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15 

ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Váţené a milé kolegyně a kolegové, 
 
Předkládáme vám sborník prací prezentovaných na 15. česko-slovenském 
sjezdu. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli a hlavně těm, kteří 
publikovali výsledky svých originálních prácí. Chtěli bychom vyzvat mladou 
generaci psychiatrŧ, aby si našla čas a nebála se publikovat v našich odbor-
ných časopisech svoje pozorování, kazuistiky, otevřené a observační studie. 
Tyto poznatky jsou nesmírně cenné nejen pro běţnou klinickou praxi, ale 
tvoří také základ pro sofistikovanější výzkum. Právě pozorování stálo na za-
čátku nejednoho významného objevu. Je faktem, ţe dnešní poněkud hektická 
a přetechnizovaná doba nám nedává příliš prostoru na klinické interview a 
pozorování, ale obojí zatím zŧstává a jsem přesvědčena, ţe i zŧstane, základ-
ním nástrojem psychiatrŧ.  
 
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. 
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PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY 

JAK ROZUMÍME POJMU SCHIZOFRENIE STO LET PO BLEULE-
ROVI 

J. Libiger 
Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní ne-
mocnice, Hradec Králové, Česká republika 

Summary 
In the course of the last century, the requirements on a psychiatric diagnosis 
have been changing repeatedly. Typological diagnoses were replaced by op-
erationalized diagnostic categories, i.e. the application of easily replicable 
criteria based on symptoms, on course variables and exclusion rules. The 
focus of the diagnostic process shifted from validity and clinical utility to 
reliability. Gradually, it also became apparent that clinically useful descrip-
tion requires several axes in order to describe a patient also in terms of social 
dysfunction and the exposure to psychosocial stress. The changes were 
clearly manifested in the American Diagnostic and Statistical Manual, IIIrd 
edition in 1980. Their influence probably reached beyond the original idea. 
Different psychopathological traditions and erudition, worries concerning 
validity of diagnostic categories, technological development in the brain re-
search area, and the accumulation of knowledge in neurosciences led to 
a renewed interest in the principles of classification and diagnostics in psy-
chiatry. The future changes may be brought about by dimensional approach 
to diagnoses, that will quantify descriptive and functional dimensions of 
patient‘s condition. This talk aims at summing up what are the pitfalls of 
continuing splitting and splicing developments in psychiatric classification 
and on the strengths and weaknesses of the diagnostic concept of schizo-
phrenia. 

Souhrn 
V prŧběhu uplynulého století se poţadavky na charakter psychiatrické dia-
gnózy měnily. Od diagnostické typologie přešla k operacionalizaci diagnózy, 
tj. k replikovatelnému kriteriálnímu vymezení pomocí příznakŧ, prŧběho-
vých charakteristik a vylučovacích podmínek. Od dŧrazu na validitu a klinic-
kou uţitečnost se přesunula pozornost k zajištění spolehlivosti diagnózy. 
Postupně se stávalo zřejmé, ţe klinicky uţitečný popis vyţaduje charakteriza-
ci pacienta na více osách zahrnujících také popis funkčního postiţení a míru 
vystavení psychosociální zátěţi. Změna se poprvé výrazně projevila v r. 1980 
v III. verzi americké Diagnostické a statistické příručky a měla vliv, který 
zřejmě přesahoval pŧvodní záměr. Rŧzná váha psychopatologické erudice, 
starosti o validitu diagnostických kategorií, technologický vývoj metod vý-
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zkumu mozku a akumulace nových neurovědních poznatkŧ vedly postupně 
k potřebě se principy diagnostiky a klasifikace v psychiatrii zabývat znovu. 
Změny v diagnostických postupech psychiatrie mŧţe přinést vícerozměrná 
diagnostika umoţňující lépe popsat individuální stav prostřednictvím kvanti-
fikace na dimenzionálních škálách, které zachycují deskriptivní i funkční 
charakteristiky pacientova stavu. Tato přednáška se pokouší shrnout jaká 
jsou úskalí klasifikačních procesŧ při kterých dochází k slučování nebo nao-
pak vydělování diagnóz a v čem jsou silné a slabé stránky diagnostického 
konceptu schizofrenie. 
 
V r. 1911 vyšla v nakladatelství Franz Deuticke první polovina 4. oddílu Spe-
ciální části Příručky psychiatrie (Handbuch der Psychiatrie) vydávané pod 
redakcí prof. Gustava Aschaffenburga z Kolína nad Rýnem. Sepsal jí prof. 
Eugen Bleuler, o rok mladší vrstevník Kraepelinŧv a Freudŧv a ředitel zuriš-
ské psychiatrické léčebny v Burghölzli. Svŧj příspěvek pro „Handbuch― na-
zval „Dementia praecox aneb skupina schizofrenií―. Druhou část 4. dílu Pří-
ručky, která se zabývala Paranoiou, napsal dr. Merklin. Bleuler věnoval své-
mu tématu pro Příručku knihu o 394 stranách, která byla rozdělená do deseti 
částí a čerpala z 850 literárních citací. Znamenala zlom v nahlíţení na dia-
gnózu „předčasné― nebo téţ „juvenilní― demence a uvedla do psychiatrie 
pojem, který je součástí její historie jiţ 100 let. Schizofrenie sdílela a sdílí 
osud řady psychiatrických klasifikačních a psychopatologických konceptŧ: 
podobá se mořskému starci Proteovi z antické mytologie. Měnila své ohrani-
čení, byla vymezována prostřednictvím pojmŧ, které dlouho neměly univer-
zálně platný odborný obsah a jejich význam se stejně jako význam pojmu 
schizofrenie měnil (příkladem jsou pojmy jako např. autismus nebo rozště-
pení). Tak jako v Bleulerově době se pro pojmenování stavu popsaného 
v r. 1896 Kraepelinem jako „dementia pracox― ucházely pojmy jako „dysfre-
nie―, „amblynoia― nebo „progresivní paratonie― i dnes stojí autorské týmy 
nové psychiatrické klasifikace před pojmem schizofrenie nerozhodně a 
s potřebou obnovit magickou sílu diagnostického konceptu, který jak klinicky 
tak výzkumně přinesl pacientŧm významné zlepšení jejich situace a psychi-
atrii pokrok v poznání.  
Jeden z otcŧ současné psychiatrie, J. E. P. Esquirol rozlišoval na počátku 
19. století mezi vrozenou a získanou kognitivní a funkční nedostatečností 
(mluvil o „idiocii―). Souvislost mezi časnými (juvenilními) formami mentál-
ního oslabení (mluvilo se jiţ o demencích) a některými duševními nemocemi 
jako byla Kahlbaumova katatonie byla předmětem odborných diskusí kon-
cem 19. století ještě před vystoupením Kraepelinovým. Ukazují to některé 
publikace. Například z pera praţského přednosty německé psychiatrické 
kliniky Karlovy Univerzity Arnolda Picka. Emil Kraepelin sjednotil r. 1896 
s diagnózou předčasné demence (dementia praecox) poměrně rŧznorodé 
psychopatologické obrazy několika nosologických kategorií té doby (katato-



 

20 

nie, hebefrenie, paranoia) spojené výsledným stavem duševního úpadku. 
Eugen Bleuler potom nejen zavedl pojem schizofrenie, ale zejména struktu-
roval a popsal charakteristickou psychopatologii sdílenou rŧznými formami 
schizofrenie a vymezil charakteristické sdílené příznaky. Připustil ale chabou 
znalost pro diagnózu nezbytných primárních příznakŧ. Změna z koncepce 
předčasné demence, jejíţ diagnóza se opírala o kognitivní a osobnostní úpa-
dek, na odloučení (odštěpeni) pacienta od skutečnosti, jak ho představuje 
Bleulerova schizofrenie, nebyla vţdy a všude přijímána s nadšením. V Česko-
slovensku byla přijata střízlivě a kriticky na brněnském sjezdu psychiatrŧ v r. 
1926. Z úst prof. Heverocha tenkrát zazněla slova stesku po diagnóze před-
časné demence. Snaha najít jádro schizofrenní poruchy, které by ospravedl-
nilo pouţívání pojmu schizofrenie v jednotném čísle se potom nadlouho stalo 
náplní psychiatrického výzkumu a trvá dodnes. Diagnóza se opírala o zá-
kladní příznaky popsané Bleulerem, později o Schneiderovy příznaky 1. řádu, 
jejichţ význam se promítl i do operacionalizované diagnózy DSM III. Kon-
flikt mezi váhou negativních, deficitních příznakŧ a váhou příznakŧ pozitiv-
ních stále probíhá. Lokální rozdíly v diagnóze a inflace podtypŧ onemocnění 
vedly na jedné straně k antipsychiatrickému zpochybnění samotné moţnosti 
a smyslu psychiatrické diagnózy například v Rosenhanově experimentu, ale 
na straně druhé k rozsáhlým a dlouhodobým epidemiologickým studiím, 
jakou byla především Mezinárodní pilotní studie schizofrenie (IPSS). Ta 
usnadnila mezinárodní soulad v psychiatrické praxi.  
Koncept schizofrenie prodělal během svého vývoje řadu krizí. Potřebuje se 
vyrovnat se stigmatizujícím účinkem, který jej provází. V Japonsku bylo za-
vedeno pro onemocnění nové a lépe přijímané pojmenování. Mnozí psychiat-
ři se domnívají, ţe je třeba pojem zjednodušit a zahrnout schizofrenii pod 
všeobecné pojmenování psychóza. Jiní chtějí vyuţít dostupné neurovědní 
poznatky a schizofrenii pojmenovat třeba jako „chronickou dysfunkci vent-
rálního striata―. Van Os navrhl vymezit dimenze schizofrenní poruchy jako 
„syndrom narušené regulace významu― (salience dysregulation syndrome) na 
osách reprezentujících míru afektivních, kognitivních, pozitivních a negativ-
ních příznakŧ. Návrh vymezení diagnózy schizofrenie v DSM V, plánovaném 
k vydání v blízké budoucnosti, zjednodušuje současná pravidla. Hlavní a 
nezbytné schizofrenní příznaky jsou podle tohoto návrhu Bleulerovy „akce-
sorní― příznaky – bludy a halucinace, doplněné o dezorganizovanou mluvu, 
která zastupuje základní, ale obtíţně „operacionalizovatelný― příznak – poru-
chu asociací. Návrh nedoporučuje zachování diagnóz základních podtypŧ 
schizofrenie. 
Proč se pojem schizofrenie tak úspěšně uplatnil v klasifikaci, ve výzkumu i 
v praxi je otevřená otázka. Název i bleulerovské pojetí diagnózy měly nepo-
chybnou výhodu v tom, ţe umoţnily poměrně značnou volnost v náplni dia-
gnostického konceptu a po sto let nebránily jeho proměnám. Přiřadily tak 
schizofrenii k robustním a dlouhodobě přetrvávajícím psychiatrickým kon-
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ceptŧm s měnlivým obsahem. Význam těchto názvŧ byl kdysi specificky vzta-
ţený k patogenetickým teoriím své doby. Takovými pojmy jsou na příklad 
melancholie a hysterie, jejichţ překvapivě dlouhé přeţívání v oboru se chýlí 
ke konci teprve v posledních dekádách. Zda takto do budoucna přeţije dia-
gnóza schizofrenie nelze s určitostí říct, ale význam pojmu pro psychiatrii je 
nepochybný. Schizofrenie si zaslouţí pozornost a péči. 
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SCHIZOFRENIE NEBO DEMENTIA PRAECOX? KDE 
JSME BYLI A KDE JSME PO 100 LETECH? 
garant doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. 
 
KONCEPT KOGNITÍVNEJ VEDY A JEHO APLIKÁCIE V PSYCHI-
ATRII 

S. Gáliková 
Oddelenie analytickej filozofie, Filozofický ústav SAV, Bratislava, Slovenská 
republika 

Summary 
THE CONCEPT OF COGNITIVE SCIENCE AND ITS APPLICATIONS IN 
PSYCHIATRY 
Contemporary cognitive science aims at investigating and solving the peren-
nial questions concerned with the nature of human mind. Cognition covers 
a multitude of mental phenomena such as thinking, memory, perception, 
language acquisition, volition, emotion, consciousness, etc. One of the main 
features of recent research strategies is interdisciplinarity – an effort to study 
mental states from different perspectives, using a variety of methods. Schol-
ars, however, disagree on the nature of mind, so they propose different hy-
potheses often mutually incompatible. When philosophers, scientists and 
clinicians call for an interdisciplinary research, it is not clear what they are 
talking about. This makes it highly questionable that a unified theory of mind 
is to be expected. Paper reflects overlasting theoretical problems in psychia-
try and cognitive studies. The source of the theoretical chaos is seen in 
a permanent ignoration of the consequences of considering mental (cogni-
tive) states as natural phenomena and novel experimental findings on the 
nature of consciousness, decision making, voluntary control etc. Mostly over-
looked is the metaphorical character of the language of „inner― states – the 
experienced states of our private psychic life.  
Key words: cognition, mind, psychical, interdisciplinarity, testability 
 

Kognícia, kognitívna veda a psychiatria  
Cieľom príspevku je reflexia pretrvávajúcich terminologických a metodolo-
gických problémov v súčasnej psychiatrii a kognitívnovednom prístupe pri 
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výskume povahy stavov mysle. Súčasné kognitívnovedné skúmanie charakte-
rizuje úsilie skúmať a vysvetľovať povahu ľudskej mysle stratégiami viace-
rých disciplín – filozofie, psychológie, neurovedy, počítačovej vedy, lingvisti-
ky, antropológie atď. Spoločným cieľom je objasniť povahu a fungovanie 
poznávania, vnímania, pamäti, myslenia, cítenia, vôľovej aktivity atď. Hľada-
jú sa odpovede na otázky: Ako získava, spracúva a vyhodnocuje organizmus 
(systém) informácie? Ako si pamätáme? Ako riešime problémy? Čo moţno 
pokladať za rizikové faktory vzniku psychických ochorení? Aká je povaha a 
funkcie Ja? Ako môţe agregácia miliónov neurónov vyvolávať pocit radosti 
alebo úzkosti? Prečo nás prírodný výber „obdaril― vedomými stavmi? Nakoľ-
ko sme intencionálne racionálne subjekty schopné vôľovej kontroly? atď. Je 
zrejmé, ţe väčšina otázok, ktoré si kognitívni vedci kladú, patrí k „večným― 
filozofickým a teoretickým otázkam. Nóvum kognitívnej vedy spočíva od 
počiatku jej konštituovania v úsilí vysvetliť základné princípy a mechanizmy 
fungovania jednotlivých stavov mysle vedecky, t.j. uplatnením kritérií ob-
jektívnosti a testovateľnosti. Nečudo, ţe v psychiatrii, ktorej jadro tvorí jedi-
nečnosť a individualita subjektívnej skúsenosti človeka, uplatňovanie uvede-
ných kritérií čelí celému radu problémov. Navyše, vzťah kognitívnej vedy a jej 
význam pre teoretizovanie v psychiatrii je zanesený viacerými nedorozume-
nia. Prvé sa týka vymedzenia predmetu a cieľa kognitívnej vedy. Pojem kog-
nície sa pouţíva zväčša v zúţenom význame – v zmysle poznania, príznač-
nom pre prvú etapu vzniku a vývinu kognitívnej vedy (50.-70. roky 20. storo-
čia). V tomto období dominovala metafora mysle ako počítača, algoritmizácia 
poznávacích procesov a vnímania a výpočtovo-reprezentačná teória fungo-
vania kognitívnych (mentálnych) procesov (Eysenck, 2008). Od polovice 70.-
tych rokov 20. storočia dochádza pod vplyvom intenzívneho pokroku v neu-
rotechnológiách, ktorý kulminoval v 90.-tych rokoch „dekádou mozgu―, 
k zbliţovaniu kognitívneho a neurovedeckého prístupu (Gazanniga, 2002). 
Paleta skúmaných kognitívnych stavov sa rozširuje o emócie, vedomie, exe-
kutívne funkcie frontálnych lalokov, kontrola konania a zastrešuje takpove-
diac celú sféru psychiky človeka. Uvedený metodologický posun v skúmaní 
povahy ľudskej psychiky sa v teoretických prístupoch v psychiatrii reflektoval 
len zlomkovite. Kognitívnovedná terminológia sa pouţíva v mnohých výz-
namoch, ako napríklad, na označenie poruchy poznávacích schopností (kog-
nitívny deficit, disfunkcia), typu terapie (kognitívno-behaviorálna, kognitív-
na farmakoterapia), modelu psychiky (kognitívno psychologický model), 
štruktúry ľudskej psychiky (vôľa ako súčasť exekutívnej funkcie správania) 
(Raboch, 2001; Svoboda, 2006).  

Terminologický labyrint 
Terminológia novovznikajúcich disciplín sa zmiešava so zastaranými ter-
mínmi, ale aj s ontologicky poňatými dichotómiami v rámci jednotlivých 
teórií (napríklad v psychoanalýze). Hypostazovania ontologických štruktúr, 
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ktoré môţe plniť heuristicky (terapeuticky) signifikantnú rolu, prehlbuje 
teoretické nejasnosti a roztrieštenosť prístupov. Zjavné zaostávania teórie 
(psychiatria, filozofia mysle) za experimentálnym výskumom spočíva v nedo-
cenení: 1. dôsledkov chápania mysle a psychiky ako prirodzených javov, 
2. metaforickej povahy jazyka o „vnútornom― – o reálne existujúcich feno-
ménoch psychiky, 3. najnovších experimentálnych poznatkov z výskumu 
povahy vedomia, vôľovej kontroly, rozhodovania, motívov konania atď. Prvý 
bod sa týka nejasností o podobe objektívnej teórie mysle (vedomia) a princi-
piálnej uplatňovaní kritéria testovateľnosti. Z metodologického hľadiska je 
stále otvorený problém redukovateľnosti a chápania redukcie v psychiatric-
kej teórii a modeloch kognitívnej vedy. V súvislosti s problémom ekologickej 
validity stoja „proti sebe―, napríklad, mikroredukcionizmus a kognitívna 
neuropsychiatria. Mikroredukcionizmus, v ktorom sú duševné poruchy re-
dukovateľné na vysvetľovanie na základe epistemickej úrovne génov a neuro-
transmiterov sa odmieta ako molekulárny fundamentalizmus. Za alternatív-
ny etiopatogenetický základ klasifikácie v psychiatrii sa pokladá kognitívna 
neuropsychiatria ako multidisciplinárne vysvetľovanie duševných porúch 
(Murphy, 2006). V druhom bode sa naráţa na ťaţkosti spojené s vymaňova-
ním sa spod nánosu dualizmu, chápania psychiky, mysle, mentálneho ako 
svojbytného sveta v zmysle proťajšku fyzikálneho sveta a jeho objektov. Na-
príklad, metafora duše ako krajiny odkazuje na fyzikálne pojmy priestoru a 
času (v prípade schizofrénie dochádza k strate „duševného priestoru―, pri 
depresii dochádza k strate „subjektívne preţitého času― a pod.). Tretí bod 
akcentuje čoraz väčší, a to nielen kvantitatívny, podiel nevedomých procesov 
a mechanizmov pri preţívaní jednotlivých stavov psychiky človeka (Ashcraft, 
2010). Súčasný stav teoretizovania o povahe mysle vyţaduje viac neţ kedy-
koľvek predtým vyčistenie terminológie a odbúranie staronových dichotómií: 
vedomé-nevedomé, Vedomie-Nevedomie, myseľ-mozog, slobodné-
deterministické, organické verzus neorganické príčiny patologických zmien 
duševnej činnosti, racionálne-emocionálne, atď. 

Namiesto záveru  
Krajina psyché je mnohotvárna a miestami tajomná. Zhotoviť jej mapu pred-
pokladá permanentné monitorovanie toho, aby sa v rozmanitosti teoretic-
kých prístupov nestratilo to podstatné – krajina sama. 
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VZŤAH PSYCHOPATOLÓGIE A KOGNITÍVNYCH PORÚCH PRI 
SCHIZOFRÉNII 

J. Pečeňák 
Psychiatrická klinika, Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratisla-
va, Slovenská republika 

Summary 
Connection between psychopathology and cognitive disorders in schizophre-
nia 
Cognitive disorders have been described as the part of the schizophrenia 
since early descriptions of the disorder. In ―traditional‖ psychopathology 
memory, attention and thinking are considered to be the basic cognitive 
function. Influence of cognitive psychology as current dominant psychologi-
cal approach broadened the definitions and plenty of psychopathological 
symptoms and syndromes are conceptualized as conditions in which cogni-
tive disorders play important role.  
In recent years the cognitive symptoms have been recognized as an impor-
tant part of manifestation of schizophrenia with profound impact on out-
come in relation to functioning of the patients. Cognitive functions are better 
correlated with adaptive functioning than negative or positive symptoms.  
Measurement of cognitive functions is beyond the common psychiatric 
evaluation of patient through interview and observation. It is based on stan-
dardized neuropsychological testing like MATRICS Consensus Cognitive 
Battery (MCBB). The research of cognitive dysfunction in schizophrenia is 
important for the effort to go closer to ―substrate‖ than psychopathology is 
able to, but it could be questioned what is the value for clinicians to know the 
results of the tests like ―speed of processing‖, ―visual learning‖ or ―social 
cognition‖.  
Key words: schizophrenia, cognitive functions, psychopathology 
 

Ciele 
Poskytnúť prehľad o vzťahu psychopatológie a kognitívnych porúch pri schi-
zofrénii 
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Metódy 
Literárny prehľad z publikačných databáz a kniţných publikácií 

Výsledky 
V tradičnej psychopatológii sa kognitívne funkcie spájajú predovšetkým 
s myslením, pamäťou, pozornosťou a intelektom. Ďalšie predpokladové 
funkcie pre bezporuchovú kogníciu sú napr. lucídne vedomie a zachovaná 
pozornosť. Narušenie kognitívnych funkcií sa prevaţne chápalo ako porucha 
poznávacích procesov, ktoré sa vzťahuje najmä k organickému psychosyn-
drómu či k demencii alebo k mentálnej retardácii. Zahrnujú sa sem procesy 
spracovania informácií a v podrobnejšom delení funkcie receptívne (výber, 
udrţanie, triedenie a integrácia informácií), pamäť a učenie a následne mys-
lenie a expresívne funkcie. Zloţitosť problematiky dokumentuje aj skutoč-
nosť, ţe len kognitívna doména pozornosť – koncentrácia sa skladá z 12 pre-
menných (Sbordone, 1998 podľa Preiss, Kučerová a kol., 2006).  
V poslednom období sa však konceptuálne ohraničenie podstatne rozšírilo a 
kognitívne funkcie sa skúmajú pri viacerých ochoreniach, veľmi intenzívne 
pri schizofrénii. Podľa niektorých autorov pri schizofrénii je narušenie kogni-
tívnych funkcií dokonca základom psychopatologických prejavov, ktoré 
vlastne tvoria nadstavbu nad primárnym kognitívnym poškodením. Pri „kla-
sickej kognitívnej diagnóze― demencii sa zasa vyčleňujú non-kognitívne 
symptómy akoby napr. psychomotorický nepokoj či halucinácie s kognitív-
nymi funkciami nesúvisia.  
Schizofrénia je definovaná ako psychotická porucha. Diagnóza je zaloţená na 
vyhodnotení psychopatologických príznakov, priebehových charakteristík a 
zhodnotení vylučovacích kritérií. Analýza psychopatologických prejavov tak, 
ako ich postihuje škála PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) vyka-
zuje niekoľko symptómových klastrov. Najčastejšie sa uvádza rozčlenenie do 
piatich dimenzí – symptómy pozitívne, negatívne, excitovanosť/hostilita, 
dezorganizácia, anxieta/depresia. Negatívne symptómy sa ďalej podľa rôz-
nych autorov členia na primárne/sekundárne, deterioračné, primárne pretr-
vávajúce či nepretrvávajúce. V psychopatologickej analýze kognitívnu di-
menziu nenachádzame, prípadne je táto dimenzia odvodená od symptómov 
diskutovaná (Bryson, 1988). Podľa N. Andreasen (1999) sú narušené kogni-
tívne funkcie bazálne procesy, ktoré sú v hierarchii ešte nad narušením kog-
nitívnych procesov druhého rádu (sem podľa nej patrí pozornosť, pamäť, 
jazyk, exekutívne funkcie, emócie). Autorka pouţíva termín lathemenológia 
(skrytá fenomenológia). Tento termín označuje narušenie procesov v mozgu, 
ktoré sú v hierarchizácii symptómov označované za bazálne kognitívne pro-
cesy. Sú to fenomény, pre ktoré nemáme psychopatologické pomenovanie a 
reprezentujú ich procesy pre spracovávania informácií na úrovni mozgových 
modulov. Patrí k nim spomalenie prenosu impulzu, redukcia amplitúdy od-
povede, epizodická interupcia signálu, zníţenie schopnosti pre spracovanie 
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kontextuálnej informácie alebo zníţenie schopnosti pre vylaďovanie oscilu-
júcich procesov (Cleghorn a Albert, 1990, podľa Gaebel, 2007). Môţu byť 
vhodným základnom pre výskum endofenotypu schizofrénie či uţ pomocou 
moderných zobrazovacích techník či genetický výskum. Zdá sa, ţe klasická 
psychopatológia pre nejednoznačnosť a univerzálnosť symptómov v tejto 
oblasti nestačí. Moţno povedať, ţe mozgové procesy sú zloţitejšie a snáď 
jednoznačnejšie ako ich vonkajšia javová stránka filtrovaná individualitou 
formovanou zmesou endogénnych faktorov a faktorov prostredia.  
Výskum a stanovovanie kognitívnych dysfunkcií nie je len otázkou akade-
mickou. Kognitívne funkcie spolu s psychopatologickými prejavmi majú 
vplyv na funkčnosť pacientov so schizofréniou a ovplyvňujú kvalitu ţivota. 
Program MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve 
Cognition in Schizophrenia; Marder 2006) si kladie za cieľ zlepšiť diagnosti-
ku a liečbu schizofrénie práve na základe vyhodnocovania kognitívnych 
funkcií resp. dysfunkcií pomocou štandardného setu inštrumentov MAT-
RICS Consensus Cognitive Battery (MCCB), ktoré merajú rýchlosť spracova-
nia podnetov, pozornosť/vigilanciu, pracovnú pamäť, verbálne učenie, vizu-
álne učenie, rozhodovanie a plánovanie a sociálnu kogníciu 
(http://www.matricsinc.org). Translácia poznatkov z animálnych modelov a 
poznatkov zo základného výskumu do klinickej aplikácie je zasa cieľom ini-
ciatívy CNTRICS (http://cntrics.ucdavis.edu).  
Dôleţitý je vzťah kognitívnych funkcií, psychopatológie a funkčného vyúste-
nia. Tento vzťah nie je lineárny (obrázok č. 1; Harvey, 2010).  

Obrázok č. 1 
Vzťah medzi dimenziami podmieňujúcimi funkčné uplatnenie 
(upravené podľa Harvey, 2010) 
 

 

http://www.matricsinc.org/
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Záver 
Dôleţitosť kognitívnych funkcií resp. dysfunkcií pri schizofrénii je zrejmá. Je 
otázkou, čo by pre klinického pracovníka v súčasnosti znamenala informácia 
o rýchlosti spracovania informácií, výsledok testového hodnotenia sociálnej 
kognície, či mapa kortexu odráţajúca hypofrontalitu. Translácia týchto po-
znatkov a moţností do klinickej praxe je ešte vzdialená.  
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DYNAMIKA KOGNITIVNÍHO DEFICITU U SCHIZOFRENIE 

H. Přikrylová Kučerová, I. Stehnová, M. Sisrová 
Psychiatrická klinika LF MU; CEITEC MU, Brno, Česká republika 

Summary 
DYNAMICS OF COGNITIVE DEFICIT IN SCHIZOPHRENIA 
Cognitive deficit is considered one of the primary symptoms of schizophre-
nia; it affects approximately 40-60% of patients. The most disrupted cogni-
tive processes include information processing, attention, memory, and ex-
ecutive functions. Again and again disorders of all memory types have been 
found; with the exception of procedural memory.  
The development of the imaging methods allows research into the neuro-
anatomical correlates of cognitive deficits. Structural changes in the area of 
frontal and temporal lobe and extension of the ventricular system have been 
repeatedly found.  
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Examination of cognitive functions is complicated for many reasons. It is 
difficult to isolate individual cognitive domains; in addition, there is no uni-
fied test battery and terminological consensus. Therapy for schizophrenic 
patients should integrate pharmacological intervention, education, training 
of social skills and cognitive training. 
Cognitive performance usually decreases after the first episode of disease; 
the deficits of cognitive functions are stable over time and are relatively in-
dependent of clinical symptoms associated with the disease. Persistant cog-
nitive dysfunction significantly influences social competence of patients, 
their labor performance, and quality of life.  
Key words: cognitive deficit, dynamics of cognitive functions, schizophrenia 

Souhrn 
Schizofrenie ovlivňuje celou osobnost a sociální fungování jedince. Její příči-
nu, i přes usilovnou snahu vědcŧ, přesně neznáme. Jediné, co mají odborníci 
zabývající se schizofrenií v rukou, je mnoţství korelátŧ s onemocněním spo-
jených. Porucha poznávacích (kognitivních) funkcí patří k jedněm ze základ-
ních korelátŧ tohoto onemocnění.  
V současné době problematika kognitivních funkcí u schizofrenních pacientŧ 
stojí v popředí zájmu neuropsychologického výzkumu. Ukazuje se, ţe kogni-
tivní deficit významně ovlivňuje praktický ţivot pacientŧ. Dává se do souvis-
losti zejména se sociálním a pracovním selháváním, stojí v pozadí ostatních 
příznakŧ schizofrenie, ovlivňuje efektivitu léčby a potaţmo kvalitu ţivota 
pacientŧ. Bliţší prozkoumání podstaty, specifického obrazu a dynamiky ko-
gnitivního poškození tak mŧţe přispět k hlubšímu pochopení schizofrenního 
onemocnění a k vytvoření zacílených a efektivních programŧ jeho nápravy. 
Výzkumné studie potvrzují přítomnost poruchy kognitivních funkcí u schi-
zofrenních pacientŧ. Specifický profil a míra takovéhoto kognitivního poško-
zení mŧţe být individuálně odlišná. Klinicky významné narušení kognitiv-
ních funkcí (paměti, pozornosti, exekutivních funkcí) se vyskytuje u 40-60 % 
nemocných. Pouze asi u 15% nemocných v kvalitní remisi schizofrenie je 
úroveň kognitivní výkonnosti srovnatelná se zdravými lidmi. 
Otázkou zŧstává, zda kognitivní poškození spojované se schizofrenií má glo-
bální povahu či zda se jedná spíše o dysfunkci specifických parametrŧ kogni-
tivních funkcí. Jako nejvýznamnější se jeví porucha paměti, pozornosti a 
exekutivních funkcí. Dysexekutivní syndrom se u pacientŧ projevuje přede-
vším niţší schopností formovat strategii vedoucí k cíli, nízkou flexibilitou při 
změně strategie v závislosti na vnějších podmínkách, poruchou plánování. 
Dále se mohou objevit poruchy motorických dovedností, některých aspektŧ 
řeči a jazyka či zrakové percepce. Na kognitivní deficit se mŧţeme dívat také 
jako na projev špatné koordinace jednotlivých dílčích kognitivních funkcí. 
Relativně neporušené zŧstávají při schizofrenii expresivní slovník, všeobecné 
znalosti a schopnost abstrahovat podobnosti. 
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Vyšetření kognitivních funkcí u pacientŧ se schizofrenií je z mnoha dŧvodŧ 
sloţité. Nemáme k dispozici ţádnou diagnostickou metodu, pomocí níţ by 
bylo moţné zhodnotit izolovaně jednu jedinou kognitivní doménu. V kaţdém 
vyšetření aktivně intervenuje jak vztah pacienta a vyšetřujícího, tak úroveň 
motivace pacienta, míra úzkostného proţívání spojeného s testovou situací, 
kvalita pozornosti a další proměnné. Obtíţné je například v paměťovém testu 
izolovat úroveň paměti, kvalitu pozornosti a exekutivní funkce. Z těchto dŧ-
vodŧ je většina interpretací testových výsledkŧ nutně redukcionistická. Mezi 
nejčastější otázky, které si klademe při vyšetření nemocného schizofrenií, 
patří následující:  
-  Je přítomen neuropsychologický deficit? Jaký je jeho charakter a rozsah? 
-  Které kognitivní domény jsou zachované? 
-  Jaký je vliv psychofarmakoterapie na kognitivní funkce v prŧběhu času? 
-  Vyvíjí se kognitivní deficit progresivně, nebo je stacionární? 
-  Do jaké míry a jakým zpŧsobem ovlivňuje kognitivní deficit sociální do-

vednosti a kvalitu ţivota nemocných? 
-  Jaký druh rehabilitace by mohl být pro pacienta přínosný? 
Klinické vyšetření nabízí celou škálu diagnostických moţností. Pokud chce-
me zjistit detailně individuální kognitivní profil pacienta, jeho „slabé― i „sil-
né― stránky, pak je uţitečné vyšetření flexibilně přizpŧsobovat aktuálním 
potřebám a záměrŧm. To je třeba mít na paměti především tehdy, je-li naším 
cílem nastavení individuálního rehabilitačního plánu. Pro výzkumné účely je 
však ţádoucí vytvořit unifikovanou formu psychologického vyšetření. MAT-
RICS – Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in 
Schizophrenia, iniciativa předních vědcŧ zabývajících se kognitivním posti-
ţením u schizofrenních pacientŧ a jeho léčbou, uvádí sedm kognitivních ob-
lastí, které jsou pro onemocnění schizofrenií specifické: a) pozornost / vigi-
lance, b) rychlost zpracování informací, c) pracovní paměť, d) verbální učení 
a paměť, e) zrakové učení a paměť, f) logické myšlení a řešení problému, 
g) sociální kognice (www.matrics.ucla.edu. Současný trend směřuje k vytvo-
ření neuropsychologické baterie testŧ, která by umoţňovala unifikované, 
časově přiměřeně náročné (trvající minimálně 60 a maximálně 120 minut) 
vyšetření zaměřené na citlivé oblasti neurokognitivního postiţení a splňující 
základní standardizační kritéria. Testová baterie by měla vyhovovat poţa-
davkŧm na reliabilitu test-retest, poskytovat alternativní formu vyšetření, 
splňovat kritéria predikce funkčního výstupu (tzn. vlivu kognitivního deficitu 
na „běţné― fungování pacienta). Stále se zvaţuje, zda preferovat počítačové 
verze testŧ, či testy tuţka-papír. Počítačové testy jsou pohodlnější pro psy-
chology – většina programŧ nabízí zároveň zpracování dat a jejich vyuţití je 
tedy časově méně náročné. Pro některé pacienty je však kontakt s počítači 
příliš zatěţující a mŧţe jejich výkonnost negativně ovlivnit. Navíc při počíta-
čovém vyšetření chybí přímý kontakt mezi administrátorem a pacientem, coţ 
znemoţňuje kvalitativní zhodnocení pacientova výkonu.  

http://www.matrics.ucla.edu/
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Co se týká dynamiky kognitivního deficitu, převáţná většina studií prokazuje, 
ţe neuropsychologický deficit je stabilní v čase, jeho souvislost se závaţností 
pozitivní či negativní symptomaticky zŧstává nejasná. Schizofrennímu one-
mocnění mohou předcházet drobné poruchy motorického vývoje, pozornosti, 
učení a řeči, které se projevují jiţ v období dětství. Topicky odpovídá charak-
ter kognitivního deficitu fronto-temporální oblasti mozku coţ potvrzují i 
výsledky zobrazovacích metod. 
Poznatky o prŧběhu a okolnostech změn kognitivního deficitu jsou dosud 
nekonzistentní. Existuje stále více dŧkazŧ, ţe onemocnění schizofrenií je 
vývojové povahy a ţe insuficience některých intelektových, kognitivních a 
motorických funkcí se mŧţe projevovat jiţ v časném dětství potenciálních 
pacientŧ. Stále nedostačující jsou však naše poznatky o prŧběhu a případ-
ném rozvoji kognitivního deficitu a jeho závislosti na délce onemocnění, věku 
pacienta v době propuknutí nemoci, jeho premorbidních intelektových 
schopnostech a vzdělání, klinických projevech nemoci, psychofarmakologic-
ké intervenci a ţivotní aktivitě.  
K objasnění dynamiky kognitivního narušení byly v jedné studii zkoumány 
domácí videozáznamy sedmi dětí a jejich sourozencŧ, kteří později onemoc-
něli schizofrenií. Posuzovatelé měli za úkol na základě záznamŧ odlišit zdra-
vé a později nemocné sourozence. Pouţívali škály na posouzení měkkých 
neurologických příznakŧ (zahrnují motorické nespecifické změny, zvýšené 
reflexy, změny v senzitivě) a kvality pohybu. Nejenţe byli posuzovatelé 
schopni s vysokou přesností určit potenciální pacienty, ale u pre-
schizofrenních jedincŧ byl zjištěn signifikantně zvýšený počet neurologických 
abnormalit. Zároveň byly jejich motorické dovednosti hodnoceny jako pod-
prŧměrné, a naopak, zdraví sourozenci byli v motorických dovednostech 
často hodnoceni jako nadprŧměrní. Tato zjištění podporují hypotézu, ţe 
schizofrenie je spojena s raným poškozením centrálního nervového systému 
(Walkerová, 1994).  
Mnohé studie dokumentují sníţené premorbidní IQ u pozdějších pacientŧ se 
schizofrenií, nebo sníţenou úroveň školní výkonnosti, zpomalení motorické-
ho vývoje, poruchy pozornosti a učení či premorbidní abnormality řeči. Bylo 
konstatováno, ţe 80% dětí, u nichţ se později rozvine schizofrenie, trpí těţ-
kými poruchami řeči. Existují však i studie, které deficit v oblasti intelekto-
vých ani jiných neuropsychologických funkcí neprokázaly. Vztah mezi kogni-
tivním deficitem, věkem a progresí onemocnění zkoumalo jiţ více autorŧ a 
zjistili, ţe ačkoli profilová (k věku vztaţená) skóre v testech IQ u pacientŧ se 
začátkem onemocnění v dětství klesala, hrubá skóre zŧstávala stabilní. Auto-
ři studie tyto závěry interpretují tak, ţe jde spíše o ztrátu schopnosti nabývat 
nových informací a dovedností, neţli o pokles předchozí intelektové úrovně. 
Výsledky podporují domněnku, ţe kognitivní deficit je u nemocných schi-
zofrenií přítomen uţ premorbidně a vzhledem k věku i progresi onemocnění 
je stabilní. 
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Kognitivní deficit je často pozorován uţ u první epizody onemocnění. Pokles 
dosahuje jedné aţ dvou standardních odchylek a zasahuje širokou škálu ko-
gnitivních domén. Jak bylo řečeno jiţ dříve, kognitivní deficit je pravděpo-
dobně stabilní v čase. Heaton et al. (2001) ve své studii sledovali prŧběh 
kognitivního deficitu v prŧměrně tříletém rozmezí. Do studie bylo zařazeno 
142 ambulantních pacientŧ nemocných schizofrenií a 206 zdravých jedincŧ. 
Kognitivní výkon byl statisticky významně niţší u skupiny nemocných. Vý-
sledky vyšetření byly stabilní v čase, a to jak při krátkodobém (prŧměrně 1,6 
roku), tak při dlouhodobém (prŧměrně pětiletém) sledování. Souvislost mezi 
kognitivním výkonem a aktuálním věkem, stářím v době začátku onemocně-
ní, změnami v klinických příznacích, výskytem tardivních dyskinéz a výko-
nem při prvním neuropsychologickém testování nebyla prokázána. Sami 
autoři však upozorňují na to, ţe výsledky této studie nemohou být zobecňo-
vány. Především ve skupině chronicky nemocných, dlouhodobě hospitalizo-
vaných pacientŧ by mohly být výsledky dlouhodobého sledování odlišné. Ke 
stejným závěrŧm týkajících se vlivu věku pacientŧ na jejich paměťový výkon 
docházejí i autoři studií zaměřených na poruchy verbální deklarativní pamě-
ti, kteří v prŧřezových studiích souvislost mezi hloubkou deficitu a věkem 
také neprokázali (tzn., ţe paměťový úbytek progredoval stejně jako u zdra-
vých osob). Zajímavá je studie, kterou provedli jiţ v roce 1983 Dudek a Koli-
vakis. Vyšetřili 52 chronicky nemocných schizofrenních pacientŧ po 8,5 le-
tech od zahájení ambulantní léčby. Nezjistili pokles intelektu (měřeno ver-
bální částí WAIS), ani osobnostní změny (vyšetřované Rorschachovým 
testem). Poněkud odlišné jsou výsledky studií prováděných na chronicky 
nemocných, dlouhodobě hospitalizovaných pacientech, které v některých 
případech popisují deterioraci kognitivní výkonnosti.  
Otázkou zŧstává, zda progrese kognitivního deficitu souvisí primárně 
s horším klinickým stavem, který vede k dlouhodobé hospitalizaci, či s nedo-
statkem aktivity a podnětŧ při dlouhodobém pobytu ve zdravotnickém zaří-
zení. Friedman et al. (2001) porovnávali nejen skupinu starších dlouhodobě 
hospitalizovaných schizofrenních pacientŧ se zdravými osobami, ale i s dlou-
hodobě hospitalizovanými pacienty s Alzheimerovou nemocí. Po dobu šesti 
let sledovali 107 schizofrenních pacientŧ ve věkovém rozmezí 20-80 rokŧ, 
které vyšetřovali pomocí MMSE (Mini Mental State Examination) a CDR 
(Clinical Dementia Rating). Výkon skupiny pacientŧ starších 50 let byl po-
rovnáván s výkonem 136 zdravých osob a 118 pacientŧ s Alzheimerovou ne-
mocí, jejichţ věk také překračoval 50 rokŧ. Zjistili, ţe pokles kognitivních 
funkcí u pacientŧ se schizofrenií je v porovnání se zdravými jedinci a s ne-
mocnými Alzheimerovou demencí po 50. roku věku rychlejší. Navíc zjistili, 
ţe sniţování výkonnosti neprobíhá lineárně, ale ţe po 65. roku věku pacientŧ 
se schizofrenií dochází k jeho akceleraci. Před 65. rokem je naopak kognitivní 
výkon poměrně stabilní. Jistým úskalím této studie je vyuţití MMSE jako 
nástroje k hodnocení kognitivní výkonnosti. Jednak neexistuje retestová 
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varianta této zkoušky, navíc jde v případě pacientŧ v počáteční fázi Alzhei-
merovy nemoci o test se sníţenou citlivostí vŧči specifickému deficitu. Někte-
ré studie (např. Horan a Goldstein, 2003) naznačují moţnost, ţe míra kogni-
tivní deteriorace souvisí s premorbidní úrovní intelektových schopností. 
Patterson et al. (2000) zkoumali závislost sociálních dovedností u starších 
pacientŧ se schizofrenií na negativní a pozitivní symptomatologii, míře de-
prese a kvalitě kognitivní výkonnosti. Výzkumem prošlo 83 schizofrenních 
pacientŧ středního a vyššího věku a 52 zdravých osob. Sociální dovednosti 
byly vyhodnocovány na základě metody SSPA (Social Skills Performance 
Assessment), která vyţaduje po pacientech sehrát tři scénky (jedna slouţí 
k adaptaci na testovou situaci, v dalších dvou má pacient sehrát scénku, 
v níţe se seznamuje s novým spolubydlícím, a předvést asertivní jednání vŧči 
domácímu, který navzdory opakovaným stíţnostem nájemníka nezprostřed-
koval opravu protékající vody v bytě). Scénky jsou nahrávány a poté hodno-
ceny pětimístnou škálou na základě následujících kategorií: zájem/nezájem, 
plynulost projevu, jasnost, zaměření, emotivita, vzhled, konverzace a sociální 
přiměřenost. Sociální dovednosti pacientŧ byly oproti zdravým jedincŧm 
výrazně niţší, korelovaly se závaţností negativní symptomatiky a kognitivní-
ho deficitu, souvislost s pozitivními ani depresivními příznaky nebyla proká-
zána. Souvislost mezi délkou trvání onemocnění a některými kognitivními 
doménami (konkrétně vizuomotorickou a oddálenou zrakovou pamětí) zjisti-
li ve své studii Cuesta et al. (1998). 
Gold (2004) uvádí čtyři zásadní argumenty podporující hypotézu, ţe míra 
kognitivního deficitu a psychopatologie jsou relativně nezávislé proměnné: 
1. vývojový směr těchto dvou domén je odlišný, 2. liší se odpověď na antipsy-
chotickou léčbu, 3. korelace v prŧřezových studiích jsou slabé, 4. kognitivní 
deficit je pravděpodobně rizikovým faktorem onemocnění. Zdá se, ţe kogni-
tivní deficit je nezávislý na pozitivních příznacích onemocnění, existují však 
studie, které konstatují souvislost mezi kognitivní dysfunkcí a negativní 
symptomatikou. Aleman et al. (1992) na základě metaanalýzy studií zaměře-
ných na poruchy dlouhodobé, krátkodobé, verbální a vizuální paměti u schi-
zofrenie zjistili nevýrazný, přesto existující vliv negativních příznakŧ na pa-
měťové funkce. Nejzřetelnější byl vliv negativních příznakŧ na takový pamě-
ťový výkon, který je silněji vázán na frontální lalok. V takových případech 
byla pozorována delší latence při vybavování paměťového materiálu. Alema-
nova metaanalýza neprokázala korelaci poruch paměti s délkou trvání one-
mocnění, závaţností psychopatologie a pozitivních příznakŧ či medikací.  
Neuropsychologický deficit je tedy pravděpodobně vývojového pŧvodu. Uka-
zuje se, ţe mírný kognitivní deficit bývá přítomný uţ v dětství, v preschi-
zofrenním období. Projevuje se nejčastěji drobnými poruchami motorického 
vývoje, pozornosti, řeči a poruchami učení. Zdá se, ţe kognitivní deficit je 
v čase stabilní a nezávislý na pozitivní symptomatice. V literatuře jsou však 
doloţeny i případy, kdy kognitivní výkonnost pacientŧ zŧstala onemocněním 
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nedotčena. Výzkum premorbidního kognitivního deficitu a jeho rozvoje je 
však stále nedostatečně exaktně podpořen. Chybí dostatečné mnoţství longi-
tudinálních studií, problematické je i určování úrovně intelektu ad hoc. Vět-
šina studií také nebere v potaz míru dopadu dlouhodobé hospitalizace na 
rozvoj kognitivních a intelektových funkcí, stejně jako pracovní a sociální 
omezení u některých ambulantních pacientŧ. 

Literatura 
1. Alleman A, Hijman R, de Haan EHF, Kahn S. Memory Impairment in 
Schizophrenia: A Meta-Analysis. Am J Psychiatry 1999;156: 1358-1366. 
2. Cuesta MJ, Peralta V, Zarzuela A. Illness duration and neuropsychological 
impairments in schizophrenia. Schizophr Res 1998;33:141-150. 
3. Dudek SZ, Kolivakis T. Stability of intellect and personality in schizophre-
nia. Can J Psychiatry 1983;28:2-7. 
4. Friedman JI, Harvey PD, Coleman T, Moriarty PJ, Bowie Ch, Parella M, 
White L, Adler D, Davis KL. Six-year follow-up study of cognitive and func-
tional status across the lifespan in schizophrenia: A comparison with Alz-
heimer‘s disease and normal aging. Am J Psychiatry 2001;158:1441-1448. 
5. Gold J.M. Cognitive deficits as treatment targets in schizophrenia. Schizo-
phrenia Research 2004; 72: 21-28. 
6. Heaton RK, Gladsjo JA, Palmer BW, Kuck J, Marcotte TD, Jeste DV. Sta-
bility and course of neuropsychological deficit in schizophrenia. Arch Gen 
Psychiatry 2001;58: 24-32. 
7. Horan WP, Goldstein G. A retrospective study of premorbid ability aging 
differences in cognitive clusters of schizophrenia. Psychiatry Res 
2003;118:209-221. 
8. Kern RS, Green MF, Nuechterlein KH, Deng Bi-Hong. NIMH-MATRICS 
survey on assessment of neurocognition in schizophrenia. Schizophrenia 
Research 2004; 72: 11-19. 
9. Palmer BW, Heaton RK, Paulsen JS, Kuck J, Braff D, Harris MJ, Zisook S, 
Jeste DV. Is it possible to be schizophrenic yet neuropsychologically normal? 
Neuropsychology 1997;11:437-446. 
10 Patterson TL, Moscona S, McKibbin ChL, Davidson K, Jeste DV. Social 
skills performance assessment among older patients with schizophrenia. 
Schizophr Res 2001;48:351-360. 
11. Preiss M, Kučerová H. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha, Grada, 
2006. 
12. Silver H, Feldman P, Bilker W, Ruben CG. Working memory deficit as a 
core neuropsychological dysfunction in schizophrenia. Am J Psychiatry 
2003;160: 1809-1816. 
 



 

35 

METAKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRO PACIENTY SE SCHIZOFRENIÍ 
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Summary 
METACOGNITIVE TRAINING FOR SCHIZOPHRENIA PATIENTS – EX-
PERIENCE AND PRACTICE 
Metacognition is ability to think over own processes of thinking. Training of 
metacognition is aimed at changes of structure of delusions. Focusing on 
cognitive biases subserving delusions rather than on limitations and deficits 
of cognition due to delusions differentiate training of metacognition and 
common rehabilitation. Metacognitive Training for Schizophrenia Patients 
(MCT), developed by Steffen Moritz and Todd S. Woodward at University 
Medical Center Hamburg-Eppendorf, is sophisticated tool for training and 
enhancement of metacognitive abilities of patients with psychosis and 
schizophrenia. In eight independent modules is patient learned and couched 
in attributional style, empathy, metamemory processes and self-esteem, 
changing beliefs and avoiding hasty decision-making. We are presenting 
one-year experience with using MCT at setting of close ward and day ward 
for psychotic patients at out department. 

Souhrn 
Metakognice je schopnost uvaţovat o vlastních procesech myšlení. Metako-
gnitivní postupy pouţívané lidmi k pochopení mysli druhých lidí jsou 
v literatuře popisovány pojmy teorie mysli nebo mentalizace. Trénink meta-
kognice si klade za cíl změnu struktury bludných přesvědčení, které 
k onemocnění schizofrenie patří. 
Výzkumy z posledních deseti let ukazují nezávislost mezi postiţením meta-
kognice a exekutivních funkcí u pacientŧ se schizofrenií (Pickup 2008). Ač-
koliv rozsah omezení exekutivních funkce slouţících k plánování a zacílené-
mu jednání významně koreluje s úbytkem metakognitivních funkcí, je prav-
děpodobné, ţe se jedná o odlišné moduly kognice (Langdon 2001). Míra 
postiţení metakognice se přitom liší mezi pacienty s paranoidními příznaky, 
kteří spíš dělají chyby, a ostatními schizofreniky (Frith 2004). Zaměření na 
psychotické zkreslení kognitivních postupŧ, spíše neţ na limitace a deficity 
kognice doprovázející psychózu, odlišuje trénink od běţné rehabilitace ko-
gnitivních funkcí. 
Schopnost správně připisovat atributy mentálních stavŧ jako je intence, myš-
lenky a přesvědčení druhým lidem je u schizofrenikŧ postiţená. Chybné po-
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rozumění druhým, nadměrné očekávání ohroţení a nedostatečné vnímání 
vlastních schopností je navrhováno jako vysvětlující model pro vznik blud-
ných přesvědčení (Salvatore et al. 2011). 
Psychóza nevzniká náhle a na základě ojedinělé události, ale často ji před-
chází pozvolná změna v hodnocení vlastního uvaţování a okolního prostředí 
(např. Klosterkötter, 1992). Posílení schopnosti metakognitivního uvaţování 
mŧţe pŧsobit preventivně a bránit relapsu psychózy. Cílem tréninku je zlep-
šit schopnost pacientŧ uvědomit si, jak zkresleně hodnotí skutečnost a po-
moci jim, aby kriticky reflektovali, komentovali a změnili svŧj současný pří-
stup k řešení běţných problémŧ. Volba nových adekvátních postupŧ, lepší 
zpracování informací a identifikace chyb v myšlení pak napomáhá pacientŧm 
změnit pŧvodní maladaptivní kognitivní strategie. 
Metakognitivní trénink tak nově nachází místo i v oblasti léčby schizofrenie. 
Hlavní sloţku terapie sice stále představuje psychofarmakologická léčba neu-
roleptiky, avšak komplementární psychoterapeutické a kognitivní terapeu-
tické postupy, zejména kognitivně-behaviorální terapie, se ukazují jako jejich 
účinný doplněk (Wykes, Steel, Everitt, & Tarrier, 2008). Jedním z dŧvodŧ je 
fakt, ţe někteří pacienti nedostatečně nebo vŧbec nereagují na neuroleptika 
nebo přeruší farmakologickou léčbu právě kvŧli nedostatečnému náhledu na 
své onemocnění (Byerly, Nakonezny, & Lescouflair, 2007; Elkis, 2007; Voru-
ganti, Baker, & Awad, 2008). 
Metakognitivní trénink pro pacienty se schizofrenií (Metacognitive Training 
for Schizophrenia Patients; MCT) vznikl v University Medical Center Ham-
burg-Eppendorf. Autoři, Steffen Moritz a Todd S. Woodward, zpřístupnili na 
internetu tréninkové materiály v roce 2005 a v následujících letech uveřejnili 
pilotní studii prokazujících efektivitu a vhodnost MCT (Moritz, Woodward 
2007) společně se studiemi podporujícími teoretická východiska (Moritz, 
Woodward 2005; Woodward et al. 2007; Moritz et al. 2007). Trénink před-
stavuje propojení psychoedukace, kognitivní remediace a kognitivně-
behaviorální psychoterapie. MCT se snaţí překonat propast mezi základním 
výzkumem a klinickou praxí přímým začleněním nejnovějších poznatkŧ vědy 
do struktury tréninku. 
Autoři identifikovali na základě soudobých výzkumŧ pět oblastí metakognice 
pro následný trénink. Atribuční styly, tendence k unáhleným závěrŧm, ne-
pruţnost ve změně přesvědčení, empatie a sebevědomí společně s metapa-
měťovými procesy jsou probírány a trénovány v osmi na sobě nezávislých 
modulech a dvou variantách cvičení. Obě verze jsou identické, pokud jde 
o jejich teoretické zaměření, a liší se pouze v obsahu jednotlivých cvičení. 
Nestane se tak, aby pacienti, kteří absolvují oba cykly, viděli dvakrát po sobě 
stejný materiál. 
Jednotlivé moduly jsou uplatněny ve formátu programu skupinové terapie. 
Této filozofii by mělo odpovídat uspořádání místnosti i zpŧsob vedení hodiny 
psychologem, psychiatrem nebo psychiatrickou sestrou, kteří mají zkušenos-
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ti s prací s psychotickými pacienty, v ideálním případě i s vedením skupinové 
terapie. Velikost skupiny by se měla pohybovat mezi 3 aţ 10 pacienty a kaţdé 
sezení by mělo trvat mezi 45 aţ 60 minutami. Nároky na technické vybavení 
jsou minimální. Je potřeba dostatečný počet ţidlí, počítač s programem Ado-
be Acrobat Reader, dataprojektor a plátno či bílou zeď na promítání snímkŧ. 
Nouzově je moţné vyuţít předem vytisknuté materiály ve formátu nejméně 
A3. 
Struktura hodiny mŧţe probíhat následovně:Vzhledem k tomu, ţe metako-
gnitivní trénink je otevřený program a jednotlivé moduly na sebe přímo ne-
navazují, pacienti se do něho mohou zapojit v kterémkoliv sezení. Kaţdému 
novému účastníku je ale třeba na začátku hodiny vysvětlit, o čem trénink 
bude a jak sezení probíhá. Kaţdý modul začíná určitým poučením a „norma-
lizací―: na základě řady příkladŧ a cvičení se pacienti seznámí s probíranou 
oblastí a teoretickými východisky. Druhý krok spočívá v tom, ţe je příslušné 
kognitivní zkreslení ukázáno na extrémních příkladech. Dŧleţité je vést paci-
enty k uvědomění si, jak téma souvisí s onemocněním schizofrenie a jaký 
mohou mít chyby v myšlení praktický dopad na jedince. Pacienti mohou 
uvádět vlastní zkušenosti k tématu. Následuje procvičování nových kognitiv-
ních strategií a diskuze nad moţnými dopady starých zpŧsobŧ uvaţování na 
předkládaných příkladech. V této fázi je třeba podporovat ţivou diskusi a 
sdílení zkušeností mezi pacienty, neboť právě to spolu s přenesením po-
znatkŧ ze sezení do běţného ţivota je tím nejzákladnějším cílem celého ná-
cvikového programu. 
Kromě podrobného manuálu, ve kterém jsou ke kaţdému modulu vysvětlena 
teoretická východiska a uvedeny základní publikace, je součástí MCT 6 pí-
semných materiálŧ s domácími úkoly, na kterých pacienti mohou získané 
poznatky procvičovat.  
Významnou výhodou MCT je volná distribuce programu. Autoři si uvědomu-
jí, ţe velkým problém v péči o nemocné je spíš nedostupnost a nedostatečná 
ověřenost postupŧ neţ jejich neexistence. MCT lze zdarma stáhnout 
z webových stránek Univerzity Hamburg-Eppendorf, kde se také nacházejí 
jazykové mutace umoţňující mezinárodní spolupráci. Zásluhou dr. Moţného 
a jeho kolegŧ z Psychiatrické léčebny v Kroměříţi byl tréninkový program 
přeloţen a revidován pro pouţití v českém prostředí. 
Na Psychiatrické klinice Hradec Králové máme roční zkušenosti s pouţívá-
ním MCT. Trénink jsme začlenili jak do programu uzavřených oddělení, tak i 
do struktury denního stacionáře pro psychotické pacienty. Ve shodě s autory 
mŧţeme tvrdit, ţe vedle hlavního zaměření MCT na metakognitivní procesy, 
je dŧleţitým prvkem zábavnost a praktičnost tréninku. Pacienti si chválí 
formu přístupu a rádi se zapojují do diskuse s vlastními úvahami iniciova-
nými probíranými tématy. 
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Summary 
CHANGES IN INTRACELLULAR SIGNALLING IN ALZHEIMER‘S DIS-
EASE 
Several competing hypotheses exist trying to explain the cause of the Alz-
heimer‘s disease (AD); however, some important aspects of the AD mecha-
nism are not yet fully understood. Events triggering neuron degeneration 
include disruption of the intracellular calcium ion homeostasis, increased 
production of reactive oxygen species and induction of apoptosis. Mitochon-
drial dysfunctions, as well as various inflammatory processes or alterations 
in the activity of neurotrophic factors and their receptors have been de-
scribed in normal aging and in AD. Selected neurobiological parameters 
were measured in the peripheral blood of patients with diagnosis of AD and 
in controls, including plasma concentrations of neurotrophic factor BDNF, 
homocysteine, cortisol, prolactin and melatonin, concentrations of transcrip-
tion factor CREB and glycogen synthase kinase 3 (GSK-3), activity of citrate 
synthase, and activities of respiratory chain complexes in mitochondria. 
Changes in biological parameters were compared with changes in clinical 
evaluation, e.g. mini-mental state examination (MMSE) and geriatric de-
pression scale (GDS). Patients suffering Alzheimer disease show: lower cit-
rate synthase activity; activities of Complexes I, II, III, IV no statistically 
different from controls; lowered pGSK-3/GSK-3 ratio, increased homocys-
teine and cortisol concentrations, decreased respiratory rate of mitochon-
dria. Our results indicate that clinical factor MMSE can be roughly estimated 
from GSK-3, pGSK-3, homocysteine, cortisol, and prolactin concentrations. 
 
Úvod 
Existuje řada hypotéz pokoušejících se vysvětlit příčiny vzniku Alzheimerovy 
nemoci (AD), avšak mechanismy vzniku AD nejsou dostatečně známy. Obec-
ně se předpokládá, ţe AD je zpŧsobena akumulací abnormálně poskládaných 
proteinŧ β-amyloidu a tau v mozku. β-amyloid je fragment většího amyloi-
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dového prekurzorového proteinu (APP), který je klíčový pro rŧst neuronŧ, 
jejich přeţívání a obnovu po poškození.  

Metody 
V periferní krvi pacientŧ s primární degenerativní demencí Alzheimerova 
typu byly měřeny tyto parametry: 
• aktivita monoaminoxidázy B (MAO-B) a aktivity přenašeče pro serotonin 

v destičkách (radiochemicky); 
• plazmatické koncentrace homocysteinu, kortizolu, prolaktinu a melatoni-

nu (RIA a ELISA); 
• koncentrace transkripčního faktoru CREB a jeho fosforylované formy 

pCREB v lymfocytech (imunochemicky); 
• plazmatické koncentrace neurotrofního faktoru BDNF (imunochemicky); 
• koncentrace glykogensyntázykinázy 3 (GSK-3) a její fosforylované formy 

(pGSK-3) (imunochemicky); 
• aktivita citrátsyntázy a aktivity komplexŧ I, II, III, IV elektronového 

transportního řetězce v destičkách (spektrofotometricky); 
• respirační rychlost mitochondrií (elektrochemicky). 
Kognitivní poškození bylo prověřeno MMSE (mini-mental state examinati-
on) a diagnóza byla potvrzena počítačovou tomografií mozku. Tíţe deprese 
byla hodnocena pomocí geriatrické depresivní škály (GDS). 

Výsledky 
Byly analyzovány vzorky 57 pacientŧ se začínající Alzheimerovou nemocí, 25 
z nich mělo i depresivní příznaky. Data byla porovnána s údaji získanými od 
59 zdravých kontrol. Změny biochemických parametrŧ byly korelovány se 
změnami v klinickém hodnocení zaloţeném na MMSE.  
Parciální korelační koeficienty (kontrolované na věk) mezi MMSE a bioche-
mickými parametry byly statisticky významné pro MMSE vs. GSK-3 (r = 
0.44), MMSE vs. pGSK-3 (r = 0.42) a MMSE vs. prolaktin (r = -0.57). 
Byly nalezeny tyto významné změny biochemických parametrŧ u Alzheime-
rovských pacientŧ ve srovnání s kontrolami: niţší aktivita citrátsyntázy, niţší 
koncentrace GSK-3 a pGSK-3, niţší aktivita koenzymu Q10, vyšší koncentra-
ce homocysteinu, vyšší koncentrace kortizolu. 
Předběţné výsledky byly získány o vlivu deprese nebo Alzheimerovy nemoci 
na respirační rychlost mitochondrií v neporušených krevních destičkách. 
Kinetika celkové spotřeby kyslíku byla významně sníţena ve vzorcích pacien-
tŧ s Alzheimerovou nemocí oproti kontrolám i oproti depresivním osobám. 

Závěr 
U pacientŧ trpících Alzheimerovou nemocí byly pozorovány tyto změny: 
sníţená aktivita citrátsyntázy bez ohledu na přítomnost depresivních sym-
ptomŧ, nevýznamně změněné aktivity komplexŧ I, II, III, IV, nevýznamné 
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sníţení poměru pGSK-3/GSK-3, zvýšení koncentrací homocysteinu a kortizo-
lu, sníţení respirační rychlosti mitochondrií. Naše výsledky ukazují, ţe kli-
nický parametr MMSE mŧţe být přibliţně odhadnut z měření koncentrací 
GSK-3, pGSK-3, homocysteinu, kortizolu a prolaktinu. 
 
Práce byla podpořena výzkumným záměrem Ministerstva školství, mládeţe a 
tělovýchovy MSM0021620849. 
 

SÚČASNÉ TEORETICKÉ A KLINICKÉ POZNATKY O DEMENCII 
S LEWYHO TELIESKAMI (DLB) 

I. Mátéffy 
Gerontopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej kliniky Slovenskej zdravot-
níckej univerzity, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská republika 

Summary 
STATE-OF-THE-ART THEORETICAL AND CLINICAL KNOWLEDGE OF 
DEMENTIA WITH LEWY BODIES (DLB) 
Background: 
Dementia with Lewy bodies is one of the most common dementias in the 
elderly after Alzheimer‘ s disease. It is a progressive neurodegenerative dis-
order characterized by the presence of parkinsonian symptoms and neuro-
psychiatric disturbances commonly accompanied by dementia. Progressive 
dementia is often the first and predominant symptom. The condition is often 
diagnosed late or not at all. 
Methods: Selective literature review 
Results: The severe cholinergic and dopaminergic deficits that are present in 
DLB produce not only motor manifestations, but also cognitive deficits, 
mainly in the executive and visual- constructive areas, as well as psychotic 
manifestations such as visual hallucinations, delusions, and agitation. The 
intensity of these manifestations can fluctuate markedly over the course of 
the day in DLB. Useful tests for differential diagnosis include magnetic reso-
nance imaging and electroencephalography. In case of clinical uncertainty, 
nuclear medical procedures and cerebrospinal fluid analysis can be helpful 
as well. Neuropathological studies have revealed progressive alpha-synuclein 
aggregation in affected areas of the brain. In DLB beta-amyloid abnormali-
ties are often seen as well. 
Conclusion:  
DLB should be included in the differential diagnosis of early dementia. If 
motor manifestations arise within one year, dopaminergic treatment should 
be initiated. For the treatment of cognitive deficits and behavioral distur-
bances cholinesterase inhibitors such as rivastigmine are useful. Therapeutic 
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strategies often include avoidance of anticholinergic medications and neuro-
leptics. Physicians who care for older people should have a heightened 
awareness of this entity on order to diagnose it early, avoid mistaking it for 
delirium and initiate appropriate treatment.  
References: 
B. Mollenhauer, H. Förstl, G. Deuschl, A. Storch, W. Oertel, C. Trenkwalder. 
Dtsch Arztebl int 2010, 107(39), 684-91  
G. Gold: Dementia with Lewy Bodies: Clinical Diagnosis and Therapeutic 
Approach, in: P. Giannakopoulos, P.R.Hof, Eds: Dementia in Clinical Prac-
tice. Karger, 2009 
 
Úvod 
Demencia s Lewyho telieskami je jednou z najčastejších demencií po Alzhei-
merovej demencii. Je to progresívne neurodegeneratívne ochorenie charak-
terizované prítomnosťou parkinsonského syndrómu a neuropsychiatrickými 
poruchami, sprevádzanými syndrómom demencie. Progresívna demencia 
býva častom prvým a hlavným príznakom. Ochorenie sa často diagnostikuje 
neskoro alebo vôbec nie. 

Metodika 
Selektívny literárny prehľad 

Výsledky 
Závaţný cholinergický a dopaminergický deficit, ktorý sa vyskytuje u DLB, 
produkuje nielen motorické príznaky ale aj kognitívny deficit. Poškodené sú 
hlavne exekutívne funkcie a visuálne-konštruktívna oblasť, taktieţ sa objavu-
jú psychotické príznaky ako zrakové halucinácie, bludy a agitovanosť. Inten-
zita týchto príznakov u DLB výrazne fluktuuje počas dňa. Vhodné vyšetrenia 
pre diferenciálnu diagnózu sú magnetická rezonancia a elektroencefalogra-
fia. V prípade klinickej neistoty sa odporúča SPECT- metóda nukleárnej me-
dicíny, ktorou sa dá odlíšiť DLB od Alzheimerovej alebo Parkinsonovej de-
mencie prostredníctvom stanovenia väzby dopamínového transportéru. Tak-
tieţ je vhodné pri klinickej neistote analyzovať mozgomiešny mok. 
Neuropatologické štúdie potvrdili výraznú agregáciu alfa synukleínu v pos-
tihnutých oblastiach mozgu.  

Záver 
Pri diferenciálnej diagnostike včasnej formy demencie treba vţdy myslieť na 
DLB. Ak sa objavia motorické príznaky po roku trvania sy demencie, má byť 
iniciovaná dopaminergická liečba. Na liečbu kognitívneho deficitu a porúch 
správania sa doporučujú inhibítory cholínesterázy, ako napríklad rivastig-
mín. Terapeutické stratégie si často vyţadujú vyhýbanie sa anticholinergic-
kým medikáciám a neuroleptikám. Lekári, ktorí sa starajú o starých ľudí, by 
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mali mať zvýšené povedomie o tejto klinickej jednotke, aby ju vedeli diagnos-
tikovať včas, vyhli sa chybnému zamieňaniu za delírium a mohli zahájiť 
vhodnú liečbu. 

Literatúra 
B.Mollenhauer, H.Förstl, G.Deuschl, A.Storch, W.Oertel, C.Trenkwalder. 
Dtsch Arztebl int 2010, 107(39), 684-91  
G.Gold: Dementia with Lewy Bodies: Clinical Diagnosis and Therapeutic 
Approach, in: P. Giannakopoulos, P.R.Hof, Eds: Dementia in Clinical Prac-
tice. Karger, 2009 
 

FRONTOTEMPORÁLNÍ LOBÁRNÍ DEGENERACE: KLINICKÉ 
PROJEVY A DIAGNOSTIKA 

I. Rektorová 
Centrum pro kognitivní poruchy, 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. 
Anny, Brno; Výzkumná skupina Aplikované neurovědy, CEITEC, MU, Br-
no, Česká republika 

Summary 
FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION: CLINICAL MANIFESTA-
TION AND DIAGNOSTIC APPROACHES 
Frontotemporal lobar degeneration (FTLD) is the third most common de-
mentia of neurodegenerative origin. The disease starts usually before the age 
of 65. Positive family history is present in 30-40% of patients. Although most 
FTLDs are characterized by cellular inclusion bodies composed of either tau 
(FTLD-tau) or TDP-43 (FTLD-TDP), approximately 10-15% of cases remain 
that mostly share the FUS (fused in sarcoma protein) immunoreactive pa-
thology and have been grouped under the designation of FTLD-FUS. This 
classification does not presuppose a primary role of the signature protein in 
pathogenesis but provides a logical way of grouping neuropathologic sub-
types that is likely to have relevance regarding common disease mechanisms, 
diagnostic tests and possibly treatment. Clinically, FTLD can be divided into 
three main subtypes: frontal (behavioral) variant, progressive non-fluent 
aphasia (or primary progressive aphasia) and semantic dementia. All clinical 
(and pathological) subtypes and clinico-pathological correlations will be 
presented by using relevant videocases of patients.  
 
Úvod 
Frontotemporální lobární degenerace (FTLD) jsou po Alzheimerově nemoci 
(AN) a demenci s Lewyho tělísky třetí nejčastější příčinou demence neurode-
generativního pŧvodu. Onemocnění začíná obvykle před 65. rokem věku 
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(rozpětí 35-75 let) a ve srovnání s AN mají pacienti s FTLD kratší dobu přeţi-
tí a rychlejší progresi deficitu kognitivních funkcí a behaviorálních poruch a 
funkčního deficitu. Pozitivní rodinná anamnéza je popisována u 30-40% 
pacientŧ, jedná se o autosomálně dominantní přenos.  

Klinický obraz a diagnostika 
Z klinického hlediska lze zjednodušeně hovořit o 3 hlavních formách: 
1. forma s postupným progresivním nárŧstem behaviorálních projevŧ: beha-
viorálně-dysexekutivní (frontální) varianta FTLD (fv FTLD; frontotemporál-
ní demence v uţším slova smyslu), 2. progresivní non-fluentní afázie (PNFA) 
známá téţ pod názvem primární progresivní afázie (PPA) a 3. sémantická 
demence (SD). Klinické projevy těchto tří variant se ovšem mohou v prŧběhu 
progrese onemocnění navzájem kombinovat. Pro behaviorální variantu jsou 
typické zejm. časné změny v sociálním chování. Popisuje se ztráta inhibice, 
impulsivní a neadekvátní chování, ztráta sociálního taktu. U PNFA je domi-
nujícím příznakem progresivní expresivní afázie. Je charakterizována přede-
vším fonologickými a gramatickými chybami a potíţemi s vybavováním slov. 
Nastávají také podobné problémy se čtením a psaním, zatímco porozumění 
významu slov a vět rŧstává relativně zachováno. V případě SD má nemocný 
problém v pojmenování a porozumění významu slov a vět, zatímco jeho ře-
čový projev je plynulý a gramaticky správný, relativně zachovaná je téţ 
schopnost opakovat slova, číst a psát běţná slova a věty. Je přítomna zraková 
asociační agnózie (nemocný má problém rozpoznat/identifikovat viděné 
objekty), sémantické postiţení je tedy jak ve sloţce verbální, tak i neverbální. 
Jednotlivé klinické podtypy FTLD budou prezentovány názorně s vyuţitím 
(video) kazuistik pacientŧ. 
Pro diagnostiku pravděpodobné FTLD musí být splněny všechny hlavní pří-
znaky charakterizující jednotlivé klinické subtypy FTLD, zatímco podpŧrné 
příznaky nemusejí být přítomny u všech pacientŧ nebo se vyskytují jen 
v určité fázi onemocnění. Mezi podpŧrné příznaky, které jsou společné pro 
všechny tři varianty FTLD, patří počátek do 65 let věku, pozitivní rodinná 
anamnéza u prvostupňových příbuzných, bulbární paralýza, svalová slabost, 
hypotrofie a fascikulace (přítomnost syndromu amyotrofické laterální 
sklerózy [ALS]). Uvádí se, ţe 10-15% všech pacientŧ s FTLD má současně 
přítomné projevy ALS a aţ 50% pacientŧ s onemocněním ALS má behavio-
rální poruchy. Neurologická symptomatika je ale obecně méně častá ve srov-
nání s mentálními projevy a lze ji povaţovat za podpŧrný příznak (např. par-
kinsonismus se typicky vyskytuje pouze v pozdním stádiu onemocnění). Pří-
tomnost syndromu ASL podporuje klinickou diagnózu, ačkoliv méně často je 
popisována i koincidence ALS s Alzheimerovou nemocí. V praxi nejčastěji 
pouţívaná skríningová škála pro zhodnocení přítomnosti a tíţe demence 
(Mini-Mental State Examination) nám nepomŧţe odlišit Alzheimerovu ne-
moc od FTLD a není zaměřena na hodnocení funkce frontálních lalokŧ. Tuto 
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ambici má obsáhlejší skríningová škála ACE-R (Addenbrooke‘s Cognitive 
Examination), český překlad byl publikován a je ke staţení na webové strán-
ce Sekce kognitivní neurologie: www.kognice.cz. Z pomocných vyšetřovacích 
metod nám v diagnostice FTLD pomŧţe především detailní neuropsycholo-
gické vyšetření a vyšetření symbolických funkcí a dále zobrazovací metody 
(zejm. funkční, jako SPECT a PET mozku). V diferenciální diagnostice má 
význam zejm. EEG (hlavně pro odlišení Creutzfeldt- Jakobovy nemoci). 

Neuropatologie FTLD  
Z neuropatologického pohledu existuje komplikované (a stále nově se vyvíje-
jící) dělení FTLD podle imunohistochemického obrazu a charakteru intrace-
lulárních inkluzí. Zjednodušeně řečeno, jedná se ve více neţ polovině případŧ 
o tzv. ubiquitinopatie (FTLD-TDP), často právě s přítomností syndromu ASL 
a v méně neţ polovině případŧ o tzv. tauopatie (FTLD-tau), ke kterým patří 
např. Pickova nemoc, kortikobazální degenerace, progresivní supranukleární 
paralýza nebo senilní demence s neurofibrilárními klubky. Podle nejnovější 
klasifikace přibyla ještě vzácnější jednotka FTLD-FUS („fused in sarcina― 
protein). Patologická akumulace uvedených proteinŧ ovšem neříká nic 
o kauzální úloze těchto proteinŧ v patofyziologii rŧzných podtypŧ FTLD. Je 
ale pravděpodobné, ţe jednotlivé podtypy budou sdílet podobné patofyziolo-
gické mechanismy rozvoje onemocnění a stávající dělení mŧţe mít význam 
nejen v diagnostice, ale do budoucna i v moţném zpŧsobu kauzální léčby.  

Léčba 
V současnosti nemáme dostatečné dŧkazy o efektivitě jakékoliv léčby FTLD. 
Ačkoliv se zdá, ţe některé preparáty pŧsobící na serotoninový systém (SSRI; 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) mohou zlepšit nejen depresi, ale 
i další patologické behaviorální projevy u nemocných s FTLD, nebylo popiso-
váno zlepšení kognitivních funkcí a jednalo se doposud vesměs o malé ote-
vřené studie nebo kazuistiky. Jedna dvojitě slepá studie s trazodonem proka-
zovala efekt na behaviorální symptomy. V literatuře je téţ ojediněle referován 
efekt atypických antipsychotik, MAO-B inhibitoru selegilinu, methylphenidá-
tu, inhibitorŧ acetylcholinesterázy či antagonisty alfa-2 adrenoreceptoru 
idazoxanu. Očekávají se výsledky dvojitě slepé studie s memantinem.  

Závěr 
Závěrem lze tedy shrnout, ţe FTLD patří mezi demence neurodegenerativní-
ho pŧvodu s časným nástupem příznakŧ, rychlou progresí a často s pozitivní 
rodinnou anamnézou. Klinicky se jedná o behaviorálně-dysexekutivní vari-
antu, progresivní non-fluentní afázii nebo sémantickou demenci, přičemţ 
projevy těchto tří variant se mohou v prŧběhu progrese onemocnění navzá-
jem kombinovat. Objektivní neurologický nález vyjma detailního zhodnocení 
symbolických funkcí je pro diagnostiku méně významný, i kdyţ např. syn-

http://www.kognice.cz/


 

46 

drom amyotrofické laterální sklerosy diagnózu FTLD podporuje. Z hlediska 
výtěţnosti jsou z pomocných vyšetřovacích metod nejvhodnější neuropsy-
chologické vyšetření a funkční zobrazení mozku (SPECT, PET). Jistou dia-
gnózu provede specializovaný neuropatolog především na základě imunohis-
tochemického vyšetření. Doposud bohuţel nemáme dostatečné mnoţství 
dŧkazŧ o efektivitě jakékoliv léčby FTLD.  
Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MŠMT ČR: MSM 0021622404.  
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imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK, Praha, Česká republika; 4Oddělení 
patologie a molekulární medicíny, Fakultní Thomayerova nemocnice, Pra-
ha, Česká republika 

Summary 
GERSTMANN-STRÄUSSLER-SCHEINKER SYNDROME – CLINICAL AND 
GENETICAL ASPECTS 
Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome (GSS) is a rare autosomal domi-
nant prion disease caused by a pathogenic mutation in the prion protein 
gene (PRNP) located on chromosome 20. Several pathogenic variations, 
causing the GSS phenotype, have been described. The most common (more 
than 80% of cases) and first discovered mutation in PRNP was P102L, which 
has a relatively broad phenotypic spectrum. The P102L mutation has also 
been found in the original GSS family. The disease usually manifests as pro-
gressive ataxia with late cognitive decline. Other manifestations are rare; 
associations with ataxia, dementia and peripheral involvement including 
fasciculations, fibrillations and amyotrophy have been described. Neuropa-
thologically, GSS is characterized by spongiform encephalopathy in different 
brain regions and varying severity with prion-protein-immunoreactive amy-
loid deposits mostly prominent in cerebral and cerebellar cortices and basal 
ganglia. We present a case of a 44-year-old woman with a positive family 
history developing early personality and behavior changes, followed by 
paresthesias and ataxia, later associated with memory problems, pyramidal 
signs, anosognosia and very late myoclonus, spasticity, and severe dysexecu-
tive impairment. Magnetic resonance showed caudate, mesio-frontal and 
insular hyperintensities, electroencephalography revealed generalized 
triphasic periodic complexes. A pathogenic P102L mutation in the prion gene 
was detected. There is need for autopsies in patients with neurodegenerative 
disorders, since subsequent family counseling in inherited forms of disorders 
is fundamentally important. 
Keywords: Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome, Prion gene mutation, 
Prion, Dementia 
 
Úvod 
Gerstmannŧv-Sträusslerŧv-Scheinkerŧv syndrom (GSS) je vzácné pomalu 
progredující autozomálně-dominantě dědičné onemocnění. První příznaky 
se objevují obvykle ke konci 4. decennia a doba trvání onemocnění je 
v prŧměru 49-57 měsícŧ.  
―Klasický‖ klinický obraz zahrnuje výraznou ataxii s poruchami chŧze, poz-
ději se přidruţuje kognitivní alterace rŧzného rozsahu. Často se objevuje 
hyporeflexie, extrapyramidové projevy a spasticita na dolních končetinách. 
Mohou se vyskytnout bolestivé parestézie a dysestézie. Naproti tomu posti-
ţení zrakově-prostorových funkcí, dystonie nebo myoklonus nebývají pro 
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GSS typické. Nicméně klinický obraz GSS mŧţe být atypický, s časnou de-
mencí, těţkým neuropatickým postiţením (včetně fascikulací a amyotrofií), 
byly popsány i případy geneticky potvrzené GSS probíhající pod obrazem 
sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci nebo připomínající progresivní 
supranukleární obrnu. 
Neuropatologicky jsou pro GSS příznačná, kromě spongiformní encefalopa-
tie v rŧzných oblastech mozkové tkáně s proměnlivou intenzitou změn, 
zejména amyloidová depozita ve formě plak rŧzných typŧ pozitivní v imuno-
reakci s prionovým proteinem. Tyto struktury lze nalézt v mozkové a mozeč-
kové kŧře a bazálních gangliích.  
Podkladem GSS je patogenní variace (mutace) v prionovém genu (PRNP – 
prion protein gene), lokalizovaném na 20. chromozomu. Byla popsána řada 
patogenních variací, schopných vyvolat onemocnění. Zdaleka nejčastější 
(pokrývá 80% všech případŧ GSS) a zároveň první rozpoznanou mutací je 
P102L, ta byla rovněţ zjištěna u pŧvodní rodiny popsané Gerstmannem. Její 
fenotypické spektrum je relativně široké. Mezi další kauzální mutace zpŧso-
bující GSS patří P105L, P105S, A117V, G131V, A133V, Y145X, H187R, F198S, 
D202N, Q212P, Q217R, M232T, a inzerce 96, 192 nebo 216 bází kódujících 
opakující se osmipeptidové sekvence v N-terminální části prionového protei-
nu (PrP).  

Výsledky 
U naší pacientky, 44-leté ţeny s pozitivní rodinnou anamnézou, se objevily 
poruchy chování a parestézie s ataxií, postupně se přidaly poruchy paměti, 
těţký frontální syndrom a pozdní myoklonus. Nález MRI hypersignálŧ 
v kaudatu a frontální i inzulární kŧry a periodické trifázické vlny na EEG 
evokoval moţnost Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci. Genetická analýza na-
lezla patogenní mutaci P102L v PRNP genu. Obraz charakterizující GSS byl 
nalezen při neuropatologickém vyšetření mozku po úmrtí pacientky. 

Diskuse 
Časový prŧběh onemocnění je zpravidla pomalý, typické je trvání nemoci od 
prvních příznakŧ do úmrtí 3 roky a více. Vzácně však onemocnění mŧţe pro-
gredovat mnohem rychleji, byly popsány ojedinělé případy trvání jen několik 
měsícŧ. 
Ačkoliv je fenotypická heterogenita GSS značná, zejména v případě nejčastěj-
ší mutaci P102L, typickým prvním příznakem bývá ataxie. Kognitivní altera-
ce je častá, typicky však bývá jen mírného stupně a objevuje se v pokročilé 
fázi onemocnění. Pokud se u mutace P102L demence objeví, bývá (jak zmí-
něno výše) většinou pozdním projevem onemocnění a nebývá provázena 
behaviorálními nebo psychiatrickými projevy (jako např. paranoidní stavy, 
halucinace). Někdy se rovněţ setkáváme jen s mírným stupněm anosognosie.  
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Na MRI nacházíme u pacientŧ s GSS většinou výraznou mozkovou a mozeč-
kovou atrofii a abnormální signál v bazálních gangliích s evidentní hypoin-
tenzitou na T2 váţených obrazech a normálním nálezem v difúzním váţení. 
Nedávná metaanalýza publikovaných případŧ GSS s mutací P102L potvrdila, 
ţe v MRI obrazu dominuje především atrofie mozku a mozečku, ve 4 přípa-
dech byly přítomny vícečetné postischemické změny v bíle hmotě hemisfér, 
ale u ţádného ze sledovaných pacientŧ nebyly nalezeny změny typické pro 
jiná prionová onemocnění, jako jsou hypersignály korové, v bazálních gangli-
ích nebo v talamu. 
Abnormality signálu MRI pravděpodobně závisí na stádiu onemocnění a 
specifické vazbě histopatologických změn k některým strukturám mozkové 
tkáně. Časné MRI u GSS bývá zpravidla normální. O několik měsícŧ aţ let 
později se mohou nicméně objevit změny signálu v sekvencím T2, FLAIR 
a/nebo v difúzním váţení v talamu, kaudatu, frontální, okcipitální nebo inzu-
lární kŧře, někdy podobné změnám typickým pro sporadickou Creutzfeldto-
vu-Jakobovu nemoc. V pozdním stadiu onemocnění GSS, kdy MRI zachycuje 
těţkou atrofii, často nález v difúzním váţení regreduje.  
Neuropatologické známky, typické pro prionová onemocnění, zahrnující 
těţkou spongiformní dystrofii v mozkové a mozečkové kŧře a v bazálních 
gangliích. Ta bývá rovněţ typickým nálezem u nejčastější formy GSS, mutace 
P102L, avšak charakteristickým nálezem jsou rŧzně početné amyloidové 
plaky pozitivní v imunohistochemickém prŧkazu prionového proteinu. 

Závěr 
Definitivní potvrzení diagnózy Gerstmannova-Sträusslerova-Scheinkerova 
syndromu umoţní aţ post mortem neuropatologické vyšetření s analýzou 
PRNP genu. Skutečnost, ţe GSS – ačkoliv jde o velmi vzácné onemocnění – 
mŧţe probíhat pod velmi rŧznými klinickými obrazy, je dŧleţitým argumen-
tem pro nutnost neuropatologického vyšetření u pacientŧ s neurodegenera-
tivním onemocněním. Genetické formy prionových chorob mohou mít rŧzné 
projevy i prŧběh, od obrazŧ typických pro sporadickou Creutzfeldtovu-
Jakobovu nemoc, přes atypickou Parkinsonovu nebo Alzheimerovu nemoc aţ 
po multisystémovou atrofii, progresivní supranukleární obrnu a jiné syn-
dromy. Neuropatologické vyšetření a následná analýza PRNP genu jsou ne-
zbytné u všech podezření na sporadickou Creutzfeldtovu–Jakobovu nemoc a 
rovněţ u atypicky probíhajících neurodegenerací. V řadě podobných případŧ 
je pak moţné potvrdit diagnózu hereditárního onemocnění s velkým význa-
mem pro příbuzné. Genetické poradenství a podpora rodinných příslušníkŧ 
jsou pak v těchto případech věcí zásadního významu. 
 
Práce byla podpořena grantem IGA MZ: NS 10335-3/2009  
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JOINT CINP-CNPS SYMPOSIUM: 
INFLAMMATORY PROCESSES AND DEPRESSION 
garant prof. MUDr. Alexandra Šulcová, DrSc. 
 
BIOMARKERS OF PRO-INFLAMMATORY PATHWAYS IN DE-
PRESSION 

A. Halaris 
Department of Psychiatry, Loyola University Stritch School of Medicine, 
Chicago, Illlinois, USA 

Introduction 
Cardiovascular disease (CVD) and depressive illness are two of the world‘s 
leading health problems. Depression is an independent risk factor for car-
diovascular mortality following myocardial infarction and its presence is 
associated with increased CVD events. The precise mechanisms underlying 
this co-morbidity elude us. Studies have focused on platelet reactivity, endo-
thelial dysfunction and inflammatory processes. Pro-inflammatory cytokines 
have been implicated in the etiology of depression (Dantzer et al. 2003 & 
2008, Miller et al. 2002 & 2009, Howren et al. 2009). A causal relationship 
between pro-inflammatory cytokines and depression exists in individuals 
with disorders involving chronic inflammation (Dantzer et al. 2008, Miller et 
al. 2009). Lab animals exposed to elevated levels of endogenous, or exoge-
nously-administered pro-inflammatory cytokines display a host of de-
pressed-like symptoms, collectively referred to as cytokine-induced ―sickness 
behavior‖ (Dantzer et al. 2008, Watkins & Maier 2005). Human studies have 
shown increased blood concentrations of pro-inflammatory cytokines in 
depressed adults, and a positive correlation between depressive symptoms 
and circulating cytokines (Miller et al. 2002, O‘Brien et al. 2007). Clinical 
depression following Interferon therapy is also well known (Miller 2004, 
Musselman et al. 2001). Finally, antidepressant effects have been observed 
following treatment with cytokine inhibitors (Tyring et al. 2006), and in 
some studies antidepressant treatments have been effective at lowering cir-
culating levels of certain pro-inflammatory cytokines following remission 
from major depression (Basterzi et al. 2005, Kenis & Maes 2002, O‘Brien et 
al. 2007). 

Aims 
Depressive illness shows high co-morbidity with cardiovascular disease 
(CVD) and may contribute to its development. It is unclear if antidepressant 
treatment can prevent this outcome. This study was undertaken to better 
understand the pathophysiology of the co-morbidity between CVD and de-
pression. We sought to obtain a plasma cytokine and growth factor profile in 
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patients with major depressive disorder (MDD) who lacked any signs of 
early-stage CVD. MDD patients were compared to age/sex-matched healthy 
controls and it was determined whether the depressed patients showed nor-
malization of the biomarkers following successful treatment either with the 
most selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), escitalopram (ESC), or 
the atypical antipsychotic, quetiapine (QTP), as monotherapeutic agents. 

Methods 
MDD patients (N=33) and age-matched HCs (N=25) were enrolled (Table 1). 
Severity of depression was assessed using the 17-item Hamilton Depression 
Rating Scale (HAM-D17). Exclusion criteria included cardiovascular or thy-
roid disease, hypertension, diabetes, smoking, and the presence of other Axis 
I diagnosis. Controls were screened to be free of physical and mental disease. 
Patients received escitalopram (ESC) or quetiapine (QTP). ESC dosing began 
at 10 mg/day and was maintained at 10-30 mg/day. QTP dosing was started 
at 25 mg/day and was gradually increased up to 300 mg/day. Follow-up 
assessments occurred at weeks 2, 4, 8, and 12. Post-treatment HAM-D17 
scores were used to determine treatment response. A ≥50% reduction in the 
baseline score constituted remission. Plasma concentrations of interleukin 
(IL)-1α, IL-1β, IL-2, 4, 6, 8, & IL-10, vascular endothelial growth factor 
(VEGF), interferon-γ (IFN- γ), tumor necrosis factor-α (TNF-α), monocyte 
chemotactic protein-1 (MCP-1), and epidermal growth factor (EGF) were 
analyzed using a high-sensitivity biochip immunoassay system Evidence®, 
Randox Laboratories Ltd. Correlations were sought between the pre- and 
post-treatment biomarkers and various clinical and psychological rating 
scales. 

Results 
• The MDD cohort expressed higher levels of inflammatory biomarkers com-

pared to the HC group, with seven of the twelve biomarkers reaching statis-
tical significance (Table 2). Ratios of these values expressed as MDD:HC 
(with HC=1) will be presented.  

• After twelve weeks of antidepressant treatment, there was a significant 
decrease in mean HAM-D17 score.  

• Of the 33 patients, 21 (64%) experienced remission, 5 (15%) patients were 
partial responders, and 7 (21%) did not respond (Figure 4). Despite these 
impressive response rates, we did not observe any significant alterations in 
cytokine or growth factor levels after twelve weeks of treatment. 

