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Klinická štúdia

Stereotaktická liečba psychiatrických porúch na Slovensku

D. Janoška

Stereotactic treatment of psychiatric disorders in Slovakia

Súhrn

V príspevku sa autor pokúsil o zmapovanie histórie a výsledkov psychochirurgie na Slovensku v súvislosti
s neurofyziologickými prehľadmi, skúsenosťami zahraničných vedcov a niektorými poznatkami z 50-ročných
skúseností s psychochirurgiou na Slovensku, ktoré boli publikované. Uvádza výsledky chirurgických zásahov
do mozgu (tab. 1, lit. 6).
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Summary

Author tried to mapping the history and the results of psychosurgery in Slovakia in connection with neurop-
hysiologic surveys, experiences of foreign scientists, and some results of 50 years old published experience
of psychosurgery in Slovakia. Results of brain surgery are cited (Tab. 1, Ref. 6).
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Časopis Psychiatria venoval v posledných 3 rokoch pries-
tor prácam autorov Pogády a Nádvorník (2000, 2001, 2002),
v ktorých okrem neurofyziologických prehľadov a skúseností
zahraničných vedcov boli uvedené aj niektoré poznatky z 50-
ročných skúseností s psychochirurgiou na Slovensku. Uvá-
dzajú sa pozitívne výsledky chirurgických zásahov do mozgu
(upokojenie, vyradenie agresivity, operácie kvôli sexuálnej
deviácii – obzvlášť pedofílii, halucináciám a bludom). Tento
príspevok je pokusom o zmapovanie histórie i výsledkov psy-
chochirurgie na Slovensku, keďže autor sa v rokoch 1986–
1991 zúčastnil na riešení výskumnej úlohy súvisiacej s chi-
rurgickým ovplyvnením psychiatrických porúch zásahom na
mozgu.
V čase od 29.9.1971 do 14.3.1990 bolo vykonaných mini-

málne 344 stereotaktických výkonov u pacientov s psychiat-
rickou poruchou, o korých sa podarilo nájsť záznam
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o operácii v Psychiatrickej liečebni v Pezinku, a minimálne
12 pacientov v OLÚP Predná Hora, na pracoviskách, kde
boli postupne vybudované operačné miestnosti. U pacientov
z Pezinka bolo niekoľko operácií vykonaných na neurochirur-
gickom oddelení NsP Kramáre v čase prestavby operačného
traktu, resp. pre iné príčiny (komplikovaný stav, v posled-
ných rokoch operácie s CT kontrolou). Uvedené počty nemu-
sia byť a asi ani nie sú presné, keďže sa neviedla evidencia
odoslaných pacientov na výkon na iné pracovisko. Odopero-
vaní pacienti priamo v Pezinku sú evidovaní v operačných
knihách a zoznamoch bývalého Centra pre výskum men-
tálneho zdravia (CVMZ) pri Výskumnom ústave lekárskej
bioniky v Bratislave, detašované pracovisko v Psychiatrickej
liečebni KÚNZ v Pezinku. Pretože ďalšie stereotaktické pra-
covisko bolo už len neurochirurgické oddelenie NsP L.Dérera
na Kramároch v Bratislave, je možné, že v dokumentácii za
posledných 30 rokov by sa mali nájsť aj ďalší pacienti pou-
kázaní priamo ošetrujúcim psychiatrom a hospitalizovaní na
tomto oddelení. Pátranie a spracovanie tejto dokumentácie
presahuje možnosti a zámer tohto príspevku. Z pracoviska
OLÚP Predná Hora bolo možné získať len zoznam 12 pa-
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cientov, diagnóz a operačných cieľov, chorobopisy neboli po-
skytnuté. Z uvedeného počtu sa podarilo nájsť chorobopisy
166 pacientov, v ktorých je zachytený údaj o vykonaní 219
operácií z celkového počtu 294. Pretože niektoré zoznamy
sú písané rukou, nečitateľne, prípadne sú niektoré strany
v dokumentácii poškodené, je možné, že niektoré mená ne-
bolo možné správne identifikovať. Dlhší časový odstup ne-
umožňuje zistiť, prečo chýbajú niektoré chorobopisy, kto si
ich zapožičal, je možné ich zapožičanie na pracoviská, od-
kiaľ boli pacienti odosielaní, prípadne zapožičanie na iné
účely. Je možné, že niektorí pacienti neboli prijatí do lie-
čebne, boli privezení z iného pracoviska a po výkone hneď
odvezení. Rovnako je možné, že pri týchto chýbajúcich do-
kumentáciách nemuselo ísť o operáciu z psychiatrickej in-
dikácie, pretože boli operovaní aj pacienti s neurologickým
ochorením (preto bolo už predtým zo zoznamov vyradených
asi 30 pacientov). Zostáva však aj možnosť, že chýbajúce
chorobopisy patria pacientom s podobnou diagnózou alebo
podobnými dôsledkami, či negatívnymi komplikáciami. Ne-
úplnosť dokumentácie však znemožňuje štatistické vyhod-
notenie. Vzhľadom na veľký časový rozptyl vykonania ope-
rácií, ako aj celoúzemný dosah v oboch republikách, bolo
zhodnotenie retrospektívne – či formou osobného vyšetre-
nia či dotazníkom – ďaleko presahujúce rámec a možnosti
tejto práce. Obmedzenie zhodnotenia stavu pacientov len
na územie Slovenska narážalo na problém, že z rôznych ob-
lastí štátu posielali s rôznou frekvenciou pacientov na ope-
rácie. Z niektorých pracovísk posielali opakovane pacientov
s rôznymi diagnózami, z iných opakovane len pre jeden typ
poruchy, a z iných po vykonaní jedného výkonu už nikdy
žiadneho pacienta, čo súvisí s orientáciou aj skúsenosťami
vedúcich pracovísk s

