
Jana Trebatická 

 

 

 

 

 

 

 

Depresívna porucha v detskom a 
adolescentom veku 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
LEKÁRSKA FAKULTA 

                     

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresívna porucha v detskom a adolescentom 
veku 

© MUDr. Jana Trebatická, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Klinika detskej psychiatrie 

Recenzenti: Prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD. 

                     Doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.      
     Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave 

 Rok vydania: 2017 

 ISBN: 978-80-223-4428-9 

 



3 
 

 

Obsah 
 

Depresívna porucha v detskom a adolescentom veku ................................................................ 5 

Úvod ....................................................................................................................................... 5 

1. Epidemiológia ........................................................................................................................ 5 

2. Etiopatogenéza ....................................................................................................................... 7 

2.1. Katecholamínová/monoamínová hypotéza ...................................................................... 8 

2.2. Genetické faktory .......................................................................................................... 13 

2.3. Štrukturálne zmeny ........................................................................................................ 15 

2.4. Neuro- endokrinné zmeny ............................................................................................. 17 

2.5. Neuro- zápalové (imunitné) zmeny ............................................................................... 18 

2.6. Neuroprogresívne procesy ............................................................................................. 19 

2.7. Teória biorytmov ........................................................................................................... 22 

2.8. Psychosociálne faktory .................................................................................................. 24 

2.8.1. Psychodynamická teória depresie ........................................................................... 24 

2.8.2.Kognitívne- behaviorálna teória depresie ................................................................ 25 

2.8.3. Enviromentálne faktory, negatívne životné udalosti............................................... 25 

3. Klinická symptomatika ........................................................................................................ 26 

3.1. Dojčenský vek, batolivý vek ......................................................................................... 27 

3.2. Predškolský vek ............................................................................................................. 27 

3.3. Mladší školský vek ........................................................................................................ 28 

3.4. Starší školský vek .......................................................................................................... 28 

3.5. Adolescencia .................................................................................................................. 29 

4. Diagnostika ........................................................................................................................... 33 

4.1. Diagnostické kritériá podľa klasifikačného systému MKCH 10 ................................... 33 

Všeobecné hlavné diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu (F 32) .............................. 33 

4.2. Diagnostické kritériá depresívnej poruchy podľa DSM V ............................................ 36 

5. Rizikové faktory, priebeh, prognóza depresívnej poruchy u detí a adolescentov ................ 42 

5.1. Rizikové faktory rozvoja depresívnej poruchy .............................................................. 42 

5.2. Priebeh depresívnej poruchy ......................................................................................... 45 

5.2.1. Subklinická depresia ............................................................................................... 46 

5.3. Prognóza ........................................................................................................................ 48 

6. Komorbidita ......................................................................................................................... 49 

7. Diferenciálna diagnostika ..................................................................................................... 50 



4 
 

8. Terapia .................................................................................................................................. 53 

8.1. Psychoterapia ................................................................................................................. 53 

8.2. Farmakoterapia .............................................................................................................. 55 

8.3. Elektrokonvulzívna liečba (ECT) .................................................................................. 58 

8.4. Alternatívna terapia ....................................................................................................... 58 

Príloha ...................................................................................................................................... 60 

Literatúra .................................................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Depresívna porucha v detskom a adolescentom veku 
 

Úvod 
 Depresívna porucha sa môže vyskytovať v rôznych vývinových obdobiach človeka, 

teda aj v detskom a adolescentnom veku. Môže vyústiť do zníženej kvality života, zhoršeného 

akademického fungovania, problematických medziľudských vzťahov, inej, rozšírenej 

psychiatrickej morbidity, nezdravého životného štýlu (napr. fajčenie, pitie alkoholu, obezita, )  

a suicidality. Existuje veľký záujem o lepšie pochopenie etiológie a fenomenológie depresie s 

cieľom zabrániť jej nástupu a opakovaniu a zmierniť nepriaznivé dôsledky (1). 

Aktuálne nie sú dostupné diagnostické kritériá pre depresívnu poruchu, resp. afektívne 

poruchy špeciálne pre detský a adolescentný vek. Preto musíme vychádzať zo súčasných 

kritérií, ktoré nerozlišujú detský a dospelý vek, podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 

(MKCH 10) (2) a podľa "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM-5) 

(3).  

