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Pôvodná práca 

 

Retrospektívne sledovanie farmakoterapie a komorbidity u hospitalizovaných  

pacientov s diagnózou hraničná porucha osobnosti  

Gabriela Vrbová 

Retrospective overview of pharmacotherapy and comorbidity in hospitalized  

patients with a diagnosis of borderline personality disorder  

 

Súhrn 

Cieľ: V práci sme sa zamerali na sledovanie komorbidných porúch a na farmakoterapiu u hospitalizovaných 

pacientov s diagnózou hraničná porucha osobnosti. Cieľom práce je upozorniť na to, že práve u hospitalizo-

vaných hraničných pacientov je polypragmázia bežná aj preto, že ako samotnú hospitalizáciu, tak medikáciu 

si vyžaduje komorbidná porucha. Do retrospektívneho prieskumu boli zaradení pacienti s prvou a druhou 

príjmovou diagnózou F 60.3 (bez udania piateho znaku) hospitalizovaní v Psychiatrickej nemocnici v Hro-

novciach počas obdobia 2004-2012.  

Výsledky: Počas tohto obdobia bolo hospitalizovaných 249 pacientov s diagnózou F 60.3 a tvorili 1,6 % z cel-

kového počtu hospitalizovaných pacientov. Komorbidnú poruchu malo 78,71 %. Najviac bola zastúpená ko-

morbidita s oblasťou drogových závislosti, kde výrazne participovali muži, kým v oblasti afektívnych a úz-

kostných porúch mali prevahu ženy. Z psychofarmák boli na prvom mieste antipsychotiká a to hlavne seda-

tívne, z atypických risperidón a quetiapin, potom nasledovala skupina anxiolytík, z emočných stabilizátorov 

najčastejšie valproát a karbamazepín, z antidepresív citalopram a escitalopram, trazodon a tianeptin. 97,2 % 

liekov pripadalo na skupinu pacientov s komorbidnou poruchou. Kým v skupine s komorbidnou poruchou 

užíval pacient počas hospitalizácie priemerne 6,327 druhov liekov, v skupine 53 pacientov bez prítomnosti 

komorbidnej poruchy to bolo len 0,679.  

Priemerný CGI (Clinical Global Impression) bol pri prijatí 5,16, pri prepustení z hospitalizácie 1,89. 21,3 % 

pacientov bolo hospitalizovaných opakovane. Tieto hospitalizácie tvorili 30,8 % zo všetkých hospitalizácii pa-

cientov s diagnózou F 60.3 v rokoch 2004-2012. 

Záver: Jednoznačné určenie farmakoterapie pri hraničnej poruche osobnosti je spojené s mnohými otázkami 

a problémami, s akými sa stretávame aj v štúdiách účinnosti liečby. Jednou z otázok je aj samotná diagnosti-

ka poruchy. Všeobecne sa udáva jej „poddiagnostikovanie“, či už vplyvom prekrytia v čase diagnostiky, ko-

morbidnou poruchou, či z dôvodu „prispôsobenia“ diagnózy indikačným obmedzeniam, chybného vyhodno-

tenia symptómov alebo jednoducho z dôvodu snahy nestigmatizovať pacienta diagnózou porucha osobnosti. 

To by mohli byť možné príčiny nízkeho percenta v zastúpení tejto poruchy u hospitalizovaných pacientov 

v našej práci.  

Na základe vyhodnotenia sledovania deskriptívnymi štatistickými postupmi môžeme povedať, že veľká ko-

morbidita bola spojená s polypragmáziou. V krátkodobom časovom horizonte, počas hospitalizácie, došlo 

k signifikantnému zlepšeniu skóre CGI, v horizonte 9 rokov bola zaznamená približne 30 % revertencia. To 

poukazuje na opodstatnenosť komplexnej liečby, podľa bio-psycho-sociálneho modelu, ako možnej prevencie 

komorbidity a tým polyfarmakoterapie.  