”
psychochirurgiou“.

17.8.1985 vzniklo v Psychiatrickej liečebni v Pezinku Cen-
trum pre výskum mentálneho zdravia ako spoločné praco-
visko psychiatrickej liečebne a Výskumného ústavu lekár-
skej bioniky. Súčasťou centra, ktoré riešilo výskumné úlohy
z oblasti morfológie CNS, alkohológie, klinickej psycholó-
gie, bolo aj posteľové oddelenie spočiatku špecializované na
liečbu pacientov psychochirurgickou metódou, alebo na po-
zývanie pacientov na kontrolný pobyt za účelom zhodno-
tenia stavu a efektu operácie. Pozývanie a hodnotenie pa-
cientov narážalo od počiatku na problémy s lokalizáciou
pacientov, korí boli často premiestňovaní medzi liečebňami
alebo ústavmi sociálnej starostlivosti. Problémom bolo aj
doriešenie a finančné zabezpečenie dovozu pacientov vzhľa-
dom na celoštátne (celá ČSSR) rozvrstvenie pacientov. Po-
čas trvania funkčnej existencie oddelenia prebiehali stereo-
taktické operácie u pacientov s psychiatrickou diagnózou,
niekoľko pacientov bolo operovaných aj pre nepsychiatrickú
diagnózu v rámci spolupráce s neurochirurgickým oddele-
ním (napríklad pre epilepsiu, refraktérne algické stavy, cho-
reoatetózu). Ďalej sú uvedené len údaje o pacientoch s psy-
chiatrickou diagnózou. Za 6 rokov trvania oddelenia bolo
odoperovaných 32 pacientov, s celkovým počom 45 operá-
cií. Nie všetci pacienti odoslaní za účelom operácie boli aj
indikovaní na výkon, podľa štatistiky bolo odoslaných za
prvých 5 rokov (v ďalšom období sa tento parameter nesle-

doval) 70 pacientov za účelom vykonania stereotaktického
výkonu, z toho sa urobil tento výkon v 53%. Neurobil sa
u 9 pacientov pre nesúhlas, u 12 pre somatické ochorenie
predstavujúce v tom čase kontraindikáciu výkonu (pozitívny
HBsAg, pneumónia, často zlý fyzický stav s asténiou, mal-
nutríciou) a u 12 neboli podklady alebo objektívne dôvody
vypracovania psychiatrickej indikácie, prípadne výrazný roz-
por s návrhom psychiatra, ktorý pacienta odosielal (v ta-
kýchto sporných prípadoch bola potrebná dlhodobá hospi-
talizácia s cieľom posúdenia psychického stavu a správania).
U niektorých pacientov bola operácia indikovaná v následnej
hospitalizácii, napríklad po somatickej kompenzácii alebo
splnení podmienok súhlasu zákonného opatrovníka, poskyt-
nutí celej dokumentácie. U jedného pacienta bola indikácia
neurologicko-psychiatrická, pre epilepsiu s demenciou a ne-
pokojom. U viacerých pacientov bola odobratá biopsia pred
vykonaním elektrokoagulácie z cieľovej štruktúry.
Vzhľadom na problémy s pozývaním pacientov na kon-

