolikvorovej bariéry, v dif. dg. zvažo-
vaná encefalitída. Do liečby neurológom 
pridaný i.v. Acyklovir. Pacienta prekladáme 
na Kliniku detskej neurológie pre dorieše-
nie somatického stavu, s dg. akútna poly-
morfná psychotická porucha bez príznakov 
schizofrénie. Pacienta z Kliniky detskej ne-
urológie prepustili bez neurologickej me-
dikácie, s tým, že jeho stav nesvedčí pre 
neuroinfekciu. Klinický stav sa výrazne 
zlepšil, pacient je bez floridnej psychotickej 
symptomatiky, psychomotorické tempo je 
primerané, pretrváva sklon pseudofilozofo-
vať. Pacient zostáva v našom ambulantnom 
sledovaní na terapii olanzapínom 10mg/
die. Nezodpovedanou otázkou zostáva 
narušená hematolikvorová bariéra, ktorá 
by mohla svedčiť pre parainfekčný proces. 

Fázy�liečby�Family�Focused�Therapy�
podľa�modelu�Maudsley� 
Belešová P., Paulinyová M.,  
Fuseková I., Matzová Z., Tomášek I. 
Klinika detskej psychiatrie LF UK 
a NÚDCH, Bratislava

V príspevku predstavíme fázy liečby 
Family Focused Therapy /FFT/, s ktorými 
sme sa zoznámili počas odborného vzdelá-
vania na Eating Disorders Unite Maudsley 
v Londýne v máji 2019. FFT prebieha v spo-
lupráci s odborným tímom. Rodina sa chá-
pe v danom prístupe ako zdroj k vyliečeniu 
pacienta, nie príčina ochorenia. V úvod-
ných fázach liečby za kľúčové považujeme 
zamerať sa na porozumenie rodiny v kon-
texte vystavenia život ohrozujúcej choroby 
a aktívne zaangažovať rodinu do procesu 
liečby. V neskorších fázach sa zmena fo-
kusuje viac na adolescenta a na skúmanie 
tém individuálneho a rodinného vývinu.

Vomitus�v kontexte�
psychosomatických�porúch 
Cesneková D., Hrtánek I., Huťka P.,  
Mlynčeková Z., Tonhajzerová I., 
Ondrejka I.  
Psychiatrická klinika a Ústav 
fyziológie JLF UK Martin

V kazuistike 14-ročnej adolescentky 
s protrahovanými opakovanými stavmi 
vracania vyžadujúcimi somatické inter-
vencie poukazujeme na dôležitosť dôklad-
nej diferenciálnej diagnostiky s primárnym 
vylúčením organickej etiológie ťažkostí 
pri podozrení na psychosomatickú poru-
chu. Pacientka bola na PK UNM preložená 
z pediatrického oddelenia pre suspektné 
poruchy príjmu potravy s opakovanými 
stavmi vracania nejasnej etiológie a vý-
znamne zníženým indexom telesnej hmot-
nosti. V klinickom obraze boli: anxiózne-
-dysforická nálada s naznačenými obav-
nými obsahmi myslenia, pokles záujmov 
a energetického potenciálu so zníženou 
funkčnosťou, únavou a nevýkonnosťou, 
pozorovaná separačná úzkosť so silnou 
vzťahovou väzbou k matke. Počas hospi-