Kľúčové slová: farmakoterapia, komorbidita, hraničná porucha osobnosti. 
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Úvod 

 V klinickej populácii je hraničná porucha osobnosti 

najčastejšou poruchou osobnosti, s prevalenciou 10 % 

u všetkých psychiatrických ambulantných pacientov a me-

dzi 15 % a 25 % u hospitalizovaných pacientov (Leichsen-
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ring, 2011). Napriek tomu je pri tejto poruche ešte veľa ne-

jasností ako v etiopatogenéze, tak pre vysoký stupeň hete-

rogenity prezentácie poruchy aj v diagnostike. Pre horšiu 

odozvu na psychofarmaká až farmakorezistenciu so stratou 

účinnosti liekov v dlhšom časovom horizonte, neexistuje 

konsenzus ani v liečbe (Otto, 2009).  

 Vysoká komorbidita komplikuje diagnostický proces aj 

liečebné intervencie. 84-85 % pacientov s hraničnou poru-

chou osobnosti spĺňa počas 12 mesiacov kritériá pre jednu 

alebo viac porúch na osi I a 73-79 % má kritériá pre poru-

chu na osi II v ďalšom priebehu života (Leichsenring, 

2011). Odhaduje sa, že 65 % pacientov so závislosťou od 

drog spĺňa kritériá pre diagnózu hraničná porucha osobnosti 

(Pennay a kol., 2011, Dan a kol., 2011). Poruchy nálady sa 

udávajú v 96,9 % a úzkostné poruchy v 89 %. Poruchy 

príjmu potravy sú častejšie zastúpené u žien a udávajú sa 

u 53 % pacientov s hraničnou poruchou osobnosti (Lieb, 

2010). Pacienti s hraničnou poruchou osobnosti sa vyznaču-

jú vysokým rizikom suicídia. Miera samovrážd je medzi  

8 až 10 % , čo je 50-krát vyššia hodnota ako v bežnej popu-

lácii. Pacienti majú nižšiu mieru fungovania a vyššiu spot-

rebu liekov ako pacienti s depresívnymi poruchami (Leich-

senring, 2011).  

 Výsledky štúdií účinnosti liečby sú zatiaľ neucelené, 

často rozporuplné, ťažko hodnotiteľné a zaťažené množ-

stvom metodických chýb. V smerniciach APA (American 

Psychiatric Association) a NICE (National Institute for He-

alth and Clinical Excellence) existuje zhoda len v účinnosti 

psychoterapie pri BPD (borderline personality disorder). 

Podľa NICE sa neodporúča žiadna forma liečby farmakami, 

okrem kríz. APA zase udáva ako podpornú liečbu SSRI, 

emočné stabilizátory a antipsychotiká (Tyrer a Silk, 2011). 

No zatiaľ nebola žiadna skupina psychofarmák, či psycho-

farmakum schválené v indikácii hraničná porucha osobnosti 

a s týmto problémom sa stretávame aj u nás, v rámci pre-

skripčných obmedzení. Medikamentóznu liečbu a hospitali-

záciu si vyžiadajú väčšinou časté komorbidné poruchy. 

Ostáva však otázne, či práve komplexná a kontinuálna lieč-

ba (farmakoterapia spolu s dlhodobou psychoterapiou a re-

habilitáciou) nezahŕňa v sebe preventívny potenciál k za-

bráneniu vzniku, relapsu, či recidívy komorbidnej poruchy 

a krízy pri hraničnej poruche osobnosti.  

 

Cieľ 

 V práci sme sa zamerali na sledovanie komorbidných 

porúch a farmakoterapie u hospitalizovaných pacientov 

s diagnózou hraničná porucha osobnosti (F 60.3 podľa 

MKCH 10). Cieľom práce bolo zhodnotiť, či práve komor-

bidita nezohráva pri polypragmázii hospitalizovaných pa-

cientov s diagnózou F 60.3 rozhodujúcu úlohu. Predpokla-

dáme vzájomné ovplyvňovanie, keď komorbidná porucha je 

často dôvodom na hospitalizáciu, no jej liečba je kompliko-

vanejšia práve pre prítomnosť poruchy osobnosti (horšia 

spolupráca s pacientom, zvýšená citlivosť na nežiaduce 

účinky liekov, noncompliance, zvýšený potenciál vzniku 

závislosti, zvýšené riziko suicidálneho a sebapoškodzujúce-

ho konania, farmakorezistencie, prechodnej účinnosti lie-

kov, interakcií a pod.). 

Metodika 

 Do retrospektívneho prehľadu boli zaradení pacienti 

s prvou a druhou príjmovou diagnózou F 60.3 (bez udania 

piateho znaku), ktorí boli hospitalizovaní v Psychiatrickej 

nemocnici v Hronovciach počas obdobia rokov 2004-2012. 

