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Subjektívny wellbeing pri antipsychotickej liečbe a jeho dôležitosť pre komplianciu 

Slávka Dubinská 

 

Súhrn 
Pacientov pohľad na antipsychotickú liečbu bol dlhý čas opomínaný. Až vývoj nových liečiv posilnil aj vedec-
ký záujem o túto tému. Súčasný výskum považuje subjektívny wellbeing za výrazne podmieňujúci faktor pri 
výbere antipsychotika a snaží sa tak zlepšovať spoluprácu pacienta. Nonadherencia k liečbe výrazne ovplyv-
ňuje výsledky liečby a zvyšuje riziko relapsu. Individualizovaný prístup sa sústreďuje na psychopatológiu, 
postoje k užívaniu lieku a náhľad na chorobu. Používa validizované škály a kladie dôraz na vzťah lekár –
pacient. Prehľadový článok sa sústreďuje na koncept subjektívneho wellbeing, jeho rozvoj a klinický význam.  

Kľúčové slová: subjektívny wellbeing. spokojnosť s liečbou, kompliancia, teoretické modely, vzťah lekár-pacient. 
 

Summary 
The patient s perspective of antipsychotic treatment was largely neglected for a long time. Scientific interest in 
this field of strong clinical relevance strated mainly with the development of novel antpsychotics. Recent rese-
arch indicates that subjective wellbeing is a major determinant of medication compliance. There is evidence 
medication nonadherence is the most important risk factor regarding psychotic relapse. An individualized 
approach is addressed to psychopatology, attitudes towards medication and insight of illness. Good construct 
validity scales are used and there is the impact of the doctor-patient relationship. This review article is focu-
sed on the concept of sebjective wellbeing, its development and clinical relelevance.  

Key words: subjective wellbeing, satisfaction with treatment, compliance, theoretic models, doctor-patient re-
lationship. 

Úvod 
Na základe dát z klinických štúdii možno povedať, že 

subjektívny efekt antipsychotickej liečby výrazne ovplyvňuje 
adherenciu k liečbe. Heterogenita antipsychotík so signifi-
kantnými rozdielmi v profile nežiaducich účinkov sťažuje 
rozhodovanie pri výbere správnej liečby. Preto je treba brať 
na zreteľ aj pacientovo želanie, tzv. „shared decision ma-
king“, snažiť sa individualizovať a optimalizovať jeho liečbu, 
vytvoriť terapeutickú väzbu a zlepšiť tak dlhodobú prognózu.  

Nonkompliancia u pacientov so schizofréniou 
Kompliancia pacienta je definovaná ako „predĺženie 

liečby, ku ktorému dospeje správanie osoby pri dodržiavaní 
medicínskej rady, ktorú dostal“ (Perkins, 2002). Nonkom-
pliancia je tak „všetko, čo je menej ako kompliancia“, môže 
mať niekoľko foriem, ako zlyhanie v navštevovaní kliniky, 
odmietnutie vstúpiť do nemocnice, zlyhanie v začatí liečeb-
ného programu, predčasné ukončenie liečby, či nekomplet-
né dodržiavanie pokynov lekára (Taira, 2006).  
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Modely kompliancie 
Prvý model je odvodený od tzv. konceptu „úlohy choré-

ho“. Opísal ju Bebbington, podľa ktorého chorí ľudia čias-
točne alebo úplne opúšťajú svoju normálnu pozíciu v so-
ciálnom živote, vyhýbajú sa práci, prevažne sa zdržiavajú 
v posteli, neplnia si svoju úlohu v udržiavaní domácnosti 
a starostlivosti o deti. Presúvajú sa do úlohy chorého, v ktorej 
sa o nich majú starať ostatní. Psychiater je potom považo-
vaný za experta, ktorý sankcionuje pacienta za to, že sa 
ukryl do tejto úlohy a „predpisuje“ mu správanie, ktoré ho 
má vyviesť z choroby a vrátiť pacienta do normálneho so-
ciálneho života (Perkins, 2002). Tento model povoľuje pa-
cientovi do svojho správania vniesť vlastné skúsenosti 
s chorobou a liečbou. Zlyhanie v dodržiavaní príkazov od 
psychiatra je potom považované za pacientovu chybu, ako 
by si vybral seba porážajúce neodôvodnené idey o chorobe 
a liečbe.  

