Úzkostné poruchy
J. Pečeňák
Psychiatrická klinika LF UK a UNB

Úzkostné poruchy charakteristika
 Charakteristika:
 porucha emotivity – na rozdiel od porúch nálady
(t.j. unipolárna depresia, dystýmia, cyklotýmia) dominuje úzkosť
 ale poruchy nálady sú často kombinované s úzkosťou
 nie je to diagnostické kritérium pre depresívnu epizódu
 anxiózny distres ako špecifikátor v DSM 5

 úzkosť vs. úzkostnosť
 stavová (state) charakteristika
 odlišné priebehové varianty a intenzita úzkosti pri
jednotlivých úzkostných poruchách

 črtová (trait) charakteristika (osobnosti)

Úzkosť a strach
 Úzkosť (anxieta) vs. strach:
 úzkosť
 nepríjemný emočný stav, nie je zjavný objekt a príčina, sprevádzaný
vegetatívnymi symptómami

 strach
 spojený so špecifickým objektom (fóbie), situáciou alebo jej predstavou
(anticipačná úzkosť)

 Subjektívna nepohoda
 Zníženie funkčnosti



vyhýbanie sa aktivitám, izolácia, nesústredenosť
„demoralizácia“ – zníženie sebavedomia, výčitky, neistota, hanba

 Častá komorbidita s depresiou
 Riziko závislosti
 alkohol, benzodiazepíny

 Riziko suicídia
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Základné členenie – MKCH-10


F40.- Fóbická úzkostná porucha
 F40.0Agorafóbia
 F40.00
Agorafóbia bez panickej poruchy
 F40.01
Agorafóbia s panickou poruchou



F40.1 Sociálna fóbia



F40.2 Špecifická (izolovaná) fóbia
 F40.9
Fóbická úzkostná porucha



F41.- Iné úzkostné poruchy



F41.0 Panická porucha [epizodická záchvatová úzkosť]



F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha



F41.2 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha



F42.- Obsedantno-kompulzívna porucha

F40-F48
Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy


F43.0 Akútna stresová reakcia



F43.1 Posttraumatická stresová porucha



F43.2 Adaptačné poruchy



F43.8
F43.9

Iná reakcia na ťažký stres
Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená



F44.- Disociatívne [konverzné] poruchy („hysterické“)




F44.80Ganserov syndróm
F44.81Viacpočetná osobnosť



F45.- Somatoformné poruchy



F45.0
F45.2
F45.3F45.4-








F44....

Disociatívna amnézia, fúga, stupor, tranz a posadnutosť, motorická porucha, záchvaty,
anestézia a strata citlivosti

Somatizačná porucha
Hypochondrická porucha
Somatoformná autonómna dysfunkcia
Pretrvávajúca bolesťová porucha

F48.- Iné neurotické poruchy



F48.0
F48.1

Neurasténia
Syndróm depersonalizácie a derealizácie

ICD - 11
Anxiety or fear-related disorders (BlockL1‑6B0)

Disorders specifically associated with stress (BlockL1‑6B4)

6B00

Generalised anxiety disorder

6B40

Post traumatic stress disorder

6B01

Panic disorder

6B41

Complex post traumatic stress disorder

6B02

Agoraphobia

6B42

Prolonged grief disorder

6B03

Specific phobia

6B43

Adjustment disorder

6B04

Social anxiety disorder

6B44

Reactive attachment disorder

6B05

Separation anxiety disorder

6B45

6B06

Selective mutism

6B4Y

Other specified disorders specifically associated with stress

6B0Y

Other specified anxiety or fear-related disorders

6B4Z

Disorders specifically associated with stress, unspecified

6B0Z

Anxiety or fear-related disorders, unspecified

Obsessive-compulsive or related disorders (BlockL1‑6B2)
6B20

Obsessive-compulsive disorder

6B21

Body dysmorphic disorder

6B22

Olfactory reference disorder

6B23

Hypochondriasis

6B24

Hoarding disorder

6B25

Body-focused repetitive behaviour disorders

6B2Y

Other specified obsessive-compulsive or related disorders

6B2Z

Obsessive-compulsive or related disorders, unspecified

Disinhibited social engagement disorder

Dissociative disorders (BlockL1‑6B6)
6B60

Dissociative neurological symptom disorder

6B61

Dissociative amnesia

6B62

Trance disorder

6B63

Possession trance disorder

6B64

Dissociative identity disorder

6B65

Partial dissociative identity disorder

6B66

Depersonalization-derealization disorder

6B6Y

Other specified dissociative disorders

6B6Z

Dissociative disorders, unspecified
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Epidemiológia