Nie je bežnou praxou uvedenie piateho znaku v diagnóze, 

tak ako sme sa presvedčili aj v našom prieskume. Nejasnosti 

sú v tom, že niekedy sa chápe pod hraničnou poruchou 

osobnosti iba hraničný podtyp emočne nestabilnej poruchy 

osobnosti F 60.31, kým v DSM-5 hraničná porucha osob-

nosti zodpovedá diagnóze F 60.3 v MKCH 10. Toho sme sa 

pridržiavali aj v našej práci.  

 Údaje boli získané z NIS (Nemocničný informačný sys-

tém) PCS CARE verzia 8.32.1 a spracované pomocou pro- 

gramu Excel.  

 V rámci súboru vznikli 2 podskupiny, podskupina s pr-

vou a podskupina s druhou príjmovou diagnózou F 60.3. 

V rámci prvej podskupiny sme vyfiltrovali pacientov, ktorí 

nemali uvedenú druhú psychiatrickú diagnózu, t.j. boli pri-

jatí len s diagnózou F 60.3.  

 U jednotlivých pacientov v skupinách sme ďalej sledo-

vali počet použitých druhov psychofarmák počas hospitali-

zácie, predmetom sledovanie nebola dávka, forma ani počet 

tabletiek, či injekcií. Ako kritériá pre úspešnosť liečby sme 

zvolili údaj o celkovom klinickom dojme (CGI) pri prijatí 

do nemocnice a pri prepustení z hospitalizácie a údaj o re-

vertencií získaný z počtu hospitalizácií, počtu pacientov 

a počtu pacientov s 2-krát  a viackrát opakovanými hospita-

lizáciami.  

 Získané údaje sme spracovali deskriptívnymi štatistic-

kými postupmi a zobrazili štandardnými grafickými metó-

dami.  

 Sledovali sme: 

Počet pacientov s diagnózou F 60.3, rozdelenie podľa po-

hlavia a oddelení, ich percentuálne zastúpenie k celkovému 

počtu hospitalizovaných pacientov za uvedené obdobie. 

Komorbiditu – komorbidné diagnózy a ich podiel u hos-

pitalizovaných pacientov s diagnózou F 60.3 v uvedenom 

období, vyjadrený počtom pacientov a percentuálnym za-

stúpením, vzťah komorbidnej poruchy k pohlaviu. 

Psychofarmaká – sledovali sme ich zastúpenie, čo do 

skupín liekov a jednotlivých účinných látok, s vyjadrením 

priemerného počtu druhov liekov na jedného pacienta počas 

hospitalizácie. Predpokladali sme významne vyšší priemer-

ný počet druhov liekov na jedného pacienta s diagnózou 

hraničná porucha osobnosti a komorbitnou poruchou ako pri 

neprítomnosti komorbitnej diagnózy.  

Indikátory úspešnosti liečby - porovnanie CGI pri prijatí 

a prepustení z hospitalizácie a revertenciu u pacientov 

s diagnózou F 60.3 za uvedené obdobie.  
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Výsledky 

1. Počet pacientov s diagnózou F 60.3 – základný pre-

hľad podľa pohlavia, oddelení a podiel na celkovom 

počte prijatých pacientov 

 Počas rokov 2004 - 2012 bolo v Psychiatrickej nemoc-

nici Hronovce hospitalizovaných 249 pacientov s diagnózou 

F 60.3, čo je priemerne 28 (27,667) pacientov ročne. Z toho 

114 z nich malo túto diagnózu uvedenú ako prvú a 135 ako 

druhú príjmovú diagnózu.  

 U mužov bola daná porucha diagnostikovaná častejšie 

(171 mužov, 78 žien). Celkový počet hospitalizovaných pa-

cientov v tomto období bol 15 150 (t.j. priemerne 1683 pa-

cientov ročne). Pacienti s diagnózou F 60.3 tvorili 1,644 % 

z celkového počtu hospitalizovaných pacientov. Prehľad 

pacientov s diagnózou F 60.3 podľa oddelení je v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1. Prehľad počtu pacientov s diagnózou F60.3 

podľa oddelení psychiatrickej nemocnice. 

