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Diagnostika akútnej a prechodnej psychotickej poruchy

J. Kafka

Súhrn

Diagnostika akútnej a prechodnej psychotickej poruchy nie je ľahká nielen preto, že okrem časových charak-
teristík sa dosť ťažko ohraničuje od netypických schizofrénnych a cykloidných porúch, ale aj preto, že platí
stará dichotómia psychotických stavov. Na príklade vybraných kazuistík naznačujem možnosti širšej klasifi-
kácie psychotických porúch, vrátane tzv. chronických psychotických stavov a bludových porúch. Uvádzané
diagnostické kritériá časové a vonkajšie či vylučujúce kritériá nedávajú dostatočnú možnosť zaradenia mno-
hých zložitých psychotických stavov a nedovoľujú ani etiopatologickú analýzu a najmä možnosť posúdenia
prognózy v ďalšom živote pacienta (lit. 9).

Kľúčové slová: diagnostika akútnej a prechodnej psychotickej poruchy, otázka tzv. chronických psychotických
stavov a prechodných paranoidno-halucinačných porúch

V súvislosti s analýzou schizoidnej psychopatie (Kafka,
1992) a pri rozbore schizotypovej poruchy (Kafka, 1997) sa
ukázalo, že súčasné rozdeľovanie tzv. psychotických stavov
iba na dve kategórie (poruchy schizofrénie a afektívne) je
veľmi úzke. Ani posledná klasifikácia MKCH 10 sa nedostala
ďalej. V praxi sa však stále stretávame – a bolo to tak počas
môjho pôsobenia na psychiatrii stále – aj s poruchami, ktoré
nezapadajú do tejto dichotómie a to ani vtedy, ak do skupiny
schizofrénnych porúch počítame aj bludové poruchy.
V súčasnosti sa tieto poruchy zadeľujú do diagnostic-

kej kategórie F 23 Akútne a prechodné psychotické poru-
chy. Uvádza sa, že F 23 zahŕňa viaceré heterogénne poru-
chy, ktoré spájajú tzv. psychotické poruchy psychiky a sú-
časne aj pomerne krátke trvanie či aspoň to, že majú pre-
chodný charakter a nespôsobujú defekt. Nie veľmi šťastne
sa do tejto diagnostickej kategórie zaraďujú aj psychoreak-
tívne psychotické stavy, lebo tie by mali skôr vytvárať sa-
mostatnú diagnostickú skupinu (Kafka, 1998). Celkom otvo-
rená zostáva otázka chronicky prebiehajúcich psychotických
porúch, ktoré nemajú vždy schizofrénny základ a nie sú ani
bludovými poruchami.
Autori známej oxfordskej učebnice (Geldern M. a spol.,

1996) zadeľujú do skupiny schizofrénií aj krátkotrvajúce po-
ruchy. Do tejto skupiny zaraďujú okrem krátkotrvajúcej psy-
chotickej poruchy akútnu polymorfnú psychotickú poruchu,
tú istú poruchu s príznakmi schizofrénie, ďalej akútnu psy-
chotickú poruchu podobnú schizofrénii a napokon iné akútne
a prechodné psychotické poruchy – teda ako MKCH 10.
V práci amerických autorov (Hales a Yudofsky, 1994) sa
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v diagnostickej kategórii schizofrénie a iné psychotické po-
ruchy uvádzajú nasledujúce stavy: 295.40 Schizofreniformné
poruchy, podobné schizofrénii trvajúce od jedného do šesť
mesiacov, 295.70 Schizoafektívne poruchy a príznaky afek-
tívnych a schizofrénických porúch, 297.1 Bludové poruchy,
kde sú v popredí bludy, 298.8 Krátkotrvajúce psychotické
poruchy, nasledujú Indukované poruchy a symptomatické
psychotické poruchy, napokon 298.9 Nešpecifikované psycho-
tické poruchy.
MKCH 10 zahŕňa akútne a prechodné psychotické stavy

bez organického základu. Úplne zotavenie sa pozoruje v prie-
behu niekoľkých mesiacov, často pár týždňov, ba až dní. Ak
porucha pretrváva, treba zmeniť jej zatriedenie. Môže – ale
nemusí – byť spojená s akútnym stresom.
Podľa diagnostických kritérií pre výskum má tieto zá-

kladné znaky: G 1 Akútny začiatok bludov, halucinácií, po-
rúch reči – čas od začiatku príznakov po plné rozvinutie
nemá prekročiť 2 týždne. G 2–G5 sú vylučujúce položky,
ktorými sú organické poruchy, poruchy afektívne, zneužíva-
nie psychoaktívnych látok, poruchy CNS – ak je prítomný
akútny stres, vyznačí sa znakom x1.