 Druhý model vychádza z „viery v zdravie“. Tu sa od 
pacienta očakáva, že dokáže zvážiť všetky benefity liečby aj 
v súvislosti s výdavkami a možnými prekážkami, ktoré ho 
nebudú znepokojovať a nenarušia tak jeho spoluprácu. 
(Awad, 1997).  
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 Pôvodne sa vysvetlenie pojmu kompliancie spájalo 
s preventívnou liečbou, vakcináciou, neskôr s chronickými 
chorobami, z ktorých práve schizofrénia ako prvá mala vy-
pracované štandardizované postupy na zlepšenie komplian-
cie. Pracuje s myšlienkou, že pacient by mal veriť v dobrú 
stránku liečby a táto viera mu pomôže zlepšiť závažnosť 
symptómov jeho ochorenia a znížiť riziko výskytu ďalších. 
Pacientom s redukovaným náhľadom na chorobu treba po-
núknuť možnosti zlepšenia iných benefitov neviazaných na 
samotné ochorenie. Ako sa napríklad vyhnúť nežiadaným 
udalostiam. Ak budú spolupracovať, zníži sa napríklad riziko 
hospitalizácie či podania depotnej injekcie. Kompliancia sa 
tak stáva odmenou pre pacienta a stáva sa tým, čo sám pa-
cient chce (Awad, 2004). Dôležité terapeutické ciele by mali 
zahŕňať pochopenie pacientovej viery a spoluprácu pri rozho-
dovaní o liečbe. Pri modeli viery v zdravie je teda dôležitejšie 
pacientovo rozhodnutie potrebné pre dobrú adherenciu.  

 

Faktory ovplyvňujúce komplianciu pri 
schizofrénii 

 Viera, že liečba môže zredukovať závažnosť symptó-
mov často ovplyvňuje komplianciu pacientov. Štúdie uka-
zujú lepšiu komplianciu u pacientov, ktorí veria, že liečba 
im pomôže zabrániť relapsu alebo že sú osobne náchylnejší 
na rehospitalizáciu (Phelps, 2005). Horšiu komplianciu za-
znamenali u pacientov s nedostatočným náhľadom, u tých, 
ktorí veria, že liečbu treba užívať len vtedy, keď sa cítia 
horšie, pretože by im liečba mohla spôsobiť fyzickú ujmu 
(Richards, 2002). Najznámejší model zdravia predpokladá, 
že kompliancia je najviac ovplyvnená pacientovou percep-
ciou úžitkových vlastností medikácie (Perkins, 2002).  

Tento aspekt bol však omnoho menej sledovaný 
v klinických štúdiách ako výskyt nežiaducich účinkov. 
Problémom pri posudzovaní je oddialený výskyt relapsu, 
ktorý sa objaví až niekoľko mesiacov po vysadení mediká-
cie pacientom.  

 Nežiaduce účinky antipsychotík sú spojené s odmie-
taním a neakceptovaním liečby u pacientov so schizofré-
niou, čo je podporené veľkým množstvom klinických štúdií 
a vysokým skóre v škálach nežiaducich účinkov (Richards, 
2002). Jedenásť z 12 štúdií reportovalo priamu súvislosť 
nonkompliancie a nežiaducich účinkov antipsychotík. Do-
stupné výsledky výskumu poukazujú na priamu súvislosť 
výskytu nežiaducich účinkov v podobe extrapyraamídového 
syndrómu vo vzťahu k fenoménu neuroleptickej dysfórie, 
sedácie a depresie ako komplikácií v liečbe schizofrénie 
(Chemerinski, 2008).  