• An interesting spiking trend was observed, however, for IL-8, VEGF, and 
EGF at week 8 of treatment.  
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Conclusion 
Our study provides compelling evidence that depression and immune dys-
regulation are intimately linked. Compared to HC subjects, MDD patients 
express significantly higher levels of circulating pro-inflammatory cyto-
kines/chemokines and growth factors including: IL-2,4,6,8, VEGF, TNF-α, 
and MCP-1. Mean plasma concentrations of these biomarkers were 1.5 to 2.9 
times higher in the MDD than the HC group at baseline. Although, we ob-
tained significant treatment responses accompanied by a large remission 
rate, we did not find a significant change in the cytokine and growth factor 
profile after twelve weeks of treatment. This finding may indicate that nor-
malization of these biomarkers may necessitate a longer treatment period. It 
may also be inferred that low-grade systemic inflammation is a trait marker 
of MDD, and that antidepressant treatment over a twelve week period is not 
sufficient to normalize inflammatory biomarker levels despite a significant 
resolution of depressed symptomatolgy. Interestingly, despite significant 
elevations in nearly all pro-inflammatory cytokines profiled in the MDD 
cohort, levels of IL-10, (an anti-inflammatory cytokine) were nearly identical 
in the MDD and HC groups. Collectively, these results indicate that depres-
sion is accompanied by a shift favoring pro-inflammatory cytokines.. The 
spiking trend observed for IL-8, VEGF, and EGF at week 8 of treatment war-
rants further investigation, and may provide mechanistic insight into the 
underlying endothelial changes associated with a disease progression and 
possibly with antidepressant treatment. This is the first study to report 
a cytokine and growth factor profile in MDD patients, and the effects of anti-
depressant monotherapy over a twelve week treatment period. 
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DOES THE IMMUNOLOGICAL HYPOTHESES OF DEPRESSION 
OPEN NEW THERAPEUTIC POSSIBILITIES? 

H.-J. Möller 
Department of Psychiatry, Ludwig-Maximilians-University München, 
Nussbaumstrasse 7, 80336 Munich, Germany. Tel: +49 89 5160 5501, 
e-mail: hans-juergen.moeller@med.uni-muenchen.de 
 
Antidepressants, predominantly serotonin and/or norepinephrine reuptake 
inhibitors, have several limitations in clinical practice: delayed onset of ac-
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tion, partial or non-response, etc. These unmet needs are the background for 
research in different directions: compounds representing other pharmacol-
ogical mechanisms, comedication/augmentation strategies, etc. In this con-
text anti-inflammatory agents seem to be of interest. 
It has been postulated that an inflammatory mechanism may be involved in 
the pathogenesis of depression. Furthermore, the activation of the enzyme 
indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), resulting in a possible increase in qui-
nolinic acid in depression, may also play a key role. 
 In addition, immunological imbalance results in the increased production of 
PGE2 in schizophrenia and depression. Although there is evidence support-
ing the hypothesis that interactions between immune system components, 
IDO, the serotonergic system and glutamatergic neurotransmission play 
a key role in schizophrenia and depression, several gaps in knowledge re-
main, such as regarding the role of genetics, disease course, gender and dif-
ferent psychopathological states. There is evidence indicating that anti-
inflammatory therapy may have beneficial effects in depression. COX-2 in-
hibitors have been tested in animal models and in preliminary clinical trials, 
demonstrating favourable activity compared with placebo. However, the 
effects of COX-2 inhibition in the CNS, as well as toward different compo-
nents of the inflammatory system, kynurenine metabolism and glutamater-
gic neurotransmission, require further evaluation, which should include 
clinical trials with larger numbers of patients.  
 

NEUROPEPTIDES AND STEROIDS IN STRESS AND DEPRES-
SION 

D. Jeţová 
Laboratory of Pharmacological Neuroendocrinology, Institute of Experi-
mental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia 
 
     Immune functions of the body are significantly affected by stress exposure 
and stress is considered to be one of the main risk factors in the development 
and course of depressive disorders. During stress, the coordination of im-
mune, physiological and behavioral responses is played mainly by the neu-
ropeptide corticotropin-releasing factor. We and others have shown that the 
expression of this neuropeptide is increased in animal models of depression 
(Duncko et al. 2001). There are several other neuropeptides and hormones 
released during stress, some of them having a low and others a high impact 
on the immune system. 
     The best known hormones being involved in both the stress response and 
the control of immune functions are glucocorticoids. There is substantial 
evidence showing a link between changes in cortisol release or action and the 
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pathogenesis of depression or anxiety disorders. It is generally accepted that 
glucocorticoids can be harmful to the brain; however, the evidence has been 
obtained in animal models with pharmacological doses of glucocorticoids 
and has been based on much higher stress-induced increases in corticoster-
one in rodents compared to increases in cortisol in humans. In opposite, we 
have shown in humans that enhanced release of cortisol during stress may be 
associated with better cognitive performance. In male subjects with high trait 
anxiety we showed that lower adrenocorticotropin (ACTH) and cortisol re-
sponses during stress were associated with exaggerated perception of stress 
and worse mental performance (Duncko et al. 2006). In women, stress-
induced cortisol concentrations positively correlated with cognitive perform-
ance in subjects with low trait anxiety (Hlavacova et al. 2008). Thus, both 
exaggerated and inadequate release of glucocorticoids may be a negative 
feature of the stress response. 
Oxytocin is a stress hormone with a limited influence on the immune func-
tions and the physiological purpose of stress-induced oxytocin release is not 
understood. We have introduced a model simulating stress-induced rise in 
circulating oxytocin by its chronic administration via osmotic minipumps 
and have suggested that the role of oxytocin released during stress may be in 
modulating the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis and selected 
sympathetic functions. Moreover, we have obtained evidence for cardiopro-
tective actions of oxytocin as well as for a positive influence of long-term 
increase in circulating oxytocin on the adipose tissue differentiation (Ondre-
jcakova et al. 2010; Eckertova et al. 2011). 
In opposite to glucocorticoids, the mineralocorticoid hormone aldosterone 
may induce pro-inflammatory effects. Aldosterone is released during stress, 
however until recently, it has not been considered to modulate the mood. We 
have shown its anxiogenic and depressogenic actions (Hlavacova et al. 2011). 
Treatment of rats with aldosterone via osmotic minipumps (14 days) induced 
an anhedonic state, depression-like behavior as well as increased anxiety. 
Hippocampal gene expression profiling revealed a number of genes signifi-
cantly altered by aldosterone treatment. The main transcriptional change 
was identified in genes related to inflammation, glutamatergic activity and 
synaptic and neuritic remodeling. Moreover, an overlap between aldoster-
one- and stress-regulated genes was observed. Thus, aldosterone treatment 
induced changes relevant to the etiology of major depressive disorder. It may 
serve as a new animal model of depression, which includes also enhanced 
expression of genes related to inflammatory pathways (Hlavacova et al. 
2011). 
 
Supported by grants of APVV-0028-10 and Vega 2/0118/1. 
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VZTAH DEPRESIVNÍ PORUCHY A KARDIOVASKULÁRNÍHO 
SYSTÉMU 

M. Anders  
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Praha, Česká republika 

Summary 
DEPRESSION AND CARDIOVASCULAR SYSTEM 
Depressive disorders and cardiovascular disease are closely interconnected 
by a whole range of pathophysiological mechanisms. Essential are three 
mechanisms: activation of the hypothalamus-hypohysis-adrenal axis with 
a subsequent increase in sympathetic-adrenal system activity, decrease in 
vagal tone with a decrease in heart rate variability, and alterations of throm-
bogenesis with increased platelet agreeability. Behavioural mechanisms and 
psychosocial factors are also integral to this common pathophysiology. Re-
cent research has focused mainly on studying various forms of stress, as well 
as changes and possibilities of influencing the autonomous vegetative sys-
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tem. Temporal aspects of the incidence and development of depressive epi-
sodes in relation to cardiovascular disease and subsequent cardiovascular 
morbidity and mortality are being studied, as well as general mortality risk 
factors. These findings are important for clinical practice. It is evident that in 
patients with untreated depressive disorder, the risk of developing cardio-
vascular disease is significantly higher than in patients suffering from a de-
pressive disorder being treated with anti-depressants. From the data pub-
lished so far, it may be surmised that depressive disorders in patients with 
cardiovascular disease may be reliably and safely treated with anti-
depressants that act as inhibitors of serotonin re-uptake. 
Key words: cardiovascular system, cyrdiovascular disease, depressive disor-
der, stress factors, psychosocial factors. 
 
Bylo opakovaně prokázáno, ţe depresivní porucha mŧţe být jak příčinou, tak 
i následkem tělesného onemocnění. Depresivní porucha významně zvyšuje 
riziko mortality z dŧvodŧ kardiovaskulární choroby, a to významněji 
u kardiologicky nemocných neţ u zdravých jedincŧ, přičemţ riziko závisí na 
stupni závaţnosti srdeční choroby. Dvakrát vyšší úmrtí existuje u osob trpí-
cích tzv. malou depresí (dle klasifikace DSM-IV = méně vyjádřené depresivní 
příznaky) a více neţ třikrát vyšší u osob s tzv. velkou depresí (dle klasifikace 
DSM-IV = jasně vyjádřené symptomy depresivní epizody). Afektivní porucha 
se mŧţe vyskytnout u jedince poprvé v ţivotě v přímé souvislosti např. s in-
farktem myokardu, potom hovoříme o organické depresivní poruše (dle 
MKN-10 F 06.32). Vliv a okolnosti kardiovaskulárního onemocnění také 
mohou vyvolat depresivní potíţe u jedince, který jiţ v minulosti depresi pro-
dělal nebo se pro ni léčí. Potom označíme poruchu spíše jako exacerbaci pe-
riodické depresivní poruchy (F 33.x), přičemţ somatické onemocnění před-
stavuje provokující faktor jiţ přítomné psychické choroby.  
Zvýšené riziko mortality kardiovaskulárních chorob bylo nalezeno i u depre-
sivních osob bez srdečního onemocnění. Depresivní porucha tedy není jen 
markerem závaţnosti srdeční choroby, ale sama přispívá k jejímu rozvoji a 
představuje tak vedle tzv. „tradičních― rizikových faktorŧ – arteriální hyper-
tenze, hypercholesterolémie, kouření cigaret, diabetes mellitus – samostatný 
rizikový faktor pro její rozvoj. Kardiovaskulární choroby a depresivní poru-
chy tak představují dva na sobě nezávislé a svým pŧsobením aditivní činitele 
zvyšující mortalitu na kardiovaskulární choroby. Z tohoto pohledu je detekce 
depresivní poruchy a její včasná a správně vedená léčba u kardiálně nemoc-
ných nesmírně dŧleţitá. 
Přesný mechanismus jakým ovlivňuje přítomnost depresivní poruchy vznik a 
rozvoj kardiovaskulárních chorob a naopak je dosud nejasný. Je však proká-
záno, ţe se nejedná pouze o jeden jediný mechanismus, ale o vzájemnou 
souhru více faktorŧ. Na základě existujících literárních přehledŧ se dá usu-
zovat, ţe jako nejpravděpodobnější se jeví kombinace mechanismŧ biologic-



 

59 

kých a behaviorálních. Psychosociální faktory a neţádoucí, psychické, účinky 
některých kardiologických preparátŧ např. alfa blokátory, metyldopa, kloni-
din aj. hrají neméně významnou roli ve společné patofyziologii těchto dvou 
diagnostických jednotek. Mezi nejdŧleţitější biologické faktory patří aktivace 
osy hypothalamo–pituito–adrenální osy, dysbalance autonomního vegeta-
tivního systému a z toho plynoucí změny variability srdečního rytmu a sníţe-
ná senzitivita baroreflexu, změny v imunitním systému včetně ovlivnění zá-
nětlivých procesŧ a ve sloţení nenasycených mastných kyselin a zvýšená 
trombogeneze. Depresivní porucha je spojována se změnami ţivotního stylu 
nemocných. Depresivní pacienti jsou nuceni měnit celou řadu návykŧ a to 
jak škodlivých, tak i prospěšných. Proţívají změnu ve svém chování, obtíţněji 
zvládají denní úkoly, povinnosti a stereotypy, mění návyky v péči o sebe i 
okolí. Nezvládají práci, nemyslitelné jsou pro ně běţné fyzické aktivity, včet-
ně pravidelných vycházek či sportování. Mění dietní zvyky, u kuřákŧ stoupá 
počet vykouřených cigaret. Cítí ohroţení na ţivotě i ohroţení existenční, pro-
toţe jsou vytrţeni z plnění pracovních a sociálních rolí. Podíváme-li se na 
tyto symptomy z druhé strany, bývají nuceně navozeny téţ při onemocnění 
závaţnou kardiovaskulární chorobou. 
Závěrem lze konstatovat, ţe depresivní porucha představuje samostatný rizi-
kový faktor při vzniku a rozvoji kardiovaskulárních chorob, jak u zdravých 
jedincŧ, tak u nemocných trpících kardiovaskulárními chorobami. Při vzniku 
těchto chorob hraje stejně významnou roli jako např. porucha lipidového 
spektra, hypertenze, vyšší věk, ţenské pohlaví nebo kuřáctví. Depresivní 
porucha a kardiovaskulární choroby mají prokazatelné společné patofyziolo-
gické koreláty. 
 
Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620849. 
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SOUTĚŢ O CENU PS ČLS JEP 
 
LIEČBA SCHIZOFRÉNIE A PRÍBUZNÝCH OCHORENÍ V ROKU 
2010 NA PSYCHIATRICKEJ KLINIKE LFUK A UN V BRATISLAVE 
A PSYCHIATRICKEJ KLINIKE FN BRNO A LF MU 

Ľ. Izáková1, L. Ustohal2, B. Baloghová1, M. Borovská1, R. Přikryl2, 
M. Večeřová2 
1Psychiatrická klinika FLUK a UN v Bratislave, Slovenská republika; 2Psy-
chiatrická klinika FN Brno a LF MU, Česká republika 

Summary 
Therapy of schizophrenia and schizophrenia-spectrum disorders in the year 
2010 at Psychiatric Clinic FMCU and UH Bratislava and Department of Psy-
chiatry UH Brno and MFMU. 
Aim 
The aim of the retrospective study was to evaluate and compare the strate-
gies of the treatment of schizophrenia-spectrum disorders during the year 
2010 at Psychiatric Clinic of Faculty of Medicine Comenius University and 
University Hospital Bratislava, Slovak Republic (PC Bratislava) and Depart-
ment of Psychiatry of University Hospital Brno and Medical Faculty of Ma-
saryk University, Czech Republic (DP Brno).  
Method 
Data were drawn from medical records of 282 patients treated at PC Brati-
slava and 149 patients treated at DP Brno hospitalized with the diagnosis of 
schizophrenia-spectrum disorders (F2x.y according to ICD-10) and sepa-
rately schizophrenia (F20.y according to ICD-10) during the year 2010. 
Results 
Results have documented the differences between the clinical and demo-
graphic characteristics of patients treated at PC Bratislava and DP Brno. 
Similarly, the patients with the diagnosis of schizophrenia-spectrum disor-
ders and patients with schizophrenia from both of the clinics were predomi-
nantly treated by atypical antipsychotics, mainly risperidone. Frequently 
were used combinations of antipsychotics, more at PC Bratislava. There 
wasn‘t the preferred combination. Co-medication with antidepressants and 
mood-stabilizers was higher in F2x.y group as in group F20.y, because of 
treatment of schizoaffective disorder. 
Conclusion 
The results suggest that atypical antipsychotics are the most frequent alter-
native in treatment of schizophrenia-spectrum disorders and also schizo-
phrenia. Despite of therapeutic guidelines the combinations of antipsychot-
ics are clinical reality. Co-medications with antidepressants and mood-
stabilizers are rare, especially in the treatment of schizophrenia. 
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Cieľ 
Odpoveď pacientov s ochorením z okruhu schizofrénie na liečbu antipsycho-
tikami predstavuje závaţný klinický problém. Napriek odporúčaniam prefe-
rovať antipsychotikum v monoterapii, je v klinickej praxi často indikovaná 
kombinovaná antipsychotická liečba. Nezriedka sa ordinuje aj komedikácia 
iným psychofarmakom, najmä antidepresívom a tymostabilizátorom. Dôvo-
dom je najmä nedostatočná účinnosť farmák na celú symptomatiku ochore-
nia. 
Cieľom práce bolo vyhodnotiť stratégie liečby antipsychotikami u pacientov 
s ochorením z okruhu schizofrénie hospitalizovaných na Psychiatrickej klini-
ke LFUK a UN v Bratislave (PK Bratislava) a Psychiatrickej klinike FN Brno a 
LF MU (PK Brno) v roku 2010 a vzájomne ich porovnať aj v kontexte s publi-
kovanými údajmi. 

Metodika 
Ide o retrospektívne hodnotenie pouţitých terapeutických stratégií. Zdrojom 
dát boli chorobopisy pacientov hospitalizovaných na PK Bratislava a na PK 
Brno v roku 2010. Do základného súboru boli zaradení pacienti s diagnózou 
z okruhu schizofrénie (F2x.y). Hodnotili sa demografické a klinické ukazova-
tele základného súboru a podsúboru pacientov liečených s diagnózou F20.y. 
Získané údaje boli porovnané navzájom a súčasne aj s publikovanými údaj-
mi. Na vyhodnotenie sa pouţili základné štatistické metódy (χ2-test, ANO-
VA). 

Výsledky 
V roku 2010 bolo na PK Bratislava hospitalizovaných 282 a na PK Brno 149 
pacientov s diagnózou F2x.y. Súbory boli porovnateľné z hľadiska rodového 
zastúpenia, zaznamenala sa mierna prevaha muţov. Štatisticky signifikantné 
rozdiely medzi súbormi sa zaznamenali z hľadiska veku, trvania ochorenia, 
poradia a dĺţky hospitalizácie. Pacienti liečení na PK Bratislava boli 
v priemere o 4,7 roka starší (p<0,001), ochorenie u nich trvalo o 3,1 roka 
dlhšie (p<0,01), častejšie išlo o opakovanú hospitalizáciu (p<0,001) prie-
merne o 8,8 dňa kratšiu (p<0,001). Pacienti z PK Bratislava mali signifi-
kantne niţšie zastúpenie diagnóz F20 a signifikantne vyššie zastúpenie dia-
gnóz F23 a F25 (p<0,01).  
Napriek terapeutickým odporúčaniam a nedostatočným evidence-based dô-
kazom sa v klinickej praxi často pouţívajú kombinácie antipsychotík. Dôvo-
dom je najmä nedostatočná účinnosť monoterapie, resp. obava zo zhoršenia 
stavu pacienta pri výmene antipsychotík. Kombinácia antipsychotík sa na PK 
Bratislava pouţila signifikantne častejšie ako na PK Brno (42,5% vs 28,2%; 
p<0,01). Výhodami správne zvolenej kombinácie antipsychotík môţe byť 
optimálnejšia obsadenosť dopamínových D2 receptorov, obsadenosť väčšie-
ho mnoţstva receptorov, silnejší účinok na pozitívne aj negatívne príznaky 
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schizofrénie a na afektívne príznaky, zmiernenie neţiaducich účinkov a moţ-
nosť zníţenia dávky pôvodného AP. Nevýhodami sú najmä vyššia cena, ale aj 
vyššie riziko manifestácie a intenzity neţiaducich účinkov. Na obidvoch kli-
nikách sme nezistili preferovanie konkrétnej kombinácie antipsychotík. 
U pacientov na PK Bratislava sa častejšie kombinovalo atypické perorálne 
s depotným klasickým antipsychotikom. Pacienti PK Brno častejšie uţívali 
kombináciu dvoch atypických antipsychotík. Pomerne často sa v kombinácii 
vyskytovali na PK Bratislava kvetiapín a na PK Brno klozapín. Pri pouţití 
trojkombinácie bolo u všetkých pacientov jedno antipsychotikum podávané 
v depotnej forme. Údaje z literatúry o pouţití monoterapie a kombinácie 
antipsychotík sú rôzne. Farries a kol. zaznamenali pouţitie monoterapie 
u 35,7% pacientov. Broekema a kol. uvádzajú monoterapiu atypickým anti-
psychotikom u 47,1% a kombinovanú liečbu u 42,1% pacientov. Procyshyn a 
kol. zistili uţívanie kombinovanej liečby len u 25,7% pacientov. 
Najčastejšie sa na obidvoch klinikách pouţívali atypické antipsychotiká. 
Liečba klasickými alebo atypickými antipsychotikami bola v porovnaní medzi 
klinikami bez štatisticky signifikantných rozdielov, pacienti z PK Bratislava 
boli signifikantne častejšie liečení kombináciou atypického a klasického anti-
psychotika (p<0,01). V základnom súbore boli u pacientov PK Bratislava 
najčastejšie pouţité atypické antipsychotiká: risperidón, olanzapín, kvetiapín 
a u pacientov PK Brno risperidón, olanzapín, klozapín. Pri porovnaní s pub-
likovanými údajmi sme zistili, ţe Correl a kol. (n=364) a rovnako aj Procys-
hyn a kol. (n=435) ako najpoţívanejšie antipsychotiká uvádzajú olanzapín, 
kvetiapín a risperidón. Farries a kol. (n=796) zaznamenali tieţ najčastejšie 
pouţitie uvedených antipsychotík, avšak v poradí risperidón, olanzapín a 
kvetiapín. 
Nakoľko schizofrénia predstavuje samostatnú diagnostickú jednotku 
s vlastnými terapeutickými stratégiami v kategórii F2x.y, zvlášť boli porov-
návané podsúbory týchto pacientov. Na PK Bratislava bolo s diagnózou 
F20.y v roku 2010 hospitalizovaných 120 a na PK Brno 70 pacientov. Najčas-
tejšie bola diagnostikovaná paranoidná forma. Z hľadiska rodového zastúpe-
nia bola v obidvoch podsúboroch zaznamenaná prevaha muţov. Štatisticky 
signifikantné rozdiely zistené z hľadiska veku, trvania ochorenia, poradia a 
dĺţky hospitalizácie pri porovnaní základných súborov, sa zaznamenali aj pri 
vzájomnom porovnaní podsúborov. Pacienti liečení s diagnózou schizofrénie 
na PK Bratislava boli v priemere o 4,7 roka starší (p<0,01), ochorenie u nich 
trvalo o 5,5 roka dlhšie (p<0,01), častejšie išlo o opakovanú hospitalizáciu 
(p<0,001) priemerne o 8,4 dňa kratšiu (p<0,01). Na PK Bratislava bola pre-
ferovaná kombinácia antipsychotík, na PK Brno prevaţovalo pouţitie mono-
terapie. Prevaţovalo pouţitie atypických antipsychotík. Porovnanie pouţitia 
atypických, klasických antipsychotík a ich kombinácie bolo zhodné s porov-
naním základných súborov. Rovnako aj spektrum najčastejšie pouţitých 
antipsychotík bolo zhodné so základnými súbormi. Tieţ sa nezistila prefero-
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vaná kombinácia antipsychotík. Pomerne často boli na PK Bratislava v pod-
súbore F20.y ordinované depotné antipsychotiká (49,2% vs 26,4%), v obi-
dvoch podsúboroch prevaţovalo pouţitie klasických depotných antipsycho-
tík. Pri porovnaní pohlavných rozdielov, veku, trvania ochorenia a dĺţky hos-
pitalizácie pacientov, ktorí uţívali depotné a perorálne antipsychotiká sa 
v obidvoch podsúboroch nezaznamenali štatisticky signifikantné rozdiely.  
Okrem antipsychotík pacienti základného súboru a podsúboru uţívali aj iné 
psychofarmaká. Pri porovnaní pouţitia antidepresív sa zistilo, ţe pacienti 
základného súboru liečení na PK Bratislava uţívali častejšie v komedikácii 
s antipsychotikami antidepresíva (17,9% vs 8,1%) a súčasne tymostabilizáto-
ry (8,0% vs 1,3%). Uvedené je moţné vysvetliť skutočnosťou, ţe v súbore 
pacientov PK Bratislava bolo signifikantne vyššie zastúpenie pacientov so 
schizoafektívnou poruchou, kde sú pre fázický priebeh ochorenia pomerne 
často podávané tymostabilizátory a pri depresívnom type poruchy sa indiku-
jú antidepresíva. Komedikácia samotnými tymostabilizátormi bola na obi-
dvoch klinikách porovnateľná (18,5% vs 19,5%). V podsúboroch pacientov so 
schizofréniou sa komedikácia antidepresívami vyskytla zriedka na obidvoch 
klinikách, na PK Brno sa častejšie ordinovali tymostabilizátory. Pickar a kol. 
u pacientov so schizofréniou uvádzajú častejšiu komedikáciu antidepresív 
(38,0%) a tymostabilizátorov (44,5%).  

Záver 
Zistenia poukazujú na rozdielne demografické a klinické charakteristiky pa-
cientov liečených na PK Bratislava a PK Brno v roku 2010 s diagnózou ocho-
renia z okruhu schizofrénie. Zaznamenala sa jednoznačná preferencia liečby 
atypickými antipsychotikami. Napriek odporúčaniam monoterapie antipsy-
chotikami je kombinovaná antipsychotická liečba klinickou realitou. Nezisti-
la sa preferencia určitého typu kombinácie. Na obidvoch klinikách sa najčas-
tejšie pouţíval risperidón a to aj napriek tomu, ţe nešlo o indikáciu 
v dôsledku prvej voľby, pretoţe prevaţovali opakované hospitalizácie a prie-
merné trvanie ochorenia presiahlo 8 rokov. Pri porovnaní troch najčastejšie 
pouţívaných antipsychotík sa medzi klinikami zaznamenal rozdiel, avšak 
tieto antipsychotiká boli zastúpené na jednotlivých klinikách rovnako v zá-
kladnom súbore aj v podsúbore, v liečbe schizofrénie sa teda nepreferovalo 
odlišné antipsychotikum. U pacientov s ochorením z okruhu schizofrénie boli 
podávané aj iné psychofarmaká, avšak ich pouţitie v liečbe schizofrénie bolo 
pomerne zriedkavé. 
Uvedené závery nie sú v rozpore s publikovanými údajmi, i keď ani literárne 
údaje nie sú jednoznačné, preto na vyslovenie všeobecne platných záverov a 
z nich vyplývajúcich odporúčaní je potrebné v budúcnosti realizovať ďalšie 
štúdie. 
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IMUNITNÍ DYSREGULACE U PACIENTŮ S DEPRESIVNÍ PORU-
CHOU 

G. Bízik1, P. Bob1, J. Pavlát1, J. Raboch1, J. Uhrová2, H. Benáko-
vá2, T. Zima2 
1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Česká republika; 2Ústav 
klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze, Česká 
republika 

Summary 
IMMUNE DYSREGULATION IN DEPRESSIVE PATIENTS 
Growing number of evidence suggests that depression is a pro-inflammatory 
state. Moreover, different aspects of depressive disorder are related to stress 
exposure. However, little is known about how these factors relate to the se-
verity of depressive symptoms. Therefore, the first goal of the study tends to 
investigate the relationship between depression severity (indexed by Beck 
Depression Inventory (BDI-II)), symptoms related to stress exposure (in-
dexed by Trauma Symptoms Checklist (TSC-40)) and levels of major pro-
inflammatory cytokines, namely C-reactive protein (CRP), interleukin 6 (IL-
6) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) in patients with severe depres-
sion compared to patients with mild to moderate depression. The second 
goal is to test if a composite index based on the three cytokines levels is re-
lated to the depression severity. 69 patients were included in the study, 34 in 
severe depression group and 35 in mild to moderate depression group. The 
groups differed significantly in TSC-40 levels (severe depression group hav-
ing higher TSC-40 score). In severe depression group, negative correlations 
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between TSC-40 levels and IL-6 and TNF-α levels were found (R=−0,36; 
p<0,05 and R=−0,50; p<0,01 respectively). Finally, patients with highest 
composite index were significantly different in BDI-II score (highest score) 
compared to other patients. 
Key words: depression, stress, pro-inflammatory, allostasis 

Cíle 
Poznatky v oblasti psychoneuroimunologického výzkumu svědčí pro vý-
znamný podíl aktivace prozánětlivých mechanizmŧ v etiopatogenezi depre-
sivní poruchy, jak ukazují zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), 
interleukinu 6 (IL-6) nebo tumor necrosis faktoru α (TNF-α) 1,2. Jiným 
dobře dokumentovaným etiopatogenetickým faktorem v rozvoji deprese je 
stresová expozice 3. Na základě dosavadních výsledkŧ se zdá, ţe relativní 
význam těchto mechanizmŧ souvisí s tíţí deprese, stávající poznatky jsou 
však pouze předběţné. Vzhledem k tomu byla v této studii testována její prv-
ní hypotéza (Hypotéza 1), podle které se skupina pacientŧ s těţkou depresí a 
skupina pacientŧ se středně těţkou a lehkou depresí liší v (1) míře příznakŧ 
souvisejících se stresovou expozicí, (2) hladinách vybraných imunitních uka-
zatelŧ (CRP, IL-6, TNF-α), (3) předpokládané vazbě mezi imunitními ukaza-
teli a mírou deprese a příznakŧ souvisejících se stresovou expozicí. 
Navíc, některé současné poznatky ukazují na propojení mezi imunitní dysre-
gulací a patofyziologickými změnami v autonomním a endokrinním systému. 
Obě tyto změny funkčně souvisejí s kumulativní stresovou expozicí v koncep-
tu alostatické zátěţe (allostatic load). Kompozitní indexy alostatické zátěţe 
(allostatic load index) zohledňují i subklinické odchylky biochemických nále-
zŧ a ukazují se být uţitečným nástrojem monitorace komplexních následkŧ 
stresové expozice v rŧzných populacích psychiatricky nemocných pacientŧ 4 
(Obr. 1). V návaznosti na tyto skutečnosti byla testována druhá hypotéza 
(Hypotéza 2), podle které je na základě teorie alostatické zátěţe arbitrárně 
zvolený kompozitní index imunitních ukazatelŧ schopen diferencovat skupi-
ny pacientŧ s rozličnou tíţí depresivní poruchy. 

Obrázek 1: Vztah mezi působením stresu, následky v oblasti psy-
chopatologie a aktivací alostatických mechanizmů. 
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Metody 
Pacienti 
Do studie byli zahrnuti pacienti Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 
hospitalizovaní v letech 2008-2010 pro depresivní epizodu (prvozáchyt nebo 
v rámci rekurentní depresivní poruchy). Pacienti písemně vyjádřili informo-
vaný souhlas. Diagnóza byla potvrzena dle diagnostických kritérií DSM-IV. 
Zařazeni byli pacienti s monoterapií antidepresivy, bez dalších psychiatric-
kých a somatických komorbidit. Celkově bylo vyšetřeno 69 pacientŧ, z toho 
28 muţŧ a 41 ţen, prŧměrný věk byl 43,1 let (22-60 let). 
Psychometrická měření 
Ke kvantifikaci depresivních příznakŧ byl pouţit Beckŧv dotazník deprese 
(Beck Depression Inventory, BDI-II), 21-poloţkový sebeposuzovací dotazník 
(Cronbachovo alfa 0,73-0,95 a test-retest reliabilita 0,88). K detekci patolo-
gických příznakŧ souvisejících s traumatickou expozicí byl pouţit Dotazník 
traumatických symptomŧ (Trauma Symptom Checklist, TSC-40), 40-
poloţkový sebeposuzovací dotazník (Cronbachovo alfa 0,91 a test-retest reli-
abilita 0,88). 
Biochemická měření 
Vzorek 5ml periferní ţilní krve byl odebrán v klidových podmínkách mezi 
7:30 a 8:00. Nemocní byli poţádáni, aby po probuzení před odběrem nekou-
řili, nejedli a vynechali náročnou fyzickou aktivitu. Vzorky byly ihned po 
odběru transportovány v chladícím boxu (s teplotou cca 4 ˚C) do laboratoře 
Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze, 
kde byly stanoveny turbidimetricky hladiny CRP a imunoradiometricky hla-
diny IL-6 a TNF-α. 
Kompozitní index imunitních ukazatelŧ 
Pro výpočet kompozitního indexu imunitních ukazatelŧ byly hodnoty CRP, 
IL-6 a TNF-α rozděleny na skupiny pod a nad mediánem. Hodnotám pod 
mediánem byl přiřazen index 1, hodnotám nad mediánem index 3. Vzhledem 
k vícečetným případŧm s hodnotou CRP shodnou s mediánem, byl těmto 
případŧm přiřazen index 2. Kompozitní index byl získán jako součet indexŧ 
CRP, IL-6 a TNF-α pro daného pacienta. Krajní hodnoty byly označeny jako 
„nízký― a „vysoký― kompozitní index, střední hodnoty jako „střední― kompo-
zitní index. 
Statistické zpracování 
K statistickým výpočtŧm byl pouţit program Statistica (verze 6.0). Zpraco-
vání psychometrických a biochemických údajŧ zahrnovalo prŧměr, směro-
datnou odchylku, Mann-Whitneyho test pro nezávislé vzorky a Spearmanŧv 
korelační koeficient. 

Výsledky 
(Hypotéza 1) Skupinu pacientŧ s těţkou depresí (Skupina 1, BDI-II≥29 bodŧ) 
tvořilo 34 pacientŧ, skupinu pacientŧ se středně těţkou a lehkou depresí 
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(Skupina 2, BDI-II≤28) tvořilo 35 pacientŧ. Sloţení pacientŧ se statisticky 
nelišilo ve věku ani v zastoupení pohlaví. 
Mann-Whitneyho test mezi Skupinou 1 a Skupinou 2 prokázal statisticky 
významný rozdíl v hodnotách TSC-40 a v hladinách CRP a IL-6. (Tabulka 1) 

Tabulka 1 
Srovnání Skupin 1 a 2 v parametru TSC-40 a jednotlivých sledovaných imu-
nitních ukazatelích. MW-test = Mann-Whitneyho test 

 Skupina 1 
průměr±S.D. 

Skupina 2 
průměr±S.D. 

MW-test 

     Z                        p  

TSC-40 57,45±19,6 39,82±18,39    3,49 0,000 

CRP 3,28±3,2 3,46±9,15    2,28 0,022 

IL-6 26,88±10,36 22,19±13,71    2,02 0,042 

TNF-α 23,98±41,64 13,60±7,87     0,48 0,630 

 
Ve Skupině 1 ukazuje Spearmanŧv korelační koeficient na statisticky signifi-
kantní negativní korelaci mezi TSC-40 a IL-6 a TNF-α. V skupině 2 nebyly 
prokázány významné korelace mezi sledovanými parametry (Tabulka 2 a 
Tabulka 3). 

Tabulka 2 
Spearmanovy korelace mezi výsledky psychometrických měření a hladinami 
imunitních ukazatelŧ ve Skupině 1 

 CRP IL-6 TNF-α 

BDI-II 0,07 0,01 -0,28 

TSC-40 -0,26 -0,36* -0,5** 
 

  * p < 0,05 
** p < 0,01 

Tabulka 3 
Spearmanovy korelace mezi výsledky psychometrických měření a hladinami 
imunitních ukazatelŧ ve Skupině 2 

 CRP IL-6 TNF-α 

BDI-II -0,14 0,00 0,11 

TSC-40 -0,04 -0,04 -0,13 

 
(Hypotéza 2) Ve skupině depresivních pacientŧ jako celku bylo 23 pacientŧ 
s nízkým, 32 se středním a 14 pacientŧ s vysokým kompozitním imunitním 
indexem. Byly prokázány signifikantní rozdíly v parametru BDI-II mezi sku-
pinami s nízkým a vysokým kompozitním indexem (rozdíl prŧměrŧ BDI-II 
=11, 64; p<0,05) a mezi skupinami se středním a vysokým kompozitním 
indexem (rozdíl prŧměrŧ BDI-II=10,76; p<0,05) (Graf 1) 
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Graf 1 
Rozdíly v tíţi depresivních příznakŧ (dle BDI-II) u pacientŧ s nízkým, střed-
ním a vysokým kompozitním indexem imunitních ukazatelŧ. Zobrazeny jsou 
hodnoty prŧměru s 95% konfidenčními intervaly. 

 

Závěr 
(Hypotéza 1) Ve srovnání se skupinou se středně těţkou a lehkou depresí je 
ve skupině pacientŧ s těţkou depresí prokázána významně vyšší zátěţ pří-
znaky souvisejícími se stresem, coţ je ve shodě s dosavadními nálezy i 
s modelem alostatické zátěţe. Tyto dvě skupiny se statisticky signifikantně 
liší v hladinách CRP a IL-6, vzhledem k malým rozdílŧm lze ale povaţovat 
závěr o změnách v jednotlivých zkoumaných imunitních ukazatelích za před-
běţný. Překvapující je zjištění, ţe ve skupině pacientŧ s těţkou depresí je 
přítomna významná negativní korelace mezi příznaky souvisejícími se stre-
sem (TSC-40) a hladinami IL-6 a TNF-α (navíc je dále přítomna negativní 
korelace mezi depresí (BDI-II) a TNF-α, i kdyţ nedosahuje statistické vý-
znamnosti (R=−0,28; p<0,11)). Tento nález je dle našich informací doku-
mentován v odborné literatuře poprvé a zasluhuje replikaci na širším vzorku. 
Poukazuje na moţný imunosupresivní efekt stresu u pacientŧ s těţkou depre-
sí a v kontextu cytokinového modelu deprese obrací pozornost na komplexní 
(nelineární) vztahy mezi mírou stresové expozice, tíţí deprese a aktivitou 
imunitního systému. 

Míra deprese v závislosti na hodnotě kompozitního indexu imunologických ukazatelů
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(Hypotéza 2) Kompozitní index imunitních ukazatelŧ diskriminoval skupiny 
pacientŧ, které měly významně rozdílnou tíţi depresivního onemocnění. 
Pokud se tento nález bude replikovat ve větší populaci, mŧţe být vhodným 
citlivým parametrem v longitudinálních studiích zaměřených na vztah de-
prese a imunitní dysregulace. 
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VLIV VARIABILITY CYP2D6 U PACIENTŮ S PRVNÍ EPIZODOU 
SCHIZOFRENIE LÉČENÝCH RISPERIDONEM 
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lika 

Summary 
EFFECT OF THE CYP2D6 VARIABILITY IN FIRST-EPISODE SCHIZO-
PHRENIA PATIENTS TREATED WITH RISPERIDONE 
Pharmacotherapy is a basic therapeutic modality in schizophrenia. One of 
the causes of variability in treatment response might be the difference in 
antipsychotic metabolisation. Risperidone is antipsychotic metabolised by 
2D6 isoenzyme of Cytochrome P-450 system. There are 4 phenotypic vari-
ants of CYP2D6 activity – ultra-rapid metaboliser (UM), extensive metabo-
liser (EM), intermediate metaboliser (IM) and poor metaboliser (PM).  
The aim of our study was to analyse possible practical significance of 
CYP2D6 activity variability in patients with first-episode schizophrenia 
treated with risperidone. 
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In 35 patients genotype of CYP2D6 was determined using an automatic se-
quencing of DNA isolated from peripheral leukocytes. PANSS score in one-
week intervals, response, drop-out rates and rates of patients using co-
medication were monitored. 
PM showed the lowest response rate and the highest drop-out rate. Only the 
difference in response rate between PM and EM group was close to statistical 
significance. PM group also showed significantly highest decline in PANSS 
score during risperidone treatment. In PM group there was the trend of the 
highest percentage of patients using antiparcinsonics possibly due to 
a risperidone adverse effects. Our results suggest that PM status might be 
a negative predictive factor for successful risperidone treatment in first-
episode schizophrenia patients. 
Keywords: pharmacogenetics, schizophrenia, CYP2D6, risperidone 
 
Úvod 
Jedna z moţných příčin variability léčebné odpovědi na antipsychotika mŧţe 
být rozdílná metabolizace těchto látek u rŧzných pacientŧ. Jedním 
z nejdŧleţitějších enzymŧ metabolizujících antipsychotika je CYP2D6, který 
metabolizuje mj. neohesperidin, haloperidol, chlorpromazin a aripiprazol 
[1]. 
CYP2D6 má 4 fenotypické varianty. Ultra-rychlý metabolizátor (Ultra-rapid 
metaboliser, UM) vykazuje nejvyšší a více neţ dvojnásobnou aktivitu oproti 
nejčastější variantě, kterou je Extenzivní metabolizátor (Extensive metaboli-
ser, EM). Pomalý metabolizátor (Poor metaboliser, PM) vykazuje prakticky 
nulovou aktivitu CYP2D6. Intermediární metabolizátor (Intermediate meta-
boliser, IM) pak leţí v aktivitě mezi skupinami EM a PM. 
Gen CYP2D6 leţí na 22. chromosomu. Dŧsledkem mutace mohou vzniknout 
alely, které podmiňují expresi plně funkčního, částečně funkčního nebo ne-
funkčního enzymu. Podle nejčastěji uţívaného schématu mají EM alespoň 1 
plně funkční alelu genu pro CYP2D6, PM mají obě alely podmiňující ne-
funkční enzym, IM mají alespoň jednu alelu podmiňující částečně funkční 
enzym, UM mají multiplikaci plně funkční alely [2].  
Risperidon je antipsychotikum první volby při léčbě schizofrenie. Je prefe-
renčně metabolizován CYP2D6 na 9OH-risperidon. Risperidon a 9OH-
risperidon se liší v afinitě k některým receptorŧm [3] a k p-glykoproteinu, 
coţ je efluxní pumpa vyčerpávající xenobiotika z mozku skrz hematoencefa-
lickou bariéru [2]. 9OH-risperidon má vyšší afinitu k p-glykoproteinu, to má 
za následek, ţe se jeví, jakoby procházel hematoencefalickou bariérou obtíţ-
něji. U PM a v menší míře u IM lze tedy očekávat vyšší účinnosti risperidonu 
a vyšší incidenci a tíţi neţádoucích účinkŧ. U UM tomu bude naopak – lze 
očekávat niţší účinnost risperidonu. 
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Cíle 
Cílem studie bylo zhodnotit praktický dopad variability aktivity CYP2D6 
u pacientŧ s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem. 

Metody 
Do studie byly zařazení pacienti hospitalizovaní na Psychiatrické klinice Fa-
kultní nemocnice Brno. Vstupní kritéria byla: diagnóza F20 nebo F23 dle 
diagnostických kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí 10 pro výzkum, věk 
18 – 60 let, podpis informovaného souhlasu, absence předchozí léčby psy-
chofarmaky, zahájení léčby risperidonem. Vylučovací kritéria byla: hospitali-
zace proti vŧli, zbavení zpŧsobilosti k právním úkonŧm, kontraindikace uţití 
risperidonu. 
Pacienti byli sledováni 2 – 8 týdnŧ. Sledování bylo ukončeno ve chvíli pro-
puštění pacienta nebo ukončení léčby risperidonem. Při zahájení sledování, 
v týdenních intervalech a při ukončení byla sledována tíţe symptomŧ schi-
zofrenie škálou PANSS, dávky risperidonu a uţívané komedikace (antipar-
kinsonika, benzodiazepiny, sedativní antipsychotika, injekce aplikována pro 
akutní neklid). Z těchto údajŧ byl získán procentuální úbytek ve škále 
PANSS, poměr respondérŧ (alespoň 30% redukce v hodnotě PANSS), poměr 
drop-outŧ (předčasného ukončení léčby) a poměr pacientŧ uţívajících rŧz-
nou komedikaci. 
V prŧběhu hospitalizace byl proveden rovněţ odběr ke genetickému vyšetře-
ní ke stanovení genotypu CYP2D6. DNA byla izolována z lymfocytŧ periferní 
krve pomocí automatického izolátoru Magna Pure (Roche). Genotyp 
CYP2D6 byl stanoven přímou sekvenací genu. 
Ke statistickému hodnocení úbytku ve škále PANSS byl uţit t-test, k hodno-
cení rozdílŧ poměrŧ respondérŧ, drop-outŧ a poměrŧ pacientŧ uţívajících 
rŧznou komedikaci byl uţit Fisherŧv exaktní test. 

Výsledky 
Do studie bylo zařazeno celkem 35 pacientŧ. Mezi těmito pacienti byl zjištěn 
1 UM (2,8 %), 22 EM (62,85 %), 7 IM (20 %) a 5 PM (14,28 %). 
Prŧměrný procentuální úbytek ve škále PANSS v prŧběhu léčby risperido-
nem za hospitalizace byl u EM 39,11 %, IM 35,16 % u PM 12,78 %. Rozdíl 
mezi PM a EM se v tomto ohledu blíţil statistické významnosti dle t-testu 
(p=0,06).  
Poměry respondérŧ byly UM 100 %, EM 86,36 %, IM 71,42 %, PM 40 %. 
Statistické významnosti se blíţil pouze rozdíl v poměru pacientŧ dosahujících 
responze mezi PM a EM (p = 0,056).  
Poměry drop-outŧ byly UM 0 %, EM 50 %, IM 71,42 %, PM 80 %. PM vyka-
zovali nejvyšší poměr drop-outŧ mezi všemi skupinami. Ţádný z rozdílŧ však 
nedosáhl statistické významnosti.  
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Počty a poměry pacientŧ uţívajících antiparkinsonika byly UM 0 %, EM 
36,36 %, IM 28,57 %, PM 80 %. PM vykazovali nejvyšší poměr pacientŧ uţí-
vajících antiparkinsonika. Rozdíl však nedosahoval statistické významnosti, 
nejvíc se jí blíţil rozdíl mezi EM a PM (p = 0,13).  
Počty a poměry pacientŧ uţívajících benzodiazepiny byly UM 100 %, EM 
81,81 %, IM 85,71 %, PM 100 %; u sedativních antipsychotik poměry byly 
UM 0 %, EM 36,36 %, IM 42,85 %, PM 40 % a u medikace uţité injekčně pro 
akutní neklid UM 100 %, EM 22,72 %, IM 42,85 %, PM 20 %. V tomto ohle-
du nebyl nalezen ţádný statisticky významný rozdíl. 

Závěr 
Z výsledkŧ plyne, ţe mezi skupinami pacientŧ s rozdílnou aktivitou CYP2D6 
existuje kontinuum co se týče responze a poměru pacientŧ předčasně ukon-
čujících léčbu risperidonem. U pacientŧ s vyšší aktivitou CYP2D6 byl zjištěn 
větší úbytek symptomŧ na škále PANSS, větší poměr pacientŧ dosahujících 
response a niţší poměr pacientŧ předčasně ukončujících léčbu risperidonem. 
Výsledky však povětšinou nedosahovaly statistické významnosti i kdyţ, 
zejména rozdíl mezi PM a EM, se jí blíţil. Mezi PM také byl největší poměr 
pacientŧ vyţadujících přídatnou medikaci antiparkinsoniky, pravděpodobně 
v dŧsledku neţádoucích účinkŧ risperidonu. Rozdíly u jiné komedikace byly 
veskrze nevýznamné. 
Z uvedených skutečností plyne, ţe PM je pravděpodobně faktor predikující 
vyšší výskyt neţádoucích účinkŧ risperidonu a tedy niţší pravděpodobnost 
úspěšné terapie risperidonem oproti pacientŧm s vyšší aktivitou CYP2D6. 
 
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. NR 9676-4/2008: Vliv farma-
kogenetických a farmakokinetických faktorŧ na účinnost a bezpečnost tera-
pie prvních epizod schizofrenie. 
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Summary 
PREFRONTAL STIMULATION AND ITS NEURONAL CORRELATES IN 
SCHIZOPHRENIA 
Despite the development of the second generation antipsychotic drugs, 
treatment-resistant symptoms still represent a serious problem in schizo-
phrenia. Currently, there is evidence from clinical studies suggesting that 
treatment with repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) may 
improve negative symptoms of schizophrenia. According to the conclusions 
of recent meta-analyses the effect size of the high frequency rTMS stimula-
tion over the left prefrontal cortex in the treatment of negative symptoms of 
schizophrenia is thought to be mild to moderate (Cohen's d=0.43 to 0.68). 
Future studies should be primarily focused not only on the refinement of 
stimulation parameters with a special effort to maximize their therapeutical 
potential, but also on the neuronal changes associated with rTMS treatment. 
Key words: repetitive transcranial magnetic stimulation, treatment, fMRI, 
negative symptoms, schizophrenia 
 
Úvod 
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) představuje nefar-
makologickou moţnost ovlivnění intenzity negativních příznakŧ schizofre-
nie. Z meta-analýz vyplývá, ţe effect size velikosti účinku rTMS je mírný aţ 
střední (d=0,43 aţ 0,68) dle charakteru zařazených studií do statistické ana-
lýzy. Lze shrnout, ţe vyšší pravděpodobnost účinnosti rTMS na negativní 
příznaky bude při pouţití 10 Hz stimulační frekvence po delší dobu stimulace 
v rozsahu alespoň tří, ideálně potom čtyř aţ šesti týdnŧ. Dosud jen minimum 
studií kombinovalo získaná behaviorální data s výsledky funkčního zobrazo-
vání. Provedené práce nenalezly souvislost mezi redukcí intenzity negativ-
ních příznakŧ a změnou neuronální aktivity mozku. Vysvětlení je moţné 
spatřovat v nízkém počtu zařazených pacientŧ či nedostatečnou senzitivitou 
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pouţitých funkčních zobrazovacích metod mozku. Z tohoto dŧvodu byla pou-
ţita fMRI k zachycení změny intenzity signálu BOLD v prŧběhu stimulační 
léčby a jejím vlivu k ústupu negativní symptomatologie či restituci funkcí 
pracovní paměti. 
Studie funkčních neurozobrazovacích metod ukazují na spojitost mezi hy-
pofrontalitou a negativními příznaky schizofrenie. Narušená dopaminergní 
neurotransmise byla u schizofrenie opakovaně popsaná. Aktivita dopamino-
vých neuronŧ je modulována i prefrontálním kortexem (PFC) a to prostřed-
nictvím aktivační a inhibiční dráhy. Zatímco funkce aktivační dráhy je zpro-
středkována přes přímé i nepřímé glutamátergní projekce do dopaminových 
neuronŧ, inhibiční dráha je modulována přes prefrontální glutamátergní 
eferentní zakončení na GABAergních (gama-aminomáselná kyselina) inter-
neuronech a striatomezencefalických GABA neuronech. Model duální modu-
lace mezolimbického dopaminergního systému prostřednictvím PFC byl 
podpořen i závěry studií, které prokázaly, ţe extracellulární koncentrace 
dopaminu v ncl. accumbens se zvyšuje nebo sniţuje v závislosti na vyso-
kofrekvenční nebo nízkofrekvenční stimulaci PFC. Preklinické studie rovněţ 
prokázaly nezbytnost intaktní funkce dopaminových D1 receptorŧ pro opti-
mální výkon PFC. Uvedené skutečnosti vedou k hypotéze, ţe deficit prefron-
tální dopaminergní neurotransmise zprostředkovaný dopaminovými D1 re-
ceptory mŧţe být klíčovým etiopatogenetickým podkladem negativních pří-
znakŧ u schizofrenie.  
 
Zpŧsob účinku rTMS na etiopatogenezi negativních příznakŧ není zcela jed-
noznačně objasněn. Bylo však opakovaně prokázáno, ţe rTMS o vysoké frek-
venci (10 aţ 20Hz) zvyšuje mozkovou excitabilitu, zatímco nízkofrekvenční 
(<1Hz) ji sniţuje. Animální modely rovněţ ukazují, ţe rTMS zvyšuje hustotu 
NMDA (N-methyl D-aspartát) receptorŧ a to jiţ po jediné stimulaci. Studie 
s 5Hz stimulací levého primárního somatosenzorického kortexu prokázala 
zvýšení kortikální excitability právě prostřednictvím aktivace NMDA recep-
torŧ. Lze se proto domnívat, ţe rTMS mŧţe pŧsobit jako agonista NMDA 
receptorŧ v PFC, pokud je vysokofrekvenční stimulace aplikována právě na 
tuto mozkovou oblast. Po vysokofrekvenční stimulaci dochází rovněţ k up-
regulaci beta adrenergních a serotoninových 5HT1A a 5HT2 receptorŧ. Ani-
mální i humální studie také prokázaly, ţe vysokofrekvenční rTMS aplikovaná 
nad oblastí levého PFC moduluje uvolnění dopaminu v mezolimbickém a 
mezostriatálním systému mozku. Selektivní zvýšení koncentrace extracellu-
lárního dopaminu v dorzálním striatu a ncl. accumbens bylo opakovaně na-
lezeno v animálních studiích. Signifikantní zvýšení koncentrace dopaminu se 
také objevilo v extracellulárním prostoru ncl. caudata a levého putamen 
u lidí v PET (pozitronová emismí tomografie) studiích. Pozitivní vliv rTMS 
na negativní příznaky schizofrenie je proto spatřován zejména ve schopnosti 
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restituce prefrontálního hypometabolismu modulací perfuze, mozkového 
metabolismu a neuronální excitability. 

Cíl studie 
Prokázat případnou souvislost mezi dynamikou neuronální aktivity mozku a 
změnou intenzity negativních příznakŧ schizofrenie pŧsobením vyso-
kofrekvenční repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) 
v podmínkách dvojitě zaslepené, randomizované studie. 

Metodika 
Vyšetřovaný soubor (dg.: schizofrenie, N=30) byl rozdělen na dvě podskupi-
ny pomocí generátoru náhodných čísel. První podskupina (N=20) byla léče-
na skutečnou rTMS, druhá (N=10) placebovou (tzv. sham) rTMS. Placebová 
stimulace byla zajištěna placebovou, „sham― stimulační cívkou. Před a po 
léčbě rTMS podstoupili pacienti fMRI vyšetření. Vyhodnocení dat fMRI 
včetně výkonu v kognitivním paradigmatu VFT (verbal fluency task: test 
slovní plynulosti specificky aktivující prefrontální kortex), hodnocení psy-
chopatologie (PANSS) a provádění rTMS bylo navzájem zaslepené. Vizuální 
forma úkolu VFT byla realizována formou blokového uspořádání ABAB, kde 
A označuje aktivní blok (generování slov) a B označuje klidový blok (pacient 
leţí v klidu, relaxuje). Pacient byl před započetím měření instruován vymýš-
let co největší mnoţství slov v českém jazyce. Pro pět aktivních blokŧ budou 
pouţita písmena N, K, P, O a I. Akvizice byla provedena na 1,5 T MR přístroji 
Siemens Symphony. Funkční snímky byly získány pomocí echoplanární sek-
vence (EPI) citlivé na BOLD (blood oxygenation level dependent) kontrast 
s parametry: TR (perioda skenŧ) = 4520 ms; TE = 40 ms; FOV = 220 mm; 
flip angle = 90°; rozlišení 64 x 64; tloušťka vrstvy 3,5 mm; 32 transverzálních 
řezŧ na sken (objem). Série funkčních snímkŧ sestávala ze 71 skenŧ s celko-
vým trváním 5 minut a 20 sekund. Po sérii funkčních snímkŧ byla provedena 
akvizice anatomických T1-váţených snímkŧ ve vysokém rozlišení s paramet-
ry: 160 sagitálních řezŧ; tloušťka řezu 1,17 mm; interpolované rozlišení 512 x 
512; TR = 1700 ms; TE = 3,96 ms; FOV = 246 mm; flip angle 15°; délka trvá-
ní 7 minut a 17 sekund. Analýza byla provedena metodou statistického para-
metrického mapování v programu SPM5 (www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). Data 
byla předzpracována pomocí následujících operací: korekce pohybu; norma-
lizace do standardního anatomického prostoru dle MNI šablony; prostorové 
vyhlazení Gaussovským filtrem s FWHM (šířka v poloviční výšce) 8 mm. 
Statistická analýza byla realizována pomocí obecného lineárního modelu. 
Regresor zájmu byl vytvořen konvolucí prŧběhu stimulace s impulsní ode-
zvou hemodynamického systému předdefinovanou v programu SPM5. Bě-
hem statistického zpracování byla provedena filtrace horní propustí s cut-off 
periodou 128 s a dále korekce autokorelací v časovém prŧběhu pomocí AR 
modelu implementovaného v SPM5. Specifická hypotéza (aktivita při gene-

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
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rování slov > aktivita v klidu) byla testována pomocí t-testu. Skupinové srov-
nání a korelace s klinickými daty bylo provedeny pomocí tzv. random-effect 
analýzy implementované v SPM5. rTMS byla prováděna přístrojem Magstim 
Super Rapid dle platných klinických i bezpečnostních doporučení s těmito 
parametry: lokalizace aplikace (levý dorzolaterální prefrontální kortex), in-
tenzita magnetické stimulace (110% motorického prahu), frekvence stimula-
ce (10Hz), trvání série pulzŧ (10 sec.), intervaly mezi sekvencemi (30 sec.) a 
celkový počet aplikovaných stimulŧ (1500). Neúčinnost placebové rTMS byla 
zajištěna placebovou stimulační cívkou.  

Výsledky 
Skutečná 10Hz rTMS statisticky významněji sníţila závaţnost negativních 
příznakŧ schizofrenie oproti němé stimulaci. Skutečná rTMS rovněţ statis-
ticky významněji zlepšila výkon ve VFT oproti němé stimulaci. Avšak zlepše-
ni negativních příznakŧ či výkonu ve VFT během skutečné rTMS nebylo do-
provázeno zvýšením aktivace jejich neuronového substrátu.  

Závěr 
Augmentace antipsychotik vysokofrekvenční rTMS aplikovanou nad oblastí 
levého PFC vedla ke klinicky významnému sníţení závaţnosti negativních 
příznakŧ, statisticky významnému zlepšení výkonu v pracovní paměti 
u schizofrenie, ovšem bez změny aktivace příslušného neuronálního substrá-
tu. Vzájemná kombinace rTMS a funkčních neurozobrazovacích metod moz-
ku mŧţe jednak pomoci objasnit etiopatogenezi duševních poruch, ale 
zejména potom mechanizmus účinku, kterým stimulační techniky mozek 
ovlivňují. 
Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem Ministerstva školství, mlá-
deţe a tělovýchovy ČR MSM0021622404 a grantem IGA MZ ČR č. 9890-4. 
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NEUROBIOLOGICKÉ ASPEKTY PANICKÉ PORUCHY 
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Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Uni-
versity Palackého v Olomouci, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Česká re-
publika 

Summary 
Panic disorder is characterized by the occurrence of spontaneous panic at-
tacks, resulting in persistent worry about having another attack and avoid-
ance of situations in which an attack is felt likely or feared. Patients with 
panic disorder typically exhibit increased baseline physiological arousal in 
laboratory setting; they exhibit abnormal respiratory measures, increased 
heart rate, heightened EMG activity, and enhanced levels of skin conduc-
tance. The neuroanatomical model covered clinical phenomena of unex-
pected panic attacks (discharge of brain stem nuclei), anticipatory anxiety 
(limbic activation and kindling) and avoidance (medial prefrontal cortical 
activation). Several functional neuroimaging studies of panic disorder have 
been carried out up to date. Some of them were resting state studies, some 
conducted after cognitive activation or panic attack provocation. Resting 
state PET studies demonstrated a decreased left-to-right ratio of parahippo-
campal regional cerebral blood flow (rCBF) in lactate-sensitive, unmedicated 
patients with panic disorder compared with normal control. The autonomic 
nervous systems seem to be intimately involved in the initiation and mani-
festation of panic attacks. Patients with panic disorder have higher baseline 
heart rate and periods of tachycardia which coincide with panic symptoms. 
On the other side patients with panic disorder had decreased heart rate vari-
ability and substantial reduction in the high-frequency peaks (HF) of the 
power spectrum densities. Some studies demonstrate a lower autonomic 
activity in panic disorder patients measured during the changes of postural 
position in comparison with healthy controls and tendency to increase this 
autonomic power during the treatment. There was lack of EEG studies in 
panic disorder. In QEEG there were found in patients with panic disorder 
a decrease in inter-hemispheric prefrontal and frontal coherence in compare 
with healthy controls and in both sides intra-hemispheric prefronto-frontal 
areas. These data provide further support for the hypothesis of frontal brain 
asymmetry in panic disorder patients. 
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Dominujícím projevem panické poruchy jsou opakované záchvaty masivní 
úzkosti, které nejsou omezeny na ţádnou konkrétní situaci. Na panickou 
ataku často navazuje trvalý strach z dalšího záchvatu. Jde zpravidla o chro-
nickou poruchu, která je spojená s váţným utrpením pacienta a handicapy 
v ţivotě. Celoţivotní prevalence panické poruchy je mezi 1,5–3,0 %. Obvykle 
začíná v období mezí 15. aţ 24. rokem, druhý vrchol je mezi 45. Aţ 54. rokem. 
Je dvakrát častější u ţen neţ u muţŧ. 
I kdyţ pečlivě kontrolovaných studií genetických faktorŧ u panické poruchy 
je velmi málo, výsledky podporují závěr, ţe tato porucha má zřetelnou gene-
tickou komponentu. Riziko onemocnění u příbuzných prvního stupně se 
pohybuje mezi 15-18 % u pacientŧ oproti 0-5% u kontrol. Jednovaječná dvoj-
čata mají jednoznačně vyšší konkordanci neţ dvojvaječná. Výzkum věnovaný 
biologickým aspektŧm panické poruchy došel k celé řadě nálezŧ, které se 
vědci snaţí interpretovat do ucelených hypotéz.  
Studie neuroendokrinního systému ukazují celou řadu abnormit – zejména 
je uvaţována dysregulace v noradrenergním systému (zvýšené firing rate 
v locus coeruleus) v serotonergním systému (zejména v nucleus raphe, hip-
pocampu a amygdale) a v dopaminergním systému (ve frontoorbitálním 
kortexu). Pro tyto dysregulace svědčí řada provokačních studií s látkami 
navozujícími paniku (panikogeny: laktát, johimbin, fenfluramin, isoprotere-
nolol, kofein atd.). Dále je uvaţována dysfunkce GABAergního neurotransmi-
terového systému, zvýšená citlivost cholecystokininových receptorŧ, poruchy 
v regulaci CRH, neuropeptidu Y. Hypotéz vysvětlujících panickou poruchu 
z biologického hlediska je celá řada. O syntézu se pokusil Klein (1993). Podle 
jeho hypotézy pacienti trpící panickou poruchou mají abnormálně nízký práh 
pro pocity dušení a panické záchvaty jsou spouštěny jako „falešný poplach, ţe 
se dusím―. Klein předpokládá, ţe v retikulární formaci kmene existuje cent-
rum, které se „zapíná― v situaci ohroţení dušením. Pokud je toto centrum 
zvýšeně citlivé (hypersenzitivní) na určité podněty (jak somatické, tak psy-
chické), dochází k rozvoji falešného poplachu a organizmus reaguje jako ve 
stavu, kdy je doopravdy ohroţen dušením, tj. hyperventilací a panickou tou-
hou uniknout ze situace. 
Neuroanatomický model naznačuje, ţe příznaky panické ataky jsou výsled-
kem řady biologických abnormit ve struktuře a fungování mozku. Opakova-
ným nálezem je hyperaktivita amygdaly na specifické stresové podněty a 
sníţená aktivita prefrontální kŧry, která nedokáţe hyperaktivní limbický 
systém regulovat. O syntézu neuroanatomických nálezŧ se pokusil Gorman 
(1989) a svŧj model stále aktualizuje podle nálezŧ neurozobrazovacích me-
tod. Senzorický podnět na podmíněný stimulus prochází přes přední thala-
mus dále do laterálního jádra amygdaly a odtud do centrálního jádra amyg-
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daly. Centrální jádro hraje hlavní roli v regulaci autonomní a behaviorální 
odpovědi. Eferentní vlákna jdoucí z centrálního jádra ovlivňují mnoho struk-
tur: laterální jádro hypotalamu (zodpovědné za aktivaci sympatické části 
autonomního nervového systému), paraventrikulární jádro hypotalamu (ří-
dící zvýšené uvolňování kortikoidŧ), locus ceruleus (zodpovědného za uvol-
ňování noradrenalinu), parabrachiální plexus (regulující dechovou frekven-
ci), periaqueduktální šedá hmota (zodpovědná za behaviorální odpověď). 
Amygdala dále získává informace z oblasti mozkového kmene, senzorického 
thalamu a korových oblastí. Dŧleţitá jsou i vzájemná spojení mezi amygda-
lou, prefrontálním kortexem, insulou, senzorickým talamem a primární so-
matosenzorickou kŧrou. Gormanŧv model navazuje na řadu nálezŧ z neu-
rozobrazovacích studií. V naší PET studii léčba SSRI i KBT vedla ke změně 
rozdílu pravo – levého vychytávání 18FDG PET v prefrontálních a temporál-
ních lalocích (Praško et al. 2004). 
Autonomní nervový systém vykazuje relativně zvýšený tonus sympatiku proti 
parasympatiku, pomalu se adaptuje na opakované podněty a reaguje pře-
hnaně i na mírné podněty související s typickými spouštěči, nedostatečně 
však na nespecifické stresory. Ačkoliv nálezy nejsou zcela konsistentní, větši-
na autorŧ popisuje zvýšenou srdeční frekvenci, redukci vysokofrekvenčního 
pásma (HF) spektrální analýzy EKG a sníţení variability srdečního tepu 
(HRV) u pacientŧ s panickou poruchou ve srovnání se zdravými kontrolami 
(Praško et al. 2011), coţ souvisí s vyšší prevalenci hypertenze a kardiovasku-
lárních onemocnění v prŧběhu ţivota.  
V EEG nálezech je u pacientŧ s panickou poruchou očekávaným nálezem 
hyperaktivita pravého frontálního laloku, protoţe pravé hemisféra je domi-
nantní při aktivizaci autonomního nervového systému v prŧběhu zaţívání 
emocí a právě autonomní nervový systém hraje zásadní roli v klinickém ob-
raze panické poruchy, a dále je pravá hemisféra odpovědná za vyhýbavé cho-
vání. Výzkum se také ubírá směrem hledání genetické predispozice rozvoje 
frontální asymetrie. V této souvislosti jsou zkoumány geny serotonergního 
systému – HTR1a, HTR2a a HTTLPR. Gen pro 5HTR1a zdá být zodpovědný 
za relativně vyšší frontální aktivitu vpravo, u dalších dvou genŧ byla proká-
zána asymetrie pouze ve srovnání elektrod F 7 a F 8, vţdy vyšší vpravo. Po-
moci QEEG byla ve frontálním alfa pásmu zjištěna u pacientŧ s panickou 
poruchou asymetrie. Pacienti s panickou poruchou jeví niţší stupeň inter-
hemisferální funkční konektivity ve frontálních oblastech a intra-
hemisferické funkční konektivity v obou temporálních oblastech oboustran-
ně. Podobně PET studie většinou detekovaly levo-pravou asymetrii v oblasti 
hipokampální (pravostranná hyperaktivita), parahipokampální a dolního 
prefrontálního kortexu. V naší QEEG studii jsme porovnávali zdravé kontro-
ly a pacienty s panickou poruchou bez medikace a s medikací (Šoš et al. 
2007, Praško et al. 2007). U pacientŧ byl zjištěn pokles inter-hemisferální 
prefrontální a frontální koherence proti kontrolám a na obou stranách 
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v intra-hemisferálních prefronto-frontálních oblastech. Tyto nálezy přinášejí 
další podporu hypotézy o frontální asymetrii u pacientŧ s panickou poru-
chou. Moderní metodou, umoţňující odhad zdroje EEG signálu v jednotli-
vých voxelech mozkové kŧry je sLORETA (standardizovaná elektromagne-
tická tomografie s nízkým rozlišením). Jedna recentní studie zkoumala 14 
pacientŧ s panickou poruchou s i bez agorafobie pomocí této metody. Vý-
sledkem byl nález zvýšené Beta 1 a Beta 2 aktivity (povaţované za excitační 
aktivitu) v laterální prefrontální kŧře, více vpravo (Kopřivová et al. 2009).  
Další zajímavou prací je studie Nishimury a spolupracovníkŧ, který za pomo-
cí Blízké infračervené spektroskopie NIRS (Near-infrared spectroscopy) sle-
doval koncentraci oxygenovaného a deoxygenovaného hemoglobinu 
v prŧběhu testu verbální fluence. Zjistili, ţe koncentrace oxygenováného 
hemoglobinu v levém spodním frontálním laloku je pacientŧ s panickou po-
ruchou významně niţší neţ u zdravých kontrol. Zdá se tedy, ţe oblast levého 
frontálního laloku je změněná u pacientŧ trpících panickou poruchou 
(Nishimura et al. 2007). 
 
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS 10301-3/2009 
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OSOBNOSTNÍ PROFIL ČESKÝCH MUŢŮ ZÁVISLÝCH NA ME-
TAMFETAMINU DLE DOTAZNÍKU TCI A VLIV POLYMORFISMU 
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L. Hosák1, M. Preiss2, M. Beránek3, J. Baţant1, A. Tibenská1, 
E. Čermáková4 
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Summary 
TEMPERAMENT AND CHARACTER INVENTORY PERSONALITY PRO-
FILE IN CZECH MALES DEPENDENT ON METHAMPHETAMINE, AND 
THE ROLE OF CATECHOL-O-METHYLTRANSFERASE VAL158MET 
POLYMORPHISM 
Aims: Dopaminergic system is the neurochemical basis of certain personality 
features as well as addictive behavior in humans. The aim of the study was to 
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compare Cloninger‘s Temperament and Character Inventory personality 
profile of Czech males dependent on methamphetamine with healthy sub-
jects, and to establish a potential role of the catechol-O-methyltransferase 
gene Val158Met polymorphism in personality features of the patients. 
Methods: The patients dependent on methamphetamine were 45 Czech 
males at the average age 25.8±4.8 years. They mostly applied metham-
phetamine intravenously (N=38) with the average time span for metham-
phetamine abuse of 7±3.1 years. We matched healthy volunteers (N=45) with 
the patients based on gender and age. 
Results: Most of the personality dimensions were significantly (P=0.046-
0.000000) different in the patients as compared to healthy controls. 
The patients scored higher in novelty seeking, harm avoidance, and self-
transcendence. Reward dependence, self-directedness, and cooperativeness 
were more expressed in healthy subjects. The catechol-O-methyltransferase 
gene Val158Met polymorphism had a significant (P=0.03-0.008) impact on 
novelty seeking and self-transcendence in the patients. 
Conclusion: Our results suggest a significant role of dopaminergic neuro-
transmission in personality features and addictive behavior in Czech male 
subjects dependent on methamphetamine, and may serve for future preven-
tative and therapeutic measures. 
Key words: catechol-O-methyltransferase, dopamine, genetic polymorphism, 
methamphetamine dependence, personality 
 
Úvod 
V České republice je na metamfetaminu závislých přibliţně 25 000 osob. 
Cloningerŧv dotazník osobnosti TCI (Temperament and Character Invento-
ry) zahrnuje čtyři dimenze temperamentu (vyhledávání nového, NS; vyhýbá-
ní se poškození, HA; závislost na odměně, RD; persistence, PS) a tři dimenze 
charakteru (sebeřízení, SD; spolupráce, CO; sebepřesaţení, ST). Osobnost 
nemocného ovlivňuje jeho rozvoj závislosti na drogách i účinnost léčebného 
procesu. 
Katechol-O-methyltransferáza (COMT) katalyzuje inaktivaci dopaminu a 
noradrenalinu. V mozku má význam zejména v prefrontálním kortexu. 
COMT je kódován na chromozomu 22q. Polymorfismus G/A na čtvrtém exo-
nu vede k umístění aminokyseliny Val nebo Met na 158. místě bílkovinného 
řetězce enzymu COMT. Homozygoté Val/Val mají vyšší aktivitu COMT opro-
ti homozygotŧm Met/Met, rozdíly jsou aţ čtyřnásobné. 

Cíle 
Cílem práce bylo srovnat osobnostní profil TCI Českých muţŧ závislých na 
metamfetaminu oproti duševně zdravým dobrovolníkŧm a rovněţ určit po-
tenciální roli polymorfismu Val158Met genu pro COMT na utváření osobnos-
ti osob, závislých na metamfetaminu. 
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Metody 
Po výzkum byli vybráni pacienti, závislí na metamfetaminu, léčení v Léčebně 
návykových nemocí Nechanice. Zdraví dobrovolníci, přiřazení k nemocným 
dle věku a pohlaví, byli vybírání v Psychiatrickém centru Praha. Pacienti i 
zdraví dobrovolníci byli vyšetření pomocí dotazníku TCI s 238 otázkami. 
DNA byla získávána z leukocytŧ pacientŧ, vyuţili jsme metodu polymerase 
chain reaction. 

Výsledky 

Soubor pacientů a zdravých dobrovolníků 
Do studie bylo zařazeno 45 muţŧ prŧměrného věku 25.8±4.8 let závislých na 
metamfetaminu. Třicet osm pacientŧ si aplikovalo MA nitroţilně. Prŧměrná 
doba zneuţívání metamfetaminu byla 7.0±3.1 let. Nejčastější dávka v jedné 
aplikaci činila 0.5 gramu (N=23). Nejčastější frekvence aplikace MA byla 
jednou denně (N=21). Genotypy COMT byly u pacientŧ rozloţeny takto: 
Met/Met N=17, Val/Met N=18 a Val/Val N=10. Čtyřicet pět muţŧ, kteří ne-
byli závislí na drogách či alkoholu, bylo přiřazeno k nemocným dle věku ja-
koţto soubor zdravých dobrovolníkŧ. 

Tabulka 1. Rozdíly skórů dimenzí TCI mezi muţi závislými na 
metamfetaminu a zdravými dobrovolníky v České republice 

Proměnná Průměr 
±S.D.  

Kontroly 
(N=45) 

Průměr 
±S.D.  

Pacienti 
(N=45) 

Medián 
Min-Max 
Kontroly 
(N=45) 

Medián 
Min-Max 
Pacienti 
(N=45) 

P 
(test) 

NS 17.7±4.6 25.4±4.6 18 (9-31) 26 (16-32) 0.000000 
(MWU) 

HA 10.1±6 17±6.3 9 (1-24) 17 (2-31) 0.000001 (TST) 

RD 16±3.4 14±4.5 17 (6-21) 14 (4-23) 0.02 (MWU) 

SD 33.4±7.1 20.8±7 35 (9-43) 20 (9-37) 0.000000 
(MWU) 

CO 33.7±5 26.4±7.7 35 (19-41) 28 (9-39) 0.0002 (KS) 

ST 12.5±6 16.6±5.8 12 (1-23) 16 (5-30) 0.002 (TST) 

PS 5.4±2 4.6±1.9 6 (2-8) 5 (0-8) 0.069 (MWU) 

KS – test Kolmogorov-Smirnov; MWU – test Mann-Whitney U; S.D. – smě-
rodatná odchylka; TST – T-Test 
NS – vyhledávání nového; HA – vyhýbání se poškození; RD – závislost na 
odměně; SD – sebeřízení; CO – spolupráce; ST – sebepřesaţení; PS – persis-
tence 
Srovnání pacientŧ závislých na metamfetaminu se zdravými dobrovolníky 
v dotazníku TCI 
Vyhledávání nového, vyhýbání se poškození a sebepřesaţení bylo významně 
vyšší u pacientŧ. Oproti tomu zdraví dobrovolníci skórovali významně více 
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v poloţkách závislost na odměně, sebeřízení a spolupráce, také u persistence 
byl zjištěn trend ke statisticky významnému rozdílu (Tabulka 1). 
 
Vliv polymorfismu Val158Met genu pro COMT na výsledky TCI u pacientŧ, 
závislých na metamfetaminu 
a) Jednotlivé genotypy COMT: 
NS (vyhledávání nového): Val/Val 22.1±1.3; Val/Met 27.1±1; Met/Met 
25.6±1 (P=0.018; ANOVA) 
ST (sebepřesaţení): Val/Val 13.1±1.8; Val/Met 17.3±1.3; Met/Met 17.9±1.4 
(P=0.09; ANOVA) 
b) Přítomnost či nepřítomnost alely Met: 
NS (vyhledávání nového): Přítomnost Met 26.4±4.1; Nepřítomnost Met 
22.1±4.7 (P=0.008; T-Test) 
ST (sebepřesaţení): Přítomnost Met 17.6±5.7; Nepřítomnost Met 13.1±5.1 
(P=0.03; T-Test) 

Diskuze a závěry 
Dle studie Golimbeta et al. u 130 duševně zdravých muţŧ a ţen v Rusku pří-
tomnost alely Met vede k vyšší potřebě vyhledávání nového. Obdobné vý-
sledky nalezli Demetrovics et al. v Maďarsku u 117 osob závislých na heroinu 
a 124 zdravých dobrovolníkŧ. Oproti tomu Tsai et al. v Číně zjistil vliv pří-
tomnosti alely Val na vyšší skór vyhledávání nového. Tyto mezinárodní roz-
díly mohou být vysvětlený rozdílným zastoupením alel Val a Met v rámci 
polymorfismu COMT u rŧzných etnik. 
Prŧlomová studie Benjamina et al. u 455 osob v Izraeli vedla k závěru, ţe 
kombinaci polymorfismŧ tří genŧ (dopaminový receptor D4, serotoninový 
transportér a COMT) ve své součinnosti ovlivňuje potřebu vyhledávání no-
vého. To naznačuje, ţe NS je dáno interakcí dopaminergního a serotoninové-
ho systému v mozku. 
Drabant et al. vyšetřovali genotypizaci Val158Met COMT, funkční magnetic-
kou rezonanci mozku a osobnostní dotazník u 101 zdravých osob v USA. 
Met/Met homozygoti vykazovali vyšší míru aktivity limbických a prefrontál-
ních oblastí. Je tedy moţné, ţe genetické faktory ovlivňující dopaminergní 
neurotransmisi mají vztah k prŧběhu emotivity u člověka. To mŧţe vést 
k případnému zneuţívání návykových látek. 
Uvedené poznatky mohou mít praktický dopad. Například léky modulující 
dopaminergní systém mohou být účinné u poruch jednání toxikomanŧ, spo-
jených s vyšší potřebou vyhledávat nové podněty (drogy). Serotonergní me-
dikace mŧţe pomoci u problémŧ, spojených s vyhýbáním se poškození. 
Další výzkum by měl zahrnovat rozsáhlejší genetická vyšetření (celogenomo-
vé scany) a hodnocení nepříznivých vlivŧ prostředí. 
 
Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906. 
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PORUCHA ČASOVÁNÍ V PATOGENEZE SCHIZOFRENIE 

O. Vinař 
Samostatná psychiatrická ordinace, Praha 8, Česká republika 
 
27 letého Pavla jsem viděl poprvé v březnu 2010. Nedostudoval práva a nikdy 
nebyl zaměstnán. Jedináček, otec lékař, matka podniká. Od svých dvaceti let 
postupně léčen osmi psychiatry ambulantně. Před třemi roky po tři týdny 
hospitalizován a léčen kognitivně behaviorální terapií, při propuštění uţíval 
150 mg clomipraminu a 6 mg levopromazinu na noc. Opětovaná sezení 
s rodiči, při kterých byla řešena atmosféra nadměrně vyjadřovaných emocí a 
manipulativní jednání pacienta. 
 
V prŧběhu posledních pěti let uţíval postupně 9 antidepresiv (mirtazapin, 
citalopram, moclobemid, escitalopram, trazodon, mianserin, venlafaxin, 
tianeptin a clomipramin), 8 antipsychotik (risperidon, olanzapin, ziprasidon, 
sulpirid, amisulprid, quetiapin, chlorpromazin a levopromazin), dále alpra-
zolam, bromazepam, clonazepam, buspiron, diazepam a hydroxyzin. Vţdy 
v nejrŧznějších dávkách, zpravidla ve vzájemných kombinacích. 
 
Během posledního 15 měsícŧ jsem do této řady přidal sertindol, zotepin, 
clozapin a venlafaxin. S výjimkou venlafaxinu pod neobvyklým generickým 
názvem, který si pacient o své újmě občas zvyšuje aţ na 425 mg/den, se má-
lokdy daří, aby uţíval jeden lék déle neţ 6 týdnŧ. Jistou nadějí na delší kúru 
má v poslední době asenapin, novější serotonin-dopaminové antipsychoti-
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kum (SDA), kde však zřejmě hraje roli skutečnost, ţe není u nás registrován a 
opatřil ho ze své iniciativy otec nemocného. 
 
Všechna vyjmenovaná psychofarmaka vedla zpravidla po svém nasazení po 
dobu dvou aţ tří týdnŧ ke zlepšení subjektivního stavu a k určité aktivaci 
adaptivního chování. Nepomohla ani repetitivní transkraniální magnetická 
stimulace.  
 
Při prvním mém setkání s pacientem je zpomalený, hypomimický Prvních asi 
40 minut si stěţuje na depresi a nedostatek energie: Přišel o všechno zdraví, 
strašně ho štve, ţe se nedokáţe bavit. Dny tráví nečinně, většinou leţí, pouští 
si do sluchátek hudbu. I to ho však unaví a musí potom odpočívat. Spí větši-
nou od 22 – 24 hodin do 7 – 8 hodin. Mnoho času stráví neobyčejně pečlivou 
péčí o svŧj zevnějšek, několikrát denně se holí ţiletkou, češe se a pomáduje 
vlasy.  
 
Někdy ho vezme otec autem do kavárny, tam stráví necelou hodinu a jedou 
nakoupit. Nemá problém s řízením auta, někdy veze do práce i matku.  
 
Teprve pak se svěří s příčinou své deprese a bezmoci. Je loutkou v rukách 
zlých ţenských, které k němu mluví, hovoří dokonce jeho ústy. Boj s nimi ho 
zcela vyčerpává. Znají jeho myšlenky a kdyţ se mu daří myslet samostatně a 
bez ovlivnění jeho myšlení, okamţitě mu podsunou, ţe jsou to jejich a ne jeho 
myšlenky. Potřebuje přičarovat do hlavy „tu správnou chemii, aby získal sílu 
a ubránil se jim. Nový lék mu vţdy dá naději, ţe se to snad podaří. Pak ho 
však zklamou a mají jen neţádoucí účinky. Dělají mu depresi a berou mu 
sílu. Není schizofrenik, nemá hlasy. Slyší jen to, co vyslovují jeho pusou. 
 
Je si totiţ vědom, ţe ty ţenské má jen ve své hlavě, nemŧţe se těch myšlenek 
zbavit, trpí OCD.  
 
Jen jedna z těch ţenských je hodná. Je to „Diana, kterou potřebuji, a proto to 
musí být reálné.― Kdyţ ona hovoří jeho ústy, je to příjemné. Radí mu, „abych 
přesně dodrţoval tu koupelnu, česání a holení, poněvadţ se tím budu lépe 
bránit těm zlým ţenským.― Věří jí, poněvadţ od dětství chtěl být dokonalý a 
usilovně se snaţil, aby vţdy bylo vše v pořádku. 
 
Vše začalo před osmi lety. Byl tehdy vŧdčí duší orchestru jeho vrstevníkŧ, ve 
kterém hrál na bicí nástroje. Jeden z členŧ orchestru, Petr, pŧvodně jeho 
nejlepší přítel, však začal jeho autoritu podkopávat, zesměšňoval ho a on 
nakonec orchestr opustil. Při tomto líčení se jeho obvykle tichá řeč se stane 
velmi hlasitou, afektivně nabitou. Rozhovoří se o Petrovi jako o velkém psy-
chopatovi, který patří do blázince. Nedovedl si představit, ţe je moţné, aby se 
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hluboké přátelství převrátilo do tak velké nenávisti. V afektu se zeptá se, zda 
je moţné, aby taková nenávist tady byla uţ „dřív, neţ jsem existoval.― 
  
Kdyţ jsem se opatrně snaţil, aby blíţe tento svŧj dotaz osvětlil, téměř ho to 
rozveselilo: „Vím, kam míříte. Ne, určitě nejsem nechtěné dítě. Matka otě-
hotněla aţ čtyři měsíce po svatbě.― Při jiném setkání se však pacient jakoby 
mimochodem zmíní, ţe jeho nemocí jsou vinni jeho rodiče, protoţe se neměl 
narodit.  
 
Dodnes má doma bubny a hraje na ně, kdyţ tím nikoho neruší, coţ je málo-
kdy. Hraje bicí part k hudbě, kterou poslouchá ve sluchátkách 

Opoţděná zpětná sluchová vazba (DAF) 
Je nápadné, jak pacient lpí na přesném popisu časové následnosti doby, kdy 
se mu myslí jasně a normálně, coţ mu je velmi příjemné. Je za to však vzápě-
tí potrestán, protoţe mu zlé ţenské rychle podsunou, podsunuly, ţe to nebyl 
on, kdo normálně myslel, ale ony.  
 
Pří DAF slyší experimentální osoba svŧj hlas se zpoţděním v trvání zlomkŧ 
vteřiny. Vyvolá to poruchu řeči, která se projeví prodluţováním samohlásek, 
kdy osoba čeká na zaslechnutí toho, co řekla a o tom, ţe to skutečně řekla, 
dostala informaci z mluvidel. Často proto také opakuje uţ vyřčené slabiky, 
coţ se pak jeví jako koktání. Zdánlivě paradoxně se však DAF léčí koktavost. 
Zpočátku se při aplikaci DAF koktání zhoršuje, postupně se však nemocný 
naučí vliv zpoţdění eliminovat a tato zkušenost vede k tomu, ţe přestává 
koktat i bez DAF. Jestliţe začne koktat ve stresových situacích, stačí sezení 
s DAF opakovat.  
V sedmdesátých letech minulého století jsme na psychofarmakologicém od-
dělení tehdejšího Výzkumného ústavu psychiatrického hledali modely psy-
chických poruch, na kterých by bylo moţné testovat účinek psychofarmak, 
zvláště těch, která byla vyvíjena našim farmaceutickým prŧmyslem. Vedle 
poruchy řeči, vyvolává DAF rozpaky, které vedou u některých osob 
k sebeironizujícímu smíchu, u jiných ke zlosti – na sebe nebo i na experi-
mentátora, ţe se koktáním poníţily.  
 
Od roku 1967 jsme ve spolupráci s lingvisty z ČSAV jsme vypracovávali stan-
dardní metodu měření rozsahu řečové poruchy vyvolané DAF na základě 
registrace času čtení, hlasitosti řeči a počtu chyb. (Baštecký et al. 1967). Byl 
vypočten DAF diskriminační index, který statisticky významně oddělil sku-
pinu 15 zdravých dobrovolníkŧ od 16 pacientŧ trpících schizofrenií (Baštecký 
et al. 1977). Index byl po několika letech na jiném souboru 109 pacientŧ veri-
fikován. Pravděpodobnost nesprávného zařazení byla menší neţ 5 % (Baštec-
ký et al. 1980).  
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V našich pokusech se ukázalo, ţe na rozdíl od zdravých, vyvolá DAF u schi-
zofrenních nemocných jen malé změny v jejich řečovém projevu. Vysvětlení 
jsme hledali v autistickém sebeproţívání, na které se pacienti natolik sou-
střeďují, ţe jsou schopni do značné míry ignorovat poslech svého hlasu ze 
sluchátek s opoţděním.  
Není bez zajímavosti, ţe při koktavosti byla zjištěna zvýšená neurotransmise 
dopaminu a jeho zvýšená koncentrace ve striátu dokumentovaná positrono-
vou emisní tomografií.  
 
Doporučil jsem vyuţít DAF Pavlovi a očekával, ţe mu zkušenost s DAF 
usnadní vhled do mechanizmu vzniku jeho příznakŧ. Zájem o DAF u něj 
zvýšilo shlédnutí filmu Králova řeč reţiséra Toma Hoopera. Vzpomněl si 
totiţ, ţe v dětství koktal a i v současnosti začne poněkud koktat, má-li oslovit 
číšnici, kdyţ je s otcem v kavárně. 
 
Začátkem května 2011 po dobu osmi dní pacient četl a mluvil se sluchadly ve 
zvukovodech, ze kterých slyšel svŧj hlas se zpoţděním 140 msec. (Pocket 
DAF/FAF assistant firmy ArtefactSoft – Software Development). Začal nabý-
vat větší sebedŧvěru, trávil méně času v nečinnosti, přestával mít zájem mlu-
vit o zlých ţenských. Výrazné zlepšení jeho symptomŧ potvrzovali nezávisle 
na sobě otec i matka. 
 
Zlepšení přetrvávalo ještě 14 dní po přerušení tréninku s DAF, ke kterému 
došlo následkem technických nesnází se zaplacením trvalého staţení softwa-
ru. V dalších týdnech se jeho psychický stav horší a pacient s lítostí vzpomíná 
na to, jak mu bylo lépe a jak se mu snáze mluvilo. Teď občas koktá – častěji 
neţ před zkušeností s DAF.  
 
Nadále ho trápí zlé ţenské. Ujišťuje, ţe ví, ţe je má jen ve své hlavě. Souhlasí 
s tím, ţe „ţenské― jsou jeho obsedantní myšlenky, přesto o nich hovoří jako 
o „hlasech―.  

Teorie 
Uvádím tuto kasuistiku, abych ilustrovat moţnost, jak v psychiatrické praxi 
vyuţít nových poznatkŧ neurofyziologie a jejich integrace s pokroky moderní 
lingvistiky. Celá úvaha stojí na domyšlení dŧsledkŧ prŧkazu, ţe jiţ prŧchod 
jediné vzruchové vlny po nervovém vláknu vede k latentní potenciaci (LTP) a 
zesílení vlákna. Jestliţe je tomu tak a k nejvýznamnějším podnětŧm pro člo-
věka patří slova, pak psychoterapie mění morfologicky mozek a jazyk je ar-
chitektem lidského mozku nejen ve fylogeneze, nýbrţ také v ontogeneze.  
 
Dělení duševních poruch na organické, funkční a psychogenií ztratilo smysl. 
Díky moderním zobrazovacím metodám nacházíme morfologické změny 
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u kaţdé duševní poruchy. Naštěstí jsou tyto změny reversibilní a dorŧstají 
nejen vlákna, ale i neurony. Tak např. při depresivní poruše nacházíme 
zmenšení hipokampu a některých částí frontální kŧry, léčba antidepresivy 
vede k vyhojení a jen s touto podmínkou dojde k vyléčení episody. Dlouhou 
latenci před zlepšením deprese po začátku podávání antidepresiv lze vysvětlit 
trváním dějŧ začínajících na synapsi a končících zvýšenou syntézou rŧstové-
ho faktoru BDNF, který se pak zaslouţí o vyhojení organického deficitu.  
 
Po pět let zŧstávalo záhadou, jak mohou odeznít symptomy deprese během 
jedné hodiny po subanestetické dávce ketaminu. Část této záhady vysvětlili 
Anita Autry et al. (2011). V modelu deprese u laboratorních myší závisí anti-
depresivní účinek ketaminu – stejně jako jiných antagonistŧ receptorŧ n-
metyl-D-aspartátu – na tom, aby se co nejrychleji syntetizoval BDNF. Byl 
osvětlen i mechanismus, kterým se tato syntéza realizuje. Ketamin zabrzdí 
aktivaci faktoru eEF2 (eucaryotic elongation factor 2), coţ zpŧsobí sníţení 
jeho fosforylace a urychlí se translace BDNF. Je to tedy podobná cesta, kte-
rou jde léčba antidepresivy, k vyplavení BDNF však dojde uţ v prŧběhu desí-
tek minut po injekci ketaminu.  
 
Změny zobrazované např. magnetickou rezonancí lze sledovat v časovém 
rozmezí minut. Sled chemických reakcí, které umoţňují propagaci vzruchové 
vlny po nervovém vláknu – a se vší pravděpodobností také rychlý rŧst nervo-
vé tkáně,- se odehrává v milióntinách sekundy. Lze očekávat registraci tak 
rychlých procesŧ laserovými mikroskopy, které jsou uţ dnes k disposici.  