talizácie pacientka postupne realimento-
vaná, tolerovala malé porcie stravy. Avšak 
od 3. dňa hospitalizácie intolerancia pero-
rálneho príjmu, vracanie po každom jedle, 
prítomné tetanické kŕče rúk, postupne 
rozvoj dehydratácie s incipientným rozvra-
tom vnútorného prostredia, pre ktorý bola 
preložená na pediatrické oddelenie, aby sa 
stabilizoval jej somatický stav. Klinickým 
vyšetrením, cielenou exploráciou a dô-
kladnou analýzou anamnestických údajov 
diagnóza mentálnej anorexie nepravdepo-
dobná, v popredí depresívny syndróm v.s. 
reaktívny na somatický stav. V priebehu 
niekoľkých mesiacov pacientka opakovane 
hospitalizovaná na pediatrických praco-
viskách pre stavy vracania s nauzeou a ne-
chutenstvom, výrazným hmotnostným 
úbytkom a opakovanou potrebou paren-
terálnej rehydratačnej liečby. Pre vylúče-
nie organickej etiológie realizované široké 
spektrum somatických vyšetrení vrátane 
vylúčenia centrálnej príčiny zvracania, la-
boratórnych, zobrazovacích a ďalších po-
mocných vyšetrení gastrointestinálneho 
systému so závermi, ktoré nevysvetľovali 
charakter ťažkostí a celkový klinický stav. 
CT angiografické vyšetrenie brucha preu-
kázalo raritný syndróm a. mesenterica su-
perior (syndróm Wilkie) s možným parci-
álnym podielom na klinických ťažkostiach. 
V ďalšom priebehu stav parciálne stabili-
zovaný na nízkych dávkach anxiolytík, av-
šak v krátkom čase s výraznou progresiou 
stavov vracania pred plánovanou rodinnou 
dovolenkou v zahraničí. V priebehu ďalšej 
pedopsychiatrickej hospitalizácie sme na 
základe výsledkov somatických vyšetrení 
v diagnostickom procese predpokladali 
psychogénne zvracanie. Po opakovanej 
cielenej explorácii bol u pacientky iden-
tifikovaný nespracovaný reaktívny faktor 
z domáceho prostredia, týkajúci sa part-
nerského spolunažívania rodičov. Stav sme 
diagnosticky hodnotili ako disociatívna 
porucha - konverzné vracanie s nechuten-
stvom a symptomatickým anorektickým 
syndrómom. Následne bola pacientka po 
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dôkladnej psychoterapeutickej intervencii 
prepustená v zlepšenom stave do ambu-
lantnej starostlivosti na antidepresívnej 
liečbe, v ďalšom priebehu bez manifest-
ných ťažkostí. V uvedenom kazuistickom 
prípade poukazujeme na dôležitosť dife-
renciálnej diagnostiky ako východisko pre 
správny terapeutický manažment, ako aj 
na častý výskyt psychosomatických po-
rúch v pedopsychiatrickej praxi s potrebou 
dôkladnej identifikácie spúšťacích faktorov 
a medziodborovej spolupráce. Práca bo-
la podporená grantmi: VEGA 1/0266/18, 
1/0255/18, UK/5/2020 

Efektívna�liečba�porúch�príjmu�
potravy 
Fuseková I., Matzová Z., Paulínyová M.,  
Belešová P., Tomášek I. 
Klinika detskej psychiatrie LF UK 
a NÚDCH, Bratislava

Poruchy príjmu potravy patria medzi 
najzávažnejšie psychické poruchy v detskom 
a adolescentnom veku a bez adekvátnej lieč-
by majú často protrahovaný priebeh s vyso-
kou mierou morbidity a mortality. Mentálna 
anorexia (MA) je ochorenie, ktoré postihuje 
hlavne dievčatá a mladé ženy. Výskyt MA sa 
odhaduje na 1 %. Charakteristickými znakmi 
ochorenia sú strach z nárastu hmotnosti, 
reštrikčné stravovanie, pokles hmotnosti 
pod normu pre daný vek a výšku a narušené 
vnímanie telesnej schémy. Liečba mentálnej 
anorexie vyžaduje komplexnú starostlivosť 
viacerých odborníkov. Prezentovaný prí-
spevok uvádza informácie o evidence-based 
efektívnych modeloch liečby, porovnáme 
údaje o dĺžke trvania a efektivite liečby 
v súvise so zložením terapeutického tímu. 
Informujeme o ekonomických nákladoch 
na liečbu z krátkodobého i dlhodobého hľa-
diska pri liečbe MA ambulantnou cestou či 
formou hospitalizácie, ktoré boli vypočítané 
odborníkmi vo Veľkej Británii. V prednáške 
vychádzame z výsledkov výskumov realizo-
vaných Eating Disorders Unite nemocnice 
Maudsley v Londýne.

Efekt�metylfenidátu�na�pupilárny�
reflex�pri�ADHD� 
Hamráková A., Sekaninová N., 
Hrtánek I., Ondrejka I., Tonhajzerová I.  
Ústav fyziológie, BioMed 
a Psychiatrická klinika JLF UK Martin 

Pupilárny svetelný reflex (PSR) 
poskytuje kontinuálnu informáciu 

o zmenách regulačných mechanizmov 
sympatikovej a parasympatikovej časti 
autonómneho nervového systému (ANS) 
v kontexte psychofyziologických pro-
cesov. Hyperkinetická porucha pozor-
nosti (attention deficit/ hyperactivity 
disorder, ADHD) patrí medzi ochorenia, 
pri ktorých sa predpokladá dysregu-
lácia ANS. V patofyziológii ochorenia 
ADHD má dôležitú úlohu dysregulácia 
v noradrenergnom a dopaminergnom 
systéme. Z pohľadu farmakoterapie je 
liekom prvej voľby metylfenidát – cen-
trálny inhibítor spätného vychytávania 
dopamínu –ktorý preukázal sympato-
mimetické účinky v niekoľkých štúdi-
ách, týkajúcich sa ADHD. Súčasné štúdie, 
týkajúce sa možnosti hodnotenia zmien 
zrenice pri metylfenidáte použitím PSR, 
sú ojedinelé. V prezentovanej kazuis-
tike porovnávame zmeny parametrov 
PSR u detského pacienta s ADHD bez 
farmakoterapie a po nastavení na me-
tylfenidát. Zistili sme nižšiu reaktivitu 
pupilárneho reflexu (pomalšia maximál-
na a priemerná konstrikčná rýchlosť) 
poukazujúce na abnormality v centrálnej 
parasympatikovej modulácii s tenden-
ciou k sympatikotónii u pacienta s ADHD 
liečeného metylfenidátom. Domnievame 
sa, že hodnotenie pupilárneho reflexu pri 
liečbe metylfenidátom môže predsta-
vovať potenciálny biomarker sledovania 
bezpečnosti a efektu farmakoterapie pri 
ADHD. Práca bola podporená grantmi: 
VEGA 1/0044/18, 1/0190/20, 1/0266/18, 
1/0255/18, UK3/2020, UK5/2020. 