 

Výber medikácie 
 Správny výber medikácie, jeho starostlivé zváženie, 

minimalizuje negatívne skúsenosti s medikamentóznou te-
rapiou. Pomalá titrácia a nižšie počiatočné dávky môžu po-
môcť redukovať niektoré nežiaduce účinky. Atypické anti-
psychotiká vykazujú rozsiahlu separáciu dávky medzi účin-
nosťou a výskytom nežiaducich účinkov. Tie, hlavne príras-
tok na váhe, môžu ovplyvňovať komplanciu s liečbou. 
Zlepšenie benefitu, risk ratio atypických antipsychotík v po-

rovnaní s typickými by malo zvyšovať pacientovo akcepto-
vanie lieku. Táto hypotéza doposiaľ nebola potvrdená 
v priamych randomizovaných štúdiách, prvé pilotné štúdie 
existujú s kvetiapínom (Chengappa, 2003). V otvorenej štú-
dii hodnotilo 129 pacientov šesťmesačné užívanie kvetiapí-
nu vyplnením dotazníka spokojnosti. Kvetiapín považovalo 
za veľmi účinný v položke „pomohol mi veľmi a extrémne 
„až 99 % pacientov a v položke „veľmi spokojný a extrémne 
spokojný „98 % pacientov.  

Tabuľka 1. Súvislosť neuroleptickej dysfórie a nonkompliancie. 

Neuroleptická dysfória ako 
komplikácia 

Charakteristika 

Vzťah lekár vs. pacient Zhoršenie terapeutického vzťa-
hu, prehĺbenie nedôvery 

Akútne dôsledky Odmietanie medikácie, odmie-
tanie hospitalizácie 
Plánovanie nespolupráce, pred-
časné ukončenie hospitalizácie 

Dlhodobé dôsledky Predčasné vysadenie AP, vyššie 
riziko relapsu, rehospitalizácie, 
zhoršenie priebehu ochorenia 
Vyššie riziko suicídia 

Abusus psychoaktívnych látok Zvýšené riziko abusu. vrátane 
alkoholu, zhoršenie kompliancie 

 
Subjektívny well-being pri užívaní  
antipsychotickej liečby a jeho dôležitosť pre 
komplianciu 

 Asi 30 rokov s rozvojom antipsychotickej liečby sa 
psychiatri viac sústreďovali na rôzne motorické symptómy 
ako najčastejšie sťažnosti pacientov na nežiaduce účinky 
liekov. Opomínali sa sťažnosti na emocionálne oploštenie, 
kognitívne spomalenie, stratu spontaneity a vôle. Tento 
komplex symptómov sa v literatúre opisuje ako: 

• Neuroleptická dysfória 
• Farmakogenická depresia 
• Akinetická depresia  
• Neuroleptická depresia 
• Neuroleptikami indukovaná anhedonia. 

 
Pojem akinetická depresia je viac zavádzajúci a neko-

rešponduje s predchádzajúcimi názvami (Naber, 2005a).  

Mnohí psychiatri sa stretávajú s tým, že pacienti so schi-
zofréniou, u ktorých sa vyskytlo len veľmi málo motoric-
kých nežiaducich účinkov, sa sťažujú na afektívne príznaky, 
a po vysadení antipsychotickej medikácie sa cítia lepšie 
(Naber, 2005b).  

 Až s príchodom atypických antipsychotík sa venuje 
týmto ťažkostiam väčšia pozornosť, údaje o podobných ne-
žiaducich účinkoch pri užívaní typických antipsychotík sa 
zaznamenávali iba zriedkavo, pretože sa nepovažovali za 
dôležité a brali sa ako súčasť základného ochorenia (Wei-
den, 1997).  

 Pod pojmom subjektívny wellbeing sa hodnotí emocio-
nálna regulácia, autokontrola, celkové mentálne fungovanie, 
sociálna integrácia a fyzické fungovanie pacienta v závis-
losti od stresorov, protektívnych mechanizmov, fyzických aj 
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duševných nežiaducich účinkov antipsychotík. Na jej hod-
notenie sa využíva Likertova škála, ktorá obsahuje 38 polo-
žiek. Pacient sa hodnotí v priebehu 10 minút sám. Je vhodná 
len pre pacientov, ktorí porozumejú otázkam, čím vylučuje 
zásadnú časť schizofrenických pacientov s kognitívnymi po-
ruchami a znemožňuje objektívne hodnotenie. Takto je mož-
no hodnotiť len asi 5-20 % populácie. Tieto psychometrické 
testy sú validizované, preložené do 12 jazykov a najviac pou-
žívané v klinických štúdiách (Tolleffson, 2010).  