Kategória sa rozdeľuje do týchto podtypov:

F 23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez prí-
znakov schizofrénie. Má tieto znaky:

A) spĺňa kritériá G1-G5, teda kritériá pre akútnu a pre-
chodnú psychotickú poruchu,

B) je prítomná výrazná menlivosť príznakov, zo dňa na
deň, ba z hodiny na hodinu,

C) aspoň prechodne sú prítomné halucinácie alebo bludy,

D) pre diagnózu je dôležitá prítomnosť aspoň dvoch prí-
znakov z uvedených (1) emočný zmätok s intenzívnymi
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prechodnými pocitmi šťastia alebo extázy či úzkosti
a dráždivosti, (2) zmätenosť, porucha identifikácie, (3)
výrazne zvýšená alebo znížená pohyblivosť,

E) nie sú prítomné príznaky schizofrénie,

F) celkové trvanie poruchy netrvá dlhšie ako tri mesiace.
Ak príznaky pretrvávajú, treba diagnózu zmeniť na F
22. Do tohto podtypu patrí: Cykloidná nešpecifikovaná
psychóza a Boufée délirante.

F 23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s prí-
znakmi schizofrénie. Platia pre ňu kritériá A, B, C, pre
akútnu polymorfnú psychotickú poruchu, na rozdiel od pred-
chádzajúcej sú prítomné aspoň niektoré príznaky schizofré-
nie. Príznaky schizofrénie netrvajú dlhšie ako jeden mesiac.

F 23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofré-
nii alebo Akútne schizoformná psychotická porucha. Sú to
stavy, pri ktorých sú psychotické príznaky pomerne ustá-
lené a zodpovedajú schizofrénii ale trvajú kratšie ako zhruba
jeden mesiac. Zahŕňa: Akútnu nediferencovanú schizofré-
niu, Oneirofréniu, Schizofrénnu reakciu, Krátky schizofre-
niformný záchvat, poruchu alebo psychózu.

F 23.3 Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi.
Ide o podtyp, v ktorom dominujú pomerne ustálené bludy
alebo halucinácie, nie sú príznaky schizofrénie ani kritériá
pre zadelenie do akútnej polymorfnej psychotickej poruchy,
trvanie nie je dlhšie ako tri mesiace.

F 23.8 Iné akútne a prechodné psychotické poruchy. Aké-
koľvek iné špecifikované akútne psychotické poruchy, ktoré
neoprávňujú na klasifikáciu F 23.0-3 a nemajú dokázateľnú
organickú príčinu, možno sem zaradiť stavy nediferencova-
nej excitácie.

F 23.9 Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychotická
porucha. Zahŕňa: Krátkotrvajúca reaktívna psychóza NS, re-
aktívna psychóza.

Pre názornosť a na typizáciu si dovoľujem uviesť dva
prípady chorých hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike
v Košiciach: podávam iba stručný, takmer iba obrysový opis
porúch.

Kazuistika F 23.0

Išlo o prvú hospitalizáciu 30-ročného muža, ktorý nebol ni-
kdy vážnejšie chorý. V čase poruchy nepracoval, neužíval ani
častejšie liehové nápoje, žil s matkou. K poruche došlo po-
merne náhle, prejavila sa zmätenosťou, podľa pacienta to bol

”
zlý sen“. Podľa údajov matky celú noc nespal, videl neja-
kých ľudí, najmä známych politikov, osobitne premiéra. Sám
pri vyšetrení udal, že videl aj počul nejaké hlasy, ktoré sa ho
na všeličo vypytovali a vyhrážali sa mu, súčasne ho aj odpo-
čúvali, preberali jeho myšlienky. Pri prijatí bol nepokojný,
bránil sa nepriateľom, stav sa pomerne rýchlo upravil. Pri
katamnéze po štyroch rokoch nezisťujeme žiadne výraznejšie
psychotické poruchy.