trolné štandardizované psychiatrické, neuropsychologické
a neurologické vyšetrenie, vznikol ešte počas roku 1988 ná-
vrh na vytvorenie štandardizovaného dotazníka, ktorý by sa
rozposlal ošetrujúcim lekárom, predovšetkým psychiatrom,
ktorí sa po operácii o pacienta starali. Ak pacient medziča-
som zomrel, bolo odosielajúce pracovisko požiadané o zapo-
žičanie dokumentácie. Dotazník vznikol začiatkom roka 1989
a bol rozposlaný v prvej etape za pacientmi operovanými
od vzniku Centra pre výskum mentálneho zdravia. Pôvodne
zamýšľané zhodnotenie všetkých pacientov operovaných ste-
reotaktickou metódou v minulosti už nebolo zrealizované
vzhľadom na zmenu výskumnej úlohy, ako aj zaniknutie
centra. Pri vypracovaní dotazníka sa vzhľadom na kompli-
kovanosť hodnotenia stavu použili viaceré vtedy dostupné
materiály, manuály a škály. V dotazníku bola časť o osob-
ných údajoch pacienta, ako aj zistenie sociálneho stavu. Na-
sledovala diagnostická časť s predoperačnou a pooperačnou
diagnózou. Dôsledné mapovanie terapeutických metód pred
operáciou a po operácii zaručovala ďalšia časť. Následná časť
rozoberala psychopatologické fenomény pred operáciou a po
operácii v snahe postihnúť dynamiku a stupeň závažnosti.
Dotazník zahrňoval aj somatické hodnotenie stavu s dôra-
zom na neurologické symptómy. Posledná časť zahrňovala
6-stupňové hodnotenie efektu operácie a vedľajších účinkov.

Hodnotiaca škála podľa dotazníka

1. Vyliečený, zdravý

2. Zlepšený syndróm vedúci k operácii (SO), bez vedľaj-
šieho efektu, neobťažujúci vedľajší efekt

3. Zlepšenie SO, vedľajší efekt závažnejší ako pôvodný SO

4. Zlepšenie bolo dočasné, aktuálny stav rovnaký ako pred
operáciou

5. Nezmenený stav

6. Zhoršený SO, celková deteriorácia stavu
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Pacienti, ktorí zomreli počas niekoľkých dní po operácii,
boli hodnotení stupňom 6, pretože hodnotenie predstavuje
hodnotenie celkové, celej osobnosti a jej mechanizmov fun-
govania, nielen zhodnotenie efektu na základný syndróm ve-
dúci k operácii. U pacientov, ktorí boli znovuprijatí v po-
operačnom priebehu do Psychiatrickej liečebne v Pezinku,
vyplnili dotazník ošetrujúci lekári, ostatné dotazníky vypl-
nili väčšinou psychiatri, ktorí pacienta v čase vyplnenia do-
tazníka ošetrovali, alebo lekári v ústave sociálnej starostli-
vosti. Nevrátili sa dotazníky od 2 pacientov a nevyplnený
dotazník pacienta, ktorý zomrel v priebehu 3 rokov po ope-
rácii a zdravotná dokumentácia bola kompletne poskytnutá
matke, ktorú sme z etických dôvodov o zaslanie dokumen-
tácie nežiadali. U ďalšieho pacienta nebolo možné hodnote-
nie vzhľadom na jeho pobyt v Bulharsku, písomný dotaz na
jeho adresu zostal bez odpovede. Pôvodný zámer vypátrať
a zhodnotiť najväčšiu možnú časť odoperovaných pacientov
už v minulosti, prípadne aj formou osobnej návštevy a zhod-
notenia, ako aj plánované psychodiagnostické zhodnotenie
úspešných pacientov, nebolo možné pre uvedené zaniknu-
tie centra aj zastavenie podpory výskumným úlohám. Vypl-
nené a vrátené dotazníky zahrňujú síce počtom pacientov aj
výkonov malú skupinu, neumožňujúce detailnejšie vyhodno-
tenie psychopatologických zmien v jednotlivých skupinách
diagnostických, syndromologických alebo úspešnosti či ne-
úspešnostik výkonov (s čím sa pôvodne počítalo pri tvorbe
dotazníka). Z týchto dôvodov možno vychádzať predovšet-
kým z hodnotenia ošetrujúcim lekárom, potvrdené opísaním
dynamiky zmien v časti zaoberajúcej sa psychopatológiou.
Dôležitá a použitá je aj časť somatická zaoberajúca sa in-
terným a neurologickým stavom, prípadne komplikáciami.