 Mnohé štúdie preukázali výrazné výhody užívania aty-
pických antipsychotík oproti typickým a tieto výhody sa 
stávajú perspektívnymi faktormi pre subjektívne dobré pre-
žívanie pacienta pri ich užívaní. Všeobecne existujú dôkazy 
na preukázateľne dobrú znášanlivosť a zlepšenie pacientov-
ho „well-being“. Preukázané dáta vykazujú štúdie s rispe-
ridonom, olanzapínom a klozapínom, (Alvarez, 2003, Bo-
bes, 2003, Ruhrmann, 2007) pokračujú štúdie s kvetiapínom, 
ziprasidonom a aripiprazolom (Addington, 2009, Edwards, 
2009). Najväčšiu klinickú váhu majú štúdie Vorugantiho, 
ktoré sledovali profil nežiaducich účinkov, subjektívnu tole-
rabilitu a dopad na kvalitu života. Prvá, prierezová, porov-
náva atypické antipsychotiká versus typické u 230 pacien-
tov (Voruganti, 2000) druhá switching z typických na aty-
pické antipsychotiká u 150 pacientov(Voruganti, 2002).  
V oboch štúdiách sa dosiahli výrazne lepšie výsledky v pros-
pech atypík. Podobné dáta potvrdili aj naturalistické kompa-
ratívne štúdie (Ritsner, 2002), kde subjektívna odpoveď 
(spokojnosť s užívaním medikácie a subjektívna tolerabili-
ta) bola signifikantne lepšia u atypických antipsychotík 
(p<0,001). Iba v niekoľkých štúdiách sa nenašiel žiaden 
rozdiel v kvalite života (Schimmelman, 2004).  

 Priame hodnotenie subjektívneho „well-being“ existuje 
zatiaľ iba v dvoch otvorených štúdiách. V prvej ju hodnotí 
28 pacientov rezistentných na liečbu, alebo tí, ktorí majú 
výrazné nežiaduce účinky pri liečbe klozapínom, v druhej 
porovnáva rozdiely pri užívaní depotných antipsychotík 
versus typických antipsychotík (Naber, 2001). Podobné vý-
sledky reportovala aj štúdia SOHO (Edwards, 2009).  

 
Úloha mediátorov v ovplyvnení kompliancie 
 

Antipsychotiká a dopamín 
 Vzťah medzi dopamínom, psychózou a antipsychotikami 

ovplyvňuje fakt, že existuje určitý časový odstup medzi účin-
kom blokády dopamínových receptorov a zlepšením psychó-
zy. Prebiehajúce štúdie a nové dostupné dáta však tento od-
stup nepovažujú za podstatný. Na základe týchto zistení sa 
predpokladá, že kľúčovú úlohu tu zohráva dopamín a jeho 
úloha v systéme odmeňovania a zdôrazňovania motivácie, te-
da celková dopamínová transmisia (Ballard, 2007). Antipsy-
chotiká sa stávajú anti „psychotickými „blokádou dopamí-
novej transmisie a tým zlepšujú hlavné symptómy ochore-
nia, čo pacienti svorne definujú ako „už ma to tak netrápi 
ako predtým“ (Kapur, 2004). Tieto prejavy majú vplyv aj na 
normálne motivačné faktory, preto je možné, že počas lieč-
by potom dochádza aj k jatrogénnym negatívnym symptó-
mov a dysfórii, čo má často za následok nonkomplianciu.  

Všeobecným vlastnostiam a nežiaducim účinkom anti-
psychotík sa začali vedci zaoberať už v 50. rokoch s ob-
javením chlorpromazínu. Aj napriek intenzívnemu výskumu 
rôznych receptorových úrovní, blokáda D2-receptorov zos-
táva naďalej najdôležitejšou a nevyhnutnou súčasťou pre 
antipsychotickú účinnosť (Kapur, 2003).  

