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Kazuistika 
 

Význam pohľadu na symptomatiku duševných porúch z hľadiska  
bio-psycho-sociálneho konceptu 

Gabriela Vrbová 

The importance of looking at the symptomology of mental disorders  
in terms of bio-psycho-social concept 

 

Súhrn 
Cieľom práce je upozorniť na dôležitosť komplexného pohľadu na symptomatiku duševných porúch z hľadi-
ska prevencie diagnostických omylov a tým aj prevencie neadekvátnej liečby. V práci sa venujeme prehľadu 
bio-psycho-sociálnych faktorov, ktoré sa môžu navzájom kombinovať a rôznou mierou spolupodieľať na 
vzniku duševnej poruchy u mladých ľudí a ktoré je treba identifikovať počas diagnostického procesu a zo-
hľadniť pri výbere terapeutických intervencií, o čom svedčí aj prezentovaná kazuistika.  
Uvádzame možné hypotetické modely prepojenia etiopatogenenetických faktorov, aj základnú osnovu psy-
choterapeutického postupu pre zlepšenie adaptability, zníženie vulnerability alebo zvýšenie odolnosti voči du-
ševnej poruche. 
V závere, pre možnosť veľkého počtu kombinácii etiopatogenetických faktorov, sa prikláňame k potrebe prísne 
individuálneho a fokusovaného prístupu a k voľbe terapeutických intervencií na troch úrovniach v súlade  
s bio-psycho-sociálnym konceptom /farmakoterapia, psychoterapia, rehabilitácia a resocializácia/, s ohľadom 
aj na možné somatické príčiny a ich terapiu a vylúčenie organického poškodenia CNS.  

Kľúčové slová: bio-psycho-sociálny koncept, etiopatogenéza, terapeutické intervencie. 
 

Summary 
In the study we emphasize importance of comprehensive view of the symptoms of mental illness in order to 
prevent diagnostic errors and thereby preventing inappropriate therapy. In the paper we discuss bio-psycho-
social factors contributing to onset of illness in adolescent and young people. Level of contribution and com-
bination of these three factors can vary and/or overlapped therefore its identification during diagnostic pro-
cess is crucial and should be take into account when choosing therapeutic interventions. Theory is demonstra-
ted by case report indicated here.  
We present hypothetical models linking to etiopathogenetic factors, basic outline of the psychotherapeutic 
methods to improve adaptability and reduce vulnerability or increase resilience in mental health. 
Large number of etiopathogenetic combinations requires strict individual approach and focused therapy. 
Therapeutic intervention has to be chosen according to three level bio-psycho-social concepts (pharmacothe-
rapy, psychotherapy, social rehabilitation and resocialization) with respect to the possible somatic causes. 
There is important not to forget to exclude somatic causes and organic CNS damage. 

Key words: bio-psycho-social concept, etiopathogenesis, therapeutic interventions. 
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Úvod 
V súčasnej dobe modernej farmakoterapie sme niekedy 

svedkom podceňovania psychologických a sociálnych mo-
mentov pri vzniku duševnej poruchy. Genetická výbava, typ 
osobnosti, výchova, vzťahy, životné udalosti, trendy súčas-
ného "moderného" sveta a veľa ďalších faktorov sa môže 
spolupodieľať, napr. na zastavení vývinu osobnosti u jed-
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notlivca a tým na zvýšenej vulnerabilite voči duševným po-
ruchám. Hodnotenie psychopatológie z hľadiska bio-psy-
cho-sociálneho modelu alebo konceptu, ktorý je všeobecne 
uznávaný, je podstatné pre pochopenia symptómov, správne 
stanovenie diagnózy, ale aj z hľadiska prevencie a tera-
peutických intervencií. Je kľúčom k chápaniu pacientovej 
diagnózy a terapeutického plánu (Riba a Balon, 2007). Už 
Bleuler uvádza, že pri stanovení diagnózy záleží na vzťahu 
symptómov s celkovým obrazom a okrem toho ešte so ži-
votnou situáciou pacienta a že chorobné prejavy, dokonca aj 
u schizofrenikov, sa obsahovo vzťahujú na ich túžby, stra-
chy, na ich strádania, na ich nároky a nádeje (Bleuler, 
1998). 

V ďalšom prehľade sme sa venovali jednotlivým bio-
psycho-sociálnym faktorom, ktoré sa spolupodieľajú na 
vzniku, obraze, priebehu, na prípadnej farmakorezistencií, 
ako aj prognóze duševnej poruchy, so zameraním na mla-
dých ľudí.  

 

Biologické faktory 
Genetické riziko vzniku duševných porúch je v dnešnej 

dobe cieľom intenzívneho výskumu. Skúmajú sa rizikové 
gény, ale aj účinky liekov na molekulárnej úrovni, atypické 
neurotransmitery. Tiež je všeobecne známe vyššie riziko 
vzniku duševnej poruchy u organického poškodenia mozgu, 
či už perinatálne alebo postnatálne. Na tomto mieste sa o bio-
logických determinantoch zmienime len stručne (podrobnejší 
prehľad by prekročil rozsah tejto práce), s dôrazom na ich 
možné prepojenie s psychosociálnymi faktormi.  

