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Afektívne poruchy 

 Charakteristika: 
 

 sú definované poruchou emotivity – v užšom slova 
zmysle poruchou nálady (mood disorders) 
 
 úzkostné poruchy – samostatná kategória 

 
 zmena emočného prežívania 

 pri reakciách na stres, adaptačných poruchách 
 

 poruchy afektov (ako neprimerane silných emócií) 
 poruchy osobnosti, impulzívne poruchy 

 
 sploštenie afektivity  

 negatívny syndróm pri schizofrénii 

 
 Význam: 

 časté, chronické 



Porucha emócií - nálady 

F30-F39 
 

 

F30.- Manická epizóda 

F30.0 Hypománia 

F31.- Bipolárna afektívna porucha .... 

 F31.3 ... terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie 

F32.- Depresívna epizóda 

 F32.0 Epizóda ľahkej depresie ... 

 F32.2 Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov 

F33.- Recidivujúca depresívna porucha 

 F33.2 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez  

  psychotických príznakov ... 

 F33.3 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s  

  psychotickými príznakmi 

F34.- Pretrvávajúca afektívna porucha 

 F34.0 Cyklotýmia 

 F34.1 Dystýmia 



Základné členenie 

 



manicko-depresívna 

psychóza 

dementia praecox 

(schizofrénia) 

unipolárna 

depresia 

bipolárna 

afektívna porucha 

Emil Kraepelin 



Odčlenenie unipolárnej depresie od 

bipolárnych porúch 



ICD-11 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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normálne kolísanie 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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naplnené kritériá 

pre depresívnu epizódu 

naplnené kritériá 

pre manickú epizódu 

Ak je prítomná 

manická epizóda 

(pri najmenej dvoch 

epizódach) – 

diagnostikuje sa 

bipolárna afektívna 

porucha 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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naplnené kritériá 

pre depresívnu epizódu 

naplnené kritériá 

pre manickú epizódu 

Ak je prítomná 

manická epizóda 

– diagnostikuje sa 

bipolárna 

afektívna porucha 

2. alebo ďalšia 

epizóda depresie = 

rekurentná depresívna 

porucha 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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dystýmia (dystýmna porucha) = 

subsydromálna depresia,  

trvanie ≥ dva roky 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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cyklotýmia (cyklotýmna osobnosť) 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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dystýmia + depresívna epizóda = 

zdvojená depresia (double depression) 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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depresívna 

epizóda 

hypománia 

bipolárna porucha II 

(druhý typ) 



Depresívna nálada 

prah pre depresiu 

prah pre mániu 

Elevovaná nálada 

Terminológia 

Manning JS, et al. Prim Care Companion J Clin Psych 2002;4(4):142-150. 
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depresívna 

epizóda 

hypománia 

pokiaľ sa hypománia (mánia) objaví 

v súvislosti s antidepresívnou liečbou (shift, prešmyk) 

= bipolárna porucha III (tretieho typu) 



Klasifikácia podľa Hagop S. Akiskal - 1999 

bipolar I plne vyjadrená mánia 

bipolar I1/2 
depresia + protrahovaná  

mánia 

bipolar II depresia + hypománia 

bipolar II1/2 cyklotymická depresia 

bipolar III hypománia spojená s antidepresívami 

bipolar III1/2 bipolarita demaskovaná užívaním  

stimulancií 

bipolar IV hypertymická depresia 



Spektrum afektívnych porúch 

Angst et al., 2015 

psychotické 

nepsychotické 

„malé“ 

chronické 

epizodické 

osobnosť 



Rozdiely v prevalencii v závislosti  

od kritérií – J. Angst – Zurišská štúdia 



„Unipolárna depresia“  

– depresívna porucha 



Top 25 chorôb s najvyššou záťažou 

vyjadrenou v YLDS* 

* Years Lived with Disability Lancet, 2015 



Diagnostické kritériá pre veľkú depresívnu epizódu DSM 5 

A Musí byť prítomných 5 alebo viac nasledovných symptómov a to v nepretržite najmenej po dobu 

dvoch týždňov a musia znamenať zmenu funkčnosti jedinca; najmenej jedným s týchto symptómov 

