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Poruchy impulzov



impulzy – tendencie, potenciálne poškodzujúce, subjekt im nie je schopný odolávať
počas konania je vzrušenie, potom uvoľnenie napätia (napätie s očakávania – nutkanie
urobiť to)



môže to byť zvažované v spektre OCD (pri OCD však nie je pocit odmeny po kompulzii) – je
to niečo ako „adrenalínový šport








pyrománia
kleptománia
trichotillománia
 v DSM 5 je trichotilámia spolu s, „excoriation [skin-picking] disorder)“
 v ICD 11 v rámci Body-focused repetitive behaviour disorders
oniománia (nakupovanie)
erotománia
dromománia



patologické hráčstvo – komplexnejšie



DSM 5 – Intermittent Explosive Disorder (medzi tzv. disruptívnymi poruchami)
 Opakované výbušné správanie



verbálna agresia
fyzická agresia


nevyúsťuje do poškodenia alebo zničenia majetku a nevyúsťuje do fyzického ublíženia zvieratám
alebo iným jedincom.

Poruchy osobnosti

1

Koncept


pretrvávajúce
 od detstva alebo dospievania
 ak nie - mohlo by to byť zmena osobnosti po ochorení, psychotrauma ...



pervazívne (prenikavé)
 ak nie – mohla by to byť epizóda nejakého stavu (opäť trait – state)
spôsobujú ťažkosti
 subjektu alebo iným (K. Schneider)
významné postihnutie
 hlavne funkčnosti – sociálne začlenenie, práca






postprocesuálna pseudopsychopatizácia

Symptómy
 kognícia – vyhodnocovanie situácií
 paranoidný postoj k ostatným
 emočná reaktivita
 impulzívna, žiadna empatia, „no mercy"
 strach, úzkosť
 behaviorálne prejavy - správanie
 interpersonálne vzťahy, práca
 problém s kontrolou impulzov
 problém so spoločenskými a etickými normami
 starší termín - psychopatia

Poruchy osobnosti
Klaster A (zvláštny, excentrický)
 (F60.0) Paranoidná
 (F60.1) Schizoidná
 (F21) Schizotypová
Klaster B (drmatická, emocionálna, eratická)
 (F60.2) antisociálna
 (F60.3) hraničná
 nestabilita: nálada, vzťahy, sebaobraz / dôvery v seba(aj sexualita)
 intenzívne, ale nestabilné vzťahy s mnohými konfliktmi (nepredvídateľné lásky vs. nenávisť)
 čierny a biely svet - všetko je dobré alebo zlé
 pocit prázdnoty, žiadny dôvod žiť
 opakujúce sa atomutilácie, pokusy o samovraždu - porezania
 komplikované - nestabilné terapeutické spojenectvo

 (F60.4) histriónska
 (F60.81) narcistická
Klaster C
 (F60.6) vyhýbavá
 (F60.7) závislá
 (F60.5) anankastická (obsedananá)

Liečba a manažment
 obvykle liečba komplikácií
 dekompenzácie
 automutilácie, suicidálne konanie
 komorbidita so závislosťami
 agresivita
 adaptačné poruchy

 systematická psychoterapia
 skupinová psychoterapia
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Poruchy spánku v kapitole F MKCH 10
F51

NEORGANICKÉ PORUCHY SPÁNKU
Nezahŕňa:

 F51.0
 F51.1
 F51.2

poruchy spánku (organické) (G47.-)

Neorganická insomnia
Neorganická hypersomnia
Neorganické poruchy spánkového
rytmu
Námesačníctvo [somnambulizmus]
Nočná hrôza
Nočné mory
Iné neorganické poruchy spánku
Nešpecifikované neorganické poruchy
spánku







F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9



(G47.00) Insomnia Disorder
 non–sleep disorder mental comorbidity
 with other medical comorbidity
 with other sleep disorder
(G47.10) Hypersomnolence Disorder
 Narcolepsy

DSM 5





without cataplexy but with hypocretin deficiency
cataplexy but without hypocretin deficiency