1. Epidemiológia 
Duševné poruchy sú jednou z hlavných príčin disability na celom svete, a až 40,5% sa 

pripisuje veľkej depresívnej poruche. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (World 

Health Organization, WHO, 2017) (4) sa celkový počet ľudí s depresiou odhaduje na viac ako 

300 miliónov v roku 2015. Prevalencia závažnej depresie u dospelých sa udáva približne 

v hodnote  16,6%. Všeobecne sa depresívna porucha považuje za jednu z najčastejších zo 

všetkých psychiatrických porúch. Odhadovaný počet ľudí žijúcich s depresiou sa medzi rokmi 

2005 a 2015 zvýšil o 18,4%. Depresia sa považuje za jeden z hlavných faktorov úmrtnosti z 

hľadiska samovrážd, ktorých počet je celosvetovo takmer 800 000 ročne. Viac ako polovica 

jedincov, ktorí sa zotavia z prvej epizódy depresie, bude mať počas ďalšieho života aspoň 

jednu ďalšiu epizódu. Približne 80 % pacientov s históriou dvoch epizód bude mať recidívu a 

takmer 20 % jedincov s depresiami má epizódy, ktoré trvajú viac ako 24 mesiacov.  

 

Údaje o prevalencii depresie v detstve a adolescencii sa rôznia v závislosti od metodiky 

spracovania a zahrnutého regiónu. V dospievaní sa miera depresie v značnej miere zvyšuje 

medzi 13 a 18 rokom a odhadovaný kumulatívny výskyt v tejto populácii sa približuje 

celkovej prevalencii dospelých. Avšak napriek skorému začiatku a dlhotrvajúcemu priebehu 
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sa každoročne ambulantne lieči iba 1% americkej mládeže (7). Tieto zistenia poukazujú na 

adolescenciu ako na kritické vývojové obdobie na identifikáciu vysokorizikových jedincov a 

významné pre prevenciu výskytu tejto poruchy. Podľa metaanalýzy autorov Polanczyk et al. 

(2015) (5) je celosvetová prevalencia duševných porúch u detí a dospievajúcich 13,4%, z toho 

akákoľvek depresívna porucha 2,6% a tzv. veľká depresívna porucha 1,3%. V americkej 

epidemiologickej štúdii zistili, že 10,5% detí predškolského veku trpí emočnými poruchami 

(úzkosť a depresia) a z toho 2,1% spĺňa diagnostické kritériá pre depresívnu poruchu (6). 

Podľa autorov Wilson et al., (2014)(1) je odhadovaná prevalencia 2,8% u detí mladších ako 

13 rokov, 5,7% u dospievajúcich vo veku od 13 do 18 rokov  a je porovnateľná s prevalenciou 

6,7% u dospelých. V literatúre sú dostupné údaje zo zámoria o 12-mesačnej prevalencii 

závažnej depresívnej poruchy u 8- až 15-ročných (2,7%) a 12- až 17-ročných (8,2%) (7).  

Autori Avenevoli a kol. (2015) (7) zisťovali celoživotnú a 12- mesačnú prevalenciu 

u adolescentov vo veku 13 až 18 rokov v USA. Zistili, že celoživotná prevalencia bola  11%, 

12-mesačná prevalencia bola 7,5%. Tomu zodpovedajúca miera závažnej depresie bola 3,0% 

u celoživotnej prevalencie a 2,3% u ročnej prevalencie. Miera stredne závažnej depresie bola 

8,0 % u celoživotnej a 5,2 % u ročnej prevalencie. Dievčatá mali 2- až 3-násobne vyššie 

riziko depresie v porovnaní s chlapcami a takmer 4-násobne vyššie riziko závažnej depresie. 

Prevalencia depresie silne asociovala s vekom, zvyčajne sa zvyšovala v období dospievania, 

pričom miera závažnosti bola u starších adolescentov v porovnaní s mladšími dvojnásobne 

vyššia. Autori nezistili žiadne signifikantné rozdiely vzhľadom na vek u stredne závažnej 

depresie. Prevalencia depresie nevykazovala rozdiely v iných sociodemografických 

premenných. V literatúre z európskych zdrojov sa prevalencia depresívnej poruchy udáva 

približne od 0,5-2,5% u prepubertálnych detí a 5-8 % u adolescentov. Pred pubertou je 

depresívna porucha rovnako zastúpená u oboch pohlaví, v adolescencii a v dospelom veku sa 

pomer mení v neprospech dievčat v pomere dievčatá (F): chlapci (M) = 2:1 (8).  

V národnej dánskej kohortovej štúdii (9)  autori zistili prevalenciu klinickej depresie 0,5% 

a prevalenciu tzv. podprahovej depresie 1,0%. Podľa týchto autorov účastníci kohortovej 

štúdie zvyčajne vykazujú vyššie sociálno-ekonomické postavenie a lepší zdravotný stav ako 

tí, ktorí sa jej nezúčastnia. Preto miera prevalencie môže byť všeobecne podhodnotená. 