musí byť buď  (1) depresívna nálada alebo (2) strata záujmov alebo potešenia 

1. Depresívna nálada subjektívne udávaná alebo pozorovateľná (u detí a adolescentov postačuje iritabilná nálada) 

2.  Zreteľné zníženie záujmu o alebo potešenia zo všetkých alebo takmer všetkých aktivít 

3.  Významné zníženie alebo zvýšenie hmotnosti (5%), zmeny chuti do jedla 

4. Insomnia alebo hypersomnia 

5. Psychomotorická agitovanosť alebo stĺm 

6.  Únava alebo strata energie 

7. Pocit zbytočnosti alebo neprimerané pocity viny 

8. Oslabená schopnosť rozmýšľať, koncentrovať sa alebo nerozhodnosť 

9. Myšlienky na smrť, suicidálne myšlienky, tendencie alebo pokus 

B  Symptómy spôsobujú zmenu funkčnosti 

C  Epizóda sa nedá prisúdiť k  telesnému ochoreniu, k účinku psychoaktívnych látok alebo iným zdravotným problémom 

D Prítomnosť veľkej depresívnej poruchy nie je lepšie vysvetliteľná diagnózou schizoafektívnej poruchy, schizofrénie, schizoformnej 

poruchy alebo inými poruchami zo spektra schizofrénie alebo psychotických porúch 

E Nikdy sa nevyskytla manická alebo hypomanická epizóda (to neplatí, pokiaľ boli manické príznaky spôsobené látkami alebo inými 

zdravotnými okolnosťami)  



Klinická depresia  „depka“ 

 depresívna nálada nemusí byť len 
smutná 

 všeobecná psychiatria: 
 smútok 
 skľúčenosť 
 bezradnosť 
 obavy 
 nanič 
 žiadna 
 bez nálady 
 prázdna 

 
 apatická 
 melancholická 
 taedium vitae 

 



Anhedónia - komplexnejší fenomén 

Treadway MT, Zald DH. Neurosci Biobehav Rev. 2011 Jan;35(3):537-55.  



Keď niekto nie je nešťastný, 

neznamená to ešte, že je šťastný ... 



Depresívna porucha ako suma dvoch 

protipólnych tendencií 

• redukované 

pozitívne prežívanie 

• zvýšenie negatívne 

prežívanie 

Stahl, 2008 



Špecifikátory pre depresívnu epizódu  

v DSM-5 

 s úzkostným distresom (With anxious disstress) 

 so zmiešanými črtami 

 s melancholickými črtami 

 atypické črty 

 psychotické rysy  

 kongruentné 

 nekongruentné 

 katatónia 

 peripartálny začiatok 

 sezonálny typ 

 



 jednotlivá 

 rekurentná 

 ľahká 

 stredná 

 ťažká 

remisia: 

 čiastočná 

 úplná 

 anxiózny 

distres + 

 zmiešané príznaky 

 melancholické črty 

 psychotické 

príznaky 

 kongruentné 

 nekongruentné  

 katatonické znaky 

 peripartálny 

začiatok 
 sezónny ýskyt 

 atypické príznaky 



kombinácia symptómov  

podľa MKCH-10: 

256 kombinácií1 

kombinácia symptómov + špecifikátorov 

podľa DSM-5: 

1 874 112 000 kombinácií 2 

1Kopeček et al.,2007 
2www. http://combinatorialpsychiatry.org/  



Závažnosť 

 

Symptómy 

Ľahká Stredná Ťažká 

Depresívna nálada 

Strata záujmov a potešenia (anhedónia) 
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Problémy s rozmýšľaním a koncentráciou 

Znížené sebavedomie 

Pocity viny alebo zbytočnosti 

Pesimistický pohľad a budúcnosť 

Myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu 

Psychomotorická retardácia alebo agitovanosť 

Zmena chuti do jedla a zmena hmotnosti 
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Vyhodnocovanie závažnosti  

depresie 



Depresívne symptómy 
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Švestka J, prednáška Jeseník, 2008 – so súhlasom autora 



Etiopatogenéza 

 organická 
 somatogénna 

 anémia 

 hypotyreóza 

 Cushingov syndróm 

 

 

 toxická a vyvolaná látkami 
 aj liekmi 

 interferón, beta-blokátory 

 

 reaktívna 

 

 endogénna 
 ranné prebúdzanie sa 

 ranné pesimum 

 neodkloniteľná nálada 
 vitalizovaná depresia 

 

 endoreaktívna 



Polymorfizmus SERT (5HTT) 

 snaha o genotypizáciu psychických 
porúch 
 korelácia s klinickým obrazom, liečbou, 

priebehom 

 gén (SLC6A4) na chromozóme  17q12 
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Caspi et al., Science, 2003 

Gén – prostredie - symptóm 



Mechanizmy 

Dale E et al. Biochem Pharmacol. 2015;95(2):81–97. 

ketamín a a spol. 