Myšlienka oneskoreného nástupu účinku antipsychotika 
vznikla v 70. rokoch a stretávame sa s ňou takmer vo všet-
kých učebniciach psychiatrie. Podľa tejto hypotézy, existuje 
asi 2-3 týždňový časový interval medzi začatím užívania an-
tipsychotika a nástupom účinku. Blokáda domapínových re-
ceptorov sa však dosiahne už v priebehu prvého dňa.  

Metaanalýza 42 dvojite slepých, komparátorom kontro-
lovaných štúdií sledovala dáta od 7450 pacientov so schizo-
fréniou a porovnávala účinok typických (haloperidol 
a chlorpromazín) versus atypických (risperidon a olanzapín) 
antipsychotík. Psychóza sa zlepšila u všetkých už počas pr-
vého týždňa. Nešlo o zlepšenie agresvity či excitácie, ale 
špecifické zlepšenie v kôrových symptómoch konceptuálnej 
disorganizácie, halucinatórneho správania, grandiozity a ne-
zvyčajných myšlienok (Agid, 2003). Zlepšenie počas pr-
vých dvoch týždňov bolo oveľa výraznejšie ako zlepšenia 
počas akéhokoľvek iného dvojtýždňového intervalu.  

Rýchlonastupujúci antipsychotický efekt je potrebný 
hlavne na akútnych oddeleniach pri poruchách správania 
a sedácii. Kedy teda nastupuje účinok antipsychotika? (Ka-
pur, 2004) Štúdia sledovala 311 pacientov a porovnávala 
efekt injekčného haloperidolu, olanzapínu a placeba do 24 
hodín po podaní pacientov s psychotickou exacerbáciou. 
V skupinách s účinnou látkou bol pozorovaný výrazný anti-
psychotický efekt už po 24 hodinách, opäť odlišný od 
ovplyvnenia sedácie a excitácie, čo nepotvrdilo koncept 
oneskoreného účinku.  

Aj ďalšie novšie štúdie nepotvrdili túto hypotézu. Štúdia 
s α-methyl-para-tyrozínom, agensom, ktorý vylučuje synap-
tické hladiny dopamínu, preukázala robustnú antipsychotic-
kú odpoveď už do 72 hodín od podania (Abi-Dargham, 
2000). Preto sa predpokladá, že blokáda dopamínovej trans-
misie na D2-receptoroch alebo blokáda dopamínovej deplé-
cie zo zásob vedie k skorému antipsychotickému efektu.  

Niekoľko prác sa venuje aj opačným názorom, v ktorých 
tvrdia, že nežiaduce účinky majú iba malý dopad na celkovú 
kvalitu života, viac vyzdvihujú psychosociálne faktory ako 
možnú príčinu dysforických reakcií (Ritsner, 2002).  

Štúdie skúmajúce subjektívny wellbeing a okupanciu 
striatálnych D2-receptorov poukazujú na to, že aj pri absen-
cii motorických nežiaducich účinkov je nutné sa vyhnúť sil-
nej blokáde D2-receptorov. Je vhodnejšie použiť odporúča-
né priemerné dávky antipsychotík.  

Pri sledovaní 22 klinicky stabilných pacientov, ktorí 
užívali v priemere 14,7 mg olanzapínu alebo 4,1 mg risperi-
donu, sa SPECT analýzou pozorovala vysoká väzbovosť na 
striatálne D2-receptory, čo výrazne zhoršovalo negatívne 
symptómy a viedlo aj k rozvoju depresie (De Haan, 2000). 
Rôzne ďalšie štúdie potvrdili optimálne dobrý subjektívny 
wellbeing pri 60-70 % väzbovosti antipsychotika na D2-
receptory (Zhornitski, 2010, Tandon 2004).  



S. DUBINSKÁ: SUBJEKTÍVNY WELLBEING PRI ANTIPSYCHOTICKEJ LIEČBE  
A JEHO DÔLEŽITOSŤ PRE KOMPLIANCIU 

16 
 

Dopamín a systém odmeny 

 Systém odmeny je evolučne starý, zaisťuje životne dô-
ležité potreby na prežitie, reprodukciu, pre navodenie prí-
jemných pocitov. Všetky tieto činnosti sú spojené s dobrými 
pocitmi z dôvodu zvýšenia pravdepodobnosti opakovania 
tohto správania. Medzi fyziologické zdroje odmeny patrí 
potrava a sex, medzi komplexnejšie formy práve sieť so-
ciálnych vzťahov. Systém odmeny má za úlohu rozpoznať 
biologicky dôležitý podnet, prideliť mu výšku odmeňujúcej 
hodnoty. Potom asociuje podnet s hodnotou, predikuje od-
menu a spustí motivovanú behaviorálnu odpoveď.  