Oddelenie  F 60.3 ako 

1.diagnóza 

F 60.3 ako 

2.diagnóza 
Spolu 

Akútne  

mužské oddelenie 
62 35 97 

Oddelenie  

protialkoholickej liečby 

a drogových závislostí  

0 67 67 

Akútne  

ženské oddelenie 
27 27 54 

Gerontopsychiatrické 

oddelenie 
2 3 5 

Oddelenie  

dlhodobej liečby, ženy 
21 3 24 

Oddelenie  

dlhodobej liečby, muži 
2 0 2 

Spolu 114 135 249 

 

2. Komorbidita 

 Z celkového počtu 249 pacientov prijatých v rokoch 

2004-2012 v psychiatrickej nemocnici s diagnózou F 60.3 

malo komorbidnú alebo ďalšiu poruchu 196 pacientov, čiže 

78,71 % (tab. 2). Najviac bola zastúpená komorbidita s ob-

lasťou drogových závislostí a to 40,16 %, nasledovaná úz-

kostnými poruchami v 9,64 % a depresívnymi poruchami, 

vrátane bipolárnej afektívnej poruchy (9,24 %). U 4,42 % 

bola diagnostikovaná organická porucha a u 5,22 % iná 

a zmiešaná porucha osobnosti. Schizofrénia, schizotypová 

porucha, schizoafektívna porucha, porucha s bludmi, či 

akútna psychotická porucha sa vyskytli ako komorbidná po-

rucha v 6,02 %. Neorganická nespavosť a mentálna anore-

xia boli diagnostikované u dvoch pacientov, čo tvorilo  

0,8 % a porucha správania s opozičným, vzdorovitým sprá-

vaním v jednom prípade (0,4 %). Mierna a stredne ťažká 

duševná zaostalosť tvorila 2,81 % komorbidných porúch 

(graf 1).  

Tabuľka 2. Počet pacientov s komorbidnou diagnózou. 

Diagnóza 

Ako prvá 

príjmová 

diagnóza 

Ako druhá 

príjmová 

diagnóza 

Spolu 

Percen-

tuálne 

zastúpenie 

(%) 

F 06-07 7 4 11 4,42 

F 10-19 77 23 100 40,16 

F 20-25 12 3 15 6,02 

F 31-33 19 4 23 9,24 

F 41-48 16 8 24 9,64 

F 50-51 1 1 2 0,8 

F 61-68 3 10 13 5,22 

F 70-71 0 7 7 2,81 

F 91.3 0 1 1 0,4 

Spolu 135 61 196 78,71 

 

Graf 1. Komorbidita.  

 

 Bližšie údaje, aj s uvedením pohlavia, sú v tabuľke 3.  

Z nej vyplýva, že na počte pacientov v oblasti drogových 

závislostí výrazne participovali muži (91 mužov, 9 žien).  

Alkohol tvoril približne 2/3 z psychoaktívnych látok. Zvyš-

ná 1/3 sa týkala užívania viacerých druhov psychoaktívnych 

látok (u troch mužov išlo o opiáty a organické rozpúšťadlá). 

Muži boli viac zastúpení aj v skupine organických porúch 

a duševnej zaostalosti, psychotických porúch, kým v oblasti 

afektívnych a úzkostných porúch mali prevahu ženy (graf 2).  
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Tabuľka 3. Komorbidná diagnóza a pohlavie. 

Skupina diagnóz diagnóza muži ženy spolu 

Organické poruchy 
(11 pacientov) 

F 04 0 1 1 

 F 06.3/7/9 3 2 5 

 F 07.0/1/8 5 0 5 

Drogové závislosti 
(100 pacientov)  

F 10.0/1/2/3 60 5 65 

 F 11.1 1 0 1 

 F 18.2 2 0 2 

 F 19.1/2/5 28 4 32 

Psychotické poru- 
chy (15 pacientov) 

F 20.0 2 0 2 

 F 21 2 0 2 

 F 22.0 1 0 1 

 F 23/0/9 3 3 6 

 F 25/2 3 1 4 

Afektívne poruchy 
(23 pacientov) 

F 31.6  0 1 1 

 F 32.1/2/3 8 6 14 

 F 33.1/2/3 2 6 8 

Úzkostné poruchy 
(24 pacientov) 

F 41.0/1/2 3 7 10 

 F 42.2 1 1 2 

 F 43.2/9 4 5 9 

 F 45.2/8 1 1 2 

 F 48 1 0 1 

Poruchy fyziolo-
gických funkcií 
(2 pacienti) 

F 50.0 0 1 1 

 F 51.0 1 0 1 

Poruchy osobnosti F 61/68.8 6 7 13 

Duševná zaostalosť F 70/71 5 2 7 

Iné F 91.3 0 1 1 

Spolu   142 54 196 

 

Graf 2. Komorbidné diagnózy. 

