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RECENZIA KNIHY

Michal Maršálek: Deprese u schizofrenie
Maxdorf, Praha, 2007, 80 s
Ide o útlu publikáciu z edície Farmakoterapia pro praxi,
v ktorej už vyšla napr. publikácia prof. Češkovej o schizofrénii.
Autor venuje pozornosť depresii pri schizofrénii. Kniha je
rozdelená do 12 kapitol. Po úvode nasleduje kapitolka o epidemiológii depresie u schizofrenikov. Poukazuje sa na veľmi
odlišné údaje o výskyte depresie u schizofrenikov (prevalencia od 7 do 75 %, stredná hodnota je 25 %). Veľký rozptyl
zrejme odzrkadľuje nejednotnosť kritérií. Ďalšia kapitola sa
venuje etiopatogenéze depresie pri schizofrénii. Táto je rovnako zložitá a ešte nejasnejšia ako pri depresii samotnej. Vo
štvrtej kapitole sa opisuje klinický obraz ochorenia. V poslednej vete tejto kapitoly je zhrnutie: vymedzenie podskupín depresie u schizofrénie nie je ustálené (myslia sa klinické podskupiny). Nasledujú logicky úvahy o diferenciálnej diagnostike. Akcentuje sa potreba vylúčiť vplyv liekov
a psychofarmák, abúzus návykových látok, komorbiditu so
somatickým ochorením. Je tu aj úvaha o vzťahu depresie
k negatívnym schizofrenickým príznakom, ale aj k chronickej demoralizácii pri schizofrénii. Chýbalo mi tu však
vymedzenie voči depresívnemu typu schizoafektívnej psychózy. Spomína sa len v jednej tabuľke.

Najväčšia časť knihy je venovaná farmakoterapii. Kapitola o farmakoterapii je veľmi precízne a premyslene spracovaná. Autor sa zaoberá možnosťami ovplyvniť afektivitu pri
schizofrénii monoterapiou antipsychotikami, ich kombináciou a antidepresívami. Autor venuje pozornosť aj neúspešným alebo nepodloženým metódam, zmieňuje sa aj o empiricky známych farmakoterapeutických postupoch. Samozrejme opisuje aj možné interakcie. Autor ponúka v tejto
kapitole aj vlastný návrh postupu pri liečbe depresie pri
schizofrénii. Nasledujú kapitolky o psychoterapii, kde svoje
miesto má aj psychoedukácia a kapitola o kvalite života
u týchto pacientov.
Závažné z hľadiska vysokého praktického dosahu sú dve
kapitoly o suicidalite, jej liečbe a prevencii u depresívnych
schizofrenikov.
Formálne kniha má 19 tabuliek, 164 citácií z literatúry,
prehľad použitých skratiek a register.
Záverom možno konštatovať, že ide o stručnú, ale pritom hutnú a informačne bohatú knižku. Nemala by chýbať
v knižnici žiadneho psychiatra.
Prof. MUDr. V. Novotný, CSc.