1. Viaceré štúdie hlásia väzbu medzi ADHD a alelou pre 
dopamínový D4-receptor, ktorá obsahuje sedem opakovaní 
VNTR (variable number of tandem repeats) o veľkosti 48 
párov báz v exóne 3. Sú však potrebné ďalšie genetické štú-
die. Jedinci s ADHD vykazujú nižšiu mieru aktivácie me-
diálnej prefrontálnej kôry ako zdraví jedinci, dokonca aj 
keď v úlohách s potrebou inhibíčnej kontroly správania 
uspejú a využijú odlišné okruhy. Výsledky MRI ukázali 
stenčenie mozgovej kôry v prefrontálnej a zadnej parietálnej 
kôre. Novšie longitudinálne štúdie prinášajú zistenia, že 
stenčenie kôry má tendenciu sa počas adolescencie normali-
zovať, čiže ide skôr o abnormálne tempo kôrového zrenia 
než odchýlny vzorec kôrového vývoja. Existuje hypotéza, 
že reziduálne príznaky v dospelosti môžu byť výsledkom 
nekompletnej normalizácie (Nestler a kol., 2012). 

Ďalšia možná hypotéza by sa mohla týkať psycho-
sociálnych faktorov za spoluúčasti neurálnej plasticity.  
Abnormality v CNS vedú k iritujúcemu správaniu (nepo-
sedné, neposlušné deti), ktoré v okolí spúšťa kaskádu trau-
matizujúceho správania voči ich nositeľom. V psychiatric-
kej praxi sa s týmito deťmi, v ich dospelom veku, stretáva-
me už s diagnostikovanou poruchou osobnosti a/alebo sy 
závislosti od psychoaktívnych látok. Pod vplyvom drog čas-
to dochádza k akútnym psychotickým poruchám, toxickým 
psychózam. 

2. Úzkostné poruchy – okruh, ktorý je podkladom úz-
kosti, sa zrejme do istej miery líši od okruhu strachu, na-
koľko úlohu centrálneho jadra amygdaly tu sčasti preberá 

bed nucleus of stria terminalis BNST. Toto jadro vysiela 
projekcie, zapojené vo fyziologických a behaviorálnych pre-
javoch úzkosti. Zjednodušene možno povedať, že spomien-
ky na strach navodzujúce situácie majú emočnú zložku sú-
visiacu s amygdalou a kognitívnu súvisiacu s hipokampom, 
čo sa uplatňuje napr. pri PTSD (Nestler a kol., 2012).  

Abnormality v týchto oblastiach zrejme vedú k úzkostným 
poruchám. No je možná aj opačná situácia, keď nadmiera 
úzkostných situácii, hlavne v detstve, môže viesť k ich 
zmenám (Hašto, 2005). Grambal s kol. (2011) uvádzajú 
normalizáciu aktivity amygdaly po KBT u pacientov s pa-
nickou poruchou.  

Obsedantno - kompulzívna porucha - abnormality okru-
hu, ktorý spája prefrontálnu kôru, striatum, talamus vedú 
k vtieravým myšlienkam a ku kompulziám s cieľom reduk-
cie úzkosti (Nestler a kol., 2012) .  

Zo zvýšenej potreby pocitu istoty a bezpečia (ktorý mô-
že byť narušený v detstve psycho–sociálnymi faktormi), 
môže dôjsť k potrebe väčšej kontroly, pohotovosti k streso-
vej reakcií a úzkosti až vzniku obsedantno - kompulzívnej 
symptomatiky. Hypoteticky by tak vplyvom psychosociál-
nych faktorov došlo k zmenám v mozgu a abnormalitám 
uvedeného okruhu. 

3. Poruchy nálady - mechanizmy tvoriace podklad regulá-
cie nálady sú oveľa menej známe ako neurálne systémy regu-
lujúce emócie, ako strach a úzkosť, ale predpokladá sa, že sa 
do značnej miery prekrývajú, respektíve s nimi interagujú, čo 
dokazuje aj časté spojenie depresie a úzkosti (Nestler a kol., 
2012). Existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že depresia a úz-
kostná nálada, spolu s pridruženým negatívnym seba hodno-
tením a extrémne negatívnym myslením o sebe a svete, môže 
prispieť k príznakom paranoje (Fowler a kol., 2012).  