Prevalencia týchto dvoch depresívnych skupín u detí pred pubertou sa zriedka porovnáva. 

Štúdia 9-ročných dievčat zistila prevalenciu klinickej depresie 1,8%  oproti 2,5% u tzv. 

podprahovej depresie. Iné štúdie zistili veľmi nízku prevalenciu v tejto vekovej skupine 

klinickej depresie vs. tzv. podprahovej depresie vo Veľkej Británii (0,27% vs. 0,07%) a v 
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Nórsku (0,07% vs. 0,11%) Vo všeobecnosti však štúdie zisťujú, že tzv. podprahová depresia 

sa vyskytuje častejšie ako klinická depresia (10).  

 

2. Etiopatogenéza 
U depresívnych porúch u detí hrajú veľkú úlohu genetické, neuroendokrinné a 

neurochemické biologické faktory, ako aj faktory psychosociálne vrátane negatívnych 

životných udalostí. Podstatou poruchy je genetická dispozícia alebo vulnerabilita vedúca k 

zmenám funkcie CNS, psychickým, vegetatívnym a endokrinným poruchám.  

U unipolárnych depresií je genetická zložka o niečo miernejšia, na rozdiel od 

bipolárnej poruchy, kde má silný potenciál. Poruchy nálady nie sú viazané k špecifickým 

oblastiam CNS, ale zahŕňajú rozdielne štruktúry a neuronálne okruhy. Prejavmi depresívnej 

poruchy sú poruchy spánku, kde sa predpokladá dysfunkcia v monoamínových alebo 

cholinergických jadrách mozgového kmeňa alebo  narušenie cirkadiánneho pacemakeru  v 

suprachiazmatickom jadre hypotalamu. Ďalší charakteristický prejav depresívnej poruchy: 

zmeny v chuti v jedle a energii môžu mať pôvod v abnormalitách viacerých hypotalamických 

jadier. Depresívna nálada, ako aj opačný pól euforická nálada, môžu odrážať opačné 

abnormality v nucleus accumbens, mediálnej prefrontálnej kôre, amygdale alebo iných 

štruktúrach. Úzkosť, ktorá je častým sprievodným prejavom depresívnej poruchy môže byť 

zapríčinená abnormalitami vo fungovaní amygdaly a "bed nuclei of stria terminalis" (BNST). 

Nadmerné uvoľňovanie stresových hormónov akým je kortizol, môže byť výsledkom 

hyperfunkcie nucleus paraventricularis (PVN) v hypotalame, hyperfunkcie amygdaly, ktorá 

aktivuje PVN alebo hypofunkcia hipokampu, ktorý pôsobí inhibične na PVN. Zmeny v 

obsahu myslenia pravdepodobne odrážajú abnormálne fungovanie mozgovej kôry.  

Z evolučného hľadiska môže byť depresia (rovnako ako sociálna úzkosť) vysvetlená z 

hľadiska motivačných / behaviorálnych systémov s osobitným odkazom na hierarchický 

systém a je považovaná za obrannú odpoveď na vnímanie nízkej sebahodnoty, porážky a 

bezmocnosti. Ľudia, ako aj iní primáti v pozícii oslabenia, majú tendenciu byť napätí, bdelí na 

sociálne hrozby, majú vysoké hladiny kortizolu, nižšie hladiny serotonínu (5-HT), vykazujú 

submisívne správanie a zažívajú hanbu. Dlhodobé submisívne správanie a súvisiaci stav 

chronického stresu predstavujú koncepčné prepojenie medzi biologickými markermi 

patológie a negatívnymi vlastnými schémami (11).  

Vzájomné vzťahy medzi etiologickými faktormi sú znázornené na obr.1. 
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Obr.1. Vzájomné vzťahy medzi etiologickými faktormi 

 

2.1. Katecholamínová/monoamínová hypotéza 
Najstaršia a klinicky najvýznamnejšia teória etiopatogenézy depresie bola vytvorená v 

šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch -  tzv. katecholamínová hypotéza, neskôr 

monoamínová teória. Táto teória tvrdí, že depresia je spôsobená dysfunkciou adrenergnej 

alebo serotonínergnej neurotransmisie. Základ tejto teórie tvorili dve pozorovania. Ako prvé 

sa zistilo, že rezerpín (antihypertenzívne a antipsychotické liečivo) znižuje monoamínovú 

neurotransmisiu v mozgu, a že tento liek spôsobuje vo významnom pomere depresiu u 

pacientov, ktorí ho užívali. Druhým pozorovaním bolo, že v tom čase všetky známe 

antidepresíva upravovali hladiny noradrenalínu a serotonínu. Monoamínová teória 

predpokladá, že u jedincov s depresiou je znížená neurotransmisia sprostredkovaná 

monoamínmi serotonínom, noradrenalínom a dopamínom v dôsledku nižšej produkcie, 

zvýšeného spätného presynaptického vychytávania neurotransmiterov  alebo zníženého 

množstva receptorov na postsynaptickej membráne. Agensy pôsobiace na koncentrácie 

monoamínov v synaptickej štrbine môžu zlepšiť príznaky depresie. Neskoršie štúdie ukázali, 