Obrazy�nálad�-�kazuistika�
adolescentnej�pacientky�
s bipolárnou�afektívnou�poruchou 
Hanuštiaková R.  
Klinika detskej psychiatrie, NÚDCH, 
Bratislava

Bipolárna afektívna porucha 
v detskom a adolescentnom veku môže 
mať heterogénny klinický obraz a vyža-
duje komplexnú diferenciálnu diagnosti-
ku. Popri farmakoterapii kladieme dôraz 
na psychoedukáciu rodiča i dieťaťa, kto-
rá ovplyvňuje adherenciu a complianciu 
v liečbe, a tak môže zohrávať kľúčovú 
rolu z hľadiska dlhodobej prognózy. 

V príspevku predkladáme kazuisti-
ku 14-ročnej pacientky s bipolárnou afek-
tívnou poruchou. Pacientka bola akút-

ne prijatá na Kliniku detskej psychiatrie 
Národného ústavu detských chorôb pre 
rýchle cyklovanie fórie so skracujúcimi 
sa intervalmi (á 2 dni). V čase prijatia na 
hospitalizáciu bola v depresívnej fáze so 
suicidálnymi ideáciami. Striedanie depre-
sívnych a elevovaných nálad trvalo údajne 
pol roka. Počas epizód zvýšenej energie 
a aktivity v domácom prostredí pacient-
ka maľovala obrazy, ktoré sme spraco-
vali do krátkej fotodokumentácie. Počas 
hospitalizácie bolo v popredí klinického 
obrazu striedanie fórie, anozognózia, 
hypobúlia, v depresívnej fáze úplná inhi-
bícia, prechodne prítomné aj psychotické 
fenomény. Pacientka referovala o túžbe 
zažívať pocity zvýšenej energie, kreativity. 
Realizovaná bola kompletná diferenciálna 
diagnostika, kde vyšetrenia nepoukázali 
na organickú príčinu stavu. Vo farmako-
terapii sme pristúpili k tymostabilizačnej 
liečbe v kombinácii s atypickým antipsy-
chotikom. Na danej terapii došlo k stabi-
lizácii nálady. Pacientka bola prepustená 
do domáceho prostredia s odporúčaním 
postupnej záťaže a skorej ambulantnej 
kontroly. Za kritické považujeme ďalšie 
sledovanie klinického stavu. 

Osmotický�demyelinizačný�
syndróm�a organická�katatónia�–�
videokazuistika 
Hrtánek I., Oppa M., Tonhajzerová I., 
Ondrejka I.  
Psychiatrická klinika a Ústav 
fyziológie JLF UK, Martin