Breathing-Related Sleep Disorders
 Obstructive Sleep Apnea
 Central Sleep Apnea

Central sleep apnea comorbid with opioid use

Sleep-Related Hypoventilation

Circadian Rhythm Sleep-Wake Disordersa
 Delayed sleep phase type
 Advanced sleep phase type
 Shift work type
PARASOMNIAS

Non–Rapid Eye Movement Sleep Arousal Disorders
 sleepwalking
 sleep-related eating
 sleep-related sexual behavior (sexsomnia)
 sleep terror type

Nightmare Disorder
 During sleep onset

Restless Legs Syndrome

Substance/Medication-Induced Sleep Disorder


ICD 11

2014

 spánková medicína
 neurológia
 penumológovia
 … psychaitria?
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“Architektúra spánku”
 rozdielny stav vegetatívneho systému
 rozdielne procesy v neuronálnej sieti

narušenie spánkovej architektúry 
narušenie kvality spánku 
narušenie fyziologických procesov

REM

I
II
III
IV

non
REM

Insomnia
 primárna
 sekundárna
 kardiopulmonálne ochorenia
 bolesť
 gastro-ezofageálny reflux
 neurologické ochorenia
 Parkinsonova choroba
 demencie (nočná zmätenosť)
(znížená potreba spánku v staršom veku)

 závislosti

• depresia
• „endogénna“ (melancholic
DSM)
• anxieta
• mánia
• opioidy
• delírium
• demencia – reverzný spánok
• nešpecifický symptóm

• pavor nocturnus
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Insomnia


od pacienta alebo okolia
 1. problém zaspať
 2. udržanie spánku
 3. prebudenie skôr ako by si želal
 4. odpor voči tomu ísť spať
 5. problém spať sám



eôsledky:
 1. Únava / slabosť
 2. Zhoršenie koncentrácie alebo pamäti
 3. Zhoršená sociálna, rodinná, pracovná alebo akademická výkonnosť
 4. Poruchy nálady / podráždenosť
 5. Denná ospalosť
 6. Konanie (napríklad hyperaktivita, impulzivita, agresia)
 7. Znížená motivácia / energia / iniciatíva
 8. Náchylnosť k chybám / nehody
 9. Obavy zo spánku alebo nespokojnosť so spánkom



Výskyt aspoň 3x týždenne



Trvanie aspoň tri mesiace

Hypersomnia
1. Narkolepsia typ 1
 Cataplexia, spánková latencia menej ako ≤8
min. a 2 alebo viac REM periód tesne po
zaspaní
 hypokretín-1 v likvore - koncentrácia nižšia ako
norma

2. Narkolepsia typ 2
 bez kataplexie
3.
4.
5.
6.
7.

Idiopatická
Kleine–Levin syndróm
Zapríčinená telesným ochorením
Zapríčinená liekmi alebo inými látkami
Hypersomnia spojená s psychickými poruchami

Narkolepsia/katalepsia ako autoimúnne
ochorenie?
 encephalitis lethargica (1918–1926)
 vírusová infekcia, parkinsonizmus
a excesívna spavosť
 orexin/hypocretin
 receptory
 OX1
 OX2 – genetická odchýlka u psov s
katalepsiou

 možná autoimunitná etiológia

(Kukkonen 2013)
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Parasomnie
 viazané na non-REM
 somnabulizmus
 nočné desy = pavor nocturnus
 poruchy jedenie v spánku
Charakteristiky
 (1) nekompletné prebudenie sa
 (2) chýba reagovanie
 (3) nevybavujú sa spomienky (amnézia) ani sny

 viazané na REM
 disociácia medzi spánkom a bdením

 spánková paralýza
 nočná mora

Sleep related movement disorder
 syndróm nepokojných nôh
 dopamínové agonisty








Periodic limb movement disorder
Sleep-related leg cramps
Sleep-related bruxism
Sleep-related rhythmic movement disorder
Benign sleep myoclonus of infancy
Propriospinal myoclonus at sleep onset

Liečba
 spánková hygiena
 hypnotiká
 benzodiazepínové
 non-benzo – 3Z
 antipsychotiká
 tiaprid, kvetaipaín
 staršie – levopromazín
 antidepresíva
 trazodón, mirtazapín, staršie amitriptylín
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