že hladiny monoamínov a ich metabolitov v cerebro- spinálnom moku miechy boli odlišné u 

pacientov s depresiou v porovnaní s jednotlivcami bez depresie. Hlavným problémom tejto 

teórie však bolo, že hoci tieto zmeny súvisiace s liekmi nastali bezprostredne po začatí liečby, 
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terapeutický efekt nastal približne až za 2 týždne. Spomínaná teória naznačuje, že nedostatok 

monoamínových neurotransmiterov je hlavnou príčinou depresívnych symptómov. Zahŕňa 

receptory monoamínov a následné molekulárne mechanizmy, ktoré tieto receptory spúšťajú, 

vrátane expresie génov. Táto teória predpokladá, že vyčerpanie neurotransmiterov spôsobuje 

kompenzačnú upreguláciu postsynaptických receptorov a že existuje defekt v transdukcii 

signálu monoamínového neurotransmitera a receptora. Predpokladá sa, že hustota  

neurotransmiterových receptorov sa pomaly prispôsobuje farmakologicky vyvolaným 

zmenám. Zistilo sa, že chronická liečba väčšinou antidepresív indukuje zníženie citlivosti 

serotonínových receptorov typu 1A (5-HT1A) v hipokampe, zvýšenie citlivosti beta- 

adrenoreceptorov v mozgovej kôre a zníženie regulácie beta-adrenergných a 5-HT2 

receptorov. Tento účinok môže byť umocnený práve  liečbou antidepresívami typu SSRI 

(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor). Okrem toho sa predpokladá, že serotonínový 

systém, najmä receptor 5-HT2C je zapojený do sprostredkovania antidepresívnej aktivity. 

Progresívna downregulácia týchto receptorov je paralelná s postupným nástupom klinických 

účinkov pozorovaných pri SSRI.  Nepredpokladá, že akútny (promptný) efekt antidepresív 

sprostredkováva ich klinickú aktivitu. Predpokladá sa, že klinická aktivita nastáva dôsledkom 

zníženej citlivosti beta-adrenergných a 5-HT2C receptorov, ktorá je neskorším dôsledkom 

promptného efektu zmeny koncentrácie neurotransmiterov (12). 

 

Noradrenergný systém 

Noradrenalín je hlavným neurotransmiterom sympatikového nervového systému. 

Sprostredkúva reakciu na stresové situácie. Medzi jeho funkcie patrí príprava aktivácie 

organizmu ovplyvnením kardiovaskulárnych funkcií, gastrointestinálnej motility a sekrécie, 

dilatácie bronchiolov a metabolizmu glukózy. Noradrenalín je spájaný s niekoľkými 

mozgovými funkciami v centrálnom nervovom systéme, vrátane spánku, pamäte, učenia a 

emócií. Noradrenergné neuróny sú prítomné hlavne v locus coeruleus (LC), ktorý je 

primárnym zdrojom noradrenergickej inervácie predného mozgu. LC poskytuje jediný zdroj 

noradrenalínu pre hipokampus a neokortex, čo sú kritické oblasti pre kognitívny a afektívny 

pro - noradrenergný systém. 

 

Serotoninergný systém 

Bolo zistených sedem typov receptorov serotonínu a všetky okrem jedného (5-HT3) sú 

receptory viazané na G-proteín. Väčšina týchto receptorov je rozdelená na niekoľko subtypov. 