Výsledky

Hodnotených bolo 32 pacientov odoperovaných v rokoch
1986–1991. Priemerný vek pacientov pri operácii bol 24,3
roka (rozptyl 4–49 rokov). Diagnózy vedúce k operácii boli
mentálna retardácia (idiocia, imbecilita, debilita s homose-
xualitou), schizofrénia, obsedantná neuróza a epileptická de-
mencia.
V období niekoľkých dní až 2 týždňov po operácii zomrelo

5 pacientovm čo 11,1% z celkového počtu 45 operácií, alebo
15,6% z celkového počtu 32 pacientov, ktorí sa podrobili
operačnému výkonu. Do 1 roka zomreli 2 pacienti, u 1 pa-
cienta nevieme dátum úmrtia, bolo to do 3 rokov po operácii.
O ďalších 3 pacientoch sme nezískali ďalšie správy o poope-
račnom priebehu, dotazníky sa nevrátili. Jeden pacient bol
následne reoperovaný v Olomouci, predpokladáme, že pre
nedostatočný efekt prvej operácie. Najčastejším cieľom vo-
leným pri operácii bolo nucleus amygdalae (48-krát) a hypo-
talamus posterior (37-krát). U 2 pacientov je v dokumentácii
záznam o peroperačnej aplikácii haloperidolu do miesta lé-
zie. V rámci pooperačného priebehu sa vyskytli komplikácie
– zvýšenie telesnej teploty u väčšiny pacientov po operácii,
u 2 pacientov meningitis purulenta, u 3 krvácanie do mozgo-
vého parenchýmu alebo do komorového systému, kóma v 4
prípadoch, malígna hypertermia u 1 pacientky, u 1 pacienta

vznikla trvalá hemiparéza, u 1 ataxia, u 1 paraparéza dol-
ných končatín. U 2 pacientov sa opisuje vznik epilepsie ná-
sledne po operácii, u 4 pacientov je údaj o apatickom syn-
dróme, u 4 pacientov celková deteriorácia osobnosti a inte-
lektu. U pacienta 6 sú dve hodnoty, keďže po prvej operá-
cii bol stav zlepšený len asi 2 roky, reoperovaný bol po 5
rokoch s následne udávaným výborným výsledkom. Keďže
u viacerých pacientov ide o kombináciu nežiaducich účinkov
operácie, prípadne komplikácií, v tabuľke 1 je uvedený profil
takýchto dôsledkov.
Vzhľadom na malé počty pacientov v jednotlivých sku-

pinách sa možno vyjadriť o efekte pri týchto diagnózach:
pri idiocii bol pozitívny účinok opísaný v 33%, zhoršenie
stavu rôznej hĺbky v 20%, žiaden efekt v 40%. Pri imbeci-
lite je pozitívny výsledok v 27,3%, zhoršenie v 45,5%. Z hľa-
diska syndromologickej efektivity: pri izolovanom eretickom
syndróme (9 pacientov) bola operácia opísaná ako úspešná
v 33%, zhoršenie po operácii v 11% a žiaden účinok v 44%.
Pri syndróme agresivity (11 pacientov) opisovali zlepšenie
v 36%, zhoršenie v 12% a neefektívnosť v 18%. Pri kom-
binácii eretizmu a agresivity (11 pacientov) ako indikácii na
operáciu bol úspešný výsledok v 18%, zhoršenie v 63,6%
a bez zmeny v 9%. Ak by sa neprihliadalo na diagnostické
kritérium a hodnotili by sa iba pacienti ako celok, potom
u všetkých operovaných pacientov za čas existencie Centra
pre výskum mentálneho zdravia by sa za úspešné považovali
výkony v 30,3%, za príčinu zhoršenia v 30,3% (z čoho po-
lovica exitovala krátko po výkone), nevyvolávajúce žiadnu
zmenu u 27,3% a nezhodnotených bolo 12,1%.
Na základe výpisu z operačných kníh, čiastkových po-