Poruchy nálady tvoria teda heterogénnu skupinu a dopo-
siaľ neboli nájdené presvedčivé rizikové gény. Ich symptó-
my zjavne odrážajú abnormálne fungovanie mnohých roz-
dielnych častí mozgu. Depresívna nálada s anhedóniou ale-
bo mánia môžu odrážať opačné abnormity v nucleus ac-
cumbens, mediálnej prefrontálnej kôre, amygdale alebo 
v iných štruktúrach. Tiež bolo dokázané nadmerné uvoľňo-
vanie stresových hormónov, ako je kortizol, abnormálna ex-
cesívna aktivácia HPA osi približne u polovice pacientov 
počas veľkej depresívnej epizódy. Dlhodobé vzostupy kor-
tizolu môžu poškodzovať hipokampálne neuróny a potláčať 
hipokampálnu neurogenézu (postnatálne). Keďže hipokam-
pus je potrebný pre spätnoväzobnú inhibíciu CRF neurónov, 
epizódy depresie by mohli utvárať bludný kruh cez zhoršo-
vanie spätnoväzobnej regulácie HPA osi (v súčasnosti sa 
ukazuje sľubný, v skúškach u pacientov s psychotickou dep-
resiou, mifepriston, ako antagonista glukokortikoidových 
receptorov, vo vývoji sú aj antagonisty CRF1-receptorov). 
Zdá sa, že monoamínové systémy nie sú primárnymi príči-
nami depresie, ale pre svoje rozsiahle projekcie možno ge-
neralizujú abnormalitu na iné časti mozgu. To je možné vy-
svetlenie účinku AD modulujúcich mozgové sérotonínové 
a/alebo noradrenergické systémy, čo môže mať paliatívne 
účinky pri mnohých patofyziologických mechanizmoch 
(Nestler, 2012).  
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4. Schizofrénia - v oblasti dedičnosti schizofrénie bolo 
realizovaných veľa štúdii dvojčiat, adopčných a rodinných 
štúdii. Je zaujímavé, že riziko schizofrénie je takmer dvojná-
sobne vyššie u dizygotického dvojčaťa schizofrenika (17%), 
ako u súrodenca - nedvojčaťa (9%), hoci v oboch prípadoch 
je zdieľaných 50 % DNA sekvencií. Možným vysvetlením 
je epigenetická modifikácia genómu, napr. metyláciou 
DNA, ktorá je čiastočne výsledkom signálov z prostredia 
a čiastočne náhodne a vedie k trvalým zmenám v génovej 
expresii, čiže môže výrazne ovplyvniť vývoj mozgu. Je teda 
väčšia pravdepodobnosť epigenetickej modifikácie DNA 
u dvojčiat, pretože zdieľajú prostredie maternice v rovna-
kom čase. Tiež bolo určených niekoľko kandidátnych génov 
(napr. DISC1, NRG1), niektoré potencionálne rizikové fak-
tory prostredia, ako hladovanie alebo vírusová infekcia 
matky počas tehotnosti. Zatiaľ bez jednoznačných záverov 
(Nestler, 2012).  

Väčšina zistení však podporuje neurovývojovú hypotézu 
schizofrénie. Pre ňu svedčí aj typický vek nástupu poruchy. 
Mozog v tomto období prechádza posledným významným 
obdobím zrenia. Hormonálne a vývojové udalosti (prechod 
do dospelosti) sú sprevádzané dokončením myelinizácie 
axónových vláken vo frontálnych oblastiach mozgovej kôry 
a signifikantným obmedzovaním synáps, čo je proces, ktorý 
udržuje tie synaptické spojenia, ktoré boli počas vývoja 
efektívne používané a odstraňuje neefektívne. V adolescen-
cií sa dejú aj zmeny v dopamínergickej neurotransmisii 
v prefrontálnej kôre. Úloha dopamínu pri psychotickej sym-
ptomatike je vydedukovaná z účinnosti antipsychotík ako 
antagonistov D2-receptorov a naopak, z možnosti spôsobiť 
paranoidné bludy alebo sluchové halucinácie látkami zvyšu-
júcimi synaptickú hladinu dopamínu (amfetamín, kokaín, L-
DOPA). Abnormality v dopamínergickej neurotransmisii 
však pravdepodobne nie sú podstatou poruchy, pre čo sved-
čí aj prolongovaný nástup účinku antipsychotík. Ďalej nie je 
známy mechanizmus, ktorým blokáda NMDA receptorov 
navodzuje psychóze podobný stav a v podstate každý neu-
rón v mozgu prijíma tisíce excitačných synáps s glutamátom 
ako neurotransmiterom. Zatiaľ je však zistené, že u ľudí so 
schizofréniou sú kognitívne príznaky spojené s deficitom 
v pracovnej pamäti a postihnutím dorzolaterálnej prefron-
tálnej kôry, čo potvrdzujú aj MRI nálezy najzávažnejšieho 
úbytku šedej hmoty práve v tejto oblasti. Okrem toho, pra-
covná pamäť závisí na optimálnej stimulácii D1-receptorov 
na pyramídových bunkách v prefrontálnej kôre, čo môže 
byť dôležité pri vývoji terapie (Nestler, 2012).  

Poznatky, ktoré dnes máme, vedú k mnohým hypotézam, 
je však jasné, že psychotická symptomatika je súčasťou aj 
mnohých ďalších porúch a u mladých ľudí ju môžme pozo-
rovať aj v rámci disharmonického alebo až psychopatického 
vývinu osobnosti pri veľkej účasti psychosociálnych fakto-
rov. Vysvetlením na biologickej úrovni by mohli byť práve 
uvedené mechanizmy epigenetickej modifikácie DNA, 
hormonálne zmeny, zmeny v dopamínergickej neurotran-
smisii, obmedzovanie synáps, neuroplasticita, vplyv drog 
v poslednom významnom období zrenia mozgu. Dôležité je 
aj správne hodnotenie napr. pseudohalucinácii alebo ťaž-
kých disociačných fenoménov, ktoré sa často hodnotia ako 
psychotická symptomatika a naopak, počas ťažkej depresív-
nej epizódy sa môže pozorovať rozvinutý obraz borderline 

poruchy, pričom po remisii depresie sa vzorce správania 
normalizujú (Bohus, 2005).  