V etiopatogenéze depresie boli najviac študované podtypy receptorov 5-HT1A, 5-HT2A a 5-
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HT2C. Stimulácia receptorov 5-HT1A vedie k zvýšenému prílivu K + iónov a membránovej 

hyperpolarizácii, ktoré inhibujú neurotransmisiu. Stimulácia receptorov 5-HT2A alebo 5-

HT2C má opačný účinok (12). Serotoninergné neuróny zohrávajú hlavnú úlohu pri integrácii 

správania. Prechádzajú do každej časti centrálneho nervového systému (mozog a miecha) a 

ovplyvňujú prenos všetkých ostatných neurotransmiterov. Väčšina serotonínu sa nachádza v 

enterochromafínových bunkách v gastrointestinálnom trakte, ktoré sa podieľajú na regulácii 

črevných pohybov. Serotoninergné neuróny sa podieľajú na regulácii rôznych funkčných 

(motorických, somatosenzorických, limbických) systémov. Sú spájané so širokou škálou 

neuropsychiatrických a neurologických porúch. Experimentálne údaje podporujú úlohu 

serotonínu pri modulácii vývoja mozgu, takže dysfunkcia pri serotoninergnom prenose počas 

raného života môže viesť k dlhotrvajúcim štrukturálnym a funkčným zmenám (13).  Je 

známe, že serotonín inhibuje adrenergnú funkciu v komplexe locus coeruleus. Okrem toho, 

serotonín inhibuje dopaminergnú neurotransmisiu, a to jednak inhibíciou dopaminergných 

jadier stredného mozgu, a jednak inhibíciou uvoľňovania dopamínu z terminálnych synapsií, 

napríklad v prefrontálnom kortexe (PFC). Tieto inhibičné účinky sú sprostredkované 

prostredníctvom excitačných 5- HT2A / 2C na rýchlo reagujúcich GABA - ergných 

interneurónoch. Existujú rozdiely medzi 5-HT2A a 5HT2C receptormi v ich stupňoch účasti v 

sprostredkovaní serotonínergných účinkov vo ventrálnom a dorzálnom striate. Užívanie SSRI 

môže spôsobiť parkinsonizmus u disponovaných pacientov. Tieto účinky sú pravdepodobne 

sprostredkované stimuláciou receptorov 5-HT2A / 2C a sú kontraproduktívne pri zmierňovaní 

depresie. Serotonín má dva receptorové účinky, ktoré bránia dysfunkcii hipokampu: priamo 

stimuluje receptory 5-HT1A a modifikuje účinky glukokortikoidných receptorov. Je známe, 

že stres a glukokortikoidy indukujú atrofiu v hipokampe. Zo štúdii s SSRI vyplýva, že 

fluoxetín má ochranné účinky na hipokampálne neuróny pred týmto vplyvom. Je možné, že 

obidva receptorové efekty sú silne navzájom prepojené. Genetická alebo farmakologická 

inaktivácia receptorov 5-HT2B môže zrušiť niektoré dlhodobé behaviorálne a neurogénne 

účinky SSRI a značne zoslabiť SSRI indukovanú  zvýšenú koncentráciu extracelulárneho 

serotonínu v hipokampe. Naopak priame agonisty receptorov 5-HT2B napodobňujú tieto 

účinky SSRI v ich neprítomnosti. Preto stimulácia receptorov 5-HT2B môže hrať úlohu pri 

sprostredkovaní neurogénnych účinkov SSRI. Predpokladá sa, že serotonín podporuje 

primerané funkcie alebo potláča nedostatočné funkcie hipokampálneho komplexu. Každý z 

týchto účinkov môže viesť k inhibícii amygdaly, čo môže zastaviť neprimeranú emočnú 

reakciu. V dôsledku toho sa môže prejaviť kognitívna reakcia. To môže mať za následok 

zmiernenie emočnej poruchy, či už je to porucha nálady alebo úzkostná porucha. Tento 
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mechanizmus by mohol vysvetliť aditívne účinky kognitívnej behaviorálnej terapie v 

kombinácii s farmakoterapiou  SSRI pri liečbe refraktérnej depresie. SSRI preto zvyšujú 

schopnosť PFC (prefrontálny kortex) zapojiť kognitívne schémy, ktoré obmedzujú stresové, 

depresívne odpovede (12).  

 

Dopaminergný systém 

Dopamín (DA) bol popísaný ako dôležitý neurotransmiter centrálneho nervového 

systému pred polstoročím. Je dobre známe, že DA je zapojený do odmeňovacieho systému a v 

neurobiológii neurologických a psychiatrických porúch, vrátane schizofrénie a poruchy 

pozornosti s hyperaktivitou. Dopaminergný systém zahŕňa mezolimbickú a mezokortikálnu 

dráhu, predpokladá sa, že moduluje správanie súvisiace s emóciami. Dopamín má významný 

stimulačný vplyv v PFC. To môže zmierniť nedostatok iniciatívy (dorsolaterálny PFC) a 

aktivovať okruhy, ktoré motivujú správanie závislé od odmeňovania (meziálny PFC a nucleus 

accumbens). Dopamín je pravdepodobne dôležitý iba u podskupiny pacientov, na základe 