MK-0657 

lítium 

zápal 

(neuroinflamácia) 



Regionálny krvný prietok u pacientov  

s depresiou 

Porovnanie pacientov s depresiou (n=13) a kontrolami (n=33) 

• pacietni s depresiou mali zvýšený prietok v amygdale, ľavom OC s presahom do VL PFC 

Drevets WC, et al. J Neurosci. 1992;12(9):3628-3641.  

Amygdala 

Medial Orbital 

t-value 
0 2.25 4.50 

VL PFC 

t-value 
0 2.0 4.0 



Ketamín a depresia 

PRED 

PO 

Li N, ... Duman RS, 2011 



Animálne modely 



 aká by mohla byť kauzalita? 

 neuroendokrinné dysfunkcie 

 autonómny systém 

 zmena aktivácie trombocytov 

 endoteliálna dysfunkcia 

 zápal 

 behaviorálne faktory 

 genetické faktory – genetické zmeny pre oba 
stavy – kardiovaskulárne ochorenia i depresiu 

 

 



Prevalencia 



EPID 

Epidemiológia depresie  

na Slovensku 

Heretik A sr, Heretik A jr, Novotný V, 

Pečeňák J, Ritomský A. EPID. 

Epidemiológia depresie na Slovensku. 

Nové Zámky: Psychoprof, 2003. 



Zastúpenie participantov podľa krajov 

163 
149 

174 

128 

183 

118 

148 

147 

priemerne 32 „odmietnutí“ 

interview  

(57% kontaktovaných  

odmietlo interview) 

50 „anketárov“ 

1212 participantov 



MINI  
(Mini International Neuropsychiatric Interview) 

Ot 1:   2 týždne smutná nálada 

Ot 2:   2 týždne znížený záujem 

 

Ot 3: 
1. zmena hmotnosti 

 – úbytok alebo prírastok 

2. poruchy spánku  
– hyposomnia alebo hypersomnia 

3. psychomotorika 

4. únava 

5. pocity viny 

6. dekoncentácia 

7. suicidalita 

 

Ot 4: zmena fungovania 
   

5 a viac položiek 

 z 1, 2, 3 

a zároveň 4 

veľká depresia 

malá depresia 

„depresia“ bez 4 

depresívne príznaky 

2 až 4 položky z 1, 2, 3 

a zároveň 4 



EPID  

6-mesačná prevalencia podľa MINI 

bez 

59,1% 

veľká depresia 

12,8% 

malá depresia 

5,1% 

depresívne príznaky 

23 % 

EPID 2003



Prevalencia depresie 

Alonso a Lépine, 2007, ESEMeD 



Bipolárne spetkrum 



Bipolárna afektívna porucha 

 epizóda 

 manická 

 depresívna  

 hypomanická 

 zmiešaná 



Diagnostické kritériá pre manickú 

epizódu 
A. Trvalo zvýšená (expanzívna, podráždená) nálada a zvýšenej aktivita 

alebo energia, ktorá trvá najmenej 1 týždeň  

B.  Počas toho obdobia sú prítomné tri (alebo viaceré) z nasledujúcich        

príznakov (štyri, ak je nálada iba podráždená):   

1. Zvýšené sebavedomie až grandiozita 

2. Znížená potreba spánku  

3. Nadmerná slovná produkcia (tachypsychizmus) 

4. Myšlienkový trysk (psedoinkoherencia) 

5. Roztržitosť – odklon pozornosti na podklade nedôležitých podnetov  

6. Zvýšená cieľavedomá činnosť – podnikavosť alebo psychomotorická 

agitovanosť (neúčelná) 

7. Aktivity, ktoré  môžu mať negatívne dôsledky (financie, sexuálne 

vzťahy, vyhrážky ... )  

hypomanická: 4 dni, menšia intenzita, nie je funkčné postihnutie;  



pri mánii nie je 
poväčšine nálada 
„dobrá“, „veselá“ = 
euforická mánia 
 
väčšinou je 
podráždená = 
dysforická mánia  

grandiozita – 

epizóda s bludmi 

stačí im menej 

spánku, nie je 

nespavosť 

(negatívne vnímaná) 

podstatný problém 

problém pre 

príbuzných 



Polyfázické, resp. monofázické epizódy 

 

 

 

 

 

 

 

 
eutýmia 

depresia 

mánia  



Bipolárna porucha –  

zmiešaná epizóda a rýchle cyklovanie 

Mixed mania 

súčasný výskyt príznakov depresie a mánie 

prítomná až u 30-40% pacientov s bipolar I 

častejšie u žien 

Rapid cycling 

4 epizódy ročne 

3 x častejšie u žien 

Ultrarapid cycling: 4 epizódy mesačne, 
môže byť kolísanie aj cez deň 

1.  Evans DL. J Clin Psych 2000;61 (Suppl 13):26-31.  
2. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision.  
 Washington, DC. American Psychiatric Association, 2000. 