3. Zastúpenie psychofarmák a priemerný počet druhov 

liekov na pacienta v skupine s komorbidnou poruchou 

a v skupine bez komorbidnej poruchy  

 Najviac (graf 3) bola zastúpená skupina antipsychotík 

a to hlavne sedatívnych (levomepromazín, tiaprid, prometa-

zín, chlórprotixén), z atypických risperidón a quetiapin. Po-

tom nasledovala skupina anxiolytík (diazepam, alprazolam, 

hydroxyzín, klonazepam). Z emočných stabilizátorov bol 

najčastejšie ordinovaný valproát a karbamazepín, z antidep-

resív citalopram a escitalopram, trazodon a tianeptin. Z ďal-

ších skupín boli ordinované hypnotiká (Z-zlúčeniny, cinola-

zepam). Nootropiká a akamprosát mali najnižšie zastúpenie 

(ordinované boli len v skupine s komorbidnou diagnózou).  

 

 

Graf 3. Zastúpenie skupín farmák.  

Vysvetlivky: ES - emočné stabilizátory, AD - antidepresíva, 

AP - antipsychotiká, Ax - anxiolytiká, Hp - hypnotiká,  

No - nootropiká, iné - akamprosát. 

 

Zastúpenie liekov, podľa účinnej látky, v jednotlivých 

skupinách psychofarmák je uvedené v tabuľkách 4, 5, 6, 7. 

Výrazný bol rozdiel v počte liekov u pacientov s komor-

bidnou poruchou a bez nej. 97,2 % liekov pripadalo na sku-

pinu pacientov s komorbidnou poruchou, kým zvyšných 2,8 

% na pacientov len s diagnózou hraničná porucha osobnosti. 

To sa odrazilo aj v prepočte počtu druhov liekov na jedného 

pacienta. Kým v skupine s komorbidnou poruchou užíval 

pacient počas hospitalizácie priemerne 6,327 druhov liekov, 

v skupine 53 pacientov  bez prítomnosti komorbidnej poru-

chy to bolo len 0,679.  
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Tabuľka 4. Zastúpenie liekov v skupine emočných stabi-

lizátorov. 

Skupina 
Generický 

názov 

Bez  

komor-

bidnej  

diagnózy 

S 

komor-

bidnou  

diagnózou 

Spolu 

Emočný  

stabilizátor 

valproát 6 131 137 

karbamazepín 2 64 66 

lithium 0 11 11 

lamotrigin 1 2 3 

gabapentín 0 1 1 

Spolu  9 209 218 

 

Tabuľka 5. Zastúpenie liekov v skupine antidepresív. 

Skupina 
Generický 

názov 

Bez  

komor-

bidnej  

diagnózy 

S 

komor-

bidnou  

diagnózou 

Spolu 

TCA, 

TeCA 

klomipramin 0 4 4 

maprotilin  0 2 2 

imipramin 0 1 1 

dosulepin 0 7 7 

SSRI 

fluoxetin 0 2 2 

citalopram 3 22 25 

escitalopram 2 28 30 

paroxetin 0 4 4 

sertralin 0 17 17 

SNRI 

venlafaxin 0 10 10 

milnacipran 0 1 1 

duloxetín 0 8 8 

NDRI bupropion 0 2 2 

NaSSA mirtazapin 1 10 11 

SARI trazodon 0 39 39 

SSE tianeptin 2 21 23 

MT1,MT2 

agonista, 

5-HT2C 

antagonista 

agomelatín 

0 2 2 

Spolu  8 180 188 

 

 

 

 

Tabuľka 6. Zastúpenie liekov v skupine antipsychotík. 