 

Psychologické a sociálne faktory 
1. Rodina, výchova, vzťahy - význam rodiny a výchovy 

pre zdravý duševný aj telesný vývin detí netreba zdôrazňo-
vať, zatiaľ nebolo vymyslené nič lepšie. Ako to aj z neuro-
biologického hľadiska sformuroval Rakús (2005):" Impli-
citným vyjadrením biologickej determinácie pripútania vo 
vzťahu sú podľa všetkého určité geneticky preddetermino-
vané mozgové programy. Aby sa však "zdravo" aktivovali, 
je nevyhnutné, aby im v kritickom období - detstve zodpo-
vedala "zdravá" psychosociálna podnetová situácia - predo-
všetkým v rodine.  

V literatúre sa uvádzajú dôkazy o dôležitosti utvorenia 
bezpečnej vzťahovej väzby v útlom detstve pre slobodné 
pripútanie v dospelosti. Pri vzniku neistej väzby v detstve 
dochádza k rôznym vzťahovým problémom aj v dospelosti 
a väčšiemu riziku vzniku duševnej poruchy. Dá sa povedať, 
že bezpečná vzťahová väzba má protektívny charakter a v ex-
perimente na makakoch dokonca vykompenzovala genetic-
ké riziko, ale platí to aj naopak, že priaznivá genetická vý-
bava môže byť protektívnym faktorom napriek nepriazni-
vým životným podmienkam (Hašto, 2005).  

Podľa Kohoutka by cieľom výchovy malo byť dosiahnu-
tie zodpovedného presociálneho správania a prežívania jed-
notlivých osôb, t.j. takého správania, ktoré sa vyznačuje 
skutkami a činmi vykonanými v prospech iného a to bez 
očakávania vďačnosti a odmeny (Kohoutek, 2012). 

Hyperprotektívna výchova - cieľom takéhoto typu vý-
chovy je chrániť za každú cenu. Ale vlastne pred čím? Pred 
životom ako takým. Lebo presne to sa v extrémnom prípade 
takejto výchovy udeje. Nedôjde k rozvoju osobnosti a zruč-
ností potrebných pre zvládanie povinností dospelého veku. 
Aj v období dospelosti (20-30 rokov) sme u našich pacien-
tov pozorovali vystupňovaný egocentrizmus a narcizmus, 
frustračnú toleranciu na úrovni dieťaťa, hodnotový rebríček 
a spôsob riešenia problémov zodpovedajúci adolescentnému 
veku, neschopnosť pochopenia zmeny sociálnej role (doteraz 
sa starali o mňa a je čas, aby som sa o seba vedel postarať 
sám a staral sa o iných).  

Na biologickej úrovni by sa dalo zjednodušene povedať, 
že počas adolescencie dochádza k procesu udržiavania tých 
synaptických spojení, ktoré boli počas vývoja efektívne po-
užívané a k odstraňovaniu neefektívnych. Počas vývoja 
však boli používané spojenia, ktoré sú maladaptívne pre 
dospelý vek, resp. adaptívne neboli vytvorené a tréningom 
upevnené (napr. konštruktívne riešenie problémov, medzi-
ľudských vzťahov, denný režim a plánovanie aktivít a pod.).  

Tým je prechod do dospelosti nadmieru stresujúci, pre 
mladého človeka prežívaný úzkostne s pocitmi bezradnosti 
(niekedy pod obrazom anankastickej, vyhýbavej, závislej 
osobnosti) alebo naopak dochádza k pokusu o hyperkom-
penzáciu - úzkosť sa redukuje nezdravým sebavedomím, 
obviňovaním okolia, vytesňovaním alebo neprítomnosťou 
pocitov viny tam, kde sú na mieste, neprijatím zodpoved-
nosti a neschopnosťou znášať dôsledky za svoje skutky (s ob-
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razom disociálnej, narcistickej, hystriónskej osobosti). Hod-
notenie reality, druhých ako aj svojich schopností a mož-
ností je značné skreslené.  

Vzhľadom na biologický vek sa od okolia začne očaká-
vať od jedinca určitá úroveň zručností (sociálnych, emoč-
ných, praktických, vedomostných a pod.), ktorých nie je 
schopný. Pre rovesníkov sa môže stať terčom výsmechu až 
šikany. U osobnosti stenicko-astenickej štruktúry môže 
dôjsť za daných okolností k senzitívnej vzťahovačnosti, 
bludu senzitívnej vzťahovačnosti (osobnosť, zahanbujúci 
zážitok, hyperkontroľujúce prostredie -podľa Kretschmera), 
resp. k paranoidnému sy, či obrazu paranoidnej osobnosti. 
Pri zlyhávaní v bežných povinnostiach dospelosti dochádza 
k pocitom menejcennosti (Prečo to iní zvládajú a ja nie?), 
čím sa ešte znižuje schopnosť daný stav zmeniť.  