obmedzenej účinnosti dopamínergných liečiv (napr. klasických inhibítorov 

monoaminooxidázy - IMAO) pri "normálnej" depresii a ich vysokej účinnosti pri depresii, 

ktorá je refraktérna voči TCA (tricyklické antidepresíva)  a SSRI. Na základe vyššie 

uvedených pozorovaní môžeme konštatovať, že noradrenalín, serotonín a dopamín môžu hrať 

dôležité úlohy pri vzniku depresívnych porúch. Úloha dopamínu je obmedzená na špecifickú 

podskupinu depresívnych reakcií vrátane refraktérnej depresie na liečbu TCA / SSRI, depresie 

pri schizofrénii (spôsobenej dysfunkciou PFC), depresie pri Parkinsonovej a Alzheimerovej 

chorobe a depresie vyvolanej antipsychotikami. Predpokladá sa, že noradrenalín v prvom rade 

pôsobí na hypotalamus, PFC a striatum (vrátane dorzálneho striatu a NAcbS- nucleus 

accumbens shell ako súčasť limbického okruhu). Serotonín má primárne účinky na komplex 

hipokampus / amygdala. V oboch prípadoch tieto účinky zvyšujú pravdepodobnosť potlačenia 

nevhodnej reakcie a navodenia vhodnej odpovede. To vysvetľuje čas potrebný na 

uskutočnenie reálneho efektu a je predpokladaným základom oneskorenia liečby (12). 

 

Iné neurotransmiterové systémy 

V patofyziológii depresie hrá úlohu aj glutamatergný systém. Glutamát je primárny 

excitačný neurotransmiter v centrálnej nervovej sústave. U pacientov s depresívnou poruchou 

sa zistila dysfunkcia alebo znížený počet gliových buniek, dôležitých regulátorov 

glutamatergného metabolizmu. Tento stav môže spôsobiť hyperfunkciu glutamatergného 

systému a toxické zvýšenie glutamátu. Skoršie štúdie ukázali, že pacienti s depresívnou 



12 
 

poruchou majú zvýšené hladiny glutamátu v krvi. V štúdiách mozgu post mortem sa zistili 

zvýšené hladiny glutamátu vo frontálnej kôre pacientov s bipolárnou poruchou a depresiou, 

zatiaľ čo znížená hladina glutamátu a zvýšená hladina glutamínu sa zistili v cerebrospinálnej 

tekutine. Zmenená neurotransmisia glutamátu pri poruchách nálady  je ďalej demonštrovaná v 

štúdiách magnetickej rezonančnej spektroskopie (14). Vo všeobecnosti sú celkové signály 

glutamátu a glutamínu zvyčajne znížené pri veľkej depresívnej poruche a zvýšené pri 

bipolárnej poruche a depresívni pacienti vykazujú celkovo znaky zníženého pomeru glutamín 

/ glutamát. Hoci údaje nie sú úplne konzistentné, je pravdepodobné, že narušená 

neurotransmisia glutamátu je znakom spojeným s poruchami nálady. 

 Neurónové vlákna obsahujúce acetylcholín (ACH) sú distribuované v celej mozgovej 

kôre a interagujú s monoamínovými a glukokortikoidnými systémami. ACH neuróny majú 

alarmujúci alebo aktivujúci akútny účinok na mozgové systémy. Dva hlavné podtypy ACH 

receptorov sú nikotínové a muskarínové receptory. Lieky s agonistickým a antagonistickým 

účinkom na ACH majú protichodné účinky na depresívne symptómy. Zmeny správania po 

podaní agonistu ACH zahŕňajú letargiu, anergiu a psychomotorickú retardáciu u zdravých 

subjektov a u pacientov s depresiou vyvolávajú exacerbáciu depresie. 

Stále početnejšie dôkazy naznačujú, že neurobiológia depresie je spojená s 

abnormalitami v amínovej neurotransmisii. Kyselina gama-aminomaslová (GABA) má 

inhibičný účinok na dráhy noradrenalínu  a dopamínu. Chronický stres môže redukovať alebo 

úplne spotrebovať hladiny GABA v niektorých oblastiach mozgu. Niekoľko štúdií uviedlo, že 

depresívni pacienti majú nižšie koncentrácie GABA oproti subjektom bez depresie. Z 

literatúry vyplýva, že niektoré antikonvulzívne a GABA-mimetické agensy majú stabilizačný 

účinok na náladu a antidepresívny účinok (15). 