Sedatívne  

antipsychotiká 

Generický  

názov 

Bez  

komor-

bidnej  

diagnózy 

S 

komor-

bidnou  

diagnózou 

Spolu 

Fenotiazíny prometazín 0 77 77 

 chlórpromazín 1 6 7 

 levomepro-

mazín 
2 102 104 

Tioxantény chlórprotixén 2 60 62 

Benzamidy tiaprid 2 88 90 

Incizívne  

antipsychotiká 

 
   

Fenotiazíny flufenazín 0 4 4 

Tioxantény zuklopentixol 0 14 14 

 flupentixol 0 3 3 

Butyrofenóny haloperidol 0 17 17 

Atypické  

antipsychotiká 

 
   

Selektívne 

D2/D3  

antagonisty 

sulpirid 

0 2 2 

Benzamidy amisulprid 0 5 5 

SDA risperidón 4 48 52 

Benzizoxazoly  paliperidón 0 2 2 

Benzizotiazoly  ziprasidón 0 3 3 

 sertindol 0 1 1 

MARTA quetiapín 0 22 22 

Dibenzo-

diazepíny  

klozapín 
0 5 5 

 zotepín 0 13 13 

Tienobenzo-

diazepíny  

olanzapín 
1 15 15 

Dopamínové 

dualisty 

chinolinóny  

aripiprazol 

0 3 3 

Spolu  12 490 502 
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Tabuľka 7. Farmaká z iných skupín (anxiolytiká, hyp-

notiká, nootropiká a i.). 

Skupina 
Generický  

názov 

Bez  

komor-

bidnej  

diagnózy 

S 

komor-

bidnou  

diagnózou 

Spolu 

Anxiolytiká 

diazepam  0 76 76 

oxazepam 0 3 3 

alprazolam  1 61 62 

klonazepam 2 39 41 

hydroxyzín 0 51 51 

buspiron 1 17 18 

Spolu  

anxiolytiká 

 
4 247 251 

Hypnotiká 

nitrazepam 0 3 3 

cinolazepam 0 31 31 

diphenhydramin 2 9 11 

III.generačné 

hypnotiká 

Z-zlúčeniny 
1 52 53 

Spolu  

hypnotiká 

 
3 95 98 

Nootropiká Piracetam,  

EGb 761 
0 9 9 

Iné akamprosát 0 10 10 

Spolu  7 361 368 

 

4. Parametre úspešnosti liečby 

 Priemerná hodnota CGI pri prijatí bola 5,16, kým pri 

prepustení 1,89. 15 hospitalizácií bolo ukončených s CGI 0, 

t.j. 4,2 %.  

 21,3 % pacientov bolo hospitalizovaných opakovane, 

t.j. 2 a viackrát, na opakované hospitalizácie pripadalo 111 

hospitalizácií, čo tvorilo 30,8 % zo všetkých 360 hospitali-

zácií (tab. 8, 9, graf 4). 

Tabuľka 8. CGI. 

CGI Pri prijatí Pri prepustení 

0 0 15 

1 8 39 

2 36 277 

3 34 29 

4 155 0 

5 108 0 

6 18 0 

7 1 0 

 

Graf 4. CGI pri prijatí a prepustení z hospitalizácie. 

 

Tabuľka 9. Revertencia. 

 Hospitalizácie Počet  

pacientov 
% 

Počet  

hospitalizácií 

1x 196 78,7 196 

2x a 3x 37 14,9 76 

4x  10 4,0 40 

Viackrát  

ako 4 (7,9,11) 
6 2,4 48 

Spolu  249   360 

 

 

Diskusia 

 Boli zistené niektoré rozdiely medzi údajmi v literatúre 

a našim retrospektívnym sledovaním. V prípade údaju o po-

diele hraničných pacientov na celkovom počte hospitalizo-

vaných pacientov vyvstáva otázka jednoznačných kritérií 

poruchy. Pri prijatí na hospitalizáciu je komorbidná porucha 

väčšinou v popredí klinického obrazu a porucha osobnosti 

je ňou maskovaná alebo prekrytá. Až v ďalšom priebehu, aj 

podľa reakcií na liečbu, môžeme pozorovať, že sa nejedná 

napr. len o depresiu. Ďalej tu môže mať úlohu vek pacien-

tov, kedy v neskoršom strednom veku sa niektoré základné 

rysy poruchy vytrácajú, kým iné, napr. afektívne bývajú 

chronické (Trokanová, 2010). Do sledovania v našej práci 

boli zaradení pacienti s diagnózou F 60.3 uvedenou ako pr-

vou alebo druhou pri prijatí na hospitalizáciu, vek pacientov 

nebol predmetom sledovania.  