Porovnanie údajov o celoživotnej prevalencii
úzkostných porúch z ESEMed a NCS-R
ESEMeD (Európa)
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EPIA.
Novotny, Heretik, Heretik, Pečeňák,
Ritomský.
Psychoprof, 2004.
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Úzkosť - charakteristika
 mierna anxieta – „nervozita“, napätie
 až panický atak
úzkostlivosť
úzkosť
GAD – generalizovaná úzkostná porucha
viazaná na objekt, situácie
špecifická
(simple)
fóbia

sociálna
úzkostná
porucha

agorafóbia

záchvatová
(paroxyzmálna)
panická
porucha

Úzkostlivosť v SK
štúdia EPIA
State Trait Anxiety Inventory
(STAI X-2 - Spielberger
Obr. 4.1. Dotazník STAI X-2 (položky)
Nižšie sú uvedené výroky, ktorými ľudia zvyknú opisovať sami seba. Prečítajte si
pozorne každý výrok a z čísiel uvedených pri ňom zakrúžkujte to, ktoré najlepšie
vystihuje Vaše obvyklé pocity. Pri každom teda uveďte
AKO SA ZVYČAJNE CÍTITE

1. Takmer
nikdy
1. Takmer
nikdy
1. Takmer
nikdy
1. Takmer
nikdy
5. Prichádzam o veľa, pretože sa neviem včas 1. Takmer
rozhodnúť
nikdy
6. Cítim sa odpočinutý(á) a svieži(a)
1. Takmer
nikdy
7. Som kľudný(á), pokojný(á) a rozvážny(a)
1. Takmer
nikdy
8. Mám pocit, že ťažkosti sa tak hromadia, že 1. Takmer
ich nedokážem prekonať
nikdy
1. Takmer
9. Trápia ma veci, na ktorých v skutočnosti
nezáleží
nikdy
10. Som šťastný(á)
1. Takmer
nikdy
11. Mám sklon posudzovať veci príliš vážne
1. Takmer
nikdy
12. Málo si dôverujem
1. Takmer
nikdy
13. Som bezstarostný(á)
1. Takmer
nikdy
14. Krízové situácie a ťažkosti ma
1. Takmer
prenasledujú
nikdy
15. Bývam smutný(á)
1. Takmer
nikdy
16. Som spokojný(á)
1. Takmer
nikdy
17. Zmocní sa ma bezvýznamná myšlienka
1. Takmer
a nemôžem sa jej zbaviť
nikdy
1. Takmer
18. Sklamanie prežívam tak hlboko, že naň
nemôžem zabudnúť
nikdy
1. Takmer
19. Som vyrovnaná osobnosť
nikdy
1. Takmer
20. Dostávam sa do stavu napätia alebo
nepokoja, keď rozmýšľam o svojich súčasných nikdy
1. Cítim sa príjemne
2. Rýchlo sa unavím
3. Býva mi do plaču

4. Rád by som bol šťastný(á), ako sa zdajú iní

problémoch

2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy
2.
Niekedy

3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často
3.
Často

4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy
4. Takmer
vždy

Etiológia
 premrštené vrodené obranné mechanizmy
 fight or flight
 vrodené dispozície (nadmerné vybudenie
– arousal)
 reaktívne činitele
 nepriaznivé zážitky
 najvýznamnejšie, diagnostická podmienka
pri postraumatickej stresovej poruche
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Animálne modely a anxieta
 humánna genetika
 30 – 40% variability výskytu úzkostných
porúch sa dá vysvetliť genetickou
predispozíciou (štúdie na dvojčatách)
 genetické faktory vysvetľujú až 20 – 35%
pravdepodobnosti expozície traumatickým
situáciám
 jednotlivý gén vysvetľuje len
5% variability akéhokoľvek
behaviorálneho vzorca