Pri zvyšovaní tlaku z okolia sa začne reálny život javiť 
ako neznesiteľný, zvyšuje sa úzkostnosť a pohotovosť 
k stresovým reakciám a bez adekvátnej pomoci dochádza 
k psychickým poruchám - depresívnym, úzkostným, obse-
dantko-kompulzívnej symptomatike, k suicidálnym tenden-
ciám alebo k útekom do choroby, samoliečbe alebo úteku 
od reality pomocou drog, denného snenia, hypersomnie, po-
čítačovej hyperreality. Môže dôjsť k narušeniu kontaktu 
s realitou až k obrazu psychózy.  

Chránenie deti rodičmi (resp. dospelými) vo svojej 
zdravej forme (vhodným spôsobom, v priliehavej situácii 
a čase) môže prispieť k rozvoju empatie, súcitu, jemnocitu 
u dieťaťa. Zanedbávajúca výchova nemá žiaden cieľ, preto-
že vlastne neexistuje. V útlom detstve dochádza u dieťaťa 
k strate pocitu bezpečia a k vzniku neistej vzťahovej väzby 
s úzkostným prežívaním. Exploračné správanie dieťaťa - 
skúmanie okolia a učenie sa novým zručnostiam sa na za-
čiatku deje v prítomnosti vzťahovej osoby, najčastejšie 
matky, s uisťovaním sa, že je na blízku a v prípade nebez-
pečenstva zasiahne. Pri úzkostnom prežívaní môže dôjsť 
k inhibícii exploračného správania až k vyhýbavému sprá-
vaniu (Hašto, 2005). Nedochádza k naučeniu sa ďalších 
zručností, ale k ďalšiemu zvyšovaniu sa úzkostného preží-
vania. V dospelosti, v rámci dysfunkčných schém, vznikajú 
problémy aj v sociálnych kontaktoch. Môže tiež vzniknúť 
obraz anankastickej, vyhýbavej, závislej osobnosti. 

V extrémnom prípade, keď je výchova ponechaná na 
ulicu, sa mladý človek naučí, že jediný spôsob, ako prežiť 
a uspokojiť svoje potreby, je správať sa asociálne - klamať, 
kradnúť, podvádzať, nebrať ohľad na druhých a s veľkou 
pravdepodobnosťou bude tento vzorec správania opakovať 
aj v dospelosti. Nepozná iný spôsob. Často je evidentná aj 
spoluúčasť biologických determinantov (zanedbávanie vý-
chovy v dôsledku duševnej poruchy u rodičov). Tento vzo-
rec správania sa môže upevniť ako výhodný (efektívny), ak 
dôjde k trestnoprávnym dôsledkom a ku konfrontácii s aso-
ciálnym správaním spoluväzňov, ako zdrojom výhod v tom-
to prostredí. Môže dôjsť k obrazu disociálnej, či emočne ne-
stabilnej osobnosti.  

Samozrejme sa môžu uplatniť aj protektívne faktory, 
ako náhradná vzťahová osoba (starí rodičia, susedia, učite-
lia) alebo v nápravnom zariadení uvedomenie si následkov 
svojho konania, poznanie spolupatričnosti a priateľstva pri 
spolu zdieľaní podobného osudu, možnosť prehodnotenia 

hodnôt aj za podpory kňazov pôsobiacich vo väzniciach, 
možnosť vzdelávanie sa a v neposlednej miere možnosť od-
bornej psychologickej, psychiatrickej pomoci. 

Ponechanie výchovy na dieťa samo, keď už má zdravý zá-
klad a vo veku, keď už je toho schopné, je vo vývine žiaduce, 
pretože vedie k samostatnosti, sebadisciplíne, kreatívnosti.  

2. Špecifiká dnešnej doby, knowledge society, normalita 
nenormality (Lúčna, 2012)  

a) Jednostranné preťaženie, nedostatok času na zdravé 
aktivity, soc. kontakty a triedenie informácii, orientá-
cia na výkon 

Súčasná mládež je vystavovaná čoraz väčšiemu tlaku in-
formácii - ICT, pričom vyvíjajúci sa mozog ešte nemá dos-
tatočnú schopnosť ich triedenia. Okrem toho, aj dospelí ľu-
dia sa cítia preťažení. Multitasking, rýchle životné tempo, 
zhoršujúca sa kvalita potravín a životného prostredia - to 
všetko vedie k stresu a zníženej odolnosti. Výsledkom je 
únava, exhaustia. 

V protiklade k tomu, úspešnosť sa prezentuje ako vyso-
ká výkonnosť aj za cenu kvality práce, podvádzania, osob-
nej spokojnosti či rodinnej pohody. Deti sú potom "úspeš-
nými" rodičmi odsúvané (často počuté "Nemám čas!") 
a tým odkázané na informácie z internetu a iných zdrojov 
bez primeraného triedenia a korekcie dospelými. S rodičmi 
trávia minimum času, chýbajú zdravé spoločné aktivity. Je 
menej skutočných sociálnych kontaktov, nezištných priateľ-
stiev, komunikácie v rodine. Nedochádza k tréningu sociál-
nych zručností a komunikácie v prirodzenom prostredí. 

b) Chýbanie alebo "nenosenie sa" morálnych hodnôt, 
"vymývanie mozgov" masmédiami, reklamami, norma-
lita nenormality  

Značný vplyv západnej kultúry môže u osobností vo vý-
vine potencovať psychopatizáciu. Mediálny tlak vzorov 
úspešných ľudí - "celebrít", ktorých hodnotový rebríček sa 
dá porovnať s adolescentným vekom (hodnota človeka stojí 
na tom, či je "in", sexuálneho uspokojenia a milostného po-
blúznenia má prednosť pred zodpovednou a disciplinovanou 
láskou, pred hodnotami rodiny...). Prezentácia zisku, kon-
zumu, úspechu aj za cenu asociálneho správania.  