 Tiež sa v niektorých prípadoch stretávame s pochyb-

nosťami o správnosti stanovenej diagnózy, uvedenej v do-

kumentácii odosielajúceho lekára. Najčastejšie príčiny ta-

kejto chybnej diagnostiky vidíme v nedostatočnej explorácii 

a identifikácii symptómov a v nedôslednej diferenciálne 

diagnostickej úvahe. Pri hraničnej poruche osobnosti sa pre-

chodné psychotické fenomény vyskytujú často, tiež je časté 

užívanie psychoaktívnych látok s toxickými psychózami, či 
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odvykacím stavom. Výrazné funkčné postihnutie a nejed-

noznačné formy sebapoškodzujúceho správania môžu kli-

nicky imponovať ako psychotická porucha zo schizofrénne-

ho okruhu. Niekedy si symptomatická liečba psychotických 

príznakov, paranoidity, úzkosti, impulzivity a hostility vy-

žiada preskripciu antipsychotík a tým, v rámci preskripč-

ných obmedzení v pokračujúcej ambulantnej starostlivosti, 

aj “úpravu” diagnózy. Tento postup však so sebou do bu-

dúcna nesie množstvo rizík, nielen z právnej oblasti, ale aj 

ďalšej adekvátnej liečby. Je skoro nemožné sa spätne dopát-

rať, prečo a za akých okolností bola stanovená práve táto 

diagnóza a zbaviť pacienta antipsychotickej liečby. 

 Niekedy zase môže ísť o snahu nestigmatizovať pacien-

ta diagnózou z okruhu porúch osobnosti. Predpokladáme u 

mnohých pacientov hospitalizovaných pre depresívnu, či 

úzkostnú poruchu aj hraničnú poruchu osobnosti, ktorá však 

počas hospitalizácie nebola identifikovaná, či už z hore 

uvedeného dôvodu alebo pre nedôslednosť v diagnostickom 

procese. To by mohlo byť vysvetlením rozporu medzi uvá-

dzaným výskytom porúch nálady (96,9 %) a úzkostných po-

rúch (89 %) pri hraničnej poruche osobnosti v literatúre 

a výskytom afektívnych (9,24 %) a úzkostných porúch  

(9,64 %) v našej práci. Určite tu prichádzajú do úvahy aj iné 

faktory, ako napr. to, že čísla v literatúre sa týkajú celoži-

votnej prevalencie, kým my sme sledovali výskyt úzkost-

ných a depresívnych porúch u hraničných pacientov len po-

čas hospitalizácie.  

 Podľa DSM-5 je pri hraničnej poruche osobnosti medzi 

negatívne afektívne rysy zaradená aj úzkostlivosť a depresi-

vita (DSM 5, APA, 2013). Keď tieto rysy dosiahnu diagnos-

tické kritériá depresívnej, či úzkostnej poruchy podľa 

MKCH 10, je pacient s hraničnou poruchou osobnosti odo-

slaný na hospitalizáciu. Je dokázané časté spojenie depresie 

a úzkosti (Nestler a kol., 2012). Existujú štúdie, ktoré po-

tvrdzujú, že depresia a úzkostná nálada, spolu s pridruže-

ným negatívnym sebahodnotením a extrémne negatívnym 

myslením o sebe a svete, môže prispieť k paranoidným prí-

znakom (Fowler a kol., 2012). Tým sa môže začať začaro-

vaný kruh komorbidných porúch u hraničných pacientov, 

ktorý sa - spolu s impulzivitou a riskantným správaním - 

spolupodieľa na výskyte vysokého percenta drogovo závis-

lých osôb pri hraničnej poruche osobnosti.  

 Z našich výsledkov vyplýva, že komorbidná porucha 

mala významnú úlohu pri množstve použitých druhov lie-

kov u pacientov s hraničnou poruchou osobnosti. Okrem to-

ho približne 6 druhov liekov na 1 pacienta počas hospitali-

zácie svedčí aj o častej horšej terapeutickej odozve na mo-

noterapiu, kedy je na mieste kombinovaná liečba, augmen-

tácia, či zmena farmakoterapie.  