Leonardo a Hen, Annu. Rev. Psychol. 2006. 57:117–37

Funkčná neuroanatómia modulácie
strachu a úzkosti

Kortex
primárny senzorický,
asociačný

gyrus
cinguli

senzorické signály

upravené podľa Goddard a Charney, 1997; Lesch,2002

orbitofrontálny
kortex

PAG

Amygdala
Amygdala

Talamus

striatum

motorické
fight or flight

nc.n.V
nc.n.VII.

faciálna
expresia

nc.
parabrach.

hyperventilácia

vredy
urinácia
defekácia
lat.
sympatihypotalamus kotónia
nc. dorsalis
n. vagi

Entorhinálny
kortex
Hipokampus
septo-hipokamálna
oblasť

Locus
coeruleus
Sérotonínový
systém v raphe

spracovanie signálu

nc. PV
hormonálna
hypothalami odpoveď

eferentné prejavy
systémy

Johnson et al., 2014

5

Plus (+) maze

Animálne modely a anxieta
 5HT1A receptor – knock-out
 do 4 týždňa – rozvoj anxiózneho
správania sa
 v dospelosti nie

Leonardo a Hen, Annu. Rev. Psychol. 2006. 57:117–37

Clomiclam
klomipramín
(EMEA/V/C/039/01-03)

navrhované indikácie:
 generalizovaná anxieta
 anxiózne stavy
(„anxieties“)
spojené s odlúčením
od majiteľa
 liečba stereotýpií ako
napr. dermatitída
spôsobená olizovaním
 defekácia a urinácia
na neprimeraných
miestach
www.emea.europa.eu/vetdocs/PDFs/EPAR/Clomicalm/006497en6.pdf

6

Zilverstand et al., 2017

Formy - diagnózy

Jednoduchá fóbia

Len „A“ z wikipédie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aerofóbia – z prievanu
Aichmofóbia – z nástrojov majúcich hroty (napr. nôž)
Agorafóbia – z otvoreného priestranstva
Agrizoofóbia – z divokých zvierat
Aichmofóbia – z ostrých predmetov
Ailurofóbia – z mačiek
Akrofóbia – z hĺbky
Akribofóbia – strach, že v napísanom texte sú chyby
Alektorofóbia- strach zo sliepok
Amathofóbia – z prachu
Androfóbia – u žien z mužov
Anglofóbia – strach/odpor z Anglicka, Anglickej kultúry a
pod.
Antidaktofóbia – strach z pohľadu kačky
Antropofóbia – z ľudí
Apeirofóbia – z nekonečna
Apifóbia – zo včiel
Arachnofóbia – z pavúkov[1]
Arsonfóbia – z ohňa
Aulofóbia – z rysovania
Autofóbia – zo samoty
Aviafóbia – z lietania














aviofóbia
aichmofóbia
agorafóbia
apifóbia
arachnofóbia
cancerofóbia
sitofóbia
hemofóbia
herpetofóbia
dentofóbia
musofóbia
nosofóbia
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Agorafóbia
(môže byť spojená s panickými atakmi)

 úzkosť v situáciách, ktoré sú považované za
neubezpečené a z ktorých je problematické (alebo
zahanbujúce) uniknúť
 aj strach z opustenia domu
 strach vzdialenia sa od blízkej osoby (detský vek)

 prechod po moste
 dav ľudí, státie v rade
 zahrnuje klaustrofóbiu

(hoci je to terminologický nezmysel)

 výťah
 kino
 dopravné prostriedky

 väčšinou začína v tretej dekáde života, chronický
priebeh (50%), zneschopnenie, postihuje sociálnu
funkčnosť (aj napr. strata zamestnania), častá
komorbidita s depresívnou epizódou a abúzami
návykových látok