Hypotéza  
Jak dochází k překladu nervové aktivity v psychickou? Zjednodušme si situa-
ci a definujme psychiku jako nervovou činnost vyjádřenou slovy (Vinař 
2007). Hlavními znaky psychiky jsou subjektivní proţívání a sebereflexe. 
O subjektivním proţívání druhého člověka se mŧţeme něco dovědět podle 
jeho slovní výpovědi. Domnívám se, ţe také mé myšlenky se stává myšlen-
kami, jsem-li schopen formulovat je slovy. Teprve slova dávají myšlence tvar 
a „tělo― 
 
Do zrakové kŧry se promítne obraz. To, co vidím, pojmenuji kŧň. Pojmeno-
vání je vtěleno (embodied – termín podle Lakoffa a Johnsona 1999) do moz-
ku a najde zde uţ hotovou síť spojŧ vytvořených nejen obrazy koňŧ, které 
jsem kdy viděl, ale také jejich rţáním, pachem a dotekem jejich srsti. Slovo 
umoţňuje generalizaci na všechny koně. Samotný akt pojmenování probíhá 
podobným mechanizmem, jakým se uzavírá podmíněný reflex, který je posi-
lován při dalších setkáních s koněm a při zaslechnutí nebo přečtení slova 
kŧň. Slovo je vtělováno.  
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Překlad nervové aktivity do slov se děje v čase, který je měřitelný např. regis-
trací vzruchových vln v corpus callosum, které spojuje nedominantní hemi-
sféru s dominantní – řečovou. K překladu však dochází pravděpodobně i 
jinde.  
 
Seberefllexi umoţňují zpětnovazební smyčky, kdy pojmenování vede ke vtě-
lení. Vtělení změní mozek a změněný mozek je zase přečten, nové přečtení se 
zase vtělí, atd. Tento proces probíhá v nepatrných zlomcích sekundy. Nesčí-
slněkrát opakovaný proces, který lze připodobnit k vibracím, dává vznik sta-
bilitě, která umoţňuje, aby na základě sebereflexe vzniklo jáství. Poruchy 
překladu nervové aktivity ve slova jsou příčinou většiny psychických poruch.  
 
Jeden neuron ze sta miliard neuronŧ lidského mozku neznamená nic, jejich 
spoje všechno. Jedna hláska neznamená skoro nic, ale ze tři desítek hlásek 
lze vytvořit statisíce slov. Ani jedno slovo neznamená mnoho a jeho význam 
se mění podle kontextu. Někteří neurofyzilogové doufají, ţe za deset let se 
podaří zmapovat konektom mozku, tak jako přečtení všech genŧ umoţnilo 
popis genomu. Velkou část tajemství lidské psychiky snad jednou odhalí 
srovnání konektomu mozku s kontextomem jazyka (Vinař 2007, 2011).  

Úvaha nad kazuistikou  
Fantomová bolest je krutá. Člověka bolí amputovaná končetina. Je o to kru-
tější, ţe člověk dobře ví, ţe mu uţ noha nebo ruka nepatří, ale on přece bolest 
„opravdu ale opravdu ― cítí. Bolest se usídlila v jeho mozku a ten dává zprávu, 
ţe bolí, ukrutně bolí – něco, co uţ není. Ví, ţe ho bolí prázdno. Něco, nad čím 
uţ nemá kontrolu, nemá nad tím moc. Má o tom jen hlubokou paměťovou 
stopu. Lze tu vidět paralelu s nutkavými vzpomínkami na psychotrauma při 
posttraumatické stresové poruše. Mozek „ví―o bolesti signalizované aktivitou 
nervových zakončení v pahýlu, ale vnímá ji jako bolest prstŧ amputované 
ruky. Překlad do slov čtením informace o bolesti vytváří kontext, který není 
v souladu s kontexty uloţenými v paměti mozku minulou zkušeností s nemo-
cí nebo zraněním, které bylo příčinou amputace. 
Úspěšně léčený paranoidní nemocný získávající kritický náhled trpí při usi-
lovné snaze integrovat děje desynchronizovaných zpětnovazebních kliček 
mezi kontexty slov a nervovými spoji. Začíná „vědět―, ţe měl blud – nebo 
spíš, ţe blud „měl jeho―, ovládl jeho kontextom a ţe prizmatem tohoto kon-
textomu viděl celý svět i sebe v něm. A blud teď bledne, ztrácí pod vlivem 
antipsychotik afektivní náboj. Zbaven tohoto afektivního brnění uţ nedokáţe 
bránit kontext tématu bludu před překladem současných nových podnětŧ 
aktivujících senzorickou kŧru do nových slov vytvářejících nové kontexty. 
V „říši slov― soupeří a postupně nahrazuje nový kontextom kontextom bludu. 
To se vtěluje do konektomu mozku a pacient se uzdravuje.  
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Pro takovou interpretaci má problém diferenciální diagnózy mezi obsesí a 
halucinací pacienta Pavla význam menší neţ pro nosologickou klasifikaci 
vyuţitelnou pro epidemiologii a administrativní výkaznictví. Tím není řeče-
no, ţe tento význam podceňuji. 
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CIRKADIÁNNÍ RYTMY Z HLEDISKA PSYCHIATRIE A MÝTUS 
O SISYFOVI 

M. Maršálek 
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8, Česká republika 

Summary 
THE CIRCADIAN RHYTHMS IN PSYCHIATRY AND THE MYTH OF SISY-
PHUS 
Fluctuation of many physiological and behavioral functions is found in 
mammals physiologically. Oscilation and rhythmicity represent basic move-
ments, important for identification, adaptation, recognition, and anticipa-
tion. Desynchronisation of circadian rhythms occurs at least in subgroup of 
patients with major depression or seasonal depression. There is emerging 
evidence for relationship between mood disorders and clock genes polymor-
phism. Therapeutic strategies like sleep deprivation, light therapy, interper-
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sonal therapy of social rhythms, and pharmacotherapeutic intervention on 
endogenous system of rythmicity are usefull in the treatment of depressive 
symptoms. Malatonin improves sleep in depression. Agomelatine, the first 
antidepressant with agonistic melatonergic effect on MT1 and MT2 receptors 
and antiserotonergic effect on 5-HT2C receptors, improves both, depression 
and sleep without any sedative effect. The results of new studies support the 
hypothesis that changes of circadin rhythmicity may constitute a core com-
ponent of pathophysiology of depression. 
Key words: circadian rythms, depression, interpersonal therapy of social 
rhythms, chronobiology, sleep deprivation, phototherapy, melatonine, 
agomelatin. 

Souhrn 
Ţití je současně odţíváním ţivota. To je rámec, kterým je vázána i medicína. 
Ve vymezeném prostoru mŧţe pracovat tím úspěšněji, čím více bude respek-
tovat jeho obecná pravidla. Ţití a odţívání získávají smysl teprve ve vzájem-
ném vztahu. Heidegger uváděl příklad dţbánku, který získává smysl teprve 
prázdnem, které obklopuje a které má být naplněno. Neoddělitelné spojení 
protikladŧ něčeho a ničeho je základem kaţdého jevu. Základem existence je 
oscilace. Dochází k ní na všech myslitelných úrovních: něco – nic, 1- 0 v ky-
bernetice, nádech – výdech, systola- diastola, lovení – trávení, vznik – zánik, 
příliv – odliv, světlo – tma, logos – chaos. Nejjednodušší představitelný po-
hyb, odpovídající oscilaci, je rovnoměrný pohyb v kruhu. Pohybem v kruhu 
se dřív nebo později dojde k výchozímu bodu. Při dalším pokračování pohy-
bu po stejné dráze lze předpokládat, ţe se bude opakovat s určitou pravděpo-
dobností totéţ, co při prvním okruhu. Tento předpoklad je základem zkuše-
nosti a předvídání, a tím i východiskem adaptace. V plynoucím čase „nelze 
vstoupit dvakrát do téţe řeky―, jak řekl Hérakleitos, ale přesto se o to stále 
pokoušíme. Oscilace je tedy podmínkou odlišení jednoho děje od druhého, 
předvídání dalšího vývoje i přizpŧsobení se situaci. Rozloţením kruhového 
pohybu v čase lze vytvořit sinusoidu, charakterizovanou amplitudu, periodu 
a frekvenci, případně jejich vzájemnými změnami. Těmi lze odlišit jeden 
pohyb od druhého. Odlišení rozdílných pohybŧ je základní podmínkou iden-
tifikace se sebou. Sledováním pravidelnosti pohybu v čase získáme další cha-
rakteristiku dění – rytmicitu.  
Klíčového významu oscilace si lidstvo bylo vědomo dávno, odkaz na ni lze 
najít i v starých řeckých mýtech. Mýtus o Sisyfovi pojednává o nejchytřejším 
z lidí, který přelstil i bohy, svázal Thanata, který ho měl odvézt do podsvětí a 
dokonce se mu podařilo i z podsvětí lstí uprchnout. Kdyţ nakonec zemřel ve 
vysokém věku, byl mu za to stanoven věčný trest. Musel valit do kopce veliký 
balvan, který mu na vrcholu spadl dolŧ, a proto jej znovu musel valit na ko-
pec. Tato činnost trvala věčně. Zjevný je jak ironický podtext trestu, tak ne-
zbytnost jeho stanovení. Nezbytnost, kterou Sisyfos přijal. Smyslem jeho 
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vzpoury bylo dosáhnout nesmrtelnosti, věčného ţivota. A trest mu přání 
splnil: valením a padáním balvanu z kopce opakoval věčně prazákladní osci-
lační pohyb jako princip existence. Ani bohŧm nic jiného neţ stanovení tres-
tu nezbylo. Kdyby se mu podařilo dosáhnout nesmrtelnosti pro všechny, jak 
to zkusil tím, ţe odstranil ze světa smrt, zničil by podstatu existence všeho, 
protoţe ta je dána teprve nerozlučnou vazbou protikladu bytí a nebytí. Zničil 
by tak vlastně celý svět, včetně bohŧ.  
Pokud si uvědomíme klíčové postavení oscilace a rytmizace v přírodě, vynik-
ne význam mechanismŧ, kterými je náš organismus vnímá i generuje. 
V oblasti nucleus suprachiasmaticus jsou umístěny centrální biologické ho-
diny těla. Rytmizovány jsou ale činnosti všech buněk organismu. Základní 
rytmy pomáhají na úrovni přenosu synchronizovat aktivitu především těch 
systémŧ v organismu, které mají nějaký vztah k získávání informací o okolí a 
k odpovědi na tyto informace. V rámci čtyřiadvacetihodinových (cirkadián-
ních) rytmŧ jde tedy především o látky vázané na činnost stresové osy – ryt-
micitu vyplavování kortikosteroidŧ, ACTH, GRH, TSH, prolaktinu, změny 
tělesné teploty apod. Souhra rytmického kolísání hladin těchto látek zpŧso-
buje ve svém vektorovém pŧsobení pravidelné kolísání aktivit organismu, 
které proto lze předvídat a lze s nimi pracovat. Tento rytmus se vytváří na 
základě vnitřní a vnější synchronizace, kde opět teprve jejich optimální sou-
hra umoţňuje správnou funkci organismu. Vnitřní synchronizaci zajišťuje 
neurohormon melatonin z epifýzy, který udrţuje rytmus organismu delší neţ 
24 hodin. Systém je proto pod stálým vlivem vnějších synchronizátorŧ čin-
nosti organismu, tzv. Zeitgeberŧ, které vnitřní rytmus těla upravují, z nichţ 
nejdŧleţitější je střídání světla a tmy (dále sem patří, změna teploty, nasyce-
ní, společenský kontakt apod.). Stálé porovnávání rytmŧ okolního světa 
s rytmem naším vyvolává jednak subjektivní pocit plynutí času, jednak nám 
umoţňuje odlišení našeho já od ostatního světa. Kdyby byl totiţ náš rytmus 
stejný jako rytmus našeho okolí, splynuli bychom s okolím a nemohli by-
chom se se sebou identifikovat, jako by nám splynuly dvě na sebe poloţené 
barvy stejné vlnové délky.  
Rytmizace se uplatňuje na všech úrovních činnosti organismu, na regulaci 
vyplavování neurotrasmiterŧ a neuromodulátorŧ – serotoninu, dopaminu, 
melatoninu nebo neuropetidu Y, na vyplavování řady hormonŧ, míře „pále-
ní― neuronŧ nebo míře aktivity buněčného metabolismu, na chování a neuro-
logických funkcích, na ovlivnění nálady, aktivity, paměti, učení nebo spánku. 
Proto lze během dne individuálně najít období nejvyšší a nejniţší tělesné i 
psychické výkonnosti, čilosti, tělesné teploty, krevního tlaku, odolnosti vŧči 
bolesti, sexuální aktivity, apod. Přibývají nálezy, svědčící pro to, ţe narušení 
těchto synchronizací mŧţe vyvolat rŧzné poruchy, z nichţ část se týká psy-
chiatrie.  
Nejprozkoumanější je v tomto směru velká deprese, sezónní deprese, mánie 
a poruchy spánku. Přinejmenším část projevŧ depresivního onemocnění je 
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projevem narušení cirkadiánních rytmŧ. Typické je oploštění amplitudy dě-
jŧ, které fyziologicky podléhají cirkadiánní variabilitě, například hladiny 
melatoninu nebo tělesné teploty. Charakteristické jsou poruchy spánku 
s celkovým zvýšením aktivity v tomto období, s poruchami usínání, zkráce-
ním celkové doby spánku a sníţením jeho efektivity při redukci hlubokého 
pomalovlnného spánku a zvýšeném podílu REM spánku. Často se projevuje 
také narušením denní bdělosti a denních činností, nechutenstvím nebo cir-
kadiánními výkyvy nálad. Primární poruchy spánku naopak vyvolávají častěji 
depresi. Lidé trpcí perzistentní insomnií mají 40x vyšší riziko rozvoje depre-
se neţ lidé s normosomnií. The American Sleep Foundation (Americká spo-
lečnost pro poruchy spánku) zjistila při porovnání délky spánku v USA 
v letech 1998 a 2005, ţe došlo k významnému poklesu počtu lidí spících víc 
neţ 8 hodin a nárŧstu osob spících méně neţ 6 hodin. Autoři studie upozor-
ňují, je dnešní západní společnost se stává chronopatologickou. 
K poruchám cirkadiánních rytmŧ mŧţe dojít vlivem nevhodných nebo ne-
správně načasovaných vnějších podnětŧ, narušením vnímání těchto podnětŧ 
nebo vlivem genetických poruch biologických hodin organismu. Mezi ne-
vhodné podněty, zpŧsobující narušení cirkadiánních rytmŧ patří trvalý stres, 
nadměrné uţívání návykových látek, přejídání, nepravidelné stravování, ale 
také zavedení tzv. letního času, směnný provoz, rychlé změny vzdálených 
časových pásem, nedostatek denního světla při dlouhodobém pobytu v míst-
nostech a sníţení slunečního osvitu vinou smogu. Vadí však také nadměrné 
noční osvětlení a tzv. světelné znečištění v noci, který se stává narŧstající 
hrozbou především západní civilizace. Poruchy vnímání vnější synchronizace 
představuje např. slepota. Centrální ovlivnění typu nespavosti, denního pe-
sima depresí, sklonu k rychlému cyklování nebo zpŧsobu reagování na SSRI 
mohou souviset např. s polymorfismy genŧ TIMELESS, PERIOD, Bmail, 
CLOCK. 
Cirkadiánní rytmy ovlivňují reakci na léky také jiným zpŧsobem. Především 
u farmak s kratším poločasem vylučování neţ 12 hodin mŧţe být odlišná 
jejich farmakokinetika i farmakodynamika podle toho, kdy jsou během dne 
podány. Například v nočních hodinách dochází aţ o třetinu ke sníţení 
clearence lithia, nebo klesá metabolizace některých látek jaterním cytochro-
movým systémem P 450 (amisulprid, lithium, bupropion?). Nejvyšší účin-
nost a nejrychlejší vstřebávání u řady látek nastává v ranních hodinách (bar-
bituráty, benzodiazepiny, některá analgetika, antiastmatika, kardiotonika, 
alkohol apod.). Melatonin pŧsobí ve tmě. K chronofarmakologii se dosud 
v psychiatrii přihlíţí jen zřídka a tato otázka vyţaduje další systematický vý-
zkum. 
Cirkadiánní poruchy mŧţeme ovlivnit komplexním pŧsobením na všech 
úrovních. Kromě farmakoterapie se uplatní i reţimový přístup. Mŧţeme 
změnit vnější podmínky – přechodem na pravidelný rytmus spánek – bdění 
(snadné zvlášť při hospitalizaci), změnou zaměstnání (vyvarování se směn-
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ného provozu), pravidelným stravováním a pravidelností dalších návykŧ 
(cvičení, rozloţení doby odpočinku apod.). Na úrovni centrálních hodin lze 
zasáhnout spánkovou deprivací (účinnější je totální), fototerapií (nejvhod-
nější ráno 30 – 90 minut modré světlo 10 000 luxŧ), interpersonální terapií 
sociálních rytmŧ (IPSR) nebo farmakoterapií. Lithium a valproát sodný 
zpomalují a zpoţďují rytmy, zatímco SSRI urychlují jejich předcházení. Me-
latonin ovlivňuje příznivě spánek, nevýhodou je ale nevhodná farmakokine-
tika a mírné spánkové pŧsobení. Agomelatin, který pŧsobí jako agonista 
melatoninových MT1 a MT2 receptorŧ a současně jako antagonista serotoni-
nových 5-HT2C receptorŧ pŧsobí jako první antidepresivum především na 
synchronizaci narušených cirkadiánních rytmŧ u deprese. S tím souvisí jeho 
pŧsobení na zlepšení spánku zvýšením podílu pomalovlnného hlubokého 
spánku bez sedativních efektŧ doznívajících přes den. Další antidepresivní 
pŧsobení je odvozeno od antiserotoninového pŧsobení.  
Vztah cirkadiánních rytmŧ k psychiatrickým onemocněním přináší nový 
komplexní pohled na patofyziologii některých duševních poruch a mŧţe být 
základem pro hledání nových zpŧsobŧ jejich léčby.  
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MOŢNOSTI LÉČBY PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ PSY-
CHOTICKÝCH A AFEKTIVNÍCH PORUCH 
garant MUDr. Martin Bareš 
 
NEURONAVIGACE RTMS V TERAPII CHRONICKÝCH SLUCHO-
VÝCH HALUCINACÍ 

M. Klírová, J. Horáček, T. Novák, J. Čermák, B. Kohútová 
Psychiatrické centrum Praha, Praha, Česká republika, 3. lékařská fakulta 
UK, Praha, Česká republika 

Summary 
NEURONAVIGATED RTMS IN THE TREATMENT OF CHRONIC AUDI-
TORY HALLUCINATIONS  
Objective: Low frequency rTMS is an useful therapeutic method in the 
treatment of acoustic hallucinations (AH). Majority of rTMS studies use 
―standard‖ coil positioning, which often does not correspond to cortical 
area(s) of maximal functional changes. Stereotactic neuronavigation enables 
to target the coil according to individual physiological parameters obtained 
from neuroimaging. rTMS navigated according to 18FGD PET allows us to 
focus the coil explicitly at the given area with detected maxima of specific 
metabolic abnormalities.  
Aim: To prove the clinical effect (measured in AHRS score) of low-frequency 
rTMS administered according to individual cluster of abnormities, evidenced 
by 18FDG PET in related region of left temporo-parietal cortex (LTPC). 
Methods: 0,9 Hz rTMS applied to LTPC with using a) ―neuronavigation‖ 
according to individual metabolic changes detected by 18FDG PET b) ―stan-
dard‖ positioning administered to posterior border superior temporal gyrus 
and c) inactive ―sham‖, in 10 days serie of AH treatment in a double blind 
sham controlled cross-over design.  
Results: We identified (AHRS score) two responders from 13(15%) after 
sham, six responders from 14(43%) after standard rTMS, and eight respond-
ers from 12(67%) after navigated rTMS.  
Conclusions: We confirmed the acute effect of rTMS quided according brain 
metabolism (on local maxima of 18FDG uptake in LTPC). Compared to stan-
dard and sham rTMS, we found neuronavigated rTMS the most effective. 
Keywords: rTMS, neuronavigation, auditory hallucinations 
 
Úvod 
Nízkofrekvenční rTMS (1 Hz) je pokládána za účinnou metodu v léčbě slu-
chových halucinací. Většina dosavadně publikovaných studií posuzuje tera-
peutický účinek standardní, tzv. anatomicky cílené rTMS, při které magne-
tická cívka zaměřuje oblast nekorespondující s oblastmi maxima funkčních 
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změn, souvisejících s psychopatologií sluchových halucinací. Stereotaktická 
neuronavigace představuje moţnost zaměřit magnetickou cívku s velkou 
anatomickou přesností (mm) a navíc umoţňuje zaměřit cívku podle indivi-
duálních fyziologických parametrŧ, získaných na základě funkčního, či struk-
turálního zobrazení mozku. Individualizované rTMS navigované podle 
18FGD PET umoţňuje zacílit cívku explicitně na oblast s detekovaným ma-
ximem specifických a časově konzistentních metabolických změn, coţ nabízí 
předpoklad k efektivnější léčbě.  

Cíl 
Prokázat klinický efekt nízkofrekvenční rTMS, cílené podle individuálního 
„clusteru― metabolických změn detekovaných vyšetřením 18FDG PET 
v souvisejících oblastech levého temporoparietálního kortexu (LTPC). 

Metodika 
V rámci studie s dvojitě slepým, placebo kontrolovaným zkříţeným 
designem, jsme porovnávali klinický efekt nízkofrekvenční rTMS v léčbě 
sluchových halucinací u pacientŧ s farmakorezistentními sluchovými haluci-
nacemi (dg F20) s pomocí uţití 1) neuronavigačního systému, 2) standardní-
ho zaměřování dle anatomie lebky a 3) inaktivní rtms, tzv. shamu. Pořadí 
jednotlivých rTMS sérií bylo randomizováno ve 2 krocích. Kaţdá 
z jednotlivých rTMS sérií (navigace/standard/sham) se skládala z 10ti rTMS 
sezení v 10ti po sobě jdoucích pracovních dnech (2 týdny). V prŧběhu mini-
málně 4 týdnŧ před započetím rTMS a v prŧběhu období vlastní rTMS byli 
pacienti na stabilní antipsychotické medikaci. Minimální wash-out perioda 
(T) mezi jednotlivými rTMS sériemi byla stanovena na období 4 týdnŧ.  
Standardní rTMS: Parametry pro standardní rTMS byly stanoveny následov-
ně: 0.9 Hz rTMS, 100% motorického prahu, 1080 pulsŧ/sezení. Magnetická 
cívka byla zaměřena na oblast LTPC, definovanou umístěním cívky v místě 
odpovídajícím polovině vzdálenosti mezi levou T3 a P3 EEG elektrodou.  
Neuronavigovaná rTMS: Protokol pro neuronavigaci zahrnoval parametry 
identické pro standardní rTMS, s výjimkou umístění cívky, která byla 
v případě navigované rTMS zaměřována na specifickou oblast LTPC, stano-
venou dle individuálního lokálního maxima změn regionální metabolické 
aktivity. Protoţe výsledky funkčně zobrazovacích vyšetření (19FDGPET) 
u psychiatrických nemocných nepřinášejí při nativním, nebo vizuálním hod-
nocení obraz robustní patologie, zvolili jsme pro stanovení individuálního 
lokálního maxima změn regionální mozkové aktivity výsledek předzpracova-
ný pomocí statistické metody Statistical Parametric Mapping 5 (SPM 5). Pro 
zaměřování cívky na stanovenou oblast jsme zvolili přepracovaný 3D model 
18FDG PET SPM5 kontrastu, reflektující regionální mozkovou aktivitu za 
koregistrace se strukturálně T1 váţeným obrazem MRI.  
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Sham rTMS: V prŧběhu falešné, inaktivní rTMS byla magnetická cívka umís-
těna na identickou oblast jako při stimulaci standardní, za uţití stejné frek-
vence, s tím, ţe po dobu stimulace bylo křídlo cívky odkloněno od kalvy stra-
nou o 90 stupňŧ.  
Psychometrická měření: Zařazení pacienti byli hodnoceni 1) při vstupu do 
studie (den 0), 2) po prvním týdnu rTMS (den 6) a 3) na konci kaţdé série 
rTMS (den 12). Klinický efekt léčby byl hodnocen PANSS a škálou AHRS při 
zaslepeném hodnocení škálujících. Škála AHRS obsahovala následující sub-
škály: AHRS 1= frekvence, AHRS 2= realita, AHRS 3= hlasitost, AHRS 4= 
počet hlasŧ, AHRS 5= délka, AHRS 6= narušení pozornosti, AHRS 7= stupeň 
tísně.  
Statistická analýza: Pro primární analýzu účinnosti byla započítána data od 
pacientŧ metodou ITT (intent-to-treat), analyzovány byly hodnoty od všech 
pacientŧ, kteří absolvovali vstupní a alespoň jednu následující vizitu (n=15) 
metodou LOAN (last observation analysis). Srovnání účinnosti jednotlivých 
léčebných postupŧ mezi sebou na základě změn skórŧ posuzovacích stupnic 
(AHRS, PANSS celkový a subškály) bylo prováděno analýzou rozptylu 
(ANOVA) pro opakovaná měření. Odpověď na léčebný postup byla definova-
ná jako ≥30% redukce skóru ve stupnici AHRS.  

Výsledky 
Z pŧvodně zařazených 15ti pacientŧ absolvovalo všechny typy léčby finálně 
10 pacientŧ (sham=13, standard=14, navigace=12).  
Intent to treat analýza potvrdila signifikantní rozdíl mezi vstupní a finální 
hodnotou AHRS, naměřenou na konci série léčby: v případě navigované 
rTMS 11.4 (95%CI 6.8 – 16.1), 6.3 (95%CI 2.9 – 9.6) u standardní rTMS a při 
léčbě inaktivní rTMS 0.3 (95%CI -0.4 – 1.1). RM-ANOVA analýza prokázala 
efektivitu léčby (p<0.001) nezávisle na pořadí stimulace (p=0.26) a čase 
(p=0.35). Post hoc analýza prokázala efektivitu aktivních rTMS v porovnání 
s shamovou stimulací, s tím ţe navigovaná rTMS byla vyhodnocena jako 
nejúčinnější z uţitých metod (p=0.03). Analýza jednotlivých subškál AHRS 
prokázala signifikantní změny v podloţce 5 a 7. Na léčbu rTMS „sham― pozi-
tivně odpověděli 2 z 13 pacientŧ (15%), 6 pacientŧ ze 14 (43%) v případě 
standardní rTMS a 8 z 12 (67%) pacientŧ v případě navigované rTMS. 
V hodnocení škálou PANSS jsme nezaznamenali signifikantní změny. 

Závěr 
Jde o první kontrolovanou studii potvrzující akutní efekt rTMS, cílené podle 
změn mozkové metabolické aktivity (na lokální maximum 18FDG absorpce 
v oblasti LTPC). rTMS vedená podle 18FDG PET, zohledňuje individuální 
změny metabolické aktivity mozku a umoţňuje individuální přístup k terapii 
pacientŧ s farmakorezistentními sluchovými halucinacemi.  



 

98 

Naše analýzy potvrzují akutní efekt rTMS, cílené na místo lokálního maxima 
18FDG absorpce (z SPM5 analyzovaného kontrastu 18FDG PET) v oblasti 
LTPC, za současné koregistrace se strukturálně T1 váţeným obrazem MRI. 
Ze srovnávaných metod cílení rTMS cívky (neuronavigace/standard/sham) 
jsme algoritmus navrhovaný pro navigovanou rTMS shledali nejefektivnější: 
klinický účinek potvrdila redukce jak celkového skóre AHRS, tak redukce 
v jednotlivých subškálách AHRS, reprezentujících délku halucinací a stupeň 
tísně vyvolané symptomem.  
Podpořeno VZ 0021620816. 
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Summary 
UPDATE ON PHARMACOTHERAPY OF PSYCHOTIC AND MOOD DISOR-
DERS IN PREGNANCY AND LACTATION 
Psychiatrists have to routinely make decisions whether to initiate, continue, 
or withdraw treatment with psychotropics in pregnant or breast-feeding 
women. However, no controlled data are available; the only information 
comes from animal studies, epidemiological trials, drug registries, case se-
ries, and anecdotal case vignettes. Psychiatrists have to weigh the known 
risks of treatment discontinuation versus potential risks for the fetus and 
infant. Alternative non-pharmacological interventions (psychotherapy, ECT, 
rTMS) should be also considered. Recently published data suggest relative 
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increase in teratogenic risk for some antidepressants (paroxetine). Moreover, 
administration of antidepressants has been associated with prenatal and 
perinatal complications, withdrawal symptoms in neonates, persistent pul-
monary hypertension after exposure to SSRI, and slight delay in the psycho-
motor development. Antipsychotics also pose a minor risk of congenital mal-
formations, and may increase incidence of postpartum diabetes. A special-
ized outpatient clinic for treatment during pregnancy and lactation has been 
opened at the Prague Psychiatric Center since 2005. The Clinic provides 
diagnostic, therapeutic, and consultation services to patients, psychiatrists, 
gynaecologists, and other physicians. The patients‘ data are recorded in the 
registry and their offspring are prospectively followed. More information and 
data availability can help in the development of guidelines on treatment of 
psychiatric disorders in pregnancy and lactation. 
Key words: pregnancy, lactation, depression, psychosis, antidepressants, 
antipsychotics.  
 
Dilemata terapie v graviditě a laktaci 
Farmakoterapie v těhotenství a laktaci představuje terapeutickou výzvu. 
Lékař nemá ke svému rozhodování dostatek informací, zpravidla neexistují 
ţádné doporučené postupy a přitom obvykle nevystačí s varováním výrobce 
nepodávat příslušný lék po dobu těhotenství a kojení nebo doporučením 
gynekologŧ nepodávat farmaka alespoň po dobu prvního trimestru. Znalosti 
o účincích lékŧ na plod tak nejčastěji pocházejí z animálních studií, kazuistik, 
hlášení o neţádoucích účincích, registrŧ ţen vystavených konkrétnímu léku 
během těhotenství anebo epidemiologických studií. Ţeny jsou prakticky vy-
loučeny z časných fází klinických testování nových lékŧ, podmínkou účasti 
ţen v kontrolovaných studiích ve fázích IIb a III je uţívání spolehlivé anti-
koncepce a případná gravidita je dŧvodem k vyřazení ze studie. Nedostatek 
informací mŧţe být kritický v případě léčby duševních poruch, kdy klademe 
zásadní dŧraz na dlouhodobou udrţovací terapii. Obavy z moţných následkŧ 
mohou vést k paušálním doporučením neotěhotnět anebo graviditu uměle 
přerušit. Problém podávání psychofarmak během těhotenství a kojení zdŧ-
razňuje vyšší prevalence afektivních a úzkostných poruch u ţen, zejména 
u ţen ve fertilním věku, rovněţ schizofrenie nastupuje typicky v období nej-
příhodnějším pro reprodukci. Také zvýšená vulnerabilita vŧči psychiatric-
kým onemocněním v období 3 měsícŧ po porodu zvyšuje pravděpodobnost 
terapie psychofarmaky. Mnoho ţen onemocní během těhotenství, ty, které 
jsou léčeny chtějí otěhotnět anebo otěhotní neplánovaně v době, kdy jiţ uţí-
vají psychofarmaka, aţ polovina těhotenství je neplánovaných. Některé z ţen, 
které uţívaly farmaka, aniţ věděly, ţe jsou gravidní, pak dokonce z obav 
o zdraví dítěte ţádají o předčasné ukončení jinak chtěných těhotenství. Ţeny 
jsou také významnými konzumenty lékařské péče, aţ 35% ţen, které nejsou 
jinak psychiatricky léčeny, uţívá psychofarmaka, především benzodiazepiny.  
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Alternativou k podávání medikace při léčbě duševních poruch mŧţe být psy-
choterapie anebo elektrokonvulzivní léčba či repetitivní transkraniální mag-
netická stimulace. K léčbě psychofarmaky gravidních nebo kojících ţen při-
stupujeme v situaci, kdy nefarmakologické, zejména psychoterapeutické, 
postupy nelze pouţít anebo pokud je jejich účinnost limitována závaţností 
psychiatrických symptomŧ. V takovém případě je třeba vzít do úvahy všech-
na potenciální rizika. Lékař na jedné straně zvaţuje následky, které mŧţe 
podání lékŧ přinést pro plod či kojence a na straně druhé negativní dŧsledky 
neléčené duševní poruchy pro ţenu anebo dítě. Vysazení dlouhodobé medi-
kace znamená pro matku zvýšené riziko relapsu nebo zhoršení prŧběhu a 
celkového výsledného stavu onemocnění. V případě neléčené duševní poru-
chy jsou plod a dítě ohroţeni především nedostatečnou péčí v dŧsledku one-
mocnění matky, případně jejím suicidálním jednáním či dokonce infantici-
dou. Uvaţuje se také o moţných přímých negativních účincích duševních 
poruch na dítě, zprostředkovaných neuroendokrinními změnami nebo 
o riziku porodních komplikací. Mezi nejzávaţnější následky pro plod a kojen-
ce v dŧsledku podávání lékŧ patří úmrtí plodu, kongenitální malformace, 
neonatální toxicita, intoxikace a abstinenční symptomy novorozencŧ a dlou-
hodobé neurobehaviorální následky, jako jsou defekty a opoţděný vývoj CNS, 
kognitivní poruchy, poruchy vývoje, sedace, váhový úbytek, dechový útlum 
kojencŧ. Vzhledem k tomu, ţe prakticky všechna psychofarmaka přestupují 
do mateřského mléka, je třeba také věnovat pozornost jejich farmakokinetice 
a zváţit moţnost zástavy laktace při pokračující farmakoterapii. 

Aktuální poznatky o bezpečnosti antidepresiv a antipsychotik 
Farmakoterapie v těhotenství a laktaci se stává v poslední době také předmě-
tem zájmu výzkumníkŧ. Z nejrecentnějších údajŧ se například nedávno obje-
vily zprávy o zvýšené teratogenitě některých antidepresiv (paroxetin), které 
vedly k přeřazení paroxetinu do vyšší kategorie teratogenního rizika. Nicmé-
ně je třeba uvést, ţe se jedná o relativní riziko: podání paroxetinu v 1. trimes-
tru zvyšuje riziko všech vrozených vad ze 3% na 4% a srdečních malformací 
z 1% na 2%. Prospektivní sledování velkých kohort dále potvrdila, ţe expozice 
paroxetinu a venlafaxinu v 1. trimestru zvyšuje riziko spontánního abortu. 
Při podání v pozdním těhotenství mají SSRI za následek niţší porodní hmot-
nost, ostatní antidepresiva (non-SSRI) jsou spojena s rizikem předčasného 
porodu a niţší porodní hmotnosti. Potvrzují se také zprávy o abstinenčních 
příznacích u novorozencŧ exponovaných antidepresivŧm (podráţděnost, 
neutišitelný pláč, problémy s krmením a se spánkem) a za prokázaný se po-
vaţuje vyšší výskyt plicní hypertenze u novorozencŧ vystavených SSRI. No-
vinkou jsou také údaje o vyšší incidenci poruch pozornosti (ADHD) u dětí, 
jejichţ matky uţívaly v 2. trimestru bupropion.  
Epidemiologické studie vycházející z národních registrŧ (např. registr poro-
dŧ ve Švédsku 1995-2005, 973.767 porodŧ) ukazují, ţe antipsychotika zvyšují 
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riziko malformací jen minimálně a nespecificky vŧči jednotlivým prepará-
tŧm. Tak zatímco pro některá z nich (dixyrazin, prochlorperazin) je riziko 
dokonce niţší (OR=0,80; CI=0,64-1,00), pro ostatní je zvýšené jen mírně 
(OR=1,31; CI=0,93-1,86). Uţívání antipsychotik je však spojováno s častěj-
šími porody sekcí a zvyšují aţ na dvojnásobek incidenci poporodního diabe-
tu.  

Ambulance PCP pro gravidní a kojící a registr pacientek 
V Psychiatrickém centru Praha (PCP) funguje od roku 2005 specializovaná 
psychiatrická ambulance pro těhotné a kojící ţeny s psychiatrickou diagnózu. 
Základem její činnosti je práce diagnostická, terapeutická a konzultační 
(konziliární). Ambulance nabízí osobní návštěvy a sledování po dobu gravidi-
ty, stejně tak jako konzultace telefonické a e-mailové. Ambulance poskytuje 
svoje sluţby pacientkám a lékařŧm (psychiatrŧm, praktickým lékařŧm, gy-
nekologŧm a porodníkŧm a jiným odborným lékařŧm) z celé republiky, bez 
omezení spádovým územím. Činnost ambulance se soustřeďuje především 
na farmakoterapii a ostatní, nefarmakologické moţnosti (psychoterapie, 
rTMS, ECT, aj.) léčby všech psychiatrických poruch v graviditě a laktaci a 
poruch vznikajících v souvislosti s těhotenstvím, porodem a poporodním 
obdobím. Lékař na ambulanci úzce spolupracuje s příslušným gynekologem, 
vzájemná informovanost je pro zdárný prŧběh gravidity nezbytná. Všechny 
pacientky, které ambulancí prošly nebo jsou v současné době v ní vedeny 
jsou evidovány v elektronické databázi. V ní se zaznamenávají všechny rele-
vantní údaje (základní demografická data, psychiatrická a gynekologická 
anamnéza: počet porodŧ, aborty, terapie v graviditě, výsledek předešlých 
těhotenství, údaje o indexové graviditě, případných komplikacích, laktaci a 
terapii v laktaci). V spolupráci s gynekology a pediatry jsou také prospektivně 
sledovány děti pacientek, jejich zdravotní stav a vývojové milníky.  
Databáze a registry jsou zdrojem cenných informací, které nám pomáhají při 
rozhodování o terapii v graviditě a laktaci. Větší dostupnost dat má také 
praktický dopad v podobě prvních publikovaných terapeutických vodítek jak 
postupovat v léčbě duševních poruch v těhotenství a laktaci, a to jak domácí 
provenience („Postupy v léčbě psychických poruch ČNPS―, 2008), tak i 
v zahraničí (National Institute for Health and Clinical Excellence, American 
College of Obstretricians and Gynaecologists).  
 
Podpořeno výzkumnými projekty CNS 1M0517, MZ0PCP2005, a GAČR 
309/09/H072.  
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Summary 
THE USE OF ANTIDEPRESSANT COMBINATIONS IN ACUTE TREAT-
MENT OF RESISTANT DEPRESSION. OPEN-LABEL, RANDOMIZED 
STUDY 
Objectives: This randomized, 6-week, open-label study compared efficacy of 
antidepressant monotherapy (ADM) and combinations of antidepressants 
(CAD) that were chosen according to judgment of the attending psychiatrist 
with regard to the history of previous treatments in resistant inpatients.  
Methods: A total of 60 in patients with depressive disorder who previously 
did not respond to at least one antidepressant treatment, were randomly 
assigned to ADM (n=29) and CAD (n=31) treatments. The response was 
defined as a ≥50% reduction of MADRS score and the remission as the 
MADRS score≤12 points. The efficacy analyses were based on intent-to-treat 
data set.  
Results: Mean change in MADRS score from baseline to week 6 for patients 
treated by ADM was 13.2±1.3 points (p<0.001) and 14.5±1.3 points 
(p<0.001) for patients from CAD group, thus a non-significant between 
group difference (p=0.58). The two-way RM-ANOVA with the Greenhouse-
Geisser adjustment confirmed significant effect of time (p<0.001) but not 
effect of group (p=0.51) or group-time interaction (p=0.4).Response rates for 
ADM (48%) and CAD (58%, p=0.61) as well as remission rates (41 vs.45%, 
p=0.8) did not differ between treatment groups. 
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Conclusion: Both CAD and ADM treatments produced clinically relevant 
reduction of depressive symptomatology in patients with resistant depres-
sion and their effect was comparable.  
Key words: resistant depressive disorder – treatment – antidepressant 
monotherapy – combinations of antidepressants – open-label, randomized 
study 
 
Úvod a cíl studie 
 Uţití kombinace antidepresiv (KAD) je oblíbenou a často uţívanou strategií 
k překonání nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientŧ s rezistentní depresí. 
Nejméně dvě recentní dvojitě slepé studie, které porovnávaly účinnost léčby 
monoterapií antidepresivy (ADM) a KAD podávaných od počátku léčby pou-
kázaly na výraznější zlepšení depresivní symptomatiky u pacientŧ léčených 
KAD (Blier et al., 2009, Blier et al., 2010). I naše předchozí retrospektivní 
studie byla v souladu s těmito nálezy (Bares et al., 2010). Naše současná, 6- 
týdenní, otevřená, randomizovaná studie porovnávala účinnost ADM a KAD, 
které byly zvoleny podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře s ohledem na před-
chozí léčbu a současná domácí i mezinárodní vodítka k léčbě depresivní po-
ruchy u hospitalizovaných pacientŧ.  

Metoda 
Do studie bylo zařazeno celkem 60 pacientŧ, kteří byli hospitalizováni 
(2. oddělení Psychiatrického centra Praha) s depresivní poruchou (podle 
kriterií DSM IV), kteří neodpověděli alespoň na jednu adekvátní antidepre-
sivní léčbu (antidepresiva byla pouţita v adekvátní dávce podle Souhrnu 
údajŧ o přípravku (SPC) – www.sukl.cz a doba léčby byla delší neţ 4 týdny). 
Subjekty byly randomizovány k 6-týdenní léčbě ADM (n=29) a KAD (n=31). 
Byla pouţita bloková randomizace bez další stratifikace. Hlavním zařazova-
cím kriteriem byla přítomnost depresivní poruchy či rekurentní depresivní 
poruchy diagnostikované podle 4. revize Diagnostického a statistického ma-
nuálu Americké psychiatrické asociace (DSM IV) a dosaţení skóru ≥25 bodŧ 
v Hodnotící stupnici deprese podle Montgomeryho a Åsbergové (MADRS). 
Mimo kontraindikace zvolené léčby podle SPC a závaţného rizika suicidální-
ho chování (skór v poloţce 10 ve škále MADRS ≥3 a klinické posouzení ošet-
řujícího lékaře), které by vylučovalo hospitalizaci na otevřeném oddělení byla 
hlavním kriteriem pro nezařazení do studie komorbidita jiného psychiatric-
kého onemocnění v období 6 měsícŧ před zařazením do studie. Nebyla povo-
lena léčby antidepresivy, která byla neúspěšná v léčbě indexové epizody 
onemocnění. Konkomitantní léčba benzodiazepiny a hypnotiky byla povole-
na pro případ výrazné úzkosti či nespavosti. Odpověď Primárním ukazatelem 
výsledku byla změna skóru v MADRS. na léčbu byla definována jako redukce 
skóru v MADRS ≥50% a remise jako skór MADRS≤12 bodŧ. Byla pouţita 
analýza „intended to treat― (ITT). Depresivní symptomatika zařazených sub-

http://www.sukl.cz/
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jektŧ byla hodnocena na začátku léčby a po jejím kaţdém 2. týdnu. V analýze 
byly pouţity párový t- test, nepárový t- test, Fisherŧv exaktní test a dvojcest-
ná RM – ANOVA ((The two-way repeated measures analysis of variance). 
Byly pouţity oboustranné testy s hladinou statistické významnosti 0,05. 
Etická komise Psychiatrického centra Praha schválila projekt k provedení a 
informovaný souhlas byl získán od všech účastníkŧ studie.  

Výsledky 
Mezi oběma skupinami (ADM, KAD) nebyly nalezeny staticky významné 
rozdíly v demografických a klinických parametrech (věk, pohlaví, počet před-
chozích depresivních epizod, počet předchozích adekvátních léčeb indexové 
epizody či závaţnost depresivní symptomatologie). Pouţité léčby a počet 
neúspěšných předchozích léčeb ve studii uvádí tabulka č. 1. 
Vstupní skór MADRS pro skupinu ADM činil 28,4±3,2 bodu a pro skupinu 
CAD byl 28,6±3,2 bodu. Konečná prŧměrná změna v celkovém skóru 
MADRS u pacientŧ léčených ADM byla 13,2±1.3 bodu (párový t-test:t=8,25, 
df=28, p<0,001 a ve skupině s KAD činila 14,5±1.3 bodu (párový t-test: 
t=8,4, df=3, p<0,001); obě skupiny se v tomto parametru mezi sebou signifi-
kantně nelišily (nepárový t-test: t=-0,57, df=58, p=0,58) Dvojcestná RM-
ANOVA s Greenhouse-Geisserovou korekcí potvrdila signifikantní efekt času 
(F=89,16, df=3,270, p<0,001), ale neprokázala vliv skupiny (F=0,427, 
df=1,58, p=0,51) či interakce čas-skupina (F=0,953, df=3,270, p=0,4). Post 
hoc analýza také neprokázala rozdíly mezi skupinami v prŧběhu jednotlivých 
vizit. Podíl odpovědí (ADM-48%, CAD-58%, p=0,61), remisí (ADM-41%, 
KAD-45%, p=0,8) a vyřazení ze studie ADM-3/29, KAD-6/31, p=0,48)se 
mezi skupinami nelišil (Fisher Exact test). Ani v dodatečné analýze subjektŧ, 
kteří dokončili studii, nebyl nalezen rozdíl v podílu respondérŧ (ADM-54%, 
KAD-64%) a remitérŧ (ADM-46%, KAD-52%). 
Limit studie: Relativně malá velikost vzorku 

Závěr 
Obě léčby dosáhly klinicky významné redukce depresivní symptomatiky 
u rezistentních pacientŧ a jejich účinnost byla srovnatelná.  
Registrace studie: www.isrctn.org: ISRCTN65259480 
Vznik práce byl podpořen grantem Interní grantové agentury MZ České re-
publiky (IGA MZ ČR) číslo NS 10368-3. 
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Tabulka č. 1: Počet předchozí neúspěšných léčeb indexové epizo-
dy a léčby pouţité ve studii 

 ADM 
(n=29) 

KAD 
(n=31) 

Počet předchozích adekvát-
ních léčeb indexové epizody 

1,48±0,8 
 

1,52±0,7 

 
Léčba ve studii 

NaSSA -5 
NDRI-4 
SNRI-11 
SSRI-7 
TCA-2 

NaSSA (SARI)+NDRI-2 
NaSSA(SARI)+ SNRI-8 
NaSSA(SARI)+ SSRI-9 

NDRI+SSRI -7 
TCA+TCA-5 

 
Vysvětlivky: ADM-monoterapie antidepresivy, KAD- kombinace antidepre-
siv, NaSSA-noradrenergní a specificky serotoninergní antidepresiva, NDRI- 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, SARI-antagonisté serotoninu a 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, SNRI-inhbitory zpětného vy-
chytávání serotoninu a noradrenalinu, SSRI-selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu, TCA-tricyklická antidepresiva. 
 

ODPOVĚĎ NA UDRŢOVACÍ LÉČBU BIPOLÁRNÍ PORUCHY 

T. Novák 
Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 – Bohnice, Česká republika; Katedra 
lékařské psychologie a psychiatrie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, 
Praha 10, Česká republika  

Summary 
RESPONSE TO MAINTENANCE TREATMENT IN BIPOLAR DISORDER 
The main aims of long-term management for bipolar disorder (BD) are the 
prevention of new mood episodes and maintaining symptomatic and func-
tional remission. Although several pharmacological and psychosocial inter-
ventions have shown effectiveness in maintenance treatment of BP, long-
term recovery is achieved only in some patients. Little is known how these 
treatments are effective in routine clinical practice. 121 patients (76 women) 
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with BD confirmed by SADS-L interview, with mean age of 44.6 and mean 
duration of illness of 13.1 years who were at least one year on maintenance 
monotherapy with mood stabilizers (lithium, carabamazepine, valproate, 
lamotrigine and olanzapine) were assessed using the Treatment Response 
Scale (TRS). Total score ≥ 7 in TRS ("true responders") reached 22 (18%) 
patients. For particular mood stabilizers, we found response rate from 5 to 
28%. Responders did not differ from non-responders in the length of illness, 
age of onset, the polarity of first episode, number of episodes, the occurrence 
of psychotic symptoms and suicide attempts, positive family history, and the 
presence of comorbid disorders. Although mood stabilizer monotherapies 
remain recommended and desirable strategies for maintenance treatment of 
BD, our results show that a satisfactory response is achieved only in a minor-
ity of patients.  
Key words: bipolar disorder, maintenance, therapy, mood stabilizers 
 
Cíle 
Hlavním cílem udrţovací léčby bipolární poruchy (BP) je prevence nových 
epizod poruchy nálady a udrţení symptomatické i funkční remise. Řada far-
makologických i psychosociálních intervencí prokázala účinnost v udrţovací 
léčbě BP, dlouhodobé stabilizace onemocnění je však dosaţeno jen u části 
pacientŧ. Léčivo schválené pro udrţovací léčbu BP musí dle FDA prokázat 
alespoň 10% sníţení výskytu epizod (bez ohledu na její polaritu) proti place-
bu v kontrolovaných studiích, tedy NNT (number needed to treat) < 10. Re-
centní metaanalýzy shrnují účinnost léčiv (schválených i neschválených) 
v udrţovací léčbě dle kontrolovaných studií a konstatují NNT v rozmezí od 3 
(olanzapin) do 9 (lamotrigin) v oddálení jakékoliv epizody (1,2). Většina léčiv 
je účinnějších v prevenci manických epizod, zatímco lepší účinnost v oddále-
ní depresivní epizody ukázal pouze lamotrigin (NNT 15), divalproex (NNT 11) 
a quetiapin jako přídatná medikace k lithiu/divalproexu (NNT 6). Za omeze-
ní kontrolovaných studií lze povaţovat jejich relativně krátké trvání (6-24 
měsícŧ) a účast pacientŧ bez zásadních komorbidit. Není tudíţ jasné jaká je 
účinnost udrţovací léčby v klinické praxi. Prospektivní sledování velkého 
souboru pacientŧ s BP léčených dle současných na dŧkazech zaloţených po-
stupŧ kombinovaných s psychosociálními intervencemi, konstatovalo reku-
renci epizod během dvou let u 49% pacientŧ (3). Od roku 2005 funguje při 
Psychiatrickém centru Praha (PCP) Registr klinických dat pacientŧ s bipo-
lární poruchou (dále Registr), ve kterém mimo jiné vyhodnocujeme účinnost 
udrţovací léčby v podmínkách běţné klinické praxe. Předkládaná práce hod-
notí účinnost monoterapií léčiv uţívaných v udrţovací léčbě pacientŧ zařaze-
ných v Registru. 
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Metody 
K červnu 2011 v Registru participovalo 208 pacientŧ starších 18 let. Všichni 
pacienti podstoupili diagnostické interview podle Schedule for Affective Di-
sorders and Schizophrenia–Lifetime Version (SADS-L) k potvrzení či vylou-
čení BP. Dále byly od pacientŧ získány základní demografické a klinické úda-
je. Odpověď na udrţovací léčbu byla hodnocena dle Treatment response 
scale (Alda score) na základě klinického interview a zdravotní dokumentace. 
Stupnice hodnotí účinnost léčby (kritérium A) z hlediska změny frekvence, 
délky a závaţnosti epizod po jejím nasazení. Pro potvrzení skutečné odpovědi 
jsou dále vyhodnoceny počty epizod a jejich frekvence před léčbou, délka 
udrţovací léčby, adherence k léčbě a nutnosti konkomitantní terapie (kritéri-
um B). Výsledný skór je získán odečtením výsledkŧ B od A a dosahuje hodnot 
0-10, přičemţ za odpověď na léčbu je povaţována hodnota 7 a více bodŧ. Pro 
analýzu byly vybrány výsledky od pacientŧ, kteří byli v prŧběhu onemocnění 
alespoň jeden rok soustavně léčeni některým ze stabilizátorŧ nálady. Pokud 
byl pacient v prŧběhu nemoci léčen více monoterapiemi, zvolili jsme tu neú-
činnější. Za monoterapii byly povaţovány i situace, kdy byl pacient souběţně 
méně neţ 8 týdnŧ léčen jiným léčivem (antidepresivum, anxiolytikum, hyp-
notikum, antipsychotikum). Toto bylo zohledněno v celkovém skórŧ (kritéri-
um B). Vedle celkového skóru („praví respondéři―; ≥7) jsme dále hodnotili i 
odpověď dle kritéria A (≥8, tj. ≥90% redukce aktivity onemocnění).  

Výsledky 
121 pacientŧ (76 ţen) s BP prŧměrného věku 44,6±14,4 let a prŧměrného 
trvání onemocnění 13,1±9,7 let bylo alespoň jednou minimálně jeden rok na 
udrţovací léčbě monoterapií některým ze stabilizátorŧ nálady (lithium, kara-
bamazepin, valproát, lamotrigin a olanzapin). Celkového skóru ≥ 7 („praví 
respondéři―) dosáhlo 22 (18%) pacientŧ a skóru ≥ 8 dle kritéria A 51 (42%) 
pacientŧ. Skupiny obou typŧ respondérŧ se od nonrespondérŧ nelišily v dél-
ce onemocnění, věkem při první epizodě, charakterem 1. epizody, počtem 
epizod, výskytem psychotických příznakŧ a sebevraţedných pokusŧ 
v anamnéze, pozitivní rodinnou anamnézou, výskytem specifických úzkost-
ných poruch ani výskytem poruch spojených s uţíváním návykových látek. Ze 
46 pacientŧ uţívajících alespoň rok lithium jako udrţovací léčbu bylo 13 
(28%) pacientŧ hodnoceno jako praví respondéři a 22 (48%) pacientŧ na 
léčbu odpovědělo dle kritéria A. Mezi 22 pacienty s valproátem byl zjištěn 
pouze 1 (5%) pravý respondér a 6 (28%) respondérŧ dle kritéria A. Z 16 paci-
entŧ uţívajících dlouhodobě karbamazepin byli 2 (13%) pacienti praví re-
spondéři a 10 (63%) odpovědělo dle kritéria A. 12 pacientŧ uţívalo lamotrigin 
a 2 (17%) a 4 (33%) byli hodnocení jako praví respondéři a respondéři dle 
kritéria A. Poslední skupinou byli pacienti léčeni olanzapinem, kde z 25 paci-
entŧ byli 4 (16%) hodnoceni jako praví respondéři a 9 (36%) jako respondéři 
dle kritéria A. Srovnání podílu respondérŧ v jednotlivých skupinách neuká-
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zalo signifikantní rozdíl ani v případě pravých respondérŧ (χ2 =6,92, sv=4, 
p=0,14) ani u respondérŧ dle kritéria A (χ2 =6,09, sv=4, p=0,19). Skupiny 
pacientŧ na jednotlivých monoterapiích se vzájemně nelišily v ţádném ze 
sledovaných klinických a demografických parametrŧ.  

Závěr 
V našem šetření účinnosti stabilizátorŧ nálady v udrţovací léčbě jsme nalezli 
18% (pro jednotlivá léčiva v rozpětí 5-28%) pacientŧ, kteří dosáhli kritéria 
odpovědi dle Treatment response scale (≥ 7). Tato úroveň odpovědi je cha-
rakterizována úplnou nebo velmi výraznou redukcí výskytu epizod BP v po-
rovnání s předchozím prŧběhem onemocnění bez nutnosti přídatné medika-
ce. V našem souboru byl tedy pouze kaţdý pátý aţ šestý pacient uspokojivě 
stabilizován při monoterapii stabilizátorem nálady. Proti tomu 42% pacientŧ 
odpovědělo na léčbu některým ze stabilizátorŧ nálady dle kritéria A. Vedle 
pravých respondérŧ sem patří i pacienti s relativně benigním prŧběhem 
onemocnění nebo nedostatečnou komplinací při léčbě nebo nutností epizo-
dického uţívání přídatné medikace. Tito pacienti budou spíše profitovat 
z kombinované léčby, která nebyla předmětem hodnocení v této studii. Ne-
nalezli jsme rozdíl v základních klinických a demografických charakteristi-
kách mezi respondéry a nonrespondéry ani v četnosti výskytu respondérŧ na 
jednotlivé preparáty. Přestoţe je monoterapie některým ze stabilizátorŧ ná-
lady doporučovanou, preferovanou a ţádoucí formou udrţovací léčby BP, 
naše výsledky přes omezení vyplývající z uspořádání studie naznačují, ţe 
dobrého výsledku je touto strategii dosaţeno jen u menšiny pacientŧ.  
Práce byla podpořena projektem VZ 0021620816 
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NOVINKY VE FARMAKOTERAPII SEXUÁLNÍCH PORUCH 

J. Zvěřina 
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, Česká republika 

Summary 
NEWS IN THE SEXUAL DYSFUNCTIONS PHARMACOTHERAPY 
Recent successes of pharmacotherapy in erectile dysfunctions have pro-
foundly influenced our clinical praxis. Efficiency of these medicaments is 
exceptional. But it remained very important not to put out of mind substan-
tial importance of psychotherapy and sexotherapy by men and women with 
sexual dysfunction. 
In the pharmacotherapy of sexual dysfunction by men is possible to antici-
pate other molecules with inhibitory effects on PDE5. Some dopaminergic 
medicaments (bromocriptin, cabergolin) demonstrate stimulative effects on 
sexual activity of men. In the treatment of ejaculatio praecox some progress 
is connected with dapoxetine as an effective treatment alternative. 
Only limited progress is seen in pharmacotherapy of sexual dysfunction by 
women. Promised results for hypoactive sexual desire in premenopausal 
women showed flibanserine. But its introduction for clinical praxis remained 
uncertain. 
Key words: sexual dysfunction – dopamine – flibanserine 
 
Úvod 
Sexuální dysfunkce jsou typickým psychosomatickým fenoménem. Vyskytují 
se u sexuálně aktivních jedincŧ obou pohlaví a všech věkových kategorií. 
V posledních dekádách jsme svědky zajímavého vývoje ve farmakoterapii 
některých těchto stavŧ. Domnívám se, ţe to dnes lékaře poněkud odvádí od 
psychoterapie a sexoterapie. Jakoby tyto nepostradatelné základy naší ko-
munikace s pacienty a pacientkami byly technikami obsoletními a tak nějak 
„nepokrokovými―. Farmakoterapie se stala bliţší modernímu uvaţování. 
Dává snadné a rychlé recepty, slibuje dříve nepředstavitelnou efektivitu. 
Samozřejmě ţe jen u některých sexuálních poruch. Nejsem ve vztahu k me-
dikamentŧm v dané indikaci skeptický. Jen bych rád úvodem upozornil na 
nezbytnost základní komunikace s našimi dysfunkčními pacienty o jejich 
sexuálním ţivotě a o jejich partnerských vztazích.  
Muţské sexuální poruchy:  
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Poruchy erekce jsou od roku 1998, kdy byl patentován sildenafil, zcela pod 
vlivem rozrŧstající se rodiny inhibitorŧ fosfodiesterázy 5 (PDE5). Tyto medi-
kamenty přinesly revoluci do terapie poruch erekce. Trio sildenafil, tadalafil, 
vardenafil zcela ovládlo sexuologické a andrologické ordinace. Rodina inhibi-
torŧ PDE5 se bude nepochybně dále rozrŧstat. Zatím nabízené preparáty, 
zejména jihokorejské (mirodenafil, udenafil) či brazilské provenience přiná-
šejí sice nové molekuly, avšak sotva něco nového co do terapeutického účin-
ku. Výraznou změnou pro naši klinickou praxi je skutečnost, ţe v tomto roce 
skončila patentová ochrana sildenafilu a přicházejí tedy na trh generika, kte-
rá tlačí cenu preparátu dolŧ. Tato efektivní medikace se stane dostupnější. 
Farmakologický výzkum slibuje také zavedení molekul, které mají mít ago-
nistický účinek se sekundárním mesengerem vasomotorické erotické reakce, 
cyklickým GMP. Zatím ovšem zŧstává jen u pokusŧ na zvířatech. 
Poněkud jiným směrem jdou pokusy s ovlivněním tkáně topořivých těles 
angiogenními rŧstovými faktory, nebo intrakavernózní aplikací kmenových 
buněk. Také zde jsme dosud nezaznamenali klinicky pouţitelné aplikace. 
V posledním roce byly také publikovány první zprávy o příznivém vlivu puls-
ních vln na stav topořivé tkáně penisu. Tyto postupy nabízejí něco, co nelze 
očekávat od vasodilatačních preparátŧ, tedy nějaké dlouhodobější příznivé 
ovlivnění narušení topořivé tkáně terapií. 
Nízká sexuální apetence často doprovází poruchy erekce, a to zejména 
u muţŧ ve středním a starším věku. Zde se uplatňují klasická afrodisiaka. 
Zatím se nepodařilo beze zbytku nahradit klasický yohimbin s jeho α2-
lytickými vlastnostmi. Nicméně není pochyb o výrazném sexuálně stimulují-
cím účinku dopaminergních medikamentŧ. V tomto směru lze hodně očeká-
vat od moderních atypických antidepresiv a jejich perspektivních nových 
forem. Klasické ergolinové preparáty nepatří do starého ţeleza. Jejich mo-
dernější nástupci vykazují jisté aktivační účinky na sexuální chování (bromo-
criptin, cabergolin). Jsou doporučovány jako doplněk medikace antidepresi-
vy z okruhu SSRI, protoţe redukují negativní vliv těchto antidepresiv na libi-
do a orgasmus. Nesporné pozitivní účinky sublinguálního apomorfinu 
(Uprima) ukazují, ţe v tomto směru lze očekávat další farmakologický po-
krok.  
Také melatoninové deriváty by mohly přinést nějaké novinky v této oblasti. 
Aktivační efekt bremelanotidu na sexuální chování byl vcelku prokázán. Dal-
ší vývoj byl zastaven jen pro vysoký výskyt vedlejších účinkŧ. Trochu to při-
pomíná osud apomorfinu v podobě Uprimy. 
Předčasná ejakulace je dysfunkce, jejíţ psychoterapie je pracná a časově ná-
ročná. V oblasti lokálních anestetik sotva lze očekávat nějaké převratné no-
vinky. Máme poměrně účinná farmaka, která dokáţí prodlouţit ejakulační 
latenci, jsou-li podávána soustavně (clomipramin, antidepresiva SSRI). Příz-
nivé zprávy jsou v této indikaci hlášeny o dapoxetinu, antidepresivu SSRI, 
které má rychlý nástup a krátký intenzivní efekt. Lze jej podávat jednorázově 
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před pohlavním stykem a nevyţaduje tedy pravidelné kaţdodenní uţívání. 
Navíc jej lze bez problémŧ kombinovat s inhibitory PDE5. 

Sexuální dysfunkce ţen 
Farmakologie stále hledá nějaké specifické ţenské afrodisiakum. Tato role je 
v posledních letech přisuzována zejména flibanserinu. Tento preparát v ex-
perimentech prokázal jistý stimulační vliv na sexuální aktivitu premeno-
pauzálních ţen s nízkou sexuální apetencí. Tento účinek se dává do souvis-
losti s agonistickým účinkem flibanserinu na receptory 5-HT1 a antagonistic-
kým účinkem na receptory 5-HT2. U tohoto preparátu zatím není jasné, 
bude-li vŧbec uveden do klinické praxe. Nejde zde o nepříznivé vedlejší efek-
ty, spíše o ne zcela přesvědčivé výsledky klinických zkoušek. 
Poměrně spolehlivý stimulační vliv na sexuální aktivitu ţen, a to jak preme-
nopauzálních, tak postmenopauzálních, vykazují androgeny. Protoţe ţenský 
mozek je na jejich vliv vnímavější neţ muţský, stačí ţenám v této indikaci 
velmi nízké dávky exogenního testosteronu. 
 

VLIV AGOMELATINU NA SEXUÁLNÍ FUNKCE 

A. Ţourková1,2, M. Holanová3, J. Novotná3 
1Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Česká republika; 2Středoevropský 
technologický institut (CEITEC) MU, Brno, Česká republika; 3Privátní psy-
chiatrická ambulance, Brno, Česká republika 

Summary 
AGOMELATIN AND ITS INFLUENCE IN SEXUAL FUNCTION 
Agomelatin, a novel antidepressant, has favorable effects on sexual function. 
20 patients with depressive disorder were treated with agomelatin and sex-
ual functions were monitored according to Changes in Sexual Functions 
Questionnaire. After 6 weeks of treatment statistical significantly improve-
ment of sexual functions were observed.  
Key words: agomelatin – sexual dysfunction – treatment efficacy 
 
Úvod 
Jedním z často zmiňovaných a diskutovaných problémŧ při léčbě antidepre-
sivy jsou poruchy sexuálních funkcí. V běţné populaci je kvalitní sexuální 
ţivot povaţován za dŧleţitou sloţku kvality ţivota u 70% populace, u depre-
sivních a úzkostných nemocných dokonce v 75%. Dnes uţ je známo, ţe léčba 
antidepresivy, především SSRI, je často spojena s rŧznými typy sexuálních 
dysfunkcí.  
Pacientŧm léčeným SSRI sexuální dysfunkce v počátcích léčby většinou ne-
vadí, ale pokud přetrvává při dlouhodobém podávání, stává se velkým pro-
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blémem, který mŧţe vyústit aţ v přerušení léčby. Sexuální dysfunkce jako 
vedlejší účinek léčby mohou suţovat i ty pacienty, jejichţ jediná sexuální 
aktivita je autoerotická. S uvedením novějších antidepresiv jsou pak zjišťo-
vány rozdíly mezi jednotlivými skupinami lékŧ a doporučovány rŧzné postu-
py, která antidepresiva volit, aby se předešlo výskytu sexuálních dysfunkcí. 
K těmto doporučením slouţí údaje z provedených klinických studií, které 
spolehlivým zpŧsobem zjišťují výskyt sexuálních dysfunkcí při léčbě jednotli-
vými antidepresivy. K monitorování sexuálních dysfunkcí je nutno pouţít 
validizované škály a dotazníky, případně strukturovaný rozhovor, protoţe 
jenom takto získaná data jsou dostatečně spolehlivá.  
Z přehledu dosavadních studií vyplývá, ţe pro léčbu depresivní poruchy 
u sexuálně aktivních nemocných by měla být vhodnější jiná novější antide-
presiva neţ ze skupiny SSRI nebo venlafaxin. Podle Gregoriana také čtvrtina 
depresivních pacientŧ byla převedena z léčby SSRI na léčbu dualistickými 
antidepresivy pro výskyt sexuálních dysfunkcí. Problémem ale zŧstává sku-
tečnost, ţe tato novější antidepresiva mohou mít uţší indikační spektrum neţ 
SSRI, která jsou doporučována a předepisována i v indikaci jak úzkostných, 
tak dalších neurotických poruch. 
Maršálek shrnul studie, prokazující účinnost jednotlivých skupin antidepre-
siv jak v léčbě depresivních, tak i neurotických poruch. Nejširší spektrum 
účinnosti na depresivní a úzkostné příznaky je u antidepresiv SSRI a venlafa-
xinu, kterým také v praxi dávají lékaři přednost i přes skutečnost, ţe hrozí 
riziko vzniku sexuálních dysfunkcí. Dostatečná účinnost na většinu příznakŧ 
ze skupiny neurotických poruch byla zjištěna ještě u antidepresiv skupiny 
RIMA (moklobemid) a SARI (trazodon, nefazodon). U těchto skupin lékŧ byl 
popsán niţší výskyt sexuálních dysfunkcí stejně jako u antidepresiva NDRI 
bupropionu. 
Obohacením této nabídky se stal agomelatin.  
Jedná se o antidepresivum s novým mechanismem účinku, kombinujícím 
agonismus na melatoninových receptorech MT1 a MT2 a antagonismus na 
receptorech 5HT2c. Je zařazen do skupiny MASSA (melatonin agonist and 
selective serotonin antagonist). K jeho přednostem patří antidepresivní efekt 
i u těţkých depresí a anxiolytické pŧsobení, upravuje poruchy spánku. Vyvo-
lává méně neţ jiná antidepresiva gastrointestinální a sexuální neţádoucí 
účinky, je neutrální k hmotnosti. 

Cíle 
Cílem práce bylo zjistit změny v sexuálních funkcích u pacientŧ léčených 
agomelatinem v observační studii. 

Materiál a metoda 
K ověření účinnosti léčby byla zvolena stupnice CGI 1-závaţnost onemocně-
ní,, k výskytu sexuálních dysfunkcí byl pouţit dotazník changes in sexual 
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function questionnaire (CSFQ). Dotazník byl vyvinut Claytonovou ke sledo-
vání sexuálních funkcí při farmakologické léčbě. Souhlas s uţitím dotazníku 
včetně jeho validované česko-slovenské verze jsme dostali od autorky. 
Dotazník obsahuje 14 otázek, rozdělených do podskupin: potěšení ze sexuál-
ní aktivity, frekvence zájmu o sexuální aktivitu, intenzitě tohoto zájmu, stup-
ně sexuálního vzrušení (kapacitu erekce u muţŧ a schopnost lubrikace 
u ţen), schopnosti dosáhnout orgasmu a schopnosti a snadnosti dosáhnout 
ejakulace u muţŧ. Odpovědi jsou hodnoceny na pětibodové škále dle Likerta. 
Výsledky byly zpracovány statistickými metodami (párový t-test, sign-test). 
Data byla získána od 20 pacientŧ (8 muţŧ, 12 ţen), léčených pro periodickou 
depresivní poruchu, na léčbu agomelatinem byli převedeni převáţně ze SSRI 
antidepresiv (sertralin, citalopram, escitalopram) nebo antidepresiv IV. ge-
nerace (venlafaxin, mirtazapin, milnacipran, bupropion). 

Výsledky 
Prŧměrný věk léčených byl 46,5 rokŧ (SD 8,2), dávka agomelatinu 30,6 mg 
(SD 11,8), délka léčby 48,8 dne (SD 11,2). 
Závaţnost deprese dle CGI 1 byla před zahájením léčby 4,2 body (SD 0,8), po 
jejím ukončení 2,0 (SD 0,7). Rozdíl byl na vysoké hladině statistické vý-
znamnosti (p >0,0001), takţe lék prokázal svoji účinnost při léčbě depresivní 
poruchy. Celkové skóre dotazníku CSFQ bylo před léčbou 34,7 bodu (SD 
9,2), po jejím ukončení stouplo na 50,5 (SD 7,8) bodu (p > 0,0001) V globál-
ním hodnocení sexuálních poruch došlo k výraznému zlepšení. Pokud hod-
notíme výsledky dotazníku CSFQ z hlediska výskytu funkčního a dysfunkční-
ho skóre, před léčbou ho vykázali dva pacienti, po léčbě jejich počet stoupl na 
18, rozdíl byl vysoce statisticky významný (p=0,0003). 
Subškála potěšení ze sexuálního ţivota byla ve funkčním skóre pouze u jedné 
pacientky před léčbou, po léčbě počet stoupl na 8, rozdíl byl opět statisticky 
signifikantní (p=0,02). 
V subškále frekvence touhy po sexuálním kontaktu funkční skóre bylo před 
zahájením léčby nalezeno u 3 pacientŧ, při jejím ukončení u 18, rozdíl byl 
statisticky významný (p=0,0003). Zájem o sexuální aktivitu byl před zaháje-
ním léčby rovněţ niţší, sníţené skóre bylo u 17 pacientŧ, po ukončení se sní-
ţil na na 11 (P=0,04). Nejvíce dysfunkcí bylo nalezeno v subškále erek-
ce/lubrikace, kdy bez problémŧ byla jen jedna pacientka, při závěrečném 
hodnocení počet stoupl na na 9 (p=0,01). V subškále ejakulace/orgasmus 
byli bez problémŧ 2 pacienti při zahájení léčby, po jejím ukončení počet 
stoupl na 15 (p=0,0008). 
Výsledky byly v souladu se zahraničními studiemi (Kennedy), které udaly 
výskyt sexuálních dysfunkcí při léčbě agomelatinem v 5% případŧ. 
Jiné vedlejší účinky léčby se vyskytly v polovině souboru jen po přechodnou 
dobu, většinou ve třetím týdnu léčby odezněly, nikdy nebyly příčinou před-
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časného ukončení léčby. 4x byla udána únavnost, zvýšené pocení 3x, bolesti 
hlavy byly zjištěny ve dvou případech a jedenkrát byla udána nausea. 

Závěr 
Z prezentovaných výsledkŧ lze shrnout, ţe agomelatin je účinné antidepresi-
vum v léčbě depresivní poruchy, je dobře snášeno a vliv na sexuální funkce 
ukázal statisticky významné zlepšení ve všech sloţkách sexuálního cyklu. Lze 
jej tedy doporučit depresivním pacientŧm, pro něţ je kvalita sexuálního ţivo-
ta jednou z priorit. Rozšiřuje tím spektrum antidepresiv, která jsou vhodná 
pro uvedenou skupinu pacientŧ. 
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VAGINIZMUS 

D. Caisová 
Ambulancia Faira, Košice, Slovenská republika 
 
Vaginizmus po prvýkrát popísal americký ţenský lekár John Marion Sims 
v roku 1862. 
Je charakterizovaný silným spasmom svalstva pošvového vchodu a má cha-
rakter obranného reflexu a znemoţňuje penetráciu a pohlavný styk. Ide 
o mimovôľové sťahy prejavujúce sa prstienkovitým spasmom pošvy pri po-
kuse o penetráciu 
Vo väčšine prípadov ide o primárnu poruchu, niekedy sa vyvinie po období 
bezproblémového pohlavného ţivota.  
Vaginizmus je relatívne vzácny, vyskytuje sa asi u 1 % ţien. Etiologia vagi-
nizmu nie je celkom známa. Môţe ňou byť zafixovaná podmienená reflexná 
obranná reakcia na nepríjemný záţitok, 
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hlbšie intrapsychické a interpersonálne príčiny, patický vývoj osobnosti, 
ambivalentný vzťah k sexu a partnerovi či konflikty medzi partnermi. Etiolo-
gicky môţeme uvaţovať aj o sexuálnej neschopnosti muţa. Partnermi ţien 
bývajú muţi trpiaci erektílnou dysfunkciou, ale aj muţi neobratní či neskú-
sení. Príčinou môţe byť prísna ortodoxná náboţenská výchova, minulé sexu-
álne traumy / najmä sexuálne zneuţívanie v detstve/ a homosexuálna orien-
tácia / Masters a Johnsonová, 1970/. 
Generalizovaný vaginizmus je prítomný aj pri gynekologickom vyšetrení. 
Podľa Lamonta má vaginizmus štyri stupne závaţnosti. Moţnosti liečby va-
ginizmu spočívajú vo farmakoterpaii, psychoterapii, a chirurgickej liečbe. 
Liečba je dlhodobá. Úspešnosť liečby je asi 50%. Neliečený vaginizmus nemá 
tendenciu k spontánnej remisii. 
 

DYSPAREUNIE 

H. Reguli 
Sexuologická a psychiatrická ambulance, Brno, Česká republika; Sexuolo-
gické oddělení, Fakultní Nemocnice Brno, Brno Česká republika 

Summary 
In this paper we describe the eighteen cases of women aged 20-38 years in 
the period of four years from 2008 to 2011 who have visited a sexology am-
bulance for pain during sexual intercourse. By analyzing records we were 
screening a character of pain, data on the sexual lives of women, co morbid-
ity and medication that women have taken. Women with dyspareunia create 
a heterogeneous group. About half of the females in the file according to the 
nature of pain can be diagnosed with vulvar vestibulitis syndrome. In the 
quarter of selected women psychogenic component of dyspareunia domi-
nated. Six women experienced primary dyspareunia, 12 secondary dyspare-
unia. It takes almost 2.5 years from the beginnings of trouble till women 
went to visit sexology. Women suffering from dyspareunia have less sexual 
partners due to their age, then average women. To solve the problem of pain-
ful intercourse are going women more educated, younger, in a relationship, 
but childless. 
Key Words: dyspareunia, sexual pain, vulvar vestibulitis syndrome 
 

Úvod 
V práci popisujeme osmnáct případŧ ţen ve věku 20-38 let, které v letech 
2008-2011 navštívili soukromou sexuologickou ambulanci pro bolesti při 
pohlavním styku. Rozborem záznamŧ sexuologických vyšetření byl zjišťován 
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charakter bolesti, údaje o sexuálním ţivotě ţen, jejich komorbidita a eventu-
elní medikace, kterou ţeny uţívaly. 
Ţeny s dypareunií tvoří heterogenní skupinu. Asi u poloviny ţen v souboru 
lze podle charakteru bolesti diagnostikovat vulvární vestibulární syndrom. 
U čtvrtiny ţen souboru dominuje více psychogenní komponenta. Šest ţen 
trpělo primární dyspareunii, 12 tedy dyspareunii sekundární. Od začátkŧ 
potíţí trvá téměř 2,5 roku neţ ţeny navštíví sexuologickou ambulanci. Ţeny 
trpící dyspareunií mají vzhledem k jejich věku podprŧměrný počet sexuál-
ních partnerŧ. Řešit problém bolestivého pohlavního styku se rozhodují více 
ţeny vzdělané, mladší, v partnerském vztahu, ale bezdětné.  
Dyspareunie je definována v mezinárodní klasifikaci nemocí jako bolestivý 
pohlavní styk. Rozeznáváme dvě základní formy dyspareunie. Organická 
dyspareunie je v MKN – 10 v gynekologických diagnózách uvedena pod kó-
dem N 94.1 a neorganická dyspareunie je v sekci psychiatrických nemocí 
označována kódem F 52.6. 
Dyspareunii mŧţeme dělit dle rŧzných kritérií:  
1. Podle vzniku na.  

• Primární – bolest při pohlavním styku od začátku sexuálního ţivota 
• Sekundární – bolest při pohlavním styku vzniklou někdy v prŧběhu se-

xuálního ţivota 
2. Podle místa bolesti:  

• Povrchovou – bolest vulvy (vulvodynie, vulvární dyesthésie), vestibula 
(vestibulodynie), kombinace obou (vulvární vestibulární syndrom) 

• Hlubokou – bolest, která se týká vagíny samotné, bolest zpŧsobená pato-
logií cervixu, ovárií, pánevních svalŧ nebo adhezí, endometriózou.  

• Lokální 
• Generalizovanou 

Dále mŧţeme rozlišovat dyspareunii dle typu bolesti a zda je bolest stálá, 
nebo vzniká provokujícím činitelem.  
Etiologie dyspareunie je stále nejasná a má zřejmě multifaktoriální příčiny. 
Dyspareunie je jedním ze tří znakŧ charakterizujících vulvární vestibulární 
syndrom (VVS). Dle Zolnouna a spol je tento syndrom nečastějším typem 
chronické vulvovaginální bolesti. Patofyziologie VVS předpokládá abnorma-
lity 3 nezávislých systémŧ: sliznic, svalŧ dna pánevního a regulační dráhy 
bolesti CNS. Výzkum zařazuje VVS do kategorie chronických bolestivých 
poruch, podobně jako fibromyalgii, syndrom dráţdivého močového měchýře 
nebo bolest temporomandibulárního kloubu. Některé koncepty etiopatoge-
neze VVS poukazují na psychosexuální a osobnostní rysy těchto ţen. U ţen 
s VVS je moţné častěji pozorovat úzkost, depresi a somatizaci.  

Soubor vyšetřených 
Jedná se o shrnutí poznatkŧ z chorobopisŧ osmnácti ţen ve věku od 20-38 
let, které navštívily soukromou sexuologickou ambulanci pro bolesti při po-
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hlavním styku v letech 2008-2011. U všech dívek byla gynekologickým vyšet-
řením vyloučena organická příčina dyspareunie. 
Prŧměrný věk ţeny byl 26,56 roku a prŧměrný počet návštěv byl 2,33. 
U všech ţen byla gynekologickým vyšetřením vyloučena organická příčina 
dyspareunie. Tři ţeny byly vysokoškolsky vzdělané, dalších šest studovalo 
v době vyšetření vysokou školu. Dvě ţeny měly dokončené vyšší odborné 
vzdělání, šest ţen mělo středoškolské vzdělání a z toho jedna dívka byla stu-
dentka střední zdravotnické školy. Pouze jedna dívka měla nedokončené 
středoškolské vzdělání.  
Většina ţen byla v době návštěvy ordinace partnersky adaptovaná, z toho tři 
ţeny byly v době vyšetření vdané, dvě měli vlastní děti, jedna ţena měla dítě 
adoptované. Jedna ţena neměla v době vyšetření partnera. 

Výsledky 
Při studiu chorobopisŧ jsme se zabývali charakterem bolesti, sexuálním ţivo-
tem ţen, komorbiditou a eventuelní medikací, kterou ţeny uţívaly.  
Šest ţen trpělo bolestí od začátku sexuálního ţivota, prŧměrná délka potíţí 
u ostatních ţen byla 2,44 roku. 
Deset ţen lokalizovalo bolest do oblasti poševního vchodu. Další udávané 
lokalizace bolesti byly: přední strana pochvy, cervix, celá pochva, podbřišek, 
asi 3 cm v introitu pochvy. 
Ostrou, pálivou, řezavou nebo bodavou bolest cítilo 10 ţen, z toho 1 ţena 
udávala současně i bolest tupou.  
Jedna ţena se stěţovala na tupou bolest, kterou lokalizovala do oblasti pod-
břišku. Dvě ţeny měly bolest trvalou, kterou pohlavní styk zhoršuje. Jedna 
ţena udávala bolesti hlavně po pohlavním styku s intenzitou vyvolávající 
vomitus. Pět ţen udávalo, ţe mají pocit sevření a problematické u nich bylo 
gynekologické vyšetření i zavedení tamponu.  
V sexuálním ţivotě ţen nacházíme tyto skutečnosti: Negativní sexuální zku-
šenost přiznaly dvě ţeny v souboru a další ţena měla negativní zkušenost při 
gynekologickém vyšetření. Prŧměrný počet sexuálních partnerŧ byl 3,4 part-
nera s mediánem 2,0. Většina ţen byla orgastická klitoridálně, jedna ţena si 
není jistá, zda dosahuje orgasmus. Devět ţen udávalo zachovalou sexuální 
apetenci, sedm ţen mělo sexuální apetenci v dŧsledku potíţí sníţenou, dvě 
ţeny neţily sexuálně vŧbec v souvislosti s bolestí.  
Z gynekologických nálezŧ byla zajímavá tato zjištění: Dvě ţeny podstoupily 
chirurgické odstranění hymenu, u jedné pacientky byla diagnostikovaná 
retroverze dělohy. Dvě ţeny měly gynekologickým vyšetřením verifikovaný 
úzký poševní vchod. 
V souboru byla pozorována vysoká komorbidita. Pět ţen bylo někdy v ţivotě 
léčeno pro opakované gynekologické záněty, většinou vulvovaginitídy. Dvě 
z těchto ţeny měly v anamnéze také opakované cystitídy a jedna také operaci 
striktury uretry. Pět ţen mělo anamnézu poruchy imunity ve smyslu alergie, 
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ekzému nebo celiakie. Jedna ţena se léčila s migrénami. Dvě ţeny byly léčeny 
pro sníţenou funkci štítné ţlázy. Čtyři ţeny se léčily psychiatricky, tři z nich 
pro nemoci z okruhu úzkostných poruch u další bylo vyjádřeno podezření na 
mentální anorexii. Jedné ţeně byla diagnostikovaná protruze disku Th12/L1 
a pro trvalé silné bolesti v oblasti genitálu uţívala opiáty. Hormonální anti-
koncepci uţívalo 10 ţen. 

Diskuze 
Ţeny v souboru tvoří heterogenní skupinu. Asi u poloviny ţen v souboru lze 
podle charakteru bolesti diagnostikovat vulvární vestibulární syndrom. 
U čtvrtiny ţen souboru dominuje více psychogenní komponenta, kdy samy 
spontánně referují o neschopnosti se v intimní situaci psychicky i tělesně 
uvolnit. Šest ţen trpělo primární dyspareunii, 12 tedy dyspareunii sekundár-
ní. Neţ ţeny navštíví sexuologickou ambulanci trvá skoro 2,5 roku. V porov-
nání s nejčastější problematikou muţŧ, se kterou přicházejí do sexuologic-
kých ambulancí je to za mnohem delší dobu. Jednou z příčin mŧţe být sku-
tečnost, ţe primární lékař, který s ţenami řeší tuto problematiku, je 
gynekolog. Nadále zŧstává otázkou, proč ţeny navštíví sexuologickou ambu-
lanci pouze 2-3x a potom spolupráci přeruší. Jako jedno z vysvětlení se nabí-
zí nízká motivace ţen tuto problematiku řešit. Ţeny trpící dyspareunií mají 
podprŧměrný počet sexuálních partnerŧ vzhledem k jejich aktuálnímu věku. 
Řešit problém bolestivého pohlavního styku se rozhodují více ţeny vzdělané, 
mladší, v partnerském vztahu, ale bezdětné.  
V souboru nacházíme vysokou komorbiditu, pouze 5 ţen neudávalo ţádné 
somatické nebo psychické potíţe. 
Navzdory tomu ţe většina ţen v době návštěvy ambulance sexuálně neţila, 10 
z nich nadále uţívalo hormonální antikoncepci. Ţádná z ţen se nestěţovala 
na vymizení nebo sníţení orgastických funkcí. Shodně s literaturou je počet 
ţen s negativní sexuální zkušeností nízký.  
Dyspareunie je heterogenní porucha, která zasahuje do okruhu somatických i 
psychických poruch a vyţaduje celostní zhodnocení z gynekologického i psy-
chologického hlediska. Tyto ţeny se mŧţou objevit v psychiatrické ambulanci 
nejspíše se symptomatologií z okruhu úzkostných poruch. Pro konkrétní 
pacientky je nutno volit diferencované léčebné strategie.  
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LIEČBA EREKTILNEJ DYSFUNKCIE PO RADIKÁLNEJ PROSTA-
TEKTÓMII – PENILNÁ REHABILITÁCIA 

M. Hrivňák 
Urocentrum, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Košice, 
Slovenská republika 

Summary 
TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION AFTER RADICAL 
PROSTATECTOMY – PENILE REHABILITATION 
Erectile dysfunction is common after radical prostatectomy. Penile rehabili-
tation is defined as the use of any drug or device at or after radical prostatec-
tomy to maximize erectile function recovery. The purpose of penile rehabili-
tation is to prevent corpus cavernosal smooth muscle structural alterations 
to not only maximize the chances of a man to recover functional erections 
but also return him to his preoperative erectile function level. Current data 
support the use of PDE5 inhibitor, intracavernous injection, vacuum device 
or intraurethral agents and the generation of early erections after radical 
prostatectomy as a strategy to improve erectile function recovery. Pro-
erectile treatment must be given at the earliest opportunity after radical 
prostatectomy. 
Key words: erectile dysfunction, radical prostatectomy, penile rehabilitation. 
 
Úvod 
Erekcia je komplexný neurovaskulárny fenomén, na ktorom sa podieľajú 
hladké svaly stien arteriol a parenchýmu kavernóznych telies, nervy a neuro-
transmitery, vény a venózne plexy, tunica albuginea a priečne pruhované 
svaly perinea. Kľúčovú úlohu pri erekcii hrajú kavernózne nervy, ktoré sa 
tvoria z vlákien plexus pelvicus. Tieto vlákna prebiehajú po povrchu prosta-
tickej kapsuly a sú vystavené riziku poranenia počas radikálnej prostatektó-
mie pre karcinóm prostaty. Pre zachovanie erektilnej funkcie po radikálnej 
prostatektómii je dôleţitý vhodný výber pacienta, dobrá erekcia predoperač-
ne, dôsledná aplikácia bilaterálne nervy šetriacej operačnej techniky a správ-
na starostlivosť o pacienta po operácii.  

Súčasné poznatky 
Erektilná dysfunkcia je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie definovaná 
ako neschopnosť dosiahnuť a udrţať erekciu dostatočnú pre uspokojivý po-
hlavný styk Erektilná dysfunkcia sa u pacientov po radikálnej prostatektómii 
vyskytuje v 26-86%(1). Napriek tomu, ţe techniky unilaterálnej, alebo bilate-
rálnej nervy šetriacej radikálnej prostatektómie percento pacientov s poope-
račnou erektilnou dysfunkciou zníţili, je ešte stále veľké mnoţstvo pacientov, 
ktorým erektilná dysfunkcia po radikálnej prostatektómii výrazne zniţuje 
kvalitu ţivota.  



 

120 

Penilná rehabilitácia je definovaná ako pouţitie lieku, alebo prístroja po, 
alebo počas radikálnej prostatektómie na maximalizáciu návratu erektilnej 
funkcie. Základom konceptu penilnej rehabilitácie je zabránenie procesom, 
vedúcim ku erektilnej dysfunkcii počas periódy neuropraxie, ktorá môţe 
trvať aţ niekoľko rokov po operácii. Neuropraxiou sa nazýva najľahšia, rever-
zibilná forma poranenia nervu. Klinicky sa prejavuje rôznou mierou straty 
funkcie nervu. Medzi najčastejšie mechanizmy neuropraxie patrí kompresia 
nervu s jeho ischemizáciou, termické poranenie nervu, alebo ľahké, tupé 
poranenie, prípadne natiahnutie nervu. Úprava funkcie nervu je spontánna 
v priebehu niekoľkých dní, mesiacov, alebo aţ rokov.  
Vznik erektilnej dysfunkcie po radikálnej prostatektómii spôsobuje niekoľko 
faktorov: 
1. Poškodenie kavernóznych nervov indukuje apoptotické a pro-fibrotické 

procesy v kavernóznom telese 
2. V dôsledku hemodynamických zmien dochádza ku zníţenej oxygenácii 

kavernózneho tkaniva 
3. Vzniká porucha venookluzívneho mechanizmu erekcie. Penilnou rehabili-

táciou sa preto snaţíme o zachovanie kavernóznej oxygenácie, zachovanie 
objemu kavernózneho hladkého svalstva, ochranu endotélia kavernóznych 
telies, redukciu apoptózy, fibrózy a produkcie kolagénu v kavernóznych te-
lesách. 

Medzi metódy penilnej rehabilitácie zaraďujeme: 
• uţívanie PDE5 inhibítorov 
• intrakavernóznu aplikáciu vazoaktívnych látok  
• aplikáciu podtlakových prístrojov 
• intrauretrálnu aplikáciu PGE1  

Penilná rehabilitácia by sa mala začať najneskôr 2 týţdne po radikálnej pros-
tatektómii a mala by trvať aţ do návratu erektilnej funkcie. Predpokladaný 
čas trvania penilnej rehabilátácie je 3-9 mesiacov. 

Záver 
Podľa najnovších odporúčaní pre muţskú sexuálnu dysfunkciu musí byť pe-
nilná rehabilitácia poskytnutá pacientovi čo najskôr po radikálnej prostatek-
tómii (2). 
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DIETNÍ NÁVYKY A DUŠEVNÍ PORUCHY 
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DIETNÍ NÁVYKY A DUŠEVNÍ PORUCHY  

J. Raboch 
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Česká republika 

Summary 
DIETARY HABITS AND MENTAL DISORDERS 
Owing to increasing average age, to changing life style and other factors the 
prevalence of mental disorders has been increasing. Treatment results are 
not yet optimal. Therefore their primary prevention and inovations in treat-
ment are essential. One of the emerging options is optimal composition of 
dietary habits. Our ―normal‖ food is not supplying our organism with essen-
tial nutrients in adequate quantities. It is supposed that PUFA, vitamins B9 
and B12 are substances which could contribute to optimal state of human 
psyche. Individuals with mental disorders are consuming more and more 
various dietary supplements with possible positive but also negative effects. 
It is necessary to be prepared for consultations on this topic with patients in 
our clinical practice. 