Osmotický demyelinizačný syn-
dróm (ODS) je závažné poškodenie myeli-
nových pošiev mozgových buniek (Brown, 
2000), ktoré je vyvolané vo väčšine prí-
padov rýchlou korekciou hyponatrémie 
(King et Rosner, 2010). Ide o demyelini-
zujúce ochorenie pons varolli (tzv. „cen-
trálna pontinná myelinolýza“), ktoré je 
spojené aj s extrapontínnou myelinolýzou. 
V patogenéze má kľúčovú úlohu prechod 
vody z oblasti s nižším obsahom osmo-
ticky aktívnych látok do oblasti s vyšším 
množstvom osmoticky aktívnych látok 
(prechod vody do buniek), v dôsledku 
čoho vzniká edém mozgu s rizikom zvý-
šeného intrakraniálneho tlaku (Vodička, 
2017). Klinický obraz tohto ochorenia je 
značne variabilný v závislosti od postih-
nutej oblasti mozgu a mozgového kmeňa. 
K základným príznakom patria poruchy 
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vedomia, zmeny psychického stavu a ne-
urologické symptómy. Asi 25 % postih-
nutých pacientov má v klinickom obraze 
iba zmenu psychického stavu a normál-
ny MR nález mozgu, čo môže spôsobiť 
komplikácie v diagnostickom procese. Pri 
klasickom priebehu sa v počiatočnej fáze 
popisuje mentálne spomalenie, apatia, 
ľahostajnosť, depresia, zmätenosť, na-
uzea, zvracanie a epileptické záchvaty 
(Jefferson, 2012), pričom sa stav zväčša 
rýchle upraví pri obnovení normonatré-
mie. Neskôr však dochádza k delíriu s agi-
táciou a s výraznými zrakovými a slucho-
vými halucináciami, s bludmi, prítomné je 
dezinhibované správanie, emočná labilita, 
impulzivita, podráždenosť, hnev či nao-
pak depresívna nálada a apatia. Popísané 
sú aj prejavy akinetického mutizmu a ka-
tatónie (Kleinschmidt-DeMasters et al., 
2006), poruchy exekutívnych funkcií, po-
zornosti, pamäti a spracovávania infor-
mácií, poruchy jemnej motoriky a učenia. 
Závažnosť symptómov nemusí vždy kore-
lovať so závažnosťou ochorenia a postih-
nutia CNS (Lampl et Yazdi, 2002). V kazu-
istike prezentujeme prípad 20-ročného 
pacienta, v minulosti opakovane hospita-
lizovaného pre mentálnu anorexiu, u kto-
rého bolo počas cestovania v zahraničí 
manifestné anorektické správanie, vedúce 
k dehydratácii spojenej s gastroenterití-
dou. Pacientovi bola podaná neadekvátna 
infúzna liečba (12 infúzii F1/1 500ml / 
24hod), ktorá síce spôsobila krátkodobé 
zlepšenie stavu, avšak následne viedla 
k poruchám vedomia, zhoršeniu motoriky 
a reči a k plne vyjadrenému osmotické-
mu demyelinizačnému syndrómu. Pacient 
bol prevezený na Slovensko, kde bol po 
krátkych hospitalizačných pobytoch na 
neurologických pracoviskách prijatý na 
PK JLF UK a UNM. Pri príjme dominovala 
stereotypná chôdza, zakopávanie, verbál-
ny kontakt nebol prítomný, vydával near-
tikulované zvuky s občasným vrčaním, na 
tvári mal trpiteľský výraz s tendenciou 
k rýchlym zmenám nálady, bol dysforický, 
iritabilný, sporadicky aj apatický. S pa-
cientom sme museli komunikovať ges-
tikuláciou, symbolickými, dohodnutými 
gestami (zdvihnutá pravá ruka s palcom 
signalizuje súhlas, palcom a ukazovákom 
naznačuje veľkosť súhlasu, nesúhlas vy-
jadruje prekrížením rúk), pričom mal 
flekčné držanie tela a výrazne narušenú 

motorickú koordináciu. Horné končatiny 
držal vo flekčnej polohe s mierne vyš-
ším svalovým tonusom a bol schopný len 
krátkodobej extenzie horných končatín 
s následným vrátením do semiflexie, spo-
jeným s dysfóriou a lakrimozitou. Zvýšený 
tonus bol evidentný aj na svalstve sánky 
a žuvacích svalov čo mu znemožňovalo 
zatvorenie ústnej dutiny na dlhšiu dobu 
a bolo spojené aj so zvýšeným slinotokom 
vzhľadom na problematickú deglutináciu 
ako aj vykašliavanie (nutnosť odsávania 
pre zahlienenie). MR mozgu poukázalo na 
zvýšený signál v oblasti nucleus lentifor-
mis a v nucleus caudatus v T2/FLAIR sek-
vencii, podobne aj v centrálnej časti pons 
Varoli. Symetricky mierne vyšší signál bol 
v T2 a FLAIR sekvencii i v hypokampálnej 
oblasti a okrskovito i v thalamoch. V DWI 
bola prítomná reštrikcia difúzie v oblasti 
pons Varoli. Psychopatologický rozbor 
poukazoval aj na poruchy spánku, naj-
mä zaspávania, spomalenie kognitívnych 
funkcií so zachovaním v zložke porozu-
menia a pamäťových procesov, prítomné 
bolo infantilné regresívne správanie, po-
ruchy jemnej motoriky a motorickej koor-
dinácie. Klinický obraz demyelinizačného 
syndrómu nezodpovedal neurotopické-
mu nálezu, čo bolo dôvodom prekladu 
na PK UNM s podozrením na katatónny 
syndróm. Diagnosticky išlo o organickú 
psychickú poruchu so zmiešanou psycho-
motorickou a afektívnou symptomatikou 
- organická katatónia a organická emoč-
ná labilita (organická astenická porucha) 
(F06.8). Pri voľbe liečby sme vychádzali 
s predpokladu, že pri katatónnych syn-
drómoch je prítomný hypodopaminergic-
ký stav mozgu a nerovnováha v systéme 
GABA (Látalová et al. 2009). Za kľúčový 
rizikový faktor pre vznik katatónie je po-
važovaný preexistujúci hypodopaminerg-
ný stav, ktorý môže byť dôsledkom akút-
neho alebo chronického stresu, podávania 
antipsychotík alebo náhleho vysadenia 
dopaminergných látok, ale aj organického 
poškodenia mozgu, ako tomu bolo v na-
šej kazuistike. U pacienta sme pristúpili 
k cerebrolyzínovej kúre spolu s klonaze-
pamom, ktorý sa postupne vysadil. Pre 
hypodopaminergický stav mozgu sme 
v liečbe ordinovali aj metylfenidát. Efekt 
liečby bol manifestný už po 4 dňoch po-
dávania, u pacienta sa objavil náznak so-
ciálneho úsmevu a krátky verbálny prejav, 