Generalizovaná úzkostná porucha



dlhodobé – najmenej 6 mesiacov - úzkostné prežívanie
s fluktuujúcou intenzitou
 (free-floating anxiety)
obavy – automatické myšlineky - rôzneho obsahu
 rodina
 čo bude s deťmi













financie
cestovanie, zmena prostredia
zvládanie práce
obava pred neúspechom

spojená s vegetatívnou symptomatikou
 hlavne svalové napätie – tenzia
 únava
problém s koncentráciou
narušený spánok
neschopnosť a nemožnosť odpočinúť si – pri nečinnosti
zhoršenie stavu – upratovanie, cvičenie
veľmi častá komorbidita s depresiou
chronický priebeh

Panická porucha – panický atak
 rýchly rozvoj intenzívnej úzkosti
 v priebehu niekoľkých minút
 asi 30% zo spánku
 môže prichádzať vo vlnách za sebou

 zahltenie úzkosťou
 strach zo zošalenia, straty vedomia
 derealizácia, depersonalizácia

 orientácia na telesné príznaky = bludný kruh
 palpitácie
 obava z infarktu alebo presvedčenie o infarkte
 najčastejší dôvod vyhľadávania pomoci v
pohotovostných službách
 strach zo smrti

 pocit nedostatku vzduchu – dusenia
 „globus hystericus“

 parestézie, návaly tepla
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Panická porucha
 zažije ho takmer každý, u 1 – 2% porucha s
opakovanými záchvatmi
 v diferenciálnej diagnostike
 pozorná analýza, či úzkosť predchádzala
telesné príznaky
 otázky na anticipačnú úzkosť
 obavy z následných panických záchvatov
 vyhýbavé správanie
(ak je viazaná s agorafóbiou alebo inými
situačnými podnetmi)

Sociálna úzkostná porucha (fóbia)


pretrvávajúca obava z jednej alebo viacerých situácií, v ktorých je potrebná
(alebo nevyhnutná), sociálna interakcia
 je to vlastne strach z hodnotenia inými ľuďmi kombinovaný so strachom so
zlyhania, zahanbenia, negatívneho hodnotenia
 verejné prednášky
 začervenanie
















komunikácia s iným „gendrom“

byť pozorovaný/á pri jedle
verejné toalety
budú sa mi triasť ruky
zakoktám sa
neviem, ako mám reagovať, odpovedať, bude to trapné
budem uhýbať pohľadom
pomočím sa
....

typický začiatok v puberte
môže pretrvávať celý život
zlepšenie v partnerskom vzťahu, rodine
často ľudia bez partnerov, náhradné záujmy

OCD
(bežne používaná skratka z angličtiny)

špeciálne postavenie - závažnejší „biologický základ“


obsesie (egodystónne vtieravé myšlienky)


kontaminácia




kontrola
vina



katastrofické obsahy










holubí trus na terase, ktorý niekomu ublíži
kontrola, či som niekoho nezrazil autom
úmrtie blízkeho, nehody,

náboženské, sexuálne, obscénne




sekréty, čistiace prostriedky

môžu byť kontrárne

sebapoškodenie, ublíženie iným

kompulzie - repetitívne úkony (pôvodne s cieľom zmierniť úzkosť)



čistenie a umývanie
kontrolovanie vecí – zámky, usporiadanie, vypnutie prístrojov




hromadenie
rituálne opakovanie



opakovanie rôznych úkonov (otváranie, zatváranie, počítanie)






symetria, puntičkárstvo

modlenie sa, opakovanie textov, veršov
rituály




môžu byť veľmi podobné na autistické stereotýpie

snaha o rezistenciu
 neskôr môžu byť prejavy automatizované a stratí sa ego
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OCD – porucha v kortikostriatálnych
okruhoch

dlPFC, dorsolateral prefrontal cortex; NAC, nucleus
accumbens; OFC, orbitofrontal cortex; d. Caudate, dorsal caudate.

somatoformná

hypochondria
body dysmorphic dis.

tiková
porucha

disociatívna

depersonalizačná
porucha

neurologické

príjem
potravy

anorexia
bulímia

Tourettova
porucha
BG

bludná OCD
schizotypová OCD
absedantná
schizofrénia

schizoobsesívna

kontrola
impulzov

impulzívne
PO

Iné

torticollis
autizmus
Sydenham ch.
Asperger sy
autizmus
epilepsia

gambling
trichotilománia
kleptománia
nakupovanie
sexuálne kompulzie
sebapoškodzovanie
hypochondria
antisociálna PO