Souhrn 
Západní společnost se střetává s velkým problémem škodlivých dŧsledkŧ 
aktuálních dietních návykŧ a ţivotního stylu. Kardiovaskulární nemoci, obe-
zita, diabetes mellitus 2. typu se staly největší zátěţí současného lidstva. De-
prese a neurodegenerativní choroby jsou téţ součástí tohoto komplexu civili-
začních onemocnění s rostoucí frekvencí a závaţností. Nutrice bezpochyby 
moduluje biologické procesy, jako jsou např. záněty, plasticita mozku, reakce 
na stres, oxydativní procesy. Zatím však nemáme dostatek kvalitních údajŧ, 
abychom byli schopni jasně formulovat doporučení jak pro primární preven-
ci tak pro léčebné strategie.  
Nedávno prokázala skupina výzkumníkŧ rozdíly ve výskytu deprese a úzkosti 
u australských ţen podle toho, jakou stravu dlouhodoběji konzumovali. Sku-
pina s "tradiční" dietou (zelenina, ovoce, hovězí, jehněčí, ryby, celozrnné 
potraviny) vykázala menší riziko rozvoje deprese a úzkostných poruch, nao-
pak skupina se "západní" dietou (mleté a konzervované maso, pizza, hranol-
ky, hamburgery, bílý chléb, cukr, ochucené mléko, pivo) byla více depresivní. 
Čím více byla strava hodnocena jako kvalitnější, tím pravděpodobněji bylo 
skóre dotazníku celkového zdraví (GHQ-12) příznivější (2). 
Podobné výsledky přinesly studie ze Španělska (středomořská strava měla 
preventivní účinek na výskyt depresí) či Velké Británie (konzumace většího 
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mnoţství upravených potravin byla spojena s vyšším výskytem depresivních 
symptomŧ) (1).  
Nejvíce údajŧ máme v současné době o roli nenasycených mastných kyselin 
(PUFA) na rozvoj depresivních a kognitivních poruch (3). V západním světě 
došlo dlouhodobě k posunŧm v poměru omega-6/omega-3 obsaţeném 
v běţné stravě v neprospěch omega-3. To souvisí se zvýšenou konzumací 
především rostlinných olejŧ, které jsou hlavním zdrojem omega-6 PUFA, a 
niţší spotřebou ryb, oříškŧ, semen či listové zeleniny, které dodávají omega-3 
PUFA. Na začátku minulého století to bylo asi 2 – 4 : 1. V současné době to je 
asi 10 – 20:1. Česká Společnost pro výţivu doporučuje, aby tento poměr ve 
stravě byl maximálně 5:1. V našich jídlech tedy většinou máme dostatek 
omega-6 látek a nedostatek omega-3 (4).  
Je zajímavou, ale velmi významnou otázkou, jak se tento globální nedostatek 
PUFA omega-3 projevuje v oblasti naší psychiky a zda-li souvisí s častějším 
výskytem duševních poruch (ale také třeba kardiovaskulárních) pozorova-
ným v moderních společnostech současného světa. Na toto téma bylo publi-
kováno velké mnoţství rŧzných typŧ prací. 
Většina epidemiologických studií popsala inverzní vztah mezi rizikem vzniku 
demencí a příjmem či hladinou omega-3 PUFA. Např. ve studii Chicago He-
alth and Aging Project bylo prokázáno, ţe příjem omega-3 PUFA ve stravě a 
pravidelná konzumace ryb mŧţe redukovat pravděpodobnost vzniku Al-
zheimerovy choroby. Jedinci, kteří jedli ryby alespoň jednou týdně, měli 
o 60 % niţší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby. Stejně tak celková konzu-
mace omega-3 PUFA a DHA významně negativně korelovala s výskytem 
AD (4). 
Některé klinické studie téţ naznačují pozitivní efekty omega-3 PUFA na ko-
gnitivní funkce. (např. suplementace DHA a kyselinou arachidonovou zlepši-
la kognitivní funkce u rŧzných typŧ nemocných s organickým poškozením 
mozku) i na depresivní symptomy v rámci periodické i bipolární poruchy (3).  
Celkově se dá shrnout, ţe „běţná― (= nepřirozená) strava v naší společnosti 
často nedodává organismu v dostatečném mnoţství ţiviny, které jsou dŧleţi-
té pro dobré fungování centrálního nervového systému. Je proto doporuče-
níhodné snaţit se změnit naše stravovací návyky i za pomocí rŧzných potra-
vinových doplňkŧ. Z pohledu medicíny zaloţené na dŧkazech je moţno kon-
statovat, ţe existuje relativně velké mnoţství rŧzných studií, zabývajících se 
touto problematikou. Avšak jejich metodika a zařazené soubory sledovaných 
a léčených osob jsou velmi heterogenní, stejně jako výsledky terapie. Největší 
pozitivní efekt na kognitivní funkce stárnoucích jedincŧ byl prokázán v pří-
padě substituce omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami. V posledních 
letech velmi vzrostl počet jedincŧ s duševní poruchou, ale i jiných nemoc-
ných či dokonce zdravých jedincŧ, kteří konzumují potravinové doplňky (5). 
Podle amerických zkušeností asi 40 % běţné populace a 63 % pacientŧ s du-
ševní poruchou v posledním roce uţilo metody komplementární či alterna-
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tivní medicíny. Většina přitom své ošetřující lékaře o této skutečnosti nein-
formovala. Je přitom známo, ţe uţívání většího mnoţství těchto látek mŧţe 
mít neţádoucí gastrointestinální vedlejší účinky, mŧţe sníţit krevní sráţli-
vost, vést k ortostatické hypotenzi nebo dokonce oslabit efekt chemo- či radi-
oterapie. Je proto třeba tuto situaci reflektovat, dotazovat se našich pacientŧ 
na tyto záleţitosti a být schopen jim poskytnout adekvátní informace, i kdyţ 
objektivních údajŧ zatím k dispozici nemáme dostatek. Bylo by velmi vý-
znamné, kdybychom dokázali vyuţít specifické dietní vzorce pro prevenci a 
léčbu duševních poruch. V kaţdém případě ale ţivotní styl a dietní návyky 
jsou podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobě celkový zdravotní stav 
našich pacientŧ.  
Podpořeno VZ MŠMT 0021620848 
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Summary 
About 50 – 60 percent of human brain tissue are constituted by lipids, while 
about 36 percent of brain lipids are long-chain polyunsaturated fatty acids, 
both n-6 and n-3 families (PUFA n-6 and PUFA n-3), the most common be-
ing arachidonic (20:4 n-6) and docosahexanoic(22:6 n-3) acid. They function 
in biological membranes, influencing their fluidity. protein-lipid interac-
tions, activities of enzymes, transporters, receptors and transcription of 
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genes. Metabolites of PUFAs, eicosanoids and docosanoids, have plethora of 
biological effects, too. Major sources of PUFA n-6 are vegetable oils, while 
PUFA n-3 are contained particularly in fish oil. Epidemiological and clinical 
studies have shown an inverse association between PUFA n-3 levels in 
plasma, erythrocyte membranes and adipose tissue on one hand and depres-
sion prevalence and severity on the other hand. The value of the n-6/n-3 
ratio play a role, as well as. Many controlled clinical trials, examining PUFA 
n-3 as antidepressants or adjunctive therapy were carried out. In recent 
metaanalysis, only trials, conducted in the patients with a diagnosis of de-
pressive disorder (DD), have shown positive results in contrast with those, 
conducted in persons without a diagnosis of DD. The great heterogenity of 
trials probably stands behind the equivocal results.  
V posledních 200 létech došlo k výraznému vzestupu spotřeby celkových 
kalorií a nasycených tukŧ, současně klesla spotřeba ovoce, zeleniny a příjem 
vícenenasycených mastných kyselin řady n-3 (PUFA n-3) ve prospěch n-6 
řady. Tyto změny dietních zvyklostí, v interakci s genetickým pozadím jedin-
ce, jsou dnes dávány do souvislostí s vzestupem výskytu obezity, diabetes 
mellitus 2. typu (DM2), kardiovaskulárních onemocnění i některých neu-
ropsychiatrických onemocnění, jako jsou depresivní poruchy, nebo Alzhei-
merovy demence. Vícenenasycené mastné kyseliny řady omega-6 a omega-3 
(PUFA n-6 a PUFA n-3) jsou v lidském organismu součástmi biologických 
membrán, ovlivňují jejich fluiditu, interakci mezi lipidovými a proteinovými 
sloţkami a modulují funkce rŧzných enzymŧ, transportérŧ a receptorŧ, jsou 
strukturálními součástmi druhých poslŧ (second messengers), ovlivňují 
transkripci řady genŧ. Oxidací dvacetiuhlíkatých PUFA n-6 i PUFA n-3 vzni-
kají eikosanoidy, které mají řadu významných biologických účinkŧ. Oxidace 
kyseliny dokosahexaenové dává vzniknout dokosanoidŧm, chránícím neuro-
ny před oxidačním stresem a tlumícím apoptózu. Asi 50 – 60 % sušiny moz-
ku dospělého člověka tvoří lipidy. Z toho asi 35 % tvoří mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem, zejména kyselina arachidonová (AA, 20:4 n-6) a doko-
sahexaenová (DHA, 22:6 n-3). V epidemiologických studiích byly zazname-
nány niţší hladiny PUFA n-3 u depresivních osob ve srovnání s jedinci bez 
deprese, i negativní korelace mezi hladinami PUFA n-3 ve fosfolipidech séra 
a v membránách erytrocytŧ a zvýšeným výskytem deprese. V roce 1998 za-
znamenali Hibbeln et al. významnou negativní korelaci mezi spotřebou ryb a 
prevalencí deprese v populaci devíti zemí. Podobně byla zjištěna i nepřímá 
úměra mezi poţíváním ryb a výskytem poporodní deprese. V prŧřezových 
studiích byly nalezeny rovněţ vztahy mezi koncentracemi PUFA n-3 ve fosfo-
lipidech plasmy a erytrocytech a tíţí deprese. Význam má zřejmě i hodnota 
poměru PUFA n-6 k PUFA n-3, která rovněţ korelovala s tíţí deprese. Podá-
vání PUFA n-3 bylo zkoušeno v léčebném ovlivnění psychiatrických onemoc-
nění, zejména u depresivní poruchy, bipolární deprese a poporodní deprese, 
buď samostatně nebo jako přídavek ke standardní léčbě. Výsledky kontrolo-
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vaných prospektivních studií nejsou zcela jednoznačné. Metaanalýzy studií 
ukazují na významnou heterogenitu, přičemţ roli zde hraje řada faktorŧ, 
např. rŧzný obsah PUFA n-3 i n-6 řady ve stravě, sloţení placeba, rozdíl ve 
věku a mezi pohlavími, v prŧvodné léčbě, v trvání studie, dávce i typu pouţité 
PUFA n-3, nebo zpŧsob hodnocení deprese. 
Práce byla podpořena výzkumnými záměry MŠMT ČR, MSM 0021620820 a 
0021620848 
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OMEGA-3 NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY A DEMENCE 
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Summary 
Omega-3 and polyunsaturatted fatty acids and dementias. Polyunsaturatted 
fatty acids are widespread in central nervous system; in the cortex there pre-
dominates omega-3 docosahexaenoic acid, in the white matter there prevails 
omega-6 arachidonic acid. They have multiple functions – as a component of 
neuronal walls, as a precursors of some neuromodulators, as a factors in-
creasing membrane fluidity, as a considerable factor of neuronal plasticity, 
as a modulators of inflamattion. Some studies of the treatment of Alz-
heimer‘s disease and other dementias through the use of omega-3 fatty acids 
extended some positive clinical effects. 
Authors made pilot monitoring of the effects of omega-3 fatty acids in pa-
tients suffering from mild Alzheimer‘s disease as an additional therapy to 
acetylcholinesterase inhibitors. Patient‘s group had 12 members, treated by 
donepezil in stable dose 10 mg/day. The rating was done before start of 
treatment and after 6 months of treatment through the use of Addenbrook 
cognitive test (ACE-R). The results did not demonstrate any positive effect of 
omega-3.  
 
Nenasycené mastné kyseliny s více dvojnými vazbami (polyunsatturated fatty 
acids – PUFAs, omega nenasycené mastné kyseliny) jsou výrazně zastoupeny 
v CNS. Zde se podílí jak na stavbě, tak na funkci. Jsou nezbytné pro rŧst a 
rozvoj mozku. Modulují zánět a oxidativní stres, jsou nezbytné pro synoptic-
kou plasticitu mozku, zvyšují fluiditu neuronálních membrán. Podílejí se na 
stavbě neuronálních membrán, na tvorbě Jsou nezbytné pro tvorbu lipido-
vých neuronálních raftŧ. Jsou zastoupeny jak omega-3 (kyselina docosahe-
xaenová, eicosapentaenová a alfa-linolenová), tak omega-6 (především kyse-
lina arachidonová). Největší zastoupení v CNS má omega-3 docosahexaeno-
vá kyselina (DHA). Ta se vyskytuje především v šedé hmotě, jako součást 
struktur neuronálních membrán. Omega 6 arachidonová kyselina se vyskytu-
je více v bílé hmotě.  
U pacientŧ trpících Alzheimerovou chorobou bývá často zjišťován niţší pří-
jem omega-3 nenasycených mastných kyselin. Protektivní efekt má naopak 
pravidelná a dostatečná konzumace ryb, obsahujících velké mnoţství omega-
3 (hlavně ryb z chladných moří – tuňák, makrela, losos aj.). Z fyziologických 
vlastností omega-3 mastných kyselin vyplývá, ţe by mohly najít terapeutické 
uplatnění v léčbě Alzheimerovy choroby, a to především kyselina docosahe-
xaenová. 
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Bylo provedeno více klinických studií se substitucí omega-3 u Alzheimerovy 
choroby a dalších demencí, z nichţ některé přinesly určité pozitivní výsledky 
v ovlivnění kognitivních i nekognitivních funkcí. 
Omega-3 jsou pouţívány především jako doplněk stravy. Nabízí se moţnost 
augmentačního efektu při podávání inhibitorŧ acetylcholinesteráz. Provedli 
jsme pilotní sledování efektu šestiměsíčního podávání omega-3 pacientŧm, 
trpícím lehkou alzheimerovskou demencí a uţívajícím dlouhodobě donepezil 
ve stabilní dávce 10 mg/den. Bylo sledováno 12 pacientŧ a porovnáno s 12 
obdobnými pacienty stejného věkového sloţení, rozloţení pohlaví i výchozími 
hodnotami kognitivních testŧ, neuţívajících omega-3. Do sledování byli za-
řazeni pacienti s lehkou formou Alzheimerovy choroby, s hodnotami testu 
MMSE 25 – 20 bodŧ, 5 muţŧ + 7 ţen. Všichni uţívali donepezil v dávce 10 
mg 1 x d. s dobrou tolerancí. Obdobně byla sloţena i kontrolní skupina. 
Všichni pacienti odpovídali diagnostickým kriteriím McKhanna a spol. 
(NINCDS-ADRDA) pro Alzheimerovu chorobu. U všech bylo provedeno vy-
šetření zobrazovacími metodami – CT nebo MRI mozku s nálezem atrofie 
hipokampŧ a rozšířením temporálních rohŧ postranních mozkových komor, 
a byla vyloučena jiná organicita (např. vaskulární změny). U aktivní skupiny 
byl přidán rybí tuk s prŧměrným denním obsahem 450 mg kyseliny eikosa-
pentaenové a 340 mg kyseliny docosahexaenové. Před nasazením omega-3 a 
po pŧl roce uţívání bylo provedeno vyšetření Addenbrookským kognitivním 
testem ACE-R, jehoţ součástí je také test MMSE.  
V obou sledovaných skupinách došlo po pŧl roce k mírnému zhoršení přede-
vším v oblasti paměti. Při vzájemném srovnání obou skupin, s i bez omega-3 
však nebyl zjištěn podstatný rozdíl. Omega-3 v pouţité dávce neprokázaly 
augmentační efekt k donepezilu. 
Jednalo se jen o pilotní sledování. U pacientŧ ještě bude stanovena alelická 
kombinace apolipoproteinu epsilon. Autoři chtějí provést rozsáhlejší studii 
s vyššími dávkami omega-3 a s podáním placeba u kontrolní skupiny, konci-
povanou jako dvojitě slepou, randomizovanou studii.  
 
Podpořeno VZ MŠMT 0021620848 
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INTERPRETAČNÍ MOŢNOSTI BENEFIČNÍHO PŮSOBENÍ KYSE-
LINY DOKOSAHEXAENOVÉ. 

J. Mourek 
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká 
republika; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity, České Budějovi-
ce, Česká republika 

Summary 
THE POSSIBLE INTERPRETATION OF THE BENEFICIAL AND PROTEC-
TIVE EFFECTS OF DOCOSAHEXAENOIC ACID 
The structural composition of polyunsaturated fatty acids OMEGA-3, and 
especially of docosahexaenoic acid (DHA-22:6n-3) enables very large num-
ber of spatial variation, due to the double bounds with shortening the dis-
tance between two carbons as well as to rotation activities. The spatial ultra-
structure has to be considered as not only one of decisive factors of the 
membrane fluidity, but also as a factor of first importance to maintain 
the functional membrane proteins and other functional macromolecules in 
the optimal position, density and orientation. DHA as well as EPA (ei-
cosapentaenoic acid) is influencing the gene expression (antiflamatory inter-
leukins, Tumor-necrosis factor Alfa ect.). The beneficial and protective ef-
fects could be interpreted by the suppression of mentioned cytokins. In the 
same way the protective effects were published on large spectrum of auto-
immune diseases, psychiatric disorders and malignant tumors. Finally the 
developmental aspect of mutual relationship between the n-6 and n-3 poly-
unsaturated fatty acids and the developmentally – dependent differences in 
the biological significances and effects are discussed. 
Key words: Molecular structure, n-3 polyunsaturated fatty acids, gene-
expression, developmental aspects. 
 
Benefiční a protektivní účinky PUFA OMEGA-3, především kyseliny dokosa-
hexaenové – dále jen DHA, (v menším rozsahu kyseliny eikosapentaenové) 
připisujeme následujícím třem interpretačním okruhŧm: 
A) Koncepce vycházející z molekulární struktury 
Jedná se o vlastnosti vycházející z ultrastrukty DHA, respektive z její terciár-
ní (tj. prostorové) ultrastruktury. DHA vytváří dlouhý řetězec s více nenasy-
cenými (dvojnými) vazbami. Kolem os uhlíkŧ č. 2, 5, 8, 11, 14, 17 a 20 se totiţ 
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uskutečňuje (nebo mŧţe uskutečňovat) rotační pohyb. Tato rotace neprobíhá 
plynule, ale po „skocích― (60°). To znamená u kaţdého zmíněného uhlíku 6 
moţností (0-60, 120, 180, 240, 300 a 360-0). S rotačním pohybem dochází 
ke zkrácení vzdálenosti mezi dvěma uhlíky (z 3,84 Ǻ na 3,16 Ǻ). Toto zkráce-
ní evokuje následný ohyb, takţe při mnohonásobné rotaci daného řetězce 
dojde současně k jeho prostorové deformaci a zřetelnému zkrácení. Ovšem i 
dvojná vazba je významným místem pro vznik prostorové variability. Samot-
ná existence (téměř vţdy ve formě cis) znamená opět změnu vzdálenosti mezi 
angaţovanými uhlíky a tedy k následnému ohybu (ohyb se odhaduje na 45-
50°). 
Tyto shora uvedené skutečnosti představují ve smyslu prostorové variability 
přímo závratné číslo moţných prostorových „poloh―. 
Kyselina DHA je v tkáni mozkové kŧry savcŧ zastoupena přibliţně 20% (!) 
všech přítomných mastných kyselin, pro srovnání uvádím i zastoupení kyse-
liny arachidonové – 10%. Tyto kyseliny jsou obsaţeny především v plasma-
tických membránách nervových buněk (Mourek 1999, přehledně 2005). 
Představují rozhodující faktor pro jejich tzv. fluiditu. Plná funkčnost tzv. 
membránových proteinŧ (iontové kanály, receptory, enzymy atd.) je závislá 
nejen na konstrukci vlastního membránového proteinu, ale rovněţ na jeho 
umístění a především na jeho orientaci. Domnívám se, ţe k tomu, aby byly 
tyto membránové proteiny optimálně funkční, musí být v nosném vehikulu 
(membráně) nejen správně rozmístěny, ale i správně orientovány. Tento 
poţadavek splňuje právě DHA: její prostorová variabilita umoţňuje prakticky 
jakýkoliv útvar uloţený v membráně náleţitě KONTUROVAT, tedy orientač-
ně fixovat. Tato fixace (do optimální orientace) je umoţněna vodíkovými, 
tedy nekovalentními, vazbami, Waalsovými interakcemi apod. Je zajímavé, 
ţe existuje několik údajŧ o tom, ţe náhrada kyseliny dokosahexaenové kyse-
linou řady OMEGA-6, jinak velmi podobnou (22:5), nebyla nikdy úspěšná. 
Zřejmě existují rozdíly nejen ve struktuře (posunutí první dvojné vazby 
z 3. na 6. uhlík), ale i rozdíly další (viz sub C). 
B) Genetická exprese 
O moţném vlivu DHA, případně EPA a dalších, na genovou expresi se začalo 
uvaţovat v okamţiku, kdy byl detekován výrazný inhibiční vliv DHA na pro-
dukci proinflamatorních cytokinŧ (Il 1, Il 6 a TNF-alfa). Tato skutečnost se 
stala výchozím bodem pro interpretaci nejen autoimunních onemocnění jako 
je diabetes, atopie atd., ale s postupujícími dokonalejšími metodikami se 
výrazně dotkla i psychiatrie, jak o tom byla řeč u mých předřečníkŧ. Experi-
menty prokázaly pozitivní vliv DHA pro vývoj a rozsah synaptogeneze, pro 
obnovené děje cévního endotelu a tedy pro rozsah procesu arteriosklerózy, 
metabolismu lipidŧ (prostřednictvím stimulace receptorŧ PPAR (peroxiso-
me-proliferator-activated-receptors) s následným poklesem hladiny triglyce-
ridŧ a VLDL v plasmě, se zvýšenou oxidací mastných kyselin mitochondrie-
mi, prŧkazným poklesem cholesterolaemie atd.). Experimentální práce po-
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kročily tak daleko, ţe byla prokázána protektivní účinnost DHA, v menším 
rozsahu EPA, na onkogeny Ca prsu nebo na proces karcinogeneze prostaty 
(přehledně Mourek a spol. 2007, Ţák a spol. 2005). Kde je moţná inzerce 
DHA do vlastní mašinerie genové exprese není dosud známo. Moţností je, 
při sloţitosti vlastního procesu, mnoho. Autoři se dosud zmiňovali buď 
o výsledném efektu, respektive o sledování mRNA. Za mimořádně dŧleţité 
pokládám zjištění o tom, ţe DHA mŧţe svou přítomností (nepřítomností) 
ovlivnit míru fosforylačních procesŧ v mitochondriích. Rovněţ nálezy o tom, 
ţe její suplementací lze pozitivně ovlivnit vznikající obezitu. Podle dosavad-
ních výsledkŧ lze usuzovat o moţném významu DHA nejen pro funkčnost 
plasmatické membrány – respektive pro funkčnost v ní deponovaných pro-
teinŧ, ale jakoţto o faktoru, který při uvolnění do zevního (extracelulárního) 
prostoru nebo naopak z vnitřního listu bilayeru do intracelulárního prostoru, 
mŧţe vykazovat odlišnou funkci či úlohu. Je ale samozřejmé, ţe jako lipoidní 
substance mŧţe snadno pronikat plasmatickou membránou. 
C) Vývojové aspekty 
Jestliţe se zabýváme například vývojem zastoupení a obsahu PUFA-
OMEGA-3 a OMEGA-6 v savčím organismu, pak zjišťujeme, ţe přítomnost 
PUFA-OMEGA-3 je přímo kauzálně svázána s vývojem lidského organismu 
(Mourek a spol. 2007, 2009). Zjistili jsme, ţe obsah a zastoupení kyseliny 
DHA v mozkové kŧře savcŧ významně stoupá. Méně významný vzestup byl 
detekován u oddílŧ CNS fylogeneticky starších. U kyseliny AA jsme ţádné 
podobné vývojové trendy nezaznamenali. Nepoměr mezi dietním příjmem 
v evropských či USA populacích OMEGA-6 k OMEGA-3, je jiţ několik let 
zdrojem kritických statí (např. Simopoulos 2002). Rovněţ rizikoví novoro-
zenci (hypotrofie, nedonošenost, malá porodní hmotnost atd.) vykazují prŧ-
kazně sníţený obsah PUFA-OMEGA-3, především DHA, v krevní plasmě. Je 
rovněţ prŧkaznou skutečností, ţe ve svém dalším vývoji vykazují signifikant-
ně vyšší morbiditu (hypertenze, diabetes, atopie atd.). Jestliţe označujeme 
pŧsobení DHA za benefiční a protektivní, lze to současně označit jako ob-
novný (rekuperační) proces. U kyseliny AA nic takového nenalézáme. Nao-
pak, její metabolity, nebo ona sama, patří k výrazným proinflamačním fakto-
rŧm (leukotrieny, tromboxan A2) a např. i prostaglandin PGE2 je prostřed-
níkem pŧsobení proinflamatorního cytokinu interleukinu 1 (beta) na 
hypothalamická centra jako např. induktor horečky či anorektických účinkŧ. 
Uvolněná AA signifikantně inhibuje aktivitu Na+-K+ depentní ATPázy. 
Domníváme se, ţe nespecifické imunitní reakce, které se váţí na kyselinu AA 
a její metabolity, mohou být v závěrečných fázích celého obranného procesu 
kompletovány právě rekuperačním pŧsobením DHA (EPA). Analogií je 
v savčím organismu celá řada, například hemokoagulace. 
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Summary 
Central serotonergic dysfunction plays a vital role in the pathophysiology of 
major depressive disorder (MDD) and in the mechanism of action of antide-
pressive drugs. The 5-HT1A receptor function is of the major interest in this 
field. The aim of this study was to determine the post-synaptic 5-HT1A re-
ceptor function in buspirone challenge paradigm in order to determine the 
receptor function. Twenty healthy and 21 depressed individuals with major 
depressive disorder that met entry criteria were recruited from the care of 
general practitioners and psychiatrists. All study participants were otherwise 
healthy. Depressed individuals and healthy controls had been psychotropic 
medication naïve. No significant difference in the hormonal response to bus-
pirone challenge between depressed patients and controls was observed. No 
correlation with the severity of depression (HAMD-17 score) was found. This 
finding led to the conclusion that postsynaptic 5-HT1A receptor may not be 
truly desensitised in MDD. 
Key words: major depressive disorder, monoamines, serotonin, 5-HT1A re-
ceptor 
 
Introduction 
Central serotonergic dysfunction seems to play a vital role in the pathophysi-
ology of major depressive disorder (MDD) and in the mechanism of action of 
antidepressive drugs. The 5-HT1A receptor function is of the major interest 
in this field. In vivo function of 5-HT1A receptor can be monitored using 
pharmacologic neuroendocrine challenge tests [1]. Those studies with 5-
HT1A agonists result in an inconsistent findings on the impaired postsynap-
tic function of the one [2, 4, 5]. Consequently, the proposed ultimate mode of 
action for the majority of the current antidepressants is focused around the 
induction of the facilitation of 5-HT transmission by 3 different mechanisms: 
5-HT1A postsynaptic receptor facilitation, 5-HT1 presynaptic (terminals) 
receptor desensitization, and 5-HT1A autoreceptors (somatodendritic) de-
sensitization.  

mailto:cubala@gumed.edu.pl


 

133 

Some challenge and PET studies have questioned whether the post-synaptic 
5-HT1A receptor is truly desensitized in depression [1, 2, 3]. There is also 
some data indicating that previous studies results may be biased by the 
pharmacological agents wash-out procedures and that the post-synaptic 5-
HT1A receptor desensitization is actually the observation of the wash-out 
phenomenon.  
The purpose of the present study was to explore prolactin (PRL) release to 5-
HT1A receptor agonist buspirone in drug-naïve patients with major depres-
sive disorder in order to determine whether the 5-HT1A receptor sensitivity 
is altered in previously unmediated individuals.  

Methods 
A cross-sectional case-control study was designed to assess the effect of the 
5-HT1A selective agonist, buspirone, on PRL secretion pattern. Twenty-one 
outpatients (9 men, 12 women) with MDD (DSM-IV-TR) with HAMD-17 
minimum score of 20 points were included into the study. Twenty healthy (8 
men, 12 women) individuals comprised the age- and sex-matched control 
group. The exclusion criteria were lifetime history of any psychotropic medi-
cation, other Axis I disorders, suicidal attempts and/or suicidal ideation, 
psychotic symptoms of depression, somatic disease, obesity, and malnutri-
tion. The participants were scored with HAMD-17.  
The challenge was conducted in order to examine the sensitivity of the 5-
HT1A receptor, as measured by the secretion rate in serum PRL immediately 
before and across 120 minutes following the administration of a single dose 
30 mg of the buspirone. Blood samples were centrifuged immediately and 
plasma was stored at -80oC till measurements. Area under the curve (AUC) 
and delta(max) PRL levels were evaluated as a measure of hormonal re-
sponse. 

Results 
Buspirone administration yielded a significant increase in PRL levels in both 
normal controls and depressed subjects. No significant difference in the 
hormonal response between depressed patients and controls was observed 
(AUC p=0.477 and delta(max) PRL p=0.461). No correlation with the sever-
ity of depression (HAMD-17 score) was found. 
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Figure 1. Serotonin and noradrenalin neuronal control points 
[modified from: 4, 5] 

 

Table 1. Clinical variables of depressed subjects and healthy con-
trols 

 MDD (n=21) Control (n=20)  

 
mean  
(SD) 

median  
(25-75) 

mean  
(SD) 

median  
(25-75) 

p 
 

AUC 
403.4  
(195.7) 

369.6  
(240.8-571.7) 

371.3  
(257.8) 

298.5  
(198.6-473.8) 

0.4773 
 

delta(max) PRL, nmol/l 
597.8  

(347.3) 
486.8  

(339.9-865.1) 
594.6  

(600.4) 
458.9  

(257.1-656.9) 
0.4614 

 

HAMD-17 (SD) 
23.0  

(2.67) 
23.0  

(21.0-24.0) 
1.2  

(1.44) 
1.0  

(0.0-2.0) 
0.0000 

 

Conclusion 
Our finding based on the challenge study paradigm does not support the 
hypothesis of an altered postsynaptic 5-HT1A receptor function in the etiol-
ogy of major depression what we demonstrated in psychotropic drug-naïve 
population. The inconsistent outcomes of the previous studies with buspi-
rone may result from the inclusion of patients with the history of pharmaco-
therapy with psychotropics [1]. Therefore, the changes may be the conse-
quence of different or multiples unknown mechanisms related to the course 
and treatment of the MDD rather than the original desensitization underly-
ing the disorder. Our study indicates that the postsynaptic 5-HT1A receptor 
may not be truly desensitised in MDD. 
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Summary 
Depression is a common psychiatric disorder in epilepsy with the incidence 
and prevalence rates ranging from 11% to 62 % (mean 34 %). This large 
variation in epidemiological data results probably from the diversity of 
methodologies and sample populations across the studies. Moreover, the 
symptomathology of depression in epilepsy is often atypical, intermittent 
and pleomorphic and fails to meet DSM-IV-TR mood disorders categories. 
Much of the previous research studies of depression in epilepsy relied on 
screening instruments in the diagnosis of depressive disorder. The validity 
and reliability to detect major depression in epilepsy using self-report inven-
tories of mood symptoms (e.g. Beck Depression Inventory) is to be deter-
mined. There are only few studies based on diagnostic psychiatric interviews 
(e.g. the Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders – 
SCID-I).  
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The aim of the study was to estimate the prevalence rates of Major Depres-
sion Disorder in patients with epilepsy in outpatient epilepsy clinic according 
to DSM-IV by means of Structured Clinical Interview for DSM–IV Axis I 
Disorders-Research Version (SCID-I). Major Depressive Disorder (DSM-IV-
TR) was diagnosed in 22 cases (23%) The depression rate was similar to 
other studies with methodology based on SCID-I. 
 
Introduction 
Depression is a common psychiatric comorbidity of epilepsy. It is frequently 
underdiagnosed and remains untreated with adverse consequences for 
health-related quality of life, socioeconomic burden and utilization of epi-
lepsy health care, along with an increased risk of suicidal ideation and sui-
cide. The prevalence of depressive disorders in epilepsy ranges from 20-30% 
in community-based epilepsy samples and 20–55% in specialist epilepsy 
clinics. This substantial variation in epidemiological data results probably 
from the diversity of methodologies and sample populations across the stud-
ies. Also various factors associated with epilepsy could adversely affect the 
accuracy of depression diagnosis. For example, side-effects of antiepileptic 
drugs, such as decreased concentration, fatigue, and sleep disturbance, may 
overlap with somatic symptoms of depression. Moreover, the sympto-
mathology of depression in epilepsy is often atypical, intermittent and pleo-
morphic and fails to meet DSM-IV-TR mood disorders categories. In addi-
tion, sample populations often differ significantly in size, epilepsy diagnosis, 
(most commonly temporal lobe epilepsy) or study sample (e.g. inpatients vs 
outpatients). Many different diagnostic tools used in epilepsy studies 
make interpretation of psychiatric findings associated with epilepsy difficult. 
Results from different psychometric tests are often quoted as if they were 
interchangeable. In some studies psychometric tests originally develop to 
measure quantitative levels of severity of disorder (e.g. Beck Depression In-
ventory BDI) are used to diagnose depression, while in others the same psy-
chometric methods are used according to its purpose. Much of the previous 
research studies of depression in epilepsy relied on these psychometric in-
struments in the diagnosis of depressive disorder. The validity and reliability 
to detect major depression in epilepsy using self-report inventories of mood 
symptoms (e.g. Beck Depression Inventory BDI, Hospital Anxiety and De-
pression Scale,HADS,) is to be determined. Jones et al have examined the 
validity of BDI and Center for Epidemiological Study of Depression (CES-D) 
and compared it with MINI. Both psychometric tools had good correlation 
and can be used in patients with epilepsy.(Jones et al. 2005) There were also 
created screening instruments aimed for detection of major depression in 
people with epilepsy. The neurological disorders depression inventory for 
epilepsy (NDDI-E) was created for this purpose. The NDDI-E could enable 
rapid detection and improve management of depression in epilepsy. It also 
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could help to differentiate symptoms of depression from common adverse 
effects of antiepileptic drugg. Nevertheless, the use of screening instruments 
must be followed by structured psychiatric interviews designed to establish 
a DSM or ICD diagnoses. 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) and Interna-
tional Classification of Disease (ICD) propose operationalized diagnostic 
criteria that became diagnostic ‘gold standards' in psychiatry. These criteria 
are not perfect and were developed for general population that why some-
times do not satisfy the descriptive needs of mood disorders in epilepsy. 
Nevertheless to determine the similarity of depression patients with epilepsy 
and other groups, DSM criteria can be used. Standardized psychiatric inter-
view procedures based on DSM criteria provide comprehensive way to char-
acterize the presence and nature of current Axis I DSM–IV disorders. How-
ever, these procedures, such as the Structured Clinical Interview for DSM–IV 
Axis I Disorders-Research Version (SCID-I) can be too time consuming for 
routine clinical use. There are only few studies based on diagnostic psychiat-
ric interviews (e.g. the Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I 
Disorders – SCID-I). An example of a standardized psychiatric interview 
procedures that is more time efficient yet reliable, valid, and comprehensive, 
focusing predominantly on current Axis I DSM–IV disorders is The Mini 
International Neuropsychiatric Interview (MINI). MINI has been also used 
in the investigation of psychiatric morbidity in epilepsy. 
Depressive disorders in epilepsy can be classified according to the Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Depressive disorders in 
the DSM-IV are subdivided into those that meet criteria for a Major Depres-
sive Disorder (MDD), Dysthymic Disorder (DD), Minor Depression, Depres-
sive Disorder Not Otherwise (DDNOS) Specified, or secondary to a medical 
condition or substance 
Hermann et al. reviewed the published data using DSM and ICD nosology for 
rates of mood disorders in epilepsy (Hermann et al 2000). Lifetime-to-date 
mood disorders were seen in 44 to 63% of the patients evaluated. Lifetime-
to-date MDD ranged from 8 to 48% with a mean of 29% and a median of 
32%. Most of the study populations were with chronic refractory seizures. 
From these studies it would appear that depression is common in epilepsy 
and mood disorders in patients with epilepsy meet criteria as specified by 
DSM IV. 
Unfortunately, as mentioned before often the mood disorders in epilepsy fail 
to meet DSM-IV-TR mood disorders criteria. Depressive disorders in epi-
lepsy can also be classified according to the temporal relationship between 
the onset of psychiatric symptoms and seizure occurrence into ictal (the de-
pressive symptoms are a clinical manifestation of the seizure), periictal 
(symptoms precede and/or follow the seizure), and interictal (symptoms 
occur independently of the seizure occurrence). Interictal depression is the 
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most common form of depressive disorder in epilepsy. Frequently, however 
it does not meet any of the DSM-IV criteria. Interictal depression in patients 
with epilepsy commonly presents as a chronic depression or dysthymic dis-
order but without fulfilling time criteria for DSM based diagnoses. These 
episodes of depression have symptomatic periods ranging from hours to days 
interrupted by symptom-free periods of similar duration. 
 Blumer, (Blumer, 2004) drew attention to these form of mood disorder in 
epilepsy and coined the term interictal dysphoric disorder (IDD). Long time 
before Blumer similar clinical observations made by Kraepelin and Gastaut 
provided the similar clinical description of such form of depression in epi-
lepsy.IDD is characterized by a constellation of eight symptoms and requires 
the presence of any three: depressivemood, fear, paroxysmal irritability, 
anergia, anxiety, euphoric mood, pain, insomnia. IDD is typically of short 
duration and symptoms occur at various intervals and tend to last from 
hours to two or three days. In women, these symptoms become accentuated 
in the premenstrual period. Blumer considered that almost one-third to one-
half of patients with epilepsy suffer from IDD and require pharmacological 
treatment (Blumer 2004). Unfortunately there are only limited data on com-
parsions in the literature evaluating depression in epilepsy using standard 
diagnostic techniques with IDD criteria.  
Recently Mula et al. (Mula et al. 2007) investigated whether IDD occurs only 
in patients with epilepsy and validated IDD features against DSM-IV criteria. 
Consecutive patients with a diagnosis of epilepsy or migraine have been as-
sessed using the BDI, MDQ, and the Interictal Dysphoric Disorder Inventory 
(IDDI). Diagnosis of current and lifetime DSM-IV Axis I disorders was estab-
lished using the MINI. Validation of IDD against DSM-IV categories showed 
current major depression being the foremost diagnostic category correlated 
with IDD in both epilepsy and migraine. They concluded that IDD was not 
typical only of epilepsy, occurring also in other central nervous system disor-
ders such as migraine. (Mula et al. 2007) 
Other authors suggest that the most common pattern of mood disorder in 
epilepsy consist of chronic dysthymic state characterized by symptoms of 
IDD that sometimes exacerbate and meet criteria of Major Depression Dis-
order. This pattern would be similar to ―double depression‖ seen in nonepi-
leptic patients. 
Kanner et al (Kanner et al 2001) has also noted the presence of atypical 
symptoms of depression in patients with epilepsy. They evaluated 97 PWE 
with complaints and found that 28 met DSM-IV criteria for MDD but that 69 
could not be categorized according to DSM-IV because of intermittent symp-
tom-free periods. Kanner highlighted the chronic course of this state of mod-
erate depression with symptom-free intervals and used the term dysthymic-
like disorder of epilepsy (DLDE). The majority of studies of mood disorders 
in epilepsy focused on major depression with information about bipolar dis-
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order being still limited. Initially literature data stated that BD was rare in 
epilepsy. Recent studies pointed out that manic or hypomanic episodes are 
note rare in epilepsy. A large U.S. survey revealed that 12.2% of the epilepsy 
patients screened positively for bipolar symptoms, of those who, in the 
screening process, were rated as potential bipolar patients, nearly 50% were 
rated by a physician as having a bipolar disorders. In another study a group 
of 143 adult outpatients with epilepsy were examined a and revealed that 
11.8% had the DSM-based diagnosis of bipolar disorder, only 1.4% of whom 
could be considered as having ‗‗pure‖ Bipolar Disorder, because in all other 
cases BD symptoms were related to symptoms of interictal dysphoric disor-
der, postictal, manic or hypomanic states, and preictal dysphoria. Perhaps 
interictal dysphoric disorder with its specific features and labie-angry-
irritable states represents the more unstable form of bipolar spectrum disor-
ders. IDD could be a form of cyclothimic disorder that sometimes exacerbate 
and meet criteria of Major Depression episode. Some authors speculated that 
there is enough evidence further suggesting that IDD may be closer to bipo-
lar rather than unipolar mood disorders (Mula 2007) 
The aim of the study was to estimate the prevalence rates of Major Depres-
sion Disorder in patients with epilepsy in outpatient epilepsy clinic according 
to DSM-IV by means of Structured Clinical Interview for DSM–IV Axis I 
Disorders-Research Version (SCID-I). 

Materials and Methods 
The frequency of depression was assessed in a consecutive series of 120 epi-
leptic patients attending outpatient epilepsy clinic. The patients treated in 
regional epilepsy outpatients clinic are referred to by neurologists and gen-
eral practitioners from the area of Gdańsk province (the population of ap-
proximately 2,179,000 inhabitants at day) with epilepsy to receive a second 
opinion regarding the diagnosis and/or treatment. Because the health care 
system in Poland is organized regionally and hierarchically, the population of 
general practice and neurology practice was representative of the surround-
ing area.  
All individuals underwent a complete neurological examination along with 
CT/MRI and EEG examination. Epilepsy was diagnosed according to the 
International League against Epilepsy criteria. Inclusion criteria were: diag-
nosis of epilepsy, age 18-55. Exclusion criteria were: current evidence of any 
cerebral lesion with mass effect or past history of neurosurgical intervention, 
frequency of epilepsy seizures more than 12 per month, seizure within 24 
hours before examination, co morbid psychogenic non-epileptic seizures, 
mental retardation, alcohol or drugs abuse. After initial selection to exclude 
uncertain cases, a consecutive series of 96 patients (31 men, 65 women) with 
clinically confirmed epilepsy were enrolled in the study. All included patients 
agreed to participate in the study. The examination was performed and all 
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scales were obtained at the same meeting. The diagnosis of depression was 
established in accordance with DSM-IV-TR diagnostic criteria and verified 
with SCID-I. The depression severity within the study group was assessed 
with Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). The patients also fulfilled 
the Hospital Anxiety and Depression Scale and Beck Depression Inventory. 
SCID-I diagnoses were made without knowledge of the BDI and HADS find-
ings. Social, demographic and neurological data were also collected.  
The statistical analysis was performed using Shapiro–Wilk W test, χ2 test 
and Mann–Whitney U test. 

Results 
The mean age of examined sample was 36.6 years (SD=12) including 31 men 
(mean age 39; SD=12), 65 women (mean age 35; SD 12). Seventy-one pa-
tients with epilepsy were diagnosed with symptomatic epilepsy (73%), 25 
patients with idiopathic epilepsy (26%). The most common seizure types in 
the study group were complex partial seizures n=34 (35%) and complex par-
tial seizures with secondary generalization n=44 (45%), other n =18 (19%). 
Major Depressive Disorder (DSM-IV-TR) was diagnosed in 22 cases (23%) 
and, of those, 36,4 % suffered from mild, 27,3 % moderate depressive epi-
sode and 36,6 % suffered from severe depressive episode as it was rated with 
HDRS scale. Beck Depression Inventory applied as a screening tool revealed 
mild depressive symptoms in 45 cases (46%) of patients with epilepsy with 
the cutoff value => 10 points with a sensitivity of 95.7% and specificity of 
54%. Cutoff value was set arbitrarily in accordance to other studies.  
Depression was associated with worse occupational status, longer time of 
receiving disability pension (5.5 years, SD=7.2) and earlier onset of epilepsy 
(20 years old, SD=12) 
No significant correlation was demonstrated between depression and gen-
der, seizure frequency, seizure type or any specific anticonvulsant medica-
tion use. No correlation was found between different diagnoses of epilepsy 
and depression or between depression and refractory epilepsy. 

Conclusions  
The depression rate (23 %) was similar to other studies with methodology 
based on SCID-I with MDD ratio 17.2-30%. As many studies were based on 
self-report depression symptom inventories (e.g. BDI) there is a tendency to 
report higher depression ratios. Many times, arbitrary cut-off scores were 
used to derive depressed and non-depressed groups. Such procedures are of 
little diagnostic significance. Although some studies suggest that common 
self-report depression measures could assist in the clinical identification of 
patients with depression. The use of these screening instruments in epilepsy 
must be followed by structured psychiatric interviews designed to establish 
a DSM-IV-TR diagnoses. Standardized psychiatric interview procedures 
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based on DSM criteria like SCID-I or MINI provide comprehensive way to 
diagnose mood disorders in patients with epilepsy.  
The difference in the study probably results from use of the Structured Clini-
cal Interview for DSM-IV-TR which has proven reliability and validity as 
a diagnostic tool in psychiatric disorders. The discrepancy may also result 
from the election of the study group especially in comparison with studies 
based on inpatients. The outpatients may be characterized by less severe 
magnitude of disorders although the study group was derived from the out-
patient epilepsy clinic which may not be fully representative for general 
population of patients with epilepsy.  
The incidence of depression was related to the early onset of epilepsy, poor 
occupational status, longer time of receiving disability pension. This results 
are largely in line with works in the literature apart from relationship be-
tween depression and early onset of epilepsy which was not found in most of 
the studies where such relationship was not observed. 
There may be unique features to the mood disorder in epilepsy (e.g. symp-
toms of IDD) but there are only limited data on comparisons in the literature 
evaluating depression in epilepsy using standard diagnostic techniques with 
IDD criteria. Standardized measures that include these unique aspects of 
depression in epilepsy need to be developed and more direct comparison 
evaluations with other populations should be completed (Kanner 2001). 
In summary, mood disorders in epilepsy apart from ictal or periictal symp-
toms, can be categorized using standardized measures. There is a need for 
further, well-controlled studies using representative patients groups and 
valid standardized diagnostic instruments. 
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Summary 
THERAPY OF DEPRESSION USING REPETITIVE TRANSCRANIAL MAG-
NETIC STIMULATION (RTMS) 
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is one of brain stimula-
tion methods, which clinical effectiveness in the treatment of depression was 
confirmed. Now the question is, which stimulation parameters are the best. 
Researchers try new types of stimulation coils (called H-coils) and more pre-
cise methods of coils placement, they also try to increase stimulation inten-
sity and number of stimuli. Our study, using „classical― stimulation parame-
ters (frequency 15 Hz, intensity 110% of motor threshold, 1500 stimuli per 
session, 15 sessions in 3 weeks, location of stimulation coil using „5 cm rule―) 
confirmed that high-frequency rTMS above the left dorsolateral prefrontal 
cortex is as effective as common antidepressants of the third or the fourth 
generation (the mean HAMD score decreased from 21,15 (SD=3,63) to 9,05 
(SD=3,76) in rTMS subgroup and from 21,05 (SD=2,79) to 9,55 (SD=3,24) in 
antidepressants subgroup) and in the attenuation of cognitive deficit maybe 
even more effective (patients in rTMS subgroup statistically significantly 
improved in Trail Making Test, part A, Colour-Word Test, Verbal Fluency 
Test, Wisconsin Card Sorting Test and Wechsler Memory Scale-III, patients 
in antidepressants subgroup improved in Colour-Word Test, Verbal Fluency 
Test and Wechsler Memory Scale-III). 
Key words: rTMS, depression, psychopathology, cognitive functions 
 
Úvod 
V léčbě depresivní poruchy se stále častěji vyuţívají neurostimulační metody. 
Vedle repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) a jiţ více neţ 
70 let pouţívané elektrokonvulzivní terapie (ECT) jsou to i stimulace nervu 
vagu (VNS), hluboká mozková stimulace (DBS), transkraniální přímá elek-
trická stimulace (tDCS) a magnetická konvulzivní terapie (MST). Transkra-
niální magnetickou stimulaci lze v současnosti jiţ povaţovat za etablovanou 
terapeutickou metodu, jejíţ účinnost byla ověřena desítkami studií a několi-
ka metaanalýzami, z nichţ zejména ty poslední zahrnující novější studie po-
tvrdily její účinnost (Lam et al. 2008; Schutter 2009). Významné vylepšení 
mŧţe v budoucnu představovat tzv. hluboká TMS (deep TMS) vyuţívající 
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speciálních cívek (označovaných jako H1 nebo H2), které umoţňují ovlivnit 
přímo i struktury nacházející se v hloubce 5 cm, zatímco dosud pouţívané 
cívky přímo zasahují pouze struktury mozku do 2 aţ 3 cm od jeho povrchu 
(Levkovitz et al. 2009). Současný výzkum se však zabývá i vylepšením dal-
ších parametrŧ stimulace jako je umístění stimulační cívky tak, aby byl sku-
tečně ovlivněn nejčastější cíl stimulace – dorsolaterální prefrontální kortex 
(DLPFC; pouţít lze klasické „pravidlo 5 cm―, nebo nyní nověji navrhované 
umístění cívky více dopředu a laterálněji, uplatnit lze i systém umístění elek-
trod EEG „10-20― – pak by se mělo stimulovat v oblasti elektrody F3 nebo 
mezi elektrodami F3 a F5 – nebo je moţné vyuţít některou moderní struktu-
rální či funkční zobrazovací metodu), dále intenzitou stimulace (ukazuje se, 
ţe vhodnější jsou intenzity vyšší neţ motorického prahu) a v neposlední řadě 
i počtem stimulŧ (ukazuje se, ţe vyšší počet stimulŧ je efektivnější a tak se 
v poslední době aplikuje během jednoho sezení několik tisíc stimulŧ, coţ 
umoţňuje zkrátit celkovou dobu terapie). Debaty se vedou také o délce trvání 
antidepresivního účinku rTMS a moţnostech případné udrţovací terapie 
(George et Post 2011). 
I kdyţ bylo uveřejněno, jak je výše uvedeno, několik desítek studií zkoumají-
cích účinnost rTMS v terapii depresivní poruchy, jen málokterá z nich pouţi-
la jako komparátoru antidepresiva a málokterá se kromě klinického efektu 
zaměřila také na ovlivnění kognitivních funkcí. Tuto mezeru jsme se pokusili 
alespoň částečně vyplnit naší studií. 

Metody 
Do studie bylo zařazeno celkem čtyřicet pacientŧ (muţŧ) s diagnózou depre-
sivní epizody nebo rekurentní depresivní poruchy, kteří byli náhodně rozdě-
leni do dvou stejně velkých podskupin. Jedna podskupina byla po týdenní 
wash-out periodě léčena pomocí rTMS, druhá antidepresivy. Kaţdý pacient 
se před léčbou a po ní podrobil zhodnocení psychopatologie pomocí Hamil-
tonovy škály deprese (HAMD) a Montgomeryho a Asbergové škály deprese 
(MADRS) a také neuropsychologickému vyšetření. Stimulace byla aplikována 
nad levý DLPFC o frekvenci 15 Hz, intenzitě 110% klidového motorického 
prahu, série pulsŧ trvala deset sekund, interval mezi nimi třicet sekund, cel-
kový počet pulsŧ během sezení byl 1500 a počet sezení patnáct v prŧběhu tří 
týdnŧ. Cívka byla umístěna klasickým zpŧsobem s vyuţitím „pravidla 5 cm―. 
V kontrolní skupině byla podávána antidepresiva (SSRI, mirtazapin nebo 
kombinace venlafaxinu s mirtazapinem). 

Výsledky 
V podskupině léčené pomocí rTMS došlo k poklesu závaţnosti psychopatolo-
gie ve škále HAMD z 21,15 (SD=3,63) na 9,05 (SD=3,76), ve škále MADRS 
z 28,95 (SD=4,25) na 13,00 (SD=4,89), coţ bylo v obou škálách statisticky 
významné (p=0,001). V podskupině léčené antidepresivy došlo k poklesu 
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závaţnosti psychopatologie ve škále HAMD z 21,05 (SD=2,79) na 9,55 
(SD=3,24), ve škále MADRS z 29,70 (SD=3,92) na 13,55 (SD=3,93), coţ bylo 
rovněţ v obou škálách statisticky významné (p=0,001). Rozdíly mezi pod-
skupinami naopak statisticky významné nebyly. V rTMS podskupině bylo 
čtrnáct respondérŧ, z toho pět nemocných dosáhlo remise, v podskupině 
léčené antidepresivy bylo třináct respondérŧ, z toho šest nemocných dosáhlo 
remise. Co se týče kognitivních funkcí, v podskupině léčené pomocí rTMS 
došlo ke statisticky signifikantnímu zlepšení psychomotorického tempa 
(Trail Making Test, part A), odolnosti vŧči percepční a psychické zátěţi 
(Stroopŧv Colour-Word Test), slovní plynulosti (Verbal Fluency Test), mne-
stických schopností (Wechsler Memory Scale-III) a exekutivních funkcí 
v kategorii perseverativní odezvy a perseverativní chyby (Wisconsin Card 
Sorting Test). Po Bonferroniho korekci zŧstalo signifikantní zlepšení mne-
stických funkcí a exekutivních funkcí v kategorii perseverativní odezvy. 
V podskupině léčené antidepresivy došlo ke statisticky signifikantnímu zlep-
šení odolnosti vŧči percepční a psychické zátěţi (Stroopŧv Colour-Word 
Test), slovní plynulosti (Verbal Fluency Test) a mnestických schopností 
(Wechsler Memory Scale-III). Po Bonferroniho korekci zŧstalo signifikantní 
zlepšení mnestických funkcí a slovní plynulosti. 

Závěr 
Podařilo se prokázat, ţe vysokofrekvenční rTMS nad oblastí levého DLPFC je 
stejně účinná jako běţně uţívaná antidepresiva III. nebo IV. generace a 
v ovlivnění kognitivních funkcí se jeví jako účinnější. Tento závěr však musí 
být ověřen na větším souboru pacientŧ a s optimálněji nastavenými parame-
try stimulace dle nejnovějších poznatkŧ. 
 
Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 
(MSM 0021622404), projektem ―CEITEC – Středoevropského technologic-
kého institutu‖ (CZ.1.05/1.1.00/02.0068) z Evropského Regionálního Rozvo-
jového Fondu a IGA Ministerstva zdravotnictví ČR (projekt č. 9890-4). 
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Summary 
CAN WE PREDICT THE KETAMINE ANTIDEPRESSANT EFFECT BY 
UTILIZING QEEG DATA? 
Objective: Rapid and robust antidepressant-like effect of ketamine hydro-
chloride in subanesthetic doses was already manifested in depressive pa-
tients. Maximum of mood improvement was shown within the period from 2 
hours to 3 days. Previous studies proved predictive value of prefrontal QEEG 
theta cordance reduction after 1 week on a new antidepressant. Congruently 
with previous findings we hypothesised in our compressed model decrease of 
prefrontal QEEG theta cordance in 10 minutes of ketamine hydrochloride 
infusion as the prediction of antidepressant response. 
Methods: 14 depressive disorder patients (6F/8M) diagnosed with a moder-
ate to severe depressive episode without psychotic symptoms were included. 
All of the participants received the 30 minutes lasting only infusion with 
subanesthetic dose of ketamine hydrochloride solution (0.54mg/kg). EEG 
measurements on the baseline, after 10 and 30 minutes of infusion were 
taken into account in computation of prefrontal QEEG theta cordance. 
Results: 9 (64.3%) of subjects responded to single ketamine hydrochloride 
infusion following day and 8 (88.9%) of responders decreased prefrontal 
QEEG theta cordance. T-test pair comparison found significant difference 
between baseline and after 10 minutes of ketamine infusion in responders 
(F=4.12; p<0.003).  
Conclusions: Preliminary results have shown the tendency of prefrontal 
QEEG cordance to decrease as a ketamine hydrochloride response predic-
tion. Larger sample size is needed to increased precision in estimates of cor-
dance sensitivity and specificity. Combination of latest QEEG method and 
fastest-acting antidepressant-like effect of ketamine in this trail is unexam-
pled. 
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Key words: quantitative electroencephalography (QEEG) cordance, glutema-
tergic system, ketamine, major depressive disorder, antidepressant-like ef-
fect. 
 
Cíle 
I přes revoluční objev účinných antidepresiv v polovině minulého století, má 
léčba depresivní poruchy dodnes určitá omezení. Jedním z hlavních omezení 
je poměrně dlouhá doba nástupu účinku antidepresivní medikace. Nástup 
plného účinku těchto lékŧ trvá řádově týdny a v mezičase jsou pacienti dále 
trpící příznaky deprese ohroţeni sebepoškozením, stejně jako poškozením 
svých osobních a profesních ţivotŧ. Zpoţdění nástupu efektu běţných anti-
depresiv o několik týdnŧ skutečně zpŧsobuje větší morbiditu a vyšší riziko 
suicidálního chování především v prvních dnech po zahájení antidepresivní 
terapie. 
Hlavním ionotropním glutamátovým receptorem v mozku je N-metyl-D-
aspartátový (NMDA) 
receptor. Antagonisté NMDA receptoru mají antidepresivní účinky v řadě 
animálních modelŧ 
deprese (Trullas & Skolnick, 1990). Opakované podávání rŧzných tříd anti-
depresiv potkanŧm 
pŧsobí změny exprese NR1 podjednotky NMDA receptoru a změny vazby 
radioligandu na tyto receptory v oblastech mozku zahrnutých do patofyziolo-
gie deprese. Dysfunkce glutamatergního systému hrají dŧleţitou roli v pato-
fyziologii deprese. V klinických studiích byly prokázány antidepresivní vlast-
nosti glutamatergních modulátorŧ lamotriginu a riluzolu (oba jsou inhibitory 
uvolňování glutamátu). Jednorázové podání nekompetitivního antagonisty 
NMDA receptorŧ anestetika ketaminu vedlo v pilotních studiích k rychle 
nastupujícímu (hodiny), ale relativně krátce detekovatelnému (dny) antide-
presivnímu efektu. (Berman et al., 2000; Zarate Jr et al., 2006). Maximum 
zlepšení nálady bylo zachyceno v intervalu od 2 hodin do 3 dnŧ po jednorá-
zové aplikaci. 
Předchozí studie ověřili prediktivní hodnotu redukce QEEG kordance po 
1 týdnu od nasazení 
antidepresiva (Leuchter et al., 1994; Bares et al., 2010). Předpokládáme, ţe 
pokles kordance po 10 minutách infuze ketaminu bude predikovat antide-
presivní odpověď následující den. 

Metody 
Experiment probíhal 2 týdny u hospitalizovaných pacientŧ s depresivní po-
ruchou. 
Kaţdému pacientovi zařazenému do studie byla aplikována jak aktivní (hyd-
rochlorid ketaminu), tak placebo (fyziologický roztok) infuze s týdenním 
odstupem. Přiřazení k počáteční aktivní nebo placebo infuzi bylo randomizo-
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váno a dvojitě zaslepeno. Infuze ketaminu, byla zahájena dávkou 0,27 mg/kg 
během 10 minut a následnou kontinuální dávkou 0,27 mg/kg po dobu 20 
minut (celkem 0,54 mg/kg). Změny symptomŧ deprese byly zachyceny po-
mocí klinických škál MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Sca-
le), CGI (Clinical Global Impression)) a dotazníkŧ BDI (Beck depression 
inventory), vizuální analogová škála (VAS) deprese. Škálování a následné 
EEG vyšetření probíhaly s odstupem 24 hodin, 3 a 7 dnŧ od kaţdé infuze. 
Záznamy byly pořízené pomocí digitálního nahrávacího EEG systému Brain-
Scope (Unimedis, Praha) se vzorkovací frekvencí 250 Hz, prostřednictvím 21 
elektrod umístěných dle standardního mezinárodního systému 10/20 v rela-
xovaném stavu při zavřených očích. EEG signál byl dále kvantitativně analy-
zován. Vypočítaná byla EEG kordance, tj. kvantifikace vzájemného vztahu 
normalizovaných hodnot absolutního a relativního spektra pod kaţdou elek-
trodou ve frekvenčním pásmu (theta a alfa). Do studie bylo zařazeno 30 pa-
cientŧ, z toho 14 depresivních pacientŧ (6 ţen, 8 muţŧ) s diagnózou středně 
těţká depresivní epizoda bylo jiţ vyhodnoceno (Šóš et al., 2011). Všichni pa-
cienti splňovali podmínku minimálně měsíční uţívání stabilní antidepresivní 
medikace, která byla stabilně zachována po celou dobu experimentu. 

Výsledky 
9 (64.3%) subjektŧ odpovědělo na jednorázovou aplikaci ketaminu následu-
jící den a 8 z nich taky sníţilo kordanci. Srovnání párovým t-testem ukázalo 
signifikantní rozdíl mezi baseline a po 10 minutách ketaminové infuze u re-
sponderŧ (F=4,12; p<0,003). 

Závěry 
Předběţné výsledky potvrzují tendenci k poklesu kordance při antidepresivní 
odpovědi na jednorázové podání subanestetické dávky ketaminu. Tyto vý-
sledky ukazují na potenciál vyuţití recentních metod kvantitativní elektroen-
cefalogie k predikci antidiepresivního efektu, i v případě jeho navození glu-
tamatergním antagonistem. 
 
Podpořeno IGA MZČR, NS10379-3; MZČR MZ0PCP2005; MŠMT 1M0517. 
Schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv ČR jako klinické hodnocení. 
Registrováno v European Clinical Trials Database pod číslem EudraCT 
2009-010625-39. 
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PATOFYZIOLOGIE DELIRIA TREMENS, CÍLE MOLEKULÁRNÍ 
ANALÝZY 
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Summary 
PATOPHYSIOLOGY OF ALCOHOL WITHDRAWAL DELIRIUM, TARGETS 
FOR MOLECULAR ANALYSIS 
Alcohol withdrawal delirium is the most severe state, that can occurs after 
finishing of alcohol consumption. DTs is connected with higher morbidity 
and also mortality during withdrawal. This is review about pathophysiology 
and genetics of delirium tremens. I used PUMED for searching. The diagno-
sis is done by using ICD 10. The most frequent complications of DTs are 
those pulmonary, electrolytes dysbalance, acidobazic disturbances, cardiac, 
gastrointestinal, renal. Evidence based therapy is using of clomethiazole or 
benzodiazepines. The supportive therapy is also important. To stop or pre-
vent alcohol withdrawal seizures, we use diazepam, lorazepam of fenytoin. 
Delirium is symptome of global brain dysfunction, that is connected with 
energy dysfunction, neutrotansmiter disturbances, ion dysbalance, acidoba-
sic instability, acetycholin, serotonine, dopamine, glutamate. The markers of 
DTs are S100beta, neuron specific enolase, myelin basic protein, cortisol, 
melatonine. Pathyposiological points of delirium are: hyperdopaminergic 
state, cytokine release, hyperserotoninergic state, cortisol release, hyperglu-
tamatergic state, reduction of gabaergic transmission. For alcohol with-
drawal syndrome are typical: up-regulation of NMDA receptors, NR2A, 
NR2B subunits especially, down-regulation of GABA-A receptors, especially 
alfa1 subunit, alfa4 subunit, hypodopaminergic state, elevation of CRF, hy-
peractive stress axis, reduced function of DRD2 receptor during AWS, typical 
by A1 allela of this gene, elevated homovanilic acid, dopamine transporter 
gene – A9 allele is associated with seizures and DTs, serotoninergic dysfunc-
tion associated with compulsive behaviour, dysphoric state, short allele of 
serotonine transporter gene – seizures, DTs, MOPEG elevation, cortisol, 
kindling, neurotoxocity associated with hyperdopaminergic state, hyperglu-
tamatergic state and cortisol, frontal lobe dysfunction, hippocapal dysfunc-
tion. Risk patient for AWS has low levels of proteinkinasis A, calmodulin 
dependent kinasis, pCREB, BDNF, neuropeptide Y. VNTR 3 introneof DRD2 
gene is associated with DTs, GRIK3 ionotropic glutamatergic receptor gene – 
allele Ser310 associated – DTs, allel 2108A of GRIN1locus NR1 subunit of 
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NMDA receptor with seizures, MTHFR gen – allele SNP C677T with seizures, 
5HTT gene – polymorphism SCL6A4 with DTs, neuropeptide Y gene sei-
zures, CR1 gene of cannabinoid receptor is associated with DTs, allele 3 of 
apolipoprotein E with seizures. Low acetylation of H3,4, NPY and mRNA 
during AWS, associated with anxious behaviour. Seizures are triggered from 
brain stem, higher risk of GTCS is associated with higher level of homocys-
teine and prolaktine. Some patients have periodic lateralized epileptiform 
activity on EEG.Usíng our knowledge of DTs pathophysiology we treat by: 
anestetic agents, antipsychotics, antiepileptics, acamprosat, folic acid, ben-
zodiazepines, clomethiazol.  
Key words: alcohol withdrawal delirium, genetics, molecular mechanisms, 
therapy, pathophysiology, alcohol withdrawal seizures. 
 
Úvod 
Delirium tremens (DTs) je nejzávaznější formou odvykacího stavu při závis-
losti na alkoholu. Je provázeno nejvyšší morbiditou i mortalitou. Dokonalé 
pochopení patofyziologie a molekulárních mechanizmŧ mŧţe vést k efektiv-
nější léčbě a sníţení výskytu komplikací. Jedná se o přehledovou práci s tou-
to problematiku vyuţívající databázi PUBMED – slova k vyhledávání jsou: 
alcohol withdrawal delirium, genetics, molecular mechanisms, therapy, pa-
thophysiology, alcohol withdrawal seizures. Diagnózu DTs stanovíme dle 
kritérií ICD 10. V rámci diferenciální diagnostiky je třeba vyloučit jinou etio-
logii stavu. 

Patofyziologie 
Delirium je projevem globální dysfunkce mozku, na které se podílí energetic-
ká dysbalance, neurotransmiterová dysbalance, porucha iontové stability, 
změna pH, z trasmiterŧ acetylcholin, dopamin, serotonin, glutamát, dys-
funkce retikulo-thalamo.kortiální dráhy. 
Markery deliria jsou S100beta, neuron specifická enoláza, myelinový bazický 
protein, kortizol, melatonin. 
Patofyziologickými momenty jsou hyperdopaminergní stav, vyplavení cyto-
kinŧ, hyperserotoninergní stav, deplece serotoninu, vyplavení kortikoidŧ, 
hyperglutamátergní stav, aktivace i redukce gabaergní transmise, hypocholi-
nergní stav. 

Komplikace 
K nejčastějším komplikacím patří plicní (pneumonie, jiné patogeny, imunitní 
dysfunkce, Adult Respiratory Distress Syndrome, šok), porucha elektrolytŧ 
(dehydratace, hypokalémie, hyponatrémie, hypomagnezémie, hypofosfaté-
mie), poruchy acidobazické rovnováhy (metabolická alkalóza, alkoholová 
ketoacidóźa), kardiální a hematologické komplikace (hypertenze, demaskace 
ischemické choroby srdeční, arytmie, hyperkoagulační stav, hypokoagulace 
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v rámci hepatopatie), gastrointestinální komplikace (hepatopatie, jaterní 
encefalopatie, pankreatopatie), renální komplikace (tubulointersticiální nef-
ritida – TIN, prerenální selhávání). 

Terapie 
Za ,,kauzální― terapii lze povaţovat podávání clomethiazolu do dávky 5 g 
denně (max 12g) a diazepam do dávky 150 mg denně, v případě refrakterní 
formy kombinace BZD s fenobarbitalem, nebo propofolem. Velký význam má 
i podpŧrná terapie stabilizující somatický stav a nutriční deficit (thiamin, 
hepatoprotektiva, hydratace, iontové roztoky k perorální i parenterální apli-
kaci, inhibitory protonové pumpy, kyselina listová, kyanokobalamin, beta-
blokátory). Při léčbě křečí preferujeme diazepam, lorazepam, ev. fenytoin. 

Molekulární mechanizmy a genetika 
Vysazení alkoholu vede k hyperexcitovanému stavu. 
  1) Up-regulace NMDA receptoru, hlavně podjednotky NR2A a NR2B- spo-

jeno s křečemi, tremorem, anxietou, hlavně kortex a hippokampus 
  2) Down-regulace GABA-A receptoru – hlavně jeho alfa1 podjednotky, opa-

kované odvykání vede k elevaci aspartátu a modifikaci alfa4 podjednotky, 
coţ cestou kindlingu vede k hyperexcitaci. Aktivita obou transmiterŧ je 
spojena s vyšším influxem Ca+ do buňky. 
 3) Hypodopaminergní stav, elevace CRF (corticotropin releasing factor) 
– spojeno s dysforií, úzkostí a zvýšená citlivost vŧči stresu během DTs. 
V limbickém systému se vyplavuje CRF, přetrvává aţ 15 týdnŧ, tangovaná 
hyperaktivita osy HHN (hypotalamus-hypofýza-nadledviny) je rizikem 
pro relaps. 

  4) Gen pro DRD2 receptor – během odvykacího stavu je redukována funkce 
DRD2 receptoru u těţce závislých, pacienti s A1 alelou mají niţší denzitu 
postsynaptických receptorŧ. GABA neurony inhibují dopaminergní 
transmisi, kyselina homovanilová je elevována u pacientŧ s DTs. 

  5) DAT gen – pacienti s A9 alelou pro DAT gen mají vyšší riziko křečí i roz-
voje deliria. 

  6) Serotoninergní dysfunkce – serotonin facilituje uvolnění dopaminu 
v nucleus accumbens, během odvykacího stavu hyposerotoninergní stav, 
udrţování kompulzivity, Frekvence krátké alely genu pro 5HTT je asocio-
vána s křečemi a DTs. 

  7) Adrenergní systém – hyperadrenergní stav je spojen s hyperglutamáterg-
ním stavem a autoinhibicí cestou alfa2 adrenergních receptorŧ. Během 
odvykacího stavu je vyšší hladina kortizolu, noradrenalinu, symptomy 
pozitivně korelují s hladinou MOPEG (metoxyfenyletylenglykol). Psycho-
sociální stresory vedou ke zkříţené senzitizaci stresové osy. Kindling. 

  8) Neurotoxicita – během odvykání je elevace dopaminu, jeţ se projevuje 
excitotoxicitou, ta je spojena s dysfunkcí frontálního laloku, intenzita od-
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vykacího stavu se zvyšuje procesem kindlingu. Hippocampus je citlivý na 
opakované odvykací stavy, poškození je dáno kombinací excitotoxicity a 
kortikoidŧ. 

  9) Geneticky disponovaný jedinec během DTs – má během deliria pokles 
proteinkinázy A, kalmodulin dependentní kinázy IV., pCREB, BDNF, 
neuropeptidu Y. 

10) Geny pro DRD2, DRD3 – polymorfizmy genŧ pro DRD2, DRD3 jsou 
spjaty s historií DTs, např. VNTR (variable number of tandem repeats) ve 
3. intronu, v německé populaci s Dts, vyšší výskyt alely A9, 

11) GRIK3 ionotropní glutamátový receptor – alela SER310 je asociována 
s DTs, 

12) GRIN1 lokus NR1 podjednotky glut. receptoru – alela 2108A spojena 
s křečemi, 

13) Gen pro enzym MTHFR (metyl-tetrahydrofolát-reduktáza) – polymorfi-
zmus genu pro MTHFR, SNP (single nucleotide polymorphism) C677T je 
asociován s křečemi. 

14) Gen pro serotoninový transportér – polymorfizmus genu pro 5HTT, 
SCL6A4 spojen s Dts. 

15) Gen pro neuropeptid Y – výměna C-T na pozici 5671 asociována s křeče-
mi 

16) Gen pro kanabinoidní receptor – polymorfizmus genu pro CN1 receptor 
je asociován s DTs 

17) Gen pro apolipoprotein E -alela 3 genu pro apoliporotein je asociována 
s křečemi, 

18) DRD2 gen – delece C141 genu pro DRD je protektivním faktorem. 
19) Epigenetika – během odvykacího stavu je s acetylace níţenahistonŧ H3,4, 

NPY a mRNA – spojeny s anxiózním chováním. 
20) Epileptiformní křeče během odvykacího stavu jsou spouštěny z oblasti 

mozkového kmene, zvýšená hladina homocysteinu, ev. v kombinaci 
s prolaktinem je spojeny s vyšším rizikem odvykacích křečí, u některých 
pacientŧ nález periodické lateralizované epileptiformní aktivity.  

Závěr 
Výše uvedená problematika je velmi sloţitá a komplexní, objevy na tomto 
poli jsou v podstatě kaţdodenní. Příkladem klinické aplikace znalosti patofy-
ziologie je např. pouţití anestetik u refrekterního deliria, kde je vyuţit inhi-
biční vliv na excitační neurotransmisi, pouţití antipsychotik u lehčích odvy-
kacích stavŧ, antiepileptik, acamprosátu k potlačení hyperglutamátergní 
aktivity, zkoušení folátu k potlačení hyperhomocysteinémie během odvyka-
cího stavu. 
 



 

153 

KVANTIFIKÁCIA ABSTINENČNÉHO SYNDRÓMU U ALKOHO-
LOVEJ ZÁVISLOSTI 

V. Novotný, E. Kolibáš 
Psychiatrická klinika LFUK a UN, Bratislava, Slovenská republika 

Súhrn 
V úvode sa podáva pokus o klasifikáciu symptomatiky alkoholického absti-
nenčného syndrómu. V práci sa podáva prehľad o 4 stupniciach zameraných 
na kvantifikáciu alkoholického abstinenčného syndrómu. Podávajú sa zá-
kladné informácie o stupniciach. Porovnáva sa výskyt psychopatologických a 
somatických symptómov (poloţiek) v jednotlivých inštrumentoch. 
Kľúčové slová: alkoholický abstinenčný syndróm- symptomatika- stupnice 
 
Úvod 
Abstinenčný syndróm je všeobecne uznávanou klinickou manifestáciou zá-
vislosti. V praxi je situácia komplikovaná tým, ţe v aktuálnom obraze alkoho-
lického abstinenčného syndrómu (AAS) sa môţu manifestovať symptómy z 3 
rôznych okruhov: 
1. Abstinenčné príznaky- t.j. symptómy viazané na aktuálny nedostatok (ale-

bo pokles hladiny) alkoholu. Ide teda o symptómy vznikajúce patogenetic-
ky biochemickou cestou, 

2. Symptómy z okruhu psychoreaktívnych ochorení (napr. depresívna reak-
cia) 

3. Okruh symptómov klasických alebo menej typických metalkoholických 
porúch 

Tieto tri okruhy symptómov sa môţu prekrývať a vzájomne kombinovať 
v rôznych časových obdobiach (Kolibáš, Novotný, 2007).  
Všetky tri okruhy symptómov nemusia byť prítomné od počiatku sformova-
nia abstinenčného syndrómu (napr. reaktívne- depresívna komponenta sa 
objaví aţ po niekoľkých dňoch pri akcentácii matrimoniálneho konfliktu). 
Symptómy z okruhu metalkoholických porúch sa môţu objaviť aj niekoľko 
týţdňov po začiatku abstinencie (napr. paranoidný syndróm). V minulosti 
sme sa snaţili zachytiť symptómy abstinenčného syndrómu prierezovo a po 2 
týţdňoch. Na objektivizáciu symptómov sme pouţili dotazník N-5 (Engel-
smann), BDI (Beck), MAST (v modifikácii podľa Miššíka) alebo meranie 
tremoru tremometrom. V našej práci (n=40) sme zistili, ţe existuje určitý 
prienik symptómov a vzájomné korelácie pouţitých metód boli signifikantné 
(Kolibáš et al., 1985). V inej práci (n=34) sme zistili, ţe ústup vegetatívnych 
symptómov je paralelný ústupu afektívnych a „neurotických― symptómov 
v 14-dňovom intervale (Novotný et al., 1989). 
V minulosti sme skúsili aj jednoduchší spôsob objektivizovania dynamiky 
zmien abstinenčného syndrómu. Keďţe sme vtedy nenašli ţiadny vhodný 
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dotazník, tak sme sami si jeden pre potreby štúdie vytvorili. Snaţili sme sa 
postihnúť psychopatologické (poruchy vedomia, orientácia, dynamiky a ob-
sahov myslenia, poruchy vnímania, náladu a aktivitu) ako aj somatické 
symptómy (nauzea, rexia, tremor a pod). Škálu sme odskúšali na skupine 
pacientov (n=34) s alkoholovou závislosťou (Molčan et al., 1978). 

Cieľ a metodika práce 
Medzičasom vznikli ďalšie škály. Rozhodli sme sa porovnať našu škálu (tu ju 
označujeme ako PK BA) s dostupnými zahraničnými škálami. Porovnali sme 
počet poloţiek, frekvenciu jednotlivých poloţiek (symptómov) – psychopato-
logických i somatických.  

Výsledky 
Zistili sme, ţe dokonca aj renomované monografie neobsahujú informáciu 
o moţnej kvantifikácii abstinenčného syndrómu. Napr. Soyka (1999) v roz-
siahlej nemeckej monografii má len jednoduchý súpis symptómov. Delí ich 
na somatické, vegetatívne, neurologické a psychické. Súpis je problematický, 
napr. tachykardia je medzi somatickými symptómami, hyperhidróza medzi 
vegetatívnymi. Podobne v americkej monografii (Johnson et al., 2003) spo-
mína sa vyše 30 rôznych inštrumentov zameraných na alkoholizmus (dotaz-
níky i škály). Ani jedna z nich nie je zameraná na alkoholický abstinenčný 
syndróm.  
Najznámejší a najširšie pouţívaný je britský inventár CIWA-AR (Clinical 
Institute Withdrawal Assessment for Alcohol- Revisited, Sullivan et al., 
1989). Existuje aj austrálska škála AWS (Alcohol Withdrawal Scale, Novak, 
1989), ako britský SAWS (Short Alcohol Withdrawal Scale, Gossop, 2002). 
 
AWS 
Má 7 poloţiek (3 somatické +4 psychopatologické) Poloţky sa hodnotia od 0 
(príznak neprítomný) aţ po 4 (silne prítomný), jediná výnimka je tremor, 
kde je hodnotenie 0-3. Celkove je maximálne skóre 27. Hodnotí lekár.  
Skóre AWS  
1-4       ľahký AAS  
5-9-     ľahký aţ mierny 
10-14  mierny aţ ťaţký 
15+      ťaţký  
 
CIWA-AR 
Má 10 poloţiek (4 somatické+ 6 psychopatologické). Poloţky sa hodnotia od 
0 (príznak neprítomný) aţ po 7 (silne prítomný), jediná výnimka je orientá-
cia, kde je hodnotenie 0-4. Celkové maximálne skóre 67. Hodnotí lekár. 
Skóre CIWA-AR 
<10      ľahký  AAS 
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10-20  mierny 
20<     ťaţký 
 
PK BA 
Má 15 poloţiek (7 somatické+ 8 psychopatologické). Poloţky sa hodnotia od 
0 (príznak neprítomný) aţ po 3 (silne prítomný). Celkové maximálne moţné 
skóre je 45. Hodnotí lekár.  
Skóre PK BA 
AAS: 
priemerne 12,57    psychopatol.   4,57 < somat.  8,0 
AAS s poruchou vedomia: 
priemerne 24,00   psychopatol. 13,64 > somat. 11,36 
 
SAWS 
Má 10 poloţiek (6 somatické + 4 psychopatologické). Poloţky sa hodnotia od 
0 (príznak neprítomný) aţ po 3 (silne prítomný). Celkové maximálne skóre je 
30. Škála je sebahodnotiaca, teda určená pre kontrolu stavu pacientom. 
Skóre SAWS 
<12 pacient nepotrebuje farmakoterapiu 
12< pacient potrebuje farmakoterapeutickú intervenciu 
 
Zhoda symptómov (poloţiek) 
Pri analýze jednotlivých škál zisťujeme, ţe napriek všeobecne uznávanej 
symptomatológii AAS (napr. v klasifikácii ICD alebo DSM IV-TR) je v pod-
state malá zhoda vo výskyte jednotlivých poloţiek (symptómov) škál. 
Vo všetkých 4 hodnotených škálach je zhoda len na 2 psychopatologických 
poloţkách – poruchy nálady a poruchy konania- tieš sú najčastejšie defino-
vané ako nepokoj, agitácia. V 3 škálach sa nachádza porucha orientácie a 
poruchy vnímania (halucinácie, resp. ilúzie vo viacerých zmyslových modali-
tách). 
Vo všetkých 4 škálach je zhoda len na 2 somatických poloţkách –tremor a 
hyperhidróza. V 3 škálach sa nachádza nauzea/vomitus. 
 
Raritné symptómy (poloţky) 
Naopak len v 1 škále sa vyskytla poloţka poruchy pamäti (SAWS), prípadne 
tachykardia (SAWS) alebo zvýšená teplota tela (AWS). 

Záver 
Naša škála je z roku 1978. V tom čase sme nevedeli identifikovať nejakú škálu 
zameranú na alkoholický abstinenčný syndróm. Od tej doby vzniklo niekoľko 
škál, ale nie je ich veľa. Zdá sa, ţe najpouţívanejšou je škála CIWA- AR. Na-
priek známej symptomatológii abstinenčného syndrómu, zhoda symptómov 
sa neodzrkadľuje v analyzovaných škálach. Sú rozdiely v celkovom zahrnu-
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tom počte symptómov (poloţiek). Je aj rozdiel v štruktúre psychopatologic-
kých ako aj somatických symptómov. Celkove je málo informácií o psycho-
metrických charakteristikách posudzovaných škál. 

Literatúra 
Gossop M.: Short Alcohol Withdrawal Scale (SAWS) development and psy-
chometric properties. Addict. Biol., 7, 2002, 1, s.37-43. 
Johnson B., Ruiz P., Galanter M.: Handbook of clinical alcoholism treat-
ment. Lippincott-Williams-Wilkins, Philadelphia, Baltimore, 2003, s. 316. 
Kolibáš, E., Novotný V.: Alkohol, drogy, závislosti. Psychické poruchy spoje-
né s uţívaním návykových látok. Univerzita Komenského, 2007, Bratislava, 
s. 257 
Kolibáš E., Novotný V., Heretik A.: Moţnosti sledovania dynamiky absti-
nenčného syndrómu u alkoholikov. Protialk. Obz., 20,1985, 4, 193-203. 
Molčan J., Kolibáš E.,Novotný V., Polák Ľ.: Beitrag zur Behandlung alkoho-
lischer Psychosen mit Flufenazin. Protialk. Obz., 13,1978, 2, 97-103,  
Novak H.: Nurse education and nursing management of alcohol and other 
drugs. Sydney, Ceida, 1989 
Novotný V., Kolibáš E., Heretik A.: Nepsychotická symptomatológia u hospi-
talizovaných alkoholikov. Protialk. Obz., 24, 1989, 3, s. 143-146. 
Soyka M.: Alkohol und Psychiatrie. In: M.V.Singer, S. Teyssen(Hrsg.): Alko-
hol und Alkoholfolgekrankheiten. Springer, Berlin- Heidelberg, s. 482-486. 
Sullivan J., Sykora M., Schneidermann J.: Assessment of alcohol withdrawal: 
the revised (CIWA-AR). Brit. J. Addict. 84, 1989, 1353-1357. 
 

KLINICKÝ OBRAZ DELIRIÍ U PACIENTŮ FAKULTNÍ NEMOCNI-
CE OLOMOUC 

K. Látalová1, B. Mainerová1, J. Praško1, R. Horáček2 
1Klinika Psychiatrie FN a LF UP v Olomouci, Česká republika; 2Oddělení 
intenzivní péče chirurgických oborů- IPCHO, FNOL, Česká republika 

Summary 
THE CLINICAL FEATURES OF DELIRIUM IN PATIENTS OF UNIVERSITY 
HOSPITAL OLOMOUC 
Alcoholic delirium is one of the most common psychiatric syndromes which 
is within the Faculty Hospital in Olomouc invited psychiatrist. Alcohol delir-
ium make up 15-18% of all psychiatric medical team. Delirium is a serious, 
life-threatening complications, according to the guidelines on the treatment 
requires FNOL intensive care unit. In practice, however, it unfilled) and un-
realistic), because there would be easy to situations where all beds were oc-
cupied only intensive care in these patients. A considerable proportion of 
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patients is therefore treated in terms of a closed ward of psychiatry clinic at 
regular beds or individual departments or clinics. The aim of our monitoring 
is to determine the proportional distribution of patients with alcoholic delir-
ium among different departments or clinics FNOL. Another goal is to find 
out what is the average length of hospitalization of patients with alcohol de-
lirium, the extent to which alcohol delirium complicates possibly extending 
treatment of primary disease (eg, healing of surgical wounds), what is the 
cost of treating delirium itself, and what proportion of delirium increases 
the cost of treatment of primary disease. Another goal is to map whether the 
individual sites differ in therapeutic treatment of alcoholic delirium proce-
dures. We know that in FNOL are most often used in the treatment of delir-
ium benzodiazepines and clomethiazol, between sites but there are modified 
according to local practice and experience. If delirium is accompanied by 
aggression, psychomotor agitation, and a large distinctive psychotic compo-
nent is used to treatment of first-generation antipsychotics (with them more 
experience) as well as atypical antipsychotics (eg risperidone). Widely popu-
lar tiapride is, though, as is usually found subsequently changed (it has the 
most drop-outs) to be "more aggressive" antipsychotic treatment. Little or no 
anticonvulsives are used, which is remarkable, because this treatment we 
have enough support monitoring. With regard to the recommendation of 
Management to reduce medical costs and simultaneously reduce hospitaliza-
tion time, which is itself a contradictory requirement of our monitoring re-
sults may serve as a basis for negotiations with providers and payers of 
medical care. 

Souhrn 
Alkoholové delirium je jedním z nejčastějších psychiatrických syndromŧ ke 
kterému je v rámci Fakultní nemocnice v Olomouci přizván psychiatr – kon-
ziliář. Alkoholová deliria tvoří 15-18 % všech psychiatrických konzilií. Deliri-
um je závaţnou, ţivot ohroţující komplikací (Fann et al, 200)0, která si dle 
směrnic FNOL vyţaduje léčbu na jednotce intenzivní péče. V praxi je však 
tato směrnice neplněná i nesplnitelná, protoţe by snadno docházelo k situa-
cím, kdy by byla všechna lŧţka intenzivní péče obsazená pouze těmito paci-
enty. Značná část pacientŧ je proto léčena v podmínkách uzavřeného oddě-
lení Kliniky psychiatrie nebo na běţných lŧţkách jednotlivých oddělení či 
klinik. 
Cílem našeho sledování je zjistit proporcionální rozloţení pacientŧ s alkoho-
lovým deliriem mezi jednotlivými odděleními či klinikami FNOL. 
Dalším cílem je zjistit, jaká je prŧměrná délka hospitalizace pacientŧ s alko-
holovým deliriem, do jaké míry alkoholové delirium komplikuje eventuálně 
prodluţuje léčbu primární choroby (například hojení operačních ran), jaké 
jsou náklady na léčbu samotného deliria a jakou poměrnou část delirium 
zvyšuje náklady na léčbu primárních onemocnění. Dalším cílem je zmapovat, 
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zda se jednotlivá pracoviště liší v terapeutických postupech léčby alkoholo-
vého deliria. Víme, ţe ve FNOL jsou nejčastěji v léčbě deliria pouţívány ben-
zodiazepiny a clomethiazol, mezi pracovišti však existují modifikace dle tam-
ních zvyklostí a zkušeností. Pokud je delirium doprovázeno agresivitou, vel-
kým psychomotorických neklidem a výraznou psychotickou komponentou, je 
zvyklá léčba antipsychotiky první generace (je s nimi více zkušeností) ale i 
atypickými antipsychotiky (například risperidon). Široce oblíbený je tiaprid, i 
kdyţ, jak bylo zjištěno bývá nejčastěji následně měněn (má nejvíce drop-
outŧ) za „razantnější― antipsychotickou léčbu. 
Málo nebo vŧbec jsou vyuţívána antiepileptika, coţ je pozoruhodné, protoţe 
pro tuto léčbu máme k dispozici dost podpŧrných sledování (Meagher et al, 
2001) 
S ohledem na doporučení managmentu sniţovat léčebné náklady a paralelně 
zkracovat dobu hospitalizace, coţ je samo o sobě kontradiktorním poţadav-
kem, mohou výsledky našeho sledování slouţit jako podklad pro jednání 
s poskytovateli i plátci léčebné péče.  
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ÚSPEŠNOSŤ ODVYKACEJ LIEČBY 

M. Martinove, M. Martinove ml., O. Martinove, P. Gluknerová 
OLÚP, n. o. Predná Hora, Slovenská republika 
 
Úvod 
Od toho, kto sa podrobí odvykacej liečbe sa očakáva, ţe automaticky začne 
abstinovať a od základu sa zmení nielen jeho, ale aj ţivot ľudí aspoň v blíz-
kom okolí. Z iného uhla pohľadu sa na to začneme dívať, ak si uvedomíme, ţe 
závislosť sa nerozvinula za týţdeň a ani za tri mesiace, ale vznikala roky. Pre-
to si aj zmena, akou abstinencia bezpochyby je, bude vyţadovať podstatne 
viac času, ako iba tri mesiace odvykacej liečby. Abstinencia nie je cieľom 
odvykacej liečby, je jeden z prostriedkov pre realizáciu ďalších cieľov absti-
nujúceho. Na tejto náročnej ceste nestačí iba prestať uţívať návykovú látku. 
Aby sa abstinencia dlhodobo udrţala, sú potrebné ďalšie zmeny. Samotná 
odvykacia liečba problémy nevyrieši, závislý ich však má šancu uvidieť a spo-
znať s „čistou hlavou― a začať sa učiť, ako predísť tým ďalším a ako ich riešiť. 
Abstinencia sa nedosiahne, ak ju závislý nebude chcieť dosiahnuť.  
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Cieľom práce 
• Je vyhodnotiť návratnosť dotazníkov od odliečených pacientov 
• vyhodnotiť úspešnosť liečby (abstinenciu) pomocou navrátených dotazní-

kov  
• zo získaných odpovedí na zadané otázky posúdiť kvalitu ţivota závislých 

v abstinencii. 
 
1.) Medzi nepriaznivé faktory na ceste k abstinencii patria: 
osobnostné faktory, ako sú: nezdrţanlivosť, precitlivelosť, neschopnosť pre-
javovať city, paranoidita, zníţené sebavedomie, infantilizmus, nekonformné 
správanie, či sklon k rizikovému správaniu. 
 
vplyv psychoaktívnej látky, ktorý spôsobuje: citovú labilitu, náladovosť, úz-
kostnosť, vzťahovačnosť, precitlivenosť na kritiku, zvýšenú sebaľútosť, zame-
ranie len na uspokojenie vlastných potrieb (egocentrizmus), zvýšenú kritic-
kosť voči okoliu, ako aj manipulovanie s okolím. 
 
Abstinenciou sa má dosiahnuť úprava osobnosti, nie návrat k stavu pred 
liečením, či pred vznikom závislosti. Vlastnosti človeka (napr. genetické) sa 
nedajú úplne zmeniť, naučené správanie (t. j. závislosť) sa však dá do určitej 
miery korigovať. Zmena sa nedá naprogramovať, závislý musí byť pri vlastnej 
zmene aktívny. Abstinencia u závislého nie je moţná bez zmeny pohľadu na 
seba. 
  
