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Neuroleptická dysfória v kontexte antipsychotickej liečby 

Slávka Dubinská 

 

Súhrn 
Úloha antipsychotickej liečby v etiológii depresívnych symptómov pri schizofrénii je naozaj kontroverzná. 
Pred 30 rokmi sa predpokladalo, že antipsychotiká spôsobujú priamo „farmakogénnu depresiu“. Spájalo sa 
to s vysvetlením, že tieto účinkujú primárne na dopamínergické dráhy a dopamín má dôležitú úlohu v mecha-
nizme systému odmeňovania a radosti. Alternatívne hypotézy tvrdili, že extrapyramídové nežiaduce účinky 
ako bradykinéza, strata spontaneity a mimická depresia spôsobujú akinetickú depresiu. Pozornosť sa preto 
začala čoraz viac sústreďovať na koncept dysfórie navodenej antipsychotickou liečbou. Dysfória sa často vy-
skytuje aj pri absencii motorického nepokoja a býva podhodnotená. Rozvoj psychofarmakoterapie a vývoj 
nových liekov ešte viac zdôraznili potrebu včasnej diagnostiky v skorých štádiách depresie. Autorka v práci 
opisuje psychologické i biologické faktory neuroleptickej dysfórie a prináša prehľad prebiehajúcich klinic-
kých štúdií. 

Kľúčové slová: depresia a schizofrénia, neuroleptická dysfória, modely správania, antipsychotická liečba, ne-
žiadúce účinky, hodnotenie škál, klinický výskum. 

 
Summary 
The role of antiposychotic treatment in aetiology of depression syndromes in schizophrenia is really contro-
versal.Thirty years ago it was supposed the pharmacogenic depression was caused by the antipsychotics di-
rectly.It was connected to the explanation antipsychotics had the effect to dopaminergic pathways and dopa-
mine had an influence in mechanism of reward system. Alternative hypothesis confirms the extrapyramidal 
side effect such as bradykinesia, loss of spontaneity, mimic depression could cause akinetic depression.The re-
cent research has started focusing on the concept of dysphoria caused by antipsychotic treatment. It is also 
present in absence of motoric retlessness and it is undervalued. The review article is focused on the neurolep-
tic dysphoria conception, psychologic and biological factors and review of the ongoing clinical trial. 

Key words: depression and schizophrenia,neuroleptic dysphoria, behaviour models, antipsychotic treatment, 
side effects, scale evaluation, clinical research. 

 

1. Úvod  
 Za ostatných 50 rokov sa antipsychotická liečba stala hlav-

ným pilierom v manažmente schizofrénie. Už takmer 4 de-
kády sa užívanie prvogeneračných antipsychotík spája so ši-
rokým spektrom nežiaducich účinkov. Z vystupujúcich do 
popredia je to hlavne extrapyramídový syndróm, nedostatok 
subjektívnej znášanlivosti, negatívny dopad na kvalitu živo-
ta a funkčný status (Awad, 2004; Voruganti, 2004; Dóci 
a Kovářová, 2004). 

 Vo všeobecnosti sa druhogeneračné antipsychotiká po-
važujú za porovnateľné v účinnosti s prvogeneračnými. Ma-
jú však omnoho priaznivejší profil nežiaducich účinkov, aj 
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keď pri mnohých sú známe hlavne kardiálne a metabolické 
komplikácie (Hamer, 2007). 

 Neustále pretrváva konceptuálny a metodologický prob-
lém pri rozlišovaní depresívnych a negatívnych symptómov 
pri schizofrénii. Skúma sa ich vzťahový koncept k extrapy-
ramídovým prejavom pri antipsychotickej liečbe. Depresia 
i negatívne symptómy sa vyskytujú v rôznej prevalencii 
a v iných obdobiach počas priebehu schizofrénie (Gorman, 
2006) a majú odlišnú prognostickú hodnotu pre riziko suicí-
dia (Addingtonn, 2009; Edwards, 2009; Dóci a Shahpesan-
dy, 2001). 

 Vedú sa diskusie, či sú vyvolané antipsychotickou lieč-
bou. Tieto teórie podporuje hlavne výskyt extrapyramído-
vého syndrómu (Kapur, 2003). Doposiaľ neboli otázky zod-
povedané a stávajú sa neustálou výzvou pri hodnotení a ná-
slednej optimálnej liečbe (Majadas, 2011).  
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2. Neuroleptická dysfória 
2.1. Nomenklatúra a história 

 Slovo dysfória je odvodené od dvoch gréckych slabík 
dys (ťažký, zlý) a phoria (znášať). Mercier definuje dysfóriu 
ako „úbohosť v rozličných stupňoch“ a opisuje ju ako naj-
častejšiu a najrozšírenejšiu poruchu mysle (Voruganti, 
2004). Termín sa používal v európskej literatúre a v psycho-
patológii hlavne v 70. rokoch. Označoval nepríjemnú zmes 
emócií, ako pocity moróznosti, iritability, hostility, nedô-
verčivosti a neistoty. V 80. rokoch sa objavili definície ako 
diskontinentný, hundravý. Objavili sa presnejšie pojmy ako 
depresia, poníženosť, poruchy afektov. Do americkej litera-
túry sa dostal tento pojem až v 80. rokoch a nedokázali sa 
doposiaľ zjednotiť názory na jeho presnú deficníciu. Dysfó-
ria sa chápe ako niečo rovné smútku, opak eufórie. Až kon-
senzus psychiatrov na APA 1984 opísal termín ako „zmes 
nepríjemných pocitov“ (Awad, 2005). 