Podobná je druhá kazuistika, v ktorej došlo k poruchu tiež
akútnej a to na základe skutočnej udalosti, hoci nevýznam-
nej, ktorá predchádzala poruchu a u osobnosti so zníženým
intelektom.

Kazuistika F 23.3

Prvý pobyt 38-ročnej vydatej upratovačky, matky jednej
dcéry. Intelekt na hranici dolného pásma podpriemeru.
K zhoršeniu došlo pred 2 týždňami od prijatia na základe
nevýznamného podnetu. Podľa rajónneho psychiatra bola
vraj aj obvinená, že kradla. Podľa jej výkladu sa jej spolu-
pracovníčka zverila s tým, že jej zmizla vkladná knižka, aby
o tom nikomu nepovedala, na druhý deň to však sama všet-
kým povedala, čo pacientku trápilo. Zakrátko si všimla, že si
ju ľudia všímajú a dokonca začala počuť hlasy z ulice, sú to
skôr vnútorné hlasy, ale či chce alebo nie, musí sa týmto hla-
som venovať. Tieto hlasy sa vyjadrujú nepekne až vulgárne
a sama sa musí veľmi premáhať, aby sa tak tiež nevyjadro-
vala – najmä o susedoch, ktorí sú dobrí ľudia. To potvrdil aj
manžel, ktorý zbadal, že jeho manželka prerušovala rozhovor
a začala rozprávať

”
s tými zvonku“, ako mu udala. Postupne

sa začala obávať vyjsť von, bola presvedčená, že ju sledujú
a pozorujú ďalekohľadmi, preto doma hľadala odpočúvacie
zariadenie, ale hoci nič nenašla, jej strach pretrvával.

Prepustená z liečenia bola v zlepšenom stave predčasne
na naliehanie manžela – v popredí boli perzekučné bludné
predstavy (na klinike potom už hospitalizovaná nebola). Od
toho času bez psychiatrických príznakov.

Pre diagnostiku sa zvýrazňujú predovšetkým časové cha-
rakteristiky psychotického stavu, ako vnútorné psychopato-
logické kritéria posudzovania stavu. Pripomenieme ich opäť:

1. Akútne poruchy vnímania, myslenia, vedomia (zmäte-
nosť), v niektorých podtypoch aj prechodné schizof-
rénne príznaky alebo bludové,

2. rozvoj chorobných príznakov do dvoch týždňov a trva-
nie od niekoľkých dní po tri mesiace.

Vonkajšie alebo vylučujúce kritériá:

1. Akákoľvek organická porucha, drogová závislosť či zne-
užívanie psychoaktívnych látok,

2. schizofrénne príznaky trvajúce zhruba viac ako jeden
mesiac, bludové prejavy trvajúce dlhšie ako tri mesiace,
napokon výraznejšie afektívne prejavy,

3. neurotické poruchy a špecifické poruchy osobnosti,

4. do tejto diagnostickej kategórie sa nezadeľujú ani pre-
chodné poruchy s tendenciou k chronicite.

Pri súčasnej možnosti diagnostiky schizofrénie – ale najmä
klasifikácie psychóz – nebude ľahké rozlíšiť, či v niekto-
rých prípadoch nepôjde o cykloidné psychózy alebo terajšie
marginálne typy schizofrénie, lebo iba časové kritérium ne-
môže vždy rozhodnúť, či nejde o akútny začiatok tzv. jadro-
vej schizofrénie (napr. schizotypová porucha, schizoafektívna
porucha) či iné hraničné poruchy.
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Nazdávame sa, že je treba pripustiť širšiu interpretá-
ciu psychotických stavov a k tejto problematike aspoň nie-
koľko poznámok. Je to otázka dlhšie prebiehajúcich a me-
nej akútne začínajúcich psychotických stavov, ktoré sa za-
tiaľ najčastejšie zaraďujú k schizofrénnym poruchám. Tieto
stavy sa vo francúzskej psychiatrii opisujú ako chronické ha-
lucinačné psychózy. Klinický obraz sa vyjadruje pomerne
náhlym začiatkom, hoci pri podobnej analýze sa ukáže, že
isté nevýrazné obtiaže boli prítomné už pred plným vyjad-
rením poruchy, zvyčajne však nemenia správanie. Postupne
sa začínajú prejavovať