známok pracovníkov v minulosti zapojených do riešenia vý-
skumných úloh súvisiacich so stereotaxiou v psychiatrii, ale
aj osobných spomienok zamestnancov vznikla databáza pa-
cientov, ktorí boli hospitalizovaní v PL Pezinok a podrobili
sa stereotaktickému výkonu na niektorom z uvedených pra-
covísk. Pátranie v archíve PL Pezinok napokon vyústilo do
vytvorenia databázy 344 pacientov, ktorí sa podrobili operá-
cii. Uvedenú databázu nemôžeme považovať za úplnú z nie-
koľkých dôvodov: nebolo možné nájsť všetky chorobopisy,
pretože boli pred mnohými rokmi zapožičané na iné praco-
viská a nevrátili sa, alebo rukou písané meno v niektorom
type záznamu sa nepodarilo nájsť v archíve. U niekoľkých
pacientov sa zistilo, že napriek tomu, že boli operovaní, ne-
boli hospitalizovaní, podrobili sa výkonu ambulantne. Zistilo
sa aj, že nie všetky zápisy z operačných kníh sa týkali ste-
reotaktického výkonu u pacienta s psychiatrickou poruchou,
preto sú títo pacienti vyradení z databázy, ako aj pacienti,
o ktorých nebolo možné zistiť žiadne ďalšie podrobnosti.
Z potvrdeného údaju o 219 operáciách možno hovoriť

o veľmi širokom spektre diagnóz a syndrómov, pre ktoré bola
operácia indikovaná.
Rozptyl psychiatrických diagnóz (tak, ako boli uvedené

v dokumentácii), u ktorých bola v rokoch 1971–1990 vyko-
naná stereotaktická operácia (nájdená dokumentácia v PN
PP Pezinok):
idiocia (35), idioimbecilita (4), imbecilita (57), debilita (22),
mentálna retardácia (2), schizofrénia (69), propfschizofrénia
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Tabuľka 1. Prehľad komplikácií vzniknutých bezprostredne po operácii, vedľajších účinkov pri ďalšom sledovaní a konečne
hodnotenie stavu podľa dotazníkovej metódy

Pacient Počet operácií Komplikácia Vedľajší efekt Konečné hodnotenie

1 2 meningitis apatia, deteriorácia osobnosti 2–3

2 1 0 apatia, deteriorácia intelektu 5

3 2 hemorágia CNS, kóma exitus po 2-mesačnej kóme 6

4 1 hemorágia CNS hemiparéza, apatia 3

5 2 ataxia exitus po 2 rokoch 2

6 1 0 zhoršenie po 2 rokoch 4

6b 1 0 reoperácia 1990 so zlepšením 1

7 1 0 bulímia po operácii 1

8 1 0 0 5

9 1 somnolencia N/A N/A

10 1 meningizmus 0 5

11 1 kóma exitus po 1 týždni 6

12 1 0 0 3-4

13 1 hypertermia 43oC exitus po 1 týždni 6

14 3 meningitis, kóma 0 5

15 1 febrility N/A N/A

16 1 0 0 2

17 2 kóma exitus po 1 týždni 6

18 1 hemorágia CNS exitus po 1 týždni 6

19 1 0 0 2

20 4 ataxia deteriorácia intelektu, agresivita 6

21 1 automutilácie exitus po 3 rokoch N/A

22 2 0 epilepsia, apatia 2

23 1 0 N/A N/A

24 1 0 epilepsia 5

25 1 0 deteriorácia intelektu 2

26 2 paraparéza DK 0 5

27 1 0 0 5

28 1 0 0 5-6

29 1 0 0 5

30 1 0 0 5

31 1 0 0 2

32 1 0 sebapoškodzovanie 2
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(2), hebefrénia (1), psychopatia (12), epilepsia s agresivitou
(10), sexuálna deviácia (8), neuróza (3), organický psycho-
syndróm (5), demencia (1), etylizmus (1), paranoidná psy-
chóza exotoxická (1), toxikománia (1), Tourettov syndróm
(2), hyperrespiračný syndróm (1), in observationem (1).

Najviac operácií bolo vykonaných pri diagnóze mentálna
retardácia rôzneho stupňa závažnosti, s pridruženou agre-
sivitou alebo eretizmom, resp. kombináciou týchto syndró-
mov. V 8 prípadoch bola prítomná sexuálna deviácia, sa-
dizmus. 72 operácií bolo vykonaných u pacientov s diagnó-
zou schizofrénia, znova najčastejšie pre agresivitu, poruchy
správania, ale aj úpornosť porúch vnímania. 12 operácií bolo
vykonaných pre psychopatiu, 10 pre epilepsiu s poruchami
správania (operácie pre epilepsiu z čisto neurologickej indi-
kácie boli vypustené zo súboru).