 Dysforické pocity indukované liekmi alebo inak súvi-
siace s chorobou sú prítomné pri veľkom množstve neurop-
sychiatrických ochorení a termín dysfória sa vyskytuje 
v rozličných klinických symptómoch ako senilná dysfória, 
dysforická mánia alebo luteálna fáza dysforickej poruchy. 
Paroxyzmálne dysforické štádiá sú opisované pri manifestá-
cii temporálnej epilepsie a rôznych porúch osobnosti. 

Najčastejšie sa dysfória dáva do súvislosti s užívaním 
antipsychotickej liečby ako jej jatrogénny dôsledok. Preja-
vuje sa ako sťažnosti na intoleranciu liečby, averziu voči 
lieku, odmietanie liečby až celková nonadherencia. 

2.2. Koncept neuroleptickej dysfórie 
 Nepríjemný subjektívny pocit indukovaný užívaním an-

tipsychotík/neuroleptík viedol často k nedôvere voči týmto 
liekom. Prvýkrát ho identifikovali pri užívaní chlorproma-
zínu už v 50. rokoch. Tento fenómen označovali najprv 
opisne ako nežiaduce účinky správania, psychotoxicita, be-
haviorálna toxicita, syndróm neuroleptikami navodeného 
deficitu, ale mal aj iné označenia: 

• neuroleptická dysfória, 
• akinetická depresia, subjektívne extrapyramídové ne-

žiaduce účinky, 
• neuroleptický syndróm úzkosti a separácie, 
• neuroleptikami vyvolaná psychická indifrentnosť. 

Zahŕňali psychické, behaviorálne a mentálne nežiaduce 
účinky, ktoré sa mali dať odlíšiť od somatických a neuro-
logických. Niektoré tieto účinky nadhodnocovali a zapo-
čítavali aj zriedkavé paradoxné zhoršovanie priebehu psychó-
zy, viditeľné počas počiatočného užívania antipsychotík, 
napr. fenothiazínom vyvolaná dekompenzácia (Collins, 
1996).  

Iné koncepty brali do úvahy širšie súvislosti a opisovali 
nielen afektívne, ale aj kognitívne a postojové aspekty dys-
fórie. 

Termín neuroleptická dysfória, neuroleptická úzkosť 
a neuroleptická anhedonia sa už zaraďovali medzi afektívne 
poruchy. Bolo však potrebné zobrať do úvahy hlavne „mo-
tivačné“ a kognitívne ťažkosti, ktoré pacienti vyjadrovali. 
Do konceptu sa začali zahŕňať rôzne subjektívne nežiaduce 

účinky antipsychotík, ako mierna akinézia alebo subklinické 
formy akatízie. 

Množstvo existujúcich nejasností v koncepte neurolep-
tickej dysfórie doposiaľ stále vedie k nekonzistentnosti po-
žívania tohto termínu, rozdielnym postojom a v konečnom 
dôsledku aj neadekvátnej liečbe (Awad, 2005). 

2.3. Definícia a klinická charakteristika 
Existujú tri potenciálne zdroje subjektívneho distresu pri 

psychóze: 

• Úzkosť, strach a depresia spojené s pozitívnymi a nega-
tívnymi symptómami. 

• Pocity dyskomfortu vyplývajúce z nežiaducich účinkov 
ako sú zvýšená rigidita, tremor a akatízia. 

• Vážne obavy z nedostatku pociťovania radosti pri uží-
vaní antipsychotík. 

Všetky tieto prejavy však vyplývajú len zo subjektívne-
ho hodnotenia a zatiaľ nemožno na ich základe stanoviť 
presnú diagnózu, preto tu vyvstala veľká diskusia o pres-
ných diagnostických kritériách. 

V 70. rokoch sa objavili prvé pokusy stanoviť presnú de-
finíciu a vychádzali z premisy „behaviorálnej toxicity“ cha-
rakterizovanej takým psychofarmakologickým pôsobením, 
ktoré vyvoláva podstatné zmeny v správaní a fungovaní 
prostredníctvom alterácie perceptuálnych a kognitívnych 
funkcií, psychomotorických prejavov alebo intrapsychic-
kých procesov jedinca, kedy interferujú alebo limitujú jeho 
kapacitu fungovania a ohrozujú je fyzický wellbeing (Voru-
ganti, 2001). 

V nasledujúcich rokoch sa hodnotenie pacienta stalo 
podstatným v globálnom hodnotení a identifikácii dysfórie. 
Všeobecne sa pokladali za dysforických tí pacienti, ktorí sa 
pravidelne sťažovali na nežiaduce účinky lieku, cítili sa zle, 
alebo sa neustále dožadovali zníženia dávky či prerušenia 
liečby (Awad, 2004). 

V 90. rokoch definovali neuroleptickú dysfóriu ako 
„všeobecný pocit nepohody, ktorý má pacient pri liečbe an-
tipsychotikami“. Vznikol konsenzus v tom, že: 

• Neuroleptická dysfória je subjektívny pocit neakcepto-
vania „dyslike“ antipsychotík, psychiater nemusí spo-
zorovať žiadne vonkajšie prejavy distresu a spolieha sa 
len na odpovede pacienta. 

• Skúsenosť súvisí priamo s farmakologickými účinkami 
a vyskytuje sa aj v rámci terapeutickej dávky, môže sa 
manifestovať už po jednotlivom užití antipsychotika. 

• Všeobecná, individuálne pozorovateľná skúsenosť 
s liečbou, ktorá sa nedá kategorizovať ako poruchy ná-
lady, kognitívnych funkcií a správania. 

Na potvrdenie neuroleptickej dysfórie a ostatných konko-
mitantných fenoménov je stále potrebné naďalej viesť výskum 
a získavať nové vedomosti, aby došlo k ich zjednoteniu.  

V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje na akatíziu, parkin-
sonské symptómy, afektívne poruchy stredné a ťažké, vysky-
tujúce sa počas psychotickej epizódy a antipsychotickej tera-
pie a ich odlíšenie od syndrómu demoralizácie, pseudodepre-
sie a postpsychotickej depresie (Addams, 2009, Ohno, 2010). 
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2.4. Prevalencia a podmieňujúce faktory 
Dysforické reakcie sa opisujú počas rôznych klinických 

podmienok a ich prevalencia je medzi 5 až 40 %. Rôzne va-
riácie výskytu sa spájajú s viacerými faktormi. 

Faktory súvisiace s liečbou. Dysfória bola pozorovaná 
častejšie pri tzv. viacpotentných antipsychotikách ako halo-
peridol, teda pri liekoch s predominantným D2 blokujúcim 
efektom, vysokými dávkami a ďalšími neurologickými prí-
znakmi ako akinézia a akatízia. 

Faktory súvisiace s chorobou. Podskupina pacientov 
s neparanoidným typom schizofrénie, s miernejším psycho-
patologickým skóre pri baseline, pacienti s nízkou hladinou 
homovanilínovej kyseliny v moči, alebo tí, u ktorých sa pre-
javil len malý terapeutický efekt v prvých týždňoch liečby, 
sú omnoho náchylnejší na vznik dysfórie. Pacientov vek 
a dĺžka neliečenej psychózy nemajú väčšiu úlohu pri sub-
jektívnej odpovedi. 

Osobnostné faktory. Extrovertovaný typ osobnosti 
a podráždenie autonómneho systému, ktoré sa prejaví zvý-
šenou frekvenciou pulzu v prvých dvoch týždňoch liečby, 
tak isto významne súvisí so vznikom dysforických reakcií. 

Enviromentálne faktory. Aj experimentálne zvieratá 
vykazujú dysforické reakcie, ktoré pozorujeme ako emocio-
nálnu defekáciu. Tie súvisia so zvýšeným podráždením 
a líšia sa od bežného správania zvierat v ich domácom pro-
stredí. Doposiaľ sa však neskúmal klinický význam týchto 
pozorovaní. 

2.5. Čo spôsobuje neuroleptickú dysfóriu? 
 Nálepka neuroleptickej dysfórie nesie v sebe tvrdenie, 

že nežiaduce skúsenosti nevyhnutne musia súvisieť s neuro-
leptickou liečbou, čo sa považuje za kauzálne spojenie. Teo-
reticky existujú 3 možné mechanizmy, ktoré vysvetľujú dy-
namiku neuroleptickej dysfórie: 

Model sústredený na liečbu - považuje neuroleptiká za 
výlučne zodpovedné za jej vznik. Dôkazy na podporu tejto 
teórie pochádzajú z množstva rôznych techník, vrátane ex-
perimentálnych štúdií o správach a sebahodnotení od pa-
cientov, z klinických štúdií, epidemiologických dát a expe-
rimentálnych prác na zvieratách. Niektorí výskumníci do-
konca tvrdia, že výskyt afektívnych výkyvov dramaticky 
narástol práve po uvedení modernej antipsychotickej liečby. 

Model choroby, ktorý vychádza z toho, že dysfória je in-
tegrálnou časťou samého chorobného schizofrénneho proce-
su a antipsychotická liečba je len jej približným nástrojom 
na vypuknutie latentných afektívnych zmien. Vychádza 
z biologického modelu schizofrénie na základe dopomíno-
vej teórie a hedonickej homeostatickej dysregulácie. Ale zá-
znamy o výskyte neuroleptickej dysfórie aj pri nepsychotic-
kých ochoreniach liečených antipsychotikami tento feno-
mén nepotvrdzujú. 

Interakčný model zdôrazňuje význam vulnerability pa-
cienta i neuroleptickej liečby v procese manifestácie neuro-
leptickej dysfórie. Hoci úloha antipsychotickej liečby pri 
spôsobení dysfórie bola adekvátne skúmaná, výsledky sú 
zatiaľ veľmi rozporuplné a kontroverzné. Stále viac sa zdô-
razňuje význam individuálnych neurobiologických odliš-
ností pacientov. 

2.6. Psychodynamické aspekty  
 Psychodynamické aspekty prvýkrát opísal v 60. rokoch 

Sarwer-Froner. Postoj pacienta k liečbe sa v jeho vysvetle-
niach považuje za kruciálny. Tvrdí, že terapeutický efekt 
neuroleptík závisí od spôsobu, ako pacient integruje psycho-
farmakologický profil lieku do svojej celkovej situácie. 
Chemicky odstráni alebo interferuje aktivity pacienta 
a použije ich ako ochranu proti nevedomým konfliktom. 
Pacienti, ktorí príjmu liečbu od začiatku, ju potom znášajú 
veľmi dobre. Tí, ktorí liek prijímajú ako zlý, sú náchylnejší 
na nežiaduce a paradoxné reakcie. Tieto ich hodnotenia pri-
jímajú aj ostatní pacienti, vzniká efekt echa a vytvára sa 
všeobecný konsenzus medzi dysforickými respondérmi na 
základe interakcie s „psychotickým ekvilibriom“. 

2.7. Patofyziológia neuroleptickej dysfórie 
 V posledných 25 rokoch sa základný vedecký výskum 

orientoval viac na neurobiologické mechanizmy zahŕňajúce 
efekt radosti i dysforické reakcie pri rôznych psychotrop-
ných liekoch. S rozvojom neurozobrazovacích metód a mo-
lekulovej genetiky sa opäť diskutuje o mediačných mecha-
nizmoch.  

2.7.1. Neuroanatomické aspekty 
 Neuroanatomické aspekty stále vychádzajú z biologic-

kej podstaty systému odmeny ako sprostredkovateľa subjek-
tívnej odpovede na lieky. Na jej základe dôjde buď k zá-
vislosti od lieku alebo k averzii k nemu. Za zásadné sa po-
važujú mediálne štruktúry predného mozgu a ich spojenie 
s ventrálnou tegmentálnou areou a ďalej s bázou predného 
mozgu. Neurálny substrát pre systém odmeňovania a radosti 
sa tvorí v dopamínovom systéme v mezokortikolimbickej 
časti mozgu. 

Kľúčové komponenty mozgu: 

• Ventrálna tegmentálna area – miesto dopaminergických 
buniek (mezotelencefalický dopamín). 

• Báza predného mozgu – nucleus accumbens, tubercu-
lum olphactorium. 

• Frontálny kortex. 
• Amygdala.  
• Stredná časť predného mozgu.  

Nucleus accumbens má 2 časti: centrálne striatálne jadro 
a limbickú schránku, ktorá je bohatá na dopaminergické ne-
uróny. Neuroleptiká využívajú pôsobenie na obe časti, aty-
pické účinkujú predominantne na jadrovej časti a produkujú 
neurotensin, potvrdený Fos imunoreaktívnymi štúdiami. 

2.7.2. Neurozobrazovacie metódy 
Súčasný výskum sleduje 2 línie experimentálnych prístupov: 

1. Manipuláciou dopamínu v nigrostriatálnej oblasti – vy-
volaním deplécie pomocou paraamino-tyrozinu (AMPT). 

2. Sledovaním okupancie dopamínových receptorov pri 
užívaní nových i starých antipsychotík. 

Vorugantimu (2001) sa podarilo vyvolať cielene dysfo-
rické reakcie aj u jedincov, ktorí neužívali žiadnu liečbu 
manipuláciou dopamínovej aktivity v komplexe striatum - 
nc. accumbens a potvrdiť tak priamu spojitosť dysfórie s väz-
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bovosťou na receptory. Výsledky tiež demonštrovali indivi-
duálnu variabilitu dopamínovej aktivity v nigrostriatálnom 
komplexe, kedy sa vôbec po prvýkrát potvrdilo, že nie 
u každého pacienta dôjde k rozvoju dysfórie. V štúdii s AMPT 
sa vulnerabilnými stali tí s nízkou bazálnou hladinou dopa-
mínu, ktorí užívali silné D2-antagonisty. 

Deplécia dopamínu súvisí aj s kaskádou symptómov 
afektívnych, kognitívnych, psychologických i motorických. 
Tieto sa môžu vyskytnúť už do niekoľkých hodín. 

Ďalšia línia použila PET štúdie na meranie relatívnej 
okupancie dopamínových receptorov. Zatiaľ najpreskúma-
nejší sú pacienti liečení risperidonom a olanzapínom (Ru-
hrmann, 2007, Bobes, 2003). Čím vyššia je okupancia re-
ceptorov, tým vyšší je výskyt dysforických reakcií. 

Nové štúdie sledujúce dynamický proces blokády recep-
torov potvrdzujú čoraz väčší význam aj D4-receptorov, ako 
aj komodulačný efekt sérotonínu, acetylcholínu a noradre-
nalínu na dopamínergický systém (Lafuente, 2008). 

2.7.3. Neurochemické aspekty 
 Aj tieto vychádzajú zo základného predpokladu, že 

hlavnú úlohu tu má dopamín a jeho regulácia pri pocitoch 
radosti. Zvýšená dopamínová aktivita v mezolimbickom 
systéme je spojená so zážitkom radosti, kým znížená dopa-
minergická aktivita je spojená s nepríjemnými a dysforic-
kými pocitmi. 

Moderné zobrazovacie metódy, špeciálne na poli recep-
torovej kvantifikácie, vyvíjajú snahu priamo vizualizovať 
dynamiku synáps a hľadať priame koreláty s klinickými 
udalosťami. Tieto štúdie našli priame spojenie medzi väz-
bovým potenciálom kortikálnych D2-receptorov a depre-
sívnymi reakciami. Pri cielenom výskume sa našla súvislosť 
medzi dysrupciou katcholamínergických funkcií a dysfóriou 
a podávaním AMPT. Štúdia tiež odhalila inverzný vzťah 
medzi preexistujúcou striatálnou dopamínovou aktivitou 
a dysforickými reakciami. Tí, u ktorých sa preukázala zní-
žená dopamínová aktivita už pred začatím užívania antipsy-
chotík alebo AMPT, vykazovali závažnejšie dysforické re-
akcie, znižovali hedonickú kapacitu a narúšali závažnejšie 
fyzické funkcie.  

2.7.4. Farmakogenetické aspekty 
 Posledný výskum poukazuje aj na to, že nielen recepto-

rový profil antipsychotika a jeho blokáda dopamínu majú 
dôležitú úlohu pri vzniku dysfórie. Výrazný vplyv má aj 
vnútorná vulnerabilita jedinca. Opisujú sa intra- a interindi-
viduálne odlišnosti neurotransmisie a uplatňuje sa princíp 
individuálnej predispozície (Baltieri, 2009). 

Úloha genetických faktorov, variácie transportérových 
génov podmieňujú charakter a kolísanie subjektívnych od-
povedí na liečbu. Je jasné, že sekvenčné rozlíšenie týchto 
génov by mohlo diktovať neurochemickú jedinečnosť a pre-
dispozíciu na hedonickú dysreguláciu. Genetický výskum 
potvrdil spoločný polymorfizmus zahŕňajúci dopamínový 
receptor D4 (DRD4), dapamínový transportér (DAT), pro-
motérsku oblasť sérotonínových receptorov (5HTTLPR), 
katechol-o-metyltransferáza (COMT) tiež prispieva k varia-
bilite zmien dopamínergickej aktivity a ovplyvňuje aj osob-
nostné charakteristiky (Lafuante, 2008). 

Deficit D3- a D4-receptorov u knokautovaných myší 
odhalil znížené úzkostné reakcie a zníženú lokomotorickú 
supersenzitivitu na etanol, kokaín a metamfetamín a posky-
tol tak zatiaľ nepriamy dôkaz o význame genetických fakto-
rov pri subjektívnych odpovediach na liečbu (Lee, 2009). 

2.8. Neuroleptická dysfória a klinické štúdie 
 Súčasný výskum je zatiaľ stále nepostačujúci, chýba 

veľké množstvo dát, výsledky sú doposiaľ nekonzistentné 
a stále vychádzajú z prvých štúdií v 70. rokoch, a to charak-
terom nekontrolovaných a všeobecne opisných. 

Singh a Minth už r. 1973 uviedli výsledky výskytu dys-
fórie pri 6-mesačnom sledovaní dynamiky a kinetiky terapie 
haloperidolom. Pravdepodobne išlo o vôbec prvú štúdiu za-
oberajúcu sa výskytom depresívnych reakcií u schizofre-
nikov. Jej výsledky sa však ukázali ako dosť nepriaznivé 
pre dobré klinické vyústenie. 

V ďalšej štúdii v akútnej fáze schizofrénie sledovali pa-
cientov, ktorí užívali chlorpromazín alebo haloperidol. Až  
u 44 % pacientov sa objavili dysforické reakcie a súviseli 
s typom medikácie, ale aj formy extrapyramídových symptó-
mov. Potvrdila sa aj prediktívna hodnota dysforickej reakcie. 

Van Puten (1984) v ďalších štúdiách s chlorpromazínom 
zistil asi 40 % výskyt dysfórie a všimol si, že táto viedla 
k ďalšiemu odmietaniu liečby, zhoršenej kompliancii a o-
vplyvňovala celkovú prognózu a vyústenie ochorenia. 

Štúdie v 80. rokoch sa sústredili na vzťah dysfórie 
a nonkomplinacie s liečbou, potvrdili výsledky prvých dát 
a zistili, že dysfória súvisí aj s typom liečby. 

Zhoršenú komplianciu i slovné sebahodnotenia pri lieč-
be bolo potrebné objektivizovať, a tak začali vznikať prvé 
dotazníky hodnotiace negatívne subjektívne odpovede. Pr-
vým validizovaným dotazníkom sa stal Drug Atitude Inven-
tory (DAI): Súbor hodnotiacich postojov k užívaniu liekov. 
Začala sa postupne sledovať kvalita života, spokojnosť 
s liečbou, možný vplyv antipsychotickej liečby na suicidál-
ne správanie. Mnohé štúdie poukázali na neuroleptickú dys-
fóriu - ako na možné chýbajúce spojenie v komorbidite me-
dzi schizofréniou a závislosťou od rôznych substancií. Mno-
hé štúdie sa bazálne orientovali na hľadanie korelácie medzi 
jednotlivými subškálami PANSS a jeho celkovým skóre. 
Negatívna korelácia sa potvrdila medzi pozitívnou subšká-
lou, všeobecnou subškálou a celkovým skóre. Najvýznam-
nejšou však bola negatívna korelácia medzi výskytom neu-
roleptickej dysfórie a položkami depresie a náhľadu.  

2.9. Meranie neuroleptickej dysfórie 
 Počas dlhých rokov existovalo množstvo rôznych poku-

sov, ako zhodnotiť a zmerať, či presnejšie kvantifikovať, 
subjektívne výpovede pri hodnotení odpovede na neurolep-
tickú liečbu. Využívali sa rôzne škály na hodnotenie dysfó-
rie, ktoré sa rôznili v účele, dĺžke, obsahu, časovom ohrani-
čení i samotným spôsobom administrácie. Väčšina škál zos-
tala pomerne krátka, odpovede v nich sa snažia dávať pa-
cienti, čo pomáha pri senzitívnejšom hodnotení drobných 
rozličností a subjektívnych pocitov pri odpovedi na liečbu. 

Existujú škály, ktoré sa priamo sústreďujú len na subjek-
tívny efekt lieku, zvlášť ihneď po jednorazovom podaní, sú 
to škály Addiction Research Center –ARCI od autora Haer-
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tzena (1965) a Profile of Mood States – POMS od Mc Naira 
(1992). 

Na dlhodobé dôsledky podávania, postoje voči terapii, 
adherenciu k liečbu a psychosociálne fungovanie sú zame-
rané 3 hlavné škály: 

• Drug Attitude Inventory – DAI od Awada (1993). 
• Rating of Medication Influences – ROMI od Weidena 

(1994). 
• Personal Evaluation of Transitions in Treatment- PE-

TiT od Vorugantiho a Awada (2002).  

Vyprofilovali sa ďalšie bližšie špecifikované škály za-
merané na liečbu len neuroleptikami a na selektované po-
ložky ako skrátená forma z existujúcej škály BPRS: 

• Subjective Wellbeing on Neuroleptic Medication - SWN 
od Nabera (2002). 

• Dysphoric Responses Index – DRI od Singha a Kaya 
(1978).  

 Stále veľké množstvo štúdií využíva aj vizuálne analó-
gové škály VAS kvôli ich jemnej validite. Aj po 30 rokoch 
výskumu je stále najvyužívanejšou metódou populárna tech-
nika jednoduchej, priamej a presne ohraničenej otázky, na 
ktorú sú možné len 2 odpovede: „Páči sa mi to, som spokoj-
ný“ alebo „Nepáči sa mi to, nie som spokojný“. Takéto hod-
notenie potom považuje dysfóriu za akúsi statickú odpoveď 
a nedokáže viac rozlíšiť jemné zmeny pacientových skúse-
ností (tab. 1). 

Tabuľka 1. Merania neuroleptickej dysfórie podľa škály 
ND (Van Putten a May, 1978, podľa Weidna, 1994). 

Výhody Nevýhody Odporúčania 
1. najglobálnejšia 
metóda, používa sa 
aj počas akútnej 
fázy ochorenia 
(napr. pri prijatí na 
hospitalizáciu) 

1. veľmi málo špeci-
fických informácií 

1. ND pravdepo-
dobne najprístup-
nejšia škála na pa-
cientovo subjektív-
ne hodnotenie 
v akútnom štádiu  

2. vyžaduje mini-
mum času „ratera“ 

2. najčastejšie 
u akútnych pacien-
tov, málo testovaná 
užitočnosť pre am-
bulantných pacientov  

2. najužitočnejšia 
pri meraní globálnej 
odpovede na liečbu, 
nešpecifická pre 
dysforické a nondys-
forické odpovede 

3. vyžaduje mini-
málny čas „rater“ 
tréningu 

3. jednotlivé položky 
príliš širokospektrál-
ne, ťažko odseparo-
vať dysfóriu od 
ostatných NÚ 

 

 

2.10. Neuroleptická dysfória a antipsychotiká 
2. generácie 

 Akcelerovaný rozvoj vývoja nových liekov za posledné 3 
dekády viedol k zavedeniu antipsychotík, ktoré ukázali nový 
model pôsobenia a mechanizmu účinku ako antipsychotiká 
prvej generácie. Hoci na prvý pohľad sa zdali ako ekvivalent-
né, nové lieky ukázali vyššiu účinnosť a boli lepšie tolerova-
né. Vykazovali priaznivejší profil nežiaducich účinkov. Ich 
pravidelnejšie používanie potvrdilo menšiu závažnosť a vý-
skyt extrapyramídových účinkov, ale aj nové metabolické a kar-

diovaskulárne nežiaduce účinky. Spolu so zavedením nových 
liekov sa vykonávali aj štúdie na výskyt neuroleptickej dysfó-
rie. Len málo z nich potvrdilo menší výskyt dysfórie u druho-
generačných antipsychotík. Tieto štúdie boli nekontrolované, 
krížové alebo dlhotrvajúce naturalistické. Nové hodnotenia 
z posledných 2 rokov ukazujú stále konzistentný trend v lep-
šej subjektívnej tolerabilite k neuroleptickej liečbe. Pri zhor-
šenej tolerabilite je však výskyt dysfórie podobný ako pri uží-
vaní prvogeneračných antipsychotík. Preto sa zjednocuje idea 
o novom výskume, ktorý by sa sústredil na vzťah výskytu 
dysfórie k nežiaducim účinkom antipsychotickej liečby. 

 

3. Je neuroleptická dysfória variantom  
extrapyramídového syndrómu? 

Súčasný výskum vychádza z 2 predominantných tém: 

• Štúdie s AMPT a neurozobrazovacie metódy potvrdzu-
jú, že dopaminergická blokáda je zodpovedná za obe - 
dysfóriu i extrapyramídové symptómy. 

• Klinické a neuroanatomické štúdie už dokážu lepšie 
rozlíšiť ich neurálny substrát a čas vzniku. 

Tieto pozorovania pomáhajú pri diskusiách o tom, ako 
presne definovať jednotlivé pojmy. Zlepšujú úroveň vedec-
kej sofistikovanosti. 

The Oxford English Dictionary definuje variant ako 
„formu alebo verziu niečoho odlišujúcu v niektorých aspek-
toch od iných foriem tej istej veci“. Neuroleptická dysfória 
by sa mala preto skôr považovať za samostatnú entitu, pre-
tože EPS je už definovaný ako presný fenomén. Na druhej 
strane prejavy dysfórie zahŕňajú také príznaky ako poruchy 
motorického systému, akinéziu, rigiditu, tremor a dystóniu, 
že sa naozaj môže považovať za variant EPS. Primárne je 
však definovaná ako subjektívna alebo psychologická od-
poveď spôsobená tou istou patofyziológiou – porušenou do-
pamínovou funkciou (Awad, 2004). 

Táto otázka však ostáva aj naďalej otvorená a kontro-
verzná. Súčasný výskum jej venuje len veľmi malú pozor-
nosť a stále neexistuje dostatočné množstvo dát, ktoré by 
aspoň čiastočne dokázali podať odpoveď. Skôr sa hovorí 
čoraz viac o vzájomnom prepojení patofyziológie neurolep-
tickej dysfórie a abúzu rôznych psychoaktívnych látok, kto-
ré predstavujú pravdepodobne ten istý chorobný proces 
(Awad, 2004). 

Voruganti (2006) v hodnotiacej prehľadovej práci vy-
chádza z predpokladu kritikov konceptu neuroleptickej dys-
fórie, ktorí ju považujú iba za psychologický nežiaduci úči-
nok a trivializujú ich za variant EPS. Preto sa snaží vyjasniť 
tento vzťah. Preštudoval všetky dostupné klinické, inter-
venčné, neurozobrazovacie i základné vedecké poznatky za 
10 rokov. Neuroleptickú dysfóriu ako variant EPS považuje 
za zjednodušený a špekulatívny koncept. Vychádza z poz-
nania, že subjektívne negatívne odpovede sa vyskytujú do 
4-6 hodín od užitia medikácie, kým akútna dystónia vzniká 
do 24 hodím a parkinsonizmus až po 5-7 dňoch. Za primár-
nu príčinu neuroleptickej dysfórie určuje porušenú dopamí-
novú funkciu v oblasti nucleus accumbens, kým vyvolanie 
EPS súvisí s blokádou D2-receptorov v nigrostriatálnom 
systéme. 
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 Odpoveď na otázku stále nie je jednoznačná, pretože 
doposiaľ sa realizovalo veľmi málo klinických i experimen-
tálnych štúdií, sú medzi nimi obrovské časové rozdiely, iné 
technické možnosti a neskúma sa výskyt dysfórie aj za 
iných okolností než pri užívaní antipsychotík. 

 

4. Neuroleptická dysfória v českej 
a slovenskej odbornej literatúre 

 Prehľad odbornej literatúry za posledných 30 rokov ne-
priniesol požadované odpovede na túto otázku. S rozvojom 
depotných antipsychotík v 80. rokoch zaznamenávali psy-
chiatri vyšší výskyt nežiaducich účinkov v súvislosti s poru-
chami autonomného nervového systému a rôznymi formami 
extrapyramídového syndrómu a zhoršenú kvalitu života. Pr-
vé náznaky hľadania súvislosti kvality života a výskytu ne-
žiaducich účinkov sa objavujú v sledovaniach prof. Švestku 
v 70. rokoch, a to pri užívaní flupenthixolu a perfenazínu 
(Švestka a spol., 1972, Švestka a Nahunek, 1980).  

 Existuje len jediná štúdia, ktorá priamo sledovala vý-
skyt depresie a dysforických reakcií pri užívaní antipsycho-
tík. V otvorenej štúdii sledovali 469 pacientov so schizofré-
niou, ktorí užívali profylakticky depotné alebo dlho účinku-
júce antipsychotiká, flufenazín enantát a dekanoát, flupen-
thixol dekanoát, pimozid, thioridazín retard a klorotepín 
(Švestka a Nahunek, 1981). Priemerná dĺžka užívania lieku 
bola 157,4 dní. Liekmi navodené nežiaduce účinky sa vy-
skytli u 21,1 % pacientov. Štúdia skúmala aj súvislosť vý-
skytu extrapyramídových nežiaducich účinkov a afektív-
nych reakcií. Dysforické reakcie vykazovalo 9,6 % pacien-
tov, signifikantne menej častejšie pri aplikácii flupenthixolu 
dekanoát a thioridazin retard oproti ostatným preparátom, 
hlavne flufenazínom. Od začiatku liečby nevykázalo žiadne 
afektívne komponenty 84 % pacientov. R. 1980 sledovali 
psychiatri v Brne vzťah medzi výskytom extrapyramído-
vých príznakov a vznikom tenzie, úzkosti a akinézie pri 
užívaní klotiapínu a perfenazínu. Výsledok však ovplyvňo-
vala rôzna intenzita symptómov schizofrénie a potvrdila 
významnú intraindividuálnu variabilitu (Rodová, 1971). 

 V nasledujúcich rokoch sa téma neuroleptickej dysfórie 
vytratila zo sféry záujmu psychiatrov, vychádzala aj z celo-
svetového trendu a prepokladu, že nové antipsychotiká vý-
skyt nežiaducich reakcií zminimalizujú a viac menej popie-
rala celý koncept neuroleptickej dysfórie. Konkrétnej téme 
dysfórie sa venujú iba 2 prehľadové články z r. 2007  
a 2011, ktoré sa zameriavajú na krátke priblíženie tejto témy 
výberom zo svetovej odbornej literatúry (Balážová, 2011; 
Racková a Janu, 2007). 

 

 Záver 
 Všeobecne sa téme dysfórie v odbornej literatúre venuje 

len málo pozornosti. Existuje veľa zdrojov hodnotiacich 
všeobecne kvalitu života pacientov so schizofréniou, zná-
šanlivosť, či bezpečnosť liečby. Po prvých konceptoch z 50. 
a 60. rokov sa prvé konkrétnejšie pozorovania objavujú až 
koncom 90. rokov s nástupom nových atypických antipsy-
chotík. Veľká časť výskumov pochádza od Awada a Voru-
gantiho, ktorí sa snažili detailnejšie preskúmať koncept neu-
roleptickej dysfórie v klinickej praxi a potvrdiť ho aj zobra-

zovacími metódami. V polovici tohto desaťročia však záu-
jem o výskum dysfórie klesá a v posledných rokoch sa len 
málo autorov zaoberá konkrétnym výskytom dysfórie pri 
užívaní novších antipsychotík. Za posledných 5 rokov exis-
tujú len izolované údaje a začínajú sa realizovať prvé kli-
nické štúdie s atypickými antipsychotikami s rôznym recep-
torovým profilom.  

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