kvalitnejší pozornostný proces a kogni-
tívne funkcie, zmiernila sa hypersalivácia 
a hyperkinetická psychomotorika. Došlo 
k  výraznému zlepšeniu motorických 
funkcií - rozsah extenzií v ramenných 
kĺboch, vymizlo flekčné postavenie hor-
ných končatín a celkovo sa znížilo svalové 
napätie. Pozorovali sme oživenie afektivi-
ty s autentickými spontánnymi úsmevmi. 
V priebehu 14 dní sa u pacienta postupne 
plne rozvíja reč a prehĺtanie, ustupujú ka-
tatónne symptómy, obnovuje sa pôvodný 
rozsah svalových pohybov, prejasňuje sa 
nálada a upravujú sa sociálne interakcie. 
Príspevok bol podporený grantmi: VEGA 
1/0266/18, 1/0255/18, 1/0044/18, VEGA 
1/0190/20, UK/3/2020, UK/5/2020 

Psychotická�porucha�v detstve�a jej�
súvislosť�s dysfunkciou�epifýzy 
Huťka P., Muchová Z., Hrtánek I., 
Cesneková D., Oppa M., Mlynčeková Z.,  
Tonhajzerová I., Ondrejka I.  
Psychiatrická klinika a Ústav 
fyziológie JLF UK Martin

Kazuistika opisuje prípad 8-ročnej 
pacientky hospitalizovanej na PK UNM 
pre heteroagresívne správanie, nemoti-
vované bizarné správanie, bradypsychiz-
mus, oploštenú afektivitu a halucinatórny 
syndróm. U pacientky bol anamnesticky 
zachytený aj regres v zmysle enkoprézy 
a enurézy ako reakciu na suspektnú psy-
chotraumu. Pacientka bola v priebehu 
dvoch hospitalizácií diagnostikovaná ako 
iná neorganická psychotická porucha 
a následne, po neúčinnej štandardnej 
antipsychotickej liečbe, úspešne liečená 
klozapínom v nízkych dávkach vzhľadom 
na popisovanú vyššiu efektivitu klozapí-
nu a zlú prognózu psychotických porúch 
schizofrénneho spektra s veľmi skorým 
začiatkom v detstve (Hrdlička, Dudová 
2015; Okhuijsen el al. 2018). V priebehu 
liečby došlo k  prejasneniu afektivity, 
ústupu bizarného správania a  ústu-
pu psychotickej produkcie. V priebehu 
diagnostického procesu bola zachyte-
ná magnetickou rezonanciou pineálna 
cysta a endokrinologickým vyšetrením 
bola u pacientky zistená predčasná pu-
berta. EEG po spánkovej deprivácii za-
chytilo abnormálny nález s ložiskovou 
frontotemporálnou abnormitou vľavo. 
Dysfunkcia epifýzy je spájaná s výsky-
tom predčasnej puberty (Patel et al. 
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2019). Cieľom tohto príspevku je opí-
sať priebeh diagnostiky, diferenciálnej 
diagnostiky a liečby 8-ročnej pacientky 
s psychotickou poruchou, rovnako ako 
prezentovať súhrn vedomostí o spojitosti 
dysfunkcie epifýzy a  jej možnej úlohe 
v patogenéze schizofrénie a predčasnej 
puberty. Práca bola podporená grantmi: 
VEGA 1/0266/18, 1/0255/18, 1/0044/18, 
UK/5/2020 

Liečba�porúch�príjmu�potravy�
v dennom�stacionári 
Matzová Z., Paulinyová M.,  
Fuseková I., Belešová P., Tomášek I. 
Klinika detskej psychiatrie LF UK 
a NÚDCH, Bratislava

Liečba porúch príjmu potravy 
(PPP) u detí a adolescentov je často kom-
plikovaná a vyžaduje komplexný prístup. 
Aktuálnym liečebným trendom, ktorý 
vykazuje najlepšiu úspešnosť, je liečba 
zameraná na celú rodinu ambulantnou 
formou a pri zložitejších stavoch v kom-
binácii s intenzívnou liečbou v špeciali-
zovanom dennom stacionári. Liečebný 
tím Kliniky detskej psychiatrie (KDP) 
NÚDCH v Bratislave nadviazal spolu-
prácu s Eating Disorders Unit Maudsley 
v Londýne. Toto pracovisko je aktuálne 
považované za vedúce pracovisko v efek-
tívnej liečbe pacientov s poruchou príjmu 
potravy a spolupodieľalo sa aj na tvorbe 
terapeutických štandardov v liečbe PPP 
(NICE 2004 a APA 2011). Príspevok posky-
tuje informácie o získaných skúsenos-
tiach, praktickom fungovaní a spôsobe 
liečby v dennom stacionári, tak ako sme 
ich mali možnosť zažiť počas odbornej 
stáže na tomto pracovisku v roku 2015 
a následnom školení v roku 2019.