Mladý človek je sústavne konfrontovaný rozporom me-
dzi morálnymi hodnotami na jednej strane a nepoctivosťou , 
povrchnosťou na strane druhej, ktoré bývajú okolím pozi-
tívne hodnotené, hlavne z hľadiska úspešnosti dosiahnutia 
cieľa pri menšej námahe. Zvyšujúci sa tlak môže viesť 
k preskupeniu hierarchie hodnôt, k ľahostajnosti alebo 
k sústavnému boju.  

 

c) Znižovanie sa frustračnej tolerancie, maladaptívne 
správanie 

Pre dnešnú dobu je charakteristický relatívny materiálny 
blahobyt (napr. v porovnaní s vojnovými a povojnovými 
rokmi) a celkovo možno povedať, že mnohí mladí ľudia nie 
sú nútení prekonávať prekážky, snažiť sa o niečo, pretože 
všetko je im dávané ako samozrejmosť. Problémy typu, čo 
dnes musím urobiť, aby som prežil, uživil sa, zabezpečil zá-
kladné potreby už nie sú, ale mnohí sú "presýtený", pociťu-
jú nudu a nenaplnenie. 
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Znižovanie frustračnej tolerancie, vedie k dekompenzá-
ciám už pri minimálnej záťaži, k úteku od konkrétnych po-
žiadaviek bežných dní. Náhradné správanie je maladaptívne 
(drogy, počítače, denné snenie, hypersomnia a pod.). Vedie 
k ďalšiemu znižovaniu odolnosti, v ďalšom vývoji sa ukáže 
ako seba zničujúce a/alebo poškodzujúce okolie. Dochádza 
na jeho základe k nabaľovaniu ďalších negatívnych skúse-
ností a problémov. Chýbajú základné režimové návyky, po-
stupne ubúdajú vôľové vlastnosti. Dochádza k nedisciplino-
vanosti vo všetkých oblastiach života, prípadne aj s rôznymi 
typmi excesov, vznikom závislosti. 

 
Kazuistika 

Kazuistika pojednáva o 24-ročnom mužovi, slobodnom 
otcovi dvoch maloletých dcér /5 a 2,5 r./, ktorý býva strie-
davo u družky, tety a brata. Vychodil 6 tried ZŠ, bol neza-
mestnaný, nahlásený na úrade práce.  

Matka pacienta bola liečená s dg schizofrénia simplex, 
slobodná, opakovane hospitalizovaná pre schizofrénne ocho-
renie, v dôsledku čoho bol pacient často umiestňovaný 
v ústave. Vždy bol prijatý v zlom fyzickom stave, zanedbaný.  
Z dokumentácie vieme, že jeho psychomotorický vývin bol 
oneskorený, v ôsmom roku života bol hospitalizovaný na in-
fekčnom oddelení so záverom: VH-A ikterická forma, Trichu-
riasis, hypotrophio. Vtedy bol aj vyšetrený pedopsychiatrom 
pre poruchy správania s agresivitou so záverom: Hraničné 
pásmo mentálnej retardácie, deprivačný sy. Pacient udáva, že 
mal dvoch bratov. Jeden brat 22-ročný spáchal samovraždu, 
bližšie informácie pacient nevie, druhý brat žije, je zdravý, 
denne sa s ním stretáva, vychádzajú spolu dobre. 

So somatických ochorení v dokumentácii údaj aj o opa-
kovaných bronchopneumóniach a recidivujúcej spastickej 
bronchitíde v detstve. Anamnesticky údaj o abúze viacerých 
drog (pervitín, marihuana) v minulosti. 

Pacient bol na hospitalizáciu odoslaný ambulantným 
psychiatrom v máji 2012. U psychiatra bol prvýkrát rok po 
smrti matky, o ktorú sa staral. Záver vyšetrenia: Suicidálne 
úvahy v rámci depresie sek., stavy zmätenosti.  

Pri prijatí sme u pacienta pozorovali spomalenú psy-
chomotoriku, menej výraznú v expresivite, ladenie úzkostne 
depresívne čiastočne odkloniteľné, spomalené myslenie, zní-
ženú koncentrácia pozornosti, poruchy pamäti z hypoprose-
xie, pocity psychickej insuficiencie až bezradnosti, hypohe-
dóniu, hyporexiu, zvýšený aerosol, intelekt sme v rámci dep-
resívneho syndrómu nehodnotili, ale na základe anamnes-
tických údajov sme predpokladali hraničné pásmo mentál-
nej retardácie, osobnosť ja javila nerozvinutá, senzitívna 
vzťahovačná.  