Prenos neurotransmiterov v synapse je znázornený na obr.2.                                                                                                                           

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Prenos neurotransmiterov (NT) v synaptickej štrbine.                         
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NT sa pomocou vezikulárneho transportu uvoľňujú v synaptickej štrbine. NT 

vychytávajú postsynaptické receptory alebo autoreceptory v presynaptickej časti synaptickej 

štrbiny. Spätne vychytané NT sa degradujú pomocou monoamín oxidázy (MAO). Prenos 

signálu sa uskutoční v prípade väzby na postsynaptické receptory (prevzaté z Trebatická 

a Ďuračková, 2015) (16). 

 

 

 

2.2. Genetické faktory 
Vo výskume porúch nálady nie sú také kvalitné experimentálne zvieracie modely, aké 

sa používajú pri štúdiách z okruhov strachu a úzkosti. Je pravdepodobné, že neurálne 

systémy, ktoré sa podieľajú na regulácii emócií (strach a úzkosť) sa do značnej miery 

prekrývajú so systémami regulujúcimi náladu, respektíve s nimi interagujú. V klinickom 

obraze depresie sa vyskytujú súčasne poruchy nálady s úzkosťou, tzn. že môžu zdieľať 

spoločné rizikové genetické faktory. Genetické faktory  podieľajú na etiopatogenéze depresie 

približne v 37%. Autori Anguelova et al., (2003) (17)  na základe štúdií dvojičiek 

predpokladajú, že gény predstavujú až 40-50% -nú náchylnosť na rozvoj depresie v populácii, 

hoci heritabilita môže byť vyššia u klinicky identifikovaných probandov. Sú známe rôzne 
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polymorfizmy génov, ktoré sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku depresie. Príkladom je 

polymorfizmus oblasti DNA, ktorá zodpovedá oblasti promótora pre gén kódujúci transportér 

pre serotonín (18). Úloha genetických faktorov sa odvodzuje od zistení štúdií adoptovaných 

detí. Najpoužívanejšia hypotéza predpokladá, že interakcia génov navzájom a s vonkajším 

prostredím zvyšuje vulnerabilitu jedinca k  rozvoju depresie.  Rodinné štúdie skúmajúce 

stupeň zoskupenia depresívnych stavov medzi geneticky príbuznými rodinnými príslušníkmi 

zistili vyšší výskyt depresie medzi príbuznými prvého stupňa. Je zrejmé, že príbuzní prvého 

stupňa zdieľajú rovnaké gény, tak ako aj rovnaké rodinné prostredie, čo môžeme označiť  ako 

genetickú vulnerabilitu. Výsledky viacerých štúdií s rodinami a dvojičkami predpokladajú, že 

v detstve a dospievaní existuje etiologická heterogenita. Štúdie s dvojičkami poukazujú na to, 

že genetické ovplyvnenie depresie u mladých ľudí môže byť nepriame a funguje cez 

expozíciu enviromentálnemu riziku (korelácia medzi génom a prostredím) alebo cez 

genetickú senzitivitu na environmentálne riziká (interakcia medzi génom a prostredím) (19). 

Väčšina štúdii kandidátskych génov pre depresiu je zameraná na funkčné 

polymorfizmy v malom súbore génov, ktoré sa podieľajú na monoaminergnej neurotransmisii 

(variácie sekvencie DNA, ktoré modifikujú expresiu a funkciu génu). Väčšina týchto génov sa 

podieľa na syntéze, degradácii alebo neurotransmisii 5-HT. Najmä súčasný výskum zahŕňa 

lokusy kódujúce serotonínový transportér (SLC6A4), tyrozínhydroxylázu (TH) (limitujúci 

enzým pre syntézu dopamínu), receptor serotonínu 2A (5HT2A) a tryptofánhydroxylázu 1 

(TPH1) (syntéza serotonínu). Biosyntéza a uvoľňovanie neuronálneho 5-HT závisí od úrovne 

cirkulácie voľného tryptofánu v krvi a mozgu. Experimentálny nedostatok tryptofánu bol 

spojený so zvýšenou závažnosťou symptómov u depresívnych pacientov (20). Neprimerané 

sociálne správanie, zvýšená podráždenosť alebo nedostatok kontroly impulzov by mohli byť 

pozorované aj pri zápalových a iných ochoreniach, ktoré sprevádzajú nízke hladiny tryptofánu 

(21).  Tryptofán hydroxyláza (TPH) je kľúčovým enzýmom v syntéze serotonínu, je jedným z 

kandidátskych génov. Depresívna porucha je spojená s jedným z 10 TPH2 nukleotidových 

polymorfizmov (SNP) a SNP haplotypmi. Vzťah medzi TPH2 a somatickou úzkosťou pri 

unipolárnej depresii, odpoveďou paroxetínu v liečbe depresie a suicidálnom konaní bola 

zdôraznená v niekoľkých štúdiách. Geneticky modifikované zvieracie modely so zmenami 

expresie TPH2 podporujú úlohu tohto enzýmu v mozgovej funkcii a depresívnom správaní. 