Úvod�do�Medzinárodnej�klasifikácie�
chorôb�,�11.�revízia� 
Matzová Z., Trebatická J., Šuba J. 
Klinika detskej psychiatrie LF UK 
a NÚDCH, Bratislava

V júni 2018 bola vydaná Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) 
úvodná verzia novej 11. Medzinárodnej 
klasifikácie chorôb (MKCH-11), ktorá na-
hradí klasifikáciu MKCH-10 z roku 1992. 
V tejto novej klasifikácii, ktorá by ma-
la byť uvedená do platnosti v priebehu 
najbližších rokov, sa vyskytujú viaceré 
novinky. Mení sa označenie jednotlivých 

kapitol, ktoré boli v MKCH-10 označo-
vané písmenom. Práve na odlíšenie od 
MKCH-10 bude v MKCH-11 prvá arabská 
číslica alebo dve písmená, podskupiny 
budú označované následne písmenom 
a arabskými číslami. Psychické poruchy 
budú označované pod číslom 6. Mení 
sa poradie skupín psychických porúch, 
ale aj zloženie niektorých okruhov po-
rúch. V prednáške stručne informujeme 
o novom koncepte MKCH-11 a o najzák-
ladnejších rozdieloch oproti MKCH-10. 
Informujeme aj o nových poruchách, ako 
aj o tých, ktoré podľa novej klasifikácie 
už nie sú relevantné. 

Súvislosti�psychotickej�depresie�
s liečbou�isotretinoinom�
a novodiagnostikovanou�epilepsiou�
– kazuistika 
Muchová Z., Huťka P., Cesneková D., 
Hrtánek I., Ondrejka I. 
Psychiatrická klinika JLF UK Martin 

V kazuistike 17-ročného adoles-
centa s epizódou ťažkej depresie s psy-
chotickými príznakmi, užívajúceho 
isotretinoin z  indikácie dermatológa, 
poukazujeme na význam precízneho 
zváženia etiológie a komplexného vyšet-
renia psychopatologickej symptomatiky 
s dôkladnou diferenciálnou diagnostikou 
psychického a telesného stavu ako aj po-
trebou adekvátnej a komplexnej terapeu-
tickej intervencie. Pri prijatí na PK UNM 
dominoval ťažký depresívny syndróm so 
suicidálnymi ideáciami a psychotickými 
príznakmi s výrazným zhoršením za po-
sledné 2 týždne v kombinácii s miernymi 
motorickými tikmi mimického svalstva. 
Na oddelení v klinickom obraze domi-
novala anxiózne-depresívna nálada, 
zvýšená intrapsychická tenzia, v mys-
lení boli zachytené prchavé suicidálne 
ideácie, vo vnímaní kvalitatívne poruchy 
v zmysle vizuálnych iluzórnych zážitkov, 
auditívnych halucinácií imperatívneho 
charakteru a motorické tiky mimické-
ho svalstva nízkej intenzity a frekven-
cie. Stav sme diagnosticky zhodnotili 
ako epizódu ťažkej depresie s psycho-
tickými príznakmi a prechodnú tikovú 
poruchu. V liečbe sme ordinovali SSRI 
v kombinácii s nízkou dávkou olanzapí-
nu, u pacienta došlo iba k parciálnemu 
zlepšeniu stavu. Pacient dlhodobo užíval 
isotretinoin z indikácie dermatológa pre 