Počas 1. hospitalizácie boli realizované vstupné labora-
tórne vyšetrenia, ktoré boli bez patologického nálezu a toxi-
kologické vyšetrenie moča, ktoré bolo pozitívne na benzo-
diazepíny. Podávali sme antidepresívum - excitalopram 
s nízkou dávkou clomipramínu na noc. Aj počas hospitali-
zácie sme zaznamenali prejavy senzitívnej vzťahovačnosti, 
osobnosť sa javila simplexná, infantilná. K liečbe sme pri-
dávali nízku dávku risperidonu, pôsobili sme psychoterape-
uticky a pacient bol zapájaný do rehabilitačných aktivít. Na 

oddelení bol pokojný, bez suicidálnych proklamácií, proba-
tórnu priepustku absolvoval bez problémov. 

Na 23. deň hospitalizácie bol prepustený do ambulant-
nej starostlivosti so záverom: Depresívna porucha, nasta-
vený na escitalopram 10mg pro die, risperidon 2 mg pro 
die, clomipramin 25mg na noc.  

Na 2. hospitalizáciu bol prijatý po 2 mesiacoch od pre-
pustenia na odporúčanie ambulantného psychiatra pre pa-
ranoidne - halucinatórne zážitky, abúzus marihuany. 

Pri prijatí sme v popredí klinického obrazu pozorovali 
zvýšenú vzťahovačnosť až paranoidné interpretácie reality, 
úzkostne depresívne ladenie, pocity psychickej insuficiencie, 
anamnesticky bol udávaný abúzus THC, dyssomnia.  

Okrem laboratórnych vyšetrení, ktoré boli v norme, po-
čas hospitalizácie bolo realizované psychologické vyšetre-
nie so záverom: Osobnosť je nedostatočne maturovaná, in-
fantilná, emocionálne nezrelá, s motivačným systémom za-
meraným egocentricky. V konaní sa prejavujú maladaptívne 
vzorce správania. Intelekt sa javí na úrovni hraničného 
pásma.  

Pre sklon k úzkostne depresívnym reakciám sme pacien-
ta nastavili na AD trazodon (na SSRI opisovaná sexuálna 
dysfunkcia), pri podávaní antipsychotík sme opakovane za-
znamenali akatízie, preto pre nedostatočnú kontrolu impul-
zov, sklonu k agresivite sme k liečbe pridali emočný stabili-
zátor a tiaprid. Pacient sa správal často infantilne, čo pô-
sobilo miestami až bizarne (napríklad chodil po oddelení 
s plyšovým psíkom, ktorý mu doniesla družka po tom, čo sa 
sťažoval, že mu ukradli psíka). Pri podrobnejšej explorácii 
bol evidentný motív vzbudenia záujmu a starostlivosti, kto-
rých sa mu v detstve nedostalo. Začali sme kognitívne beha-
viorálnu psychoterapiu so zameraním na denný režim.  

Pacient bol prepustený na 34. deň hospitalizácie s dg 
Poruchy správania u simplexnej osobnosti, Poruchy psychi-
ky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov s mediká-
ciou: valproát 1000 mg pro die, tiaprid 200 mg pro die, tra-
zodon 300 mg na noc a s možnosťou pokračovania v psy-
choterapii ambulantnou formou. 

Pacient chodieval na sedenia, spolu s družkou, v mesač-
ných intervaloch (aj pre nedostatok financií pacienta na 
cestovanie), kde spolupracoval čiastočne. Zadané praktické 
úlohy neplnil dôsledne, ale prejavil určitú snahu. Bol moti-
vovaný pomáhať družke v starostlivosti o deti a domácnosť.  

Pre udávanú nervozitu mu boli ambulatným psychiatrom 
ordinované anxiolytiká (voliť integrovanú liečbu nebolo 
možné z organizačných dôvodov). Pacient po úprave medi-
kamentóznej liečby sedovaný, došlo opätovne k narušeniu 
denného režimu, k posunu ranného vstávania na obed. Pa-
cient verbalizoval pochybnosti o liečbe. Otázku, či nebol na 
tom lepšie, keď užíval drogy sme sa pokúsili bližšie rozo-
brať sokratovským rozhovorom. Pacient nakoniec sám 
zhodnotil, že bez užívania drog nemá pocity prenasledova-
nia a nie je agresívny.  

V ďalších sedeniach sme sa snažili o prijatie faktu "už 
nie som dieťa, ale rodič". So zameraním tu a teraz sme ro-
zobrali, ako by sa mal správať teraz, ako otec a ako je jeho 
správanie ovplyvnené minulosťou. Volili sme jednoduchšie 
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metódy a skôr praktické úlohy, aj kvôli intelektu pacienta na 
dolnej hranici normy. Spoločne sme hľadali výhody, pre 
všetkých zúčastnených, pri zvládaní aspoň čiastočných 
kompetencii otca zo strany pacienta: Družka potrebuje opo-
ru, nie ďalšie dieťa. Bude môcť ísť do zamestnania, čím sa 
zlepší ich finančná situácia (pacient si zamestnanie nateraz, 
kvôli kvalifikácii, ako aj kvôli psychickým problémom, nevie 
nájsť). Dcéry potrebujú otca, nie rovesníka. Pacient by sa 
naučil režimu a pracovným návykom, stúplo by mu sebave-
domie, nevýhodou by pre neho bolo, že by niektoré veci jed-
noducho "musel". Pri konfrontácii s takýmto pohľadom sa 
u pacienta objavili opätovne sklony k sebaľútosti.  