 Za kľúčovú anatomickú a funkčnú štruktúru systému 
odmeny je považovaná oblasť nucelus accumbens. Základ-
nú anatomickú os tvorí spojenie ventrálnej tegmentálnej 
arey s nucleus accumben a jeho ďalšie prepojenie s prefron-
tálnym kortexom. Mezokoritkolimbický systém po aktivácii 
zohráva úlohu aj v negatívnych emocionálnych stavoch 
a pocitoch demotivácie. Výdaj dopmaínu slúži ako počia-
točné funkčné označenie cesty na spojenie podnetu s po-
citom spokojnosti, aby bol tento proces lepšie detekovateľ-
ný pre opakovanú stimuláciu. Po vzniku tohto spojenia úlo-
ha dopamínu klesá a do popredia nastupujú iné neurotrans-
miterové systémy.  

 Originálne hypotézy predpokladajú, že dopamín spro-
stredkuje hedonickú radosť (Kapur, 2004). A to nie len ape-
titívne, ale aj averzívne udalosti. Existujú 2 komplementár-
ne hypotézy: 

• Hlavná hypotéza hovorí o tom, že pálenie dopamín ob-
sahujúcich neurónov v strednom mozgu je spojené  
s „predpoveďou odmeny“ (Monfils, 2004). Svedčia 
o tom animálne modely, kedy po podráždení neurónov 
nasledovalo odovzdanie odmeny, potom sa postupne 
menil spôsob stimulácie neurónov a sledovala sa prispô-
sobivosť potkanov na tieto zmeny a ich spojitosť 
s odmenou (Mizrahi, 2007). Tieto podnety sa hodnotili 
v časovej škále pod jednu sekundu. Potom zhodnotili 
dlhší stimul, ktorý dokázal súvislosť medzi vylučovaním 
a dopamínom skôr v oblasti motivácie ako hedonickej 
stránky odmeny. Motivačné rysy správania zaberali väč-
šinu pozornosti zvierat v systéme odmeny a modifikova-
li na cieľ zamerané správanie. Za normálnych psycholo-
gických podmienok sa to prejavovalo moduláciou pohy-
bov, ktoré by previedli konverziu učenia a motivácie na 
akciu (Haber, 2003, Barret, 2005).  

R. 1951 Laborit, prvý užívateľ antipsychotík, reportoval 
spávy o tom, že ľudia, ktorí užijú tieto lieky, preukazujú 
„nezainteresovanosť na ich okolí“ a r. 1952 Delay, prvý 
psychiater, ktorý pravidelne používal antipsychotiká, pozo-
roval „pocity indiferentnosti“ (Kapur, 2004).  

V nasledujúcich dekádach tieto tvrdenia pokračovali ako 
echo a menila sa len ich terminológia. Preberali sa tvrdenia 
ako „antipsychotiká znižujú účinnosť podnetov v kontrole 
a riadení správania“, “ spôsobujú psychickú indiferentnosť“, 
„emocionálnu reštrikciu“.  

 Preto podľa ďalšej hypotézy antipsychotiká efekt do-
pamínu blokujú, hľadajú sa aberantné dráhy, znižujú tak 
efekt motivácie a celkové emocionálne prežívanie (Voru-
ganti, 2006).  

Ak pacient prestane užívať antipsychotiká, alebo nejakým 
iných spôsobom zmení regulárnu liečbu, dôjde k dysregu-
lácii endogénneho dopamínového systému. Abnormálne zvý-
šený dopaminergický status sa ešte zvýši stresom, či užíva-
ním drog, jeho ďalšie podráždenie potom vedie k prebudeniu 
tzv. „uspatých symptómov“, ktoré boli už predtým prelieče-
né, ktoré sa opäť prejavia v plnej intenzite (Kapur, 2004).  