Zmeny potrebné pre dosiahnutie úspešnosti v odvykacej liečbe závislého 
zahrňujú viacero oblastí. Patria sem:  
a) zmena v uspokojovaní potrieb, jednak primárnych ako aj sekundárnych  
b) zmena postojov a to vo viacerých rovinách  
c) zmena záujmov  
d) zmena hodnôt – to, ţe závislý nemal úspešnú minulosť neznamená, ţe 

nemôţe mať úspešnú budúcnosť 
e) zmena v preţívaní  
 f) zmena tzv. „závisláckeho― myslenia  
g) zmena správania  
h) zmena ţivotného štýlu 
 
2.) Vyhodnotenie dotazníkov o abstinencii od pacientov, ktorí ukončili liečbu 
závislosti v OLÚP, n. o. Predná Hora v sledovanom období. 
Cieľovú skupinu tvorili závislí, ktorí boli v uvedenom období na odvykacej 
liečbe v OLÚP, n. o., Predná Hora, pričom minimálna dĺţka liečby bola sta-
novená na 21 dní, maximálna 3 mesiace. Monitorovanie sme realizovali po 
ukončení ústavnej liečby jednotlivcov nasledujúce 3 roky.  
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Metodika a postup 
Obdobie sledovania a zberu údajov bolo trojročné a to od r. 2007 aţ do r. 
2009. Počas ústavnej odvykacej liečby sme pacientov 1x mesačne edukovali 
o dotazníkoch:  
- ţe sú anonymné a na báze dobrovoľnosti  
- ţe budú odosielané poštou s priloţenou spiatočnou obálkou  
- pri návrate dotazníka (adresát neznámy, zomrel) bude hodnotenie ukončené 
- bude zasielaných 6 druhov dotazníkov, kaţdý s inými otázkami (ţivotný 

štýl, kvalita ţivota, vzťahy, zmeny v abstinencii...), pričom v kaţdom sa bude 
vyskytovať základná otázka, či dotyčný abstinuje od ukončenia liečby.  

 

Odo dňa ukončenia odvykacej liečby boli tak v 1. roku po liečbe odoslané 
štyri dotazníky (kaţdý štvrťrok jeden), v 2. roku jeden dotazník a v 3. roku 
tieţ jeden dotazník. 

Výsledky 
1. Návratnosť dotazníkov k 30. 6. 2010  

 
2. Úspešnosť liečby k 30. 6. 2010 
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Uvedené grafy v číselnom vyjadrení (k 30. 6. 2010) predstavujú: 
- počet odoslaných dotazníkov spolu 6547 ks 
- počet navrátených dotazníkov v r. 2010 činil 2430 ks, čo predstavuje 37 % 

návratnosť  
Abstinenciu bolo moţné vyhodnotiť zo získaného počtu vrátených 37 % do-
tazníkov (n=2430), z ktorých zisťujeme, ţe abstinuje 1978 osôb, čo zodpove-
dá 81 %. 
 
Ďalším rozborom dotazníkov hodnotíme dĺţku abstinencie u n=1978, tab. č. 1 

Tab. č. 1 Dĺţka abstinencie (n=1978) 

Obdobie n (počet osôb) % 

prvý štvrťrok  681 34 % 

prvý polrok 476 24 % 

trištvrte roka 330 17 % 

prvý rok 270 14% 

2. rok 120 6 % 

3. rok 101 5 % 

 
V závere prvého roka liečby abstinovalo 14 % (n=270), po druhom roku 6,1 % 
(n=120) a po treťom roku liečby zotrváva v abstinencii 5,1 % (n=101) osôb, čo 
poukazuje vo všeobecnosti na známy, rokmi klesajúci trend abstinujúcich. 
  
3. 
Čo sa týka vyhodnotenia kvality ţivota v abstinencii, východiskovým bodom 
bol bio – psycho - sociálny model závislosti. Nami zostavené 11 poloţkové 
dotazníky sledovali kvalitu ţivota v abstinencii a to zmeny vo vzťahoch, so-
ciálne zlepšenie (zamestnanie) a doliečovanie po liečbe. 
Dotazovaní boli jedinci toho istého súboru, porovnali sme tri rôzne dotazníky 
a to po prvom, po dvoch a troch rokoch abstinencie.  
 
Výsledky: 
Vyhodnotenie po prvom roku abstinencie:  
• v súčasnosti abstinenciu uvádza 90 % opýtaných 
• u 80-90 % abstinujúcich sa zlepšili vzťahy a kvalita ţivota  
• takmer polovica sú zamestnaní (časť z nich bola uţ zamestnaná aj počas 

liečby) 
• aktívne sa však doliečuje pomerne nízke percento, dve tretiny nechodia do 

klubov a neboli na posilňovacom pobyte  
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Po druhom roku abstinencie: 
• v súčasnosti abstinuje 91 % 
• krátka posilňovacia liečba u abstinujúcich vo viac ako v 80 % abstinujúcich 

pomáhala predísť recidíve, riešiť problémy a je hodnotená ako potrebná 
• u vyše 2/3 sa vďaka abstinencii zlepšil zdravotný stav 
• 75 % abstinujúcich si však nenašlo zamestnanie (kríza?) 
• iba 8 % by si bolo ochotných hradiť si posilňovaciu liečbu z vlastných pro-

striedkov  
 
Po treťom roku abstinencie: 
• v súčasnosti abstinuje 76 %  
• 23 % prekonalo recidívu 
• vyše 80 % oceňuje kvalitu ţivota v abstinencii, má podporu okolia, doliečuje 

sa a oceňuje posilňovacie pobyty 
• iba 35 % navštevuje kluby abstinentov 
 
Posilňovacia liečba je krátka, 1-2 týţdenná hospitalizácia abstinujúceho, mo-
tivujúca a udrţujúca v prvom roku krehkú abstinenciu. Opakovacia liečba 
(„opakovačka―) je krátke preliečenie abstinujúceho podľa jeho zváţenia, ťaţ-
kostí, rizika recidívy a to po uţ viac ako roku abstinencie. Abstinujúci sa v jej 
priebehu začleňujú do skupinovej psychoterapie, sú autentickí, motivujú do 
abstinencie aktuálne liečených pacientov, majú moţnosť riešiť prípadné svoje 
problémy.  

Súhrn a diskusia  
1. a 2. Hodnotením návratnosti dotazníkov a úspešnosti liečby tretinová ná-
vratnosť dotazníkov (37 %) viedla k úvahám, prečo nám bývalí pacienti neza-
slali späť zvyšné dotazníky. Predpokladáme viaceré dôvody, v prvom rade ţe 
určité percento z nich neabstinuje, prípadne tí, čo aj abstinujú, nemusia byť 
v dosahu (práca v zahraničí, doliečujú sa v resocializačných zariadeniach), 
abstinujú, ale nemajú záujem o kontakt (napr. chcú zabudnúť na liečenie, 
môţe sa jednať o abnormne štruktúrované nespolupracujúce osobnosti), 
prípadne svoju úlohu zohrávajú aj iné dôvody (subnormný intelekt, organic-
ké poškodenie, dôchodcovský vek, ID) a moţno časti z nich prekáţa adresa a 
pečiatka psychiatrického ústavu na obálke a chcú zostať pre okolie v anony-
mite.  
Pri prehodnocovaní získaných výsledkov sme zistili, ţe prísna anonymita 
značne komplikovala vyhodnocovanie tak veľkého počtu dotazníkov a zhodli 
sme sa na potrebe prepracovať ich a získať viac údajov o pacientoch (napr. 
o diagnóze závislosti, veku, pohlaví, vzdelaní, komorbidite, počte psychiat-
rických hospitalizácií a pod.), čo si bude vyţadovať určiť o. i. cieľovú skupinu, 
zvoliť parametre a údaje na vyhodnotenie ďalších súborov. 
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3. Pri posudzovaní kvality ţivota v abstinencii zadávanie rôzne sformulova-
ných dotazníkov po 1. aţ treťom roku liečby komplikovalo moţnosť získané 
odpovede vzájomne porovnať. Pri pokuse o súhrnnú interpretáciu dotazní-
kov konštatujeme:  
 
pozitíva:  
• u 2/3 abstinentov zlepšenie zdravotného stavu  
• posilňovacie liečby sú hodnotené ako prínos pre zotrvanie v abstinencii a 

aby sa predišlo recidíve 
• abstinencia zlepšuje kvalitu ţivota, vzťahy 
 
negatívum: 
• nedostatočne sa doliečujú (kluby, posilňovacie liečby, ambulantné formy 

doliečovania) a zrejme aj preto určité percento z nich recidivuje  
 
Získané výsledky pre nadobudnutie hodnovernosti bude potrebné porovnať 
s inými štatistikami. Hodnotenie abstinencie u závislých po ukončení liečby 
sa ukazuje ako komplikovaný a dlhodobý proces, ktorý je viazaný na spolu-
prácu inštitúcií, ambulancií, neraz aj rodiny. Moţno preto je referátov či štú-
dií o dlhodobom abstinovaní závislých poskromne. Dlhodobé sledovanie 
abstinencie sa ukázalo aj ako časovo komplikované a finančne náročné. Zís-
kať validné a prehľadné výsledky by si zrejme vyţadovalo komplexnú podpo-
ru aj na úrovni vedeckých inštitúcií. 

Literatúra 
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257s. 
Nešpor, K.: Návykové nemoci. In Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psy-
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STRACH RODIČŮ Z BUDOUCNOSTI DĚTÍ S PSYCHO-
TICKÝM ONEMOCNĚNÍM 
garant Jana Petrenko 
 
CO BUDE S MÝM DÍTĚTEM, AŢ TADY NEBUDU? 

J. Petrenko1, J. Svoboda2, J. Jaroš3 
1Koalice pro zdraví, o.p.s., Prague, Czech Republic; 2projekt Dotyk, Brno, 
Czech Republic; 3Kolumbus, o.s., Ústí n.L., Czech Republic 

Summary 
WHAT WILL HAPPEN TO MY CHILD WHEN I AM GONE? 
Most parents opt for the family care of mentally ill children as long as possi-
ble and institunalization is only an extreme option in severe cases when the 
care is beyond parents‘ ability. Legal rights of patients in those cases are not 
affected when parents are assuming the legal responsibility for their adult 
children. Patients in ambulatory care living at home are capable of semi-
normal functioning in the society when the parents provide security of deal-
ing with financial, legal and medical issues. The ―nightmare‖ for parents 
begin when they start contemplating their mortality and worry about the 
future of their children without the parental guidance and protection. The 
state has no means or personnel capacity to deal with the problems of every-
day living of such patients as long as there is not legislative framework to 
provide protection for patients with diminished ability to fully judge long 
term consequences of their actions. 
This workshop will examine those issues from parents‘ point of view. 
 
Úvod 
Pro rodiče je kaţdé zlepšení schopnosti mentálně postiţeného dítěte postarat 
se o sebe malým vítězstvím. Rodiče se snaţí o své dítě starat, jak nejlépe mo-
hou a vést je k samostatnosti. Vše ale závisí na rozsahu postiţení, které staví 
hranici moţnostem a schopnostem vývoje dítěte a rodič se pak začíná vyrov-
návat s realitou, ţe víc pro svého potomka uţ udělat nemŧţe.  
Pokud je zdravotní stav natolik dobrý, ţe se dítě dokáţe o sebe postarat – 
obléknout se, zajistit si stravu – je to na určitou dobu pro rodiče úleva. Ale 
pouze do chvíle, kdy si uvědomí, ţe jednoho dne nebudou moci své dítě vést a 
starat se o záleţitosti, které mohou být nad jeho schopnosti – placení nájem-
ného, posouzení právního dokumentu, který dítěti někdo podstrčí k podpisu, 
přičemţ si ale dítě-pacient jiţ neuvědomí, ţe by tím mohlo přijít i o střechu 
nad hlavou. Ve vztahu k těmto záleţitostem jiţ existuje riziko, ţe právě tato 
neschopnost mŧţe mít dalekosáhlé negativní následky do budoucnosti.  
Duševně nemocné dítě je obvykle svéprávné a z hlediska zákonŧ by mělo být 
schopné nést následky svých činŧ – jejich dosah ale právě nedovede posou-
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dit. Budoucnost dítěte se pak stává noční mŧrou pro rodiče. Ti by raději vidě-
li své dítě zbavené svéprávnosti tak, aby právní zodpovědnost za jeho činy 
nesl někdo jiný  
Je zapotřebí najít legislativní cestu vedoucí k „diminished ability―. Pacient je 
v takovém případě schopen přebývat například v chráněném bydlení a pra-
covat pod dohledem určité neziskové organizace. Tím je mu také poskytová-
na ochrana před takovými následky jeho konání, které nedovede sám efek-
tivně posoudit. Nejde o kriminální činy, ale o akty s ekonomickým dopadem, 
kdy mŧţe jako následek takových činŧ hrozit exekuce, ztráta zděděného bytu 
či jiné pohromy, a to jen proto, ţe pacient nevěděl, co podepisuje.  
 
Je nutné najít rozumnou cestu, která zajistí ochranu pacientŧ před zneuţívá-
ním a zároveň jim zachová jejich práva.  

Zapojení rodiny do péče o nemocné s psychózou 
Zkušenosti naší vlastní rodiny a poznatky ze spolupráce s rodinami, které 
řeší obdobné problémy, nás vedou k následujícímu poznání:  
1. Rozhodnutí věřit si, ţe situaci zvládneme sami, protoţe duševně nemocný 

člověk potřebuje především lásku rodiny a ne její obavy. 
– Obavy rozptýlíme pozitivním přístupem, nikoliv myšlenkami na špatnou 

budoucnost. 
– Nebudeme spoléhat na nemocnice a chráněné bydlení, ale na ambulantní 

léčbu a rodinné zázemí. 
2. Přijmout nemoc, přijmout nemocnou osobu, znamená aktivitu vŧči ne-

mocnému. 
– Vyrovnat se s nemocí nestačí, protoţe to znamená pouze pasivitu vŧči ne-

mocnému.  
– Společnost preferuje rozum a snaţí se nemocné vracet do světa rozumu, 

kdeţto svět psychotika (dle našeho poznání) je zaloţen na vnímání a cítění. 
My bychom měli chápat jeho svět. Pochopit, co je projev nemoci a respek-
tovat jej, například, ţe se nemocný něčemu brání a ţe jeho agresivní reakce 
vycházejí ze strachu před něčím nebo z něčeho. 

– Změnit přístup k projevŧm nemoci a jednat klidně, protoţe strach a neklid 
se přenáší.  

3. Práce s psychotikem v rodině znamená úspěšnou rehabilitaci. Je zaloţena 
na kladné citové vazbě mezi nemocným a tím, kdo ho vede, na schopnosti 
prŧvodce vnímat potřeby rehabilitovaného a učícího se. Oslovil nás přístup 
afrických kmenŧ, kde společenská skupina bez výhrad kaţdému svému 
členovi umoţňuje duchovně vyrovnaný láskyplný rozvoj v osobní svobodě 
s respektem k němu. Pro nás to znamená změnit klima rodiny a přístup 
k ţivotu. 

– Náplní dne je smysluplná pracovní aktivita, která nemocnému dokladuje 
uţitečnost pro rodinu, pro okolí a pro svět, přičemţ i pro něho je zajímavá. 



 

166 

– Ze strany rodiny je třeba věnovat pozornost, vnímavost, účast, rozhovory a 
respekt nemocnému. 

4. Povinností rodiny je zapojit se v celku. Všichni, kteří ţijí ve společné do-
mácnosti, pozorují, diskutují a hodnotí, co bylo dobré nebo co neprospívá. 
Promítají se přístupy jednotlivých členŧ. 

 
Vzpomeňme si na známé pohádky o strachu, např. Nebojsa nebo O stateč-
ném kováři. Tam je popisován strach a jeho dŧsledky a co nad ním vítězí. 
Strach je špatný rádce.  
 
Uţ se objevují organizace a programy, které se snaţí řešit tuto problematiku.  

Pilotní projekty o. s. KOLUMBUS v oblasti duševního zdraví – Pa-
cientští důvěrníci a projekt Buňka. 

Pacientští důvěrníci informační podpora, hájení práv a zájmů 
pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách 
Základní idea a stručný obsah projektu  
Ochrana práv osob s duševní poruchou v oblasti zdravotní péče v ČR souvisí 
nejen s ochranou práv pacientŧ, ale i s ochranou lidských práv obecně. Nej-
častěji dochází k porušování práv psychiatrických pacientŧ v prŧběhu ústav-
ní léčby. Ve většině léčeben nejsou práva pacientŧ (včetně práv pacientŧ, 
kteří zde vykonávají ochranou ústavní léčbu) v dostatečné míře hájena, do-
chází k jejich porušování. Jedním z dŧvodŧ je nízké právního povědomí paci-
entŧ i personálu. 
Osoby s duševní poruchou jsou s ohledem na povahu nemoci značně znevý-
hodněny co do schopnosti aktivně hájit svá práva a pokud si vŧbec stěţují, 
obvykle se jejich stíţnosti nedostanou mimo zdi předmětného zařízení. Ne-
dostatek personálu v léčebnách na jedné straně, velké mnoţství pacientŧ na 
druhé straně a izolovanost léčeben od okolního světa jsou příčinou infor-
mačních bariér mezi personálem a pacienty v léčebnách.  
Členové sdruţení Kolumbus a členové týmu (pacientští dŧvěrníci) byli v řadě 
léčeben v minulosti hospitalizováni a mají tedy své vlastní zkušenosti, které 
je vedly k zaloţení sdruţení KOLUMBUS, které se snaţí od počátku vzniku 
v roce 2001 upozornit odpovědné orgány a instituce na porušování práv pa-
cientŧ v léčebnách a nehumánní podmínky léčby. 
Letošní projekt je pokračováním projektu celorepublikového sdruţení uţiva-
telŧ psychiatrické péče KOLUMBUS „Pacientští dŧvěrníci―, který sdruţení 
Kolumbus realizuje od roku 2004. V září 2006 byl projekt oceněn Certifiká-
tem dobré praxe v rámci projektu České asociace pro psychické zdraví „Vý-
měna dobré praxe jako nástroj boje se sociálním vyloučením lidí s duševní 
nemocí―.  
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Tímto projektem sdruţení uţivatelŧ psychiatrické péče KOLUMBUS reago-
valo a reaguje na více neţ neuspokojivou situaci v oblasti ochrany a naplňo-
vání práv pacientŧ v psychiatrických léčebnách. Bohuţel tento stav přetrvává 
i nadále, jak vyplývá nejen ze Zprávy o stavu lidských práv v ČR za rok 2005, 
2006 i 2007, ale i ze zprávy veřejného ochránce práv, který v rámci své pŧ-
sobnosti chránit osoby omezené na svobodě prověřoval v prvním pololetí 
roku 2008 situaci v psychiatrických léčebnách.  
 V rámci projektu sdruţení KOLUMBUS navázalo a úspěšně prohlubuje spo-
lupráci s osmi psychiatrickými léčebnami (PL Bohnice, PL Kosmonosy, PL 
Horní Beřkovice, PL Havlíčkŧv Brod, PL Jihlava, PL Brno-Černovice, PL 
Šternberk a PL Opava) a se čtyřmi psychiatrickými odděleními nemocnic 
(psychiatrické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice Ke Karlovu v Praze, 
psychiatrické oddělení nemocnice v Litoměřicích a v Liberci). V rámci této 
spolupráce Pacientští dŧvěrníci – vyškolení uţivatelé psychiatrické péče do-
jíţdějí minimálně dvakrát měsíčně do výše uvedených zařízení, kde jsou 
v kontaktu s hospitalizovanými pacienty. Ti se na ně obracejí se svými otáz-
kami týkajícími se hospitalizace či řešení sociálně-právních problémŧ. Paci-
enti dostávají informace o svých právech a existujících moţnostech zajištění 
bezplatné právní pomoci. Chronicky nemocným pacientŧm poskytují dŧvěr-
níci také emoční podporu, o kterou pacienti velmi stojí a mnohdy nic jiného 
ani nechtějí.  
Při své práci jsou dŧvěrníci v kontaktu, jak se zaměstnanci léčebny (zejména 
sociálními pracovníky a pracovníky pověřenými vedením léčebny), tak i 
s nejbliţší občanskou poradnou, se kterou spolupracují na řešení sociálně-
právních problémŧ pacientŧ a pacienty do poradny doprovázejí. V případě, 
ţe se problém pacienta týká oblasti práv pacientŧ během hospitalizace, či 
porušování základních lidských práv, členové projektu případ konzultují 
s právníky sdruţení, kteří se na tuto oblast specializují. V případě závaţného 
porušení práv je případ (jako strategicky významný převzat právníky sdruţe-
ní, kteří pacienta poté zastupují u soudu. Kromě právní pomoci danému pa-
cientovi slouţí rozhodnutí soudu jako precedens pro rozhodování jiných 
soudŧ, jako prevence opakování určitých protiprávních jednání a jako zdroj 
informací pro návrhy změn právní úpravy v oblasti péče o duševní zdraví. 
Součástí pomoci pacientŧm je i pomoc se sepsáním právních podání a ţádos-
tí na úřady (zajišťují také právníci z řad uţivatelŧ psychiatrické péče), dopro-
vod pacientŧ v rámci i vně areálu léčebny, komunikace s příbuznými a rodi-
nou.  
 
Cílová skupina: 
Osoby s psychickou poruchou hospitalizované v psychiatrických léčebnách a 
psychiatrických oddělení nemocnic. 
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Cíle projektu:  
• hájení práv a zájmŧ pacientŧ osob s duševní poruchou, zejména pacientŧ 

hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách a vyrovnávání příleţitostí 
pro osoby s duševní poruchou  

• zvýšení informovanosti psychiatrických pacientŧ a jejich rodinných pří-
slušníkŧ o jejich právech během hospitalizace i po propuštění a o moţnos-
tech vedoucích k jejich naplnění  

• ochrana práv a zájmŧ psychiatrických pacientŧ během hospitalizace  
• zajištění právní pomoci osobám v řízení o nedobrovolné hospitalizaci  
• monitoring dodrţování práv pacientŧ během hospitalizace 
• zprostředkování právní a sociální pomoci hospitalizovaným pacientŧm  
• zprostředkování kontaktu pacientŧ s vnějším světem, rodinou a s jinými 

uţivateli  
• rozvoj projektu včetně udrţení a motivace stávajících členŧ týmu  
• posílení vnitřních i vnějších mechanismŧ ochrany práv pacientŧ v psychi-

atrických léčebnách  
• monitoring legislativy v oblasti péče o duševní zdraví  
• zlepšení dostupnosti právní pomoci osobám s duševní poruchou v řízení 

o nedobrovolné hospitalizaci  
• zapojení samotných uţivatelŧ psychiatrické péče do monitorování práv 

pacientŧ 
• sníţení informační asymetrie mezi pacientem a zdravotním personálem 
• zprostředkování zpětné vazby pro vedení léčeben v oblasti dodrţování práv 

hospitalizovaných pacientŧ.  
• rozvoj spolupráce mezi psychiatrickými léčebnami a nestátními nezisko-

vými sdruţeními  
• rozvoj dobrovolnických aktivit v psychiatrických léčebnách 
• vytvoření pracovních příleţitostí pro osoby s psychickou poruchou v rámci 

realizace projektu  

Psychiatrická buňka – podpora pacientů s psychickou poruchou 
před a po ukončení hospitalizace v psychiatrických léčebnách a 
v jejich domácím prostředí a v komunitě  

Cíle projektu: 
• doprovod cílové skupiny před a po ukončení hospitalizace do svého místa 

bydliště, na úřady a instituce, dále k ambulantním lékařŧm, do prvního 
zaměstnání po hospitalizaci apod. 

• aktivní internetové vyhledávání zaměstnání a bydlení (především chráně-
ného) v kanceláři sdruţení po dohodě s uţivatelem naší sluţby 

• podpora fungování pacientŧ s duševní poruchou v jejich domácím prostře-
dí a v komunitě a jejich zapojení do svépomocných skupin psychiatrických 
pacientŧ 
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• prevence rehospitalizace pacientŧ s duševní poruchou 
• emoční podpora chronicky nemocného pacienta 
• zajistit plynulý přechod z psychiatrické léčebny do běţného společenského 

prostředí 
• informovat příbuzné o moţnostech následné zdravotní a sociální péče po 

ukončení hospitalizace  
• podpora rozvoje terénních psychiatrických sluţeb 
• ověření přínosu existence této sluţby pro pacienty v ČR  
 
Cílová skupina: 
Uţivatelé psychiatrické péče s lehkým, středně těţkým i chronickým dušev-
ním onemocněním. Tato cílová skupina vyţaduje velmi odborný a citlivý 
přístup, mnoho specifických znalostí a dovedností z oblasti péče o duševní 
zdraví. 
 
Popis projektu a zapojení cílové skupiny: 
Jiţ v roce 2009 a 2010 se naše sdruţení provádělo doprovody a vyhledávání 
pro osoby duševně nemocné jako součást projektu „Pacientští dŧvěrníci― a 
projektu „Pacient pomáhá pacientovi – rozvoj pacientských dobrovolnických 
aktivit v psychiatrických léčebnách―. Bohuţel jsme nemohli uspokojit všech-
ny nemocné z hlediska zvýšeného zájmu a dále k tomu, ţe daný projekt nebyl 
časově koncipován pouze na doprovody. Ty byly jen jeho okrajovou součástí. 
V roce 2009 jsme realizovali doprovod pro 114 osob s duševním onemocně-
ním léčených v psychiatrické léčebně Praha 8 – Bohnice, z toho 48 bylo 
s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Jednalo se o 968 kontaktŧ, přitom 
za 1 kontakt povaţujeme 0,5 hodiny, tedy pacientští dŧvěrníci odpracovali 
484 hodin doprovodŧ. 
Pro rok 2010 jsme byli nuceni mnoţství doprovodŧ omezit, vzhledem k roz-
počtu projektu „Pacientští dŧvěrníci―. Předpokládáme, ţe pacientští dŧvěrní-
ci odpracují 250 hodin jako doprovod a uspokojí to přibliţně 50 osob s du-
ševní nemocí.  
Pro rok 2011 jsme se rozhodli doprovody oddělit samostatně a nabízíme ten-
to projekt jako pilotní vzhledem k potřebnosti. Do projektu chceme zapojit 
dobrovolníky z řad mladých lidí ve věku 18 – 26 let pro zajištění většího po-
čtu doprovodŧ a vyhledávání a naše dŧvěrníky, které budeme v projektu 
nazývat podpŧrci. Chtěli bychom realizovat projekt, který pomŧţe 400 paci-
entŧm a z toho minimálně 200 má trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. 
Počet odpracovaných hodin bude minimálně 800. Terénní pracovníci – pod-
pŧrci odpracují část svých aktivit také jako dobrovolníci. 
 
Propojení projektu na území celého hl. m. Prahy a celorepublikové úrovni: 
Jedná se o rozvoj nové veřejně prospěšné aktivity svépomocného celorepub-
likového sdruţení uţivatelŧ psychiatrické péče KOLUMBUS v oblasti zamě-
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řené na zlepšení zdraví občanŧ hl. m. Prahy. Tato zdravotně – sociální sluţba 
se rozvíjí i v dalších státech EU a ve světě. Aktivitu doprovodŧ a internetový 
servis chtějí rozvíjet i další léčebny na území České republiky. V Brně v letoš-
ním roce 2010 je téţ tato sluţba zkušebně zavedena v rámci projektu „Paci-
entští dŧvěrníci―. V roce 2011 by se proto snaţili členové o.s. z Brna a okolí 
podat projekt obdobný.  
Poskytováním této pravidelné sluţby dochází ke zlepšení ţivotních podmínek 
osob se zdravotním postiţením a připravuje, jiţ v prŧběhu hospitalizace, 
plynulý přechod mimo léčebnu, po ukončení často dlouhodobé hospitalizace 
v léčebně. 
Projekt také nepřímo poskytuje psychopodporu osobám podporujícím tyto 
zdravotně postiţené občany a také pomáhá příbuzným lépe vnímat tento 
zdravotní handicap. 
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SYMPOSIUM SLOVENSKÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČ-
NOSTI SLS 
garant MUDr. Lívia Vavrušová, Ph.D. 
 
KONZILIÁRNA PSYCHIATRIA NA GYNEKOLOGICKO-PÔROD-
NÍCKOM ODDELENÍ 

A. Heretiková Marsalová, Ľ. Forgáčová, A. Heretik jr. 
Psychiatrická klinika Univerzitná Nemocnica Bratislava Ruţinov, Ruţinov-
ská 6, 826 06 Bratislava, Slovenská republika; Katedra psychológie FF UK, 
Gondova 2, 81801 Bratislava, Slovenská republika 

Summary 
THE CONSULTATIVE (LIAISON) PSYCHIATRY IN GYNECOLOGICAL-
OBSTETRIC DEPARTMENT 
Psychiatric examinations in gynecological-obstetric department have their 
specifics. Women are in emotionally sensitive situations, in addressing the 
issues of their fertility, pregnancy, lactation, sexuality, menopause, or malig-
nity. The goal of our monitoring was to get an overview of activities of psy-
chiatric consultants in gynecological-obstetric department. The method was 
a retrospective monitoring of psychiatric examinations of women hospital-
ized in the Gynecological-Obstetric Department of University Hospital of 
Bratislava Ruţinov in years 2006–2010. The data were statistically proc-
essed in SPSS. We watched the reason of hospitalization, age, in the case of 
pregnancy – trimester, the conclusion of psychiatric examination, therapy 
and other recommendations. The 95 women were examined by a psychia-
trist, together there were 155 psychiatric examinations. Two thirds of women 
had 1 psychiatric examination, 4% had five and more examinations. The 
average age was 33 years, the median 29. Half of the examinations falls 
within the period of the first week after delivery, 22% in the third trimester 
of pregnancy. The prevailing diagnoses were anxious and affective disorders. 
Key words: psychiatric examinations, gynecological-obstetric department, 
retrospective monitoring 
 
Úvod 
Konziliárne psychiatrické vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve majú svoje 
špecifiká. Ţeny sú v emočne náročných situáciách, riešia sa otázky ich plod-
nosti, gravidity, laktácie, sexuality, neskôr menopauza, prípadne malignity. 
Zmeny gonadálnych hormónov ovplyvňujú psychiku ţeny, majú výrazný 
vplyv na CNS, ovplyvňujú hladinu serotonínu a jeho dostupnosť na recepto-
roch. S tým súvisí premenštruačná dysforická porucha a taktieţ dvojnásobná 
prevalencia výskytu depresie u ţien vo fertilnom veku.6 Estrogény majú aj 
antidopaminergickú aktivitu.16  
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Nasledovné gynekologické problémy sú pre ţenu mimoriadne psychicky za-
ťaţujúce a sprevádza ich riziko psychických porúch. 
● Poruchy menštruačného cyklu, aţ amenorea  
● Neplodnosť, kedy v prípade liečby antiestrogénmi dochádza ku zmenám 

nálad, aţ psychózy, asistovaná reprodukcia predstavuje psychickú záťaţ. 
● Potraty, interrupcie, sterilizácie, znásilnenie, domáce násilie 
● Perimenopauza a postmenopauza, kedy najmä nedostatok estrogénov 

môţe spustiť depresie, insomnie, sexuálne dysfunkcie. 
● Vulvodynie a chronické bolesti panvy- často vzniknuté psychogénne, po 

zneuţívaní. 
● Nádory ohrozujúce ţivot, navyše negatívne ovplyvňujú preţívanie ţen-

skosti. 
 
Osobitnou kapitolou je gravidita a popôrodné obdobie. Psychiatri riešia di-
lemy počas gravidity – neexistuje liek pre tehotné ţeny, napriek tomu, asi 
tretina gravidných ţien uţije psychotropný liek.7 Neliečené psychické poru-
chy poškodzujú plod: hrozí predčasný pôrod, niţšia pôrodná hmotnosť a 
APGAR skóre, problémy v attachmente.11 Sledovania účinku liekov v gravidi-
te má metodologické a etické obmedzenia – tehotné sú vylučované z klinic-
kých štúdií, preto chýbajú údaje z kontrolovaných prospektívnych štúdií. 
Vychádzať moţno len z kazuistík a metaanalýz. Aj z nedostatku výskumných 
dát výrobcovia uţívanie liekov v gravidite nedoporučujú. Situáciu komplikuje 
fakt, ţe viac ako 50% tehotenstiev je neplánovaných, tehotné uţívajú aj iné 
substancie, berú liek v rôznych fázach gravidity.7 Obávanými rizikami liečby 
v gravidite sú úmrtie plodu, kongenitálne malformácie, neonatálna toxicita, 
vplyv na popôrodnú adaptáciu, abstinenčné príznaky u novorodenca, induk-
cia dlhodobých neurobehavioránych zmien.12  
Orientáciu klinikovi uľahčuje kategorizácia rizík liekov podľa ich teratogenity 
vypracovaná U. S. Food and Drug Administration (FDA) (tab. č. 1). Kategori-
zácia podľa FDA býva terčom kritiky, napríklad v kategórii C interpretovanej 
ako zvýšené riziko oproti kategórii B, ide často o nedostatok informácií 
z humánnych štúdií.12 

Tabuľka 1: Kategórie rizík liekov podľa ich teratogenity (FDA) 

A Kontrolované štúdie nevykazujú riziko. Štúdie u tehotných ţien nedokázali riziko. 

B Nie je dôkaz pre riziko u ľudí. Nálezy na zvieratách ukazujú riziko, ale ľudské nálezy 
nie. Ak štúdie na ľuďoch neboli robené, nálezy na zvieratách sú negatívne. 

C Riziko nemôţe byť vylúčené. Ľudské štúdie nie sú k dispozícii, niektoré štúdie na 
zvieratách vykazujú riziko alebo chýbajú. Potenciálne zisky ospravedlňujú riziko.  

D Pozitívny dôkaz rizika. Výskumné alebo postmarketingové dáta poukazujú na riziko 
pre plod  

X Kontraindikované v gravidite. Riziko pre plod jasne prevaţuje nad moţným ziskom 
pre pacientku.  
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Psychiater musí zvaţovať riziká a výhody liečby, ak je to moţné, čakať do 
konca 1. trimestra, podávať čím niţšie dávky lieku, z čím niţšej kategórie 
podľa FDA, vhodnejšia je monoterapia, lieky s nízkym počtom metabolitov, 
krátkym polčasom vylučovania, s interdisciplinárnou komunikáciou.4,10 
V popôrodnom období je psychika ţeny mimoriadne zraniteľná. Práve 
v popôrodnom období je najvyššie riziko vzniku depresie.8 Popôrodné depre-
sie má 12–16 % matiek v 6.–12. týţdni po pôrode, pri anamnéze depresie aţ 
25%. Obdobie po pôrode je rizikové aj pre vznik a exacerbáciu OCD, PTSP.14 
Depresívnu epizódu po pôrode treba odlíšiť od subklinických výkyvov nálady, 
ktoré sa povaţujú za normálny popôrodný jav. 26–85% ţien preţíva ,,baby 
blue―, ktorého vrchol je na 4. a 5. deň po pôrode, trvá hodiny aţ dni, ustupuje 
na 10. deň.14 
Riziko psychózy počas gravidity je niţšie. Do roka po pôrode, najmä v prvých 
týţdňoch, je riziko psychózy zreteľne vyššie.1 2–4 týţdne po pôrode je riziko 
relapsu schizofrénie 11,9%, riziko relapsu popôrodnej psychózy 70%.12 
V popôrodnom období sa musí psychiater často vyjadriť k vhodnosti laktácie. 
Rozhodnutie, najmä pri miernych a stredných intenzitách psychopatológie, 
nie je ľahké a jednoznačné. Americká asociácia pediatrov odporúča dojčenie 
minimálne prvých 6 mesiacov. Takmer všetky psychofarmaká sa však dostá-
vajú do materského mlieka.1 Navyše, chýbajú kontrolované štúdie, dojčiace 
ţeny sú vylučované z klinických štúdií, vychádza sa z kazuistík a metaanalýz.7 
Pri rozhodnutí lekára o nasadení psychofarmák je nevyhnutný informovaný 
súhlas pacientky. Prihliada sa aj na rozhodnutie ţeny dojčiť. Dôleţitá je spo-
lupráca s pediatrom, ktorý monitoruje dojčené dieťa, prípadne odporúča 
umelú výţivu.2 

Materiál a metodika 
Cieľom nášho sledovania bolo získať prehľad psychiatrickej konziliárnej čin-
nosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Metódou bolo retrospektívne 
sledovanie psychiatrických konzílií u pacientok hospitalizovaných na gyneko-
logicko-pôrodníckom oddelení v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) 
v Ruţinove v rokoch 2006–2010. Jednalo sa o konzília volané počas pracov-
nej doby i počas nočnej sluţby. Štatistickej analýze sme podrobili všetky vy-
šetrenia uloţené v nemocničnej databáze, prípadne v zdravotnej dokumentá-
cii psychiatrickej klinickej ambulancie za uvedené obdobie. Údaje boli štatis-
ticky spracované v systéme SPSS. Sledovali sme vekové zloţenie súboru, 
dôvod hospitalizácie na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, v prípade 
gravidity- trimester, záver psychiatrického vyšetrenia – diagnózu, odporuče-
nú terapiu, prípadne postup ohľadom laktácie a ďalšie odporučenia, vrátane 
prekladu na psychiatrické oddelenie.5 
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Výsledky a diskusia 
Vznikol súbor 95 pacientok hospitalizovaných na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení vyšetrených konziliárom – psychiatrom v období 
rokov 2006–2010 v UNB Ruţinov. Počas 1 hospitalizácie bolo u dvoch tretín 
pacientok vyţiadané jedno konzílium, 21% hospitalizovaných malo dve kon-
zíliá a 4% päť a viac konzílií. Spolu bolo uskutočnených 155 konzílií. Vekový 
priemer bol 33 rokov, medián 29, najmladšia pacientka mala 19 rokov, naj-
staršia 86 rokov. Pätinu tvorila skupina ţien vyššieho veku, kde bol dôvodom 
psychiatrického konzília tranzitórny amentný stav somatogénne podmiene-
ný. Väčšinou sa jednalo o ţeny vo fertilnom veku, polovica vyšetrení spadala 
do obdobia 1. týţdňa po pôrode, 22% bolo ţien v 3. trimestri tehotenstva.5 
Z diagnóz prevaţovali úzkostne depresívna porucha a adaptačná porucha. To 
korešponduje so štatistikami, ktoré uvádzajú, ţe z popôrodných psychických 
porúch je najvyššie riziko afektívnych a úzkostných porúch. Údaje 
z literatúry o relapse úzkostných a afektívnych porúch v neskoršom období 
po pôrode sme nemohli potvrdiť z metodologických príčin, keďţe ţeny boli 
do týţdňa po pôrode prepustené z pôrodnice. Postup konziliárov pri liečbe 
afektívnych a úzkostných porúch korešpondoval s údajmi v literatúre a vše-
obecne platnými odporúčaniami.15 Konziliári zbytočne nenasadzovali anti-
depresíva v prvom trimestri gravidity, zohľadňovali kategorizáciu farmák 
podľa rizika podávania pre plod v gravidite podľa FDA. Lieky spadali zväčša 
do kategórie C a kategórie B. Liekom 1. voľby boli antidepresíva skupiny 
SSRI, z anxiolytík bol podávaný najmä oxazepam.  
Zastavenie laktácie nebolo konziliármi indikované paušálne, len v závaţnej-
ších prípadoch, väčšinou mechanickou cestou.  
 
Osobitnú podskupinu súboru tvorili gravidné pacientky závislé od psychoak-
tívnych látok, najčastejšie od heroínu. Jednalo sa zväčša o abstinenčné stavy 
vo vysokom štádiu gravidity, dovtedy vyhýbajúce sa ambulatnej psychiatric-
kej a gynekologickej starostlivosti. Benzodiazepíny boli v týchto prípadoch 
podávané aj v rozpore s paušálnymi odporúčaniami (aby sa u gravidných 
uprednostňovali krátkodobé benzodiazepíny a mesiac pred pôrodom boli 
vysadené v rámci prevencie sedácie, floppy infant syndrómu a abstinenčného 
syndrómu u novorodenca). 
 
Výskyt psychóz počas gravidity a po pôrode a postup pri liečbe opäť koreš-
pondoval s literárnymi údajmi. Tehotné pacientky s diagnózou schizofrén-
nych psychóz boli v prevaţnej väčšine uţ nastavené na psychiatrickú mediká-
ciu a boli v remisii, dôvodom privolania psychiatra bol len fakt, ţe sa liečia 
pre závaţné psychiatrické ochorenie. Počas gravidity boli konzíliá pre relaps 
psychózy zriedkavé. Konziliármi odporučená liečba bola v súlade s odporú-
čaniami, pre riziko relapsu počas gravidity pokračovali v medikácii klasický-
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mi aj atypickými antipsychotikami9,3,16,13, laktáciu odporučili zastaviť mecha-
nickou cestou. 
Údaje z literatúry o narastajúcom riziku vzniku psychóz v neskoršom období 
po pôrode sme nepomohli potvrdiť z metodologických príčin (prepustenie 
ţien do týţdňa po pôrode). 
Zistili sme relatívne nízky počet prekladov na psychiatriu, 5% z konziliárne 
vyšetrených ţien. Z 11 konziliármi odporučených prekladov na psychiatriu 
bolo 6 ţien v prvom týţdni po pôrode, 3 počas gravidity. 

Záver 
Konziliárna psychiatrická činnosť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, 
najmä u tehotných ţien a pacientok po pôrode má svoje špecifiká. Nevyhnut-
ný je citlivý a erudovaný prístup konziliára. Dôleţitá je interdisciplinárna 
komunikácia, úzka spolupráca najmä s gynekológom-pôrodníkom, gyneko-
logickými sestrami, ambulantným psychiatrom a s rodinou.  

Výber z pouţitej literatúry 
1. Benkert, O., Hippius, H. Príručka psychiatrickej farmakológie, Vydavateľ-
stvo Trenčín, 2002. 
2. Burt, V.K., Suri, R., Altschuler, R., Stowe, Z., Hendrick, V.C., Muntean, E. 
The Use of Psychotropic Medications During Breast- Feeding. Am J Psy-
chiatry 2001; 158:7, s. 1001-1009. 
3. Gentile,S.: Clinical Utilization of Atypical Anipsychotics in Pregnancy and 
Lactation. Ann. Pharmacotherapy 2004; 38:1265 –71. 
4. Hallberg, P. Sjoblom,V.: The Use of Selective SSRI During Pregnancy and 
Breast-feeding: A Review and Clinical aspects. Journal of Clinical Psycho-
farmacology 2005; 25/1, 59 –73. 
5. Heretiková Marsalová, A.: Psychiatrické konzíliá na Gynekologicko-
pôrodníckej klinike v UNB Ruţinov, prednáška na III. Konferencii o biolo-
gickej psychiatrii, Piešťany, 16.-18.6.2011. 
6. Herman, E., Praško, J., Seifertová, D.: Konziliární psychiatrie, Medical 
Tribune CZ, Praha, 2007. 
7. Jain, A. E., Lacy, T.: Psychotropic Drugs in Pregnancy and Lactation, J 
Psychiat. Prac 2005; 1 1, 177 – 191.  
8. Kořínková, V, Novotný, V.: Metodický list racionálne farmakoterapie 42. 
racionálna liečba depresie, roč. 11, júl 2007, 3-4. 
9. Lanczik, M., Knoche, M.,Fritze, J.: Psychofarmacotherapy during pre-
gnancy and lactation 1: Pregnancy. Nervenarzt 1998; Jan, 69,1 – Lovejoy a 
spol. 2000.  
10. Marsalová, A.: Podávanie psychofarmák počas gravidity. I. časť – anti-
depresíva a anxiolytiká, Psychiatr. prax 2009; 10 (1), 8-11, Podávanie psycho-
farmák počas gravidity. II. časť – tymoprofylaktiká, antipsychotiká, Psy-
chiatr. prax 2009; 10, (2), 58 – 61. 



 

176 

11. Mian, A.I. Depression in Pregnancy and the Postpartum Period: Balan-
cingAdverse Effects of Untreated Illness with Treatment Risks. 
J.Psychiat.Practice 2004; 11:6, s. 309-396. 
12. Mohr, P., Praško, J., Bareš, M. Seifertová, D., Herman, E., Horáček, J.: 
Psychické poruchy v gravidite a laktaci, in Seifertová,D., Praško, J., Höschl, 
C.(Eds): c.d., 2008, s.483-497. 
13. Newport, D.J., Am J Psychiatry 2007; 164: 1214 – 1220. 
14. Seifertová,D., Praško, J., Höschl, C.(Eds): Postupy v léčbě psychických 
poruch, Academia Medica Pragensis, 2008, 2.rev. vyd. 
15. Stahl, S. M.: the Prescriber‘s Guide. Antidepressants, Cambridge Univer-
sity Press, New York, 2006. 
16. Yaeger, D., Smith, H. G.,Altschuler, L.L.: Atypical Antipsychotics in the 
Treatment of Schizophrenia During Pregnancy and the Postpartum. Am. J. 
Psychiat. 2006; 163, 12, Dec., 2064 – 2070. 
 

VEĽKÁ DEPRESÍVNA EPIZÓDA A BIPOLÁRNE RYSY – VÝSLED-
KY PILOTNEJ ŠTÚDIE 

B. Moťovský1, J. Pečeňák2  
1Psychiatrická klinika FN Trenčín, Slovenská republika; 2Psychiatrická 
klinika LF UK Bratislava, Slovenská republika 

Summary 
MAJOR DEPRESSIVE EPISODE AND BIPOLAR FEATURES – PILOT 
FINDINGS  
Objectives: Appropriate evaluation of risk of conversion to bipolar affective 
disorder over time in a person experiencing a major depressive episode 
(MDE) with no clear prior episodes of mania is very important for adequate 
long-term treatment strategy. So called ―probabilistic approach‖ to the diag-
nosis of bipolar depression defines number of clinical features, which can 
indicate bipolar course. One of such clinical features is psychomotor inhibi-
tion present within Major Depressive Episode. 
Method: Hospitalized patients (N=62) with MDE were assessed per protocol 
with the aim to identify the different rate of psychomotor inhibition in uni-
polar (N=24) and bipolar (N=38) sample. Diagnosis of MDE, Bipolar disor-
der I and Bipolar disorder II was confirmed by M.I.N.I. 
Conclusion: In patients with bipolar depression is psychomotor inhibition 
more frequent than in patients with unipolar depression. This is in accor-
dance with literature. Sample size for these preliminary findings does not 
allow generalization and further research is needed to answer the question of 
symptomatic difference between unipolar and bipolar depression.  
Key words: bipolar depression, bipolar spectrum, psychomotor inhibition 
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Ciele 
Aktuálne klasifikácie DSM-IV a MKCH-10 ktoré rešpektujú dichotómiu uni-
polarity-bipolarity (Leonard, Angst, Perris, Winokur), nahradili pôvodný 
koncept manicko-depresívneho ochorenia vytvoreného Kraepelinom. Podľa 
jeho konceptu unipolárna depresia (melanchólia) aj bipolárna afektívna po-
rucha (manicko-depresívne ochorenie) sú rôznymi klinickými prejavmi tej 
istej poruchy. Tento koncept v súčasnosti v určitej variácii oţíva. Výskum 
v posledných desaťročiach, ako aj klinické skúsenosti vytvorili koncept bipo-
lárneho spektra, ktoré predpokladá dimenzionálnu existenciu afektívnych 
porúch v rámci tohto spektra. Bipolárna porucha I (BP I) s plne rozvinutými 
euforickými mániami (bez dysforických a zmiešaných stavov) v priebehu 
poruchy a dobrou terapeutickou odpoveďou na lítium na jednej strane a 
striktná unipolárna depresívna porucha na strane druhej predstavujú ex-
trémne polohy tohto spektra. Niekde na ich pomyselnej spojnici sa vyskytujú 
ostatné, menej „polárne― afektívne poruchy: zmiešané afektívne stavy – dys-
forická mánia (bliţšie k BP I), zmiešaná afektívna epizóda (dľa DSM-IV 
s vyváţeným zastúpením mánie aj MDE), zmiešaná depresia (MDE + hypo-
mánia, resp. aspoň 3 hypomanické symptómy spolu s plne vyjadrenou dep-
resiou). Zmiešaná depresia („mixed depression―) a hypománia sa typicky 
objavujú pri bipolárnej poruche II (BP II). Metaanalýzy poukazujú na nasle-
dovné znaky, symptómy a priebehové charakteristiky ako indikátory bipola-
rity (Mitchell a kol., 2008): hypersomnia a/alebo častejší spánok v priebehu 
dňa, hyperfágia a/alebo nárast telesnej hmotnosti, iné atypické symptómy 
depresie, ako napr. excesívna fyzická slabosť („olovená― ťaţoba končatín), 
psychomotorická inhibícia, psychotické rysy a/alebo patologické pocity viny, 
labilita nálady, hypo/manické symptómy počas depresie, skorý vznik prvej 
depresie v ţivote (<25 rokov), pozitívna rodinná anamnéza bipolárnej poru-
chy, anamnéza viacerých depresívnych epizód v minulosti (5 a viac epizód). 
V našom pilotnom výskume sme sledovali, či sa psychomotorická inhibícia 
počas veľkej depresívnej epizódy (MDE) vyskytuje častejšie pri bipolárnej 
poruche v porovnaní s unipolárnou depresiou. Psychomotorická inhibícia 
ako symptóm depresie je povaţovaná za indikátor bipolarity a v rámci di-
menzionálneho chápania bipolárneho spektra je navrhovaná popri ostatných 
symptómoch a znakoch do DSM-V ako indikátor bipolarity.  

Metódy 
Do výskumu bolo zahrnutých 62 hospitalizovaných pacientov s veľkou dep-
resívnou epizódou (MDE) podľa DSM-IV. U 24 pacientov bola MDE v rámci 
veľkej depresívnej poruchy (MDD), u 20 pacientov v rámci bipolárnej poru-
chy I (BP I) a u 18 pacientov v rámci bipolárnej poruchy II (BP II). Na dia-
gnostické potvrdenie týchto porúch sme pouţili M.I.N.I. Psychomotorickú 
inhibíciu sme hodnotili pomocou IDS-C: poloţka pre psychomotorickú inhi-
bíciu (skóre v rozsahu 0-3)  
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Výsledky a záver 
V našom výskume sme zistili, ţe psychomotorická inhibícia sa počas veľkej 
depresívnej epizódy vyskytuje častejšie pri bipolárnej poruche (BP I+II) neţ 
pri unipolárnej depresii (MDD) – čo korešponduje s literatúrou. Pri porov-
naní súboru s BP I a MDD sme opäť zistili signifikantne častejší výskyt psy-
chomotorickej inhibície u pacientov s BP I neţ u pacientov s MDD. Tento 
nález tieţ korešponduje s literatúrou. Pri porovnaní BP II a MDD súborov 
sme znova zistili častejší výskyt psychomotorickej inhibície v súbore BP II 
neţ MDD. Tento výsledok však nekorešponduje s výsledkami väčšiny literár-
nych zdrojov, ktoré zisťujú pri BP II a MDD pribliţne rovnako častý výskyt 
psychomotorickej inhibície a častejší výskyt psychomotorickej agitovanosti 
u pacientov s BP II a s MDD neţ u pacientov s BP I. Pri porovnávaní častosti 
psychomotorickej inhibície/agitovanosti medzi súbormi BP II a MDD však 
naráţame na nedostatok výskumných dát. Pacienti s BP v porovnaní s MDD 
dosahovali v strednej hodnote takmer o 1 skórovací bod vyššie skóre pri hod-
notení psychomotorickej inhibície (MDD-cca 0,5 bodu; BP cca 1,5 bodu). 
Najväčším limitom našej práce je veľkosť súboru, ktorá nedovoľuje hlbšie 
analýzy. 
Kľúčové slová: bipolárna depresia, bipolárne spektrum, psychomotorická 
inhibícia 
 

HODNOTENIE BLUDOVÝCH SYNDRÓMOV POMOCOU MERA-
CÍCH ŠKÁL  

Ľ. Forgáčová, A. Heretiková Marsalová, M. Frecer, B. Kušnieri-
ková, P. Ohrablo, Z. Olosová 
Psychiatrická klinika LF SZU, UN Bratislava – Ruţinov, Ruţinovská 6, 
826 06 Bratislava, Slovenská republika 

Summary 
THE ASSESSMENT OF DELUSIONAL SYNDROMES USING RATING 
SCALES 
Delusions are multidimensional constructs that may change across the vari-
ous mental disorders. Several authors have developed rating scales with the 
aim to measure individual dimensions of delusional structure. In this paper, 
common rating scales and its implication are mentioned. The aim of our 
study was to investigate delusional experience and its relationship to insight 
and acting on delusion in patients with schizophrenia and non-schizophrenic 
psychosis. 205 patients who met the required criteria consisted the popula-
tion of our study. Delusional experience, insight and aggressive behavior 
were examined cross-sectionaly in each patient using the scale Dimensions 
of Delusional Experience, G12 item of the PANSS scale, and the Factor V of 



 

179 

the BPRS. The interrelationships in both groups were evaluated by using the 
correlation and the regression analysis. Significant positive correlation be-
tween delusional experience and aggressive behavior was demonstrated. No 
evidence of significant relationship between insight and delusional experi-
ence was demonstrated in patient with schizophrenia, significant positive 
correlation was demonstrated in patients with non-schizophrenic psychosis. 
Our results can contribute to better prediction of violent and aggressive ac-
tivity in acute psychotic in patients with delusions.  
Key words: delusions, delusional structure, delusional rating scales  
 
Úvod 
Klasici psychiatrie sa zhodovali v názore, ţe blud je fenomén, ktorý kolíše od 
prchavých a menlivých bludných myšlienok aţ po stabilný bludný systém. 
Poukazujú na fakt, ţe jestvuje celá škála bludného presvedčenia a bludy pri 
rôznych psychických poruchách nevznikajú spôsobom "všetko alebo nič", ale 
sa formujú a odznievajú postupne. Tieto skúsenosti viedli k úvahe, ţe bludy a 
bludové syndrómy predstavujú multidimenzionálny klinický fenomén a pod-
nietili vytvorenie posudzovacích škál, ktoré umoţňujú presnejšie a objektív-
nejšie popísať charakter bludného preţívania na základe určenia a vyhodno-
tenia jednotlivých dimenzií. Prehľad najznámejších posudzovacích škál je 
uvedený v tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 Dimenzionálne škály zamerané na hodnotenie blu-
dových syndrómov 

Názov škály Autori Reliabilita Ciele škály 
Dimensions of 
Delusional Expe-
rience 

Kendler, Glazer, 
Morngenstern, 1983 

Váţené kappa: 
v rozmedzí dobré aţ 
excelentné  

porozumenie štruk-
túry bludného 
preţívania 

Belief Rating 
Scale 
 

Jones, Watson, 1997 Dobrá  skúmať formu 
bludov, ovládavej 
predstavy 
a náboţenskej viery  

The Brown As-
sessment of Be-
liefs Scale 

Eisen et al., 1998 Váţené kappa: 
v rozmedzí dobré aţ 
excelentné  

určiť rozdiel medzi 
bludnými stavmi 
a stavmi bez bludov 

The Conviction of 
Delusional Belief 
Scale 

Combs et al., 2006 predbeţné výsledky: 
dobrá reliabilita  

potvrdiť/vylúčiť 
prítomnosť bludu, 
stanoviť stupeň 
bludného preţíva-
nia. 

 
Ukázalo sa, ţe vhodne zostavené posudzovacie škály môţu spoľahlivo rozlíšiť 
úroveň bludnej štruktúry pri rôznych duševných poruchách a umoţňujú 
skúmať vzťahy jednotlivých dimenzií k ostatným psychopatologickým symp-
tómom (2,4).  
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Ciele 
Z viacerých odborných zdrojov sú známe fakty o signifikantnom vplyve blu-
dov na agresívne správanie psychotických pacientov. Stål Bjørkly (2002) 
vyhodnotila na základe údajov z databázy 20 empirických štúdií z rokov 
1966-2000 (na hodnotenie bludov sa pouţili posudzovacie inštrumenty) a 
zistila, ţe medzi bludmi a násilným konaním jestvuje silná pozitívna korelá-
cia. Častým predmetom záujmu sledovania u psychotických pacientov je 
fenomén náhľadu, ktorý sa významne mení v závislosti od bludnej produkcie 
(1).  
Inšpirovali sme sa spomenutými údajmi a v rámci prospektívnej klinickej 
štúdie na Psychiatrickej klinike LF SZU v Bratislave sme sa rozhodli preskú-
mať a štatistickými metódami vyhodnotiť vzťah medzi bludmi, náhľadom a 
hostilným a agresívnym správaním u hospitalizovaných pacientov so schizo-
fréniou a u pacientov s neschizofrenickými psychózami.  

Súbor a metódy 
Do súboru bolo zaradených 205 hospitalizovaných pacientov, ktorí spĺňali 
vstupné kritériá: vek > 18 rokov, bludový syndróm v klinickom obraze, neprí-
tomnosť poruchy vedomia, neprítomnosť akútneho telesného ochorenia. 
Podľa diagnóz (MKCH-10) bol súbor rozdelený do 2 skupín: schizofrenické 
psychózy (F20, F23.1, F25) n= 120, neschizofrenické psychózy (F22, F02, 
F06, F30, F31, F32, F33) (n= 85). U kaţdého pacienta sa prierezovo vyhod-
nocovalo bludné preţívanie, náhľad hostilné a agresívne správanie. 
Na hodnotenie bludného preţívania sme pouţili 5 poloţkovú škálu Dimen-
sions of Delusional Experience (DDE) – Dimenzie bludného preţívania (3), 
skórovanie od 0-5:  
1. Presvedčenie (Conviction) stupeň presvedčenia pacienta o skutočnosti 

bludu 
2. Extenzia (Extension) rozširovanie bludnej viery na rôzne oblasti ţivota  
3. Bizarnosť (Bizarreness) do akej miery sa blud odchyľuje od reality, nemoţ-

nosť absurdnosť bludu 
4. Dezorganizácia (Disorganisation) do akej miery je bludná produkcia vnú-

torne konzistentná, logická a systemizovaná 
5. Tlak (do akej miery sa pacient bludom zaoberá, do akej miery si blud pri-

púšťa). 
 
Na hodnotenie náhľadu sme pouţili poloţku G 12 PANSS škály, ktorá hodno-
tí chýbanie úsudku a náhľadu (skórovanie poloţky od 1-7), od neprítomnej 
poruchy, nekonštantný náhľad na chorobné príznaky a nutnosť liečby aţ po 
dôrazné odmietanie skutočnosti, ţe je alebo bol duševne chorý, odmietanie 
liečby, hospitalizácie, komunikácie a kooperácie.  
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Hostilitu a agresívne konanie sme vyhodnocovali pomocou faktora V škály 
BPRS, ktorý zahŕňa poloţky: hostilita (nepriateľstvo voči ostatným ľuďom, 
nemoţnosť naviazať kontakt, verbálna agresivita, veľmi silná a extrémna 
kontinuálna verbálna aj fyzická agresivita) podozrievavosť (vzťahovačnosť, 
podozrievavosť, perzekučné myšlienky, paranoidne-perzekučné bludy, pevný 
bludný systém) nekooperatívnosť (odpor, nepriateľstvo voči posudzujúcemu 
hodnotené na základe pozorovania, odmietanie vyšetrenia, rozhovoru, hrubé 
odpovede, nemoţnosť uskutočniť rozhovor, veľmi silná aţ extrémna kontinu-
álna agresivita).  
Skúmané vzájomné vzťahy bludov, náhľadu a agresívneho konania boli 
v oboch diagnostických skupinách preverované pomocou korelačnej a re-
gresnej analýzy. Na vyhodnotenie bol pouţitý štatistický software SPSS a MS 
EXCEL 2000.  

Výsledky  
Faktor V BPRS (hostilita, podozrievavosť, nekooperatívnosť) pozitívne kore-
luje s bludnou produkciou podľa DDE v skupine schizofrénií – R= 0,677 aj 
neschizofrenických psychóz – R= 0,522. Pacienti so schizofréniou dosahujú 
vyššie priemerné skóre v poloţke „nekooperatívnosť― ako pacienti s neschi-
zofrenickými psychózami (v poloţke 10 a 11 nebol rozdiel). V oboch skupi-
nách s hostilným a agresívnym správaním koreluje bludový syndróm, pri 
ktorom sú bludy paralogické, bizarné a dezorganizované.  
V skupine schizofrenických psychóz sa vzájomný vzťah medzi bludnou pro-
dukciou (podľa DDE) a náhľadom (podľa PANSS G 12) nepotvrdil – R=0,07. 
Naopak, v skupine neschizofrenických psychóz sa pri prierezovom vyhodno-
covaní potvrdil signifikantný vzájomný vzťah medzi náhľadom a bludným 
preţívaním – R=0,48 (P=0,001).  

Záver 
Výsledky nášho klinického prieskumu potvrdili pozitívnu väzbu medzi blud-
nou produkciou a hostilným a agresívnym správaním. u psychotických pa-
cientov. Kvantitatívne vyhodnocovanie dimenzií bludného preţívania a 
bludnej štruktúry pomocou posudzovacích stupníc môţu v klinickej praxi 
prispieť k predikcii agresívneho správania u psychotických pacientov 
s bludmi. 
V rámci prieskumu sme ďalej zistili, ţe porucha náhľadu pri schizofrénii je 
stabilným príznakom, ktorý sa nemení v závislosti od bludnej produkcie. 
Závaţnosť poruchy náhľadu pri neschizofrenických psychózach koreluje so 
závaţnosťou bludnej produkcie. Podobné zistenia zo zahraničných štúdii 
viedli k predpokladu, ţe nedostatočný náhľad u pacientov so schizofréniou 
pravdepodobne nevzniká v dôsledku tých istých mechanizmov, ktoré pod-
mieňujú vznik akútnych psychopatologických symptómov akými sú bludy.  
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PSYCHICKÉ PROJEVY NIEMANN-PICKOVY CHOROBY TYPU C 
V DOSPĚLOSTI A PRVNÍ ZKUŠENOSTI S GENETICKOU DETEKCÍ 
MEZI HOSPITALIZOVANÝMI PACIENTY. 

M. Anders  
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Praha, Česká republika 

Summary 
PSYCHIATRIC MANIFESTATIONS OF NIEMANN-PICK DISEASE IN 
ADULTS. A FIRST EXPERIENCE WITH GENETIC TESTING AMONG PSY-
CHIATRIC INPATIENTS. 
Niemann-Pick disease type C is a rare and fatal inherited autosomal reces-
sive disease caused by mutations in either the NPC1 or NPC2 genes and leads 
to the inhibition of unesterified cholesterol glycosphingolipids transport and 
intracellular accumulation in the brain, liver and spleen. Disease affects both 
infants and adults with neurological symptoms varying with age of onset. 
Symptoms include mental retardation, gait problems, cataplexy and ataxia 
with the most common characteristic being vertical supranuclear gaze palsy. 
People suffering from Niemann-Pick disease presenting with neuropsychiat-
ric symptoms in combination with delayed onset are often misdiagnosed as 
other major psychiatric disorders and may thus be prescribed inappropriate 
treatments. Non-motor signs often precede the first notable clinical motor 
symptoms in adult Niemann-Pick disease including neuropsychiatric illness 
in the form of schizophrenia-like psychotic disorders, hallucinations ao/and 
aggressive behaviours. Improved awareness of Niemann-Pick disease and its 
symptoms among clinicians is essential for better disease detection, since 
patients diagnosed with chronic psychiatric illness and concomitant neuro-
logical impairments managed with antipsychotic drugs may have this dis-
ease.  
Keywords: membranes, glycosphingolipids, neuropsychiatric disorder, Nie-
mann-Pick disease type C 
 
Niemann Pickova choroba typu C (NP-C) je autosomálně recesivně dědičné 
střádavé onemocnění vyskytující se panetnicky s incidencí cca 1:150 000. 
Genetická mutace v NPC1 nebo v NPC2 genu mají za následek poruchu 
transportu a esterifikace LDL-cholesterolu uvnitř buňky. V lysozomech se 
hromadí neesterifikovaný cholesterol, sfingomyelin, fosfolipidy a glykosfin-
golipidy. Nahromadění těchto substancí vede k dysfunkci buněčných mem-
brán a apoptóze. Sloţení membrán se zdá být dŧleţitým faktorem funkce 
neuronŧ a jejich sítí. Změna sloţení membrán vede ke změnám v interakcích 
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membránových molekul a k ovlivnění funkce membránově vázaných protei-
nŧ (přenašeče, kanály, enzymy, receptory). Pokračující kaskáda vzájemné 
interakce těchto ovlivněných sloţek vede k dalším změnám receptorové ode-
zvy, enzymatické funkce či transportní aktivity membránových proteinŧ ne-
bo k rŧzným kombinacím těchto změn. Příkladem mŧţe být vliv změny fosfo-
lipidového sloţení membrány na aktivitu transportního proteinu pro seroto-
nin. Zcela podstatný pro funkci serotoninového transportéru se zdá být 
obsah cholesterolu v membráně. Sníţení obsahu cholesterolu v membráně 
modelových buněk, provedené rŧznými zpŧsoby, vedlo ke sníţení aktivity 
transportéru. Příčinou byla jak sníţená afinita k substrátu a sníţená vazba 
ligandu, tak současně redukce maximální transportní aktivity přenašeče. Ve 
viscerálních orgánech a kostní dřeni nacházíme typické pěnové buňky, v CNS 
atypické neurony, ektopickou dendritogenezu, atrofii CNS. Diagnózu proká-
ţeme tzv. filipin testem, vizualizací nahromaděného neesterifikovaného cho-
lestrolu ve fibroblastech, či DNA vyšetřením.  
Klinická manifestace NP-C je závislá na věku. V perinatálním období se mŧţe 
projevit jako fetální ascites persistující po narození, ikterus v novorozenec-
kém věku a hepatosplenomegalie. V časném dětství je kromě hepatospleno-
megalie přítomna celková hypotonie a opoţdění psychomotorického vývoje. 
V pozdějším dětství se dále objevuje neobratnost, nejistá chŧze s častými 
pády, ataxie, paréza vertikálního pohledu. Ve školním věku mŧţeme zazna-
menat poruchy chování, zhoršení prospěchu při mentálním deficitu, ataxii, 
dysarthrii, dystonii aţ křeče a gelastickou kataplexii. V dospělosti progreduje 
neurologická deteriorace vedoucí k demenci či psychotickým projevŧm. Ty-
pickým projevem této poruchy v dospělosti jsou psychotické příznaky ve 
formě zrakových halucinací. K doprovodným příznakŧm patří poruchy zpŧ-
sobené dysfunkcí frontálních lalokŧ (patologické reflexy, sníţená verbální 
fluence a desinhibice v behaviorální oblasti). Pro identifikaci postiţených 
byla vyvinuta senzitivní neuropsychologická testování zaměřená na přítom-
nost měkkých neurologických příznakŧ, jejichţ přítomnost mŧţe vést 
k podrobnějším vyšetřením testujícím specifické doprovodné příznaky NP-C. 
Současně například rezistence na antipsychotickou léčbu u psychóz mŧţe být 
diagnostickým faktorem. Recentní studie demonstrují, ţe NP-C nebývá roz-
poznána, je nesprávně diagnostikována nebo rozpoznána s velkým zpoţdě-
ním. Variabilita klinických projevŧ je příčinou relativně pozdní diagnostiky 
onemocnění. Spojení spleno- či hepatosplenomegalie s neurologickými nebo 
psychiatrickými projevy by mělo vést vţdy k diagnostické sternální punkci a 
při pozitivním nálezu k dalším testŧm včetně molekulárně-genetického vy-
šetření. Snahou je zajištění léčby inhibitory glykosfingolipidové syntézy (pre-
parát miglustat) pro pacienty v iniciálních stádiích onemocnění a jejich sou-
rozence v případě preklinického postiţení. 
Vzhledem k tomu, ţe existuje léčba NP-C, je zcela nezbytné zvýšit povědomí 
o této chorobě a její diagnostice tak, aby mohla být včas zahájena její ade-
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kvátní léčba. Dosud byla terapie Niemann-Pickovy choroby pouze sympto-
matická a spočívala v podávání antiepileptika při sekundární epilepsii, po-
skytování rehabilitace, v provádění ortopedických výkonŧ, ale také genetic-
kém poradenství v rodině a prenatální diagnostice. V současné době je jedi-
nou moţností léčby Niemann-Pickovy choroby preparát miglustat (N-butyl-
deoxynojirimycin). Ten svým pŧsobením zamezuje kompetitivní inhibicí 
vazbě glukózy na ceramid, a tím sniţuje celkové mnoţství vznikajícího gluko-
cerebrosidu. Svým mechanismem pŧsobení tedy redukuje mnoţství prekur-
soru pro dále vznikající glykolipidy a sfingomyeliny, jde tady o tzv. princip 
deprivace substrátu. 
V rámci přednášky budou uvedeny první výsledky genetického testování 
mezi hospitalizovanými psychicky nemocnými, kteří trpí poruchami dopro-
vázenými psychotickými symptomy nebo demencí s časným nástupem. 
 

MONOAMINERGNÍ SYSTÉM, NEUROTROFNÍ FAKTORY A BU-
NĚČNÁ ENERGETIKA PŘI DEPRESIVNÍ PORUŠE 

Z. Fišar1, L. Wenchich2, J. Pláteník3, R. Buchal3, E. Kitzlerová1, 
M. Zvěřová1, R. Jirák1, J. Hroudová1, J. Raboch1 
1Psychiatrická klinika, 2Klinika dětského a dorostového lékařství, 3Ústav 
lékařské biochemie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeo-
becná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 

Summary 
MONOAMINERGIC SYSTEM, NEUROTROPHIC FACTORS AND CELLU-
LAR ENERGETICS AT DEPRESSIVE DISORDER 
Neuroplasticity is a fundamental mechanism of neuronal adaptation to ex-
ternal and internal stimuli. Increasing evidence demonstrates that neuronal 
plasticity is disrupted in mood disorders and as a result of chronic stress. 
Moreover, there is an overlap between molecular changes induced by antide-
pressants and molecular mechanism of synaptic plasticity. Molecular 
mechanisms leading to impaired neuroplasticity accompanying mood disor-
ders are not sufficiently known to date. According to new biochemical hy-
potheses leading role in pathophysiology of mood disorders and therapeutic 
effects of antidepressants could be awarded to disturbed monoamine neuro-
transmission, dysfunction in energy metabolism of neurons, and changes in 
concentration of transcription factor cAMP response element-binding 
(CREB) protein, brain-derived neurotrophic factor (BDNF) or other compo-
nents involved in neuroplasticity and apoptosis. Role of mitochondrial dys-
functions is implicated due to high energy demand of processes related to the 
recovery of the neuroplasticity. The aim of present study is to discover the 
relation between these biochemical parameters and clinical evaluation dur-
ing depressive episode. 
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Úvod 
Základním mechanismem adaptace neuronŧ k vnějším i vnitřním podnětŧm 
je neuroplasticita. Plasticita neuronŧ je při depresivní poruše narušena, 
např. v dŧsledku chronického stresu (Pittenger and Duman, 2008). Podle 
neurotrofní hypotézy a hypotéz k ní vztaţených se na mechanismech účinkŧ 
antidepresiv a stabilizátorŧ nálady podílejí tyto hlavní nitrobuněčné signální 
cesty: adenylátcyklázová, guanylátcyklázová, fosfoinozitidová, kalciová, Wnt 
a neurotrofní (Fišar and Hroudová, 2010). Předpokládalo se, ţe společné 
účinky dlouhodobého podávání rŧzných antidepresiv spočívají v aktivaci 
transkripčního faktoru CREB, zvýšené produkci neurotrofinu BDNF a jeho 
receptoru TrkB a ve zvýšených antiapoptotických účincích. Ukázalo se, ţe 
toto schéma je příliš zjednodušené, neboť např. aktivita CREB má pozitivní i 
negativní účinky v závislosti na oblasti mozku, kde je zvýšena. Studium pro-
cesŧ vztaţených k poškození neuronŧ v mozku nebo neuroprotektivním 
účinkŧm antidepresiv se zaměřuje také na produkci reaktivních forem kyslí-
ku (ROS) a dusíku a na aktivitu jejich vychytávačŧ, a na další sloţky zánětli-
vých a neurodegenerativních procesŧ. 
Dŧleţitá úloha je přisuzována mitochondriím, jejichţ funkce v produkci bu-
něčné energie přes citrátový cyklus a oxidační fosforylaci je dobře známa. 
Změny v aktivitě enzymŧ Krebsova cyklu nebo komplexŧ elektronového 
transportního řetězce ovlivňují nejen produkci ATP, ale také mnoho dalších 
procesŧ vztaţených k plasticitě, poškození buněk a apoptóze. Pro monoami-
nergní funkce je významné, ţe ve vnější mitochondriální membráně je lokali-
zována monoaminoxidáza (MAO), enzym odpovědný za metabolismus mo-
noaminových neurotransmiterŧ a produkci peroxidu vodíku. Hlavní mito-
chondriální funkce tedy zahrnují: 1. produkci buněčné energie, 2. termo-
genezi, 3. produkci ROS, 4. regulaci nitrobuněčného kalcia, 5. cytoprotekci, 
regulaci synaptické plasticity a spuštění apoptotických procesŧ.  
Hlavní mitochondriální mechanismy vedoucí k poškození neuronŧ a buněč-
né smrti jsou především sníţení produkce ATP, zvýšení produkce ROS, inici-
ace apoptotických procesŧ a narušená kalciová homeostaze. V patofyziologii 
psychiatrických poruch jsou pravděpodobně zahrnuty tyto mitochondriální 
dysfunkce (Hroudová and Fišar, 2011): 
1. narušená aktivita mitochondriálních enzymŧ (monoaminoxidáz, komplexŧ 

elektronového transportního řetězce); 
2. zvýšené delece, mutace nebo polymorfismy mitochondriální DNA (vztaţe-

né k aktivitám komplexŧ I, IV a V); 
3. narušené kalciové signální cesty (neboť mitochondrie pufrují změny cyto-

solového kalcia); 
4. narušený energetický metabolismus (hypometabolismus dokumentovaný 

sníţenými koncentracemi N-acetylaspartátu v mozku, sníţené koncentrace 
fosfokreatinu, sníţené pH, posun od oxidační fosforylace ke glykolýze). 
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K úloze mitochondrií v psychiatrických onemocněních také přispívají účinky 
rŧzných psychotropních látek na mitochondriální funkce. 
Z poruch nálady je nejvíce údajŧ o mitochondriálních dysfunkcích při bipo-
lární afektivní poruše. Byla formulována hypotéze, podle níţ polymorfismy, 
mutace a delece mtDNA a některé mutace jaderné DNA mohou zpŧsobit 
mitochondriální dysregulaci kalcia vedoucí k symptomŧm bipolární poruchy 
(Kato, 2008). Vzhledem k významné úloze kalciových signálních cest v regu-
laci synaptické plasticity a úloze mitochondrií v produkci ROS je tato mito-
chondriální hypotéza ve shodě jak s neurotrofní hypotézou, tak i se zánětli-
vou a neurodegenerativní hypotézou poruch nálady (Maes et al., 2011). 

Metody 
Studovali jsme in vivo vliv depresivní poruchy a in vitro účinky rŧzných anti-
depresiv a stabilizátorŧ nálady (desipramin, amitriptylin, imipramin, citalo-
pram, fluoxetin, venlafaxin, mirtazapin, tianeptin, reboxetin, moklobemid, 
olanzapin, lithium, valproát) na monoaminergní systém, neurotrofní faktory 
a mitochondriální funkce.  
In vitro měření byla provedena na synaptosomech a mitochondriích izolova-
ných ze zvířecích mozkŧ; měřili jsme vliv antidepresiv  
• na aktivitu monoaminoxidáz (MAO-A, MAO-B), 
• na aktivitu citrátsyntázy, 
• na aktivitu komplexŧ I, II, III, IV elektronového transportního řetězce, 
• na respirační rychlost mitochondrií. 
In vivo měření byla provedena ve sloţkách lidské periferní krve a jednalo 

o tyto parametry: 
• aktivita monoaminoxidázy B (MAO-B), 
• aktivita citrátsyntázy, 
• aktivita komplexŧ I, II, III, IV elektronového transportního řetězce, 
• respirační rychlost mitochondrií, 
• koncentrace transkripčního faktoru CREB, neurotrofinu BDNF a glykogen-

syntázykinázy 3. 
Měření byla provedena ve vzorcích krve 46 osob s depresivní epizodou 
(z nichţ bylo 14 dosud neléčených a 32 s opakovanou epizodou. Před započe-
tím léčby a po jejím ukončení bylo provedeno klinické hodnocení (HRSD-21, 
CGI-S) a odebrání krevních vzorkŧ. Léčba zahrnovala farmakoterapii (escita-
lopram, SSRI, SNRI) a podpŧrnou psychoterapii aţ po dobu 90 dnŧ. Do kon-
trolní skupiny bylo zařazeno 59 zdravých osob. 

Výsledky 
Výsledky in vitro experimentŧ ukázaly, ţe 
1. farmakologicky odlišná antidepresiva mohou inhibovat aktivitu MAO a 

modulovat tak monoaminergní systém; 
2. rŧzná antidepresiva a stabilizátory nálady aktivují citrátsyntázu; 
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3. rŧzná antidepresiva a stabilizátory nálady inhibují aktivitu komplexŧ dý-
chacího řetězce, nejvíce byly ovlivněny komplex I a IV; 

4. antidepresiva, ale nikoli stabilizátory nálady, významně sniţují (při vyso-
kých koncentracích) respirační rychlost mitochondrií. 

Výsledky in vivo měření ukázaly: 
1. sníţení aktivity citrátsyntázy u depresivních osob před léčbou, ale nikoli po 

léčbě; nonrespondéři nevykázali zvýšení enzymové aktivity po léčbě; 
2. aktivita komplexu II byla sníţena jak před léčbou, tak po ní, a to u drug-

naïve i u jiţ dříve léčených osob; 
3. aktivita komplexu IV byla významně niţší u nonrespondérŧ ve srovnání 

s celou skupinou depresivních osob. 

Závěr 
Naše dosavadní výsledky naznačují, ţe v účincích antidepresiv mají význam-
nou úlohu jejich interakce s mitochondriálními enzymy. Nalezli jsme vý-
znamné inhibiční in vitro účinky antidepresiv jak na celkovou respirační 
rychlost, tak na aktivity rŧzných komplexŧ mitochondriálního dýchacího 
řetězce. 
Naše experimenty ukázaly, ţe enzymy nejvíce ovlivněnými depresivní poru-
chou i antidepresivy jsou glykogensyntázakináza 3, citrátsyntáza a komplexy 
II a IV elektronového transportního řetězce. Předběţně lze spekulovat např. 
o tom, ţe aktivita citrátsyntázy by mohla být „state― markerem depresivní 
epizody a aktivita komplexu II „trait― markerem onemocnění. Musí být ale 
teprve potvrzeno, ţe změny mitochondriálních funkcí jsou skutečně zahrnuty 
v patofyziologii depresivní poruchy. 
Práce byla podpořena výzkumným záměrem Ministerstva školství, mládeţe a 
tělovýchovy MSM0021620849. 
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Summary 
NEWS IN DRUG THERAPY OF CHILDHOOD AUTISM 
An overview of established as well as experimental medical treatments of 
childhood autism is given. In the first part, recent clinical studies involving 
atypical antipsychotics (particularly risperidone and aripiprazole), SSRI an-
tidepressants, and stimulants (particularly methylphenidate) are summa-
rized. The second part focuses on experimental therapies with emphasis on 
oxytocin trials.  
Key words: autism, pharmacotherapy, atypical antipsychotics, SSRI, stimu-
lants, oxytocin 
 
Úvod 
V léčbě dětského autismu (DA) byla studována řada psychofarmak, zejména 
v posledním desetiletí bylo se zaváděním nových lékŧ do pedopsychiatrie 
dosaţeno významného pokroku. Stále sice platí pravidlo, ţe neexistuje účin-
ná farmakoterapie jádrových příznakŧ autismu (tj. sociálního deficitu, naru-
šení řeči a komunikace, abnormálních zájmŧ), nicméně experimentální pří-
stupy posledních let poprvé v historii přinášejí naději, ţe taková terapie bude 
v nepříliš vzdálené budoucnosti moţná. V předkládaném příspěvku přinese-
me jak přehled zavedených, tak i experimentálních terapii.  

Atypická antipsychotika (AAP) 
AAP představují dnes skupinu psychofarmak s nejvyšší úrovní dŧkazŧ v léč-
bě DA. Jsou uţívány pro léčbu cílových symptomŧ jako jsou agrese, dráţdi-
vost, sebepoškozování, hyperaktivita a impulzivita.  
Risperidon byl prvním atypickým antipsychotikem registrovaným pro uţití 
u dětí s DA, a zŧstává jediným AAP, které dosáhlo této registrace i v České 
republice. Těţiště dŧkazŧ o jeho účinnosti a bezpečnosti tvoří dvě velké ran-
domizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie z let 2002 a 2004. 
Obě studie trvaly 8 týdnŧ a prŧměrný věk účastníkŧ byl 8,8 a 7,5 roku. Obě 
studie demonstrovaly významné zlepšení pacientŧ na risperidonu oproti 
placebu. Primárními měřítky zlepšení v obou studiích byly škály CGI-I a 
subškála iritability na škále ABC (Aberrant Behavior Checklist). Rozdíly mezi 
risperidonem a placebem nebyly jen statisticky významné, ale také klinicky 
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podstatné. V první studii z roku 2002 bylo dokonce nalezeno 69% responde-
rŧ na risperidonu a jen 12% na placebu; jedná se pravděpodobně o jeden 
z největších rozdílŧ, který byl kdy detekován v nějaké psychiatrické studii. 
Prŧměrný váhový přírŧstek byl v obou studiích 2,7 kg na risperidonu a 0,8 a 
1,0 kg na placebu, nejčastějšími neţádoucími účinky byly zvýšená chuť k jídlu 
a somnolence. První studie nenalezla významný rozdíl v extrapyramidových 
neţádoucích účincích (EPS), zatímco druhá studie popsala výskyt 28% EPS 
na risperidonu a 13% na placebu.  
Podobná úroveň dŧkazŧ je k dispozici také pro aripiprazol, který dosáhl re-
gistraci pro uţití u autistických dětí v USA. Existují dvě velké randomizova-
né, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie z roku 2009. Design obou 
těchto osmitýdenních studií byl podobný studiím s risperidonem a obě 
shodně demonstrovaly superioritu aripiprazolu nad placebem. V první studii 
bylo nalezeno, ţe všechny tři zkoušené dávky aripiprazolu (5, 10 a 15 mg 
denně) byly významně lepší neţ placebo, měřeno škálou CGI-I a v subškálou 
iritability škály ABC. V druhé studii byla odpověď na aktivní léčbu vyšší neţ 
v první studii. Procento responderŧ dle škály CGI-I (67%) se podobalo vý-
sledku první studie s risperidonem, nicméně vypočtená velikost efektu (effect 
size, ES) 0,87 nedosáhla ES zmiňované risperidonové studie (1,2). Prŧměrný 
váhový přírŧstek byl menší neţ 2 kg (1,6 a 1,9 kg). Nejčastějším neţádoucím 
účinkem v obou studiích byla sedace a ani v jedné studii nebyl nalezen vý-
znamný rozdíl v EPS mezi aktivní léčbou a placebem.  
Z dalších AAP jsou k dispozici: jedna menší dvojitě slepá studie a 3 otevřené 
studie s olanzapinem, 4 otevřené studie s quetiapinem a 2 otevřené studie se 
ziprasidonem (Posey et al., 2008).  

Antidepresiva SSRI 
V minulosti byly přineseny přesvědčivé dŧkazy, ţe pouze serotoninergní an-
tidepresiva jsou účinná u DA (přehled viz Hrdlička a Komárek, 2004). Cílo-
vými symptomy pro nasazení SSRI jsou rituály, obsese, sebepoškozování a 
deprese nasedající na základní diagnózu DA.  
Cochrane review z roku 2010 identifikovala 7 randomizovaných kontrolova-
ných studií s celkem 271 účastníky. Byla hodnocena 4 antidepresiva SSRI: 
fluoxetin, fluvoxamin, citalopram a fenfluramin (poslední preparát byl jiţ 
před řadou let staţen z trhu pro závaţné neţádoucí účinky). Williams et al. 
uzavřeli svou analýzu tím, ţe pro dětskou populaci neexistují dŧkazy ani 
o účinnosti SSRI, ani o potenciálních škodlivých účincích. K dispozici jsou 
omezené dŧkazy pro účinnost SSRI u dospělých.  

Stimulancia 
Tato skupina lékŧ se uţívá tam, kde DA je sdruţen s hyperaktivitou a impul-
zivitou. Dřívější malé studie neposkytovaly příliš povzbudivé výsledky. Nej-
novější studie s metylfenidátem (2005) však poněkud korigovala dosavadní 
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skepsi. Jednalo se o velkou, randomizovanou, dvojitě slepou a placebem 
kontrolovanou studii v trvání 4 týdnŧ, která demonstrovala přesvědčivě su-
perioritu metylfenidátu nad placebem. Vypočtená ES byla 0,54, coţ je však 
významně méně neţ ve studiích s ADHD, kde se ES pohybuje obvykle v roz-
mezí 0,8 – 1,0.  

Experimentální terapie 
Rossignol (2009) nedávno provedl systematický přehled nových a nastupují-
cích léčeb DA. Rozdělil úroveň dŧkazŧ do pěti stupňŧ. Stupeň A, nejvyšší 
úroveň, znamenal, ţe lék či léčba je podpořena alespoň dvěma prospektivní-
mi randomizovanými studiemi nebo jedním systematickým review. Stupeň B 
znamenal podporu alespoň jednou prospektivní randomizovanou studií nebo 
dvěmi nerandomizovanými studiemi, atd. Nejprve Rossignol představil sku-
pinu top 20 komplementárních a alternativních medicínských léčeb, zaloţe-
nou na přibliţně 26 000 rodičovských dotaznících. Smutným faktem bylo, ţe 
pouze jediná léčba z této „top dvacítky― dostala hodnocení kvality A – a to byl 
melatonin.  
V druhém kroku Rossignol probral alternativní a experimentální léčby seřa-
zené podle úrovně dŧkazŧ. V roce 2009 obdrţely hodnocení A pouze 4 léčby: 
melatonin, inhibitory acetylcholinesterázy, naltrexon a muzikoterapie. Něko-
lik terapií obdrţelo známku B, mezi nimi také oxytocin (OT). V posledních 
dvou letech se však pozice OT významně změnila, a proto se mu budeme dále 
podrobněji věnovat.  
Oxytocin je hormon syntetizovaný v hypothalamu. Facilituje porod a laktaci. 
Je také asociován s vývojem prosociálního chování, jako je vztah matky 
k dítěti, péče o zevnějšek, sbliţování, sexuální aktivita a regulace stresu (An-
dari et al., 2010). Dosud byly na téma ovlivnění autismu pomocí OT publiko-
vány čtyři randomizované, dvojitě slepé studie se zkříţeným designem. Inici-
ální dvě hodnocení provedl Eric Hollander. V práci z roku 2003 nalezl, ţe 
infuse OT v porovnání s infusemi placeba významně sníţily frekvenci repeti-
tivního chování. Druhá publikace z roku 2007 konstatovala, ţe infuse OT 
navodily dlouhodobější (dvoutýdenní) zlepšení v porozumění afektivní řeči, 
zatímco efekt placeba byl pouze krátkodobý. Novější dvě práce byly zveřej-
něny v roce 2010. Andari et al. (2010) zjistili, ţe inhalace OT zvyšuje interak-
ce s jinými, pocity dŧvěry a preference a selektivně zvyšuje trvání přímého 
pohledu z očí do očí (coţ je povaţováno za prosociální efekt). Tým Adama 
Guastelly referoval, ţe intranasální podání OT zlepšuje schopnost rozpoznat 
emoční stavy jiných. Rostoucí zájem o OT ve výzkumu léčby autismu podtr-
huje i fakt, ţe na letošním Světovém kongresu biologické psychiatrie v Praze 
bylo tomuto tématu věnováno samostatné symposium a několik dalších sdě-
lení se k tématu dále odkazovalo. 
Jaké jsou budoucí perspektivy farmakoterapie DA? Nedávný článek v Nature 
Biotechnology zní nadějně: „Zatímco farmaceutický prŧmysl se více a více 
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stahuje z psychiatrických poruch jako je schizofrenie a deprese, zájem o au-
tismus se zintenzivňuje.― (Webb, 2010). Ve stejném článku je podán i pře-
hled nadějných substancí, které jsou v současnosti v klinickém zkoušení. 
Kromě oxytocinu se jedná o přípravky cílené na ovlivnění deficience proteáz, 
metabotropních glutamátových receptorŧ, GABA receptorŧ a NMDA recep-
torŧ. Většina studií je však zatím v raných fázích klinického zkoušení (s vý-
jimkou studie ovlivnění deficience proteáz, která je jiţ ve fázi 3). 
Podpořeno grantem COST LD11028 a výzkumným záměrem MZ0FNM2005. 
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SOUČASNÝ POHLED NA VLIV ADITIV V POTRAVĚ U ADHD – 
ODPOVÍ GENETIKA? 

I. Drtílková 
Psychiatrická klinika FN Brno, Česká republika 

Summary 
CURRENT OPINION ABOUT THE INFLUENCE OF FOOD ADDITIVES ON 
ADHD – WILL GENETICS GIVE AN ANSWER? 
There's no evidence that food additives cause attention-deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD), but some of studies show that certain food colorings and 
preservatives may cause or worsen hyperactive behavior in some children. 
Stevenson et al. (2010) in double –blind, placebo controlled crossover trial 
challenges involving two food color additive and sodium benzoate mixtures 
in fruit drink were administred to a general community sample of 297 chil-
dren. The adverse effect of food additives on ADHD symptoms was moder-
ated by histamine degradation gene polymorphisms HNMT T939C a 
Thr105Ile. Variations in genes influencing the action of histamine may ex-
plain the inconsistency between previous studies. 
Key words: ADHD, additives, genetic, histamine 
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Souhrn 
Nebylo prokázáno, ţe umělé přísady stravy jsou příčinou ADHD, avšak ně-
které studie ukazují, ţe určitá umělá barviva a konzervanty v potravě mohou 
být příčinou zhoršení hyperaktivního chování u některých dětí Stevenson et 
al (2010) sledovali ve dvojitě slepé, zkříţené studii s placebem účinek dvou 
směsí umělých barviv a benzoátu sodného podávaných v ovocném nápoji 297 
dětem ze vzorku obecné populace. Neţádoucí účinek přídavkŧ stravy na 
ADHD symptomy byl ovlivňován degradací histaminu v dŧsledku polymor-
fismŧ genŧ HNMT T939C a Thr105Ile. Varianty genŧ ovlivňující aktivitu 
histaminu mohou vysvětlit inkonzistentní výsledky mezi předchozími studi-
emi. 
Klíčová slova: ADHD, umělé přísady stravy, genetika, histamin 
 
Úvod 
V 80. letech minulého století byla v rŧzných studiích ověřována hypotéza, ţe 
některá umělá potravinářská barviva a konzervanty se mohou podílet na 
vzniku hyperaktivity u dětí. V roce 1970 doporučoval dr. Benjamin Feingold 
pro hyperaktivní děti dietu s vyloučením syntetických barviv a přírodních 
salicylátŧ, obsaţených zejména v rŧzných druzích ovoce a zeleniny. V 5 ze-
mích tří kontinentŧ proběhly kontrolované studie srovnávající efekt omezují-
cí diety s placebem, které však trpěly nedostatečnou selekcí při zařazování 
vhodných subjektŧ a v praxi často selhaly při snaze omezit příliš široké spek-
trum jídla. Na rozdíl od výrazného efektu, který pozoroval Feingold, efekt 
omezující diety v těchto studiích kolísal mezi 5-15%, u malých, 3-letých dětí 
kolem 30%. 
Dosud je některými praktiky doporučována oligoantigení dieta (Few Foods 
Diet), zejména pro předškolní děti s ADHD, s projevy irtitability, somatic-
kými symptomy, poruchami spánku a příznaky atopie.  
Vztah hyperaktivity a aditiv nepotvrdili Kavale a Forness v meta-analýze 23 
starších studií. V roce 1982 Americký národní ústav zdraví (American Natio-
nal Institute of Health – NIH) vyhodnotil práce v této oblasti tak, ţe omezení 
ve sloţení stravy pomáhá jen malému procentu hyperaktivních dětí. K nejas-
nému vztahu mezi hyperaktivitou a cizorodými sloţkami potravy se vrátily i 
některé studie z posledních let.  
Shab et al. (2004) v metaanalýze dvojitě slepých studií uvádí, ţe u jedincŧ, 
kteří ve zkříţeném pokusu nedostávali stravu s přídavkem umělých barviv 
došlo ke zlepšení chování, které bylo v prŧměru srovnatelné s 30-50% efek-
tem medikamentózní léčby. Příznivý efekt byl patrný u dětí s ADHD, ale také 
u dětí „zdravých―.  
V další, dvojitě slepé studii (Bateman, 2004) byly výsledky inkonzistentní, 
některé děti reagovaly zhoršeným chováním, jiné sporně, na jiné neměly tyto 
látky ţádný vliv. Změny v chování v závislosti na dietě pozorovali pouze rodi-
če, nebyly však potvrzeny klinickým vyšetřením. 