 Výraznú prevahu v preskripcií mali sedatívne antipsy-

chotiká napriek zvýšenému riziku vzniku závislosti, na dru-

hom mieste boli zastúpené anxiolytiká, hlavne benzodiaze-

pínové. Predpokladáme, že vo veľkej väčšine prípadov boli 

indikované na začiatku hospitalizácie, v rámci zvládnutia 

abstinenčných príznakov u vysokého podielu pacientov 

s komorbidnou drogovou závislosťou, hlavne od alkoholu.  

 Hodnotenie liečby v kratšom časovom horizonte (prie-

merná dĺžka hospitalizácie 48,5 dní), pomocou celkového 

klinického dojmu, preukázalo signifikantné zlepšenie CGI 

skóre 3 (z priemerného CGI 5 pri prijatí pokles na priemer-

né CGI 2 pri prepustení), v dlhšom časovom horizonte (sle-

dované obdobie 9 rokov) sa približne 1/3 hospitalizácii tý-

kala opakovaných hospitalizácií (2-4x, 4 pacienti boli hospi-

talizovaní 7x, v jednom prípade 9x a jeden pacient 11x za  

9 rokov). Revertenti tvorili 21,3 % zo všetkých pacientov 

hospitalizovaných s diagnózou F 60.3.  

 Pri komplexnom hodnotení by sme tiež nemali zabud-

núť na psychoterapeutické a rehabilitačné aktivity, ktoré sú 

súčasťou liečby počas hospitalizácie a ktoré neboli v tejto 

práci sledované aj z dôvodu zachovania prehľadnosti a roz-

sahu práce. Tiež sme v práci nesledovali použitie biologic-

kých metód v užšom slova zmysle, ako ECT a rTMS, ktoré 

v Psychiatrickej nemocnici Hronovce vieme poskytnúť. 

 

Záver 

 Záverom môžeme povedať, že komorbidná porucha má 

významnú úlohu pri polypragmázii u pacientov s diagnózou 

hraničná porucha osobnosti počas hospitalizácie. Symptómy 

hraničnej poruchy osobnosti priam predisponujú k mnohým 

ďalším komorbidným poruchám (Eaton a kol., 2011). Insta-

bilita v sebaobraze, v obraze o svete a ľuďoch s častým 

splittingom, vedie aj k častým rozčarovaniam s depresívnou 

náladou. Z tejto instability a rozporu s objektívnou realitou 

zrejme pramení aj úzkostnosť s vyhýbavým správaním, kto-

ré v konečnom dôsledku vedie k izolácii od okolitého sveta 

a dáva priestor psychotickým fenoménom a ďalšiemu pre-

hlbovaniu funkčného narušenia.  

 V tejto súvislosti je otázka dlhodobej psychoterapie 

a rehabilitácie v dennom stacionári, či v rámci ambulantnej 

starostlivosti (zameranej na zmenu osobnostných dispozícii, 

maladaptívnych vzorcoch správania a dysfunkčného mysle-

nia, na tréning zvyšovania odolnosti voči stresu, komuni-

kačných a sociálnych zručností, na zvládanie emócii a im-

pulzivity a pod.), otázkou prevencie rozvoja, recidívy, či re-

lapsu komorbidných porúch a kríz a tým možnou cestou 

k znižovaniu polyfarmakológie pri tejto poruche. 

 Čistejší profil medikamentóznej liečby pri hraničnej po-

ruche osobnosti by sa získal prieskumom práve ambulant-

ných pacientov, ktorí aktuálne nemajú relaps alebo recidívu 

komorbidnej poruchy alebo neprekonávajú krízu. V takom-

to prieskume by boli na mieste otázky: Aké lieky a ako dlho 

udržia pacienta s hraničnou poruchou osobnosti v kompen-

zovanom stave? Je vôbec takáto dlhodobá kompenzácia 

možná len pomocou liekov? Alebo je na to nevyhnutná dl-

hodobá psychoterapia, či už systematicky vedená alebo 

podporná v rámci terapeutického vzťahu s ambulantným 

psychiatrom. Údaje z literatúry poukazujú na stratu účinnos-

ti liekov v dlhšom časom horizonte (Otto, 2009) a naopak 

na trvalejšie zmeny a účinnosť psychoterapeutických a re-

habilitačných intervencií. Možno práve v týchto zdrojoch by 

sme našli rezervy a možností v pokračovaní terapeutického 

managementu u hraničných pacientov aj po ukončení hospi-

talizácie. 
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