Táto hypotéza by však vysvetľovala vznik a priebeh po-
zitívnych symptómov schizofrénie. Negatívne a kognitívne 
symptómy nie sú primárne spôsobené poruchami dopamí-
novej blokády, väčšina štúdií zo začiatku dekády považuje 
za primárnu neurodevelopmentálnu glutamátovú etiopato-
genézu ich vzniku (Lafuante, 2008). Svedčí o tom aj fakt, že 
veľa pacientov neodpovedá na liečbu D2-blokátormi (Ka-
pur, 2004).  

 

Antipsychotiká a sérotonín 

 V súvislosti s výskytom afektívnych príznakov pri schi-
zofrénii a pri liečbe antipsychotikami existujú rôzne teórie 
zahŕňajúce úlohu sérotonínu.  

Podľa šúdií pred r. 2005 sérotonín mal všeobecne pozi-
tívny efekt v systéme odmeny a prispieval tak k celkovej 
lepšej efektívnosti pri blokáde D2-receptorov. Blokáda 
5HT2a-receptorov je spoločnou vlastnosťou mnohých dru-
hogenernačných antipsychotík. Benaliouad (2007) a Kapur 
porovnávali efekt haloperidolu, klozapínu a M I00907 (se-
lektívneho 5HT2a-antagonistu) na stimuláciu mozgu odme-
nou (BSR). Avšak stimuláciou došlo k zvyšovaniu prahu 
odmeny len od 50 do 75 % pri klozapíne a haloperidole, 
kým antagonista 5HT nezdvíhal prah odmeny vôbec. Preto 
tvrdia, že sérotonín je dôležitou súčasťou patofyziologickej 
dráhy systému odmeny pri stimulácii hypotalamu, existuje 
prepojenie medzi 5HT-receptormi a D2-receptormi v lim-
bických štruktúrach mozgu a mediálnom prefrontálnom kor-
texe, čím súčasne zasahuje do patofyziologie depresie. Preto 
predpokladajú, že antipsychotiká zasahujúce do sérotonín-
ergického systému by mali menej indukovať dysforické re-
akcie na antipsychotiká (Benaliouad, 2007).  

Kontroverzné tvrdenia prináša štúdia polymorfizmu sé-
rotonínových transportérov u pacientov so schizofréniou 
a popiera účinok sérotonínu na terapeutickú odpoveď aty-
pických antipsychotík v kórejskej populácii (Lee, 2009).  

Japonské štúdie z posledných rokov vyzdvihujú úlohu 
5HT1A-receptorov pri zabránení vzniku extrapyramídových 
nežiaducich účinkov antipsychotík a zlepšení afektívnych 
symptómop pri schizofrénii. Preukázaná je účinnosť pri re-
dukcii úzkosti pri akatíziach (Ohno, 2011).  

 

Záver 
Schizofrénia je celoživotným ochorením, jej liečba sa 

nesústreďuje len na akútne zvládnutie psychotických symp-
tómov, ale hlavným cieľom je celkové zlepšenie pacienta. 
Vychádza z multidimenzionálneho konceptu a zahŕňa 
schopnosť žiť nezávisle, plniť si sociálne úlohy v zamestna-
ní i rodine, dobrú kvalitu i dĺžku života založenú na dlhotr-
vajúcej stabilnej kontrole psychopatologických symptómov 
a absencii relapsu.  
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 Hoci za posledné roky sa výrazne tieto výsledky zlepšili 
spolu s užívaním nových antipsychotík, ešte stále dostatoč-
ne neuspokojujú naše požiadavky. Aj napriek individuali-
zovanej liečbe sa počet relapsov výraznejšie nemení a zos-
táva na čísle 40-50 % do 2 rokov, čo je dvoj- až trojnásobok 
toho, čo sa dosahuje pri optimálnom užívaní liekov.  

 Zlá kompliancia sa považuje za významný prediktívny 
faktor celkového výsledku a do značnej miery ju ovplyvňu-
jú znášanlivosť a celková tolerabilita liečby. Prvá skúsenosť 
s liekom ovplyvňuje afektivitu a celkové prežívanie, modi-
fikuje pocit pohody.  
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