 

194 

Reakce na aditiva u dětí v klinické, kontrolované, dvojitě slepé 
studii 
V roce 2007 se Mc Cann el al. rozhodli replikovat výsledky této studie a roz-
šířit soubor o skupinu 8-9 letých dětí ze základní školy v Southamptonu. Byla 
zkoumána reakce celkem 260 dětí v dvojitě slepé, placebem kontrolované 
studii, které dostávali zkříţeně dva druhy nápojŧ s aditivy. V první skupině 
bylo 153 dětí ve věku 3-4 let a ve druhé 144 dětí ve věku 8-9 let. Zařazení do 
souboru nebylo podmíněno přítomností symptomŧ ADHD. 
Po týdnu s normální stravou byla cílená aditiva a benzoát vyloučeny ze stra-
vy. Následovala 6-týdenní perioda, ve které byl sledován výskyt nebo ústup 
symptomŧ hyperaktivity při aplikaci tří druhŧ nápojŧ (směs A, směs B a 
směs s placebem)ve dvojitě slepém uspořádání. Směs A obsahovala: (E110) 
ţluť SY, (E102) tatrazin, (E122), azorubin, (E124) košenilovou červeň A. 
Směs B obsahovala: ţluť SY (E110), chinolinová ţluť,(E104), (E122) azorubin, 
červeň allura(E129). Obě směsi navíc obsahovaly konzervační látku benzoát 
sodný, který byl pouţit i v předchozích studiích. 
Symptomy hyperaktivity byly sledovány u mladších dětí pomocí škály ADHD 
RA-IV (verze pro učitele) a škálou Abbreviated Weiss-Verry-Petters hodno-
cenou rodiči. Třetí škálou byla Clossroom Observation Code hodnotící cho-
vání. Kaţdé dítě bylo hodnoceno 24 minut kaţdý týden. U starších dětí byl 
mimo uvedené 3 škály pouţit také Connors Continuos Performance Test II 
cílený na hodnocení pozornosti.  
Na zátěţ aditivy reagovaly pouze některé děti, bez ohledu na to, zda měly 
před experimentem diagnózu ADHD. Směs A ve srovnání s placebem provo-
kovala neţádoucí projevy v chování u 3-letých dětí (effect size 0•20 [95% CI 
0•01—0•39], p=0•044), tento vztah však nebyl prokázán u směsi B. 
U 8/9-letých dětí byl patrný signifikantní vliv na chování jak u směsi A (0•12 
[0•02—0•23], p=0•023), tak u směsi B (0•17 [0•07—0•28], p=0•001. Autoři 
z výsledkŧ vyvodili závěr, ţe umělá barviva a konzervanty (sodium benzoát) 
ve stravě zvyšují úroveň hyperaktivity u dětí v celkové populaci, nikoli jen 
u těch trpících hyperaktivitou.  

Reakce na aditiva u dětí v molekulárně genetické studii 
Výrazné, individuální rozdíly v reakci na aditiva v potravě, které byly zjištěny 
ve studii v Souhamptonu se pokusili vysvětlit autoři recentní studie (Steven-
son et al.2010), kteří podrobili genetické analýze pŧvodní soubor jedincŧ 
z předchozí dvojitě slepé studie(Mc Cann et al. 2007). Jejich cílem bylo po-
tvrdit hypotézu, ţe genetický polymorfismus, který ovlivňuje degradaci his-
taminu, mŧţe u některých jedincŧ zpŧsobit zvýšenou senzitivu na některé 
cizorodé látky a vysvětlit tak reakci na aditiva v potravě  
Byly zkoumány skupiny genŧ, které ovlivňují neurotransmise katecholaminŧ 
a jejichţ polymorfismy nejčastěji prokázaly v dosavadních studiích souvislost 
s ADHD (COMT Val108Met,ADRA2A C1291G, DRD4 rs740373 a DAT1). 
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Mimo to, s cílem ověřit histaminovou hypotézu, byly také analyzovány geny 
pro histamin N-methyltransferázu (HNMT Thr105Ile, HNMT T939C).  
Výsledky ukázaly, ţe úroveň hyperaktivity před zátěţí směsí A nebo B korelo-
vala s polymorfismy HNMT T939C a DRD4 rs740373 pouze ve skupině 
3-letých dětí. Ve skupině 3-letých dětí byl prokázán vztah směsi A vzhledem 
k placebu na symptomy ADHD u dětí s absencí alely T HNMT Thr105Ile 
(p=0,04) a u dětí s absenci alely C HNMT T939C (p=0,06). Efekt směsi B byl 
stejný, bez ohledu na polymorfismy HNMT v této věkové skupině. Nebyl 
prokázán vztah hyperaktivity po zátěţi a genotypy COMT, Val108Met, AD-
RA2A C1291G a DRD4 rs740373. U 8-9 letých dětí nebyl prokázán vztah 
hyperaktivity před zátěţí mezi polymorfismy HNMT Thr105Ile a HNMT 
T939C. Efekt směsi A vzhledem k placebu byl patrný u dětí s absencí C alely 
HNMT T939C (p= 0,02) a vliv mixu B, pouze u dětí s absencí T alely HNMT-
Thr105Ile (p=0,05) a C alely HNMT T39C (p=0,03) a mimo to, u dětí s pří-
tomností krátké formy alely DAT1 (p=0,05). U 8-9 letých dětí nebyl prokázán 
vztah mezi reakcí na zátěţ a genotypy COMT Val108Met,ADRA2A C1291G a 
DRD4 rs740373. 
Výsledky Stevensovy studie napovídají, ţe u dětí existuje vztah mezi reakcí 
na aditiva v potravě a některými polymorfismy histaminových genŧ, a to 
u dětí s ADHD i u dětí „ zdravých―. S celkovou úrovní hyperaktivity před 
zátěţí aditivy souvisely rizikové alely histaminových genŧ pouze ve skupině 
mladších dětí (HNMT T939C), avšak v obou skupinách dětí zvyšovaly vulne-
rabilitu na behaviorální vliv aditiv v potravě. Citlivost na zátěţ aditivy nepo-
tvrdila analýza genŧ pro katecholaminy, jejichţ určité varianty jsou povaţo-
vány za specifický, rizikový faktor v etiopatogenéze ADHD. Efektivně fungu-
jící histaminový systém umoţňuje účinné a včasné vyplavení histaminu 
z organismu, pokud však HNMT gen kóduje protein, který je méně výkonný, 
mŧţe být příčinou zvýšené vulnerability k rŧzným alergickým reakcím. Podle 
některých výzkumŧ se u dětí s astmatem vyskytují častěji rŧzné behaviorální 
problémy, včetně symptomŧ ADHD. Autoři předpokládají, ţe u dětí s poly-
morfismy HNMT genŧ nemusí expozice umělým sloţkám potravy vyvolat 
plně vyjádřenou alergickou reakci, ale mŧţe negativně ovlivnit behaviorální 
projevy. Vzhledem k tomu, ţe histaminové H3 receptory jsou přítomny pře-
váţně v mozku, mŧţe mít histamin i behaviorální účinky. HNMT polymor-
fismus narušuje clearens histaminu a pravděpodobně mŧţe docházet k in-
terakci s účinkem aditiv, která vyvolávají uvolňování histaminu. V preklinic-
kých studiích aktivita centrálních histaminových H3 receptorŧ inhibovala 
proces učení, zvyšovala hyperaktivitu u myší a podporovala uvolňování do-
paminu ve frontálním kortexu. 
Je zajímavé, ţe metylfenidát a atomoxetin, které jsou účinnými léky u ADHD 
ovlivňují (mimo jiné) také histaminový systém. Preklinické studie ukázaly, ţe 
histaminový systém je úzce spojen s kognitivními procesy a ţe atomoxetin a 
metylfenidát zvyšují kortikální uvolňování histaminu u krys. Liu et al (2008) 
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potvrdili u krys s genetickým modelem ADHD, ţe atomoxetin zvýšil extrace-
lulární hladiny histaminu v prefrontálním kortexu, coţ je region významně 
zapojený v patofyziologii ADHD. Atomoxetin významně zlepšil v experimen-
tu kognitivní schopnosti (učení a paměť) u pokusných zvířat. V další studii 
(Horner et al.2011) rovněţ potvrdili, ţe metylfenidát i atomoxetin zpŧsobily 
výrazné zvýšení extracelulárních hladin histaminu, který má významnou roli 
v modulaci učení, paměti a pozornosti. I kdyţ je zlepšení těchto symptomŧ 
při léčbě ADHD téměř výhradně dáváno do souvislosti s ovlivněním katecho-
laminŧ, autoři se domnívají, ţe uvolnění histaminu se mŧţe částečně podílet 
na efektu těchto preparátŧ. 

Závěr 
Výsledky dosavadních studií zatím nedaly definitivní odpověď na vztah umě-
lých barviv, aromat a konzervantŧ v potravě k hyperkinetické poruše u dětí 
(ADHD). Aditiva a konzervanty v potravě pravděpodobně mohou vyvolávat 
behaviorální změny u disponovaných jedincŧ, s určitými polymorfismy his-
taminových genŧ, které jsou příčinou alergie nebo intolerance na rŧzné cizo-
rodé látky, bez ohledu na přítomnost ADHD. Z tohoto pohledu dietní omeze-
ní mŧţe být potenciálně prospěšné jen u velmi malé části dětí s ADHD, ne-
mŧţe však být povaţováno za specifickou terapii poruchy.  
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SÚ VYUŢITEĽNÉ NEUROZOBRAZOVACIE METÓDY V PEDO-
PSYCHIATRII? 

I. Škodáček 
Klinika detskej psychiatrie LF UK, Bratislava, Slovenská republika 

Summary 
ARE UTILIZABLE THE NEUROIMAGING METHODS IN CHILD PSY-
CHIATRY? 
The neuroimaging methods in child psychiatry not only implied positive 
scientific, ethical and moral dimension but their using has economical profit. 
In the properly recovered and treated disrupted psychic state of youngs is 
possible regulate to natural psychoontogenic development. Apart structural 
imagine methods like RTG, computer tomography and nuclear magnetic 
resonance are applicated also functional imaging methods up to date. The 
best is combinaton od PET and SPECT with CT investigation for the more 
complex survey on display of receptors and neurotransmissional activity. 
With an improving of neuroimaging method and more detailed description 
of psychopathology should be visualisation the routine of clinical psychiatry 
at patients from 6 years. With the help of PET method is possible to pursue 
the initiation and development of schizophrenia in children, use at demen-
tias of child age, epilepsy, brain tumours. Famous is decrease of glucose at 
identification of OCD, depressive states. The imaging methods would be 
helpful in differential diagnosis with precising of methodics and psycho-
pathological description of immatures. Their using will be the routine 
method of clinical psychiatry for saving of time and therapeutics costs in 
hospitals. 
Key words: neuroimaging methods-child psychiatry-effectivity 

Súhrn 
Neurozobrazovacie postupy v pedopsychiatrii neimplikujú iba pozitívny od-
borný, etický a morálny rozmer, ale z ich uţitia vyplývajú aj ekonomické dô-
sledky. Pri správne podchytenom a liečenom narušenom psychickom stave 
nedospelých jedincov je moţné nedospelých usmerniť k prirodzenému psy-
choontogenetickému vývinu. Okrem štrukturálnych zobrazovacích metód 
ako je RTG, počítačová tomografia a nukleárna magnetická rezonancia moz-
gu, sa uplatňujú v poslednom období významnejšie funkčné zobrazovacie 
metódy. Za najlepšie sa povaţuje kombinovať PET a SPECT s CT vyšetrením, 
kedy získavame komplexnejší prehľad o zobrazení receptorov a neuro-
transmiterovej aktivity. Spresnením pouţívania zobrazovacej metodiky a 
detailnejšou deskripciou psychopatológie sa vizualizácia môţe stať rutinou 
klinickej psychiatrie u pacientov uţ od veku 6 rokov. Pomocou PET sa dá 
sledovať nástup a rozvoj schizofrénie detského veku, vyuţíva sa pri demen-
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ciách detského veku, epilepsii temporalis, mozgových nádorov. Známe je 
zníţenie glukózy pri určovaní OCD, depresívnych stavoch. Zobrazovacie me-
tódy vedia pomôcť v diferenciálnej diagnostike so spresnením metodiky a 
detailnejšou deskripciou psychopatológie nedospelých pacientov sa stane ich 
pouţitie rutinou klinickej psychiatrie, pretoţe šetrí čas, náklady na liečbu 
v nemocniciach.  
Kľúčové slová: neurozobrazovacie metódy-detská psychiatria-efektivita 
 
Asociácia európskych psychiatrov AEP pod vedením dr. Sophia Frangon 
v dňoch 27-28. 5. 2004 zaloţila v Londýne Sekciu neurozobrazovania. Na 
inauguračnom stretnutí sa zdôraznil význam moderných neurozobrazovacích 
techník pri štúdiu psychiatrických porúch pre ktoré majú byť trénovaní eu-
rópski psychiatri. 
Zobrazovacie metódy umoţňujú vizuálne informovať o morfológii, funkcii a 
vlastnostiach mozgového tkaniva ţivého subjektu. Tým je psychiatria zara-
dená do exaktných medicínskych odborov v rámci neurovied. Dlhá tradícia 
popisnej neuropatológie sa rozvinula k precíznemu nástroju ktorý nám 
umoţňuje rozlúštiť ultraštruktúru mozgu (T. R. Insel a kol., 2003). Pokroky 
v mapovaní mozgu, genetike a klinických pokusoch vyţadujú nielen nové 
nástroje ale aj zmenu našej vedeckej kultúry. Takto aj mapy mozgu sú výzvou 
pre zdieľanie údajov v ére keď neurobiológia (podobne ako genomika) sa 
stáva vedou informácií. Ako genóm tak mozog majú zapustené do seba mo-
duly funkčných jednotiek (gény versus okruhy), ktoré môţu byť zmapované 
v priestore a ich určenie vyţadujú počítačové spracovanie. Tým ale podob-
nosť končí. Základné údaje genómu vyţadujú jednodimenzionálne popisy 
štyroch písmen v rôznorodom usporiadaní, ale komprehenzívna mapa moz-
gu zahrňuje molekulárny, celulárny systém a údaje správania – všetky sú 
nezávislé, dynamické ale interagujúce. Napriek perzistujúcim názorom ne-
jestvuje koncepcia jednotnej psychickej poruchy. Z neurobiologického, gene-
tického, molekulárneho, biochemického, štrukturálneho, fyziologického a 
tým aj farmakologického i psychoterapeutického pohľadu neuronálne okruhy 
spolupracujú pre vyrovnania sa od akútnych záťaţí aţ po konania osobnosti, 
ktorá to zastrešuje. Rôzne systémy neurotransmiterov sa rozvíjajú od pudo-
vého podkladu aţ po kulturálne sociálne skúseností a prvotné uniformné 
odpovede neuronálnych okruhov sa prepájajú do rôzne širokých sietí. Tie 
podľa situácie vedia prepnúť z jednej siete do druhej, čo je podmienené ich 
maturáciou genetickomolekulárne-neurotransmiterovej modulácie. Pri vývo-
ji môţe dôjsť k narušeniam rôzne vyjadreným v zmysle spätných väzieb uţ 
intraneurocytárne od jadra po membrány a tým aj v okruhoch neuronálnych 
sietí. Po expresii génov sa neurotransmitery kvalitatívne i kvantitatívne rôzne 
upravia v dynamike tvorby, prenosu a nasmerovania v trajektoriách dráh a 
prejavia sa v funkčných zmenách toho ktorého regiónu mozgu. Pri vzájom-
ných spätných väzbách medzi neurónmi a gliami pri určitom prahu citlivosti 
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sa vedia skompenzovať dané psychické funkcie, alebo prejaviť v podobe po-
ruchy. Tak moţno identifikovať axiálny cluster zmien od ultraštrukturálne 
vyjadrených zmien po psychologicky vysvetliteľné aţ psychiatrické symptó-
my, zdruţujúce sa do syndrómov a nozologických jednotiek. Tie vnímame 
ako prejav neurovývinových zmien mozgu pri jeho individuálnej plasticite a 
časovej oscilácii symptomatiky odvislej od geneticko-osobnostných faktorov. 
Okrem štrukturálnych zobrazovacích metód ako je počítačová tomografia a 
nukleárna magnetická rezonancia spolu s klasickým RTG zobrazením mozgu, 
sa uplatňujú v poslednom období významnejšie funkčné zobrazovacie metó-
dy – pozitrónová emisná tomografia(PET), jednofotónová emisná výpočetná 
tomografia(SPECT) a magnetická rezonantná spektroskopia(MRS). Posledne 
menované metódy vyuţívame pre sledovanie biochemických vlastností moz-
gových buniek a procesov neurotransmisie. Pri skombinovaní PET a SPECT 
s CT vyšetrenia získavame komplexnejší prehľad o zobrazení receptorov, 
aktivity enzýmov či transportérov neurotransmiterov a vôbec procesu neuro-
transmisie. Podľa pouţitého nosiča distribúcia radioaktivity odráţa špecific-
kú regionálnu funkciu. Napriek dobre overeným technikám nálezy získané 
z biologického substrátu u psychických porúch nie sú jednoznačne prijímané. 
Dá sa to vysvetliť chýbaním interdisciplinárneho výcviku a vedeckou katego-
riálnou metódou, ktorá sa uţíva v psychiatrii. Po prvé treba si uvedomiť pa-
radigmu interaktivity, ktorá interpretuje duševné procesy a poruchy ako 
série transakcie medzi organizmom a okolím v čase. Pri aplikácii tohto mo-
delu mohli neurovedy vytvoriť validné modely napr. posttraumatickej streso-
vej poruchy. Avšak u iných psychiatrických porúch ako sú napr. poruchy 
nálady, neexistuje jednoznačne akceptovaný psychobiologický model 
(K. Audenaert, 2008). Preto je dôleţitý pojem vedecká kategoriálna metóda. 
Spočíva v kategoriálnom nozologickom modele pre ktorý sú psychiatri cviče-
ní, Psychiatri sa snaţia kategorizovať patofyziologické procesy do diagnostic-
kého systému jemných a oddelených porúch, kde kaţdá má vlastnú etiológiu, 
symptomatiku a priebeh. To vedie k hypotéze, ţe kaţdý mentálny proces a 
kaţdá porucha má svoj špecifický psychologický a biologický substrát. Bol to 
Van Praag (1993), ktorý poukázal na obmedzenie tak postulovanej nozolo-
gickej metódy. Diagnóza v psychiatrii dnes preváţne ráta s kategoriálnou 
klasifikáciou porúch podľa kritérií DSM IV. Diagnózy napomáhajú dorozu-
meniu psychiatrom sveta ale zásluhou rigidných kategoriálnych definícií 
uplatňovaných pri výberovom princípe (5 z 9 symptómov) nezodpovedajú 
úplne realite konkrétnej diagnózy. Po prvé pacienti trpiaci určitou psychiat-
rickou poruchou majú často diverzitu symptómov, pričom u pacientov s rov-
nakou diagnózou je zrejmé rôzne biologické pozadie. Tak sa pacienti zahŕňa-
jú do jednej skupiny. Po druhé – pacienti oklasifikovaní pod rôznymi poru-
chami majú veľa rovnakých či podobných prekrývajúcich symptómov. 
V klinickej praxi sa to označuje termínom „komorbidita―. Preto van Praag 
určil, ţe komprehenzívna psychiatrická diagnóza by mala predstavovať troj-
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vrstevnú štruktúru. Prvá vrstva je nozologická jednotka reprezentujúca nie 
viac ako širší obecný diagnostický rámec. Druhý stupeň vykreslí syndrómovú 
kompozíciu a hodnotenie iných relevantných premenných ako je váţnosť, 
trvanie, priebeh a etiológia na nezávislých osiach. Tretia vrstva reprezentuje 
rozobranie syndrómu v jeho bazálne komponenty-psychologické dysfunkcie- 
a zahŕňa detailne hodnotenie funkcií, ktoré sú narušené a ktoré sú ešte in-
taktné. Snaţíme sa porozumieť biologickým podkladom psychických porúch 
aby sme mohli uţiť lepšie terapeutické moţnosti. U určitých pacientov sme 
vţdy zmätení, kedy určitá psychotropná látka dobre účinkuje pri vyliečení 
poruchy, kým u iných pacientov nie je účinná. Spojením kognitívnych a far-
makologických aktivačných štúdií môţeme merať zmenu psychického výkonu 
pod vplyvom farmaka. Psychofarmaká sa odlišujú aj v svojom pôsobení na 
receptorové systémy a menia regionálny metabolizmus a perfúziu mozgu. 
Pritom sa dajú sa určiť odlišné vzory mozgovej aktivity u jedného syndrómu 
v rámci syndromológie (napríklad schizofrénie a depresie) a zisťuje sa ich 
dopad na dimenziu poruchy, odpoveď na liečbu a celkovú prognózu pacienta. 
Pokroku v mapovaní ľudského mozgu pri zdravých a chorobných stavoch 
napomohli v posledných 35 rokoch štúdie neurozobrazovacích metód 
(M. Kopeček, 2001). Tieto štúdie umoţnili štrukturálnu a funkčnú topografiu 
pri veľkom rozlíšení rovnako ako neurochemické údaje a informácie týkajúce 
sa neuronálnych spojení. Vytvárajú sa transkripčné atlasy expresií génov čo 
umoţní dôleţité časové ako aj priestorové informácie o odkrytí génov, ktoré 
sa môţu zvýrazniť (expresiou) len v kritických stupňoch vývoja mozgu. Pri 
vizualizácii neuroreceptorov pri tom-ktorom psychofarmaku moţno predi-
kovať jeho klinické vlastnosti a dať do súvisu s dozrievaním receptorových 
lokusov nedospelého mozgu. V pedopsychiatrii prezentované neurozobrazo-
vacie nálezy sa snaţia o vizualizáciu lokalizácie funkcie u konkrétneho nedo-
spelého jedinca. Vzhľadom na to, ţe veľa symptómov sa prekrýva medzi rôz-
nymi psychiatrickými nozologickými jednotkami, funkčný výskum mozgu 
často preukáţe zhodné obrazy naprieč rozdeleniami diagnóz. Tým sa sťaţí 
interpretácia zobrazeného regiónu mozgu. U detí je interpretácia neurozob-
razovacích štúdií je podmienené nie úplným poznaním normálnych znakov 
vývoja mozgu v rôznom veku. Správna interpretácia neurozobrazovacích 
nálezov u detí vyţaduje databázu nálezov zdravých kontrol. Rozvíjanie takej 
databázy je prakticky nemoţné pre etické princípy. Podobne ako pri iných 
zobrazovacích technikách sa môţe vytvoriť normálna databáza zhromaţde-
ním výsledkov pri klinickom diagnostickom hodnotení, ktoré a posteriori by 
sa malo povaţovať za normálne. Tieto prístupy vyţadujú pochopiteľne veľa 
času, preto je potrebná multicentrická štúdia so štandardizáciou a interpre-
táciou abnormných nálezov. Vývoj v nukleárnom zobrazovaní psychiatric-
kých entít v pedopsychiatrii záleţí na dosiahnutom pokroku uţitia týchto 
metód v psychiatrii dospelých a dostupnosti špecifickej liečby pre špecifické 
poruchy. V nedávnych rokoch sa zvýšila klinická dôvera a potreba lepšie po-
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rozumieť psychiatrickým poruchám doviedla klinický výskum k pouţitiu 
neurozobrazovania u detí. Psychiatri by nemali poţadovať od lekárov nukle-
árnej medicíny získanie diagnózy. V najlepšom prípade nukleárna medicína 
môţe potvrdiť psychiatrovu diagnózu. Domnievame sa, ţe psychiatri a lekári 
nukleárnej medicíny majú rozdiskutovať obrazy perfúzie a metabolizmu 
u kaţdého pacienta, zahŕňajúc behaviorálne a klinické príznaky a potom 
odsúhlasia spoločnú správu. Po druhé psychiatri môţu pouţiť túto správu pri 
funkčnom hodnotení pacienta, vyuţiť v priebehu predikcie(impulzivity, exe-
kutívnych funkcií) a zhodnotenia terapie(poliečebné zmeny, schopnosti uče-
nia). Ideálne by sa mal pacient reskanovať po liečebnom zásahu. Zobrazova-
cie metódy vedia pomôcť v diferenciálnej diagnostike so spresnením metodi-
ky a detailnejšou deskripciou psychopatológie nedospelých pacientov. Ich 
pouţitie sa stane rutinou klinickej psychiatrie, pretoţe šetrí čas, náklady na 
liečbu v nemocniciach a predstavuje výrazný krok k humanizácii psychiatric-
kej liečby pri prevencii rozvíjania do ťaţších foriem psychických porúch. 
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Summary 
A RELATIONSHIP BETWEEN APERGER'S SYNDROME AND CHILHOOD-
ONSET SCHIZOPHRENIA? 
The development of genetics and imaging methods of investigation stating 
that schizophrenia with beginning in childhood and ASD are related. Both of 
these groups of neurodevelopmental disorders are characterized by the pres-
ence of developmental and cognitive deficits. Three large studies that have 
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examined this systematically, showed that COS was comorbid with ASD in 
30%-50% of cases. 
Keywords: Asperger syndrome – autism spectrum disorders – Childhood-
Onset Schizophrenia – relationship – classification 

Súhrn 
Rozvoj genetiky a zobrazovacích vyšetrovacích metód dokladuje, ţe schizo-
frénia so začiatkom v detstve a poruchy autistického spektra sú si príbuzné. 
Obe tieto skupiny neurovývinových porúch sú charakterizované prítomnos-
ťou vývinových a kognitívnych deficitov. Tri rozsiahle štúdie, ktoré tento 
problém systematicky skúmali, dokladujú, ţe COS bola komorbídna s PAS 
v 30% –50% prípadoch.  
Kľúčové slová: Aspergerov syndróm – poruchy autistického spektra – schizo-
frénia so začiatkom v detstve – vzťah – klasifikácia 
 
Vzťah porúch autistického spektra (PAS) a schizofrénie so začiatkom v det-
stve (COS) je dlhodobo diskutovaný a prešiel turbulentným vývinom. Poru-
chy boli spočiatku vnímané ako značne príbuzné, neskôr sa začalo o ich prí-
buznosti pochybovať a v 70. rokoch minulého storočia prišlo k ich oddeleniu. 
Prevládal názor, ţe symptómy autizmu sa charakteristicky objavujú relatívne 
krátko po narodení, zatiaľ čo schizofrénne symptómy sa objavujú v detstve 
alebo v adolescencii. Postupne sa mnoţili dôkazy, ţe obe skupiny porúch sú 
charakteristické prítomnosťou vývinových a kognitívnych deficitov. Vzhľa-
dom na rozvoj genetiky a zobrazovacích vyšetrovacích metód opäť začal pre-
vládať názor, ţe uvedené poruchy sú si do určitej miery príbuzné (2, 14). 
V nedávnom období boli realizované tri veľké epidemiologické familiárne 
štúdie, kde v dvoch štúdiách bolo potvrdené, ţe rozvoju schizofrénie so za-
čiatkom v detstve predchádzali stavy nerozlíšiteľné svojimi prejavmi od PAS. 
Z pohľadu týchto štúdií (DSM-IV) sa hovorí o komorbidite. Aktuálne štúdie 
potvrdzujú, ţe pri COS predchádzali symptómy PAS v 30 aţ 50% prípadov (5, 
10).  
Schizofrénia aj poruchy autistického spektra sú neurovývinové poruchy so 
skorým poškodením normálnych maturačných procesov mozgu. Premorbid-
né odchýlky a vývinové oneskorenia môţu reprezentovať skoré neuropatolo-
gické prejavy oboch porúch(5, 10, 13). Perinatálne komplikácie, poškodenie 
mozgových štruktúr, ich veľkosť a malé somatické abnormity a narušenie 
fetálneho neuronálne vývinu počas druhého trimestru gravidity koreluje 
rovnako s výskytom schizofrénie ako aj s PAS.  
Schizofrénia so začiatkom v detstve je neurovývinová porucha charakterizo-
vaná v detstve zvyčajne závaţným, chronickým priebehom, poškodzujúcim 
intelektový, emočný, osobnostný a sociálny vývin dieťaťa. Výskyt schizofrénie 
je v detstve relatívne zriedkavý. Ak vzniká zavčasu, jej vznik je spravidla plí-
ţivý, často má chronický priebeh bez zjavných remisií. Schizofrénia so za-
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čiatkom v detstve je definovaná začiatkom psychotických symptómov od 12 
rokov (6). V svetle aktuálnych poznatkov sa javí ako klinicky a neurobiolo-
gicky kontinuitná so schizofréniou v dospelosti. Schizofrénia v detstve je 
v časti prípadov nesprávne diagnostikovaná moţno pre jej relatívnu vzácnosť 
alebo pochybnosti pri aplikácii primárnych kritérií. Schizofrénia so začiat-
kom v detstve má takmer identickú základnú fenomenológiu. Schizofrenické 
symptómy sú u adolescentov vcelku podobné ako u dospelých. V najmlad-
šom detskom veku sa klinický obraz prekrýva so symptómami pervazívnych 
vývinových porúch (7, 10, 11).  
PAS sú charakterizované skorým začiatkom, kognitívnymi dysfunkciami, 
kvalitatívnym zhoršením sociálnych interakcií, nekvalitnou komunikáciou a 
stereotypnými záujmami. Ide o heterogénnu skupinu obsahujúcu Kannerov 
autizmus, atypický autizmus, vysoko funkčný autizmus a Aspergerov syn-
dróm. Krajná varianta PAS, Aspergerov syndróm (AS) je charakteristický 
normálnym IQ, sociálnou izoláciou alebo pasívnym včlenením sa do kolektí-
vu. U jedincov s AS sú prítomné abnormné reakcie, vtieravé a sociálne rušivé 
správanie. Narušenie verbálnej komunikácie je relatívne diskrétne a prejavu-
je sa v jej pragmatickom vyuţití, v neschopnosti zmysluplne vyuţívať a udrţať 
verbálnu komunikáciu. Absentuje empatia a schopnosť porozumieť dušev-
ným pochodom druhého. Často je prítomný jednostranný záujem. V kontak-
te sú deti zvláštne, naivné, neschopné vnímať sociálny kontext. Od autizmu 
sa odlišuje chýbaním celkového oneskorenia vývinu reči a kognitívneho vývi-
nu. V dospelosti sú pacienti s AS zaťaţení vyššou psychiatrickou morbiditou 
ako beţná populácia, častejšie sú prítomné prechodné psychotické poruchy a 
komorbidita so schizofréniou sa odhaduje na viac ako 4%. 
Pri schizofrénii so začiatkom v detstve je pravidelne prítomný rad neurový-
vinových odchyliek a deficitov. Je známa závaţnosť a frekvencia prepsycho-
tických vývinových porúch u COS. Tieto zistenia boli potvrdené v takmer 
všetkých štúdiách zaoberajúcich sa neurovývinovými abnormitami u detí 
s neskôr diagnostikovanou COS. Medzi najčastejšie vývinové abnormality 
patria problémy v komunikácii, motorike a sociálnych vzťahoch. Obdobné 
psychopatologické nálezy sa nachádzajú u pacientov s PAS, vrátane AS. Výz-
namná je prospektívna populačná štúdia z roku 2002, ktorá identifikovala 
relatívne špecifickú vzorku detí s poškodením neurovývinu, u ktorých bola 
neskôr diagnostikovaná COS. Z výsledkov troch rozsiahlých štúdií zamera-
ných na prekrývanie sa symptomatiky (DSM-IV) vyplýva výrazná komorbidi-
ta COS s PVP. Existujú nové údaje, ktoré naznačujú, ţe PAS a schizofrénia sa 
vyskytujú familiárne (10, 14). Spojovacím článkom medzi PAS a schizofré-
niou je pravdepodobne podskupina PVP – inak nešpecifikovaná (PDD-NOS), 
ktorá je niekedy konceptualizovaná ako MCDD – „mnohonásobná komplex-
ná vývinová porucha― (3, 4, 7, 8, 12). Deti s MCDD sú menej poškodené ako 
deti s autizmom, čo sa týka sociálnej interakcie, komunikácie a stereotypné-
ho a rigídného správania, ale majú viac problémov čo sa týka významných 
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porúch myslenia, anxiety a agresivity. MCDD je pomerne frekventná a pred-
pokladá sa, ţe je širšou skupinou z ktorej sa môţe vyvíjať schizofrénia (10). 
V genetike existujú mnohé priame dôkazy spájajúce PAS a schizofréniu. Ge-
netické štúdie sa stále viac zaoberajú vývinovými narušenia mozgu a je moţ-
né, ţe tieto vývinové oneskorenia sú rizikom pre psychózu v kaţdom veku. 
Neexistujú priame klinické alebo klasifikačné implikácie pre tieto zistenia. 
Medzi často spomínané nedostatky DSM-IV patrí pouţívanie „inak nešpeci-
fikovaných― diagóz a vysoké počty komorbidít. Na vyjasnenie týchto nezrov-
nalostí je potrebný ďalší výskum. 
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ZMENY METABOLIZMU MOZGU PRI LIEČBE ADHD 

V. Husárová, I. Ondrejka, M. Bittšanský 
Jesseniova lekárska fakulta UK a UNM Martin, Slovenská republika 

Summary 
BRAIN METABOLISM CHANGES IN ADHD TREATMENT 
Aim of the study was to reveal the neurometabolite changes during ADHD 
treatment in dorsolateral prefrontal cotex and adjoined white matter using 
magnetic resonance spectroscopy. We present measurements of 3 ADHD 
patients before and after 2 months of treatment with atomoxetine or methyl-
phenidate, 1 of them with relapse after 7 months and 1 healthy control sub-
ject. We found differences in NAA/Cr and Glx/Cr in DLPFC and white mat-
ter between ADHD patients and healthy subject at baseline, as well as the 
differences between patients treated with methylphenidate and atomoxetine 
after 2 months. NAA/Cr and Glx/Cr returned to the baseline levels in patient 
with relapse of ADHD symptoms after 7 months. Our preliminary results 
indicate that alteration of DLPFC function could be associated with de-
creased metabolism and/or disturbed neuronal-glial interaction and could 
be potentially compensated by hyperfunction of other attention networks 
structures. 
Key words: magnetic resonance spectroscopy, neurometabolites, ADHD, 
treatment 
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Cieľ 
Cieľom práce bolo odhaliť zmeny neurometabolitov v súvislosti s medika-
mentóznou liečbou ADHD v prefrontálnom dorzolaterálnom kortexe a bielej 
hmote priliehajúcej k tejto oblasti.  

Metodika 
Pouţili sme metódu jednovoxelovej protónovej magnetickej rezonančnej 
spektroskopie. Voxel objemu 7,5 ml bol zameraný na oblasť dorzolaterálneho 
prefrontálneho kortexu (DLPFC) bilaterálne, voxel objemu 8,0 ml bol zame-
raný na oblasť centrum semiovale (CS) bilaterálne. Symptomatika ADHD 
bola hodnotená pedopsychiatrickým vyšetrením a škálou ADHD–RS-IV, 
rodičovská verzia. Meranie prostredníctvom MRS i hodnotenie symptomati-
ky ADHD bolo u všetkých pacientov vykonané dvakrát, pred liečbou a po 
dvoch mesiacoch liečby. Ide o kazuistiky 3 pacientov s ADHD a 1 zdravého 
kontrolného subjektu. Všetci pacienti s ADHD mali kombinovaný subtyp a 
boli muţského pohlavia. U prvého, 9 r. pacienta, liečeného metylfenidátom-
OROS, bola po dvoch mesiacoch zaznamenaná redukcia symptomatiky 
ADHD o 37 % podľa ADHD-RS-IV. Druhý, 10-ročný pacient, bol liečený 
atomoxetínom s redukciou symptomatiky ADHD o 34 %. U tretieho, 15-
ročného pacienta liečeného OROS-metylfenidátom, boli merania vykonané 
trikrát. Pred liečbou, po dvoch mesiacoch liečby s redukciou skóre ADHD-
RS-IV o 29 % a po siedmych mesiacoch liečby pri recidíve symptomatiky 
ADHD so vzostupom skóre ADHD-RS-IV na 97 % v porovnaní so skóre pred 
liečbou. U 13-ročného zdravého kontrolného subjektu bolo MRS meranie 
vykonané jedenkrát. 

Výsledky 
U pacientov s ADHD bola pred liečbou zistená niţšia hladina NAA/Cr (1.361; 
1.335; 1.557) a niţšia hladina Glx/Cr (1.816; 1.798; 1.491) v pravom DLPFC 
ako u zdravého kontrolného subjektu (NAA/Cr 1.823; Glx/Cr 2.357) a vyššia 
hladina Glx/Cr v pravom (1.567; 1.631; 1.694) i ľavom (1.698; 1.915; 1.688) 
CS v porovnaní s kontrolným subjektom (pravé CS 1.349; ľavé CS 1.33).  
U oboch pacientov liečených metylfenidátom došlo po dvoch mesiacoch lieč-
by s klinickým zlepšením v pravom DLPFC k zníţeniu NAA/Cr (1.361, 1.251; 
1.557, 1.451), čím sa hodnoty však oddialili od hodnôt NAA/Cr zdravého kon-
trolného subjektu (1.823). Naopak, u pacienta liečeného atomoxetínom došlo 
v pravom DLPFC k zvýšeniu NAA/Cr (1.335, 1.562), čím sa priblíţil k hodno-
tám NAA zdravého subjektu (1.823). 
U oboch pacientov liečených metylfenidátom došlo po dvoch mesiacoch lieč-
by k zvýšeniu Glx/Cr v pravom DLPFC (1.816, 2.141; 1.491, 1.836), čím sa 
priblíţili k hodnotám Glx/Cr zdravého subjektu (2.357). Naopak, u pacienta 
liečeného atomoxetínom došlo v pravom DLPFC k zníţeniu Glx/Cr (1.798, 
1.674), čím sa oddialil od hodnôt Glx/Cr kontrolného subjektu (2.357). 
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U všetkých troch pacientov došlo po dvoch mesiacoch liečby k zníţeniu hla-
diny Glx/Cr v pravom (1.567, 1.467; 1.694, 1.165; 1.631, 1.407) i ľavom (1.698, 
1.392; 1.688, 1.257; 1.915, 1.431) centrum semiovale, čím sa priblíţili k hod-
notám Glx/Cr zdravého subjektu (pravé CS 1.349; ľavé CS 1.330). 
Po 7 mesiacoch liečby metylfenidátom došlo u pacienta s relapsom/recidívou 
symptomatiky ADHD k opätovnému zvýšeniu NAA/Cr (pred liečbou 1.557, 
po 2 mesiacoch 1.451, po 7 mesiacoch 1.535) v pravom DLPFC, čím sa opä-
tovne priblíţil k hodnotám NAA/Cr zdravého subjektu (1.823). Ďalej došlo 
k zníţeniu Glx/Cr (pred liečbou 1.491, po 2 mesiacoch 1.836, po 7 mesiacoch 
1.567) v pravom DLPFC, čím sa oddialil od hodnôt Glx/Cr zdravého subjektu 
(2.357). 
V centrum semiovale došlo u pacienta s relapsom/recidívou symptomatiky 
ADHD k opätovnému nárastu hodnôt Glx/Cr v pravom (pred liečbou 1.694; 
po 2 mesiacoch 1.165; po 7 mesiacoch 1.581) i ľavom (pre liečbou 1.688; po 2 
mesiacoch 1.257, po 7 mesiacoch 1.787) centrum semiovale, čím sa hodnoty 
oddialili od hodnôt Glx/Cr zdravého kontrolného subjektu (pravé CS 1.349, 
ľavé CS 1.330). 

Záver 
Predbeţné výsledky indikujú, ţe alterácia funkcie DLPFC, ktorý je štruktúrou 
pracovnej pamäte zahrnutej do tretieho funkčného systému pozornosti, tzv. 
exekutívnej siete, by mohla byť spojená so zníţeným metabolizmom a/alebo 
narušenou neuronálno – gliálnou interakciou, keďţe NAA sa povaţuje za 
marker neuronálnej viability a metabolizmu a alterácia hladín Glx súvisí 
pravdepodobne s abnormálnou neurotransmisiou alebo zhoršenou gliálnou 
funkciou.  
Dysfunkcia DLPFC by mohla byť kompenzovaná hyperfunkciou neuronál-
nych štruktúr ostatných pozornostných sietí (ascendentného retikulárneho 
aktivačného systému projikujúceho vlákna do štruktúr mozgového kmeňa, 
thalamu a cez striatum a limbický systém do kortikálnych vrstiev a kortikál-
no – subkortikálne orientovaných sietí zahrňujúcich colliculi superiores, 
pulvinar a posteriórny parietálny kortex), s dôsledkom zvýšenia aktivity glu-
tamatergického systému, potenciálne vysvetľujúcej nález vyššieho signálu 
Glx/Cr v bielej hmote vpravo i vľavo u pacientov s ADHD. 
Naše výsledky zároveň naznačujú rozdielny mechanizmus účinku metylfeni-
dátu a atomoxetínu pri podobnom krátkodobom klinickom efekte. Kým me-
tylfenidát by mohol zlepšovať symptómy ADHD zvyšovaním aktivity dopa-
minergického systému v súvislosti s glutamatergickou neurotransmisiou 
(vyšší Glx/Cr po liečbe metylfenidátom v pravom DLPFC), avšak s potenciál-
nym neurotoxickým efektom a reverzibilným či ireverzibilným zníţením 
metabolizmu/úbytkom neurónov (niţší NAA/Cr v pravom DLPFC po liečbe 
metylfenidátom), atomoxetín by mohol zlepšovať ADHD symptomatiku pro-
stredníctvom aktivácie noradrenergických vlákien so sekundárnym ovplyv-
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nením hladiny dopamínu a zníţením aktivity glutamátu (niţší Glx/Cr v pra-
vom DLPFC po liečbe atomoxetínom) a teda redukciou glutamátovej neuro-
toxicity naopak zvyšovať celulárnu energetiku či neuronálnu denzitu (vyšší 
NAA/Cr v pravom DLPFC po liečbe atomoxetínom).  
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VLIV LÉČBY ANTIPSYCHOTIKY NA METABOLIZMUS EXCITAČ-
NÍCH AMINOKYSELIN U SCHIZOFRENIE 

J. Hons1, M. Vašatová2, E. Čermáková3, J. Libiger4 
1Oddělení psychiatrie, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Česká republika; 
2Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Krá-
lové, Česká republika; 3Ústav lékařské biofyziky, Univerzita Karlova v Pra-
ze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika; 4Psychiatrická 
klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, 
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika 

Summary 
EXCITATORY AMINO ACIDS METABOLISM AFFECTED BY ANTIPSY-
CHOTICS IN SCHIZOPHRENIA 
The link between glutamatergic N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor 
dysfunction and the pathophysiology of schizophrenia has been supported by 
the findings of altered excitatory amino acids (EAA) metabolism. The effects 
of antipsychotics on normalisation of the EAA metabolism and consequently 
on improvement of glutamatergic dysfunction in the brain is uncertain in 
schizophrenia. We enrolled 49 patients with schizophrenia treated with an-
tipsychotics into the study to clarify the EAA serum levels in relation to the 
intensity of symptoms and compare these variables among groups of patients 
treated by the first (FGA) or the second generation antipsychotics (SGA) or 
clozapine. We found significant lower average glycine serum level in the pa-
tients treated with clozapine as compared to the groups of patients treated 
with FGA or SGA. There were no differences in serum glutamate, aspartate 
and D-serine levels or intensity of symptoms assessed by the PANSS or the 
SANS among the groups of patients treated by FGA or SGA or clozapine. 
The results can be due to the different effects of assorted antipsychotics on 
the EAA levels in blood serum. Different glycine serum level in patients with 
schizophrenia treated with clozapine could be explained by the partially ago-
nistic effect of clozapine at the NMDA receptor.  
Key words: Excitatory amino acids; NMDA receptor; antipsychotics; schizo-
phrenia. 
 
Úvod 
Výsledky augmentačních studií s látkami zvyšujícími glutamátergní neuro-
transmisi podporují významnou roli dysfunkce N-methyl-D-aspartát (NM-
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DA) receptoru v patofyziologii schizofrenie. Funkce NMDA receptoru je mo-
dulována látkami, které účinkují jako parciální agonisté (D-cykloserin), nebo 
excitačními aminokyselinami (eAMK), koagonisty (D-serin, glycin) NMDA 
receptoru. Tyto látky zlepšovaly u nemocných příznaky schizofrenie v aug-
mentaci léčby antipsychotiky. Souvislost mezi dysfunkcí NMDA receptoru a 
patofyziologií schizofrenie dokazují téţ nálezy změn v metabolizmu eAMK. 
Ve srovnání se zdravými kontrolními subjekty byly u nemocných schizofrenií 
prokázány niţší sérové koncentrace D-serinu a glycinu. Tyto nálezy ale 
nejsou, stejně tak jako výsledky augmentačních studií, zcela konzistentní. 
V metaanalýze 18 krátkodobých studií klinických účinkŧ agonistŧ NMDA 
receptoru nebyla prokázána účinnost D-cykloserinu. Glycin a D-serin zlepšo-
valy jen negativní příznaky a nebyl prokázán jejích účinek na pozitivní a ko-
gnitivní příznaky. V terapeutických studiích navíc nebyl účinek agonistŧ 
NMDA receptoru testován v monoterapii, ale jen v augmentaci léčby antipsy-
chotiky. Účinek antipsychotik na normalizaci metabolizmu eAMK a konsek-
ventně na zlepšení glutamátergní dysfunkce v CNS je u schizofrenie nejasný. 
Souvislost mezi změnami sérových koncentrací eAMK a dávkami antipsycho-
tik nebyla dosud prokázána. Cílem naší studie bylo srovnání sérových kon-
centrací eAMK ve vztahu k intenzitě klinické symptomatiky u nemocných 
schizofrenií léčených rŧznými typy antipsychotik. 

Metody 
Do studie bylo zařazeno 49 nemocných schizofrenií (prŧměr±SD věk; 
35,1±11,0 roku) léčených antipsychotiky, kteří byli rozdělení do 3 skupin 
podle uţívané medikace: nemocní léčeni antipsychotiky I. generace (n=9), 
antipsychotiky II. generace (n=30) a klozapinem (n=10). Psychopatologie 
byla hodnocena pomocí posuzovacích stupnic PANSS (The Positive and Ne-
gative Syndrome Scale) a SANS (The Scale for the Assessment of Negative 
Symptoms). Sérové koncentrace eAMK glutamátu, aspartátu, glycinu a D-
serinu byly měřeny pomocí HPLC (High Performance Liquid Chromatogra-
phy). 

Výsledky 
U nemocných léčených klozapinem jsme prokázali statisticky významnou 
(p<0,05; ANOVA) niţší prŧměrnou sérovou koncentraci glycinu (127,6±40,0 
μmol/l) ve srovnání s nemocnými léčenými antipsychotiky I. a II. generace. 
Mezi skupinami pacientŧ nebyly rozdíly v sérových koncentracích glutamátu, 
aspartátu a D-serinu ani v intenzitě schizofrenních příznakŧ hodnocených 
PANSS a SANS. 

Závěry 
Výsledky mohou souviset s rŧzným vlivem jednotlivých typŧ antipsychotik 
na koncentrace 
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eAMK v krevním séru a mozkomíšním moku a konsekventně snad téţ na 
dysfunkční glutamátergní neurotransmisi v CNS. Niţší sérové koncentrace 
glycinu u nemocných léčených klozapinem by mohly souviset s jeho parciál-
ně agonistickým účinkem na NMDA receptoru. Niţší sérová koncentrace 
glycinu však nemusí mít nutně vztah jen k uţívanému antipsychotiku. Kloza-
pinem jsou léčeni hlavně nemocní k léčbě rezistentní formou schizofrenie, 
u kterých se mŧţe na rozdíl od non-rezistentních nemocných vyskytovat 
specifická porucha metabolizmu eAMK. 
 
Klinická studie byla realizována za finanční podpory výzkumného záměru 
MSM 0021620816. 

Literatura 
Ohnuma, T., Arai, H., 2011 Significance of NMDA receptor-related glutama-
tergic amino acid levels in peripheral blood of patients with schizophrenia. 
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 35, 29-39.  
Tuominen, H.J., Tiihonen, J., Wahlbeck, K., 2005 Glutamatergic drugs for 
schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Re-
search 72, 225-234. 
Hatano, T., Ohnuma, T., Sakai, Y., Shibata, N., Maeshima, H., Hanzawa, R., 
et al. 2010 Plasma alanine levels increase in patients with schizophrenia as 
their clinical symptoms improve – results from the Juntedo University 
Schizophrenia Projects (JUSP). Psychiatry Res 177, 27-31. 
 

PREDIKTIVNÍ MODELY RYCHLOSTI METABOLIZACE CYP2D6 
U UŢIVATELŮ PAROXETINU 
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ca2,4 
1Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Česká republika; 2Ústav farmako-
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Summary 
PREDICTIVE MODELS OF CYP2D6 METABOLIC RATIO IN PAROXET-
INE-TREATED PATIENTS 
The purpose of this study was to evaluate the possibility of prediction of MR 
of paroxetine treatment from genotype. 
The study included samples of patients with mental bulimia, anxiety disor-
der, depressive disorder and healthy volunteers. 
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First, metabolic activity of each allele variant product was estimated. For 
alleles containing non-synonymous nucleotide polymorphisms, a web-based 
program SNAP (screening for non-acceptable polymorphisms) was used. 
Then, models predicting level of MR in paroxetine naive subjects and sub-
jects treated by paroxetine were induced from the data using two machine 
learning algorithms: Support Vector Machine (SVM) and Adaptive One De-
pendence Estimators (AODE). The accuracy and statistical significance of the 
models were estimated by repeated testing on the randomly selected sub-
groups of the subjects, which were not used for model induction. 
Results indicate, that MR can be predicted from genotype in paroxetine-
naive subjects with moderate accuracy, but different approach should be 
used for the subjects under paroxetine treatment. 
Key words: predictive model, CYP2D6, paroxetine 
 
Úvod 
Aktivitu cytochromŧ P-450 lze stanovovat genotypováním nebo fenotypová-
ním. Genotyp je neměnný a představuje celoţivotní predispozici, naopak 
fenotyp určuje aktuální metabolický stav aktivity cytochromového systému. 
Mezi izoemzymy cytochromu P-450 patří i CYP2D6. CYP2D6 je katalyzují-
cím enzymem řady SSRI a je o něm známo, ţe je geneticky polymorfní. Na 
základě tohoto polymorfismu rozlišujeme extenzivní (EM), ultrarychlou 
(UM), pomalou (PM) a intermediální (IM) rychlost metabolizace. Extenzivní 
metabolizace představuje předpokládanou rychlost a vyskytuje se aţ u 80% 
kavkazské tj. bílé populace. Pomalejší metabolizace utilizuje SSRI méně nebo 
vŧbec a je tedy spojena i s větším rizikem lékových interakcí a neţádoucích 
účinkŧ. Mezi inhibitory CYP2D6 patří i antidepresivum paroxetin. Paroxetin 
zpŧsobuje u pacientŧ s extenzivní metabolizací zpomalení metabolizace a 
tedy i změnu fenotypu. Je tedy moţné očekávat rozdíly v metabolizaci i účin-
nosti a výskytu neţádoucích účinkŧ u pacientek léčených paroxetinem, čímţ 
se dá povaţovat za výhodné moţnost predikovat rychlost metabolizace pro-
střednictvím počítačových modelŧ. 

Cíl 
Cílem studie bylo ověřit moţnost předpovědi pravděpodobné rychlosti meta-
bolizace CYP2D6 prostřednictvím počítačových prediktivních modelŧ AODE 
(Adaptive One Dependence Estimators) a SVM (Support Vector Machine). 

Metody 
Studie zahrnovala pacienty s diagnózami mentální bulímie (17), úzkostné 
poruchy (50), depresivní poruchy (23) uţívajících paroxetin a skupinu zdra-
vých dobrovolníkŧ (54) bez medikamentózní léčby paroxetinem. Vylučova-
cím kritériem byla nedávná léčba substráty a inhibitory CYP2D6 a závaţné 
somatické onemocnění. SNAP (screening for non-acceptable polymor-
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phisms, http://www.rostlab.org/services/SNAP/) předpovídá dŧsledek ami-
nokyselinové substituce na funkci proteinu.  
Umoţňuje tedy odhadnout i dŧsledek substitucí, které dosud nebyly experi-
mentálně charakterizovány. Vyuţívá při tom zejména informace o tom, jak 
často se pŧvodní a cílová aminokyselina vyskytují v příbuzných sekvencích. 
Prostřednictvím AODE a SVM byla predikována rychlost metabolizace 
u jednotlivých definovaných skupin. Statistická přesnost byla vygenerována 
opakovaným testováním a randomizovanou selekcí podskupin. 

Výsledky 
Prŧměrná přesnost předpovědi rychlosti metabolizace z genotypu u skupiny 
zdravých dobrovolníkŧ byla 69.6 % (p = 0.015) při programu SVM and 72.3 
% (p = 0.003) v rámci programu AODE. 
Prediktivní modely rychlosti metabolizace u pacientŧ uţívajících paroxetin 
nebyly ve své spolehlivosti předpovědi statisticky významné. 

Závěr 
Výsledky poukazují na určitou moţnost odhadu rychlosti metabolizace 
u skupiny neuţívajících paroxetin, tedy u zdravých dobrovolníkŧ. U skupin 
uţívajících paroxetin ovšem úspěšnost predikce nedosáhla statistické vý-
znamnosti. 
 
Práce je podpořena výzkumným záměrem MŠMT 0021622404. 
 

JE PROVÁZEN TERAPEUTICKÝ ÚČINEK rTMS ZMĚNOU NEU-
RONÁLNÍ AKTIVACE? 

H. Přikrylová Kučerová1,2, R. Přikryl1,2, L. Ustohal1,2 
1CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, 
Brno, Česká republika; 2Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Česká 
republika 

Summary 
IS THERAPEUTICAL EFFECT OF rTMS ACCOMPANIED BY CHANGES IN 
NEURONAL ACTIVATION? 
Despite the fact, that high-frequency stimulation of the left prefrontal cortex 
seems to become a possible and efficient augmentation treatment of negative 
symptoms of schizophrenia in near future, only theoretical hypotheses exist 
that could explain the patophysiological base of the rTMS efficiency in this 
clinical indication. The hypothetical explanation of the rTMS therapeutic 
potential is presented in the following findings: 1) high-frequency rTMS in-
creases the cortical excitability and metabolic neural activity; 2) prefrontal 

http://www.rostlab.org/services/SNAP/
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high-frequency rTMS increases the dopamine concentrations in dorsal stria-
tum and in nucleus accumbens in animal models; 3) high-frequency rTMS of 
dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) induces endogenous dopamine re-
lease in ipsilateral nucleus caudatus in healthy volunteers; high-frequency 
rTMS causes 5-HT2 receptors down-regulation in frontal cortex. Since hy-
pofrontality (prefrontal cortex hypometabolism) and prefrontal hypodopa-
minergic state, in association with 5-HT2 receptors dysregulation, represent 
the etiopathogenetic base of schizophrenia negative symptoms, there exist 
a theoretical assumption, that the very disordered neurobiological substrates 
may be by the left DLPFC high-frequency rTMS normalized. Clinical rTMS 
trials in affective disorders have repeatedly confirmed, that brain metabo-
lism changes associate with rTMS treatment response. In the case of clinical 
trials and schizophrenia negative symptoms treatment, no similar sophisti-
cated clinical trial has been sufficiently evidential. So far, only two studies 
have explored the issue, whether the potential schizophrenia negative symp-
toms reduction caused by rTMS is accompanied by the adequate regional 
brain metabolism change. 
Key words: negative symptoms, neuronal activation, rTMS, schizophrenia. 
 
Negativní příznaky představují prognosticky nepříznivou dimenzi schizofre-
nie. Naděje spojené s příchodem antipsychotik druhé generace se většinou 
nenaplnily. Míra ovlivnění negativních příznakŧ ve srovnání s pozitivními je 
totiţ výrazně niţší. Metaanalýzy hodnotí účinek antipsychotik druhé genera-
ce na negativní příznaky schizofrenie za mírný, maximálně středně velký. 
Nedosaţení uspokojivého zmírnění intenzity negativních příznakŧ pomocí 
antipsychotik vede k hledání jiných terapeutických přístupŧ jako jsou kom-
binace antipsychotik s antidepresivy, ovlivnění glutamátergního systému 
lamotriginem, specifické psychoterapeutické podpŧrné programy či augmen-
tace repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS). Jedná se 
o neurostimulační metodu mozku, která od svého uvedení v polovině osmde-
sátých let 20. století postupně nachází uplatnění v léčbě řady neuropsychiat-
rických onemocnění. Vyuţití rTMS v léčbě negativních příznakŧ schizofrenie 
je její třetí nejvýznamnější indikací za léčbou deprese a izolovaných slucho-
vých halucinací.  
 
Studie funkčních neurozobrazovacích metod ukazují na spojitost mezi hy-
pofrontalitou a negativními příznaky schizofrenie. Narušená dopaminergní 
neurotransmise byla u schizofrenie opakovaně popsána. Aktivita dopamino-
vých neuronŧ je modulována i prefrontálním kortexem (PFC) a to prostřed-
nictvím aktivační a inhibiční dráhy. Zatímco funkce aktivační dráhy je zpro-
středkována přes přímé i nepřímé glutamátergní projekce do dopaminových 
neuronŧ, inhibiční dráha je modulována přes prefrontální glutamátergní 
eferentní zakončení na GABAergních (gama-aminomáselná kyselina) inter-
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neuronech a striatomezencefalických GABA neuronech. Model duální modu-
lace mezolimbického dopaminergního systému prostřednictvím PFC byl 
podpořen i závěry studií, které prokázaly, ţe extracellulární koncentrace 
dopaminu v ncl. accumbens se zvyšuje nebo sniţuje v závislosti na vyso-
kofrekvenční nebo nízkofrekvenční stimulaci PFC. Preklinické studie rovněţ 
prokázaly nezbytnost intaktní funkce dopaminových D1 receptorŧ pro opti-
mální výkon PFC. Uvedené skutečnosti vedou k hypotéze, ţe deficit prefron-
tální dopaminergní neurotransmise zprostředkovaný dopaminovými D1 re-
ceptory mŧţe být klíčovým etiopatogenetickým podkladem negativních pří-
znakŧ u schizofrenie.  
 
Zpŧsob účinku rTMS na etiopatogenezi negativních příznakŧ není zcela jed-
noznačně objasněn. Bylo však opakovaně prokázáno, ţe rTMS o vysoké frek-
venci (10 aţ 20Hz) zvyšuje mozkovou excitabilitu, zatímco nízkofrekvenční 
(<1Hz) ji sniţuje. Animální modely rovněţ ukazují, ţe rTMS zvyšuje hustotu 
NMDA (N-methyl D-aspartát) receptorŧ a to jiţ po jediné stimulaci. Studie 
s 5Hz stimulací levého primárního somatosenzorického kortexu prokázala 
zvýšení kortikální excitability právě prostřednictvím aktivace NMDA recep-
torŧ. Lze se proto domnívat, ţe rTMS mŧţe pŧsobit jako agonista NMDA 
receptorŧ v PFC, pokud je vysokofrekvenční stimulace aplikována právě na 
tuto mozkovou oblast. Po vysokofrekvenční stimulaci dochází rovněţ k up-
regulaci beta adrenergních a serotoninových 5HT1A a 5HT2 receptorŧ. Ani-
mální i humální studie také prokázaly, ţe vysokofrekvenční rTMS aplikovaná 
nad oblastí levého PFC moduluje uvolnění dopaminu v mezolimbickém a 
mezostriatálním systému mozku. Selektivní zvýšení koncentrace extracellu-
lárního dopaminu v dorzálním striatu a ncl. accumbens bylo opakovaně na-
lezeno v animálních studiích. Signifikantní zvýšení koncentrace dopaminu se 
také objevilo v extracellulárním prostoru ncl. caudata a levého putamen 
u lidí v PET (pozitronová emisní tomografie) studiích. Pozitivní vliv rTMS na 
negativní příznaky schizofrenie je proto spatřován zejména ve schopnosti 
restituce prefrontálního hypometabolismu modulací perfuze, mozkového 
metabolismu a neuronální excitability. 
 
Účinnost vyuţití rTMS v ovlivnění negativních příznakŧ schizofrenie byla na 
základě dosud publikovaných dvojitě zaslepených studií ověřena také pro-
střednictvím dvou meta-analýz. První z nich byla publikována v roce 2009 a 
v oblasti hodnocení účinnosti rTMS na negativní příznaky schizofrenie ana-
lyzovala celkově 19 studií. Vysokofrekvenční stimulace levého PFC byla pou-
ţita ve 13 studiích, avšak jen 10 z nich uţilo pro hodnocení změny intenzity 
negativních příznakŧ psychometrické škály. Do statistické analýzy bylo na-
konec zařazeno 8 studií, protoţe pouze u nich byly k dispozici prŧměrné 
hodnoty a směrodatné odchylky. Z analýzy vyplynulo, ţe míra změny (effect 
size) odpovídá hodnotě d=0,58, coţ značí mírný aţ středně velký účinek 
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rTMS na zmírnění negativních příznakŧ schizofrenie. Z výsledkŧ rovněţ vy-
plynulo, ţe intenzita negativních příznakŧ se značně sniţuje při zařazení 
nekontrolovaných studií. Jestliţe jsou ale do analýzy začleněny pouze kont-
rolované práce, pak je konečný terapeutický efekt niţší. To odráţí přítomnost 
placebového efektu u rTMS, který se promítá do konečného výsledku zejmé-
na v otevřených studiích. Hlavním závěrem meta-analýzy tedy je, ţe u paci-
entŧ léčených skutečnou oproti placebové stimulaci dochází pouze ke statis-
ticky nevýznamnému ovlivnění negativních příznakŧ schizofrenie. Z těchto 
dŧvodŧ se dosud uţívané stimulační parametry nezdají být dostatečně účin-
né. Ovšem vysvětlení nízkého efektu rTMS v této indikaci mŧţe být také 
v tom, ţe počet analyzovaných studií byl poměrně nízký a navíc dvě práce 
s pozitivními výsledky byly vyloučeny pro nedostatečně statisticky podloţená 
data. Zejména potom studie Jina měla velmi nadějné výsledky na velkém 
souboru pacientŧ, ale bylo třeba pouţívat individualizovanou alfa (8-13 Hz) 
frekvenci k úspěšné léčbě negativních příznakŧ schizofrenie. Druhá meta-
analýza, publikovaná v roce 2010 primárně analyzovala 16 studií, pro meto-
dické nedostatky či opakované publikování stejných výsledkŧ bylo však pou-
ze 9 z nich zařazeno do konečné statistické analýzy. Celkově byla účinnost 
rTMS hodnocena u 213 pacientŧ (198 se schizofrenií a 15 se schizoafektivní 
poruchou). Pokud byly hodnoceny studie s jakoukoliv vysokofrekvenční sti-
mulací levého PFC byl efekt léčby nízký (d=0,43), jestliţe byly do analýzy 
začleněny pouze studie s 10 Hz frekvencí byl efekt léčby střední (d=0,63). 
Pokud byly z analýzy vyřazeny studie, kde nebyla přítomná stabilní antipsy-
chotická medikace v prŧběhu stimulace, efekt léčby se sníţil na 0,34. Dŧvo-
dem sníţení efektu léčby bylo vyřazení studie Goyala, který zařadil pacienty 
bez medikace a teprve v prŧběhu stimulační léčby jim byla antipsychotika 
nasazena. Dalším dŧleţitým závěrem meta-analýzy je zjištění, ţe delší stimu-
lační léčba (tři a více týdnŧ) se ukázala být účinnější neţli kratší doba stimu-
lace (d=0,58 versus d=0,32).  
 
Z meta-analýz vyplývá, ţe effect size velikosti účinku rTMS je mírný aţ střed-
ní (d=0,43 aţ 0,68) dle charakteru zařazených studií do statistické analýzy. 
Lze shrnout, ţe vyšší pravděpodobnost účinnosti rTMS na negativní příznaky 
bude při pouţití 10 Hz stimulační frekvence po delší dobu stimulace v rozsa-
hu alespoň tří, ideálně potom čtyř aţ šesti týdnŧ. Dosud jen minimum studií 
kombinovalo získaná behaviorální data s výsledky funkčního zobrazování. 
Provedené práce nenalezly souvislost mezi redukcí intenzity negativních 
příznakŧ a změnou neuronální aktivity mozku. Vysvětlení je moţné spatřovat 
v nízkém počtu zařazených pacientŧ či nedostatečnou senzitivitou pouţitých 
funkčních zobrazovacích metod mozku. Z tohoto dŧvodu byla pouţita fMRI 
k zachycení změny intenzity signálu BOLD v prŧběhu stimulační léčby a je-
jím vlivu k ústupu negativní symptomatologie či restituci funkcí pracovní 
paměti. V budoucnosti by se studie zkoumající účinek rTMS na negativní 
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příznaky schizofrenie měly zaměřit nejen na zpřesnění stimulačních parame-
trŧ se snahou o maximalizaci vyuţití jejich potenciálu, ale také nehodnotit 
vliv rTMS pouze na úrovni redukce příznakŧ nýbrţ i začlenit do hodnocení i 
změny funkčního potenciálu či parametrŧ kvality ţivota. V oblasti stimulač-
ních parametrŧ se nabízí moţnost aplikace vyššího počtu stimulačních pulzŧ 
během jednoho stimulačního sezení, případně aplikovat dvě stimulační seze-
ní v prŧběhu jednoho dne. Z rTMS studií s depresí je známo, ţe dvacet aţ 
třicet stimulačních sezení je účinnější neţli počet poloviční. Rovněţ moţnosti 
bifrontální stimulace byly dosud jen okrajově zkoumány, nemluvě o moţnos-
ti sekvenčních stimulací dvou mozkových oblastí. Jelikoţ se zatím s výjimkou 
změny alfa aktivit na EEG nepodařilo prokázat změny mozkového metaboli-
zmu při ústupu negativních příznakŧ při rTMS stimulaci, je otázkou, zda při 
funkčním zobrazování nevyuţít spíše statistickou metodu zaloţenou na ana-
lýze zájmu (region of interest) cílenou na zvolenou mozkovou oblast (např. 
frontální kortex) neţli zatím uţívanou voxel based analýzu. Pouze minimálně 
byly rovněţ zkoumány oblasti fungování, kvality ţivota či změn kognitivních 
funkcí v prŧběhu stimulační léčby. Je moţné, ţe případné změny v těchto 
parametrech bude pro pacienty mnohem více přínosnější neţli pouhá reduk-
ce definovaných cílových příznakŧ. Budoucí studie by se také měly zaměřit 
na přetrvávání efektu akutní stimulační léčby s případnou moţností zavedení 
pacientŧ na udrţovací léčbu obdobně jako je tomu u elektrokonvulzivní léč-
by. 
 
Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem Ministerstva školství, mlá-
deţe a tělovýchovy ČR MSM0021622404 a grantem IGA MZ ČR č. 9890-4.  
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PSYCHICKÉ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY VYSOKOFREKVENČNÍ rTMS 
PRAVÉHO DORSOLATERÁLNÍHO PREFRONTÁLNÍHO KORTE-
XU U DOSPĚLÉHO PACIENTA S ADHD  

L. Ustohal1,2, R. Přikryl1,2, H. Přikrylová Kučerová1,2, M. Sisrová1, 
I. Stehnová1, S. Venclíková1, M. Vrzalová1, E. Češková1,2 
1Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Česká republika; 2CEITEC – Stře-
doevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno, Česká 
republika 

Summary 
PSYCHIC SIDE-EFFECTS OF HIGH-FREQUENCY RTMS OF THE RIGHT 
DORSOLATERAL PREFRONTAL CORTEX IN AN ADULT PATIENT WITH 
ADHD 
Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) has great negative impact 
even on adult patients. According to preliminary data it could be possible to 
improve attention in these patients using high-frequency repetitive transcra-
nial magnetic stimulation (rTMS) of the right dorsolateral prefrontal cortex. 
We tried to repeat this observation in our adult patient with ADHD and co-
morbid depression, but we noticed serious emotional side effects such as 
dysphoria, inability to response emotionally, hypobulia, tension and also 
impaired attention after a single session of high-frequency rTMS of the right 
dorsolateral prefrontal cortex. On the contrary left-sided stimulation was 
safe and led to the improvement of attention and depressive symptoms too. 
Key words: ADHD, rTMS, side-effects 
 
Úvod 
Porucha pozornosti/hyperaktivní porucha není onemocnění, které by bylo 
omezeno pouze na dětský věk a po dosaţení dospělosti vymizelo. I v dospě-
lém věku má výrazný negativní vliv na kvalitu ţivota. Navíc jsou u něj časté 
komorbidity – zejména afektivní poruchy a závislosti, které kvalitu ţivota 
dále zhoršují. V terapii se nejčastěji pouţívají farmaka, zejména stimulancia. 
(Rösler et al. 2010). Podle loni zveřejněné pilotní studie Yuvala Blocha lze ke 
zmírnění závaţnosti narušení pozornosti u dospělých pacientŧ s ADHD zvá-
ţit i pouţití vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetické stimula-
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ce (rTMS) pravého dorsolaterálního prefrontálního kortexu (DLPFC) (Bloch 
et al. 2010). Rozhodli jsme se vyzkoušet tuto metodu i na našem pracovišti.  

Metody 
Naším pacientem se stal muţ ve věku 36 let, u něhoţ byla v dětství diagnosti-
kována ADHD a později v dospělosti komorbidní depresivní porucha (prodě-
lal celkem tři epizody). Terapii jsme rozdělili do tří částí. V první části měl 
pacient podstoupit pět sezení shamové rTMS, poté pět sezení za pouţití 10 
Hz stimulace levého DLPFC o intenzitě 120% motorického prahu (MP) a 
počtu 1500 stimulŧ za sezení a konečně ve třetí části pět sezení 10 Hz stimu-
lace pravého DLPFC o intenzitě 120% MP a počtu 1500 stimulŧ za sezení. Na 
začátek, na konec a mezi jednotlivé typy rTMS jsme naplánovali celkem čtyři 
vizity (V0 aţ V3), během nichţ měla být hodnocena depresivita pomocí 
Montgomeryho a Asbergové škály deprese – MADRS (a to vzhledem k pro-
kázanému efektu stimulace DLPFC na náladu a také pacientově komorbiditě) 
a pozornost neuropsychologickým vyšetřením za pouţití Testu pozornosti d2 
autorŧ Rolfa Brickenkampa a Erica Zillmera zaloţeném na principu tzv. škr-
tacího testu (Brickenkamp et Zillmer 1998).  

Výsledky 
Před léčbou si pacient subjektivně stěţoval na poruchy pozornosti a byla 
u něj také přítomna mírná reziduální depresivní symptomatika (dle MADRS 
14 bodŧ). Mezi V0 a V1 absolvoval shamovou stimulaci (v MADRS pokles na 
12 bodŧ, v Testu pozornosti d2 zlepšení z percentilu 86,4 na percentil 98,2), 
mezi V1 a V2 vysokofrekvenční stimulaci levého DLPFC (pouţívanou i pro 
léčbu deprese; v MADRS pokles na 7 bodŧ, v Testu pozornosti d2 další zlep-
šení na percentil 98,9), které zvládnul bez jakýchkoli neţádoucích účinkŧ. 
Poté byla zahájena vysokofrekvenční rTMS pravého DLPFC (tedy podobně 
jako v případě studie Blocha a kolektivu). Jiţ po prvním sezení ale udával 
výrazné psychické neţádoucí účinky, především dysforii, neschopnost citové 
odezvy, hypobulii, napětí a také znovu zhoršenou pozornost. Tento negativní 
efekt se začal rozvíjet bezprostředně po stimulaci, kulminoval zhruba po 
dvou hodinách a přetrvával v o něco mírnější podobě i další den. Ve škále 
MADRS došlo ke zhoršení ze 7 na 21 bodŧ (mimořádná vizita VX). Další po-
kračování pravostranné stimulace pacient odmítnul a ţádal naopak návrat 
k levostranné rTMS. Jiţ po prvním sezení levostranné rTMS se cítil lépe a 
zlepšení pokračovalo i v prŧběhu dalších čtyř sezení. Na konci léčby (V3) 
dosáhl ve škále MADRS 9 bodŧ a v Testu pozornosti d2 se zlepšil na percentil 
99,2. 

Závěr 
Námi zaznamenaný výrazný negativní efekt na emotivitu jediné pravostran-
né vysokofrekvenční stimulace DLPFC je pozoruhodný, nikoli však zcela 
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neočekávaný. Je známo, ţe v léčbě depresivní poruchy se pouţívá níz-
kofrekvenční rTMS pravého DLPFC (Fitzgerald et al. 2003), naopak vyso-
kofrekvenční rTMS této oblasti se zkoušela uţívat u pacientŧ s mánií (Grisa-
ru et al. 1998). Chtěli bychom proto varovat před jejím pouţitím u pacientŧ 
s ADHD léčených pro deficit pozornosti, zvláště těch, kteří jsou více ohroţeni 
depresí, a doporučit ke zváţení spíše pouţití vysokofrekvenční rTMS levého 
DLPFC. 
 
Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 
(MSM 0021622404), projektem ―CEITEC – Středoevropského technologic-
kého institutu‖ (CZ.1.05/1.1.00/02.0068) z Evropského Regionálního Rozvo-
jového Fondu a IGA Ministerstva zdravotnictví ČR (projekt č. 9890-4). 
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Summary 
In recent years research in many neuropsychiatric disorders began to focus 
among others on the changes in subcortical structures using MR. Although 
manual segmentation is still considered to be the golden standard of subcor-
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tical structure measuring, recent advances allowed automatic methods to be 
used as well. 
The aim of our study was to compare volumes of hippocampus obtained by 2 
widely used software packages (FSL and FreeSurfer) and manual segmenta-
tion.  
Structural MR brain scans were acquired from 98 subjects. Hippocampi were 
measured using both automatic methods and manual segmentation. Several 
statistical parameters (volume differences, correlations, Cronbach's alpha, 
Bland-Altman plots) were computed to capture the differences between 
methods. 
Both automatic methods yielded significantly higher hippocampal volumes 
than manual segmentation. FreeSurfer volumes showed a higher correlation 
with manual segmentation than FSL volumes. Bland-Altman plots and 
Cronbach's alpha showed only limited agreement between manual and both 
automatic methods. 
Volumes obtained using FreeSurfer appeared to be more related to manually 
obtained volumes. However clear superiority of FreeSurfer could not be 
demonstrated. All three methods seem to measure different aspects of hip-
pocamus volume. 
Keywords: Magnetic resonance imaging, brain imaging, hippocampus, 
automatic MR image processing 
 
Úvod 
U neuropsychiatrických poruch jsou zjišťovány změny v objemu nejrŧzněj-
ších mozkových struktur včetně těch podkorových. Manuální hodnocení 
objemu mozkových struktur je časově a personálně značně náročné. Rozvoj 
výpočetní techniky v posledních letech umoţnil větší dostupnost automatic-
kých metod zpracování obrazŧ získaných pomocí moderních zobrazovacích 
metod. Tyto automatické metody umoţňují standardizované zpracování vel-
kých mnoţství snímkŧ pouze s minimální participací lidského faktoru. Ma-
nuální segmentace však i přesto zŧstává zlatým standardem. 
Nejuţívanějšími balíky pro automatickou segmentaci podkorových struktur 
jsou FSL (FMRIB Analysis Group, Oxford University, UK) [1] a FreeSurfer 
(Athinoula A. Matinos Center fo Biomedical Imaging at Massachusetts Gene-
ral Hospital) [2].  
Ke srovnání metod měření se vyuţívá celá škála statistických ukazatelŧ [3]. 
Je moţné jednoduše srovnat prŧměrné hodnoty získané kaţdou z metod, 
nebo vypočítat procentuální rozdíl mezi zvolenou metodou a zlatým standar-
dem. Pearsonova korelace měří schopnost zvolené metody skutečně zachytit 
variabilitu v měřené proměnné ve srovnání se zlatým standardem. Vysoká 
korelace znamená, ţe malé struktury budou hodnoceny jako malé jak stan-
dardní metodou, tak zvolenou metodou. Cronbachova alfa měří vnitřní kon-
zistenci a reliabilitu hodnot získaných zvolenou metodou a standardní meto-
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dou. Hodnota Cronbachovy Alfy rovná „1― znamená, ţe obě hodnoty měří 
stejnou věc a jsou tedy zaměnitelné. Další, grafickou, metodou srovnání me-
tod měření jsou Bland-Altmanovy grafy. 

Cíle 
Cílem studie bylo srovnat nejuţívanější softwarové nástroje uţívané k auto-
matickému určení objemu subkortikálních struktur – FSL a FreeSurferu. 
Jako modelový příklad měření objemu byl zvolen hipokampus. Jako zlatý 
standard byly pouţity objemy získané pomocí manuální segmentace. 

Metody 
98 subjektŧ podstoupilo snímkování magnetickou rezonancí. Soubor pacien-
tŧ obsahoval 53 pacientŧ s diagnózou schizofrenie a 45 zdravých kontrol. 
Snímky byly získány na přístroji 1,5 T Achieva (Philips, Best, Nizozemí). Byly 
získány T1-váţené 3-dimenzionální snímky mozku (matice 256 x 256, [TE] = 
4,6 ms, [TR] = 30 ms, fllip angle = 30°, 160 – 180 řezŧ, velikost voxelŧ = 1 x 
1 1,2 mm3, [FOV] = 256 mm/70 %). Zpracování snímkŧ bylo provedeno na 
počítačové síti Psychiatrické kliniky Univerzitního lékařského centra Utrecht, 
Nizozemí.  
Samotná manuální segmentace byla provedena v programu Display, který je 
součástí softwarového balíčku „MINC tools―. Segmentaci pravého a levého 
hipokampu u všech subjektŧ provedl jediný hodnotitel.  
K automatické segmentaci ve FSL byla uţita verze FSL-knihovny 4.1. Auto-
matická segmentace byla provedena dle doporučeného postupu uţitím pro-
gramu first, který před samotnou segmentací provede registraci snímkŧ do 
MNI prostoru. Kvalita registrace a segmentace byla u kaţdého snímku vizu-
álně ověřena.  
K automatické segmentaci ve FreeSurferu byla pouţita verze balíku 4.5.0. 
Segmentace byla provedena dle postupu doporučeného autory software jako 
součást širší pipeline programu FreeSurfer.  
Ke statistickému hodnocení byl uţit balík R (R Development Core Team, 
verze 2.12, 2010).  
Byly vypočítány a srovnány prŧměrné objemy hipokampu získané uţitím 
manuální a automatické segmentace a procentuální rozdíl objemŧ (Percent 
Volume Difference, PVD) mezi kaţdou z automatických a manuální segmen-
tací. Rozdíly v těchto hodnotách byly hodnoceny párovým t-testem. Dále byla 
vypočítána Pearsonova korelace manuální a obou automatických metod a 
Cronbachova alfa. Rovněţ byly získány Bland-Altmanovy grafy. 

Výsledky 
Prŧměrné celkové objemy hipokampŧ získané uţitím obou automatických 
metod byly větší, neţ objemy získané manuální segmentací. Největší prŧ-
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měrné objemy hipokampu pak byly získány uţitím FSL. všechny rozdíly byly 
vysoce statisticky signifikantní (p < 0,01).  
FSL vykazoval vyšší prŧměrný procentuální rozdíl objemu pravého i levého 
hipokampu oproti manuální segmentaci, neţ FreeSurfer. Rozdíly v PVD mezi 
dvojicemi FSL-manuální segmentace a FreeSurfer-manuální segmentace 
byly vysoce statisticky signifikantní (p < 0,01). 
Pearsonova korelace objemu hipokampŧ mezi objemy získanými pomocí FSL 
a manuální segmentací byla 0,24; mezi objemy získanými pomocí FreeSurfe-
ru a manuální segmentací pak 0,46. 
Cronbachova alfa byla povšechně neuspokojivě nízká. Pro objemy získané 
pomocí FSL a manuální segmentací byla 0,39, pro objemy získané pomocí 
FreeSurferu a manuální segmentace 0,59. 
Na Bland-Altmanových grafech je patrné, ţe objemy získané oběma automa-
tickými metodami se od manuální segmentace značně lišily, ať uţ byla hod-
nota objemu jakákoliv. Ani v jednom případě nebyla nalezena zřetelná line-
ární souvislost mezi velikostí objemu a rozdílem mezi automatickou a manu-
ální segmentací. Z grafŧ je patrné, ţe obě automatické metody mají tendenci 
ke stanovení povšechně větších objemŧ, neţ manuální segmentace.  
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Závěr 
Objemy hipokampu získané pomocí FreeSurferu se jevily být bliţší manuální 
segmentaci – zejména vyšší korelace a menší rozdíl objemŧ. V jiných ukaza-
telích jiţ nadřazenost FreeSurferu nebyla tak patrná. Jeví se, ţe kaţdá z me-
tod segmentace měří odlišné aspekty objemu hipokampu. Vhodný postup by 
bylo stanovit, zda je kaţdá z metod schopna zachytit shodný rozdíl v obje-
mech podkorových struktur mezi pacienty a zdravými kontrolami.  
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Summary 
RECOGNITION OF PATIENTS WITH FIRST-EPISODE SCHIZOPHRENIA 
USING MRI 
Newer classification approaches that use neuroimaging data have a potential 
to fill the gap between experimental studies and clinical practice. We per-
formed a multivariate classification analysis of first-episode schizophrenia 
patients (n=39) and healthy controls (n=39) using Maximum-uncertainty 
linear discrimination analysis performed on the whole-brain voxel-wise MR 
intensity features obtained during the first-episode. We were able to classify 
correctly 72% of subjects, the classification accuracy was linked with clinical 
features of the illness one year after the first episode. MLDA of brain MR 
intensity features is, therefore, able to correctly classify a significant number 
of FES patients, and the discriminative features are clinically relevant for 
clinical presentation 1 year after the first episode of schizophrenia. The accu-
racy of the current approach is, however, insufficient to be used in clinical 
practice immediately. Severalmethodological issues need to be addressed to 
increase the usefulness of this classification approach.  
Key words: schizophrenia, first episode, classification, brain morphology 
 
Úvod 
Zobrazovací metody přinesly značné mnoţství informací o změnách morfo-
logie mozku u schizofrenie. Stále však trvá velká vzdálenost mezi experimen-
tálními nálezy a jejich vyuţití v klinické praxi. V nedávné době se objevily 
techniky, které umoţňují hledat diskriminující rysy morfologie mozku mezi 
skupinami jedincŧ, tyto rysy posléze hledat u jednotlivých subjektŧ a na je-
jich základě je přiřazovat k příslušným skupinám. Prokázání úspěchu těchto 
metod by umoţnilo bezprostřední vyuţití v klinické praxi, např. pro diagnos-
tické či prognostické účely. Tyto klasifikační metody byly úspěšně vyuţity 
u několika duševních nemocí, velmi úspěšné byly u Alzheimerovy demence, 
kde jejich citlivost dosahuje hodnoty vyuţitelné v klinické praxi (Thomaz et 
al., 2007). U schizofrenie jsou zatím úspěšnější studie u chronicky nemoc-
ných pacientŧ, přesnost klasifikace pacientŧ s první epizodou se pohybuje 
mezi 70-90%, dŧvodem mŧţe být výraznější morfologické postiţení u chro-
nických pacientŧ. 
Obecným problémem klasifikačních studií, které vyuţívají obrazová data je 
jejich mnohorozměrnost, která násobně překračuje počty subjektŧ ve studi-
ích s klinickými populacemi. Je nutné redukovat mnoţství příznakŧ, které 
vstoupí do klasifikačních algoritmŧ. To však s sebou nese riziko, ţe se vyuţí-
vá soubor rysŧ morfologie, které nedostatečně reprezentují patognomické 
změny, zároveň to mŧţe vést k tomu, ţe není moţné výsledky vizualizovat a 
zhodnotit tak biologický význam diskriminujících rysŧ. 
Thomaz et al. (2007) vyvinuli mnohorozměrnou metodu „Maximum uncer-
tainty linear discrimination analysis― (MLDA), která je optimalizovaná pro 
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nízké počty subjektŧ v klinických studiích a která zároveň řeší oba výše uve-
dené problémy redukce dimenzionality dat – ta je zaloţena na analýze hlav-
ních komponent, přičemţ do klasifikační analýzy vstupují všechny extraho-
vané komponenty. Vyuţití této metody by mohlo být výhodné právě u popu-
lací pacientŧ s první epizodou schizofrenie, u kterých je vzhledem k malému 
rozsahu morfologických změn potřebná značná statistická síla. 

Cíle studie 
S vyuţitím MR obrazŧ mozku provést MLDA klasifikační analýzu pacientŧ 
s první epizodou schizofrenie. Zhodnotit, zda je pro přesnost klasifikace vý-
znamný jednoletý prŧběh po první epizodě schizofrenie. 

Metodika 
39 pacientŧ, hospitalizovaných pro první epizodu schizofrenie bylo vyšetřeno 
magnetickou rezonancí mozku, na začátku a na konci hospitalizace byl zhod-
nocen jejich klinický stav pomocí škály PANSS. Rok po první epizodě byli 
pozvání k přešetření stavu, klinický stav byl opět zhodnocen pomocí škály 
PANSS, zároveň byla zhodnocena úroveň funkčních schopností pomocí škály 
GAF. Na základě GAF skóre byli pacienti rozděleni na skupinu pacientŧ bez 
funkčního postiţení (GF) a se signifikantním funkčním postiţením (PF) – 
dělící skóre GAF bylo 70 bodŧ, tj. hranice, při které jsou přítomny některé 
symptomy nemoci s funkčním omezením. Pacienti byli srovnání se skupinou 
zdravých dobrovolníkŧ odpovídajícího věku, pohlaví a preference ruky. 
MR obrazy mozku byly transformovány do stereotaktického MNI prostoru 
pomocí nelineárních deformací (metoda DARTEL, Ashburner et al., 2007), 
byla provedena korekce nonuniformit intenzity a její normalizace (Ashbur-
ner et al., 2005). MLDA analýza byla provedena nad intenzitními rysy MR 
obrazŧ v jejich jednotlivých voxelech. MLDA analýza detekuje jednak dis-
kriminující morfologické rysy, jednak pro kaţdý subjekt poskytuje tzv. klasi-
fikační index, který představuje vzdálenost subjektu od klasifikační hranice – 
čím větší, tím přesnější klasifikace. Přesnost klasifikace byla hodnocena po-
mocí tzv. leave-one-out metody, tj. klasifikace proběhla opakovaně s vylou-
čením jednoho subjektu, který byl posléze klasifikován pomocí extrahova-
ných diskriminačních rysŧ. Přesnost klasifikace se udává v procentech. 
Vliv dlouhodobého prŧběhu na přesnost klasifikace byla hodnocena pomocí 
korelační analýzy mezi klasifikačním indexem a škálou PANSS a GAF v době 
1 rok po první epizodě a dále zhodnocením procenta správně klasifikovaných 
PF a GF subjektŧ – chi-kvadrátovým testem. 

Výsledky 
MLDA analýza byla schopná nalézt statisticky signifikantní rozdíly mezi pa-
cienty se schizofrenií a zdravými dobrovolníky. Projekce diskriminačních 
rysŧ do obrazového prostoru ukázala, ţe jde zejména o rysy morfologie bílé 
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hmoty. Pomocí MLDA klasifikace bylo moţné správně klasifikovat 26 pacien-
tŧ (66,7% senzitivita) a 30 zdravých dobrovolníkŧ (76,9 specificita). Pozitivní 
prediktivní hodnota byla 74,3, negativní prediktivní hodnota 90,9%. Celková 
přesnost klasifikace byla 72%, tj. signifikantně nenáhodná klasifikace. 
Dále byly zjištěny signifikantní korelace mezi PANSS a GAF skóre po roce a 
klasifikačním indexem. Navíc bylo signifikantně více PF neţ GF subjektŧ 
klasifikováno správně (85,7% vs. 56%, p<0,06), podobně byli lépe klasifiko-
váni nonremitéři neţ pacienti, kteří po roce dosáhli remise (86% vs. 62%).  