akné. Retinoidy môžu spôsobovať celé 
spektrum nežiaducich účinkov. Okrem 
elevácie hepatálnych enzýmov a zmien 
lipidového spektra bola u niektorých pa-
cientov popisovaná aj depresívna a psy-
chotická symptomatika (Suuberg 2019). 
Pre suspektný vplyv isotretinoinu na 
psychický stav nášho pacienta sme s der-
matológom konzultovali nutnosť pokra-
čovania v liečbe, ktorý odporučil liečbu 
retinoidmi neprerušovať. V diferenciálne 
diagnostickom procese sme ďalej uvažo-
vali o organickej etiológii ochorenia. Pre 
častú komorbiditu depresie a epilepsie 
bolo realizované neurologické vyšetrenie 
so záchytom juvenilných absencií a od-
porúčaním MR a EEG vyšetrenia mozgu. 
Zatiaľ čo MR vyšetrenie mozgu patológiu 
nepreukázalo, EEG vyšetrením bola zis-
tená ložisková epileptogénna abnormita 
bilaterálne fronto-temporo-parietálne 
so sklonom ku generalizácii. U pacien-
ta bola začatá terapia etosuximidom, 
ktorá mala signifikantný augmentačný 
efekt. Vzhľadom na lokalizáciu epilep-
tického ložiska u pacienta predpokla-
dáme súvislosť v  patomechanizmoch 
depresie a epilepsie, spočívajúcu v dys-
regulácii okruhov zahŕňajúcich najmä 
prefrontálne a frontálne regióny mozgu 
(Ahmadlou et al. 2012). Po pridaní antie-
pileptickej liečby sa stav pacienta zlepšil. 
Pacient bol prepustený do ambulantnej 
starostlivosti bez manifestnej depresív-
nej symptomatiky, bez psychotických 
príznakov a bez absencií. V uvedenom 
kauzistickom prípade poukazujeme na 
dôležitosť dôkladného zváženia možnej 
etiológie psychopatologickej sympto-
matiky, vzájomný vzťah medzi depre-
siou a epilepsiou a možný augumentačný 
efekt antiepileptickej liečby v terapeutic-
kom manžmente depresívneho pacien-
ta. Práca bola podporená grantmi VEGA 
1/0266/18, UK/5/2020 

Mega�cisterna�magna�asociovaná�
s psychotickým�stavom� 
Oppa M., Hrtánek I., Tonhajzerová I., 
Huťka P., Mlynčeková Z., Ondrejka I. 
Psychiatrická klinika a Ústav 
fyziológie JLF UK Martin

Mega cisterna magna (MCM) je 
vývojová variácia fossa posterior charak-
terizovaná zväčšením cisterny magny na 
viac ako 10 mm, ktorá sa vyskytuje pri-
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bližne u 1 % všetkých zobrazovacích vy-
šetrení mozgu. Môže sa vyskytovať izo-
lovane alebo ako súčasť iných mozgových 
malformácií v rámci Dandy–Walkerovho 
kontinua. Samotný nález MCM nemá 
špecifický klinický korelát, ale v minu-
losti bolo uverejnených viacero prác, 
ktoré popísali MCM v súvislosti so psy-
chiatrickými poruchami, ako napríklad 
so schizofréniou, s manickou epizódou, 
s katatóniou alebo obsedanto-kompul-
zívnou poruchou. V našej kazuistike po-
pisujeme prípad mladého pacienta hos-
pitalizovaného na Psychiatrickej klinike 
JLF UK a UNM v Martine pre psychotický 
stav, u ktorého sa CT vyšetrením moz-
gu potvrdil nález MCM. Po intenzívnej 
antidepresívnej, antipsychotickej a elek-
trokonvulzívnej liečbe došlo postupne 
k remisii príznakov, stav bol diagnosticky 
uzavretý ako ťažká epizóda rekurentnej 
depresie so psychotickými príznakmi 
a škodlivé užívanie alkoholu. Počas hos-
pitalizácie bol v klinickom obraze zachy-
tený blud gravidity resp. pseudocyéza na 
podklade hypochondrického depresívne-
ho vývoja, čo je zriedkavý nález popísa-
ný pri viacerých psychiatrických poru-
chách ako napríklad schizofrénia a iné 
psychotické poruchy, afektívne poruchy, 
úzkostné poruchy, konverzné poruchy 
alebo poruchy osobnosti. Cieľom nášho 
príspevku je demonštrovať problematiku 
MCM a pseudocyézy na uvedenom prí-
klade. Práca bola podporená grantmi: 
VEGA 1/0266/18, 1/0255/18, 1/0044/18, 
UK/5/2020 

Family�Focused�Therapy�podľa�
modelu�Maudsley� 
Paulinyová M., Belešová P., Matzová Z.,  
Fuseková I., Tomášek I. 
Klinika detskej psychiatrie LF UK 
a NÚDCH, Bratislava

Child and Adolescent Eating 
Disorders Unit Maudsley spolupracuje 
s King’s College London a aktuálne je to 
vedúce pracovisko v liečbe porúch príjmu 
potravy (PPP) na svete. Okrem vynikajú-
cich liečebných výsledkov sa orientuje aj 
na výskum v tejto oblasti a spolupodieľa 
sa na tvorbe guidelinov v liečbe. Liečba 
zameraná na rodinu (Family Focused 
Therapy – FFT), je vedúcou liečbou po-

rúch príjmu potravy pre dospievajúcich 
vrátane mentálnej anorexie , mentálnej 
bulímie a inej predpísanej výživy alebo 
poruchy príjmu potravy (OSFED).