Vzhľadom na uvedené problémy s dostupnosťou dokumen-
tácie týkajúcej sa operovaných pacientov sú ďalej uvedené
niekoré fakty skôr informačného charakteru, ktoré vychá-
dzajú z databázy vzniknutej pri spracovaní chorobopisov.
Iba výnimočne boli pacienti rehospitalizovaní po operácii,
to platí len pre 3 pacientov, ktorí sa dostavili v čase exis-
tencie Centra pre výskum mentálneho zdravia na kontrolný
pobyt, a pre rajónnych pacientov, ktorých bolo 10. U ostat-
ných pacientov bol k dispozícii len chorobopis, čiže obdobie
po operácii bolo možné posúdiť len podľa zápisov a zhodno-
tenia ošetrujúcim lekárom v čase od operácie do prepustenia,
čo trvalo rôzne dlho – od 7 dní do niekoľko týždňov až mesia-
cov. V tejto dobe pokladali ošetrujúci lekári syndróm vedúci
k operácii za zlepšený v 56 prípadoch, za výrazne zhoršený
v 2 prípadoch, v 112 prípadoch sa zápisy dajú považovať za
ohodnotenie

”
bez efektu“. Vôbec sa nevyjadrili k efektu v 30

prípadoch a nemožné vyjadrenie v 19 prípadoch (posledné
dve skupiny sa vzťahujú hlavne na pacientov, kde boli vážne
pooperačné komplikácie). Naopak hodnotenie zlepšený bolo
najčastejšie v prípade, keď sa pacient prekladal do iného za-
riadenia krátko po operácii. Z uvedeného počtu 219 operácií
sa nevyskytli v čase ďalšieho pobytu v PL Pezinok žiadne
komplikácie u 47 pacientov. U ďalších 38 pacientov bol po-
operačný priebeh relatívne nekomplikovaný, so záznamom
o zvýšení telesnej teploty len do 38oC. U ostatných sa pozo-
rovala zvýšená telesná teplota nad túto hranicu. Z celkového
počtu sa objavila porucha hybnosti v zmysle trvalej parézy
alebo plégie v 10 prípadoch. Peroperačná hemorágia cerebri
sa objavila u 2 pacientov. U 3 pacientov sa opisuje krvácanie
do likvorového systému, pooperačná cerebrálna hemorágia
bola u 4 pacientov. U jedného pacienta vzniklo po operá-
cii vegetatívne zlyhanie s následnou smrťou. Meningizmus
bol u 8 pacientov, meningitída u 3 pacientov, u ďalších 2 sa
vyvinul mozgový absces. Záznam o úmrtí po operácii v PL
Pezinok je u 6 pacientov, u ďalších 4 je poznámka o úmrtí
po preložení na neurochirurgickú kliniku pre komplikácie.
Ak by sme predsa použili percentuálne vyjadrenie aj s ve-
domím neúplnosti údajov základného súboru, ale aj nedos-
tatočných údajov v chorobopise, vychádza počet závažných
komplikácií celkovo 25 (11,4%). Známy počet 10 úmrtí tvorí
4,6% úmrtnosť pri uvedenom súbore. Pochybnosti o úplnosti
týchto údajov vychádzajú aj z faktu, že 5 úmrtí bolo v po-

sledných 5 rokoch vykonávania operácií, keď boli pacienti,
dokumentácia aj sledovanie sústredení na jedno oddelenie.
Ak sa možno oprieť o ústne výpovede pracovníkov PL, aj
v predchádzajúcich rokoch bol počet vážnych komplikácií
vyšší, ako sú zachytené v danej databáze.