Závěr 
Pomocí mnohorozměrné diskriminační analýzy zaloţené na morfologii moz-
ku jsme byli schopní správné klasifikace signifikantního počtu pacientŧ 
s první epizodou schizofrenie a zdravých dobrovolníkŧ. Diskriminační rysy 
korelovaly s mírou závaţnosti onemocnění jeden rok po první epizodě. Máme 
proto za to, ţe hodnota naší studie leţí v demonstraci vztahu mezi klasifikací 
v době první epizody a pozdějším prŧběhem nemoci, coţ ukazuje na potenci-
ál vyuţití pro predikci prŧběhu tohoto heterogenního onemocnění. Samo-
zřejmě, před klinickým vyuţitím bude nutné zlepšit klasifikační přesnost 
těchto přístupŧ. 
Podpořeno grantem IGA MZ ČR č. NS9893-4. 
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Summary 
AN INTEGRITY OF WHITE MATTER TRACTS AND A MOTION SE-
QUENCING IN SCHIZOPHRENIA. 
Schizophrenia is a chronic mental disorder, where disrupted connectivity of 
cortico-cortical and cortico-subcortical pathways plays an important role in 
its pathophysiology. Initially, functional disconnection of fronto-temporal 
regions was found, subsequently disruption of brain connectivity seems to be 
more generalized, underlain by anatomical abnormity of white matter tracts. 
The aim of the study was a multimodal analysis of brain connectivity in 
schizophrenia and its relationship to neurological soft signs (NSS) in schizo-
phrenia patients. 
18 patients with schizophrenia and 18 age- and sex- matched healthy volun-
teers were examined by fMRI imaging during a practising of non-trivial mo-
tion sequencing. Furthermore, diffusion-weighted magnetic resonance im-
ages were acquired. Expression and severity of NSS were evaluated by behav-
ioral analysis.  
Schizophrenia patients showed FA reduction in left frontal and left parietal 
lobe. Neurological soft signs severity negatively correlates with FA values of 
white matter tracts connecting sensori-motor and cognitive regions. Rela-
tionship between functional impairment and anatomical disruption of brain 
connectivity was demonstrated by using of multimodal analysis of brain 
connectivity. More specifically it appears that severity of NSS relates to an 
integrity of white matter tracts connected with motor system. 
Keywords: Connectivity, diffusion tensor imaging, motion sequencing, NSS, 
schizophrenia 
 
Úvod 
Schizofrenie je chronické duševní onemocnění, které se projevuje nejen na-
rušením percepce a kognice, ale i poškozením motorických funkcí. Mezi mo-
torické příznaky patří především jemné neurologické odchylky, tzv. „měkké 
neurologické příznaky-neurological soft signs-NSS―, které zahrnují poruchu 
senzorické integrace, motorické koordinace a sekvencování komplexních 
motorických vzorcŧ. Zdá se, ţe měkké neurologické příznaky se vyskytují 
specificky u pacientŧ se schizofrenií.  
V patofyziologii schizofrenie se uplatňuje narušená konektivita kortiko-
kortikálních i kortiko-subkortikálních sítí. Pŧvodně byla zjištěna funkční 
dyskonekce fronto-temporálních oblastí, postupně se ukazuje, ţe narušení 
konektivity mozku je obecnější a dyskonektivita funkční je spojena s dysko-
nektivitou anatomickou. Řada studií hodnotí změny v MR obraze v souvis-
losti s pozitivními příznaky schizofrenie, v souvislosti s kognitivním defici-
tem či prŧběhem nemoci. V této studii je analyzována funkční a anatomická 
konektivita v souvislosti se schopností řadit pohyby u pacientŧ se schizofre-
nií. 
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Cíl 
Cílem studie byla multimodální analýza (fMRI, DTI) konektivity mozku 
u pacientŧ se schizofrenií a její souvislost s měkkými neurologickými přízna-
ky (NSS).  
Práce umoţňuje přímé srovnání funkčního stavu CNS, spolupráce jednotli-
vých oblastí při vykonávání motorických funkcí a zároveň anatomického 
stavu spojŧ mezi aktivovanými oblastmi. 

Metodika 
18 pacientŧ se schizofrenií a 18 zdravých dobrovolníkŧ bylo vyšetřeno pomo-
cí funkční magnetické rezonance (fMRI) mozku v prŧběhu provádění netri-
viální sekvence pohybŧ. Zároveň bylo provedeno měření difuze vody pomocí 
MR. Behaviorální analýza hodnotila vyjádření a závaţnost NSS. Posuzovány 
byly hodnoty frakční anizotropie (FA) difuze v jednotlivých částech hlavních 
traktŧ bílé hmoty mozku, které byly dány do kontextu s výsledky pravděpo-
dobnostní traktografie vedené pomocí výsledkŧ fMRI a dále korelovány s tíţí 
měkkých neurologických příznakŧ. 
Subjekty: Do studie bylo zahrnuto 18 pacientŧ, z toho 8 ţen a 10 muţŧ, 
s diagnózou paranoidní schizofrenie (n=15), schizoafektivní porucha (n=2) a 
nediferencovaná schizofrenie (n=1). Diagnóza byla stanovena dle diagnostic-
kých kritérií MKN-10 a verifikována pomocí strukturovaného interview MI-
NI. Vylučovacími kritérii byla přítomnost primárního onemocnění mozku, 
komorbidní závislost na psychoaktivních látkách a obecné kontraindikace 
MRI vyšetření. Prŧměrný věk pacientŧ byl 30 let (SD=7,687). Zdraví dobro-
volníci odpovídali pacientŧm věkem, pohlavím i preferencí ruky. Podstoupili 
MINI screening a nebyla u nich přítomna ţádná porucha I. osy ani syndrom 
závislosti, vylučovacím kritériem byla také negativní rodinná anamnéza du-
ševního onemocnění.  
Behaviorální analýza: Přítomnost a míra měkkých neurologických příznakŧ 
byla hodnocena pomocí škály NES. Extrapyramidové příznaky byly posuzo-
vány pomocí standardních škál (AIMS-Abnormal Involuntary Movement 
Scale, BAS-Barnes Akathisia rating Scale a SAS-Simpson-Angus Scale). 
MRI: Funkční vyšetření i DTI byly prováděny na přístroji Philips Achieva 1,5 
T, s pouţitím 16-kanálové neurovaskulární hlavové a krční cívky. 
fMRI: Experimentálním paradigmatem byl modifikovaný finger-tapping test, 
tj. netriviální sekvence střídání prstŧ (1-3-2-4) pravé ruky. Klidovou pod-
mínkou nebyl ţádný pohyb prstŧ. Základní schéma bylo blokové (blok 30 s., 
4 opakování).  
Zpracování fMRI obrazŧ probíhalo v programu SPM5. Po předzpracování 
(korekce pohybových artefaktŧ, registrace do MNI prostoru, vyhlazení) ná-
sledovala individuální (single-subject) analýza.  
DTI: diffusion tensor imaging (zobrazení tenzorŧ difuze) je technika zobra-
zení magnetickou rezonancí, která umoţňuje zobrazení nervových drah bílé 
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hmoty mozku a míchy. Předzpracování DTI obrazŧ zahrnovalo korekci eddy 
proudŧ a pohybových artefaktŧ, následovala nelineární registrace do MNI 
prostoru a výpočet frakční anizotropie (FA) ve voxelech. Dále byla provedena 
TBSS (Tract-based spatial statistics) a pravděpodobnostní traktografie. 
Celkově tedy analýza probíhala tak, ţe pomocí fMRI byly nalezeny oblasti 
aktivované během sekvencování pohybŧ (seed regiony). Následná traktogra-
fie odhalila voxely signifikantně spojeny se seed oblastmi, byla vytvořena 
maska anatomické konektivity motorického systému zapojeného v sekvenco-
vání pohybŧ. Pomocí TBSS byly hodnoceny skupinové rozdíly ve FA a kore-
lace s celkovým skórem NSS.  

Výsledky 
Nebyly nalezeny ţádné signifikantní rozdíly ve věku či pohlaví u pacientŧ a 
zdravých dobrovolníkŧ. Prŧměrné skóre NSS u pacientŧ bylo 3,6 (SD=2,731), 
u dobrovolníkŧ bylo 0. 
U 1 pacienta byla zjištěna akatizie, u 8 pacientŧ byly diagnostikovány extra-
pyramidové příznaky dle Simpson-Angus scale. Nebyla zjištěna korelace 
mezi extrapyramidovými příznaky a měkkými neurologickými příznaky.  
Dle fMRI došlo během sekvencování pohybŧ k aktivaci dorsolaterálního 
prefrontálního kortexu, senzorimotorického kortexu a cerebela (Obr. 1).  

Obr. 1. Výsledky fMRI během provádění netriviální sekvence po-
hybů. 

 
 
Traktografie umoţnila zobrazení vláken mezi suplementární motorickou 
areou, motorickým kortexem a cerebelem, viz Obr. 2. 
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Obr. 2. Traktografie během sekvencování pohybů. 

 
 
U pacientŧ bylo nalezeno signifikantní sníţení hodnot FA bílé hmoty hlavně 
v levém frontálním a parietálním laloku, viz Obr. 3. 

Obr. 3. Změny frakční anizotropie (FA) u pacientů se schizofre-
nií. 
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Aplikace masky traktŧ motorického systému na výsledky TBSS odhalila roz-
díly FA mezi pacienty a kontrolní skupinou. Pravděpodobnostní traktografie 
nalezla propojení mezi oblastmi aktivovanými při motorickém úkolu, která 
probíhají oblastmi změněnými u schizofrenie (Obr. 4).  

Obr. 4 Aplikace masky traktů motorického systému na výsledky 
Tract-based spatial statistics. 

 
 
Tíţe NSS negativně koreluje s hodnotami FA traktŧ, které propojují senzori-
motorické a kognitivní oblasti, viz Obr. 5. 

Obr. 5. Negativní korelace mezi FA a NSS. 
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Závěr 
Dle fMRI dochází při provádění sekvencí pohybŧ k aktivaci dorzolaterálního 
prefrontálního kortexu, senzori-motorického kortexu a cerebela. S vyuţitím 
výsledkŧ fMRI je moţné detekovat trakty bílé hmoty mezi hlavními kortikál-
ními a cerebelárními oblastmi aktivovanými při sekvencování pohybŧ. Tímto 
zpŧsobem je moţné studovat strukturální konektivitu funkčně relevantních 
oblastí. Multimodální analýza ukázala vztah mezi funkčním postiţením a 
narušením anatomické konektivity mozku u schizofrenie. Bylo zjištěno, ţe 
narušení integrity traktŧ bílé hmoty je přítomno i mezi oblastmi zapojenými 
do zpracování sekvencování pohybŧ. Dále se zdá, ţe tíţe měkkých neurolo-
gických příznakŧ souvisí s integritou traktŧ bílé hmoty mozku relevantních 
pro motorický systém. Demonstrovaná metodika se zdá být vhodnou pro 
studium konektivity mozku u schizofrenie. 
 
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR9855-4. 
 

ZVÝŠENÉ ZRAKOVÉ EVOKOVANÉ ODPOVEDE NA VYSOKO-
FREKVENČNÉ PODNETY V AKÚTNEJ EPIZÓDE SCHIZOFRÉNIE 

I. Riečanský1,2, T. Kašpárek3, J. Řehulová3, S. Katina1,4, R. Při-
kryl3 
1Laboratórium kognitívnej neurovedy, Ústav normálnej a patologickej fy-
ziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika; 
2SCAN-Unit, Ústav klinickej, biologickej a diferenciálnej psychológie, Fa-
kulta psychológie, Univerzita Viedeň, Rakúsko; 3Psychiatrická klinika, Le-
kárska fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika; 4Katedra 
aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky, Univerzita Komenského Bratislava, Slovenská republika 

Summary 
VISUAL EVOKED RESPONSES TO GAMMA-FREQUENCY FLICKER ARE 
ENHANCED IN ACUTE SCHIZOPHRENIA  
Aims and methods: Disturbances of visual perception, such as illusions and 
hallucinations, are a hallmark of psychotic disorders. In perceptual proc-
esses, synchronous neuronal activity in gamma frequencies (> 30 Hz) is con-
sidered to play a major role. Steady-state visual evoked potentials (ssVEP) 
allow for testing the ability of the visual cortex to support synchronous neu-
ral responses to periodically flickering light. We employed photic stimulation 
at 40 Hz in order to specifically drive cortical gamma synchrony. Results: In 
acute schizophrenia patients, compared to healthy control subjects, we found 
significantly increased evoked synchrony at 40 Hz, but decreased synchrony 
in the alpha band (8-13 Hz). Linear decomposition of ssVEP waveforms 
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separated the activity of independent neural sources and revealed their dif-
ferent dynamics in the patients and the controls. Conclusion: The results 
indicate an aberrant processing of transient visual events in acute schizo-
phrenia. This may underlie the propensity to form false representations of 
the external reality. 
Supported by VEGA 2/0023/10. 
Key words: visual evoked potentials, steady-state potentials, photic driving, 
phase locking, synchrony 
 
Ciele 
Poruchy zrakovej percepcie sú charakteristickým symptómom psychotických 
porúch. Výskumy svedčia o tom, ţe v procesoch zrakovej percepcie zohráva 
dôleţitú úlohu synchronizácia neuronálnej aktivity vo frekvenciách pásma 
gama (> 30 Hz). Steady-state zrakové evokované potenciály umoţňujú posú-
diť funkčný stav zrakovej kôry a jej schopnosť synchronizovať aktivitu 
s periodickým svetelným podnetom. V našej štúdii sme pouţili zrakovú sti-
muláciu s frekvenciou 40 Hz, s cieľom špecificky testovať synchronizáciu 
neuronálnych odpovedí v pásme gama u pacientov s akútnou epizódou schi-
zofrénie.  

Metódy 
Vyšetrili sme 15 hospitalizovaných pacientov (6 ţien, vek 26 ± 6 r., priemerné 
trvanie poruchy 5,5 r., všetci liečení antipsychotikami) a 13 zdravých osôb (5 
ţien, vek 28±7 r.). Vyšetrovaným osobám sme prezentovali 75 epoch dvojse-
kundovej fotickej stimulácie s frekvenciou 40 Hz s dvojsekundovou pauzou 
medzi epochami. Počas stimulácie sme zaznamenávali EEG z 19 štandard-
ných zvodov podľa systému 10-20. EEG signál bol hodnotený časovo-
frekvenčnou analýzou (rýchla Fourierova transformácia v pohyblivom okne). 
Pomocou indexu fázovej synchronizácie sme kvantifikovali mieru zhody fázy 
EEG signálu medzi jednotlivými epochami fotostimulácie.  

Výsledky 
V porovnaní so zdravými jedincami sme u pacientov zaznamenali vyššiu 
synchronizáciu evokovaných odpovedí vo frekvencii 40 Hz, avšak niţšiu syn-
chronizáciu vo frekvenciách pásma alfa (8-13 Hz). Rozdiely v pásme gama 
boli maximálne nad zadnými oblasťami kôry, rozdiely v pásme alfa boli naj-
výraznejšie nad centrálnymi a prednými oblasťami. Rozdiely medzi skupi-
nami boli zrejmé predovšetkým v časovom úseku krátko po začiatku fotosti-
mulácie (0-300 ms). Pomocou lineárnej dekompozície rovnováţnych poten-
ciálov (metódou analýzy nezávislých komponentov) sme odhalili rozdielnu 
dynamiku kortikálnych odpovedí u zdravých jedincov a pacientov.  
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Záver 
Naše výsledky naznačujú, ţe akútna epizóda schizofrénie je spojená so zme-
nami v spracovaní zrakových podnetov. To môţe prispievať k tvorbe faloš-
ných zrakových reprezentácií v mozgu, ktoré sú podkladom kvalitatívnych 
porúch vnímania. 
 
Podporené grantom VEGA 2/0023/10. 
 

ALZHEIMEROVA PORUCHA, DEPRESIVNÍ PORUCHA A ZMĚNY 
V NITROBUNĚČNÝCH SIGNÁLNÍCH CESTÁCH 

Z. Fišar1, R. Jirák1, J. Pláteník2, L. Wenchich3, R. Buchal2, 
E. Kitzlerová1, M. Zvěřová1, J. Hroudová1, J. Raboch1 
1Psychiatrická klinika, 2Ústav lékařské biochemie, 3Klinika dětského a do-
rostového lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeo-
becná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 

Summary 
ALZHEIMER‘S DISEASE, DEPRESSIVE DISORDER AND CHANGES IN 
INTRACELLULAR SIGNALLING PATHWAYS 
Several competing hypotheses exist trying to explain the cause of the Alz-
heimer‘s disease, e.g. acetylcholinergic, β-amyloid, tau protein, demyelina-
tion or oxidative stress hypothesis. Events triggering neuron degeneration 
include disruption of the intracellular calcium ion homeostasis, increased 
production of reactive oxygen species and induction of apoptosis. Mitochon-
drial dysfunctions, as well as various inflammatory processes or alterations 
in the activity of neurotrophic factors have been described both in Alz-
heimer‘s disease and in depression. The aim of present study is to discover 
the relation between biochemical parameters related to monoaminergic sys-
tem, neuroplasticity and mitochondrial functions in patients with diagnosis 
of Alzheimer‘s disease, depressive disorder and in controls subjects. 
 
Úvod 
Poznání neurochemických signálních cest a jejich propojení na nitrobuněčné 
úrovni je nezbytné pro pochopení normálních a narušených funkcí centrál-
ního nervového systému. Jednotlivé signální cesty spolu interagují a vytváře-
jí tak nitrobuněčný signální systém, který neuronŧm umoţňuje zpracovat 
signály od rŧzných neurotransmiterových systémŧ a je zahrnut v regulaci 
neuroplasticity a odezvě na stres. Narušený energetický metabolismus, glu-
tamátová neurotoxicita a další procesy vedoucí k poškození a smrti neuronŧ 
jsou zřejmě zahrnuty v patogenezi řady psychiatrických a neurodegenerativ-
ních poruch.  
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Mechanismy vzniku Alzheimerovy choroby (AD) ani mechanismy vzniku 
poruch nálady nejsou dostatečně známy. Procesy spouštějící neurodegenera-
ci zahrnují narušení nitrobuněčné kalciové homeostaze, zvýšenou produkci 
reaktivních forem kyslíku a dusíku a indukci apoptózy. Současný pohled na 
molekulární mechanismy provázející depresi a její léčbu daleko překračuje 
klasickou monoaminovou hypotézu, resp. rozšiřuje ji o mnoho neurobiolo-
gických procesŧ měnících strukturální i funkční neuroplasticitu, jako jsou 
genová exprese, nitrobuněčný přenos signálu, cytokiny a neurotrofní faktory. 
Řada těchto a souvisejících procesŧ se pravděpodobně uplatňuje jak v pato-
genezi deprese, tak AD. Procesy vedoucí k narušení synaptické plasticity a 
její obnově jsou pro buňku energeticky velmi náročné, coţ implikuje moţnou 
úlohu mitochondrií. Mitochondriální dysfunkce jsou zřejmě zahrnuty nejen 
v patogenezi Alzheimerovy, Parkinsonovy i Huntingtonovy nemoci, ale i 
u psychiatrických poruch jako je schizofrenie, deprese a bipolární afektivní 
porucha (Hroudová and Fišar, 2011). 

Cíle 
Cílem naší práce bylo změřit a porovnat aktivity a koncentrace rŧzných slo-
ţek membránových a nitrobuněčných signálních cest měřitelných v periferní 
krvi osob: 
1. s počínající Alzheimerovou poruchou chorobou bez příznakŧ deprese; 
2. s počínající Alzheimerovou poruchou chorobou s příznaky deprese; 
3. s depresivní epizodou; 
4. zdravých kontrol. 

Metody 
V periferní krvi zdravých kontrol, osob s AD a osob s depresivní epizodou 
jsme měřili parametry vztaţené přímo či nepřímo k monoaminergnímu sy-
tému (uptake serotoninu, aktivita monoaminoxidázy B, koncentrace homo-
cysteinu, kortizolu prolaktinu a melatoninu), k buněčné plasticitě (tran-
skripční faktor CREB, neurotrofní faktor BDNF, glykogensyntázakináza 3) a 
k mitochondriálním funkcím (aktivita citrátsyntázy a komplexŧ I, II, III, IV 
elektronového transportního řetězce, respirační rychlost mitochondrií). 
Kognitivní poškození u osob s AD bylo kvantifikováno testem MMSE (mini-
mental state examination) a diagnóza byla potvrzena počítačovou tomografií 
mozku. Tíţe deprese osob s AD byla hodnocena pomocí geriatrické depresiv-
ní škály (GDS), u osob bez AD Hamiltonovou škálou pro depresi (HRSD-21) 
a dalšími testy. 

Výsledky 
Naše výsledky ukazují, ţe při Alzheimerově chorobě je významně sníţena 
aktivita citrátsyntázy a koncentrace GSK-3, a to bez ohledu na přítomnost 
příznakŧ deprese. Rovněţ u depresivních osob bez AD je aktivita citrátsyntá-
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zy a koncentrace GSK-3 sníţena. Pro osoby s depresivní poruchou jsme pozo-
rovali výraznější sníţení aktivity komplexu II dýchacího řetězce, neţ u osob 
s AD. Parametrem nejcitlivějším na podávání antidepresiv byl komplex I. 
Zvýšení plazmatických koncentrací kortizolu bylo pozorováno jak při samot-
né depresivní poruše, tak při AD s depresí i bez deprese. Naše měření potvr-
dila zvýšené koncentrace homocysteinu u osob s AD, ale nikoli u depresiv-
ních osob bez AD.  

Závěry 
Nejvýznamnějším výzkumným směrem v molekulární psychiatrii posledních 
let je hledání biologických znakŧ vyuţitelných pro diagnostiku duševních a 
neurodegenerativních onemocnění a pro predikci účinnosti farmakoterapie. 
Kromě známých monoaminových mechanismŧ je přitom pozornost věnová-
na i mechanismŧm glutamátovým a neuropeptidovým. V naší práci jsme při 
Alzheimerově chorobě a depresivní poruše analyzovali změny biochemických 
parametrŧ měřitelných v periferní krvi, které mohou souviset s narušením 
neuroplasticity. Existence kříţových propojení mezi nitrobuněčnými signál-
ními cestami (Fišar and Hroudová, 2010) znamená, ţe změny neuroplasticity 
mohou být vyvolány v rŧzných místech rŧzných signálních cest a ţe terapeu-
tická strategie léčby nemocí provázených narušením neuroplasticity by měla 
být zaměřena na více cílŧ a mechanismŧ v těchto signálních cestách. V sou-
časné době se výzkum zaměřuje především na transkripční faktor CREB, 
neurotrofin BDNF, antiapoptotický faktor Bcl-2, glykogensyntázukinázu 3, 
polynenasycené mastné kyseliny, kortizol, melatonin, cytokiny, katechol-O-
metyltransferázu, monoaminoxidázu, cytochromy P450, homocystein, pře-
našeč pro serotonin, ATPázy, mitochondriální dysfunkce, reaktivní formy 
kyslíku, oxid dusnatý, cytoplazmatické kalcium a kalmodulin, membránový 
potenciál a další (Fišar and Raboch, 2008).  
Práce byla podpořena výzkumným záměrem Ministerstva školství, mládeţe a 
tělovýchovy MSM0021620849. 
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238 

GENETICKÉ SOUVISLOSTI OSAMĚLOSTI U GERIATRICKÝCH 
PACIENTŮ 

H. Kuţelová, R. Ptáček, M. Macek Jr., N. Bílá  
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká re-
publika; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika 

Summary 
GENETICAL RELATIONS OF SOCIAL LONELINESS IN GERIATRIC PA-
TIENTS  
Abstract: Loneliness affects both psychical and physical health and among 
geriatric patients can be serious. Social loneliness, anxiety-related personal-
ity traits, risk of developing depression could be associated with a functional 
variant in the serotonin transporter 5-HTTLPR associated with changes of 
serotonin transporter activity. The aim of the study was to found possible 
differences in distribution of variants in two groups of geriatric patients (av-
erage age 80 years). Group of 300 probands were examined for 5-HTTLPR 
variants. Two groups were defined – ambulatory (apparently healthy, 65 
males and 70 females) and non-ambulatory (have no people who could take 
care about them, having chronic diseases and depend on geriatric care, 85 
males and 80 females) people. Bialelic and trialelic dividing of 5-HTTLPR 
was considered. A significant difference was found in allele distribution of 5-
HTTLPR in two groups of patients. Ambulatory group of patients had higher 
occurrence of L allele and also LA allele. The results of the study suggest that 
social loneliness may have some personality predictors that may have its 
genetical correlates. 
Key words: 5-HTTLPR, serotonine transporter gene, polymorphism, gene 
variants, social loneliness 
 
Úvod 
Serotonin hraje dŧleţitou roli v patofyziologii některých psychických poruch, 
jak jsou např. afektivní poruchy, poruchy nálad, závislosti, ale spojován je 
také s vyšší osamělostí (Caspi et al., 2003). Gen pro serotoninový transport 
je v této souvislosti rozsáhle studován (Kuţelová et al., 2010). Gen pro sero-
toninový transportér, lokalizován na 17q11.1–q12, vykazuje délkové polymor-
fismy (5-HTTLPR), v závislosti na počtu obsaţených repetic – krátký S a 
dlouhý L. Krátká variant genu je spojena niţší transkripční účinností a niţ-
ším reuptake serotoninu. Další variantou spojenou s niţší účinností je pří-
tomnost SNP – jednonukleotidové záměny (LA, LG).  
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Cíle 
Porovnat výskyt variant 5-HTTLPR u dvou skupin geriatrických pacientŧ – 
skupiny sociálně osamělé, chronicky nemocné, odkázané na péči LDN, a 
skupiny mající rodinné zázemí, s běţnými chorobami. 

Metody 
Vzorky DNA byly získány od 109 ţen (n = 109, prŧměrný věk = 83.3 let, SD = 
4.7, rozpětí= 75–101 let) a 109 muţŧ (n = 109, prŧměr = 83.0 let, SD = 4.2 
let, rozpětí = 75–95 let; t-test, P = 0.57). Jednu skupinu (A) tvořili relativně 
zdraví jedinci, bez potřeby psychiatrické péče, dlouhodobé péče, s dostateč-
ným sociálním zázemím, druhou skupinu (N) pacienti z oddělení LDN, oká-
záni na nemocniční péči, bez dostatečného sociálního zázemí, s chronickými 
chorobami. U vzorkŧ DNA byly stanoveny varianty 5-HTTLPR. Bylo zvaţo-
váno dvojalelické (L nebo S varianta) i trojalelické rozlišení (přítomnost SNP 
– LA nebo LG). 

Výsledky 
Mezi dvěma skupinami pacientŧ byl nalezen významný rozdíl v distribuci 
genových variant. Ve skupině pacientŧ A se vyskytovala více alela L a LA – 
varianty spojované s vyšší transkripční účinností. Rozdíly byly patrné zejmé-
na ve skupině ţen. Vyšší výskyt genotypu S/S se vyskytoval u pacientŧ ve 
skupině N. Z hlediska trojalelického rozlišení se pak u této skupiny více vy-
skytovaly genotypy SA/SA a LA/SA. Ve skupině A se více vyskytoval genotyp 
LA/LG.  

Závěr 
Mezi skupinami geriatrických pacientŧ byl nalezen rozdíl ve výskytu genetic-
kých variant 5-HTTLPR. U skupiny N (skupina sociálně osamělá) se zvýšeně 
vyskytovaly varianty spojené s niţší transkripční účinností (S a LG). Na zá-
kladě předchozích studií tyto výsledky poukazují na moţnost souvislosti genu 
pro serotoninový transportér se sociální osamělostí. 
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VARIABILITA SRDEČNÍHO RYTMU A DISOCIACE U PACIENTŮ 
S PANICKOU PORUCHOU 

T. Divéky1,2, D. Kamarádová1,2, A. Grambal1,2, K. Látalová1,2, 
J. P. Praško1,2,3,4, H. Velartová1, A. Sandoval1,2 
1Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika; 2Lékař-
ská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika; 3Psychiat-
rické centrum Praha, Česká republika; 4Centrum neuropsychiatrických 
studii, Praha, Česká republika 

Summary 
HEART RATE VARIABILITY AND DISSOCIATION IN PATIENTS WITH 
PANIC DISORDER 
Dissociation and depersonalization are conditions often described by pa-
tients suffering from panic disorder. Dissociation is described as a discon-
nection from self thoughts and perception. The main problem with dissocia-
tion and depersonalization may be in less therapeutical – psychopharma-
cological or psychotherapeutical response in treatment of panic patients. 
Low heart rate variability, which represents the dominance of sympaticus, 
can be seen in patients suffering from panic attacks. In this case of sympati-
cus dominance, the patients are at higher risk of cardiovascular diseases. The 
goal of our research is to find if there is a relation between heart rate vari-
ability and dissociation in patients suffering from panic disorder. We use 
various psychological scales and questionnaires, especially the D.E.S scale to 
measure the degree of dissociation and a biofeedback system to obtain the 
heart rate variability frequencies. Results will be presented on the poster 
section, because of obtaining the data. 
 
Úvod 
Panická porucha patří mezi spektrum úzkostných poruch jako jedna z nejčas-
tějších. Projevuje se záchvaty enormní úzkosti, která není omezena na ţád-
nou konkrétní situaci. Prŧběh záchvatŧ bývá doprovázen intenzivními soma-
tickými potíţemi, jako je palpitace, hyperventilace, bolesti v oblasti hrudní-
ku, pocity dušení, pocení, třes, pocity derealizace a depersonalizace. Mŧţou 
se objevit pocity na zvracení, nebo prŧjem, případně i rozmazané vidění. 
Záchvat doprovází i negativní psychické proţitky, jako např. strach ze smrti, 
kolapsu, strach ze zešílení, úzkostné myšlenky. 
Trvání záchvatu obvykle nepřesáhne časový interval 5 – 20 minut, výjimečně 
mŧţe záchvat přetrvat i dvě hodiny. Vesměs se záchvaty paniky objevují přes 
den, nicméně u třetiny jedincŧ trpících panickou poruchou se mŧţou objevit 
ve spánku. Věkově je panická porucha ohraničena intervalem 15 – 24 a 45 – 
54 let (Seifertová et al., 2008).  
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Postiţení, kteří se poprvé setkali se záchvatem, jsou proţitky otřeseni a 
v zásadě pak podstupují řadu zejména kardiologických vyšetření, ovšem bez 
patologického nálezu. To je víc znejišťuje a vede k vyhledávání dalších a dal-
ších odborníkŧ a vyšetření. Doporučení k psychiatrickému vyšetření často 
ještě víc sniţuje compliance postiţeného s lékařem. U postiţených panickou 
poruchou se velice často rozvíjí po prodělaném záchvatu tzv. anticipační 
úzkost. Znamená, ţe postiţení se obávají dalšího záchvatu. Pokud se stane, ţe 
k záchvatu došlo třeba v autobuse, vlaku, v supermarketu nebo v zácpě na 
silnici, rozvíjí se u postiţených panickou poruchou také agorafobie, která 
anticipační úzkost jenom umocňuje. Postiţení se pak snaţí vyhýbat místŧm, 
kde k záchvatu paniky došlo, nebo potřebují společníka, aby byli schopni 
situaci zvládnout.  
Disociativní stavy, zejména pocity derealizace a depersonalizace se poměrně 
často objevují v spektru symptomŧ u panické poruchy. (Pastucha et al., 
2009). Problém disociativních symptomŧ spočívá hlavně v redukci terapeu-
tické odpovědi jak na farmakoterapii, tak na psychoterapii (Gulsun et al., 
2007). Charakteristickým proţitkem depersonalizace je vnímání odpojení od 
vlastních myšlenek a proţitkŧ. U derealizace je to proţitek jako by se veškeré 
dění kolem člověka odehrávalo ve filmu. Nízká variabilita srdeční frekvence 
(zejména dominance sympatiku) je jedním z dŧleţitých faktorŧ, které mŧ-
ţeme sledovat u jedince s panickou poruchou. Sledování její změny mŧţeme 
vyuţít pro posuzování úspěšnosti terapie. 

Cíl 
Našim cílem je zjistit, jestli variabilita srdeční frekvence souvisí u pacientŧ 
s panickou poruchou a disociativní symptomatikou na začátku a na konci 
osmi týdenního terapeutického programu. 

Metody 
Do studie byli zařazeni ambulantně léčení pacienti s diagnózou panické po-
ruchy léčeni kognitivně behaviorální terapií. Intenzita proţívaných sympto-
mŧ byla měřena pomocí škál BDI, BAI, HAMA, PDSS, CGI, M.I.N.I a dalších. 
Míra disociace byla měřena pomocí škál S.D.Q. a DES. Variabilita srdečního 
rytmu byla měřena pomocí přístroje ProComp Infinity. Naměřené výsledky 
budou porovnány se skupinou ambulantních pacientŧ s panickou poruchou 
nezařazených do terapeutického programu. 

Výsledky 
Budou prezentovány v rámci sekce prezentace posteru na konferenci, aktuál-
ně probíhá další sbírání dat. 
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Závěr 
Studie si klade za cíl zjistit souvislost mezi variabilitou srdeční frekvence a 
disociativní symptomatikou u pacientŧ s panickou poruchou na začátku a na 
konci terapeutického programu. Výsledky budou prezentovány po statistic-
kém zpracování dat v rámci sekce prezentace posteru. 
Podpořeno projektem IGA MZ ČR NS 10301-3/2009 
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AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM U EUTHYMNÍCH PACIENTŮ 
S BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHOU 

K. Látalová1, J. Praško1, T. Divéky1, A. Grambal1, D. Kamarádo-
vá1, H. Velartová1, J. Salinger2, J. Opavský3 
1Klinika Psychiatrie FNOL a LF UP v Olomouci, Česká republika; 2Katedra 
biomechaniky a technické kybernetiky FTK UP v Olomouci, Česká republi-
ka; 3Katedra fyzioterapie FTK UP v Olomouci, Česká republika 

Summary 
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PATIENTS WITH BIPOLAR AFFEC-
TIVE DISORDER 
Background: Autonomic nervous system (ANS) dysfunction and reduced 
heart rate variability (HRV) have been reported in a wide variety of psychiat-
ric disorders, but have not been well characterized in bipolar patients in re-
mission. We recorded cardiac activity and assessed HRV in bipolar outpa-
tients in remission.  
Aims: Ascertain if ANS decrease with the age of the patient; ascertain rela-
tion between activity of ANS and level of dissociation, and other components 
(age of patients, and age of disorder, dosage of psychotropic medication) 
Methods: Autonomic nervous system (ANS) has been evaluated during or-
thostatic change in three positions (1- lie down 5 minutes, 2 – stand up 5 
minutes, 3 – lie down 5 minutes). The functioning of the ANS has been 
measured by the diagnostic systems that are using the power spectral analy-
sis which quantifies the heart rate variability (HRV) was assessed using time 
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domain, frequency domain, and nonlinear analyses in 23 bipolar patients in 
remission.  
Results: We found highly statistically significant negative correlations be-
tween level of dissociation measured by DES and most of parameters of ANS. 
We found negative correlations between the age of the patient and activity of 
ANS, and negative correlations between activity of ANS and duration and 
onset of disorder. 
Conclusions: Autonomic dysregulation is associated with bipolar disorder in 
remission and has relation to level of dissociation and probably to age of 
patients and age of onset and duration of disorder. 

Souhrn 
Před lety se řada pokusŧ a studií snaţili odhalit fyziologické abnormality, 
které by bylo moţné přičíst na vrub špatné vagální funkci nebo špatné funkci 
sympatického nervového systému. Tyto funkce byly zkoumány pomocí ana-
lýzy variability srdečního rytmu. Zvláště úspěšným nástrojem pro tento vý-
zkum je spektrální analýza elektrokardiogrmau (EKG), kdy lze odhalit auto-
nomní nestabilitu u rŧzných klinických poruch. (Akselrod er al. 1981; Po-
mernz et al, 1985; Ponikowski et al, 1997; Bernston et al. 1997) 
Předpokladem naší studie byly zprávy o tom, ţe dysfunkce autonomní nervo-
vého systému (ANS) a sníţená variability srdeční frekvence (HRV) byly hlá-
šeny u nejrŧznějších psychiatrických poruch, ale nebyly dosud zkoumány 
u bipolárních pacientŧ v remisi. 
Cílem studie bylo zjistit, zda aktivita ANS klesá s věkem pacienta; zjistit 
vztah mezi aktivitou ANS a mírou disociace a dalších proměnných (věk paci-
entŧ, a stáří poruchy, dávka psychofarmaka). 
Byla pouţita metoda, kterou byl autonomní nervový systém hodnocen v prŧ-
běhu ortostatické změny ve třech polohách (1. – 5 minut vleţe, 2. – 5 minut 
ve stoji, 3. – 5 minut vleţe). Funkce ANS byla měřena diagnostickým systé-
mem, který vyuţívá spektrální analýzu pomocí které je kvantifikována HRV- 
heart rate variability. Nelinerání analýzou byly hodnoceny časové a frek-
venční oblasti u 23 pacientŧ s bipolární poruchou v remisi. 
Výsledky studie ukazují na vysoce statisticky významný negativní korelace 
mezi úrovní disociace měřenou pomocí dotazníku DES a většinou parametrŧ 
ANS. Našli jsme negativní korelaci mezi věkem pacientŧ a aktivitou ANS, a 
negativní korelaci mezi aktivitou ANS, věkem nástupu onemocnění a jeho a 
délkou. 
Závěrem bylo zjištěno, ţe autonomní dysregulace je spojena s bipolární po-
ruchou v remisi a má vztah k úrovni disociace a pravděpodobně i k věku pa-
cientŧ a věku nástupu onemocnění a trvání poruchy. 
 
Podpořeno grantem IGA MZČR: NT11047-4/2010 



 

244 

Literatura 
Agelink MW, Klimke A. Cordes J, Sanner D, Kavuk I, Malessa R, Klieser E, 
Baumann B. A functional-structural model to understand cardiac autonomic 
nervous system (ANS) dysregulation in affective illness and to elucidate the 
ANS effects of antidepressive treatment. Eur J Med Res. 2004 26;9(1):37-50. 
 

Berntson GG, Bigger JT Jr, Eckberg DL et al. Heart rate variability: Origin, 
methods, and interpretive caveats. Psychophysiology 1997; 34: 623–648. 
 

Grasso R, Schena F, Gulli G, Cevese A. Does low-frequency variability of 
heart period reflect a specific parasympathetic mechanism? Journal of the 
Autonomic Nervous System 1997;63:30–38. 
 

Malliani A, Pagani M, Lombardi F, Cerutti S. Cardiovascular neural regula-
tion explored in the frequency domain. Circulation 1991;84:482–492. 
 

Pagani M, Lombardi F, Guzzetti S et al. Power spectral density of heart rate 
and arterial pressure variability as a marker of sympatho-vagal interaction in 
man and conscious dog. Circ Res 1986; 59: 178–193. 
 

Perlitz V, Lambertz M, Cotuk B, Grebe R, Vandenhouten R, Flatten G, Pet-
zold ER, Schmid-Schönbein H, Langhorst P. Cardiovascular rhythms in 
the 0.15 Hz band: common origin of identical phenomena in man and dog 
in the reticular formation of the brain stem? Pflügers Archiv – European 
Journal of Physiology 2004;448:579–591. 

  



 

245 

KLINICKÉ PRÁCE 
 
RYCHLOST NÁSTUPU ANTIPSYCHOTICKÉHO ÚČINKU U POČÁ-
TEČNÍCH STÁDIÍ SCHIZOFRENIE 

M. Vrzalová, R. Přikryl 
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Česká republika 

Summary 
THE RESPONSE OF PATIENTS WITH FIRST EPISODES OF SCHIZO-
PHRENIA TO ANTIPSYCHOTIC TREATMENT 
The goal of our pilot prospective study was to discover the response of pa-
tients with first episodes of schizophrenia to the first antipsychotic therapy 
and to predict the effectiveness of the acute therapy according to the early 
response.  
14 patients with first episodes of schizophrenia from the Department of Psy-
chiatry of University Hospital Brno were included into the study. 
 We found out that the patients with first episodes of schizophrenia are 
highly reactive to the first antipsychotic treatment. The most noticeable im-
provement of clinical symptoms happens during the first two weeks of the 
treatment. An early response after the second week of the therapy predicts 
the response after the fourth week of the therapy. It means that some pa-
tients would profit if the antipsychotics were changed earlier than it is rec-
ommended in current schizophrenia treatment guidelines. 
 
Úvod 
Prakticky všechna vodítka léčby schizofrenie doporučují setrvat na medikaci 
konkrétním antipsychotikem alespoň po dobu čtyř nebo šesti týdnŧ před 
jejich záměnou. V minulých letech avšak bylo publikováno několik studií, 
které teorii o pozdním nástupu účinku antipsychotik vyvracejí.  
Agid et al, 2003, provedl meta-analýzu (N=7450) u pacientŧ se schizofren-
ním onemocněním, do které zahrnul kontrolované, dvojitě slepé studie zabý-
vající se antipsychotickým účinkem během prvních 4 týdnŧ léčby. Zkoumán 
byl efekt typických i atypických antipsychotik. Tato metaanalýza ukázala, ţe 
zlepšení klinického stavu pacientŧ bylo signifikantně vyšší v prvních dvou 
týdnech oproti třetímu a čtvrtému týdnu. Pokles v hodnotících škálách (Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS), Positive and Negative Syndrom Scale 
(PANSS)) v prvním týdnu byl téměř třikrát vyšší neţ ve třetím a čtvrtém týd-
nu. 
Leucht et al, 2005, provedl post hoc analýzu ze sedmi randomizovaných, 
dvojitě slepých studií (N=1708) zabývajícími se účinností amisulpridu 
u akutně nemocných pacientŧ se schizofrenním onemocněním. V této studii 
se Leucht vyhnul některým metodologickým limitacím, které měla studie 
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Agida (např. příliš heterogenní soubor). Soustředil se navíc i na léčbu po 
dobu celého jednoho roku. Výsledky z této analýzy opět ukazují, ţe efekt an-
tipsychotické léčby během prvních dvou týdnŧ (pokles BPRS o 32,1%) byl 
vyšší neţ během dalších dvou týdnŧ (pokles BPRS o 12,5%). Dále se ukázalo, 
ţe pokles BPRS škály během prvních 4 týdnŧ léčby byl signifikantně vyšší 
neţ další pokles během zbytku roku. 68% z celkové BPRS a 70% z pozitivních 
symptomŧ BPRS pokleslo během prvních 4 týdnŧ léčby. Nicméně PANSS 
skóre klesalo po celou dobu jednoho roku. 
Bylo publikováno několik prací, které zkoumají predikci terapeutické odpo-
vědi v prvních dnech nebo týdnech léčby na pozdější klinický stav.  
Kinon et al, 2008, ve své prospektivní, randomizované, dvojitě slepé studii 
(N=628) s flexibilním dávkováním konstatoval, ţe časná response (2 týdny 
od zahájení léčby) predikuje pozdější responsi (12 týdnŧ od zahájení léčby). 
Dále, ţe přechod na jiné antipsychotikum u časných non-respondérŧ je lepší 
strategie neţ setrvání na pŧvodním léku. Pacienti s diagnózou schizofrenie 
nebo schizoafektivní poruchy byli léčeni zpočátku risperidonem. Časná re-
sponse byla definována jako 20% pokles PANSS po 2 týdnech terapie. Časní 
respondéři pokračovali v terapii risperidonem. Časní non-respondéři byli 
rozděleni na dvě (1:1) skupiny – první pokračovala v terapii risperidonem, 
u druhé byl risperidon zaměněn za olanzapin. Na konci studie (po dalších 10 
týdnech léčby) risperidonoví časní respondéři vykazovali signifikantně vyšší 
pokles PANSS škály (p<0,01). Časná response/nonresponse se tedy ukázala 
jako vysoce prediktivní marker dalšího klinického vývoje. Záměna risperido-
nu za olanzapin po 2. týdnu léčby vedla k signifikantně větší redukci PANSS 
(p=0,02) a depresivních symptomŧ (p=0,004).  
První studii zabývající se predikcí časného efektu na pozdější vývoj u prvních 
epizod schizofrenie publikoval Stauffer et al, 2011. Zkoumal, zda časná re-
sponse (na konci 2. týdne léčby, za responsi se povaţuje pokles PANSS mi-
nimálně o 26,2%) predikuje pozdní responsi (na konci 12. týdne, pokles 
PANSS o 40%), případně remisi (pokles PANSS o 50%). Pacienti byli léčeni 
haloperidolem nebo olanzapinem. Na konci 2. týdne bylo 43% pacientŧ 
označeno jako časní respondéři. Nejvýraznější predikce byla zřejmá u non-
respondérŧ. Časná non-response predikuje pozdější non-responsi s vysokou 
specificitou (74%) a s vysokou negativní prediktivní hodnotou (80%). Závěr 
z této studie je, ţe stejně jako pro pacienty s dlouhodobou diagnózou schi-
zofrenie, platí i pro pacienty s první epizodou psychózy, ţe časná non-
response je významný prediktor pozdní non-response. Ale i v této studii byli 
pacienti před léčbou nemocní 1 – 1,5 roku a dosud není jasné, zda by pacienti 
v ranějším stadiu onemocnění reagovali stejně.  
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Cíle 
Cílem naší pilotní studie bylo zjistit, jaká je odezva na první podané antipsy-
chotikum u pacientŧ s první epizodou schizofrenie a současně se pokusit 
predikovat na základě časné reaktivity úspěšnost akutní léčby.  

Metodika 
Do zkoumaného souboru byli zahrnuti pacienti s první atakou schizofrenie 
dle MKN-10. Zařazení pacienti byli léčeni na Psychiatrické klinice LF MU a 
FN Brno v letech 2010 aţ 2011. Ţádný z pacientŧ nebyl v minulosti léčen 
antipsychotiky a nebyla u něj prokázána závislost na psychoaktivních lát-
kách. Rovněţ u nich nebylo diagnostikováno ţádné neurologické onemocnění 
a magnetická rezonance vyloučila přítomnost organického onemocnění moz-
ku. V rámci léčby pacienti absolvovali psychoterapeutické a ergoterapeutické 
aktivity v rámci reţimu uzavřeného psychotického oddělení. Antipsychoti-
kem první volby byl risperidon, který byl titrován do cílové terapeutické dáv-
ky o 1 mg za dva dny. Pokud ošetřující lékař z dŧvodu psychopatologického 
profilu onemocnění nasadil jiné antipsychotikum, bylo mu ponecháno. Povo-
lena byla přídatná medikace benzodiazepiny, hypnotiky a anticholinergními 
antiparkinsoniky na přechodnou, nezbytně nutnou dobu. Psychopatologie 
byla hodnocena pomocí škály PANSS, která byla administrována před zahá-
jením antipsychotické terapie a poté v intervalech sedmi dnŧ aţ do konce 
čtvrtého týdne. Hodnotiteli byli zaškolení psychiatři. Response byla defino-
vána jako minimálně 30% pokles celkového skóre škály PANSS v prŧběhu 
akutní léčby. Data byla popsána deskriptivní a zpracována neparametrickou 
statistikou. V případě vysazení antipsychotika před koncem sledovaného 
období, byla pouţita metoda LOCF (Last Observation Carried Forward). 

Výsledky 
1. Demografické údaje 
Do studie bylo celkově zařazeno 14 subjektŧ, z nichţ 10 splňovalo kritéria pro 
paranoidní schizofrenii, ostatní měli diagnostikovanou akutní polymorfní 
psychotickou poruchu s příznaky schizofrenie. Všichni zařazení pacienti byli 
muţského pohlaví o prŧměrném věku 24 let (14-37 let). Prŧměrná délka 
trvání příznakŧ onemocnění před zahájením léčby byla 4,37 měsíce (v roz-
mezí 4 dny – 12 měsícŧ). Prŧměrný body mass index byl 22,87 (16,67 – 
25,13). Během sledování byli pacienti léčeni antipsychotiky druhé generace, 
konkrétně risperidonem nebo olanzapinem. Jako první antipsychotikum byl 
pouţit risperidon u 11 pacientŧ, olanzapin u 3 pacientŧ. Vše v běţných účin-
ných dávkách, konečná dávka byla u risperidonu 3-6 mg, u olanzapinu 20-
30 mg. 
2. Míra response na terapii prvním antipsychotikem 
Na konci 4. týdne léčby bylo 71,4% pacientŧ (N=10) hodnoceno jako respon-
déři na léčbu, 28,6% (N=4) jako nonrespondéři. 
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3. Záměna antipsychotika 
U 35,7% (5/14) pacientŧ byla pro neúčinnost z rozhodnutí ošetřujícího lékaře 
provedena záměna prvního antipsychotika za jiné.  
4. Časový prŧběh změny celkového skóre škály PANSS 
Před zahájením léčby byly prŧměrné hodnoty škály PANSS: U všech pacientŧ 
93 bodŧ (67-123), u respondérŧ 93,8, u nonrespondérŧ 91,25. 

Tabulka 1: Procenta PANSS škály po prvním aţ čtvrtém týdnu: 
Pokud hodnotu PANSS před zahájením terapie bereme jako 
100%, poklesy po jednotlivých týdnech byly následující: 
 

 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 

Všichni pacienti 76% 63% 60% 59% 

Respondéří 76% 57% 51% 50% 

Nonrespondéři 77% 78% 82% 82% 

 

Obr. 1: Časový průběh poklesu PANSS škály v průběhu prvních 4 
týdnů při terapii prvním antipsychotikem: 
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5. Vztah mezi časnou změnou psychopatologie a mírou reaktivity na akutní 
léčbu 
- Srovnání velikostí poklesŧ škály PANSS na konci 1., 2. a 4. týdne mezi re-

spondéry a nonrespondéry: Signifikantní rozdíl se ukázal od 2. týdne. Tedy 
pozdější respondéři měli po 2. týdnu signifikantně větší pokles celkové 
psychopatologie neţ nonrespondéři. 

Po 1. týdnu tento rozdíl nebyl signifikantní. 
- Velikost poklesu PANSS po 2. týdnu korelovala s poklesem během 4 týdnŧ.  
Tato korelace se neprokázala mezi velikostí poklesu po 1. týdnu a poklesu 
během 4 týdnŧ. 
- Byl zjištěn signifikantní rozdíl (p=0.0433) mezi časnou responsí (pokles 

PANSS alespoň o 20%) po 2. týdnu a responsí po 4. týdnu (pokles PANSS 
o 30%). Tedy časná odpověď na léčbu definovaná minimálně 20% pokle-
sem celkového skóre PANSS predikuje responsi po 4. týdnu léčby. 

Závěr 
Pacienti s první epizodou schizofrenie se vyznačují vysokou reaktivitou na 
podané antipsychotikum.  
Nejmarkantnější zlepšení klinického stavu nastává během prvních dvou týd-
nŧ terapie. 
Časná odpověď na léčbu po 2. týdnu terapie definovaná minimálně 20% 
poklesem celkového skóre PANSS predikuje responsi po 4. týdnu léčby. 
Z toho by mohlo plynout, ţe v případě nedostatečné response na podané 
antipsychotikum nemá smysl setrvávat na pŧvodním léku 4-6 týdnŧ, jak 
doporučují současná vodítka léčby schizofrenie. Někteří pacienti by naopak 
mohli profitovat z dřívější záměny antipsychotik.  
 

BEZPEČNOST A ÚČINNOST ANTIPSYCHOTIKA SERDOLECT® 
V BĚŢNÉ KLINICKÉ PRAXI: VÝSLEDKY ČESKÉHO NATURALIS-
TICKÉHO SLEDOVÁNÍ  

R. Přikryl1,2, T. Kašpárek1,2, R. Hányš3, A. Dvořák3 
1CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, 
Brno, Česká republika; 2Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Česká 
republika; 3Lundbeck Česká republika, s.r.o 

Summary 
SAFETY AND EFFICACY OF SERDOLECT® IN THE GENERAL CLINICAL 
PRACTICE: RESULTS OF THE CZECH NATURALISTIC OBSERVATION 
The non-intervention, 6 month follow-up study with sertindole (Serdolect®) 
in regular clinical practice, supported by Lundbeck, Czech Republic, has 
been motivated by relatively little clinical experience with sertindole in the 
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Czech Republic. The purpose of the study was to evaluate the safety and tol-
erance of treatment with the product (Serdolect®) and to assess treatment 
efficacy while at the same time defining the factors associated with good 
treatment response to Serdolect® in patients with schizophrenia. 330 pa-
tients of middle age and with a slight predominance of women in total were 
successfully included in the analysis. Schizophrenia was diagnosed in three 
quarters of the patients (N=246). In terms of safety, no serious adverse ef-
fects were reported during the study. QTc interval extension occurred in 6 
patients, thus in 1.8 % of the whole set of enrolled patients. Adverse effects 
were reported in 6.1 % patients. Observed laboratory value levels remained 
unchanged during the follow-up; statistically significant weight reduction 
was found. In terms of efficacy, the therapy was terminated prematurely in 
3.1 % patients due to lack of efficacy; two thirds of the patients were evalu-
ated as responders to Serdolect®. Observational naturalist follow-up showed 
that treatment with Serdolect® is a safe and effective alternative to antipsy-
chotic therapy in patients with schizophrenia. 
Key words: efficacy, naturalistic, observational, safety, sertindole, Ser-
dolect®, survay  
 
Úvod 
Sertindol je třetím antipsychotikem druhé generace, které bylo po risperido-
nu a olanzapinu v roce 1997 schváleno v České republice pro léčbu schi-
zofrenního onemocnění. Terapeutickou účinnost sertindolu v léčbě schi-
zofrenie dokládají zejména pozitivní výsledky pěti randomizovaných, dvojitě 
zaslepených studií. Z pohledu neţádoucích účinkŧ je jednou z významných 
předností sertindolu nízké riziko indukce extrapyramidových příznakŧ (EPS) 
a hyperprolaktinémie. Z pohledu bezpečnosti je závaţným neţádoucím účin-
kem prodlouţení QTc intervalu. V krátkodobých studiích se prodlouţení QTc 
intervalu nad 500ms objevilo u 0,02% všech vyhodnocení a ani v jednom 
případě nevedlo ke vzniku Torsades de Pointes (TdP). Podezření na zvýšenou 
mortalitu při léčbě sertindolem vedlo k provedení osmi postmarketingových 
farmakoepidemiologických studií. Provedené studie dospěly rozdílným zpŧ-
sobem a u rŧzných skupin nemocných se schizofrenií ke shodnému závěru, 
ţe u sertindolu nebyla ve srovnání s dalšími antipsychotiky druhé generace 
prokázána vyšší celková mortalita či mortalita při srdečním selhání. Epide-
miologicky nebyl také u sertindolu doloţen vztah mezi prodlouţením Qtc 
intervalu a vznikem TdP nebo náhlým úmrtím v dŧsledku srdečního selhání. 
Nepříznivé okolnosti doprovázející uvedení sertindolu do klinické praxe zpŧ-
sobily, ţe je nepoměr mezi studiemi zaměřených primárně na jeho účinnost 
oproti rozsáhlému sledování bezpečnosti sertindolu. Poměrně nízké klinické 
zkušenosti se sertindolem v České republice byly dŧvodem provedení studie 
neintervenčního, šestiměsíčního sledování sertindolu (Serdolect®) v běţné 
klinické praxi za podpory firmy Lundbeck, Česká republika.  
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Cíl studie 
Cílem studie bylo zhodnotit 1) bezpečnost a snášenlivost léčby preparátem 
(Serdolect®) a 2) posoudit účinnost léčby včetně definování faktorŧ spoje-
ných s dobrou léčebnou odpovědí na preparát (Serdolect®) u pacientŧ se 
schizofrenií.  

Metodika 
Studie byla navrţena jako otevřené, naturalistické, neintervenční, post-
marketingové observační sledování o délce šesti měsícŧ, které bylo organizo-
váno firmou Lundbeck Česká republika, s.r.o. v letech 2007 aţ 2010. Byla 
schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Česká republika. Hlavním 
vstupním kritériem pro zařazení pacientŧ do studie byla diagnóza schizofre-
nie (F20 dle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize) s předchozím mini-
málně jedním neúspěšným terapeutickým pokusem s jiným antipsychotikem 
neţli sertindolem (Serdolect® firmy Lundbeck) v dostatečné denní dávce a 
době podávání. Studie obsahovala celkově pět kontrolních návštěv, při kte-
rých docházelo ke shromaţďování dat. Účinnost byla hodnocena pomocí 
škály CGI specifické pro schizofrenii (CGI-S), kde se vedle hodnocení celkové 
závaţnosti onemocnění, respektive celkového zlepšení od začátku léčby hod-
notily ve stejném smyslu zvlášť i dimenze pro pozitivní (halucinace, bludy, 
bizarní chování) a negativní (afektivní oploštění, abulie, anhedonie) příznaky 
schizofrenie. Poloţky škály CGI-S jsou kvantifikovány od 1 do 7 (7). Dobrá 
účinnost na léčbu (response) byla definována hodnotou 3 a méně na škále 
celkového CGI při poslední studijní návštěvě. Parametry bezpečnosti byly 
hodnoceny na základě hlášených neţádoucích účinkŧ a závaţných neţádou-
cích účinkŧ v prŧběhu sledování. Norma pro QTc interval na EKG byla méně 
neţ 450msec pro muţe, respektive 470 msec pro ţeny. Pokud byl QTc inter-
val delší, potom musela být léčba Serdolectem® ukončena, případně nebyla 
vŧbec zahájena. V rámci laboratorního vyšetření byly sledovány tyto parame-
try: HDL-cholestrol, LDL-cholesterol, celkový cholesterol, triglyceridy, gly-
kémie a prolaktin. Dále byly sbírány údaje o výšce, váze a obvodu pasu.  

Výsledky 
Do studie bylo celkově zařazeno 330 pacientŧ o prŧměrném věku 38,3 let 
(SD=12,9). Soubor tvořilo 175 ţen (53%) a 155 muţŧ (47%). Schizofrenie byla 
diagnostikována u 246 pacientŧ (74,5%). Celé sledování dle protokolu studie 
dokončilo 302 (91,5%) pacientŧ, účast byla předčasně ukončena u 28 (8,5%) 
pacientŧ. Nejčastějším dŧvodem předčasného ukončení sledování byla neú-
činnost medikace (10 pacientŧ: 3,1%) a nespolupráce (10 pacientŧ: 3,1%), v 6 
případech (1,8%) se jednalo o prodlouţení QTc intervalu a u dvou pacientŧ 
(0,6%) bylo sledování ukončeno pro neţádoucí účinky. Neţádoucí účinky 
byly hlášeny u 20 (6,1%) pacientŧ. V šesti případech se jednalo o jiţ zmíněné 
prodlouţení QTc intervalu, které vedlo k ukončení léčby sertindolem. Sexu-
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ální dysfunkce se objevila u čtyř pacientŧ, tři pacienti si stěţovali na otok 
nosní sliznice, po dvou případech se jednalo o nárŧst hmotnosti či vnitřní 
napětí a jeden pacient trpěl nespavostí. Ve dvou případech nebyly neţádoucí 
účinky blíţe specifikované. Tělesná váha i BMI (body mass index) se v prŧ-
běhu šestiměsíční léčby sertindolem statisticky signifikantně sníţily o 0,81 kg 
respektive 0,28 bodŧ (p=0,003; p=0,006). Také obvod pasu se za dobu sle-
dování statisticky signifikantně sníţil o 2 cm (p<0,001). Sledované labora-
torní hodnoty (glykémie, celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cho-
lesterol a triglyceridy) se v prŧběhu léčby sertindolem statisticky signifikant-
ně nezměnily. Účinnost sertindolu byla hodnocena pouze na souboru 
pacientŧ s diagnózou schizofrenie. Jednalo se o 246 pacientŧ, coţ představu-
je 74,5% všech zařazených subjektŧ. Z tohoto souboru studii dle protokolu 
dokončilo 223 (90,7%) pacientŧ, předčasně bylo sledování ukončeno u 23 
(9,3%) pacientŧ. Pro definované kritérium účinnosti (CGI 3 a méně při po-
slední studijní vizitě; observed case analýza) byla k dispozici data od 217 
pacientŧ, z nichţ 158 (72%) bylo hodnoceno jako respondéři a 59 (28%) jako 
nonrespondéři. Jiţ na počátku léčby 67 pacientŧ mělo CGI 3 a méně, byli 
tedy z klinického pohledu ve stabilizovaném stavu. Po převedení na Serdo-
lect® 97% z nich udrţelo remisi, pouze u 2 pacientŧ (3%) byla léčba před-
časně ukončena. Závaţnost onemocnění dle CGI 4 a více mělo před zaháje-
ním léčby 150 pacientŧ, dŧvodem převedení na Serdolect® byla tedy akutní 
exacerbace onemocnění. Z nich 93 pacientŧ (62%) dosáhlo po léčbě defino-
vané odpovědi na Serdolect®, 57 pacientŧ (38%) včetně 21 případŧ předčas-
ného vysazení z léčby bylo hodnoceno jako nonrespondéři. Byla prokázána 
statisticky významná účinnost sertindolu v míře odpovědí na léčbu 
(p<0,001; Fisher's exact test).  

Závěr 
Observační naturalistické sledování ukázalo, ţe léčba preparátem Serdolect® 
je bezpečnou alternativou antipsychotické léčby pro pacienty se schizofrenií. 
K přednostem sertindolu patří jeho povšechná antipsychotická účinnost se 
zvláštním benefitem v ovlivnění negativních příznakŧ schizofrenie a dobrá 
snášenlivost projevující se zejména nízkým rizikem indukce EPS, vzácným 
výskytem hyperprolaktinémie či váhově a laboratorně neutrálním profilem.  
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NOVÉ POZNATKY V LIEČBE BIPOLÁRNEJ AFEKTÍVNEJ PORU-
CHY 

A. Baláţová 
Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevel-
ta, Banská Bystrica, Slovenská republika 

Summary 
NEW FINDINGS IN THE TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER  
Abstract: Bipolar disorder is a serious chronic disease that is typically cycli-
cal, characterized by manic / hypomanic, depressive or mixed stages and 
associated with high risk of suicide. In the treatment is recommended to use 
mood stabilizers, even in combinations, atypical antipsychotics, it is advis-
able to avoid antidepressants and typical antipsychotics. 
Theoretical part of my work gives an overview of currently recommended 
therapies. The aim of the practical part of the work is to determine whether 
treatment of our patients overlap with general recommendations.  
Methods: I studied the documentation of 17 patients treated in our depart-
ment for bipolar disorder in years 2009-2011. I evaluated the recommended 
treatment at discharge and compared it with recommendations for bipolar 
disease.  
Results: 100% of patients received recommendation for taking combination 
therapy at discharge. 100% of patient were recommended to take antipsy-
chotics, 88.24% antidepressants, 94.12% mood stabilizers, 52.94% other 
psychotropic drugs. Conclusion: In our department we use similar proce-
dures as generally recommended. It is possible to consider whether antide-
pressants should be added to therapy as often. On the other hand, they have 
always been ordained in combination with mood stabilizers, avoiding anti-
depressants – induced switch into mania.  
Key words: bipolar disorder, treatment recommendations, switch into mania 
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Ciele 
Bipolárna afektívna porucha je závaţné chronické ochorenie, ktoré je typicky 
cyklické, charakterizované manickými / hypomanickými, depresívnymi alebo 
zmiešanými štádiami a asociované s vysokým rizikom suicídia (20-50% pa-
cientov spácha seriózny suicidálny pokus, 10-20% pacientov dokoná suicí-
dium). Významné sú aj podprahové symptómy, ktoré významne zniţujú kva-
litu ţivota pacienta a sú predzvesťou plne vyjadrenej afektívnej epizódy. Ko-
morbidita je ďalším závaţným problémom pri tejto diagnóze- najčastejšie sa 
objavujú úzkostné poruchy, závislosti, poruchy príjmu potravy, posttrauma-
tická stresová porucha. Aj keď boli zavedené mnohé moţnosti liečby, ocho-
renie je stále v klinickej praxi veľkou výzvou. Pri liečbe by sme mali myslieť 
dopredu, nezamerať sa výhradne na súčasný stav pacienta, keďţe pri bipo-
lárnej poruche musí platiť, ţe liečime ochorenie, nie epizódu. V liečbe sa 
doporučujú tymostabilizátory, aj v kombináciách, atypické antipsychotiká, 
doporučuje sa snaha vyhnúť sa antidepresívam a typickým antipsychotikám. 
Skúšajú sa rôzne augmentačné stratégie (superfyziologická tyroidálna liečba, 
N-acetylcysteín).  
Teoretická časť práce podáva prehľad v súčasnosti doporučených postupov 
liečby bipolárnej afektívnej poruchy. Cieľom praktickej časti práce je zistiť, 
nakoľko sa doporučenia pre liečbu bipolárnej afektívnej poruchy prekrývajú 
so skutočnou doporučenou liečbou na našom oddelení.  

Metódy 
Preštudovala som dokumentáciu pacientov liečených na našom oddelení pre 
bipolárnu afektívnu poruchu v rokoch 2009-2011. Súbor tvorilo 17 pacientov, 
z toho 9 ţien a 8 muţov. Vek pacientov bol od 30 do 67 rokov. 5 pacientov 
bolo prepustených s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy s terajšou fázou 
zo spektra mánie, 1 pacient mal zmiešanú epizódu, 11 pacientov depresívnu 
epizódu. Vyhodnotila som doporučenú liečbu pri prepustení a porovnala som 
ju s doporučenými postupmi.  

Výsledky 
Zo súboru našich pacientov dostalo pri prepustení 100% pacientov doporu-
čenie na uţívanie kombinovanej terapie. 100% pacientov malo doporučené 
uţívať antipsychotiká, 88,24% pacientov malo uţívať antidepresíva, 94,12% 
tymostabilizátory, 52,94% iné psychofarmaká (hypnotiká, anxiolytiká, anti-
cholinergiká). Ţiadny pacient nemal doporučené uţívanie antidepresív bez 
tymostabilizačnej alebo antipsychotickej terapie.  

Záver 
Zistené výsledky dokumentujú, ţe v praxi sa na našom oddelení pouţívajú 
podobné postupy, ako sú všeobecne doporučované. Je moţné zváţiť, či je 
nutné pridávať do terapie tak často antidepresíva. Na druhej strane, boli vţdy 
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ordinované v kombinácii s tymostabilizačnou liečbou, čím sa predchádza 
farmakogénne podmieneným prešmykom do mánie.  
 

VÝSKUM TEMPERAMENTU A CHARAKTERU PODĽA C. R. CLO-
NINGERA U PACIENTOK S MENTÁLNOU ANOREXIOU V SÚVIS-
LOSTI S ODPOVEĎOU NA LIEČBU 

M. Paulinyová1, I. Waczulíková2, M. Hapčová3, Z. Hradečná1, 
M. Tiňová4 
1Klinika detskej psychiatrie LF UK, Bratislava, Slovenská republika; 
2Oddelenie biomedicínskej fyziky, KJFB, FMFI UK v Bratislave, Slovenská 
republika; 3Katedra psychológie, FF UK v Bratislave, Slovenská republika; 
4Birmingham and Solihull Mental Health Foundation Trust, South Bir-
mingham Primary Care Mental Health Team, UK 

Summary 
RESEARCH OF TEMPERAMENT AND CHARACTER ACCORDING TO 
C. R. CLONINGER IN ANOREXIA NERVOSA PATIENT AND RELATION 
TO THERAPY RESPONSE 
Aim: The main aim of the presented study was to specify factors associated 
with the patient‘s response to the treatment. The study focused on identifica-
tion of those personality characteristics, which are typical for the group of 
patients who do not respond to the standard therapy. 
Patients and methods: TCI questionnaire was used to assess the personality 
dimensions together with the Eating Disorder Inventory (EDI) was used to 
examine the symptomatology of the eating disorder. Both questionnaire were 
administered to a set of 39 patients (age 11 – 19) with the diagnosis of re-
strictive anorexia nervosa. Results: Personality profile of the patients who do 
not respond to the treatment after 6 months is characterised by: higher levels 
of harm avoidance, lower levels of novelty seeking and lower self-
directedness. They also presented with more disturbed interceptive percep-
tion and there was also a significant relationship between harm avoidance, 
novelty seeking and fear of adulthood. Conclusion: It is important for the 
diagnostic process and for therapy to include detailed personality assessment 
as well as the detailed eating disorder symptomatology examination.  
Key words: restrictive anorexia mentalis, prognostic factors, temperament 
and character inventory. 
 
Cieľ štúdie 
Cieľom realizovaného výskumného projektu je identifikácia dôleţitých prog-
nostických faktorov ovplyvňujúcich odpoveď pacientok s diagnózou mentál-
nej anorexie na štandardnú terapiu so zameraním na osobnosť pacientky.  
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Metódy 
Sledovaný súbor pozostával z 39 pacientok, vo vekovom rozpätí 11-19 rokov, 
s diagnostikovanou mentálnou anorexiou (MA). Na začiatku boli zazname-
nané základné sociodemografické, antropometrické dáta. Anorektická symp-
tomatika bola hodnotená pomocou dotazníka Eating disorder inventory 
(EDI-I) (Paclt, Florian 1998). Súčasťou úvodného hodnotenia, ďalej bolo 
vyšetrenie osobnosti, pomocou dotazníka temperamentu a charakteru, Tem-
perament and Character Inventory (TCI) (Cloninger, Svrakic, 2000) resp. 
jeho juniorská verzia- JTCI u pacientok do 15 rokov. Hodnotenie obsahovalo 
aj záznam o stave pacientky, pomocou Morgan-Russelovej škály (Morgan, 
Hayward, 1988), pre moţnosť porovnania na konci sledovania. Pacientky 
boli štandardne liečené (reţimová liečba s realimentáciou počas hospitalizá-
cie s pokračovaním v ambulantnej liečbe, psychoterapeutická starostlivosť). 
Záverečné hodnotenie prebehlo pol roka od začiatku sledovania. Zaznamena-
li sme hmotnosť, symptomatiku MA, pomocou EDI-I. Efekt liečby sme hod-
notili prostredníctvom upravenej Morgan-Russelovej škály (The Morgan-
Russell Outcome Assessment Schedule)(Morgan, Hayward, 1988).  

Výsledky 
Pacientky, ktoré po 6 mesiacoch sledovania, nedostatočne odpovedali na 
štandardnú liečbu, sú charakteristické z hľadiska temperamentu zvýšenou 
ostýchavosťou, neistotou, pasivitou, zvýšenou unaviteľnosťou a v dôsledku 
inhibíciou správania a úzkosťou (vyššie skóre v dimenzii vyhýbanie sa po-
škodeniu), sú menej spontánne, impulzívne, viac rezervované a poriadkumi-
lovné, majú tendenciu k striedmosti a rigidite (niţšie skóre vo vyhľadávaní 
nového). Z hľadiska charakteru pacientky môţeme charakterizovať ako me-
nej zodpovedné, cieľavedomé, menej spoľahlivé a viac bezradné (niţšie skóre 
v dimenzii sebariadenie). Pacientky rezistentné na liečbu sú charakteristické 
vyššou mierou narušenia interoceptívneho vnímania, t.j. schopnosti vnímať 
vlastné telesné aj emočné potreby. Významným spolupôsobiacim faktorom je 
aj vek. Pri hľadaní prediktívnych ukazovateľov sa ukázalo, ţe nestačí výskyt 
niektorého zo skúmaných faktorov, ale treba brať do úvahy koincidenciu 
viacerých. Výsledok analýzy vzájomných vzťahov medzi psychopatológiou 
MA a osobnostnými rysmi pacientok preukázal, ţe strach z dospelosti priamo 
súvisí s tými temperamentovými dimenziami, v ktorých sa skupiny zlepše-
ných a rezistentných pacientok najviac odlišujú a ktoré sú z hľadiska prognó-
zy významné. 

Záver 
Podrobná psychodiagnostika, vyšetrenie osobnosti ako aj podrobné vyšetre-
nie stravovacích postojov napomáha k presnejšej diagnostike a tým umoţní 
zamerať terapeutický proces na potreby konkrétneho pacienta.  
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Nízky vek pacientky je spojený s kratším priebehom a dobrou odpoveďou na 
liečbu, preto je vhodné, aby pacientkam s podozrením, resp. uţ stanovenou 
diagnózou mentálnej anorexie bola čo najskôr poskytnutá špecializovaná 
psychiatrická a psychologická starostlivosť. V rámci diagnostiky je vhodná 
podrobná psychodiagnostika, vyšetrenie osobnosti ako aj podrobné vyšetre-
nie stravovacích postojov k presnejšiemu určeniu klinickej symptomatiky 
poruchy príjmu potravy. Ako dôleţité sa ukázalo, identifikovať rizikové pa-
cientky (vyššie skóre vo vyhýbaní sa poškodeniu, nízke vyhľadávanie nového, 
nízke sebariadenie) a v liečbe sa vo zvýšenej miere zamerať na prekonanie 
strachu a úzkosti, pomocou farmakoterapie a prostredníctvom psychoterapie 
podporovať samostatné a zrelé rozhodovanie pacientky (sebariadenie), pod-
porovať hľadanie vhodných cieľov ako aj vytrvalosť pri ich dosahovaní. 
U pacientok s vyššou mierou narušenia interoceptívneho vnímania, vyuţiť 
prístupy zamerané na prácu s telom, orientovať sa na vnímanie vlastného 
tela, rozlišovanie jeho potrieb, viesť pacientku k pochopeniu a vyjadrovaniu 
emócií. V rámci terapeutického prístupu podporovať nadväzovanie sociál-
nych väzieb a podporovať sociálne správanie pacientky. Prostredníctvom 
individuálnej, skupinovej ako aj rodinnej psychoterapie pomáhať pacientke 
prekonávať izoláciu a osamelosť. 
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UKAZATELE STAVU VÝŢIVY U DĚTÍ S ADHD 

H. Kuţelová, R. Ptáček 
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika 

Summary 
SIGNS OF NUTRITION IN CHILDREN WITH ADHD 
Abstract: According to current studies and clinical practice ADHD children 
show probable changes in growth and development, mainly in signs of nutri-
tion. ADHD can be associated with higher predisposition to obesity, higher 
values of signs of nutrition, as body mass index or higher value of fat. These 
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characteristics are considered to be directly connected with the disorder. The 
presented study compared signs of nutrition – skin folds, abdominal circum-
ference, in medicated and non-medicated ADHD boys (n=104, age 4–16 
years) with the normal non-clinical population. The results of the presented 
study showed significant differences between children with ADHD and those 
without the diagnosis. The differences found to be statistically significant 
(p<0.01) being signs of nutrition. Differences between the medicated and 
non-medicated groups corresponded only to a lower value of body fat in the 
medicated children. ADHD can higher values of nutrition signs (percentage 
of fat, abdominal circumference, BMI, weight) in comparison to normal 
population. It could be caused by specific feeding customs which should be 
monitored in further studies. 
Key words: ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, signs of nutri-
tion, BMI, body mass index, body fat, obesity 
 
Úvod 
ADHD je častá diagnóza v dětském věku, která se projevuje v oblastech psy-
chického i tělesného vývoje dítěte. Vedle změn v rŧstu, které jsou stále velmi 
diskutovaným problémem a často jsou popisovány v souvislosti s uţíváním 
léčiv stimulancií, byly u těchto dětí popsány nálezy vyšších hodnot ukazatelŧ 
stavu výţivy – vyšší hodnoty body mass indexu a podílu tukové tkáně a vyšší 
výskyt obezity (Ptáček et al., 2009). Výskyt obezity mezi jedinci s ADHD 
přisuzuje impulzivnímu chování a tedy i jistému moţnému impulzivnímu 
chování ve stravování (Ptáček et al., 2010). 

Cíle 
Porovnat ukazatele stavu výţivy (tělesná hmotnost, podíl tělesného tuku, 
BMI, obvod břicha) u dětí s ADHD ve skupině uţívající medikace a ve skupi-
ně bez medikace. 

Metody 
Chlapci ve věku 4-16 let v celkovém počtu 104 byli kompletně psychologicky 
a antropometricky vyšetřeni. Skupina nemedikovaných (n=52) zahrnovala 
jedince neuţívajících ţádnou medikaci, skupina medikovaných (n=52) uţíva-
la medikaci stimulancia po dobu minimálně 6 měsícŧ v dávce 10–30 mg/ 
denně. Antropometrická data byla porovnána s normami pro českou popula-
ci. 

Výsledky 
Statisticky významné rozdíl (p<0.01) byly shledány zejména v hodnotách 
stavu výţivy – podílu tělesného tuku, BMI, hodnotách obvodu břicha. Skupi-
na dětí s ADHD oproti normě vykazovala významně vyšší podíl tělesného 
tuku, vyšší BMI a vyšší hodnoty obvodu břicha. Mezi skupinami medikova-
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ných dětí a nemedikovaných dětí byl lak shledán rozdíl zejména v rozdílu 
tělesného tuku – ve skupině medikovaných dětí byl niţší (t=2.56, p<0.012). 

Závěr 
Výsledky poukazují na některé specifické změny u dětí s ADHD týkající se 
ukazatelŧ stavu výţivy, zejména vyššího podílu tuku, obvodu břicha a hodnot 
body mass indexu. Rozdíly mezi skupinou medikovanou a nemedikovanou 
byly shledány pouze v podílu tělesného tuku, kde skupina medikovaných dětí 
vykazovala oproti nemedikované niţší hodnoty. Těmto změnám je třeba vě-
novat větší pozornost a brát je rovněţ v úvahu např. při plánování psycho-
farmakologické léčby.  

Krabicový graf – podíl tuku ve skupině medikace a bez medikace 
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VÝVOJOVÉ ZMĚNY U DĚTÍ V NÁHRADNÍCH FORMÁCH VÝ-
CHOVNÉ A RODINNÉ PÉČE  

R. Ptáček1, H. Kuţelová1, L. Čeledová2, R. Čevela2 
1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika; 2Minister-
stvo práce a sociálních věcí České republiky 

Summary 
DEVELOPMENTAL CHANGES IN CHILDREN IN FOSTER AND INSTITU-
TIONAL CARE – CONTROLLED STUDY 
Summary: Mental development of children is closely related with psychical 
and social status. Children suffering from severe social and emotional depri-
vation show substantial deficits in the area of mental development. It is sup-
posed that children in foster care or institutional care may be exposed to 
show long-time changes in development. We have conducted an extensive 
study (n=360) monitoring mental development in children in foster care – P 
(n=120), in institutional care – D (n=120) and in functional biological fami-
lies –B (n=120). We have evaluated the stage of cognitive and emotional 
development. The results of the presented study showed that children in 
institutional and foster care show significant delays in mental development 
(p<0.01). Delayed psychomotorical development is documented in children 
in institutional but also in foster care. More than 30% of children in foster 
and institutional care psychiatric disorders appear. The results of study pro-
pose that foster and institutional care may have substantial influence on 
mental and emotional development of children. 
Key words: substitutional care, foster care, institutional care, mental devel-
opment 
 
Úvod 
Náhradní výchovná péče významně pŧsobí na psychický vývoj dítěte. Dŧleţi-
tou roli hraje narušenost vztahŧ s biologickými rodiči, specifické traumatické 
záţitky, emocionální narušení v dŧsledku umístění do náhradní péče, nut-
nost přizpŧsobení se náhradnímu prostředí. Dochází k významnému opoţ-
dění v kognitivním i socioemočním vývoji. Děti v náhradní péči vykazují vyšší 
riziko rozvoje poruch chování a emocí v dětství a adolescenci (Racusin et al., 
2005), mají zvýšený výskyt duševních problémŧ a poruch chování – zejména 
nepozornost a nadměrná aktivita a další symptomy poruchy ADHD (Wiik et 
al., 2010). 

Cíle 
Posoudit duševní vývoj dětí v náhradních formách péče. 
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Metody 
Do studie bylo zahrnuto celkem 360 dětí z rŧzných forem péče – 120 dětí 
z biologických rodin – (skupina „B―), 120 dětí z pěstounských rodin – (sku-
pina „P―), 120 dětí z ústavní výchovy – dětských domovŧ – (skupina „D―). 
Děti byly kompletně psychologicky vyšetřeny. Sestavena byla testová baterie 
pro vyšetření kognitivního a socioemočního vývoje (WISC-II, IDS). Dále byly 
pouţity posuzovací škály Connersové pro hodnocení výskytu psychopatolo-
gických projevŧ Ze skupiny B byla ještě vyčleněna skupina N – děti ţijící 
pouze s jedním biologickým rodičem.  

Výsledky 
Z hlediska kognitivního vývoje vycházejí intelektově nejslabší děti z dětských 
domovŧ, a to v celkovém i dílčích intelektových skórech, dále jsou pěstoun-
ské děti a nejvyšší výkon vykazují děti ve skupině biologických rodin. Děti 
z neúplných rodin vykazují nejmenší, stále však statisticky významný rozdíl 
oproti dětem z rodin úplných. Graf prezentuje WISC skóry u skupin B, P a D. 
Děti ze skupiny dětských domovŧ vykazují rovněţ nejniţší výkon v oblasti 
rozeznávání emocí a sociálně kompetentního chování. V dotazníku Conner-
sové statisticky nejvýznamnější procento vývojových obtíţí vykazuje skupina 
D – dětské domovy – viz Tabulka 1. 
 
Graf 1: WISC skóry u sledovaných skupin. 
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Tabulka 1: Hodnoty subškál dotazníku Connersové pro psycho-
patologické projevy u sledovaných skupin. 

  B P D N 
F p 

  
avg S.D. avg S.D. avg S.D. avg S.D. 

Nepozornost 6,96 5,77 10,81 6,62 14,72 6,41 6,74 4,78 26,41 0,00 

Hyperaktivita/impulzivita 12,60 10,60 14,56 10,40 21,36 12,38 9,95 9,01 12,38 0,00 

Problémy s učením 2,04 2,62 3,84 3,67 6,04 3,95 2,11 2,13 22,70 0,00 

Exekutivní činnosti 5,50 3,32 8,04 3,98 10,69 4,28 5,95 3,14 29,01 0,00 

Agresivita/vzdornost 3,94 5,70 5,72 5,63 14,12 10,35 3,95 5,71 31,56 0,00 

Vrstevnické vztahy 2,45 3,43 4,78 4,11 6,07 4,78 1,58 2,59 14,66 0,00 

Obecná psychopatologie 4,89 5,05 7,43 5,25 11,32 6,60 4,68 4,64 21,58 0,00 

ADHD převáţně nepozor-
nostní typ 

6,64 5,59 9,72 5,66 14,55 6,72 6,42 5,42 29,07 0,00 

ADHD převáţně hyperaktiv-
ní-impulzivní typ 

8,48 7,05 9,12 6,65 13,46 8,10 6,21 5,61 10,53 0,00 

Porucha chování 1,18 2,33 2,01 2,43 6,08 5,07 1,26 2,02 33,75 0,00 

Porucha opozičního vzdoru 3,21 3,96 4,25 3,61 8,62 5,31 2,84 3,70 27,80 0,00 

Závěr 
Statisticky významné rozdíly byly shledány mezi dětmi ve všech sledovaných 
skupinách a v podstatě ve všech sledovaných parametrech. Z vývojového 
hlediska jako nejslabší lze hodnotit děti v dětských domovech – a to jak 
v oblasti intelektu, tak socioemočního a sociálního vývoje. O něco lépe vychá-
zí ve většině uvedených parametrŧ děti z pěstounských rodin. V poměrně 
výrazném intervalu se za nimi nacházejí děti z neúplných, tedy selhávajících 
rodin. Nejlepší parametry vývojové parametry vycházejí u dětí z úplných 
biologických rodin. 
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DOTAZNÍKOVÁ STUDIE PŘÍZNAKŮ ADHD U STUDENTŮ LF 

V. Krmíček, I. Drtílková 
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Česká republika 

Summary 
QUESTIONNAIRE STUDY OF ADHD SYMPTOMS BY STUDENTS OF THE 
FACULTY OF MEDICINE 
Aim: The aim of the study was to detect amount of the ADHD symptoms by 
the students and to correlate this results to the study success and frequency 
of using addictive drugs. Method: We distribute questionnaire, which in-
cluded ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale) and questions to the child-
hood ADHD, to the study profile and to the using addictive drugs. We col-
lected 247 filled in questionnaires. Results: We found out that 9,5% of the 
students could have adult ADHD. The students with more ADHD symptoms 
have worse study results and more frequent using addictive drugs. Also stu-
dents with ADHD symptoms in the childhood have worse study results and 
more frequent using addictive drugs. Conclusion: Our results show that also 
the subclinical ADHD symptoms make worse quality of the life.  
Key words: adult ADHD, ASRS  
 
Cíle 
Cílem studie bylo porovnat procento studentŧ s ADHD příznaky s výskytem 
ADHD v dospělosti uváděném v literatuře. Pro dětskou populaci literatura 
udává prevalenci ADHD 5-8%, pro dospělou 4-5%. ADHD přechází do do-
spělosti v 50-60%, jedná se o tzv. perzistentní formu ADHD. Dalším cílem 
bylo ověřit, zda má přítomnost ADHD příznakŧ dopad na studijní výsledky a 
na uţívání návykových látek. Vycházeli jsme z hypotézy, ţe se mohou i parci-
ální příznaky ADHD promítnout do kvality ţivota. 

Metoda  
V 1. fázi byl všem studentŧm lékařské fakulty Masarykovy univerzity rozeslán 
emailem k vyplnění dotazník. Dotazník obsahoval škálu ASRS (Adult ADHD 
Self-Report Scale), která mŧţe slouţit ke screeningu ADHD v dospělosti. 
Dále obsahoval otázku na příznaky ADHD v dětství a otázky na úspěšnost 
studia. Vyplněný dotazník odeslalo zpět 165 studentŧ. Ve 2. fázi byl dotazník 
doplněn o rozšiřující otázky – zda měli v dětství diagnostikovánu Poruchu 
aktivity a pozornosti či Lehkou mozkovou dysfunkci, zda si myslí, ţe jim 
ADHD příznaky sniţují kvalitu ţivota a otázky na uţívání návykových látek. 
Části studentŧ všeobecného lékařství v prŧběhu stáţe na Psychiatrické klini-
ce FN Brno byl předán do rukou tento rozšířený tištěný dotazník – vyplněný 
dotazník vrátilo 82 studentŧ. Získali jsme celkem 247 vyplněných dotazníkŧ.  
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Výsledky 
1) vyhodnocení škály ASRS:  
(a) negativní škála ASRS: u 77% studentŧ vyšla škála negativně. U 6,5% stu-
dentŧ, kteří uvedli i příznaky ADHD v dětství, by se mohlo jednat o remi-
tentní formu ADHD. 
(b) pozitivní škála ASRS: u 23% studentŧ vyšla škála pozitivně. U 9,5% stu-
dentŧ, kteří uvedli i příznaky ADHD v dětství, by se mohlo jednat o perzis-
tentní formu ADHD. 

n=247 ASRS pozitivní ASRS negativní  

ADHD příznaky 
v dětství 

Suspektní perzistentní ADHD 
9,5% 

Suspektní remitentní ADHD 
6,5% 

16% 

bez ADHD pří-
znakŧ v dětství 

Sporné perzistentní ADHD 
13,5% 

Zdravý jedinec 
70,5% 

84% 

 23% 77%  
 

3) vyhodnocení studijních výsledkŧ:  
(a) korelace škály ASRS se studijním prŧměrem: vytvořili jsme 6 souborŧ dle 
počtu pozitivních odpovědí ve škále ASRS, která má celkem 18 otázek. 
V těchto souborech jsme vypočetli aritmetický prŧměr studijního prŧměru 
jednotlivých studentŧ: 

Korelace škály ASRS se studijním průměrem; n=247 

počet pozitivních odpovědí prŧměrný prospěch 

0,1,2 2,0 

3,4,5 2,0 

6,7,8 2,1 

9,10,11 2,2 

12,13,14      2,3 

15,16,17,18 2,5 
 

Počet pozitivních odpovědí ve škále ASRS koreloval se studijním prŧměrem 
– čím více bylo ADHD příznakŧ, tím horší byl studijní prŧměr. 
 
(b) rozvolnění studia a nedokončené studium jiné vysoké školy: U studentŧ 
s negativní škálou ASRS mělo 15% rozvolněné studium a 15% nedostudova-
nou jinou vysokou školu. U studentŧ s pozitivní škálou ASRS mělo 28% roz-
volněné studium a 16% nedostudovanou jinou vysokou školu. U studentŧ 
s ADHD příznaky v dětství mělo 33% rozvolněné studium a 23% nedostudo-
vanou jinou vysokou školu. 

n=247 rozvolnění studia nedokončené studium jiné vysoké školy 

ASRS negativní 15% 15% 

ASRS pozitivní 28% 16% 

ADHD v dětství 33% 23% 
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4) vyhodnocení uţívání návykových látek: Všechny návykové látky (alkohol, 
cigarety, marihuana, jiné drogy) byly častěji uţívání jak v souboru s pozitivní 
škálou ASRS, tak v souboru studentŧ, kteří uvedli ADHD v dětství. 

Procento studentŧ, kteří alespoň někdy uţívají návykové látky 

n=82 alkohol cigarety marihuana jiné drogy 

ASRS negativní 93% 27% 15% 4% 

ASRS pozitivní 100% 44% 44% 22% 

ADHD v dětství 100% 44% 56% 11% 

 
5)vyhodnocení rozšiřujících otázek na ADHD: Ţádný z 82 studentŧ neměl 
diagnostikovanou Poruchu aktivity a pozornosti či Lehkou mozkovou dys-
funkci. V souboru s pozitivní škálou ASRS a v souboru s ADHD příznaky 
v dětství si studenti častěji o sobě myslí, ţe mají ADHD příznaky, které sniţu-
jí kvalitu jejich ţivota.  

n=82 Subjektivní sníţení kvality ţivota 

ASRS negativní 10% 

ASRS pozitivní 33% 

ADHD v dětství 33% 

Diskuze 
V české literatuře zatím existuje minimum údajŧ o výskytu ADHD u dospě-
lých, naši studii povaţujeme za první sondu do problematiky ADHD v této 
populaci. Naše výsledky potvrdily publikované údaje z longitudinálních stu-
dií o negativní korelaci mezi symptomy ADHD a úspěšností ve studiu a pozi-
tivní korelaci mezi ADHD a abusem návykových látek. Relativně vysoké pro-
cento pozitivních odpovědí, které naznačují moţnou přítomnost ADHD 
u mladých dospělých, mŧţe částečně souviset se selekcí daného souboru, 
který tvořili převáţně studenti 5. ročníku lékařské fakulty MU v Brně. Nároč-
né studium klade vysoké nároky na schopnost koncentrace pozornosti, vytr-
valost, paměť, schopnost seberegulace a systematičnost, coţ jsou kvality, 
které jsou typicky narušeny u ADHD – nelze proto vyloučit, ţe část studentŧ 
poněkud "nadhodnocovala" své potíţe tím, ţe subjektivně vnímala i mírné 
nebo hraniční nedostatky v kognitivní oblasti jako problém při zvládání ná-
ročného studia. Tato moţnost přichází v úvahu zejména u skupiny s pozitiv-
ním skóre pro ADHD avšak bez údajŧ o symptomech ADHD v dětství. Vý-
sledky studie jsou v souladu s literárními údaji o ADHD v dospělosti a s rizi-
kem negativního ovlivnění psychosociální oblasti. 
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Závěr 
Procento studentŧ s moţnou přítomností perzistentní formy ADHD (9,5%) 
převyšuje předpokládaný výskyt ADHD v dospělosti (4-5%). Počet pozitiv-
ních odpovědí ve škále ASRS koreluje s prospěchem a s úspěšností studia – 
studenti s příznaky ADHD jsou méně úspěšní ve studiu. Úspěšnost studia je 
horší i u studentŧ s ADHD příznaky v dětství, kteří mají škálu ASRS negativ-
ní – u moţné remitentní formy ADHD. U studentŧ s pozitivním ASRS či 
s ADHD příznaky v dětství je častější uţívání návykových látek. Výsledky 
ukazují na to, ţe i subklinické příznaky ADHD, které v této studii byly hod-
nocené škálou ASRS, sniţují kvalitu ţivota.  
 