OCD prognóza a liečba
 väčšinou chronický priebeh
 u malého počtu remitujúci/epizodický
 môže byť invalidzujúca
 prevalencia - do 3% (10%)
 familiárny výskyt, podiel dedičnosti
 začiatok: adolescencia, včasná dospelosť
 1/3 pod 15 rokov
 3/4 do tridsiatky
 komorobidita:


podľa ECA najčastejšie s bipolárnou (8,1x); unipolárnou (4,7x) oproti vš.
populácii

 Liečba
 sérotonínové antidepresíva vo vysokých dávkach (nad schválené
dávky)
 Antipsychotiká

 psychoterapia (KBT)
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PANDAS

PANDAS
Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders
Associated with Streptococcal Infections
 tiky, obsedanto – kompulzívne prejavy u detí po
streptokokovej infekcii
 snáď podobné so Syndehamovou choreou (akútna
reumatická horúčka u detí)

 skrížené reakcia proti antigénom v oblasti
bazálnych ganglií pri streptokokovej infekcii
(GABHS - beta-hemolytické streptokoky)

Marcelo a Martino, 2013

Postraumatická stresová porucha


skúsenosť s traumatickou udalosťou
 priama
 svedok
 informácia, že sa stala blízkemu
 opakované vystavenie traumatickým udalostiam



opakujúce sa
 spomienky
 sny
 flashbacky – považujú sa za disociatívne stavy – znovuprežitie



kognitívne spracovanie
 disociatívna amnézia
 negatívne posudzovanie seba alebo „sveta“
 skreslené sebaobviňovanie alebo obviňovanie iných



emocionálna reaktivita
 depresívna nálada, neschopnosť tešiť sa, pocit odcudzenia



zmena vzrušivosti
 zvýšená pohotovosť k neprimeraným reakciám (agresívne výbuchy)
 ľakavosť
 dekoncentrácia
 poruchy spánku



vyhýbavé správanie
 k pripomínajúcej udalosti





aj po vzdialených podnetoch

môže to byť aj vyhýbanie sa terapii
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 tramatická udalosť musí byť excesívna,
neobvyklá, život ohrozujúca
 príznaky zažije takmer každý,
u 10 – 20 % sa rozvinie porucha
 musí trvať viac ako mesiac

 tieto príznaky zažije bezprostredne po
traumatickej udalosti

scenár 1:
PTSD  atrofia

dvojča
vo vojne

dvojča
doma

scenár 2:
predispozícia k PTSD

dvojča
vo vojne

dvojča
doma

scenár 3:
PTSD nezávislá
od stresu

dvojča
vo vojne

dvojča
doma

(Gilbertson et al., 2002)

Sapolsky, R.M.: Chickens, eggs and hippocampal atrophy
Nature Neuroscience, 5, č. 11, s. 1111-1113.

Zmiešaná úzkostne-depresívna
porucha
 neodporúčaná, ale najčastejšia diagnóza!
 nie sú naplnené kritériá pre depresívnu
epizódu ani pre špecifickú úzkostnú
poruchu
 dysforická nálada
 rôzne príznaky úzkosti spomínané
vyššie
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Úzkostná porucha spôsobená látkami





kofeín
tabak
kanabis
ilicitné látky

Pomocné vyšetrenia a diferenciálna
diagnostika
 Dotazníky a škály:
 Sheehan, Hamilton, Beckova škála úzkosti
 Laboratórne vyšetrenia
 EKG, EEG, neurologické vyšetrenie, CT
 Diferenciálna diagnostika:
 Vylúčiť somatické ochorenia, intoxikácie, tetánia

Liečba
 Psychoterapia:
 Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
 AT
 Systematická desenzitizácia
 biofeedback
 EMDR - Eye movement desensitization and reprocessing
 Psychofarmaká:
 Antidepresíva: SSRI, SNRI
 Benzodiazepínové/nebenzodiazepínové anxiolytiká

Panický atak: BZD s rýchlym nástupom účinku
(diazepam, alprazolam, bromazepam), zvýšený dohľad
dýchanie do vrecka? - suffocation false alarm theory
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