Šramka a spol. (1992) uviedli výsledky stereotaktických
operácií u 304 chorých, urobených bolo 371 operácií. 260
pacientov bolo operovaných pre agresivitu. U 150 pacientov
bol syndróm agresivity spojený s mentálnou retardáciou (19
debilita, 64 imbecilita a 67 idiocia). 70 pacientov bolo ope-
rovaných pre agresivitu v spojení s epilepsiou, 20 pacientov
pre agresivitu pri schizofrénii (u 11 v dôsledku halucinácií
a u 9 v dôsledku bludov). Práca uvádza, že 20 pacientov
bolo operovaných pre agresivitu súvisiacu so sexuálnou de-
viáciou, 12 pacientov pre alkoholizmus a toxikománie a 6
pacientov pre ťažké neurotické stavy typu hyperaktívnych
syndrómov. Autori uvádzajú dlhodobé výsledky od 5 do 20
rokov, v skupine

”
mentálne postihnutých“ boli najúčinnej-

šie operácie na zadnom hypotalame, ktoré sa robili vždy sy-
metricky. U chorých s menšou poruchou intelektu sa robili
symetrické výkony na amygdale, niekedy bolo potrebné oba
výkony skombinovať. U pacientov s autoagresivitou robili
výkon na zadnom aj prednom hypotalame, Pri agresivite
pri schizofrénii robili výkon na intergenikulárnom priestore
prípadne mediálnej amygdale (pri halucináciách) alebo na
nešpecifických jadrách talamu (bludy). Pri sexuálnych deviá-
ciách operovali na prednom hypotalame. Práca uvádza 60%
zlepšenie v skupine s agresivitou, pri sexuálnych deviáciách
a závislostiach v 50%. Pri depresii sa udáva zlepšenie v 66%.
Záverom autori uvádzajú, že cielené stereotaktické operá-
cie odstraňujú psychopatologické príznaky, zlepšujú účinnosť
psychofarmák a sociálnu adaptabilitu chorých. Práca uvádza
vyšší počet operácií, ako bolo možné zistiť z údajov v PN
Pezinok (celkový počet zistených výkonov, vrátane výkonov
z neurologickej indikácie, resp. nedokončené výkony bol 345),
vychádza zrejme z inej databázy pacientov. V našom súbore
z PN napríklad neboli uvedení pacienti s depresiou. Nie je
známe, ako, kto a akou metódou hodnotil stav pacientov.
(Práca bola zadaná do tlače ešte v auguste 1989, keď na od-
delení Centra pre výskum mentálneho zdravia, ako aj v PL
Pezinok prebiehalo vypracovanie dotazníkov.) Nie je známe,
či zlepšenie uvádza psychiater, pacient alebo neurochirurg,
ani či ide o zlepšenie syndrómu vedúceho k operácii (na-
zývaný

”
kritický“ syndróm) alebo celkový stav a fungova-

nie pacienta. Práca uvádza iné nepresné a nejasné údaje,
hovorí o komisii s psychiatrom, neurológom, psychológom
a dokonca právnikom. Takáto komisia neexistovala ani for-
málne v rokoch 1985–1991 a nie sú údaje o existencii takejto
komisie ani predtým. Sporná je aj časť o súhlasoch s operá-
ciou, aj keď v posledných 6 rokoch bol súhlas podmienkou
a dôsledne sa žiadalo aj určenie zákonného zástupcu súdnym
rozhodnutím pri súhlase s operáciou u pacientov zbavených
spôsobilosti k právnym úkonom, v počiatočných rokoch je
udelenie súhlasu v niektorých prípadoch sporné, prípadne
aj chýba. V Šramkovej práci chýba aj rozmer výskumu, pre-
tože operácie aj priebeh stereotaktickej liečby boli zaštítené
výskumnou úlohou. Za zložku súvisiacu s výskumom by sa
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dali považovať peroperačné biopsie alebo aplikácia neurolep-
tika do štruktúr mozgu.

Záver

Uvedené fakty a čísla umožňujú vytvoriť si obraz o prie-
behu etapy psychiatrie liečením chirurgickou metódou na
Slovensku, kde popri pozitívnych výsledkoch a nekompliko-
vaných stavoch sa vyskytli aj vážne deteriorácie a nežiaduce
účinky a komplikácie. Vzhľadom na nedoriešený stav posta-
venia psychochirurgie nielen vo svete, ale aj na Slovensku,
ako aj do súčasnosti sa ozývajúce názory o potrebe takejto
liečby je nevhodné idealizovanie tejto metódy, ako aj argu-
mentmi nepodložené zavrhnutie. Napredovanie nových po-
znatkov v psychiatrii, zobrazovacích metód, ako aj nových
postupov (napríklad operácie gamanožom) sú podmienkou
teoretického východiska a bezpečnej realizácie prípadných
psychochirurgických výkonov.
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