Po opakovanom nesplnení domácej úlohy (zabezpečovať 
namiesto družky prípravu a odchod deti do škôlky) a rozo-
bratí dôvodov jej nesplnenia, sme sa s pacientom a družkou 
dohodli na pokračovaní sedení až potom, keď aspoň 2 týžd-
ne bude schopný túto úlohu plniť.  

Pacient sa 2 mesiace od posledného sedenia neozval, 
neprišiel na ďalšiu hospitalizáciu po pol roku od poslednej 
hospitalizácie. Družka neavizovala zhoršenie stavu, no bliž-
šie katamnestické údaje nemáme k dispozícii. V ambulant-
ných podmienkach absolvoval pacient štyri sedenia.  

U pacienta bola evidentná rodinná záťaž (schizofrénne 
ochorenie u matky, samovražda brata), ale tiež boli prítom-
né závažné psychosociálne faktory (deprivačný sy v detstve, 
nezamestnanosť, zlá finančná situácia v súčasnosti). Na-
priek hranične psychotickým príznakom (paranoidné per-
cepcie, halucinatórne zážitky) za spoluúčasti drog, ani 
v psychologickom vyšetrení nebola zistená psychotická po-
rucha. Bizarností v správaní boli po bližšej explorácii psy-
chologicky zrozumiteľné u pacienta s deprivačným sy a s in-
telektom na hranici normy a subnormy. 

Osobnosť bola nerozvinutá, so zníženou frustračnou to-
leranciou, bez sebadisciplíny, bez režimových a pracovných 
návykov. Evidentná bola aj senzitívna vzťahovačnosť a pa-
cient pri záťaži (výsmešné poznámky okolia, ale aj povin-
nosti bežné pre dospelých) reagoval frustnou paranoiditou, 
agresivitou, sociálnym stiahnutím, hypersomniou, užívaním 
drog, čiže maladaptívne.  

Pacientovi sme okrem psychofarmakológie, poskytli aj 
individuálnu psychoterapiu na zlepšenie adaptability, so 
zameraním na doučenie sa chýbajúcich zručností, potreb-
ných na zvládanie sociálnej role otca a druha, čím by došlo 
k redukcii úzkostného prežívania.  

Možné príčiny neúspechu: 

 

Aj z uvedeného vyplýva (ako aj z biologických determi-
tantov), že na zmenu maladaptívnych vzorcov správania nie 
je dostačujúca psychofarmakológia, ani krátkodobá psycho-
terapia počas hospitalizácie. V oblasti dlhodobej psychote-
rapie „dospelých detí“ cítime v systéme psychiatrickej sta-
rostlivosti určitý deficit. Myslíme si, že napriek neúspechu 
v uvedenej kazuistike, možnosť redukcie nákladov na hospi-
talizáciu, nákladov na invalidné dôchodky a veľa ďalších 
ekonomických a spoločenských dôsledkov niektorých mala-
daptívnych vzorcov správania, ako aj redukcia utrpenia pa-
cienta a jeho blízkych, by stála za úvahu bližšie sa proble-
matike venovať. 

Nami navrhnutá základná náplň takto zameranej psy-
choterapie by sa mohla týkať: 

- identifikácie maladaptilných vzorcov správania s prípad-
ným „ošetrením“ zranení (psychotraum), 

- ich náhrady adaptabilnejším správaním s doučením sa 
chýbajúcich zručností v rámci PT (podľa potreby aj v rámci 
skupinovej PT), 

- identifikovania dysfunkčných presvedčení a ich korekcie 
už za pomoci využívania adaptabilnejšieho správania, 

- motivácie k „práci na sebe“ - na osobnostnom raste aj po 
skončení PT. 

 

Záver  
V práci sme chceli poukázať na zložitosť a prepojenosť 

bio-psycho-sociálnych faktorov v etiopatogenéze duševných 
porúch u mladých ľudí. Pri hodnotení symptómov kladieme 
dôraz na dôkladnú anamnézu, pozorovanie, nezanedbávajúc 
ani výsledky laboratórnych, zobrazovacích a iných pomoc-
ných vyšetrení. Dôležité je vylúčiť a v prípade možností aj 
odstrániťsomatické príčiny. Niekedy môže byť psychotická 
symptomatika idukovaná napr. metabolickou alkalózou (Fi-
ziková, 2009) alebo organickým postihnutím CNS (napr. 
nádory mozgu). Syntézou získaných údajov je možné dôjsť 
k správnej diagnóze a k pochopeniu jej možného modelu 
vzniku individuálne u každého pacienta. 

Terapeutické intervencie volíme cielene a na viacerých 
úrovniach, z čoho môže profitovať pacient (opodstatnenosť 
farmakoterapie spolu s psychoterapiou a socioterapiou vo 
veľkej väčšine prípadov) a určite nie je zanedbateľné ani 
ekonomické hľadisko. 
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