Aktivácia TPH2 teda môže otvoriť nové perspektívy pri liečení neurologických a 

psychiatrických porúch, ktoré sú spôsobené zmenami hladín 5-HT mozgu (20). Ďalšie gény, 

ktoré boli študované, zahŕňajú katechol-o-metyltransferázu (COMT) (katabolizmus 

dopamínu) a dopamínový (D4) receptor (DRD4). Gén SLC6A4 kóduje serotonínový 
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transportér, 5-HTTLPR, polymorfizmus v promótorovej oblasti serotonínového transportného 

génu SLC6A4, zahŕňa dve rôzne alely: jedna dlhá so 16 opakovaniami (L) a jedna krátka so 

14 opakovaniami (S). Alela S koreluje so znížením hladín mRNA, väzbou a spätným 

vychytávaním serotonínu. V súčasnej dobe je popisovaný nukleotidový polymorfizmus v 

rámci variantu 5-HTTLPR (polymorfná oblasť viazaná na gén pre sérotonínový transportér) 

identifikovaný ako zodpovedný za modifikáciu funkčných následkov prenášania alely L. 

Ďalej bol popísaný adenín / guanínový (A / G) polymorfizmus (rs25531), ktorý je zrejme v 

rámci 5-HTTLPR L alelovej sekvencie. Tento variant alely vykazuje zníženú aktivitu 

podobnú alele S (22). Boli realizované štúdie zaoberajúce sa možným prepojením variantu 5-

HTTLPR medzi poruchami nálady, úzkosťou a osobnostnými charakteristikami. Niekoľko 

metaanalýz skúmalo tieto polymorfizmy u depresie, bipolárnej poruche (BD), 

samovražednom správaní a / alebo neuroticizme. V týchto štúdiách sa ukázala spojitosť medzi 

5-HTTLPR a BD,  samovražedným správaním a neurotizmom (23). Meta-analýzy však 

nepreukázali spojitosť medzi týmto polymorfizmom a depresiou. Okrem toho mnohé štúdie 

testovali hypotézu o významnej interakcii medzi 5-HTTLPR alelami alebo genotypmi, 

depresiou a stresom (interakcia génového prostredia). Tieto štúdie podporili primárny vzťah 

medzi genotypom 5-HTTLPR na stresovú reaktivitu viac ako priamo na depresiu. Štúdia 

ohľadom prepojenia polymorfizmu 5-HTTLPR a suicidálneho správania ukázala, že je 

nepravdepodobné, že by polymorfizmus 5-HTTLPR mal zásadný význam pre patogenézu 

samovražedného správania v dospievaní, ale môže prispieť k násilnému správaniu v tejto 

populácii (24). 

  

2.3. Štrukturálne zmeny  
Neokortex a hipokampus môžu sprostredkovať kognitívne aspekty depresie, ako sú 

poruchy pamäti a pocity bezcennosti, beznádeje, pocity viny, záhuby a suicidálne myšlienky. 

Striatum (najmä ventrálne striatum alebo nucleus accumbens (NAc)), amygdala a súvisiace 

oblasti mozgu sú dôležité v procesoch emocionálnej pamäti a môžu sprostredkovať 

anhedóniu, úzkosť a zníženie motivácie, ktorá prevažuje u mnohých pacientov s depresívnou 

poruchou. V patofyziológii neurovegetatívnych symptómov depresie, akými sú 

hyper/hyposomnia, hyporhexia, zníženie energie, ako aj strata záujmu o sexualitu a iné 

príjemné aktivity, bola zvažovaná úloha hypotalamu. Tieto rôzne oblasti mozgu pracujú v 

sérii vysoko interagujúcich paralelných okruhov, ktoré sa podieľajú na depresii (25). 

Kortikálne oblasti sa podieľajú na spracovávaní emócií a laterálne prefrontálne kortikálne 
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systémy, ktoré zahŕňajú ventrolaterálnu a dorzolaterálnu prefrontálnu kôru, sú spojené s 

kognitívnou kontrolou a vedomou reguláciou emócií. Mediálna prefrontálna limbická sieť, 

vrátane amygdaly, prednej cingulárnej kôry a mediálnej prefrontálnej kôry, je modulovaná 

serotonínovou neurotransmisiou. Neuronálna sieť odmeňovania, ktorá zahŕňa ventrálne 

striatum a prepojené orbitofronálne a mediálne prefrontálne kortexy, je modulovaná 

dopamínom. