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NEUROTICKÉ PORUCHY 

  symptomatika, etiologie a terapeutické ovlivnění (psychoterapie) 

 druhy neuróz: úzkostné a fobické, obsedantně-kompulzivní, disociační, somatoformní, reakce na stres 

 

Termín „neuróza“ poprvé použil W. Cull v roce 1780, dnes je tento pojem kritizován, ale jeho používání přetrvává. 

MKN 10 užívá „ neurotická porucha“ a DSM IV „ úzkostná porucha“. 

 

Neurotické poruchy (podle MKN 10)  

Nadřazený termín pro větší skupinu chorob, pro které jsou charakteristické určité symtomy (vizneurotické příznaky), 

ze kterých dominují pocity úzkosti. 

Rozdělení na neurastenické (tělesné symptomy) a psychastenické (psychické příznaky – úzkost). Jde o obranné 

mechanismy (dodnes vychází z Freuda). 

 

o Pod  neurotické poruchy jsou zařazovány: 

neurózy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy  

 

Jedná se o funkční psychické poruchy, které jsou ve velké míře psychosociálně podmíněné a projevují se 

specifickými psychickými i somatickými příznaky (dominující společný symptom – pocit úzkosti) není nález v oblasti 

nervové či v organickém systému. 

 Etiologie 

 Multifaktoriální, společný vliv (podíl) jak biologických faktorů, tak  psychosociálních 

a) vrozené dispozice (dědičnost polygeního typu): 

-  geneticky podmíněné dispozice k nadměrné pohotovosti reagovat úzkostnými projevy (vrozené temperamentové 

znaky, stabilita psychických reakcí a funkcí vegetativního systému, individuální rysy prožívání 

-  porucha regulace neurotransmiterových systémů, díky čemu se zvyšuje sklon k úzkostnému jednání.  

-  odchylky genetické informace, které se mohou projevit ve změně mozkových funkcí (bylo potvrzeno vyšetřením 

magnetické rezonance či vyšetřením PET) 

  

-  rizikový faktor: funkční nezralost CNS 

 

b)  vlivy vnějšího prostředí  
-  sociokulturní prostředí, způsob sociálního učení, zkušenosti se stresovými situacemi 

–  může být subjektivní  

 

Způsob zpracování různých zátěží ovlivňuje:  

  aktuální psychický stav člověka a jeho zkušenosti a individuální vlastnosti 

  aktuální a minulá sociální situace, sociální role  

 (podstatný je vliv zpětné vazby, která často udržuje maladaptivní reakce (zpětné posilování neur. projevů, např. u 

poruch řeči, tiků, obsedantního chování 

  aktuální somatický stav člověka  

 

Prognóza je příznivější pokud vznikly neurotické p. následkem zjevné závažné vnější zátěže, jinak pokud jde spíše o 

vrozené dispozice jsou terapeuticky hůře ovlivnitelné. 

 

U lidí, kteří v raném dětství zažili několikrát neurotickou situaci, je pravděpodobnost rozvinutí neurózy zvýšená. 

 

NEUROTICKÉ PŘÍZNAKY: 

1) Psychické symptomy :  

a) poruchy emocí - strach, fobie, úzkost, napětí, ohrožení, deprese 

-  dochází k narušení subjektivního (emočního) prožívání, čímž se mohou měnit i fyziologické reakce, uvažování a 

chování 

- objevuje se pocit ohrožení, dysforie ( pocit napětí, strachu, úzkosti) to vyvolává obranné mechanismy, které jsou ale 

maladaptivní 

 

b)  nápadnosti v chování 

-  chování může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje sociální normy, není porušeno hodnocení reality a většinou si 

odlišnost svých projevů uvědomuje, není postiženo jádro osobnosti 

- snížená výkonnost a životní energie, omezení radosti ze života 
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c)  poruchy myšlení  

–  obsese, poruchy hodnocení a sebehodnocení (velmi nízké), nadměrné obavy z kritky či odmítnutí 

d)  poruchy paměti  

e)  poruchy koncentrace , snadná unavitelnost 

f)  porucha autoregulace, kompulze (nutkavé jednání) 

g) poruchy spánku (somnabulismus, somnalokvie, noční děsy (už i poruchy vědomí) 

h) poruchy socializace - problémy v kontaktu s lidmi, tendence k izolaci v důsledku obav z odmítnutí 

 

2) Somatické symptomy:  

- pocity horka, chladu, bušení srdce, bolesti hlavy, kolapsy, třes, bolest, poruchy zažívání (poruchy příjmu potravy: 

anorexie, bulimie, pica – podivné chutě)  

- poruchy vyměšování (eneuróza , enkoporéza) 

- poruchy řeči: koktavost, mutismus (elektivní, absolutní,..) 

 

 Tiky:   

-  různé zvukové a pohybové projevy, které přinášejí člověku určité momentální uvolnění napětí 

-  někdy se stávají reziduem předchozí fáze neurózy 

- v akutní situaci jsou velké a bizardní 

- často součást neurologických poruch ( turnerův syndrom) 

 

1.  ÚZKOSTNÉ PORUCHY 

- různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím 

- objevují se buď v záchvatech nebo jako setrvalý stav 

- jde o chronickou nerealistickou úzkost, která je vyhrocená do akutních atak úzkosti a paniky 

- napětí, neklid podrážděnost, nelze se soustředit 

- pocit vlastního selhání a neúspěchu, poruchy spánku, únava 

- někdy se vyskytuje společně s depresí 

 

úzkost: nepříjemný emoční stav, stav připravenosti na nebezpečí, jde o stresovou reakci, bez konkrétního obsahu 

strach: emoční a fyziologická reakce na konkrétní nebezpečí, různého stupně (od mírné nervozity až k hrůze a 

panice) 

spontánní úzkost, spontánní záchvat paniky: objeví se náhle bez zjevné příčiny 

fobie:  týká se konkrétních situaci , objektů, kterých se běžně lidé nebojí 

anticipační úzkost: rozvinutí strachu při očekávání ohrožující situace 

 

1. 1 FOBICKÁ ÚZKOSTNÁ PORUCHA 
–    silný strach z věcí a situací, kterých se normálně nebojíme 

- způsobuje významné omezení života – fobie, duševní porucha, kdy strach často přechází v paniku 

- vyhýbání se určitým situacím, očekávání těchto situací vyvolá anticipační úzkost 

- člověk si uvědomuje nepřiměřenost strachu 

- 3 hlavní skupiny fobií: 1) agorafobie 

                                            2) sociální fobie 

                                            3) specifické fobie 

Výskyt: Méně než 1% v populaci. 

 

 Agorafobie F40.0 

- strach z veřejného prostranství, davu, z opuštění domova, z obchodů, dopravních prostředků,… 

- úzkost je vyvolána přítomností fobického podnětu i vzdálením se z místa bezpečí 

- vyhýbavé chování, jsou rádi doma (ne vždy), nebo když jsou s někým 

- předpokládají, že pokud neuniknou, vznikne katastrofa - omdlí, zkolabují, častěji se objevuje u žen 

- s agarofobií bývají také spojené vtíravé myšlenky a pocity depersonalizace 

 

 Etiopatogeneze:  

- většinou jde o naučenou reakci, málokdy se vytvoří jedinou traumatickou zkušeností 

-  u 70-90% se s agorafobií objevuje panická porucha a depresivní porucha (40-80%), ale také se specifickými fobiemi, 

sociálními fobiemi, obsedantně – kompulzivní poruchou 

Průběh :  

- obvykle se objevuje na počátku 30.roku, zřídka po 45.roce 

- chronický a vlnovitý, u 30-40% plně ustoupí, 10-20% plně invalidizuje 
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.  u této poruch je riziko sebevražedného jednání, abúzu alkoholu, drogy 

  

  Léčba:  

Psychoterapie: KBT – edukace, kognitivní konstrukce, expozice obávaným situacím 

Postup expozice in vivo:  

- opakované konfrontace (musí zůstat tak dlouho, dokud se jeho úzkost nesníží)- je potřeba zažít pocit úlevy z poklesu 

úzkosti 

- nutné je vysvětlit časový průběh úzkosti  

- vypracuje se hierarchie situací, kterých se bojí 

- důležitá je také odměna za úspěšný pokus 

- trénuje se zvládání strachu a navození sebekontroly 

             

Užívají se i antidepresiva, která ale nemění vyhýbavé chování 

 

 Sociální fobie F40.1 

- strach a vyhýbání se situacím, v nichž může být člověk pozorován a posuzován druhými 

- strach z vystupování, pití či jezení před druhými, ze setkání s neznámými lidmi, z telefonování apod. 

- je přesvědčen, že ostatní si všímají jeho potíží a podle toho ho hodnotí 

- objevuje se silná anticipační úzkost 

- bývá málo diagnostikována, protože pacienti se stydí a nevyhledávají odborníka 

- pokud není léčena, může dojí k vyřazení jedince ze života 

 

Etiopatogeneze:  

-  dysfunkce serotogeního, noradrenergního, dopaminergního systému, předpokládá se genetická podmíněnost 

-  často se vyskytuje s jinými úzkostnými a depresivními poruchami 

      Průběh:  

nejčastější vznik 12-20let, je chronický a závažnost kolísá 

      

 Léčba : KBT: učí se strategie chování postupnou expozicí 

- edukace o sociální fobii a léčbě- kognitivní konstrukce – učí se proměnit katastrofické myšlenky na adaptivnější 

kognice 

- cvičné podmínky – nácvik sociálních dovedností a pak reálné situace 

-  expoziční léčba 

 

 Specifické fobie F40.2 

- iracionální strach z konkrétního objektu nebo situace – nejčastěji ze zvířat, klaustrofobie (uzavřené prostory) a 

akrofobie (z výšek) 

- člověk ví o iracionalitě, ale nepomáhá mu to zbavit se stresu, nastupuje tak vyhýbavé chování nebo panická úzkost 

- často se přidružuje sekundárně strach ze smrti, ztráta sebekontroly, zbláznění se 

- dříve byly klasifikovány podle označení specifického objektu (zoofobie, entomofobie-hmyz,…) 

- dnes skupiny: 1. fobie ze zvířat 

                             2. fobie z přírodních živlů 

                              3. z krve, injekce, zranění 

                              4. Z určitých míst ( výtahů,..) 

                              5. jiné typy fobií 

- vznik obvykle v dětství a adolescenci 

 

Etiopatogeneze: naučená reakce, nepříjemný zážitek v dětství, udržuje se vyhýbavé chování 

 Průběh: některé fobie v dospělosti spontánně vymizí, oslabí se, jen málo jich prograduje 

     

 Léčba: KBT – expoziční terapie 

 -  zaplavení – pacient je konfrontován rovnou s nejtěžší situací, aby se vyprovokoval maximální strach je účinné a 

rychlé 

- systematická desenzibilace - (u dětí), zprvu  navození relaxovaného stavu pak konfrontace)                                                                     

- HYPNÓZA 

1.2  JINÉ ÚZKOSTNÉ PORUCHY 

 Panická porucha F41.0 
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- opakované záchvaty masivní úzkosti (paniky), které nejsou omezeny na žádnou určitou situaci, nelze je předvídat 

- záchvat: náhlý rozvoj intenzivního strachu, pocit ztráty kontroly 

- objevují se i tělesné příznaky: bušení srdce, bolest hrudi, pocity dušení, závratě, pocit neskutečnosti (depersonalizace, 

derealizace) 

- úzkostné myšlenky – strach z omdlení, smrti, ztráty sebeovládání, zešílení 

- ataka trvá několik minut – 5-30, ale může trvat i dvě hodiny, poté se objeví třes, napětí, vyčerpání nebo uvolnění, 

letargie 

- navazuje anticipační úzkost 

 

- lehká panická ataka - dosahuje maxima v několika málo minutách 

- nejsou vyvolány tělesnou poruchou, organickou duševní poruchou a ni jinými duševními poruchami 

- střednětěžká panická porucha F41.00 – alespoň 4 panické ataky v období čtyř týdnů 

- těžká panická ataka F 41.01 – 4 panické ataky za týden v průběhu čtyř týdnů 

 

Výskyt: 

- Obvykle začíná mezi 15 a 24rokem, 2.vrchol je mezi 45. A 54.rokem 

- 2krát více se objevuje u žen 

 

Etipatogeneze 
–   genetická komponenta 

-  výsledek řady biologických abnormit ve struktuře a funkcích mozku 

-  psychologické teorie: biologické faktory jsou druhotné, jde ostrach z opuštění a zároveň připoutání k druhé osobě 

     Průběh : bez léčení až 40% chronifikuje, objevuje se sebevražedné jednání 

Léčba: KBT  

– edukace o panické poruše a stresové reakci, učí se kontrolovat záchvaty paniky pomocí regulovaného dechu  

1. hypervaentilace – navození příznaků 

2. nácvik relaxace 

3. nácvik kognotivní konstrukce – nají racionální odpověď 

po odstranění panické poruchy se začíná systematicky pracovat s problémy v životě 

 

 Generalizovaná úzkostná porucha F41.1 

- volně plynoucí úzkost, která není omezena na určitou situaci nebo objekt, týká se každodenních záležitostí 

- typický projev:  nadměrné zaobírání se starostmi a stresujícími myšlenkami 

- tělesné příznaky: svalové napětí, roztřesenost, závratě, nevolnost, bolest hlavy, bušení srdce, nadměrné pocení,  

- stav je měnlivý a není způsoben somatickou poruchou nebo psychoaktivními látkami 

      Etipatogeneze: biologické vlivy, vliv výchovných a životních událostí 

      Průběh: vznik většinou pozvolnější mezi 10.-18. Rokem, často souvisí se stresujícími  

                    životními událostmi 

     Léčba: 

-  individuální a skupinová psychoterapie 

- nácvik relaxace 

-  KBT – učí postupně kontrolovat obavy, zvládat úzkost a tělesné příznaky a systematicky řešit životní problémy 

 

 Smíšená úzkostně – depresivní porucha F41.2 

- příznaky úzkosti a deprese 

- málo často se dostanou k léčbě nebo je tato porucha lékaři podceňována, přesto mívá chronický průběh a vede až 

k invaliditě 

- objevuje se suicidální poškození 

- jde o trvalou nebo vracející se dysforickou náladou aspoň jednou měsíčně 

- problémy z koncentrací, usínáním, únavou, podrážděním, obavy, plačtivost, nadměrné bdění, anticipace horšího, 

beznaděj, pocity méněcennosti 

 

2.  OBSEDANTNĚ – KOMPULZIVNÍ PORUCHA  

- nutkavé myšlenky (obsese), které se proti vůli vtírají a způsobují nepohodu a tíseň, to vede k nutkavému chování 

(kompulze nebo rituály) 

- omezují v životě a vedou k sociální izolovanosti 

Etiologie:  

- psychologické mechanismy  

- poprvé OKP popsal Freud jako obsedantní neurózu, jako výsledek regrese z oidipální do anální fáze vývoje 

s charakteristickou  ambivalencí emocí 
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- genetické předpoklady, vliv dědičnosti (až 35%), neurologické nálezy, biochemické nálezy 

 

klinické charakteristiky:  

- jsou egodystonní, rušivé a nevítané 

způsobují tíseň a děs, snaha o kompenzaci vede k nutkavým aktům - kompulze, případně rituály( složeny z několika 

kompulzí)  

 

-  obsese: vtírající se myšlenky, slova, obavy, představy (např. vlastního znečištění, kontaminace) 

- kompulze: opakované stereotypní úkony, které slouží jako prevence před katastrofou  a navozují úlevu 

 

- obsese - úzkost-kompulze-pocit studu-zvýšení napětí-obsese 

- kompulze vždy nemusí zjevně souviset s obsesí, může probíhat i jen fantazijně 

- uznává a rozpoznává je jako své vlastní myšlenky a nutkání (narozdíl např. od schizofrenie) 

 

Typy kompulzí: 

Ritualizované  kompulze (ritualizované chování) 

Mentální kompulze (jsou skryté, nepozorovatelné, apříklad o recitování nesmyslných veršů v duchu pokaždé, když 

přijde obsedantní myšlenka) 

Ruminace (neproduktivní zdlouhavý sled myšlenek na určité téma, přemýšlení je však otevřené a různorodé) 
Ujišťování (namísto přímé kontroly požaduje ujištění od jiné osoby, pak přesouvá zodpovědnost za případnou katastrofu 

nani) 

Zabezpečovací: například vykonávání „nebezpečných“ situací s někým jiným ( odchod z domova pouze s někým). 

Vyhýbavé chování (snaha vyhnout situacím, které v nich vyvolávají obsedantní myšlenky a následné úzkosti). 

Typy OKP 

Obsese týkající se strachu z nákazy, špíny a škodlivin 

Obsese s magickým obsahem (připomíná pověry, mnohem větší dopad) 

Obsese způsobující nadměrné hromadní věcí (strach, že věc budu nutně potřebovat) 

Obsese kontrolovaní (nedůvěra ve vlastní smysly, paměť- následují opakované kontroly)  

Obsese ruminantní (přehnaný důraz na zapamatování si všech domněle důležitých informací)  

Obsese agresivní (původ v tzv. kontrárních myšlenkách-  náhlé nápady, které popírají naše mravní Pokud se tyto 

myšlenky spojí se silným strachem a velkým vnitřním odsouzením, může se rozvinout až do velice mučivých agresivních 

obsesí. (viz zabití svého dítěte).  

Obsese vyžadující pořádek a asymetrii 

  

komorbidita:  
deprese, abúzus alkoholu, poruchy příjmu potravy, sociální fobie, panická porucha, schizofrenie, tikavé poruchy 

 Průběh a prognóza:  

postupný i náhlý vznik, u 50% v důsledku stresové události, sebevražedné pokusy 

Výskyt: 2-3%, vznik nejčastěji mezi 18. – 25. rokem 

 

 Diagnostika: Maudsleyho inventář obsesí a kompulzí  
 

 Léčba :  

KBT: expozice a zábrany rituálům 

1. Edukace 

2. mapování symptomů 

3.kognitivní rekonstrukce- pochopit vztah mezi příznaky a usměrnění, náhledu na obsese a nutnost vykonávat rituály                                                                                                                      

4.expozice 

5. plánování času 

6. řešení problémů 

 

Farmokoterapie:  

Antidepresiva – hl. inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, Anxiolytika – na snížení úzkosti, Neuroleptika, 

Antipsychotika 

 
Pozn. z Duplinského – úzkost symptom každé psychické poruchy. OKP – dříve obsedantně anankastický syndrom (anakasmy řecky 

nutnost, nezbytnost), kompulzivita má za úkol uvolnit úzkost, magičnost hraje velkou roli u dětí, jsou i příčiny psychogenní – souvisí 

s nevyřešenými lidskými vztahy, nejvíce vystupuje psychogenita – pacientky s obavou, že zabijí své dítě (ne nutkání to udělat, ale 

strach, že to udělám) 
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3.  REAKCE NA STRES 

- navazují na mimořádný stresový zážitek, ten vyvolá akutní stresovou reakci nebo vznikají v době významné životní 

změny – porucha přizpůsobení 

- bez akutního těžkého stresu nebo traumatu by nevznikly 

- jde o maladaptivní reakci na  těžký nebo trvalý stres 

 

 Akutní reakce na stres F43.0 

- přechodná porucha, která vzniká u jedince bez zjevné duševní poruchy jako odpověď na výjimečný fyzický nebo 

duševní stres 

- obvykle odeznívá během několika hodin nebo dnů 

- je způsobena traumatickým zážitkem, náhlou ohrožující změnou v sociálním prostředí nebo v mezilidských vztazích 

- větší riziko způsobuje přítomnost fyzického vyčerpání neorganický faktor 

- je to otázka individuální zranitelnosti a schopnosti zvládat stres 

- 2 fáze: 

- 1. fáze šoku – srnutí, snížené vědomí, snížená pozornost 

- 2. diferenciace obranného stylu – stáhnutí – omezení aktivity, či naopak nesmyslná činnost, depersonalizace, 

derealizace 

 

Příznaky: 

- úvodní stav ustrnutí se zúženým vědomím a pozorností, neschopnost chápat podněty, dezorientace 

 - následuje stažení se ( až po disociativní stupor) nebo agitace a hyperaktivity (útěková reakce nebo fuga) 

 - vegetativní příznaky panické úzkosti (tachykardie, pocení) 

-  mizí během 2-3 dnů ( i hodin) 

- může být následně částečná nebo úplná amnézie 

- symptomy se objevují bezprostředně do jedné hodiny 

  Etiopatogeneze:  

- pro adaptaci na stres je důležitá vzájemná interakce symptomatického nervového systému a serotoergního systému 

- stresová reakce je adaptační proces, jehož cílem je zachování homeostázy 

- hlavní stresový hormon CNS, který pomáhá adaptovat se na zátěž je serotonin 

 

  Mírná akutní reakce ( podobná generalizované úzkostné poruše) 

  Středně těžká  
– zúžení pozornosti, dezorientace, verbální agresivita, zoufalství, beznaděj, nepřiměřená nebo bezúčelná aktivita, 

neovladatelný a přehnaný smutek 

   Těžká – až disociativní stupor 

Léčba: krizová psychoterapeutická intervence – porozumění situaci v bezpečném prostředí a společné nalézaní řešení 

 

 Postraumatická stresová porucha F43.1 
- úzkostná porucha, která se rozvíjí po emočně těžké stresové události, která svou závažností přesahuje obvyklou 

lidskou zkušenost a bývá traumatická pro většinu lidí 

- častěji postihuje svobodné, rozvedené, ovdovělé, ekonomicky handicapované  nebo sociálně izolované lidi 

Etiopatogeneze: trauma + environmentální faktory a predisponující faktory, které mohou  

                           být v premorbidní osobnosti a její genetické výbavě 

- objevují se „ fleschbacky“, živé vzpomínky, opakující se sny, úzkost, vyhýbavé chování 

- částečná nebo úplná amnézie, poruchy spánku, návaly hněvu, poruchy koncentrace, hypervigilita, přehnané úlekové 

reakce 

- na rozvoji PSP (posttraumatiské stres. P.) se podílí neurobiologické systémy 

Průběh: latence může trvat týdny až měsíce 

                    - 30% se spontánně uzdraví, 40% má mírné příznaky, 20% středně těžké, a u 10%  

                       nedojde ke zlepšení 

Komorbidita: jiné úzkostné poruchy, depresivní poruchy, závislosti, suicidální pokusy 

Léčba:  

vytvoření terapeutického vztahu, vysvětlování, edukace, zmírnění stigmatizace,stanovení realistických cílů 

- psychoterapie - důležitá je podpora rodiny , přátel 

- využívá se podpůrné psychoterapie, psychodynamické terapie (konfrontace se svými maladaptivními postoji k sobě 

samému), KBT, hypnóza 

- vždy je důležitá rekonstrukce traumatické události, abreakce, podpora pacienta 

 

KBT: využívá domácích úkolů 

1. orientace a emoční podpora : často nerozumí vztahu mezi traumatickou událostí a současnými symptomy 
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2.  abreakce : dramatické uvolnění zadržených emocí 

3. edukace o poruše a léčbě 

4. expozice – vzpomínky a imaginace: v rozhovoru, písemně, ve fantazii ( imaginace) 

5. kognitivní rekonstrukce 

6. relaxace 

7. řešení problému 

8. ukončení terapie 

 

 Poruchy přizpůsobení F43.2 

- stavy, které navazují na významnou životní změnu (vyžadují změnu životního stylu, návyků a pod) nebo na stresovou životní 

událost 

- projevují se subjektivní tísní a poruchami emocí – což narušuje sociální fungování (jde o otázku adaptační kapacity jedince) 

Příznaky: depresivní nálada, úzkost, obavy, pocit neschopnosti, zhoršení výkonu,  každodenní činnosti, někdy poruchy chování 

Může jít o :  

- krátkodobé depresivní reakce: ne déle než jeden měsíc 

- protahované depresivní reakce:  mírný stav , ne déle než dva roky 

-  smíšená depresivní a úzkostná reakce 

-  reakce s převládající poruchou jiných emocí, poruchy chování (agresivní nebo disociální) – úzkost, deprese, obavy , napětí, zlost 

- většinou se objeví do jednoho měsíce a netrvá déle než 6měsíců 

- v poměru 2:1 se objevují více u žen, často u adolescentů 

Etiopatogeneze: genetická výbava, individuální zkušenosti, sebedůvěra, situační vlivy – tělesné zdraví, sociální podpora,.. 

Průběh: u dospělých do 6měsíců vymizí, u adolescentů má delší trvání 

 

Léčba: podpůrná psychoterapie: porozumět, jak zacházet s příznaky a problémy 

Základní kroky: 

1. Identifikace stresoru, analýza, popis reakce – diagnostická a léčebná funkce 

2. zmírnění reakce pomocí vyhnutí se stresoru, změny - perspektivy pohledu nebo utlumení reakce 

3. posílení a nácvik potřebných dovedností 

4. mobilizace nebo vytvoření sociální sítě 

 

4. DISOCIATIVNÍ (KONVERZNÍ PORUCHY) 

Dříve – hysterické neurózy, narušení integrace psych. projevů, transformace do tělesných příznaků 
- částečná nebo úplná ztráta normální integrace mezi vzpomínkami na minulost, vědomím identity a bezprostředních 

pocitů a ovládáním pohybů těla 

- zhoršená schopnost vědomí a selektivní kontroly 

- předpokládá se psychogenní původ 

- časově jsou spjaty s traumatickými událostmi, neřešitelnými a nesnesitelnými problémy nebo narušenými vztahy 

- náhlý začátek i konec 

 

 Disociativní amnézie F44.0 
- částečná nebo selektivní ztráta paměti, nedávných důležitých událostí 

- rozsah a úplnost amnézie se často mění, ale existuje jedno společné jádro, které si pacient v bdělém stavu nemůže 

vybavit 

- nejčastěji u mladých dospělých, častěji u žen a v adolescenci 

- je to vzácná porucha nejčastěji se objevuje po katastrofách nebo za války 

- psychogenní obranný mechanismus u disponovaného jedince 

- končí zpravidla náhlým uzdravením 

 

 Disociativní fugy F 44.1 
- má všechny rysy dissociativní amnézie, navíc se přidává zdánlivě účelné odcestování z domova nebo z místa 

pracoviště, během kterého jedinec zachovává péči o sebe (na rozdíl od dissociativní amnézie) 

- může přijmout i novou identitu na několik dní, může se vyskytnout organizované cestování ( na dříve známá místa) 

- při katastrofách a za války 

- predisponovány jsou k ní poruchy osobnosti ( emočně nestabilní, hraniční, histriónská, schizoidní, schizotypální) a 

abúzus alkoholu 

- obvykle se objeví po psychotickém stresu, trvá krátce, zpravidla několik hodin 

 

 Disociativní stupor F44.2 

- chování splňuje kritéria pro stupor, ale lékařská vyšetření ani nálezy neukazují žádnou tělesnou příčinu 

- sedí nebo leží dlouho bez pohybů, chybí řeč, spontánní a účelné pohyby 

- častěji u žen jako reakce na psychosociální traumatickou událost 
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- náhlý začátek i konec 

- je zachován normální svalový tonus, držení těla, dýchání (otevřené oči, je při vědomí) 

- na rozdíl od disociativního stuporu katatomnímu stuporu předchází příznaky nebo chování svědčící o schizofrenii 

- u depresivní a manický  stupor se vyvíjí pomalu a jsou příznaky základní poruchy 

 

 Trans a stavy posedlosti F44.3 
- dočasná ztráta pocitu osobní identity a plného uvědomování si okolí 

- někdy jednají jakoby se jich zmocnila jiná osoba nebo duch 

- pozornost je omezená, objevuje se opakovaná řada pohybů, postojů, projevů 

- rychlý rozvoj, odeznívá spontánně ( často u rituálních obřadů) 

Trans: dochází k dočasné změně vědomí, zúžené uvědomování si bezprostředního okolí 

Stav posedlosti: je přesvědčen, že se ho zmocnil duch, mocnost, božstvo nebo jiná osoba 

- nevyskytují se současně se schizofrenií, nebo příbuznými poruchami, ani s poruchou nálady 

 

 Disociativní porucha motoriky F44.4 

- ztráta nebo narušení pohybů 

- jeví se jako tělesně nemocný , nelze však najít tělesnou poruchu 

- symptomy často odpovídají pacientově představě o tělesné poruše, která může být v rozporu  s fyziologickými nebo 

anatomickými pravidly 

- nejobvyklejší je ztráta schopnosti pohybovat buď celou končetinou nebo částí 

- ochrnutí: komplexní 

                     částečné – pohyby jsou malé a pomalé 

- mohou se objevit různé stupně ataxie( bizardní chůze,..), přehnaný třes až celého těla 

- porucha se může podobat ataxii, apraxii, akinezi, afonii, dysartrii, dyskinezi a obrnám 

- výskyt častěji u histriónské, hraniční nebo vyhýbavé poruše osobnosti 

- až ve 30% bývá komorbidní u somatických onemocněních 

 

 Disociativní křeče F44.5 

- (pseudozáchvaty): mohou se podobat epi záchvatům pokud jde o pohyb, ale zřídka dojde k pohmožděninám, 

inkontinenci, ztrátě vědomí 

- náhlé a neočekávané křečovité pohyby 

 

 Dissociativní porucha citlivosti a porucha senzorická F 44.6 

- ztráta zraku je zřídka úplná a objevuje se spíše ztráta ostrosti nebo rozmazané vidění 

- psychogenní hluchota – méně častá než ztráta senzitivity nebo zraku 

 

JINÉ DISOCIATIVNÍ PORUCHY 

 Ganserův syndrom F44.80 

- přibližné odpovědi (1+1=3), doprovázeno např. dissociativní obrnou končetin 

- etiologie: psychologické faktory 

- nevědomá motivace vyhnout se pod maskou choroby odpovědnosti nebo postihu za zločin 

- postižený se při tom chová průměrně normálně, někdy se objeví bizardní jednání ( sní slupku od banánu,..) 

- mohou být zrakové i sluchové halucinace 

- u vězňů, po rozsudku odeznívá, u zajatců, tumiory, progresivní paralýza 

- Peter Tyrer- britský psychiatr definoval účelnou psychźu jako Syndrom dobrého vojáky Švejka (2001) 

 

 Mnohočetná porucha osobnosti F44.81 

- dvě nebo více samostatných osobností u jednoho člověka, kdy se projevuje vždy jen jedna 

- změna jedné osoby do druhé je náhlá a úzce spojena s traumatizujícími událostmi 

- nejasná etiologie, v anamnéze bývá zneužívání v dětství a asi u 1/4 jsou patologické EEG nálezy 

- každá osobnost má své vlastní vzpomínky. Preference a vzorce chování v určitém čase a plně kontroluje chování 

jedince, jedinec si při tom není schopen vybavit důležité osobní informace 

- nejčastěji v adolescenci 

 

Léčba: většina konverzních poruch odeznívá spontánně 

                 - podpůrná psychoterapie, dynamická, beahaviorální terapie, hypnóza 

                - důležité je umožnit získání náhledu a odstranit emoční podklad pro dissociaci 
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5.  SOMATOFORMNÍ PORUCHY 

- projev somatickými stezky, pocity tělesných obtíží či subjektivním přesvědčením o vlastní nemoci, bez 

prokazatelných organických změn 

- opakované stížnosti na tělesné příznaky a žádosti o vyšetření, obavy, stres, narušené fungování ve společnosti 

- příčinou somatických symptomů (a s nimi souvisejícího neadkvátního  způsobu reagování) jsou psychické problémy a 

poruchy 

- rozdíl od disociativních poruch: somatoformní poruchy jsou méně dramatické (i když vycházejí z podobného 

základu), vyšší četnost 

- příznaky nejsou pod vědomou nebo volní kontrolou, možnost působení psychických jevů si pacient nepřipouští 

 

 Somatizační porucha F 45.0 

- mnohočetné a rozmanité, opakující se a měnící se tělesné příznaky, které nelze vysvětlit na základě somatického nebo 

laboratorního vyšetření 

- potíže trvají nejméně dva roky 

- často přítomna depresivní nálada nebo úzkost 

- často se chovají nápadně a dramaticky, mají tendenci nadměrně se zabývat sami sebou, chtějí obdiv od ostatních 

- tendence stát se závislými na lékařích 

- typická je těkavá pozornost, neschopnost habituovat na opakované podněty, defektní vytváření myšlenkových 

konstruktů 

      Etilogie: biologické, psychosociální faktory, hereditární vlivy 

                    - často pocházejí z nestabilních výchovných poměrů ( nadměrné rozmazlování,  

                      fyzické tresty,..) 

- začátek v adolescenci nebo rané dospělosti, častěji u žen, navazuje na stresové události nebo interpersonální problémy 

Léčba: nejlépe , aby měl jen jednoho ošetřujícího lékaře 

                  - zprostředkovat souvislosti mezi somatickými a psychickými faktory 

                  - individuální i skupinová terapie 

 

 Hypochondrická porucha F 45.2 

- úzkostné sebepozorování a strach z nemoci 

- obava , že má jednu nebo více závažných a progresivních tělesných chorob 

- je to důsledek nerealistických a nepřiměřených interpretací somatických příznaků 

- pacient normální pocity interpretuje jako abnormální nebo patologické 

- svou pozornost zaměřují pouze na jeden nebo dva orgány a orgánové systémy 

- dominují představy o destrukci orgánu nebo jeho nesprávném fungování 

Etiopatogeneze: pravděpodobně jde o naučené chování, ale může být vrozeně  

                          disponovaný snížený práh bolesti a zvýšená citlivost k tělesným vjemům 

                        - hypochondrické příznaky lze vysvětlit i jako obranu proti pocitům viny,  

                          vyjádření nízkého sebevědomí nebo pocit, že postižený je v jádru špatný 

Typické jsou: pocit ohrožení – nepřesné informace, mylná interpretace neškodných  

                                                    tělesných pocitů ( stresová reakce) 

Zvýšené sledování tělesných problémů  
– změření pozornosti může vést ke skutečným změnám ve funkci fyziologických systémů, které jsou pod reflexní i pod 

volní kontrolou (dýchání, polykání, svalová aktivita) 

Zvýšená fyziologická aktivace  
– nadměrné pocení, mravenčení, svědění kůže, bolest hlavy,.. 

Kontrolování a hledání ujištění 

- začne systematicky monitorovat své   fyziologické funkce (často si měří tep, teplotu, tlak,..vyhledává i několik lékařů) 

Vyhýbavé chování 
– uchylují se k chování, které má zabránit obávané katastrofě (sebeprohlížení, léčitelé,…), vyhýbání se námaze pro 

únavu, což vede k ochabnutí svalstva, až k naprosté invalidizaci 

- počátek v pozdní adolescenci 

Léčba: psychoterapie – zprostředkovat náhled, psychodynamická terapie, individuální i  skupinová 

      KBT – postupná edukace o původu tělesných potíží+ tělesná cvičení a nácvik relaxace 

 

 Dysmorfofobie ( v nové klasifikaci je pod hypochondrickou poruchou) 

- některá část těla je příliš velká nebo malá, nepovedená – okolí tento vzhled pokládá za normální nebo ne za příliš 

odlišný 

- neustále se zabývání touto částí těla, trápí se a svádí ostatní problémy právě na tuto část těla 

- excesivní prohlížení se v zrcadle nebo naopak vyhýbání se mu 
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Etipatogeneze: není známa, velký vliv mají kulturní a sociální normy 

Komorbidita z úzkostnou nebo depresivní poruchou, poruchami osobnosti 

 

 Somatoformní vegetativní dysfunkce F 45.3 
- stěžuje si na příznaky, které imitují tělesné poruchy orgánů nebo org. systému ( nejčastěji kardiovaskulárního ( „ 

srdeční neuróza“), respiračního ( psychogenní kašel, škytavka, hyperventilace), gastroinstestinálního ( žaludeční 

neuróza, nervový průjem,..) 

- kombinace silného zaujetí vegetativními potížemi a neustálím poukazováním na určitý orgánový systém jako příčinu 

stavu 

 

Léčba: podpůrná psychoterapie, KBT – expozice vyhýbavému chování a zpochybnění obavných myšlenek 

             

 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha F45.4 
- postižení si stěžují na stálou, těžkou bolest na jednom nebo více místech, která se nedá plně vysvětlit fyziologickým 

procesem nebo tělesnou poruchou 

- je spojena se značným emočním stresem 

- může se objevit v kterémkoliv věku ( nejčastěji u lidí s dělnickým povoláním) 

     Etiologie:  

- genetická predispozice nebo naučené chování 

- důležitou roli zřejmě hrají neurotransmitery serotonin, noradrenalin a endorfin 

- nevyskytuje se v přítomnosti schizofrenie, poruchy nálady 

     Léčbou bolesti se nyní běžně zabývají multidisciplinární týmy na specializiovaných  

                  klinikách bolesti.  

 Jejich program: 1. Detoxikace od narkotika a vysazení nebo  nasazení racionálního užívání, 2.užívání antidepresiv, 

3.KBT, 4.Hypnóza, nácvik autohypnózy a relaxace, 5. Komplexní pohybová a psychosociální rehabilitace 

                                                                                  

7. JINÉ NEUROTICKÉ PORUCHY 

 Neuroastenie F48.0 

- v projevech existují kulturální rozdíly 

- 2typy: 1. Stížnosti na zvýšenou únavu a duševní vypětí 

                  2. důraz na pocity tělesné únavy a fyzikální slabosti až vyčerpání po minimální  

                      tělesné námaze (+ svalové bolesti různé intenzity a neschopnost uvolnění) 

- mohou se objevit závratě, bolesti hlavy, podrážděnost, mírná deprese, úzkost 

- často označováno termínem „chronický únavový syndrom“ 

- únava nemá organické příčiny 

- pocity vyčerpání se objevují a po malé zátěži, neschopnost soustředit se 

- není schopen se toho zbavit ani odpočinkem ani relaxací 

Etiopatogeneze:  

- často se objevuje po období výrazného stresu a přepracování 

u části je na začátku chronická infekce (EB viróza, lymská borelióza), imunitní dysfunkce nebo svalové poruchy, ale i zde 

hrají velkou úlohu psychologické faktory                                  

Léčba: terapie, postupné zvyšování aktivity, která je naplánována 

 

 Depersonalizační a derealizační syndrom F 48.1 

- stěžují si že jejich vlastní duševní činnost, těla a okolí se kvalitativně mění . připadá jim neskutečné, vzdálené 

- pocity, že nevytváří vlastní myšlenky, představy.., jakoby jejich pohyby a chování nebyly jejich vlastní 

- nebo okolní prostředí se zdá být cizí 

- jsou si vědomi nereálnosti těchto pocitů ( „jako ve filmu“) 

- často se objevuje ve spojení s depresivní, fobickou a obsedantně.kompulzivní poruchou 

- i u zdravých, při stavech únavy, senzorické deprivaci, intoxikace halucinogeny nebo jako hypnagogický fenomén 

  

Výpisky z Duplinského: 

Emoční poruchy v dětství: 

děti nezralé – tím více nebezpečné (vrácení o vývojovou úroveň) 

U dětí nadměrný dlouhodobý prožitek úzkosti – tlumí (inhibuje), či způsobuje neklid, napětí, snížená tolerance k zátěži, 

snížené sebehodnocení 

Projev: poruchy přijmu potravy, poruchy spánku, somatické stezky, neurotické návyky a tiky (ventil napětí, stereotypní 

pohybová aktivita), dětský strach, fobie 

 

Zdroje: 
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Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese 

Höschl: Psychiatrie 

Praško: Obsedantně- kompulsivní porucha a jak se jí bránit. 

Raboch, Rabovský, Janotová: Psychiatrie. Minimum pro praxi. 

 

 

 

 

Neurózy a neurotické poruchy 

 

Rozdělení podle MKN 10: 

 

1) Fobické úzkostné poruchy  

Agorafobie  

Sociální fobie  

Specifické fobie  

 

2) Jiné úzkostné poruchy  

Panická porucha  

Generalizovaná úzkostná porucha  

Smíšená úzkostně depresivní porucha 

  

3) Obsedantně kompulzivní porucha 

  

4) Reakce na stres a poruchy přizpůsobení  

Akutní reakce na stres  

Postraumatická stresová porucha  

Poruchy přizpůsobení  

 

5) Dissociativní poruchy 

  

6) Somatoformní poruchy  

Somatizační porucha  

Somatoformní vegetativní dysfunkce  

Hypochondrická porucha  

Přetrvávájící somatoformní bolestivá porucha  

 

7) Jiné neurotické poruchy  

Neurastenie  

Depersonalizační a derealizační syndrom  

 

Obsedantně kompulzivní porucha (F42) 

- je charakteristická opakovaným výskytem nežádoucích, vtíravých myšlenek a představ (obsese) a 

nepotlačitelných impulzů k jednání (kompulze), které nejsou přiměřené. Člověk si uvědomuje jejich 

neadekvátnost, ale nedovede se jich zbavit. 

Základní symptom: neschopnost ovládnout své pocity, myšlenky i jednání, které je pak obranou proti 

nezvládnutelné úzkosti (kompulzivní rituály).Úzkost je zde vyvolána vnitřními impulzy (fobie vnější). Nutkavé 

myšlenky a představy mají často nepříjemný, nepřijatelný nebo ohrožující obsah, proto vzbuzují negativní 

emoční reakce. Sekundárně se může objevit deprese (u 1/3). 

Projevy: alespoň 2 týdny 

- nutkavá potřeba opakování očistného rituálu – souvisí se strachem z nečistoty a ohrožení zdraví 

- nutkavá potřeba kontroly (vypínače, okna, dveře) – nevede k uklidnění 

- nutkavá potřeba pořádku – pořádek, jednání podle pravidel 

- neodbytné myšlenky nepřijatelné povahy, které se opakují – člověk se brání různými rituály, aby 

zabránil katastrofě, dočasná úleva. 
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Vznik: začíná se projevovat již v dětství a přetrvává až do dospělosti. Postihuje 1-2% dětí prepubertálních, ale 

již 4% adolescentů, stejně chlapce i dívky.  Nejčastěji se potíže objevují mezi 12. a 14. rokem. Zvýšená 

dispozice u osob nejistých, opatrných, svědomitých, puntičkářských, typický znak – rigidita a ulpívavost, 

vysoká potřeba plánování, důraz na dodržování norem. 

Rozvoj nemoci bývá pozvolný, jednotlivé příznaky postupně nabývají na intenzitě. První problémy vyvolává 

větší zátěž, na niž člověk reaguje nepřiměřenou úzkostí. Reakce se objevuje vždy, když se dostane do podobné 

situace, četnost se stupňuje. 

Léčba: vyvolají ji většinou odmítavé reakce okolí, postoj bývá pozitivní, ale skeptický. Potíže často přetrvávají 

i po léčbě (v 75%), ale většinou dochází ke zlepšení. 

Využívá se kombinace farmakologické léčby a psychoterapie, terapeuticky je podporována rodina a také 

socioterapie (začlenění do společnosti). 

 

Reakce na stres (posttraumatické poruchy) a poruchy přizpůsobení 
- jsou reakcí na traumatizující zážitek nebo na déletrvající stresovou situaci. Jde o znovuprožívání a 

přetrvávání této události ve vědomí, provázené intenzivním strachem, pocity bezmoci a hrůzy.  

-  

Akutní reakce na stres (F43.0) 

Zahrnuje přechodné příznaky vyvolané traumatickým zážitkem. Jde o dočasné narušení psychických a 

somatických funkcí, které mnohdy nejsou patologické. Selhává kognitivní složka (porozumění a orientace v 

situaci), to je spojeno s emoční reakcí a změnou chování. Traumatizovaný člověk je ve stavu totální 

bezmocnosti, kdy není schopen jednat ani utéci. Jde o dezintegraci psychických funkcí, dochází k oddělení 

emočního prožívání a kognitivního hodnocení situace. 

Emoční reakce – otupělost a neúčast, nebo bouřlivé afektivní reakce, pocity úzkosti a hrůzy, také vztek a 

deprese. 

Reakce kognitivních funkcí – akutní reakce má charakter strnutí, zúžení vědomí, projevy depersonalizace a 

derealizace, nepřijmutí zážitku = amnézie, vtíravé vzpomínky. 

Reakce na stresující událost je závislá na její interpretaci. 

Fáze reakce na traumatizující zážitek: 

1. šok a popření 

2. přijetí reality traumatu 

3. postupné vyrovnávání s traumatickým zážitkem, jeho rozumové hodnocení (deprese, zlost, výkyvy 

nálad, agrese) 

4. reflexe a zpracování traumatu 

5. zklidnění a vyrovnání 

 

Posttraumatická stresová porucha (F43.1) 

Je dlouhodobější reakcí na traumatizující událost (prodloužená nebo oddálená reakce), většinou dlouhodobější 

stres. Postihuje asi 1-4% celkové populace, u žen je častější (7-9%). Rizikové skupiny – oběti trestných činů 

(týrané ženy 45%), váleční veteráni 31%. 

Vznik: příčinou jsou vnější vlivy – děsivé zážitky, které neodpovídají běžnému očekávání, člověk nemá 

vytvořené obranné mechanismy. Dochází k nadměrné aktivaci organismu (limbické a paralimbické oblasti). 

Také záleží na osobnostní odolnosti člověka (hardiness), důležitý je pozitivní náhled a schopnost kontroly nad 

situací. Velmi důležitá je také reakce okolí. 

Projevy: Emoční příznaky – přetrvávající úzkost, napětí, přecitlivělost, podrážděnost, úlekovost na podněty 

neutrální, fobické reakce a depresivita, opakované prožívání události, citová strnulost, otupělost. 

Změny v chování – většinou extrémy = inhibice nebo nadměrná aktivizace, neklid, sklon k akcentovaným 

reakcím (agresivita), tendence se izolovat. 

Tělesné příznaky – poruchy spánku, různé bolesti, únava, vyčerpání, nepřiměřené vegetativní reakce (třes, 

pocení, nevolnost, tachykardie, hyperventilace). 

Změny osobnosti – mohou být trvalejší, jiný vztah ke světu i k sobě samému. Nedůvěřivost, podezíravost, 

hostilita, nadměrná závislost, změna hodnotového systému – pocit beznaděje a prázdnoty, nepříznivé hodnocení 

budoucnosti. 
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Léčba – psychoterapie (zpracování zážitku) – kognitivní a behaviorální metody, techniky imaginace a relaxace, 

hypnóza; kombinovaná s farmakologickou léčbou (zmírnění akutních příznaků). Důležitá je práce s okolím 

pacienta (s rodinou). 

 

Poruchy přizpůsobení (F43.2) 

Vznikají jako reakce na významné negativní životní události, které jsou nepřiměřené obsahem, intenzitou či 

trváním. 

Projevují se depresivitou či úzkostností trvající několik měsíců, ale také poruchami chování (časté u 

adolescentů) jako je agresivita nebo jiné disociální chování. 

Léčba – psychoterapie (schopnost empatie, porozumění, vyslechnutí) 

 

Disociativní (konverzní) poruchy (F44) 
Jsou charakteristické narušením integrace jednotlivých psychických funkcí, jejich koordinace s motorickými 

projevy nebo transformací psychických problémů na úroveň tělesných příznaků. Jde o specifický způsob 

zpracování subjektivních problémů, které není člověk schopen řešit jinak, přiměřeněji a účelněji. 

Pojem disociativní zavedl Pierre Janet, předpokládal, že obsahy vědomí mohou být vytěsněny, ale i přesto 

působí dále, ovšem izolovaně a bez kontroly vědomí. 

Pojem konverze – proměna zatěžujícího afektu, přání nebo myšlenky do tělesného projevu, jako příznaku 

somatické poruchy či onemocnění. 

Výskyt: nejsou příliš časté (0,3-0,6% žen, u mužů vzácnější), ve větší míře se vyskytují v dospívání, nejčastěji 

mezi 15. a 30. rokem. 

Příčiny vzniku: vnější – reakce na trauma, konflitk, neuspokojení určité potřeby, ale způsob zpracování záleží 

na osobnosti jedince. Dispozice ke způsobu reagování jsou dány geneticky, často jsou spojeny s určitým typem 

poruch osobnosti, velkou roli hrají temperamentové dispozice. Disociativní mechanismy mají obrannou funkci, 

pomáhají jedinci vyrovnat se se zátěží, nejsou však vědomou simulací, člověk je neprodukuje úmyslně. 

Přinášení však zisk v podobě primárně uvolnění úzkosti a napětí, sekundárně ve snížení nároků okolí, a tím se 

upevňují.  

Klinické projevy: velmi rozmanité, mnoho různých symptomů psychických i somatických.  V emoční oblasti 

dochází k dezintegraciá emočního prožívání a racionálního hodnocení zážitků nebo nabuzení silných 

afektivních prožitků. V kognitivní oblasti jde o narušení integrující funkce vědomí (hodnocení okolí může mít 

až charakter derealizace). Myšlení ovlivněno představami a emocemi, chybí logika. Může dojít k disociativní 

amnézii. Nemocní bývají přecitlivělí na sebe, egocentričtí mají problémy v oblasti sebeuvědomování 

(depersonalizace) 

Chování: stupor (výrazné utlumení volních pohybů) nebo zvýšená nesmyslná aktivita,  disociativní fuga (únik 

před nepřijatelným, odchod nebo vytěsnění toho, co nedokáže vyřešit) = častěji u mužů, ritualizované 

disociativní reagování 

Tělesné projevy – transformace psychických problémů do tělesných potíží, které se jeví tak, jak si je pacient-

laik představuje (také o nich jinak hovoří, něž opravdu nemocní), disociativní poruchy motoriky, křeče a 

poruchy citlivosti a senzorické 

Disociativní trans a stavy posedlosti – člověk jedná jako pod vlivem jiného jedince, božstva 

Vznik: na základě nepříjemného zážitku, pocitu nezvládnutelné zátěže vedoucí k vzniku vnitřního konfliktu, 

který se jeví subjektivně neřešitelný. Příznaky mohou vzniknout bezprostředně nebo v časovém odstupu. 

Akutní projevy přetrvávají jen krátce (několik měsíců), jsou-li spojeny s poruchou osobnosti, chronizují se.  

Větší předpoklad ke vzniku symptomů mají histrionské (dříve hysterické) osobnosti = nezvládnutelná afektivita 

a teatrálnost, zvýšená potřeba vzrušení, touha být středem pozornosti, nezralé vztahy s lidmi 

Léčba: obtížná, cílem je dosažení náhledu a odstranění afektivních zdrojů potíží. Jádro tkví v psychoterapii, 

farmakologická léčba jen doplňková. 

 

PANICKÁ PORUCHA (F41.0) 

- první práce zabývající se možností panické poruchy u dětí a adolescentů – 80.l.  

- opakované ataky masivní úzkosti, jejichž vznik je nepředvídatelný a trvání je relativně krátké (max. 

desítky minut) 
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Klinický obraz: 

- náhlý začátek intenzivní úzkosti, která rychle vyvrcholí (max. během 10 min.) a během několika dalších 

minut až desítek minut zcela odezní    

- nesmí být vázána na žádnou konkrétní fobickou situaci 

- úzkost provázena řadou somatických příznaků – u dětí a adolescentů nejčastěji – tachykardie (zrychlený 

tep) s palpitacemi, mrazení nebo návaly horka, pocity zkráceného dechu nebo dušnosti, pocení, závratě 

nebo pocity na omdlení, chvění nebo třes, nauzea (pocit nevolnosti, na zvracení) derealizace, 

depersonalizace, strach ze zešílení nebo ztráty sebekontroly, strach ze smrti, bolest na hrudi, parestesie 

nebo zalykání se (při diagnostice alespoň 4 z uvedených příznaků a k atakám musí docházet opakovaně) 

Etiologie: 

- účast noradrenergního, serotonínergního a GABAergního systému v patogenezi 

- mozkový kmen, lymbický systém a prefrontální kortex 

- uměle lze PP vyvolat inhalací směsi oxidu uhličitého nebo infuzí laktátu sodného či bikarbonátu 

Terapie: 

- farmakoterapie – preparáty SSRI (fluvoxamin, paroxetin, sertralin, cetalopram) 

  - antidepresiva (clomipramin, imipramin) 

  - benzodiazepiny          

- psychoterapie – kognitivně - behaviorální      

Výskyt v dětství a adolescenci: 

- 18% dospělých pacientů s PP – počátek příznaků před 10. rokem věku   

- 7% mezi 10. a 15. rokem věku  

- porucha  je 2–3x častější u žen 

 

GENERALIZOVANÁ  ÚZKOSTNÁ  PORUCHA (F41.1.) 

- dříve název úzkostná neuróza 

Klinický obraz: 

- všeobecná, trvalá, „volně plynoucí úzkost“, která není omezena na konkrétní situace nebo objekty  

- úzkost se týká každodenních událostí nebo nevýznamných tělesných obtíží 

- u dětí a adolescentů – typická nereálná obava z nedostatečných vlastních schopností, z nesouhlasu 

s jejich chováním, nepřiměřené sebeobviňování, nadměrná potřeba uklidňování  a ujišťování, 

neschopnost uvolnit se a časté stížnosti na tělesné obtíže bez reálného somatického podkladu (např. 

bolesti hlavy nebo břicha) 

- tyto obavy vedou k rozvoji úzkostnosti a podrážděnosti se zvýšeným svalovým napětím a vegetativními 

příznaky úzkosti, k úzkosti a nepříjemným tělesným pocitům – napětí, roztřesenost, závratě, nevolnost, 

bolesti hlavy, bušení srdce, nadměrné pocení ke zhoršení soustředění a poruše usínání 

- obtíže jsou po většinu dne doprovázeny nápadnou tísní a narušeným fungováním 

- celkově trvají týdny až měsíců, dg kritérium je alespoň šest měsíců trvání   

Etiologie: 

- dědičné vlivy – v rodinách dětí s úzkostnou poruchou je zvýšený výskyt úzkostných poruch, poruch 

nálady a alkoholismu 

- vliv výchovy – zvýšený výskyt poruchy je u rodin s nereálnými očekáváními (zvláště oblast sportovních 

a studijních úspěchů dítěte), nedostatečná rodinná péče, smrt v rodině, imitace úzkostného chování 

rodičů, separace od blízké osoby apod. 

Terapie:  
- psychoterapie – u mírnějších forem – rodinná terapie, individuální terapie, kognitivně-behaviorální 

terapie   

- kombinace psychoterapie a farmakoterapie – u středně těžkých a těžkých forem 

- farmakoterapie – axiolytika a antidepresiva 

- benzodiazepiny – při akutním rozvoji úzkosti 

- azapirony – pozdější nástup účinku 

- antihistaminika – již od tří let věku 

- SSRI (selektivní blokátory zpětného vychytávání serotoninu) 

- kombinace psychofarmak 

  Výskyt v dětství a adolescenci: 

- u více než poloviny dětí je současně výskyt jiné úzkostné poruchy (nejčastěji fobie) 
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- u 50% je přítomna porucha osobnosti 

- zvýšené riziko vzniku deprese 

 

 

FOBICKÉ ÚZKOSTNÉ PORUCHY (F40) 

- iracionální strach z nejrůznějších objektů a situací, který vyvolává silnou úzkost (někdy až panické 

povahy) 

- vedle strachu i vyhýbavé chování, které je cílené k omezení kontaktu s kritickým podnětem či situací 

Etiologie: 

- příčiny je možné hledat jak v psychodynamických a psychosociálních okolnostech, tak v behaviorálních 

a biologických podkladech  

- jejich podíl se mění podle věku, pohlaví, rodinného prostředí a dále i podle charakteru fobie 

Typy fobických poruch: 

 agorafobie 

 sociální fobie 

 specifická fobie 

Agorafobie (F40.0) 

- soubor strachů jak z otevřených prostranství, tak i doprovodných okolností, zejména pokud znamenají 

omezenou možnost úniku z dané situace 

- rozhodující prožitek pro aktivaci fobie – být sám, jít sám z domu, být v davu 

- jedinec s fobií se bojí vycházet, vstupovat do budov a na veřejná místa, cestovat, může mít strach 

z nakupování, z návštěv kina, restaurací, kostelů, z tunelů, výtahů, malých prostor apod. 

- často komplikována výskytem panických atak 

- projevy: masivní úzkost, strach, zrychlené dýchání, pocity dušení, bušení srdce, bolest na hrudi, pocení, 

závrať, mdloba, slabost, nauzea, depersonalizace, derealizace, parestezie, někdy brnění, křeče, návaly 

horka, chladu, třes 

- terapie – kombinace kognitivně-behaviorální terapie a farmak 

 

Výskyt: 

- nejčastěji u dospělých 

- častěji u žen (3-4% oproti 1-2% u mužů) 

- u dětí se příliš tato porucha nevyskytuje 

 

Sociální fobie (F40.1) 

- obavy a strach ze situací, kde přichází v úvahu pozornost jiných lidí, zejména když je spojeno 

s potřebou či nutností nějak se projevit – u dětí – hlasité čtení, hudební a atletické výkony, zapojení se 

do konverzace, hovory s dospělými, zahájení konverzace, psaní na tabuli, objednání jídla, návštěva 

tanečních, dělání testů, odpovídání na otázky ve třídě, požádání o pomoc, fotografování, telefonování) 

- vyhýbání se takovým situacím, izolace 

- částečná sociální fobie – vázána jen na některé specifické situace (vystoupení na veřejnosti, použití WC 

Apod.) 

- porucha se nejčastěji začne projevovat ve věku 11-15 let 

- etiologie: biologické, psychosociální podmínky 

- časté depresivní potíže, suicidiální myšlenky, rozvoj alkoholové závislosti 

- terapie: kombinace psychosociálních metod – individuální, skupinová terapie, relaxace, medikace 

Specifické fobie (F40.2) 

- jde o fobie, které se váží na přítomnost či očekávání specifického objektu nebo situace 

- vedou k vyhýbavému chování nebo k výrazné úzkostné reakci 

- doménou specifických fóbií je dětství, kdy je ovšem těžko určit hranice mezi vývojové přiměřenými a 

patickými projevy 

o předškolní věk – strach z cizích lidí, ze tmy, zvířat, vody, bouřek .. 

o kolem 9. roku – strach z krve, ze zranění, z injekcí apod. 

o kolem 12. roku – strach ze zubních zákroků 

o adolescence – společenské situace, strach z neuznání 

- dětské fobie obvykle časem ustupují, popřípadě se mění s pokračujícím vývojem 
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- některé fobie mohou vést k zanedbání nezbytných zdravotních opatření (z krve, z injekcí, ze zubaře 

apod….) 

- nedochází k panickým atakám 

- terapie: modifikace podle věkového období, u předškolních dětí  jde především o rodinnou terapii, u 

starších dětí – multimodální přístup (spolupráce s rodiči, se školou apod.), u těžkých poruch 

farmakoterapie – zjm. antidepresiva 

 

Výskyt:  

- častá porucha, zejména u žen, pouze fobie z výšky je častější u mužů 

 

 

 
 