”
hlasy“, pacient sa cíti pozorovaný,

zaťahovaný do nejakej cudzej moci, je akoby médium, vy-
sielač elektrických výbojov, či nejakého pôsobenia. Sám je
tým prekvapený a pasívne prijíma tento halucinačný para-
zitizmus, ako opisuje stavy Ey (1967). Vo fáze plného roz-
voja chorobného stavu sa prejavuje porucha trojicou výraz-
ných príznakov: mnohoraké halucinácie, syndróm mentál-
neho automatizmu a paranoidné prejavy najčastejšie perze-
kučné bludy. Podľa de Clérambaulta sú najčastejšie prejavy
ideo-verbálneho autizmu popri autizme senzorickom a sen-
zitívnom (spomínané vizuálne, akustické, čuchové, ale aj
hmatové halucinácie) a autizme psychomotorickom. Ideo-
verbálny autizmus sa vyjadruje predovšetkým

”
hlasmi“, sú

to tzv.
”
vnútorné hlasy“ alebo sa ukazujú ako prenos myšlie-

nok. Hlasy sú zvyčajne vyhrážajúce, niekedy neutrálne alebo
celkom bizarné. Zvyčajne sa zisťujú intrapsychické haluci-
nácie a to komentovanie či výklad myšlienok iných, čiže im-
putácia myslenia alebo naopak

”
kradnutie myšlienok, osvo-

jovanie si myšlienok neznámou silou“. O týchto poruchách
hovoríme aj ako o alogénnych poruchách myslenia, akoby
neboli vlastné ale cudzie.
Inokedy sú v popredí odtrhovačky, banálne slová, ktoré

chorý opakuje, potom akoby opakoval litánie, čo vytvára
pestrý a dramatický obraz. Príznaky sa zvyčajne dotvárajú
– akoby červenou niťou – paranoidným, najmä perzekučným
obrazom a najčastejšie sa prezentujú agresívne ako pôsobe-
nie magických síl oproti telu a psychike chorého. Vytvára sa
tak falošná skutočnosť, do ktorej sa chorý stále viacej vžíva,
prežíva udalosti, pri ktorých sa prelína skutočné s nesku-
točným až dochádza k bludovej poruche, ktorá zasahuje aj
osobnosť a vytvára napokon osobitný, typický obraz.
Priebeh môže byť krátky a po plnom rozvinutí poruchy,

po náležitej liečbe sa stav úplne upraví a porucha sa už viac
neukáže. Najčastejšie sa však prejavuje opakovanou nepra-
videlnou recidívou – v takom prípade ide o pretrvávajúcu,
ale predsa len prechodnú, poruchu. Niekedy zostávajú isté
zmeny, ktoré sa môžu občas prejaviť v podobe dekompenzá-
cie alebo menších porúch, ako sú pseudohalucinácie alebo

náznaky
”
hlasov“ či pociťovaných vplyvov druhých. Môže

sa tiež ukázať prechod do inej formy paranoidnej poruchy
alebo od začiatku mohlo ísť o atypickú formu schizofrénie,
nebýva to však často. Rozlíšenie je ťažké, ale treba na túto
možnosť myslieť.
Uvedené kazuistiky, vybrané z mnohých prípadov, opisujú

dobre známe poruchy, ktoré sa ťažko zaraďujú, ale ktoré ne-
možno priradiť ani k poruchám schizofrénnym ani afektív-
nym, ale ani ku klasickej paranoji či parafrénii a pri ktorých
sa zadelenie do analyzovanej kategórie zdá byť najvýhodnej-
šie. Pre podrobnejšiu interpretáciu a opis tejto skupiny bude
potrebné urobiť rozbor väčšieho súboru – vrátane štúdia zá-
kladných ukazovateľov a pôsobiacich faktorov.
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