Ide o starostlivosť, ktorá prebieha 
podľa jednotného manuálu, je poskyto-
vaná vyškolenými odborníkmi. Primárne 
prebieha ambulantne, aj keď existujú nie-
ktoré rezidenčné programy hospitalizá-
cie, ktoré obsahujú FFT. Uvedený model 
sa usiluje o obnovenie hmotnosti a ob-
novenie vývojovej dráhy dospievajúceho 
s intenzívnym terapeutickým vedením 
rodiny. Rodinná ambulantná liečba pa-
cientov s AN je nádejným alternatívnym 
modelom nákladných ambulantných ale-
bo denných nemocničných programov.

Výskum potvrdzuje, že FFT je veľ-
mi účinná a pôsobí rýchlejšie ako veľa 
iných liečebných postupov. Preto by sa 
mal považovať za prvotriedny prístup 
k liečbe detí, adolescentov a niektorých 
mladých dospelých s poruchami príjmu 
potravy.

Emočná�dysregulácia�pri�depresii�-�
je�možné�objektívne�stanoviť? 
Sekaninová N., Ondrejka I.,  
Bóna Olexová L., Višňovcová Z,. 
Cesneková D., Tonhajzerová I. 
Ústav fyziológie, BioMed 
a Psychiatrická klinika JLF UK Martin

Depresívna porucha predstavuje 
závažný medicínsky i celospoločenský 
problém, a to zvlášť v detskom a ado-
lescentnom veku. Súčasný výskum sa 
intenzívne zaoberá otázkou detekcie 
možných biomarkerov, ktoré by mohli 
byť použité z pohľadu včasnej diagnos-
tiky samotnej depresívnej poruchy, ako aj 
komplikácií vrátane kardiovaskulárnych 
ochorení. Autonómny nervový systém 
(ANS) patrí medzi najdôležitejšie alosta-
tické regulačné mechanizmy, kde zmena 
dynamickej sympatiko-parasympatiko-
vej rovnováhy vedie k narušeniu cen-
trálno-periférnej integrity s následkom 
dysregulácie periférnych efektorových 
odpovedí. Objektívne monitorovanie au-
tonómnych odpovedí môže predstavo-
vať cestu objasnenia emočnej regulácie/
dysregulácie pri depresívnej poruche. 
Využitie emočných vizuálnych stimulov 
s daným „arousal“ – mierou intenzity 

emočného nabudenia (relaxovaný vs. 
plne nabudený, excitovaný) a  „valen-
ciou“ – emočným nábojom (pozitívny 
vs. negatívny) je štandardnou metódou 
používanou na vyvolanie špecifického 
emocionálneho stavu/stanovenie afek-
tívnej regulácie, ako i vplyvu emócií na 
kognitívne procesy a následnú behavio-
rálnu expresiu (emočná reaktivita spo-
jená s fyziologickými procesmi – napr. 
arousal ANS). Prezentujeme príklad stre-
sového profilu pri aplikácii emočných 
obrázkov z hľadiska zmien frekvencie 
srdca, tlaku krvi a elektrodermálnej od-
povede u pacienta s depresívnou poru-
chou a zdravého probanda. Prezentované 
objektívne hodnotenie fyziologických 
parametrov ako možných biomarkerov 
poukazuje na zmeny efektorových odpo-
vedí regulovaných ANS počas emočného 
stresového profilu pri depresívnej po-
ruche. Využitie týchto poznatkov môže 
predstavovať prelom v personalizova-
nej terapii depresívnej poruchy u detí 
a adolescentov. Táto práca bola podpo-
rená grantmi VEGA 1/0044/18, VEGA 
1/0190/20, UK/17/2020, UK/16/2020, 
UK/5/2020 

Nepredvídateľný�suicidálny�
pokus  
Surovcová A., Rybárová K. 
Klinika detskej psychiatrie 
NÚDCH a LFUK, Bratislava
V praxi detského psychiatra sa 

stretávame aj s pacientami po suicidál-
nom pokuse, u ktorých okolie a spočiat-
ku ani detský psychiater nepozoruje prí-
tomnosť bežnej suicidálnej symptomati-
ky. V klinickom obraze nezachytávame 
prítomnosť úzkosti ani depresivity, ani 
vedomé demonštratívne správanie. 
Často ide o impulzívnych pacientov ale-
bo o pacientov, ktorí pri pokuse konali 
skratkovo. Diagnostika je obzvlášť ná-
ročná, keď u pacienta nejde ani o jeden 
z týchto prípadov. Prezentovaná kazu-
istika ilustruje problematiku neočaká-
vaného suicidálneho správania závažné-
ho charakteru u pacientky s poruchou 
autistického spektra. Zameriava sa na 
komplexnú psychiatrickú diagnostiku 
pacientky, ktorú dopĺňa o psychologický 
profil osobnosti.