VÝVOJOVÉ A RODINNÉ FAKTORY U PACIENTŮ S PSYCHOGEN-
NÍMI NEEPILEPTICKÝMI ZÁCHVATY (PNES) 

L. Krámská¹,², Z. Vojtěch¹, M. Kalina¹ 
¹Neurologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika; ²Psychiatric-
ká klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika 

Summary 
DEVELOPMENTAL AND FAMILY FACTORS IN PATIENTS WITH PSY-
CHOGENIC NON-EPILEPTIC SEIZURES (PNES) 
Introduction: The aim of this study is to evaluate developmental stress, fam-
ily functioning, social/model learning, and recent relationships, which are 
considered to influence emotional functioning as contributing factors in 
the development of psychogenic non-epileptic seizures. Methods: During the 
weekly video / EEG monitoring in the Na Homolce Hospital (during 
the years 2009–2010) 41 patients with PNES were neurologically and neu-
ropsychologically diagnosed. For the purpose of this study, patients were 
examined using an in-depth semi-structured interview. Results: We have 
found a relatively high incidence of psychosocial stress factors, comparable 
with other international studies, especially – a negative attachment to the 
father, dysfunctional parental relationship, chronic illness of the mother, 
patients chronic illness in childhood and adolescence and other stress factors 
(in tab. 1-4). Conclusion: Neither factor was identified as a definite trigger of 
PNES. In accordance with the results of other studies, it is useful to point to 
a multifactorial approach in the understanding of pathogenesis of PNES. The 
family cannot be separated from the genesis, maintenance and deterioration 
of many somatic diseases including PNES. 
Key words: psychogenic seizures, develomental stress, somatization, attach-
ment, neuropsychology. 
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Úvod 
Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) jsou paroxysmální ataky či udá-
losti bez měřitelného EEG korelátu. Ačkoli některé typy PNES mají organic-
ký podklad, fyziologické příčiny reprezentují jen velmi malou část případŧ. 
V literatuře se uvádí, ţe více neţ 25% pacientŧ epileptologických center trpí 
PNES a u více neţ 33% je diagnostikována kombinace epilepsie (ES) a PNES. 
PNES představují jeden ze subtypŧ dissociativních či konverzních poruch. 
PNES jsou povaţovány za somatoformní vyjádření konverzní poruchy a jsou 
spojovány s historií časného traumatu a jeho dissociací. Disociace slouţí 
jakoţto psychologická obrana proti zničujícímu traumatu (Kanner et al., 
1999) nebo je nevědomou formou odpovědi na potlačený konflikt či emoce. 
Ve starší literatuře bývají konverzní poruchy včetně PNES spojovány s histo-
rií časného traumatu (týrání, zneuţívání, zanedbávání), předcházející začátek 
PNES, nicméně tento předpoklad není univerzálně platný (Sharpe et al. 
2006). U PNES bývá uváděn výskyt PTSD (58-100%), týrání (32.4-67%), 
sexuální zneuţívání (24%) v dětství a vystavení se traumatické události (84-
100%).  
Z pohledu systemické psychologie mohou být záchvaty vnímány jako mala-
daptivní forma komunikace, kdy toto chování slouţí pomocí manipulace 
s okolím k naplnění potřeb jedince, nebo jejich kompenzaci, kdy okolí tyto 
potřeby netoleruje a nemohou být proto přímo verbálně vyjádřeny. 
Krawetz et al. (2001) sledovali 31 pacientŧ s PNES a jejich rodinné příslušní-
ky (99) a pacienty s ES (108) po 4 letech. Zaměřili se na demografické údaje, 
historii záchvatŧ a rodinnou anamnézu. Zjistili, ţe pacienti s PNES vnímají 
své rodiny jako více dysfunkční, především v oblasti emočního přijetí, komu-
nikace, konfliktŧ a celkového fungování. Rodinní příslušníci vnímají obtíţe 
pouze v definování rolí. Autoři vysvětlují, ţe zjevná absence problémŧ z po-
hledu rodinného příslušníka v kontrastu s pohledem pacienta s PNES, mŧţe 
odpovídat konceptu „identifikovaného pacienta―, který slouţí jako projekce 
celého systému – pacient odvádí pozornost od ostatních krizí (zjevných či 
skrytých), aby udrţel homeostázu celého systému. Jedinec se také mŧţe vy-
hýbat přijetí role vyţadující plnění povinností, přijetím role nemocného. 
Autoři poukazují na to, ţe pacienti s PNES ţijí ve více emočně a finančně 
závislých vztazích, coţ vnímají jako dŧsledek problému hranic, následkem 
moţného sexuálního a fyzického zneuţívání. 
Pacienti s PNES zaţívají obtíţe v přímé artikulaci potřeb a pocitŧ z dŧvodu 
špatné schopnosti verbálních komunikačních dovedností nebo proto, ţe pří-
má komunikace není podporována v rámci rodinného systému. V některých 
případech (špatné hranice, závislost) mŧţe být verbální exprese znemoţněna 
např. zneuţíváním a tak neverbální vyjádření symptomŧ mŧţe být jako jedi-
né moţné.  
Přímé verbální vyjádření mŧţe být inhibováno sekundárně skutečnou nebo 
očekávanou hrozbou pachatele. Pseudozáchvat tak mŧţe reprezentovat for-
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mu neverbální komunikace tzv. „řeči těla―, kdy se pacient pokouší ostatním 
zprostředkovat proţívání úzkosti a stresu a získat tak pozornost a péči ostat-
ních. Pseudozáchvat také poskytuje moţnost vyjádřit intenzivní a často kon-
fliktní pocity a emoce jako je strach a agrese, mimo vědomou kontrolu. Ro-
diny jsou také tolerantnější k chování podobnému epilepsii neţ např. jiné 
formě neverbální komunikace – např. výbuch vzteku. Somatické onemocnění 
je mnohem přijatelnější neţ duševní.  
Vedle hypotézy časného traumatu a její dissociace se v posledních letech řada 
výzkumných studií zabývá tématem dysfunkčních stylŧ attachmentu (vazby, 
která se vytváří v časném dětství). Prvky vazbového chování (attachment 
behaviour) ze strany dítěte obvykle vyvolávají na straně pečovatele specific-
kou odpověď. Mezi takové odpovědi patří poskytnutí péče a bezpečí, které 
u dítěte odstraňují úzkost z ohroţení a existenční (tzv. anihilační) úzkosti. 
V takovém případě vzniká tzv. bezpečná vazba (secure attachment). 
Pokud však je chování pečující osoby vyhýbavé nebo nekonzistentní, vzniká 
některý z typŧ tzv. nejisté vazby (insecure attachment), jíţ odpovídá vznik 
maladaptivních strategií chování u dítěte. Vyhýbavá vazba (typ A) je označe-
ní pro typ vztahu vyvolaný odmítající matkou, kdy se dítě naučí nedávat na-
jevo negativní emoce, např. křikem nebo pláčem. Úzkostně ambivalentní 
vazba (typ C) vzniká, nejsou-li reakce matky konzistentní a předvídatelné, 
kdy matka v některých situacích nereaguje. Dezorganizovaná vazba (typ D) 
vzniká, je-li pečující osoba zároveň zdrojem bezpečí i zdrojem ohroţení, na-
příklad týráním nebo zneuţíváním. Příznačnou reakcí dítěte je chronická 
úzkost a dezorganizace vzorcŧ chování. 
Tato hypotéza umoţňuje vysvětlit výskyt PNES také u jedincŧ bez výskytu 
časných traumat a dalších zátěţových ţivotních událostí (Holman et al. 
2008). Autoři nalezli signifikantní rozdíl mezi pacienty s PNES a ES v bojác-
ném stylu, vyšším výskytu týrání a zanedbávání. 
Lally N. et al. (2010) zjistili rozdíl mezi pacienty s PNES a ES ve výskytu psy-
chopatologie a dissociace, ale bez rozdílu ve výskytu časných traumat a stylu 
vazby. Nalezli korelaci pouze mezi četností záchvatŧ a bojácným stylem vaz-
by.  
Předkládaná práce se zaměřuje obdobně jako výše uvedené studie na vývojo-
vé stresory a rodinné charakteristiky u pacientŧ s PNES.  

Soubor a metody 
41 pacientŧ s PNES bylo neuropsychologicky a neurologicky diagnostikováno 
během týdenní video/EEG monitorace v Nemocnici Na Homolce (v letech 
2009-2010). Pro účely této studie byli pacienti vyšetřeni pomocí semistruk-
turovaného hloubkového interview, zaměřujícího se na vývojové stresory, 
rodinné zázemí a faktory modelového učení. Soubor tvořilo 31 ţen (76%) a 10 
muţŧ (24%), v prŧměrném věku 33 let. Prŧměrná délka vzdělání činila 12 let. 
Trvání obtíţí do doby diagnózy PNES bylo 6 let. V invalidním dŧchodu je 7 
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pacientŧ (17%), na úřadu práce 6 (15%), v dlouhodobé pracovní neschopnosti 
7 (17%) a 2 pacienti mají péči o osobu blízkou (5%).  

Výsledky 
Výsledky semistrukturovaného rozhovoru jsou shrnuty v jednotlivých tabul-
kách a rozdělených na stresové události v dětství (Tab. 1), oblasti sociálního 
učení od rodičŧ a sourozencŧ (Tab. 2.), somatická onemocnění a duševní 
poruchy v dětství (Tab. 3) a dále na stresory v současné rodině či partner-
ském vztahu (Tab. 4.). 

Tabulka 1 
Stresory v dětství n % Stresory v dětství n % 

Obtíţe psychické/fyzické matky  16 39 Dysfunkční vztah rodičŧ 18 44 

Obtíţe psychické/ fyzické otce 7 17 Násilí mezi rodiči 8 20 

Alkoholismus matky  1 2 Fyzické týrání v dětství 7 17 

Alkoholismus otce 10 24 
Sexuální zneuţití během dětství  
– prarodič, přítel matky 

2 5 

Vztah k matce - 10 24 Úmrtí rodiče před 18 rokem 0 0 

Vztah k otci - 16 39 Rozvod rodičŧ 17 41 

Nedostatek přijetí matkou 8 20 Přepadení 2 5 

Nedostatek přijetí otcem 17 41 Znásilnění 3 7 

Absence otce 13 32 Úraz před 18 rokem věku 5 12 

Absence matky 5 12    

 

Tabulka 2 
Sociální učení n % 

Chronické onemocnění matky 8 20 

Chronické onemocnění otce 1 2 

ID matky 7 17 

ID otce 2 5 

Ztráta vědomí matky  3 7 

Ztráta vědomí otce 0 0 

onemocnění sourozence 2 5 
 

Tabulka 3 
Onemocnění v dětství n % 

Chronické onemocnění  20 49 

Bolesti břicha 1 2 

Bolesti hlavy 4 10 

Poruchy příjmu potravy  0 0 

Psychické obtíţe – psych. léčba 10 24 

Sebepoškozování 1 2 

Omdlévání  5 12 

Záchvaty 2 5 

Suicidální pokus 5 12 
 

 
Dlouhodobý pobyt v ozdravovně (2), šikana (5). Z onemocnění byly dále 
uváděny – zánět ledvin, onemocnění kyčlí, potíţe s imunitou, zlomeniny, 
meningitida, potíţe s páteří. 
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Tabulka 4 
Současné rodinné vztahy n % 

Váţné konflikty s partnerem 17 42 

Nevěra partnera 4 10 

Rozvod 9 22 

Týraní partnerem 6 15 

Alkoholismus partnera 4 10 

Alkoholismus pacienta. 2 5 

Duševní porucha pac. 10 24 

Chron. onemocnění dítěte 7 - 

Závěr 
Z dostupných studií byla identifikována celá řada faktorŧ, které mohou být 
příčinou výskytu PNES od sexuálního zneuţívání aţ po poruchy osobnosti. 
Ani jeden z faktorŧ však nebyl identifikován jako jednoznačný spouštěč po-
ruchy. V souladu s výsledky studií je uţitečné směřovat k multifaktoriálnímu 
přístupu chápání etiopatogeneze PNES. Rodinu není moţné oddělovat od 
geneze, udrţování a zhoršování řady somatických onemocnění včetně PNES.  
Prevence a péče by měla zahrnovat úroveň komunity (škola, zaměstnání, 
církev, podpŧrné organizace), rodiny (rodič, partner, sourozenec, děti, širší 
rodina) a léčebného týmu (lékař – neurolog, psychiatr, neuropsycholog, psy-
cholog, zdravotní sestra, sociální pracovník). 
Studie by měly v budoucnu směřovat více k sledování charakteristik komuni-
kace, jako je nedostatek emočních obsahŧ a jejich vyjádření v souvislosti se 
zvýšenou kritičností a somatickým zaměřením rodiny; k analýze somatizační 
komunikace a jakým zpŧsobem mŧţe převedena do jazyka emocí. Otázkou 
zŧstává, jaké protektivní faktory vedou k redukci výskytu PNES u diagnosti-
kované a léčené skupiny pacientŧ. 
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EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ OSAMĚLOST V ETIOLOGII A LÉČBĚ DU-
ŠEVNÍCH PORUCH 

V. Tylová1,2, R. Ptáček1 
1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika; 2Psychiatric-
ké oddělení Klatovské nemocnice a.s., Klatovy, Česká republika 

Summary 
EMOTIONAL AND SOCIAL LONELINESS IN ETIOLOGY AND THERAPY 
OF MENTAL ILLNESS 
Loneliness is a distressing feelings, described as an individual experience of 
lack of satisfying relationships. There are a number of causes of loneliness: 
a loss of significant persons in life, divorce; it may occurs after the birth of 
a child or after marriage. Loneliness is common experience, most in adoles-
cence and older adults. Many studies shows that loneliness is a predicting 
factor of mental and health illnesses and as such is associated with elevated 
blood pressure, increased risk of cancer and stroke, impaired sleep, impaired 
immune function, alcoholism, depressive symptoms and suicide. The aim of 
this pilot study is to describe the relationship of loneliness in four groups of 
psychiatric disorders (depression, dementia, schizofrenia and anxiety disor-
ders). Loneliness is measured by UCLA Loneliness Scale – R (N=50 for each 
group). Results: The people with psychiatric disorders have higher level of 
loneliness (p<0,01), especially with dementia and depression (p<0,1), in 
comparison with the control group. This pilot study, hand in hand with the 
relevant studies, demonstrates higher level of loneliness among people with 
specific psychiatric disorders. Therefore loneliness can be an important fac-
tor in etiology and therapy of mental illness. 
Key words: Loneliness, UCLA Loneliness Scale, Depression, Dementia 
 
Úvod 
Osamělost je citový stav prázdnoty a izolace, oddělenost a odcizenosti od 
ostatních lidí. Příčin osamělosti mŧţe být mnoho. Často to mŧţe být ztráta 
osoby, rozchod, rozvod, smrt, ale mŧţe také naopak nastat po narození dítě-
te, vstupu do manţelství a jiné významné ţivotní události. Osamělost mŧţe 
nastat také ve vztazích, kde chybí dostatečná komunikace nebo cit. Emoční a 
sociální osamělost se vyskytuje během celého ţivota, nejvíce však v období 
časné i pozdní dospělosti. Dle aktuálních studií osamělostí trpí přes 30% 
osob ve věku nad 55 let, u lidí starších 65 let aţ 40%. 
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Emoční a sociální osamělost je na základě četných moderních studií vý-
znamným prediktorem celé řady závaţných duševních, ale i somatických 
onemocnění. Patří mezi ně úzkost, deprese, schizofrenie, poruchy paměti, 
spánkové poruchy. Dle dostupných studií se zvyšuje riziko rakoviny, mrtvice, 
vysokého krevního tlaku a cholesterolu a zvýšeným rizikem vzniku kardio-
vaskulárních onemocnění. Dochází ke sníţení funkce imunitního systému a 
celkově se tak zvyšuje nemocnost a časná úmrtnost. Lidé, kteří jsou sociálně 
izolovaní, vykazují spánkové obtíţe a horší schopnosti zotavení i odpočinku. 
Osamělost je také spojena s depresemi a zvýšeným rizikem sebevraţedných 
sklonŧ či rozvoje alkoholismu. Má negativní vliv na učení a paměť. U dětí 
nedostatek sociálního kontaktu mŧţe vést k antisociálnímu chování, sebepo-
škozování nebo delikventnímu chování. V souvislosti s osamělostí byla do-
konce prokázána souvislost s genetickým polymorfismem genu pro serotoni-
nový transportér 5 HTTLPR.  

Cíl a metody 
Cílem výzkumu je zmapování vlivu osamělosti na prŧběh nejčastějších psy-
chiatrických onemocnění. Je sledována míra osamělosti a vliv aplikovaných 
léčebných metod. Osamělost je hodnocena standardizovaným dotazníkem 
UCLA Loneliness Scale, který současně prochází standardizací. Sledovány 
byly nejčastější skupiny duševních poruch v klinické praxi: deprese, neuro-
tické poruchy, schizofrenie, demence a kontrolní skupina osob bez psychiat-
rické zátěţe. Minimální rozsah vzorku pro kaţdou skupiny byl n=50. 

Výsledky 
Skupina osob s psychiatrickou zátěţí vykazuje vyšší výskyt osamělosti 
(p<0.01) oproti skupině kontrolní. V rámci skupiny duševních poruch nej-
vyšší míru osamělosti vykazují osoby s demencí a depresivními poruchami 
(p<0.1). 

Závěr 
Pilotní studie přináší informaci o vyšším výskytu osamělosti mezi osobami se 
specifickými psychiatrickými poruchami oproti kontrolní skupině, i oproti 
skupinám jiných duševních poruch. Na základě dostupných studií i zjiště-
ných výsledkŧ se lze domnívat, ţe osamělost mŧţe být významným faktorem 
v etiologii i léčbě duševních poruch. 
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STRESOVÁ ZÁTĚŢ A SYNDROM VYHOŘENÍ POSUDKOVÝCH 
LÉKAŘŮ 

R. Ptáček1, L. Čeledová2, R. Čevela2, H. Kuţelová3 
1Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze, Praha, Česká republika; 
2Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor posudkové sluţby, Praha, Čes-
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ha, Česká republika 

Summary 
STRESS AND BURNOUT SYNDROME IN ASSESSMENT DOCTORS 
Stress and Burnout syndrome represents serious phenomenon influencing 
many professions. Among highly exposed professions belong medical and 
assessment doctors. We have conducted a research pilot study to determine 
the difference in occurrence of burn out syndrome in medical and assess-
ment doctors and in a control – non medical group. 
The study included assessment doctors (n=150) – aged 30 to 80 years of age, 
72% were women, which corresponds to the representation of women in the 
field and meets the representativeness of the sample. The control group con-
sisted of clinical medical doctors (n=60) control non medical group (n= 87). 
Standardized psychological methods were used: Shiron Melamedova-scale 
(SMBM), Beck Depression Inventory-II, Strategies for managing stress – 
SVF 78, NEO-BIG FIVE. The highest occurrence of stress load and burn out 
syndrome was found in assessment doctors. Highest occurrence of depres-
sion was found in this group too. The study suggests that the profession of 
assessment medical doctor represent a specific profession with high de-
mands. 
Key words: Stress, Burn out syndrome, clinical and assessment medicine 
 
Úvod 
Rozsah lékařské posudkové činnosti v sociálním zabezpečení je tedy velmi 
široký, má vztah k oblasti nemocenského pojištění (ročně cca 3 mil. pojištěn-
cŧ), k oblasti dŧchodového pojištění (ročně cca 120 tis. pojištěncŧ), ostatním 
sociálním systémŧm (ročně cca 250 tisíc fyzických osob). Mnoţství práce 
posudkových lékařŧ zvyšuje i roztříštěnost sociálních systémŧ a nejednotnost 
kritérií pro posuzování zdravotního stavu v jednotlivých sociálních systé-
mech. Z dŧvodu poznání jaká je psychická odolnost stávajících posudkových 
lékařŧ na pracovní zátěţ zpŧsobenou nejen zvyšujícím se kvalitativním a 
kvantitativním objemem činnosti, ale zejména kontinuálně probíhajícími 
organizačními změnami lékařské posudkové sluţby, realizovalo ministerstvo 
práce prostřednictvím Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrické 
kliniky v roce 2010 projekt vědy a výzkumu „Zjištění stresové zátěţe a fakto-
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rŧ ovlivňujících odolnost vŧči stresu posudkových lékařŧ v probíhající reor-
ganizaci lékařské posudkové sluţby―.  

Metody 
Do studie bylo zahrnuto celkem 163 posudkových lékařŧ, ve věku od 30-ti do 
80-ti let. 72% tvořily ţeny, coţ odpovídá zastoupení ţen v oboru a splňuje 
reprezentativnost vzorku. Účast ve studii probíhala formou vyplnění psycho-
logických dotazníkŧ. Byly pouţity standardizované psychologické metody: 
Shirom-Melamedova škála (SMBM), Beck Depression Inventory –II, Strate-
gie zvládání stresu – SVF 78, NEO-BIG FIVE.  

Výsledky 
Při porovnání skupiny posudkových lékařŧ s kontrolními skupinami klinic-
kých lékařŧ a nelékařŧ, docházíme ke zjištění, ţe statisticky nejvýznamněji 
vnímají svoji profesi jako zdroj zátěţe posudkoví lékaři (p<0.01). Zároveň 
lékaři, kteří vnímají výkon profese jako silnou zátěţ, vykazují i statisticky 
významně vyšší hodnoty syndromu vyhoření (r=0,36; p<0.01) i depresivity 
(r=0,31; p<0.01). Rovněţ vnímání nedostatku času na jednoho pacienta sta-
tisticky významně koreluje s intenzitou syndromu vyhoření (r=0,37; p<0.01) 
i mírou depresivity (r=0,37; p<0.01). Druhým nejvýznamnějším faktorem je 
percepce přetíţení administrativou, která opět statisticky významně koreluje 
s mírou vyhoření (r=0,28; p<0.01) i intenzitou depresivních symptomŧ 
(r=0,35; p<0.01). Zároveň lékaři, kteří vnímají výkon profese jako silnou 
zátěţ, vykazují i statisticky významně vyšší hodnoty syndromu vyhoření 
(r=0,36; p<0.01) i depresivity (r=0,31; p<0.01).  

Závěr 
Posudkoví lékaři vykazují nejvyšší míru syndromu vyhoření ve fyzické rovině 
a spolu s lékaři klinické medicíny i v rovině kognitivní. Hlavní dŧvody, které 
ovlivňují míru syndromu vyhoření a depresivity posudkových lékařŧ, tvoří 
následující faktory: lékařŧm se nedostávají informace, nemají čas na konzul-
tace a pacienta, cítí se přetíţení pracovními nároky profese, vnímají nedosta-
tečné pracovní podmínky, cítí se přetíţeni všemi formami administrativy, 
vnímají nízkou prestiţ profese, vnímají nízké finanční a osobní ohodnocení. 
Posudkové lékaře lze v kontextu aktuálních zjištění o výskytu a riziku bur-
nout syndromu a stresovém zatíţení jednoznačně identifikovat jako vysoce 
rizikovou skupinu. Lékařská  
posudková sluţba je tak z personálního hlediska ohroţenou profesí. 
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KVALITA ŢIVOTA U PACIENTŮ S BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PO-
RUCHOU 

K. Látalová, J. Praško, T. Divéky, D. Kamarádová, H. Velartová 
Klinika Psychiatrie FNOL a LF UP v Olomouci, Česká republika 

Summary 
THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS SUFFERING FROM BIPOLAR DIS-
ORDER – A COMPARISON WITH SCHIZOPHRENIC PATIENTS AND 
HEALTHY CONTROLS 
Background: Host of studies have now examined QoL in patients with major 
depressive disorder and schizophrenia until recently few had specifically 
focused upon QoL in patients with bipolar disorder. 
Aims: The purpose of the present study was to find out the QoL data in pa-
tients suffering from bipolar disorder in clinical remission and examine the 
extent of the effects of the demographical and clinical data on QoL in these 
patients. The second aim was to compare the QoL data with the data of pa-
tients suffering from schizophrenia in clinical remission and with healthy 
controls. 
Methods: Data were obtained by using the quality of life questionnaire 
(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction – Q-LES-Q) for 41 bipolar pa-
tients in clinical remission. The data of these subjects were compared with 
the data of 40 schizophrenic patients in clinical remission and with 40 
healthy controls.  
Results: There are statistically significant differences in comparison with 
schizophrenic patients, but not in comparison with healthy controls. There 
were higher mean scores in most Q-LES-Q summary scales in patients with 
bipolar disorder in comparison with schizophrenic patients and in some 
summary scales in comparison with healthy controls.  
Conclusions: Our results suggest the same or higher subjective quality of life 
in patients suffering with bipolar disorder in clinical remission in compari-
son with healthy controls and higher subjective quality of life in bipolar pa-
tients in clinical remission in comparison with schizophrenic patients in 
clinical remission. 
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Souhrn 
V minulosti bylo dŧleţitějším cílem léčby bipolární afektivní poruchy (BAP) 
sníţit příznaky mánie nebo deprese (Rosa et al, 2009) neţ pokoušet se obno-
vovat sociální fungování pacientŧ. V poslední době se však klade dŧraz na 
koncept kvality ţivota pacientŧ, zejména těch, kteří jsou nemocní chronicky 
ať uţ fyzicky (např. chronické srdeční selhávání) nebo duševně (BAP). (Dob-
re et al, 2007). 
Cíl léčby se proto změnil od zmírnění příznakŧ nemoci ke zlepšení ţivotní 
spokojenosti pacientŧ (Quality of Life – QoL) a ke zvýšení jejich společen-
ských aktivit. Trendem je vyhodnocovat účinky léčby ne pouze podle redukce 
příznakŧ a výskytu neţádoucích účinkŧ, ale zejména podle dosaţené kvality 
ţivota. Takováto hodnocení se v psychiatrii týkají zejména pacientŧ se závaţ-
nými psychickými poruchami jako je schizofrenií nebo BAP (Michalak et al, 
2005).  
Cílem naší studie bylo u pacientŧ s bipolární afektivní poruchou v remisi 
zjistit demografické údaje a zjistit údaje týkající se jejich kvality ţivota. Dal-
ším cílem bylo porovnat tyto údaje s daty zjištěnými u pacientŧ se schizofre-
nií v remisi, přičemţ oba soubory byly demograficky srovnatelné. Oba dva 
soubory byly dále porovnány s demograficky srovnatelnými zdravými kont-
rolami. Byla zvolena metoda dotazníku hodnotícího kvalitu ţivota a ţivotní 
spokojenosti- Q-LES-Q) u 41 pacientŧ s BAP v remisi, údaje byly srovnány se 
402 pacienty se schizofrenií v remisi a 40 ti zdravými kontrolami. Pacienti 
s BAP ve srovnání s pacienty se schizofrenií vyšší prŧměrné skóre kvality 
ţivota ve většině Q-LES-Q domén, v některých doménách měli překvapivě 
vyšší skóre neţ zdravé kontroly. Týkalo se to zejména spokojenosti s bydle-
ním a domácností. Naše výsledky potvrzují závěry studie, která pracovala 
s etnicky odlišným obyvatelstvem (Chand et al, 2004). Srovnání kvality ţivo-
ta bipolárních pacientŧ se zdravými kontrolami vyznívá zajímavě. Bipolární 
pacienti jsou méně často zaměstnáni neţ zdravé kontroly, přesto je jejich 
kvalita ţivota stejná nebo lepší., především v doménách (domácnost, obecná 
spokojenost). Kvalita ţivota zaměstnaných bipolárních pacientŧ se velmi 
blíţí nebo je identická se zdravými zaměstnanými kontrolami. 
Tuto skutečnost snad mŧţeme vysvětlit psychologicky vyšší spokojeností 
v remisi nemoci a udrţením si práce navzdory psychickému onemocnění u 15 
pacientŧ ze souboru, nebo tím, ţe nezaměstnaní neproţívají pracovní stres a 
přitom jsou sociálně zajištěni a mohou se věnovat relaxačním aktivitám. 
Zdravé kontroly jsou stresovány nutností hledat práci a pokud ji mají, podá-
vat výkon, aby si práci udrţely. Jiná moţnost je, ţe bipolární pacienti v remisi 
více disociují a v dŧsledku toho posuzují svŧj ţivot v lepším světle neţ zdraví 
jedinci. Tuto domněnku vyvozujeme z výsledkŧ naší předchozí studie (Láta-
lová et al, 2010), která ukázala, ţe bipolární pacienti disociují v porovnání se 
zdravými kontrolami podstatně více. Další studie s rozsáhlejšími soubory 
pacientŧ by mohly tyto otázky více vyjasnit. 
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 Naše studie měla několik omezení. Sebeposuzovací dotazník QoL., který byl 
pouţit nemá stanovenou reliabilitu pro pacienty s BAP. Pouţitý dotazník Q-
LES-Q není specifikován pro bipolární pacienty ani pro pacienty se schi-
zofrenií. Na druhé straně pro srovnání se zdravými kontrolami musel být 
pouţit dotazník aplikovatelný na všechny soubory.pacientŧ. 
Závěrem lze shrnout, ţe: 
Pacienti s bipolární afektivní poruchou v remisi mají kvalitu ţivota srovna-
telnou se zdravými kontrolami. 
Pacienti v remisi bipolární afektivní poruchy mají kvalitu ţivota vyšší neţ 
pacienti v remisi schizofrenie. 
 
Podpořeno grantem IGA MZČR: NT11047-4/2010 
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BOJ PROTI STIGMATIZACI PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE 

D. Jelenová1, A. Kovácsová2, J. Praško1, K. Látalová1 
1Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika; 2Psy-
chiatrické oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc, Česká republika 

Summary 
FIGHTING STIGMA OF PSYCHIATRIC DISORDERS IN THE CZECH RE-
PUBLIC 
In the Czech Republic people with mental illness are still stigmatized and 
exposed to various forms of discrimination both from the community and 
the professional society. There can also be a stigma in the psychiatric ther-
apy. The Czech mass media significantly contribute to the stigmatization. 
Main destigmatization programs are introduced. They are run by organiza-
tions focused on patients with mental disorders, as well as individual profes-
sionals or even nonspecialists.  
Key words: stigmatization, stereotype, psychiatric disorder, media, destig-
matization program 
 
Potíţe z kategorie duševních onemocnění představují v běţné populaci znač-
né zastoupení, přesto tito pacienti patří v současnosti v České republice 
k vysoce stigmatizovaným. Lidé s duševním onemocněním jsou vystaveni 
diskriminaci nejen v očích laické veřejnosti, ale také ze strany zdravotníkŧ. 
Nejvýznamnější stigma zaţívají pacienti se schizofrenií a bipolární afektivní 
poruchou, dále s poruchami osobnosti, poruchami příjmu potravy, úzkostí a 
OCD. Stigma je vytvořeno v prvé řadě samotným onemocněním, nicméně 
nepříjemnou nálepku přináší i léčba, především farmakologická. Stále zna-
telnou značku nese jiţ pouhý kontakt s psychiatrem. Stigma duševního one-
mocnění znemoţňuje pacientŧm běţné zapojení do ţivota – zařazení do spo-
lečnosti, navazování vztahŧ, moţnost získat odpovídající zaměstnání. 
Obava z nelichotivé nálepky a odsouzení tak navíc oddaluje včasný záchyt 
onemocnění a zdrţuje moţnou rychlou úzdravu. Strach z negativního znač-
kování okolím proţívá aţ 90 % pacientŧ v současných výzkumech v ČR 
(Adamcová et al, 2010), přičemţ největší starosti se týkají znehodnocování 
v zaměstnání, dále mezi přáteli, v rodině a ve zdravotnickém zařízení. 
Na současném vnímání psychiatrických pacientŧ se významnou měrou podílí 
stereotyp duševně nemocného. Je to obraz začleněný do hovorových obratŧ, 
vtipŧ o bláznech, obraz předkládaný v masmédiích a uměleckých dílech. 
Pozornost věnovaná duševním onemocněním je často spjatá se senzacechti-
vými titulky o kriminálních činech bývalých nebo současných uţivatelŧ psy-
chiatrické péče, kteří jsou nezřídka popisováni slovy „nebezpečný, vraţdící, 
šílenec―.  
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Cílem destigmatizace je změnit stereotyp duševně nemocného člověka tak, 
aby nebyl společensky izolován ani sankcionován, aby se změnil postoj za-
městnavatele, rodiny, přátel, ale i zdravotníkŧ. Klíčem k destigmatizaci jsou 
zdravotnická osvěta a výchova, poučení laické veřejnosti i odborníkŧ. 
O destigmatizaci v řadách zdravotnického personálu lze usilovat profesionál-
ním vzděláváním pregraduálního i postgraduálního typu. Veřejnosti je po-
třeba umoţnit nevnímat pacienta jako „senzaci― a „odlišnost―. Obrovský 
prostor se tak nabízí mediálnímu obrazu psychiatrie. 
V posledních letech se častěji natáčejí a promítají filmy a dokumenty, které 
referují o ţivotě s psychickým onemocněním objektivněji. Ze současných 
televizních pořadŧ např. Diagnóza – dokumentární seriál se zdravotnickou 
problematikou (ČR, 2000-2009), kde 13 dílŧ je věnováno duševním one-
mocněním; Záhady duše – 12dílný dokumentární seriál o duševních one-
mocněních (ČR, 2009); 13. komnata – dokumentární seriál s portréty zná-
mých osobností, mimo jiné otevřeně hovořící o svých psychických problé-
mech (ČR, 2005-2011, více neţ 200 odvysílaných dílŧ).  
Kaţdoročně ve spolupráci s předními odborníky z oblasti psychiatrie a psy-
choterapie vychází řada novinových článkŧ a televizních pořadŧ, kde jsou 
podávány informace o psychických onemocněních bez značkování. Nejčastěj-
ší psychiatrické diagnózy jsou představeny v cca 40 knihách a 30 broţurách, 
které jsou v současnosti na trhu a jsou určené laické veřejnosti, pacientŧm a 
jejich rodinám.  
V posledních letech bylo publikováno 5 vydání doporučených postupŧ pro 
léčbu v psychiatrii. Vodítka pro psychiatrickou péči se snaţí zlepšit standardy 
léčby na podkladě EBM, hlouběji porozumět pacientŧm s rŧznými diagnó-
zami a sníţit psychiatrické nálepkování.  
Destigmatizační programy nabízejí psychiatrické společnosti, jiné odborné 
organizace a pacientské spolky. Mezi nejvýznamnější organizace patří Cent-
rum pro rozvoj péče o duševní zdraví, nestátní nezisková organizace, která 
provozuje projekt Změna vyuţívající výstav, článkŧ, rozhlasových relací a 
poradenství. Projekt Změna je jako jediný v ČR aktivně zapojen do největšího 
destigmatizačního psychiatrického projektu Open the Doors.  
Česká asociace pro psychické zdraví je občanské sdruţení uţivatelŧ psychiat-
rické péče a jejich blízkých, poskytovatelŧ této péče a širší veřejnosti. Nabízí 
destigmatizační programy (časopis Esprit, krizová Linka psychopomoci), 
pilotní projekty (Terapeutická komunita, právní příručka), edukace (pro-
gram pro psychiatry Coopera, Příklady dobré praxe, konference). 
Mezi další celorepublikové organizace patří Sympathea (organizace příbuz-
ných duševně nemocných) a Vida (organizace lidí s vlastní zkušeností s du-
ševní nemocí, kteří cestou svého osobního příběhu pomáhají stejně handica-
povaným lidem). 
Chráněné zaměstnání v kavárnách nebo obchodech nabízí Green Doors, Lo-
mikámen, Práh, ESET-Help, Fokus Vysočina. Letos 20. ročník hudebního a 
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divadelního festivalu Mezi ploty se snaţí o propojení ţivota „za plotem― se 
ţivotem „venku―, koná se na území Psychiatrické léčebny Bohnice. Fokus 
Praha vytvořil projekt zaměřený na mladé lidi – Blázníš? No a? 
Občanské společnosti kromě přednáškových programŧ představují prostor 
pro kaţdodenní setkávání – např. Altan, Baobab, Egosum, Epoche, Eset-
Help, Fokus, Mens Sana. 
Kompletní adresář komunitních sluţeb pro duševně nemocné v ČR lze nalézt 
na www.askos.cz/adresar.htm, kompletní adresář denních stacionářŧ a kri-
zových center http://www.adskc.cz/index.php?id=11. 
 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT „ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEV-
NÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE“ 

Z. Barešová, Z. Foitová, O. Pěč, V. Probstová, J. Stuchlík, 
B.  Wenigová 
CMHCD, Praha, Česká republika 

Summary 
INDIVIDUAL PROJECT: „DEVELOPMENT OF CARE OF MENTALLY ILL 
PEOPLE IN KARLSBAD REGION 
The idea of the project came out of the total needs improvement in care for 
people with mental illness. The main objective of the project is an effort to 
move health care from institutional facilities to the natural environment of 
people with mental illness, the community care and support not only these 
people but also their families. 
They were first mapped in detail the existing services in the region and based 
on data obtained by experts was created concept of care. This concept is fo-
cused on the target group of people with long-term mental illness, including 
persons dependent on addictive substances. The validity of the concept has 
been verified by experts from the Czech Republic and abroad. Based on this 
concept was created a particular model of care designed to promote social 
services activities. There were identified facilities that are most deficient in 
the region and which comprehensively cover the current need for care. It was 
directly initiated the operation of two social services: social rehabilitation 
center and social therapeutic workshop. Part of the project was also educa-
tion, internships abroad, the Conference of social psychiatry, media cam-
paign in collaboration with www.stopstigma.cz. The community planning 
members were involved to the project. 
Key words: mental illness, community care, concept of care,  
 

http://www.askos.cz/adresar.htm
http://www.adskc.cz/index.php?id=11
http://www.stopstigma.cz/
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Cíl projektu 
Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu péče o osoby s duševním onemoc-
něním. Karlovarský kraj byl vybrán jako region s nejméně rozvinutou sítí 
zdravotně-sociálních sluţeb pro tyto osoby. Cílem projektu je zmapovat stav 
a potřebnost sluţeb, a na základě zjištěných potřeb vytvořit Koncepci péče 
o osoby s duševním onemocněním a nejpotřebnější dvě sociální sluţby vybu-
dovat. Hlavním principem tvorby nových sluţeb je přesun péče ze zdravot-
nických ústavních zařízení do přirozeného prostředí osob s duševním one-
mocněním, tzv. komunitní péče a podpora uţivatelŧ a jejich rodin. 

Fáze projektu 
Projekt probíhá v několika fázích, které na sebe navazují a vytváří tak kom-
plexní celek vedoucí k rozvoji péče o osoby s duševním onemocněním.  
2.1. Mapování  
První fází projektu je Mapování stavu péče o osoby s duševním onemocně-
ním. Detailní zmapování stávajících sluţeb pro osoby s duševním onemocně-
ním na území Karlovarského kraje probíhá formou dotazníkŧ určených jak 
pro odborníky, tak pro uţivatele sluţeb a formou focus group. Na základě 
výsledkŧ získaných v rámci šetření je vytvořena Situační analýza stavu péče 
pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, která je 
také jedním z hlavních výstupŧ projektu. Situační analýza obsahuje mimo 
jiné srovnání stavu péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském 
kraji, v České republice a v zahraničí a vztahu vnějšího prostředí k těmto 
osobám.  
2.2. Koncepce 
Na mapování navazuje druhá fáze, ve které je odborníky vytvořena Koncepce 
péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Tato 
koncepce je zaměřena zejména na cílovou skupinu osob s dlouhodobým du-
ševním onemocněním, včetně osob závislých na návykových látkách. Součás-
tí koncepce je ekonomická analýza, implementační plán a analýza rizik, která 
by její realizace mohla přinést. Platnost koncepce je ověřena odborníky 
z Čech i ze zahraničí.  
2.3. Modely sluţeb 
Na základě detailního zmapování potřeb cílové skupiny, existujících sluţeb a 
jejich rozvojového potenciálu jsou pro území okresu Karlovy Vary zpracová-
ny teoretické Modely sociálních sluţeb pro osoby s duševním onemocněním 
pro okres Karlovy Vary. Modely obsahují pracovní metodiky, personální 
zajištění, přehled vstupního a prŧběţného vzdělávání pro jednotlivé pracovní 
pozice, systém supervize, systém hodnocení efektivity sluţby a další. Z těchto 
modelŧ jsou vytipovány jako nejvíce deficitní sluţby sociální rehabilitace: 
terénní a ambulantní forma a sociálně terapeutická dílna, které jsou v rámci 
projektu přímo registrovány a otevřeny klientŧm. Do sluţeb je vybrán a pro-
školen tým profesionálŧ.  
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2.4. Vzdělávání a stáţe 
V rámci projektu probíhá také vzdělávání zaměstnancŧ sociálních odborŧ 
kraje a poskytovatelŧ sociálních sluţeb. Vzdělávání je zaměřeno na psycho-
sociální rehabilitaci osob s duševním onemocněním, zpŧsob komunikace 
s těmito osobami, na zásady týmové spolupráce při jejich podpoře a multi-
disciplinární přístup k nim. Cílem těchto vzdělávacích akcí je prohloubit 
znalosti pracovníkŧ, kteří přichází do styku s osobami s duševním onemoc-
něním na všech úrovních péče. Současně pro ně jsou realizovány stáţe v ob-
dobných zařízeních v zahraničí.  
V rámci projektu byla spolupořádána celostátní Konference sociální psychi-
atrie, která se konala v roce 2010 v Karlových Varech.  
Další aktivitou v rámci vzdělávání je příprava nástrojŧ pro hodnocení efekti-
vity rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním CAN a Ho-
NOS. 
2.5. Informační a destigmatizační kampaň 
Nedílnou součástí projektu je také mediální destigmatizační kampaň, která 
probíhá po celou dobu trvání projektu ve spolupráci s www.stopstigma.cz. 
Veřejnost je zapojena do projektu pomocí kampaně ke Světovému dni du-
ševního zdraví a Mezinárodnímu dni deprese. V obou letech je zprovozněna 
bezplatná, anonymní telefonická poradna, kde odpovídají odborníci na dota-
zy uţivatelŧ a jejich blízkých. Na základě její vytíţenosti v prvním roce a na 
základě doporučení Koncepce péče byla z iniciativy projektu získána dotace 
na poradenskou linku, která bude v provozu 2 hodiny denně ve všední dny a 
to zejména pro okres Karlovy Vary.  
Zástupci veřejné správy jsou osloveni broţurou pro veřejnost a veřejnou 
správu s názvem Umíme se domluvit, aneb Co potřebuje člověk s duševní 
poruchou při jednání na úřadě, Rady pro zlepšení komunikace, jejímţ cílem 
je usnadnit komunikaci s osobami s duševním onemocněním všem, kteří se 
s nimi setkávají při své práci nebo v běţném ţivotě. Obsahuje doporučení pro 
komunikaci s lidmi s depresí, mánií, psychózou, úzkostí, panikou, obsesí, 
hraniční poruchou osobnosti a agresí. Součástí příručky je také Adresář slu-
ţeb v Karlovarském kraji, zaměřených na pomoc osobám s duševním one-
mocněním. Dále je vypracována broţura pro odborníky a sociální pracovní-
ky, s cílem seznámit je podrobněji s problematikou duševních poruch, ko-
munitní péče, řešením krizových stavŧ a komunikace s klientem. Pro 
odborníky z regionu je přeloţena a distribuována kniha SHUNNED, napsaná 
předním odborníkem na řešení stigmatu a diskriminace, profesorem Graha-
mem Thornicroftem M.D. z Velké Británie. 
2.6. Komunitní plánování 
K zajištění informovanosti o aktuálním dění v procesu plánování sociálních 
sluţeb na regionální úrovni, budou slouţit podpŧrné pracovní skupiny vytvo-
řené v rámci šesté fáze projektu, kterou je komunitní plánování na území 
Karlovarského kraje.  

http://www.stopstigma.cz/
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Hlavní výstupy projektu 
• Situační analýza stavu péče o osoby s duševním onemocněním na území 

Karlovarského kraje 
• Koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského 

kraje  
• Ekonomická analýza 
• Implementační plán 
• Analýza rizik  
• Program vzdělávání v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na 

území Karlovarského kraje 
• Modely sociálních sluţeb pro osoby s duševním onemocněním pro okres 

Karlovy Vary 
• Podpora zaloţení dvou nových sluţeb pro osoby s duševním onemocněním: 

- Centrum sociální rehabilitace: terénní a ambulantní forma 
- Sociálně terapeutická dílna 

• Vzdělávací kurzy: 
- Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním 
- Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích 
- Základy psychosociální rehabilitace 
- Práce s rodinami osob s duševním onemocněním 
- Práce s rodinou v obtíţné ţivotní situaci  
- Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohroţe-

ných rodin s dětmi 
• Edukační materiál a metodika kurzŧ a seminářŧ 
• Sborník z celostátní Konference sociální psychiatrie 
• Metodický manuál stáţí 
• Sborník stáţí 
• Webové stránky projektu 
• Sociální on-line poradna 
• Bezplatná anonymní poradna 
• Mediální výstupy na celorepublikové a krajské úrovni 
• Plakáty pro anonymní poradnu 
• Kniha SHUNNED 
• Broţura pro odborníky a sociální pracovníky  
• Broţura pro veřejnost a úředníky státní správy 
• Kulatý stŧl 2010, Kulatý stŧl 2011 
• Slavnostní zahájení práce nových sociálních sluţeb 
• Přednáška o projektu v dalších dvou regionech 
• Návrh plánu práce na období 2011- 2012 ke "Střednědobému plánu rozvoje 

sociálních sluţeb v Karlovarském kraji na období 2009-2013"  
 
Realizátor projektu:  
Karlovarský kraj zastoupený hejtmanem kraje, PaedDr. Josefem Novotným. 
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Dodavatel projektu:  
Nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 
zastoupená ředitelkou Mgr. Barborou Wenigovou. 
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010; Datum ukončení projektu: 31. 12. 2011 
Více informací o projektu najdete na www.rpkk.cz 
 

CHIRURGICKÁ KASTRACE SEXUÁLNÍCH DEVIANTŮ ZLEPŠUJE 
KVALITU JEJICH ŢIVOTA VÍCE NEŢ HORMONÁLNÍ ÚTLUM  

J. Švarc, S. Brichcín  
Primariát ochranného léčení, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, Česká 
republika 

Summary 
QUALITY OF LIFE OF SEXUAL DEVIANTS IS BETTER AFTER SURGICAL 
CASTRATION THAN AFTER HORMONAL THERAPY  
Goal: to point out the usefulness, effectiveness and safety of surgical castra-
tion of the delinquent sexual deviants, whose life quality is improved by the 
castration. Introduction: Biological part of the therapy of sexual deviants 
(deactivation of sexual hormones) can be achieved by hormonal therapy 
(GnRH or antiandrogene) or surgical castration (testicular pulpectomy or 
orchiectomy). In CR the surgical castration can be done only for patient's 
request after a special committee's permission from the reason given by 
a serious relapsing sexual deviation (sadism, pedophilia) if a lifelong sexual 
inhibition is necessary. Methods: Interview with 33 responding sexually de-
viant men from 51 who underwent the castration in Psychiatric Hospital 
Bohnice during 1987-2009; and comparing with 33 sexually deviant men 
treated by antiandrogene or GnRH. All of them underwent the same psycho-
therapeutic procedures in the past. We inquired current quality of life, part-
nership, coital & non coital activities, change of weight, osseous alterations, 
substance use, delinquency etc. Conclusion: Quality of life of sexual deviants 
is better after surgical castration than after hormonal therapy from their 
subjective point of view. In the other health factors there are no significant 
changes apart from the osteopeny after the castration.  
Key words: surgical castration, quality of life sexual deviation, sexual delin-
quency.  
 
Úvod 
Biologická část terapie sex. delikventŧ spočívá v deaktivaci sex. hormonŧ, 
čehoţ dosahujeme hormonální terapií (GnRH analogy nebo antiandrogeny) 
nebo chirurgickou kastrací (testikulární pulpektomie či orchiektomie). 
V ochranném léčení v ČR se pacient musí podrobit hormonální terapii, je-li 

http://www.rpkk.cz/
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předepsána ošetřujícím lékařem, zatímco chirurgická kastrace se provádí jen 
na ţádost pacienta po svolení odborné komise; indikací je nutnost celoţivot-
ního útlumu u závaţných recidivujících deviací (sadismus, pedofilie).  
Pokles recidivity byl mnohokrát prokázán, např. Langelüddecke (1963) sle-
doval 20 let 1036 sexuálních delikventŧ, kde ve skupině 351 muţŧ po kastraci 
recidivovalo jen 2.3%, zatímco ve skupině 685 bez kastrace zrecidivovalo 
80%.  

Cíle 
Poukázat na uţitečnost a efektivitu chirurgické kastrace (kritizovanou Radou 
Evropy), která dokonce zlepšuje kvalitu ţivota sexuálním delikventŧm, kteří 
ji podstoupí, více neţ konvenční hormonální útlum (který média označují 
pojmem chemická kastrace).  

Metody 
Interview s 33 respondéry ze skupiny 51 sexuálních deviantŧ, kteří podstou-
pili kastraci v Psychiatrické léčebně Bohnice v letech 1987-2009; a srovnání 
s 33 devianty léčenými hormonálně (antiandrogeny nebo gonadoliberiny) – 
nenáhodný výběr stejného počtu pacientŧ se stejnými diagnózami. Všichni 
prošli stejnou psychoterapeutickou procedurou.  

Soubor a výsledky 
(Počet kastrovaných – počet hormonálně léčených):  
Diagnózy: Sadoismus 10-10, Pedofilie 14-14, Patologická sexuální agrese 9-9.  
Prŧměrný věk: 28.7 let v době kastrace – 41.2 let na začátku hormonální 
terapie.  
IQ: Podprŧměr 12-7, Prŧměr 13-22, Nadprŧměr 9-4.  
Partnerský status: V partnerství 12-10, Single 21-23.  
Sex. funkce: Masturbace denně 2-2, 8x měsíčně 3-9, 2x měsíčně 9-10, vŧbec 
19-9, bez odpovědi 0-3; Ranní erekce 21-28; Schopnost orgasmu 11-21 
(p<0.05).  
Změny hmotnosti: zvýšení 17-12, beze změn 14-20, sníţení 2-1.  
Osteologické vyšetření: bez patologie 2-3, osteopenie 19-2 osteoporóza 4-0, 
nevyšetřeno 8-28.  
Změny v usu psychoakt. látek: méně 14-16, beze změn 11-11, více 5-4, bez 
odpovědi 3-2.  
Přiznaná recidiva sexuálního deliktu: 0-8 (nesignifikantní pro velké zastou-
pení non respondérŧ).  
Kvalita ţivota: lepší 26-18 (p<0.05), beze změn 6-11, horší 1-4. 

Závěr 
Kvalita ţivota sexuálních deviantŧ se z jejich subjektivního pohledu zlepšuje 
více po chirurgické kastraci neţ při hormonální terapii. V dalších sledova-
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ných faktorech nebyly signifikantní rozdíly mezi oběma skupinami s výjim-
kou vyšší osteopenie a anorgasmie ve skupině po chirurgické kastraci. 
castration.  
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
SEROQUEL® PROLONG 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg nebo 400 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním
Léčivá látka: Quetiapini fumaras; odpovídá 50, 150, 200, 300 nebo 400 mg quetiapinu v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. Indikace*: Léčba schizofrenie, včetně prevence relapsu 
u stabilizovaných pacientů se schizofrenií. Léčba středně těžké až těžké manické epizody a středně těžké až těžké depresivní epizody v rámci bipolární poruchy – akutní léčba i prevence rekurence. 
Přídavná léčba depresivních epizod u pacientů s MDD. Dávkování*: Podává se 1x denně mezi jídly (alespoň 1 hodinu před jídlem). Tablety se polykají celé a nesmějí se půlit, žvýkat nebo drtit. Dávku 
je třeba u jednotlivých pacientů titrovat a upravit podle jejich klinické odpovědi a snášenlivosti. Léčba schizofrenie: První den 300 mg, druhý den 600 mg. Doporučená denní dávka 600 mg, avšak 
může kolísat od 400 do 800 mg. Manické epizody: První den 300 mg, druhý den 600 mg a dále až 800 mg. Účinná dávka je v rozmezí 400-800 mg. Depresivní epizody: Dávka první čtyři dny je 
50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den), 300 mg (4. den). Dále lze titrovat na 400 mg (5. den) až 600 mg (8. den). Prevence rekurence bipolární poruchy: Pacienti by měli pokračovat 
v léčbě stejnou dávkou, na kterou odpovídali při léčbě akutní. Při udržovací léčbě dávku podávat na noc v co nejnižší účinné dávce. MDD: Dávka první čtyři dny je 50 mg (1. den), 50 mg (2. den), 
150 mg (3. den), 150 mg (4. den). U starších pacientů je dávkování pomalejší - 50 mg (1. den), 50 mg (2. den), 50 mg (3. den), 100 mg (4. den) a 150 mg (8. den).  Zvýšení dávky na 300 mg/
den musí být založeno na  individuálním hodnocení stavu pacienta, u  starších pacientů však nejdříve 22. den léčby. U  starších pacientů a pacientů s poškozením jater - zvýšená pozornost, 
zejména při úvodní titraci. První den 50 mg, dávka se zvyšuje o 50 mg/den do dosažení účinné dávky. Velikost dávky závisí na klinické odpovědi a snášenlivosti. Bezpečnost a účinnost přípravku 
Seroquel PROLONG nebyla hodnocena u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy starších 65 let. Seroquel PROLONG se nedoporučuje podávat dětem a mladistvým do 18 let, 
protože nebyla stanovena účinnost a bezpečnost. Při převodu z léčby Seroquel tablety v rozdělené denní dávce lze pacienty převést na ekvivalentní denní dávku podávanou 1x denně a dávku 
titrovat. Kontraindikace: Seroquel PROLONG se nesmí podávat při přecitlivělosti na léčivou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku. Nepodávat současně s inhibitory CYP3A4. Zvláštní 
upozornění*: Pacienti s bipolární depresí a pacienti s MDD s výraznými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt. V klinických studiích u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy 
léčených quetiapinem bylo pozorováno zvýšení rizika příhod spojených se sebevraždami u pacientů mladších 25 let oproti placebu (3 % vs. 0 %) a u pacientů s MDD (2,1 % vs. 1,3 %). Zvýšené 
opatrnosti je třeba u pacientů s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami nebo jinými stavy vedoucími k hypotenzi a u pacientů se záchvaty v anamnéze. Diabetické pacienty a pacienty 
s rizikovými faktory pro výskyt diabetes mellitus je třeba klinicky sledovat. U jednotlivých pacientů může dojít ke zhoršení profi lu metabolického rizika. U pacientů byl hlášen nárůst tělesné hmotnosti, 
je třeba ji v průběhu léčby sledovat. Pokud se objeví příznaky tardivní dyskinéze je třeba dávku snížit nebo léčbu přerušit. Příznaky tardivní dyskinéze se mohou zhoršit nebo objevit až po přerušení 
léčby. Při objevení neuroleptického maligního syndromu je třeba léčbu přerušit a zahájit odpovídající léčbu. V poregistračním období byly hlášeny případy prodloužení QT při použití terapeutických 
dávek a při předávkování. Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. U pacientů s rizikem aspirační pneumonie je třeba postupovat opatrně. Během léčby Seroquel 
PROLONG by měly být rozpoznány rizikové faktory pro VTE a měla by být uplatněna preventivní opatření. Seroquel PROLONG není schválen k léčbě psychózy u starších pacientů s demencí. Seroquel 
PROLONG nemá specifi cké antidotum. Činnosti vyžadující pozornost mohou být ovlivněny. Snížení schopnosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Doporučuje se postupné vysazování 
přípravku. Nežádoucí účinky*: Ospalost, závrať, sucho v ústech, mírná slabost, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze, dyspepsie, pyrexie a u starších pacientů zvracení. Může se vyskytnout 
nárůst hmotnosti, synkopa, maligní neuroleptický syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém, stejně jako při léčbě jinými antipsychotiky. V závislosti na dávce mírný pokles hladin thyreoidních 
hormonů, zejména celkového T4 a volného T4. Mírný pokles celkového T3 a reverzního T3 při použití vyšších dávek. Vzácně ventrikulární arytmie, žloutenka, priapismus, hypotermie. Velmi vzácně 
hyperglykémie, diabetes mellitus, tardivní dyskinéze, hepatitida. Prodloužení QT, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, srdeční zástava Torsades de pointes s neznámou frekvencí. Těhotenství a kojení: 
Lze podat, pokud očekávaný přínos léčby převáží možná rizika. Není známo, zda quetiapin přechází do mateřského mléka, a proto se nedoporučuje kojit při léčbě přípravkem Seroquel PROLONG. 
Interakce: Opatrnost při podávání s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem a při současném podávání s fenytoinem nebo jinými látkami, které indukují jaterní enzymy. Nedoporučuje se 
užívat spolu s grapefruitovou šťávou. Velikost balení: 60 tablet s prodlouženým uvolňováním. Podmínky uchovávání: Při teplotě do 30°C. Doba použitelnosti: 3 roky. Držitel rozhodnutí 
o registraci: AstraZeneca UK Ltd., Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie. Registrační čísla: 68/222-5/08-C, 68/672/09-C. Datum poslední revize textu:* 8. 4. 2011. Referenční 
číslo dokumentu: 080411API.
Předtím, než přípravek předepíšete, přečtěte si pozorně úplné informace o přípravku, které jsou k dispozici na adrese: AstraZeneca Czech Republic s. r. o., Plzeňská 3217/16, 150 00 
Praha 5, tel.: +420 222 807 111, fax: +420 222 807 221 nebo na www.astrazeneca.cz.
Přípravek je částečně hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění a může být vydán jen na lékařský předpis.
Registrovaná ochranná známka SEROQUEL je majetkem AstraZeneca plc. © AstraZeneca 2011
* Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.
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Indikace:1

•  Schizofrenie včetně prevence relapsu

• Bipolární afektivní porucha 
 - akutní léčba
 - prevence rekurence

ÚČINNOST 1-6

SNÁŠENLIVOST 1-6

SPOKOJENOST 6

Reference: 1. SPC Seroquel Prolong. 2. Peuskens J et al. Prevention of Schizophrenia Relapse with Extended Release Quetiapine Fumarate Dosed Once Daily. Psychiatry 2007; 11: 34-
50. 3. Kahn RS et al. Efficacy and Tolerability of Once-Daily Extended Release Quetiapine Fumarate in Acute Schizophrenia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controled Study. J Clin 
Psychiatry 2007; 68: 832-842. 4. Moller HJ et al. Evaluation of Feasibility of Switching from Immediate Release Quetiapine to Extended Release Quetiapine Fumarate in Stable Outpatients 
with Schizophrenia. International Clinical Psychopharmacology 2008; 23: 95-105. 5. Ganesan S et al. Switching from Other Antipsychotics to Once-daily Extended Release Quetiapine 
Fumarate in Patients with Schizophrenia. Current Medical Research and opinion 2008; 24 (1): 21-32. 6. Janů L. a Racková S. Quetiapin s prodlouženým uvolňováním - nová léková forma 
atypického antipsychotika. Farmakoterapie 2008; 6: 580-585.
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Pro  

vaše pacienty  

s bipolární  

poruchou 

Používejte ABILIFY®  

jako lék 1. volby pro mánii, 

aby se znovu mohli 

cítit sami sebou

Léčíme dnes pro zítřek
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Název: ABILIFY® 10 mg tablety; ABILIFY® 15 mg tablety. Kvalitativní a kvantitativní složení: Jedna ta-
bleta obsahuje aripiprazolum 10 mg nebo 15 mg. Farmakoterapeutická skupina:  Jiná antipsychotika. ATC kód: 
N05AX12. Terapeutické indikace: Léčba schizofrenie u dospělých a adolescentů od 15 let a starších. Léčba středně těžkých 
až těžkých manických epizod u bipolární poruchy I a prevence nových manických epizod u pacientů, u kterých se již převáž-
ně manické epizody vyskytly a jejichž léčba aripiprazolem byla účinná. Dávkování a způsob podání: Dospělí: Schizo-
frenie: doporučená počáteční dávka přípravku ABILIFY je 10 nebo 15 mg/den s udržovací dávkou 15 mg/den jednou den-
ně, bez ohledu na jídlo. Maximální denní dávka  by neměla překročit 30 mg. Manické epizody: doporučená počáteční dáv-
ka přípravku ABILIFY je 15 mg podávaná v režimu jednou denně bez ohledu na jídlo, buď v monoterapii nebo v kombinované 
léčbě. U některých pacientů mohou být přínosnější vyšší dávky. Maximální denní dávka by neměla překročit 30 mg. Prevence 
recidivy manických epizod u bipolární poruchy I: při prevenci recidivy manických epizod u pacientů, kteří již užívali aripipra-
zol v monoterapii nebo kombinované terapii, léčba pokračuje ve stejné dávce. Úprava denní dávky včetně jejího snížení by 
měla být zvážena na základě klinického stavu.  Pediatrická populace*: Schizofrenie u adolescentů od 15 let a starších: dopo-
ručená dávka přípravku ABILIFY je 10mg/den podávaná v režimu jednou denně bez ohledu na jídlo. Užívání přípravku ABI-
LIFY se nedoporučuje u pacientů mladších 15 let, protože údaje o bezpečnosti a účinnosti nejsou dostačující. Viz Souhrn úda-
jů o přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozor-
nění a  opatření pro použití*: Výskyt sebevražedného chování je vlastní psychotickým onemocněním a poruchám nála-
dy a v některých případech byl  hlášen časně po zahájení nebo změně antipsychotické léčby včetně léčby aripiprazolem. An-
tipsychotická léčba by měla být provázena důkladnou kontrolou vysoce rizikových pacientů. Výsledky epidemiologických stu-
dií naznačily, že u pacientů se schizofrenií nebo s bipolární poruchou léčených aripiprazolem nebylo ve srovnání s jinými an-
tipsychotiky zvýšené riziko sebevražedného chování. Aripiprazol by se měl užívat s opatrností u pacientů se známým kardio-
vaskulárním nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Při užívání antipsychotických léků byly hlášeny případy žilního trombem-
bolismu (VTE). Protože se u pacientů léčených antipsychotiky často projevují získané rizikové faktory pro VTE, měly by být zjiš-
těny všechny možné rizikové faktory pro VTE před a během léčeby přípravkem ABILIFY a měla by být provedena preventivní 
opatření. Podobně jako u jiných antipsychotik by měl být aripiprazol používán s opatrností u pacientů s prodloužením interva-
lu QT v rodinné anamnéze. V klinických studiích byly hlášeny vzácné případy tardivních dyskinesí a  neuroleptického malig-
ního syndromu. V klinických studiích  starší pacienti s psychotickými příznaky spojenými s Alzheimerovou nemocí léčení aripi-
prazolem vykazovali zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s placebem. ABILIFY není určen pro léčbu psychotických příznaků spo-
jených s demencí. Pacienti léčení jakýmkoliv antipsychotickým přípravkem včetně ABILIFY by měli být sledováni kvůli přízna-
kům hyperglykémie a pacienti s diabetem pak pro možné zhoršení glukozové tolerance. V klinických studiích nebylo prokázá-
no, že aripiprazol způsobuje klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti. Aripiprazol a jiná antipsychotika by měla být uží-
vána s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie. Abilify tablety obsahují laktosu. Viz Souhrn údajů o přípravku. 
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Aripiprazol může zvyšovat účinek některých anti-
hypertenziv kvůli svému antagonismu k 1-adrenergním receptorům. Je  zapotřebí  věnovat  zvýšenou pozornost užití aripi-
prazolu v kombinaci s alkoholem  nebo jinými léčivými přípravky působícími na CNS s podobnými nežádoucími účinky, jako 
je např. sedace.  Dávkování ABILIFY by se při současném podávání se silným inhibitorem enzymu CYP2D6 (chinidin, fluoxe-
tin, paroxetin) nebo CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, inhibitory HIV proteáz)  mělo snížit v průměru na polovinu předepsa-
né dávky. Je-li ABILIFY podáván se silným induktorem CYP3A4 (karbamazepin, rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, 
primidon, efavirenz, nevirapin a třezalka), dávka přípravku ABILIFY by měla být dvojnásobná. Viz Souhrn údajů o přípravku. 
Fertilita, těhotenství a kojení: Lék by se neměl užívat během těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky*: V placebem 
kontrolovaných klinických studiích byly nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky akatizie a nauzea, každý se vyskytl u více 
než 3% pacientů léčených perorálním aripiprazolem. Symptomy dystonie, dlouhotrvající abnormální kontrakce svalových sku-
pin, se mohou objevit u citlivých jedinců během několika prvních dnů léčby. Srovnání aripiprazolu a placeba podle podílu pa-
cientů, u nichž byly zaznamenány potenciálně klinicky signifikantní změny v rutinních laboratorních a lipidových parametrech, 
neodhalilo žádné medicínsky významné odlišnosti. Viz Souhrn údajů o přípravku. Druh obalu a velikost balení: 28 tab-
let x 10 mg v blistru,krabička; 28 tablet x 15 mg v blistru, krabička. Držitel rozhodnutí o registraci: Otsuka Pharmaceuti-
cal Europe Ltd., Uxbridge, V.Británie. Registrační číslo: ABILIFY® 10 mg tablety: EU/1/04/276/007; ABILIFY® 15 mg tab-
lety: EU/1/04/276/012. Datum  poslední revize textu: Leden 2011. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) 
http://www.ema.europa.eu/ nebo jsou dostupné na adrese Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Pra-
ha 1, tel: 221 016 111, www.b-ms.cz 

URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

* Všimněte si prosím změn v Souhrnu údajů o přípravku.



Název a složení přípravku: Olazax disperzi 5 mg/10 mg tablety dispergovatelné v ústech. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 5 mg /10 mg olanzapinum. 
Terapeutické indikace: Léčba schizofrenie. Udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých 
manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou (BAP), u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná. Dávkování a způsob podání: Léčba 
schizofrenie: doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg / den. Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné dávce denně v monoterapii nebo 10 mg denně 
v kombinaci. Prevence recidivy BAP: Doporučená počáteční dávka je 10 mg / den. Pro prevenci rekurence pokračujte v terapii stejnou dávkou. Dávkování následně v rozmezí 
5-20 mg / den. U pacientů ve věku 65 let a více a / nebo s poškozením ledvin a / nebo jater je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg). Nedoporučuje se používat u dětí 
a mladistvých ve věku do 18 let. Tabletu dispergovatelnou v ústech je třeba vložit do úst, kde se slinami rychle disperguje a dá se snadno spolknout. Rovněž je možné je 
bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody nebo jiném vhodném nápoji. Kontraindikace: Přecitlivělost na léčivou látku nebo jiné složky přípravku. Pacienti se 
známým rizikem angulárního glaukomu. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: není doporučen na léčbu psychózy související s demencí a / nebo poruch chování a na 
léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů s Parkinsonovou chorobou. V souvislosti s olanzapinem byly hlášeny vzácné případy neuroleptic-
kého maligního syndromu. Zřídka byly hlášeny hyperglykémie a / nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika letálních 
případů, a nežádoucí změny lipidů. Doporučuje se vhodné klinické sledování glykémie a hmotnosti u pacientů s diabetem a rizikovými faktory pro rozvoj cukrovky, pravidelné 
kontroly lipidů a léčba jejich poruch podle klinické potřeby. Je třeba opatrnosti u pacientů s hypertrofií prostaty a paralytickým ileem, u pacientů se zvýšenými hodnotami 
ALT, AST, s poškozením jater a při léčbě potenciálně hepatotoxickými léky. U pacientů s hepatilidou je třeba léčbu olanzapinem ukončit. Opatrnost je třeba u pacientů 
s nižším počtem leukocytů a / nebo neutrofilů, s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou s léky způsobujícími neutropenii a při předepisování s léky prodlužujícími 
QTc interval, zejména u rizikových pacientů. Je třeba vzít v úvahu možné rizikové faktory žilního tromboembolismu a provést preventivní opatření. Opatrnost je třeba 
u pacientů s křečemi v anamnéze nebo s rizikovými faktory, při současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem a při obsluze strojů a řízení motorových 
vozidel. Zvážit snížení dávky nebo vysazení při objevení se pozdních dyskinezí. U pacientů starších než 65 let pravidelně měřit krevní tlak vzhledem k nízkému riziku hypo-
tenze. Riziko náhlé srdeční smrti je přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali antipsychotika a srovnatelné s rizikem jiných atypických antipsychotik. tablety 
dispergovatelné v ústech obsahují aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonuríí. Interakce: při zahájení léčby inhibitorem CYP1A2 
je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. Může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost. Opatrnost je 
zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léky, které mohou způsobit depresi centrálního nervového systému a pokud se olanzapin podáván současně s léky, 
které prodlužují QT interval. Současné užívání olanzapinu a léčivých u pacientů s Parkinsonovou chorobou a demencí se nedoporučuje. Těhotenství a kojení: podávat během 
těhotenství pouze když jeho prospěšnost vyváží potenciální nebezpečí pro plod. Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. Účinky na schopnost řídit 
a obsluhovat stroje: olanzapin může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení motorových vozidel. Nežádoucí účinky: Časté: 
ospalost, přírůstek hmotnosti, eozinofilie, zvýšení prolaktinu, cholesterolu, hladiny glukózy a triglyceridu, glukosurie, zvýšená chuť k jídlu, závratě, akatizie, parkinsonismus, 
dyskineze, ortostatická hypotenze, anticholinergické efekty, tardivní asymptomatické zvýšení jaterních aminotransferáz, vyrážka, asténie, únava a otok. Úplný seznam 
nežádoucích účinků viz SPC (www.sukl.cz). Doba použitelnosti: 21 měsíců. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 ° C. Druh obalu a velikost balení: 
Aluminium/aluminium blistry v balení po 28 tabletách v papírové skládačce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Glenmark Pharma-
ceuticals sro, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká Republika. Registrační číslo: EU/1/09/592/001. Datum revize textu: 10.12.2009. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku si, prosím, přečtěte 
úplné informace o přípravku v SPC (úplné znění SPC najdete na stránkách www.sukl.cz)

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.: +420 227 629 511 / Fax: +420 227 629 509
www.glenmarkpharma.cz
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Zkrácená informace o léčivém přípravku Risperdal® CONSTA™

Název přípravku: Risperdal® CONSTA™ 25 mg; Risperdal® CONSTA™ 37,5 mg; Risperdal® CONSTA™ 50 mg. Léčivá lát-
ka: risperidonum. Indikace: Udržovací léčba schizofrenie u pacientů v současné době stabilizovaných na orálních antipsychoticích. 
Dávkování a způsob podání: Aplikace jednou za dva týdny hlubokou i.m. injekcí do deltového nebo hýžďového svalu za použití 
vhodné bezpečnostní jehly. Dospělí a starší pacienti: Doporučená dávka pro většinu pacientů je 25 mg 1x za dva týdny i.m., u ně-
kterých pacientů může být vhodnější dávka 37,5 mg nebo 50 mg 1x za dva týdny. Tři týdny latence účinku – nutnost paralelně zajistit 
dostatečnou antipsychotickou léčbu. Zvyšování dávek ne dříve než za čtyři týdny. Pacienti s jaterními a ledvinovými poruchami: 
Použití přípravku nebylo dosud sledováno. Děti: Přípravek není doporučen k podání dětem do 18 let. Kontraindikace: Známá přecit-
livělost k risperidonu nebo ke kterékoli složce přípravku. Zvláštní upozornění: Před zahájením léčby je zapotřebí zjistit snášenlivost 
perorálního risperidonu. Risperdal® CONSTA™ není schválen pro léčbu poruch chování spojených s demencí.*Možnost (ortostatické) 
hypotenze, zvláště v počátku léčby. Nutná opatrnost u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním a s rizikovými faktory pro 
cerebrovaskulární příhodu. Při příznacích tardivních dyskinéz je nutné vysadit všechna antipsychotika. Neuroleptický maligní syndrom: 
Při výskytu příznaků je nutné vysadit všechna neuroleptika včetně risperidonu. V klinických studiích byla kombinace furosemidu a risperi-
donu spojena s vyšší incidencí mortality ve srovnání se skupinou léčenou risperidonem nebo furosemidem jednotlivě; mechanizmus této 
interakce je však nejasný. Opatrnosti zapotřebí při léčbě risperidonem u Parkinsonovy nemoci nebo při anamnéze křečí nebo jiných sta-
vů, které snižují křečový práh. Velmi vzácně hyperglykémie a zhoršení již existujícího diabetu. U pacientů s existující hyperprolaktinémií 
a u pacientů s dokumentovanými tumory závislými na prolaktinu je nutno Risperdal® CONSTA™ používat s opatrností. Před zahájením 
léčby a během léčby přípravkem Risperdal® CONSTA™ důkladně vyšetřit všechny možné rizikové faktory VTE a přijmout preventivní 
opatření.* Možnost přírůstku na tělesné hmotnosti. Interakce: Nutná opatrnost při kombinaci s přípravky, které prodlužují QT interval 
a s jinými centrálně účinkujícími přípravky. Risperdal může antagonizovat účinky levodopy a ostatních dopaminových agonistů. Mož-
nost hypotenze při současném podávání antihypertenziv. Karbamazepin snižuje koncentraci aktivní antipsychotické plazmatické frakce 
risperidonu. Podobné účinky mají i další induktory jaterních enzymů. Fenothiaziny, tricyklická antidepresiva a některé betablokátory 
mohou zvyšovat plazmatické koncentrace risperidonu, nikoli však antipsychoticky účinné frakce. Fluoxetin a paroxetin mohou zvyšovat 
plazmatické koncentrace risperidonu, avšak méně antipsychotickou frakci. Verapamil zvyšuje plazmatickou koncentraci risperidonu. 
Risperidon neovlivňuje farmakokinetické parametry lithia a valproátu. Těhotenství a kojení: Bezpečnost užívání risperidonu během 
těhotenství nebyla u lidí ověřena. Risperdal® CONSTA™ může být během těhotenství podáván pouze tehdy, pokud očekávaný přínos 
léčby převýší možná rizika. Ženy užívající Risperdal® CONSTA™ by neměly kojit. Možnost snížení pozornosti při řízení moto-
rových vozidel a obsluze strojů: Může ovlivnit. Nežádoucí účinky: Velmi časté: Parkinsonismus, akatisie, bolest hlavy, infekce 
horních cest dýchacích, deprese, nespavost, úzkost. Časté: Abnormální EKG, zvýšení některých laboratorních hodnot, zvýšení/snížení 
tělesné hmotnosti, AV blokáda, tachykardie, anemie, závrať, sedace, somnolence, dystonie, tardivní dyskineze, dyskineze, rozmazané 
vidění, konjunktivitida, vertigo, zvracení, průjem, zácpa, nauzea, bolest břicha, dyspepsie, bolest zubů, sucho v ústech, žaludeční 
nevolnost, gastritida, inkontinence moči, artralgie, bolest zad, bolest končetin, myalgie, infekce, pády, hypertenze/hypotenze, pyrexie, 
periferní otok, bolesti, únava, astenie, příznaky podobné chřipce, amenorea, erektilní dysfunkce, galaktorea, agitace, poruchy spánku. 
Inkompatibility: Risperdal® CONSTA™ nesmí být smícháván nebo ředěn jinými léky nebo roztoky než originálním rozpouštědlem. 
Dostupné lékové formy: Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem. Jméno a adresa držitele rozhodnutí 
o registraci: Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika. Registrační číslo: 68/068/03-C; 
68/069/03-C; 68/070/03-C. Podmínky uchovávání: Uchovávání při teplotě 2–8 °C. Při nedostupnosti chladničky uchovávání 
při teplotě do 25 °C maximálně 7 dní. Přípravek nesmí být vystaven teplotě vyšší než 25 °C. Doba použitelnosti: 3 roky při 2–8 °C. 
Datum poslední revize textu: 18. 8. 2010. 

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
*Všimněte si prosím změny v textu souhrnu údajů o přípravku. Dříve, než začnete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplnou 
informací o přípravku (SmPC), která je dostupná na vyžádání.
Úplná informace o přípravku je k dispozici v Souhrnu údajů o př ípravku (SmPC) nebo na adrese: Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 
3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: +420 227 012 254, fax: +420 227 012 328; www.janssen-cilag.cz RI
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Autor K.K. F20

Proti pozitivním i negativním
symptomům schizofrenie 1

(olanzapin)

Podrobné informace získáte v Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese:
Zentiva, k.s., budova Argo, Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 333, fax: 233 086 222

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Praha 10. www.zentiva.cz

Léčivá látka: olanzapinum 2,5mg, 5mg, 7,5mg, 10mg, 15 mg nebo 20 mg v jedné potahované 
tabletě  Indikace: Léčba schizofrenie; udržení klinického zlepšení během pokračující terapie 
u pacientů, kteří na počátku léčby odpověděli zlepšením; léčba středně těžkých až těžkých 
manických epizod; prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla účinná 
léčba olanzapinem u manické epizody. Nedoporučuje se podávat pacientům mladším 18 let. 
Dávkování: schizofrenie: počáteční dávka 10 mg/den; manická epizoda: počáteční dávka 15 mg 
v jedné denní dávce při monoterapii nebo 10 mg denně při kombinační léčbě; prevence recidivy 
bipolární poruchy: počáteční dávka 10 mg/den; u pacientů dříve léčených olanzapinem, pokračo-
vat pro prevenci recidivy stejnou dávkou. Během léčby může být denní dávkování přizpůsobeno 
v rozmezí 5 – 20 mg/den. Kontraindikace: Alergie na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou 
látku přípravku. Pacienti se známým rizikem glaukomu s uzavřeným úhlem. Zvláštní upozorně-
ní: Nedoporučuje se podávání u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s 
demencí, u pacientů s psychózou související s podáváním dopaminového agonisty u Parkinsonovy 
choroby. Pokud se objeví příznaky podezřelé ze spojení s neuroleptickým maligním syndromem 
anebo je diagnostikována hepatitída musí být léčba vysazena. Doporučené jsou kontroly hladin 
lipidů a  sledování známek hyperglykémie. U pacientů s diabetem nebo s rizikovými faktory pro 
jeho rozvoj je nutná monitorace hladin glukózy a kontrola tělesné hmotnosti. Nutná zvýšená 
pozornost u pacientů s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy, s poruchou 
jaterních funkcí, s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, s  křečemi v 
anamnéze. Olanzapin obsahuje sójový lecitin a laktosu, proto pacienti hypersenzitivní na sóju 
nebo arašídy a s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy 

a galaktosy nesmí užívat tento přípravek. Interakce: Účinek olanzapinu může být ovlivněn 
současným užíváním karbamazepinu, fluvoxaminu, ciprofloxacinu a aktivního uhlí. Zvýšená 
opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky působící 
tlumivě na CNS nebo prodlužují QTC interval. Současné užívání přípravků pro léčbu Parkinsonovy 
choroby a  demence není doporučeno. Těhotenství a kojení: Podávat pouze tehdy, když pro-
spěch vyváží potenciální nebezpečí pro plod. Během užívání se kojení nedoporučuje. Účinky 
na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Může způsobit ospalost a  závratě, nutná opatrnost 
při obsluze strojů, včetně řízení motorových vozidel. Nežádoucí účinky: Ospalost, přírůstek 
hmotnosti, eozinofilie, leukopenie, neutropenie, zvýšené hladiny prolaktinu, kreatinfosfokinázy, 
celkového bilirubinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů, glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 
závratě, akatizie, parkinsonizmus, dyskineze, bradykardie, prodloužení QTc intervalu, ortostatická 
hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymptomatické zvýšení jaterních transamináz, 
rash, astenie, únava, otoky, fotosenzitivní reakce, alopecie, inkontinence moči. Předávkování: 
Symptomatická léčba a sledování vitálních funkcí; podání aktivního uhlí snižuje biologickou 
dostupnost olanzapinu. Druh obalu a velikost balení: blistr 28,a 70 tablet Podmínky ucho-
vávání: Uchovávat v původním obalu z důvodu ochrany před světlem a  vlhkostí. Registrační 
čísla: 68/441/10-C, 68/442/10-C, 68/443/10-C, 68/444/10-C, 68/445/10-C, 68/446/10-C Držitel 
rozhodnutí o registraci: Zentiva k.s., Praha, Česká republika. Datum poslední revize textu: 
26.1.2011 Výdej: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je  hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.

Literatura: 1) SPC Stygapon
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Zkrácená informace o přípravku Stygapon® 2,5mg potahované tablety, Stygapon® 5mg potahované tablety, Stygapon® 7,5mg potahované tablety,
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Zkrácená informace o léčivém přípravku
Suboxone 2 mg/0,5 mg a 8 mg/2 mg sublingvální tablety buprenorphinum/naloxonum. Držitel rozhodnutí o registraci: RB Pharmaceuticals Limited, 103–105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Velká Británie. Před předepisováním 
si přečtěte souhrn údajů o přípravku. Složení: Léčivé látky: Suboxone 2 mg/0,5 mg: buprenorphinum 2 mg (jako buprenorphini hydrochloridum) a naloxonum 0,5 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum). Suboxone 8 mg/2mg: 
buprenorphinum 8 mg (jako buprenorphini hydrochloridum) a naloxonum 2 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum). Pomocné látky: monohydrát laktosy, mannitol, kukuřičný škrob, povidon 40, kyselina citronová, dihydrát citronanu 
sodného, magnesium-stearát, draselná sůl acesulfamu, přírodní citronové a lipové aroma. Indikace: Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci lékařské, sociální a psychologické péče. Účelem složky naloxon je zabránit nesprávnému 
intravenóznímu použití. Léčba je určena pro užití u dospělých a dospívajících nad 15 let, kteří souhlasili s léčbou závislosti. Dávkování: Léčba musí být prováděna pod dohledem lékaře, který má zkušenosti v léčbě závislosti na opioidech/návyku 
na opioidy. Dospělí a adolescenti od 15 let věku. Indukční dávka: Jedna až dvě tablety přípravku Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingvální tablety. Další dávka jedna až dvě tablety může být podána první den v závislosti na individuálních požadavcích 
pacienta. Osoby závislé na opioidech, které neprodělaly abstinenční syndrom: první dávka přípravku Suboxone se užívá tehdy, když se objeví známky abstinenčního syndromu, ale ne méně než 6 hodin po posledním požití dávky opioidu. Osoby 
užívající methadon: Před zahájením léčby přípravkem Suboxone musí být dávka methadonu snížena na maximálně 30 mg/den. První dávka přípravku Suboxone se užívá, když se objeví známky abstinenčního syndromu, ale ne méně než 24 
hodin po posledním užití methadonu. Buprenorfin může u pacientů závislých na methadonu uspíšit abstinenční syndrom. Úprava dávkování a udržovací dávka: Dávka se progresivně zvyšuje podle klinického účinku u konkrétního pacienta, 
přičemž maximální jednotlivá denní dávka nesmí překročit 24 mg. Dávka se titruje podle opakovaného hodnocení klinického a psychologického stavu pacienta a titrace se provádí v krocích po 2-8 mg. Nižší než denní dávkování: Po dosažení 
uspokojivé stabilizace může být frekvence podávání přípravku Suboxone snížena na dávku podávanou obden. Dávka podaná v jakýkoli den však nesmí překročit 24 mg. Redukce dávky a ukončení léčby: Po dosažení stabilizace může být dávka 
postupně redukována na nižší udržovací dávku; v některých příznivých případech může být léčba přerušena. Starší pacienti: Údaje nejsou k dispozici. Použití v pediatrii: Podávání dětem do 15 let se nedoporučuje. Pacienti s poruchou funkce 
jater: Účinek poškození funkce jater na farmakokinetiku buprenorfinu a naloxonu není znám. U pacientů s mírným až středně závažným jaterním poškozením se doporučují nižší zahajovací dávky a pečlivá titrace dávkování. Pacienti s poruchou 
funkce ledvin: Při dávkování u pacientů se závažným poškozením funkce ledvin (CL kreatinin < 30 ml/min) se doporučuje opatrnost. Kontraindikace: Hypersenzitivita na buprenorfin, naloxon nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku; 
závažná respirační nebo jaterní insuficience; akutní alkoholismus nebo delirium tremens. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: U dospívajících (15 -18 let) je třeba přípravek používat velmi opatrně. Během převádění z buprenorfinu nebo 
methadonu na přípravek Suboxone byly hlášeny příznaky abstinenčního syndromu. Vzhledem k částečnému agonistickému profilu buprenorfinu může přípravek uspíšit abstinenční syndrom u nemocných závislých na opioidech, zvláště je-li 
podáván za méně než 6 hodin po poslední dávce heroinu nebo jiného krátkodobě působícího opioidu nebo je-li podáván za méně než 24 hodin po poslední dávce methadonu. Abstinenční symptomy mohou také souviset se suboptimálním 
dávkováním nebo přerušením léčby. Buprenofrin je částečný agonista μ(mí)-opiátového receptoru a chronické podávání vyvolává závislost opioidního typu. Přípravek Suboxone může vyvolat ospalost, zvláště při užívání spolu s alkoholem nebo 
látkami tlumícími centrální nervový systém. Bylo hlášeno několik případů úmrtí v důsledku respirační deprese, zejména při podání v kombinaci s benzodiazepiny, nebo pokud nebyl buprenorfin užíván tak, jak je předepsáno. Byly hlášeny případy 
akutního poškození jater u osob závislých na opioidech. V mnoha případech mohou mít přítomné abnormality jaterních enzymů, infekce virem hepatitidy B nebo C, současné užívání jiných potenciálně hepatotoxických léků a pokračování v 
injekční aplikaci drog kauzální nebo napomáhající roli. Tyto výchozí faktory musí být zváženy před předepsáním a v průběhu léčby přípravkem Suboxone. Jelikož buprenorfin je opioid, může být zeslabena bolest jako příznak onemocnění. Tento 
přípravek je třeba užívat opatrně u pacientů s: astmatem nebo respirační insuficiencí; renální insuficiencí; jaterní insuficiencí. Inhibitory enzymu CYP3A4 mohou zvýšit koncentrace buprenorfinu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktózy, 
deficitem Lapp laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy tento přípravek nesmí užívat. Interakce: Přípravek Suboxone se nesmí užívat společně s alkoholem nebo léky obsahujícími alkohol, protože alkohol zvyšuje sedativní účinek 
buprenorfinu. Přípravek Suboxone je třeba užívat opatrně, je-li podáván společně s benzodiazepiny (tato kombinace může vést k úmrtí v důsledku respirační deprese centrálního původu), ostatními léky s tlumícími účinky na centrální nervový 
systém, ostatními opioidními deriváty (např. methadon, analgetika a antitusika), některými antidepresivy, sedativními antagonisty H1-receptorů, barbituráty, anxiolytiky jinými než benzodiazepiny, neuroleptiky, klonidinem a příbuznými látkami: 
tyto kombinace zvyšují útlum centrálního nervového systému. Snížená pozornost může zvýšit riziko při řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. Těhotenství a kojení: Přípravek Suboxone se nesmí podávat během těhotenství a kojení je třeba 
v průběhu léčby přerušit. Nežádoucí účinky: Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily účinky související s abstinenčními příznaky (bolest břicha, průjem, bolesti svalů, úzkost, pocení), zácpa, bolest hlavy, nespavost, nauzea. Časté nežádoucí 
účinky zahrnovaly infekci, periferní edém, úbytek váhy, nervozitu, deprese, snížené libido, abnormální myšlení, ospalost, závratě, parestézii, hypertonii, lakrimaci, amblyopii, vázodilataci, hypertenzi, migrénu, rýmu, faryngitidu, kašel, zvracení, 
dyspepsii, anorexii, nadýmání, abnormální funkce jater, vyrážku, svědění, kopřivku, artralgii, myalgii, křeče v dolních končetinách, albuminurii, abnormality moči, astenii, bolest, bolest na hrudi, bolest v zádech, bolest břicha, horečku, malátnost, 
náhodné zranění, příznaky chřipky. Předávkování: Obecná podpůrná opatření včetně pečlivého monitorování respirační a srdeční funkce. V případě respirační deprese je třeba nasadit symptomatickou léčbu. Pacienta je třeba přemístit tam, kde 
je k dispozici kompletní vybavení pro resuscitaci. Doporučuje se použít antagonisty opioidů. Podrobnější informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku. Balení: Krabičky se 7 nebo 28 tabletami v blistrech. Zvláštní opatření pro 
uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu: Duben 2011. Podrobné o informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury 
http://www.ema.europa.eu/ Kategorie léčiva: Výdej přípravku vázán na lékařský předpis. Způsob  úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění: Pro Suboxone 8 mg/2 mg, 7 sublingválních tablet je stanovena úhrada ze zdravotního 
pojištění s následujícím indikačním omezením: Léčivý přípravek předepisuje psychiatr nebo lékař s odborností ‹Návykové nemoci› v rámci substituční léčby závislosti na opioidech. Terapie je určena pro užití u dospělých a dospívajících nad 15 
let, kteří souhlasili s léčbou závislosti. Léčba se nehradí při nonadherenci. Za nonadherenci se považuje například nedodržení schématu předepsaných plánovaných návštěv. Pro Suboxone 8 mg/2 mg, 28 sublingválních tablet a pro Suboxone 2 
mg/0,5 mg, 7 a 28 sublingválních tablet není stanovena úhrada ze zdravotního pojištění. Čísla rozhodnutí o registraci: EU/1/06/359/001-4 Další informace obdržíte na adrese: Reckitt Benckiser (Czech) s.r.o., Reckitt Benckiser 
Pharmaceuticals, Vinohradská 151 – Budova A, 130 00 Praha 3, E-mail: info.rbp@rb.com a na telefónním čísle +800 270 81 901. Prosíme Vás o hlášení jakéhokoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku. 
Prosíme, hlaste i zneužití nebo zneužívání, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci, teratogenní efekt nebo neúčinnost přípravku.

nking about misusing prescription    pressure to trade    temptation to use 

presc
ription    pressure to trade    te m

ptation to use    thinking about misusin

g p
r

re 
to 

tra
de

p
on

 to
 us

e   
    t

hinking about misusing prescription       pressure to trade     temptation to 
use 

    
 th

in
ki

ng
 a

bo
ut

 m
isu

sin
g prescription     pressure to trade    tem

ptation to use     thinking about m
isu

sin
g p

re
sc

rip
tio

n  
   p

res
sure to trade

SB
X-

CZ
-P

M
-P

N
T0

00
1-

11
/0

8-
v1



Fu
tu

re
 P

sy
ch

ia
tr

y:
 C

ha
ll

en
ge

s 
an

d 
O

pp
or

tu
ni

ti
esWorld Psychiatric Association 

International Congress 2013

Austria Center Vienna
27–30 October, 2013
Congress Secretariat:
GUARANT International
Tel: +420 284 001 444
E-mail: wpaic2013@guarant.cz
www.wpaic2013.org

WPAIC2013_letA5 NEW2.indd   1 18.8.11   11:44





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPOLEČNĚ NA CESTĚ K MODERNÍ PSYCHIATRII 
 
Sborník příspěvků 15. česko-slovenského  
psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí 
 
Pořadatelé sborníku: Eva Češková, Radovan Přikryl a Tomáš Kašpárek  
 
Vydal a vytiskl Tribun EU s. r. o. 
Cejl 32, 602 00  Brno 
 
V Tribunu EU vydání první 
Brno 2011 
 
ISBN 978-80-263-0039-7 
 
www.knihovnicka.cz 
 

http://www.knihovnicka.cz/


 
 
 
 
 
 
 



S B O R N Í K  P Ř Í S P Ě V K Ů

S P O L E Č N Ě  N A  C E S T Ě 
K  M O D E R N Í  P S Y C H I A T R I I
Pořadatelé: Eva Češková, Radovan Přikryl, Tomáš Kašpárek

15
. č

es
ko

-s
lov

en
sk

ý 
ps

yc
hia

tr
ick

ý 
sje

zd
 –

 S
PO

LE
ČN

Ě 
NA

 C
ES

TĚ
 K

 M
OD

ER
NÍ

 P
SY

CH
IA

TR
II 

SB
OR

NÍ
K 

PŘ
ÍS

PĚ
VK

Ů

15CSPS2011_SP_obalka.indd   115CSPS2011_SP_obalka.indd   1 30.9.11   3:1230.9.11   3:12


	front-ok.pdf
	blank.pdf
	sbornik_komplet_A5.pdf
	2 - zacatek_oprava2.pdf
	3 - sbornik 2011-10-03-c.pdf
	4 - konec_oprava3.pdf

	Kopie - blank.pdf
	back-ok2.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