 Pacient strávi oveľa viac času v 

depresívnych ako v manických epizódach 

 manická (hypomanická) epizóda je príjemná, nie 

je náhľad na chorobu – často liečba bez súhlasu 

 pomoc vyhľadá kvôli depresii 

 

 

Robert Schumann 



Dôležité:  

 cielene pátrať po bipolarite  
u depresívnych pacientov 

 liečba antidepresívami môže zrýchliť 
cyklovanie (rýchli cykléri – 4 a viac epizód za 
rok) 
 ultra-ultra rýchli cykléri – zmena v priebehu dňa, 

zmiešaná epizóda – misch syndróm 



Navrhované definície pre spektrum bipolárnej 

poruchy 

A. Najmenej jedna depresívna epizóda 

B. Žiadna spontánna manická alebo hypomanická epizóda 

C. Aspoň 1 z nasledujúcich + najmenej 2 položky z kritéria D 

 alebo obe z nasledujúcich + 1 položka z D 

1. RA bipolárnej poruchy u 1.st. príbuzného 

2. mánia alebo hypománia indukovaná antidepresívami 

D. ak neplatí ani jedna položka z C, musí byť prítomných 6 z 9 kritérií: 

1. Hypertýmna osobnosť (premorbídne) 

2. Rekurentné epizódy veľkej depresie (>3) 

3. Krátke epizódy veľkej depresie (priemerne < ako 3 mesiace) 

4. Atypické symptómy depresie  

5. Psychotická veľká depresia 

6. Skorý začiatok prvej epizódy veľkej depresie (<25 rokov) 

7. Popôrodná depresia 

8. Zlyhanie účinku antidepresív (akútna, ale nie profylaktická odpoveď) 

9. Nedostatočná odpoveď na > 3 liečebné pokusy antidepresívami 

 

Ghaemi et al., 2002 





Prevalencia 

 pri prísnych kritériách  2% 

 pri rozšírených kritériách – 

nieoľkonásobne viac  



Kupfer et al., J Clin Psychiatry, 2002 

Bipolar Disorder Case Registry 

údaje o 2839 pacientoch 



Začiatok ochorenia 

- rozdelenie podľa veku a pohlavia (%) 
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Prognóza 

 považovaná za cyklické ochorenie s 
dobrou prgnózou 

 asi 30% rezistentná alebo závažnejšie 
reziduálne príznaky 

 

 riziko suicidality 

 hlavne kombinácia sa abúzom alkoholu 
a drog 

 nediagnostikovaná bipolárna forma 



Bipolárna porucha 

 

 > 50% alkohol alebo iné psychoktívne 
látky 

 

  

 okolo 50% suicidálne pokusy 

 

 okolo 15% dokonaný pokus 
 

 
1Cookson J. Br J Psychiatry. 2001;178(suppl. 41): s148–s156. 
2Strakowski SM, et al. Expert Opin. Pharmacother. 2003;4:751-760. 



Liečba – unipolárna depresia 

 antidepresíva 
 najnovšie: agomelatín – prvé melatoninergické 

antidepresívum; vortioxetín 
 najmenej 6 mesiacov 

 psychoterapia 

 režim, cvičenie resp. telesná aktivita 

 psychotická, riziková, suicidalita, rezistentná – 
EKT 

 sezonálna – jasné svetlo 
 spánková deprivácia, resp. úprava spánkového rytmu 

 

 experimentálne – nové 
 rTMS 

 stimulácia nervus vagus 

 deep brain stimulation 



euthýmia 

symptómy 

syndrómy 

úzdrava 

Kupfer a Thase, 1996 

remisia 

akútna pokračovacia udržiavacia LIEČBA 

„Kupferova krivka“ 

6 mesiacov aj doživotne 



Liečba - mánia 

 mánia 
 antipsychotiká 

 

 valproát   
 fertilný vek!!! 

 lítium 
 obličky, štítna žľaza, vrodené chyby, intoxikácia !!!! 

 

 karbamazepín 

 farmakokinetika!!!! 

 

 EKT  

 



Bipolárna depresia 

 



 Koniec 


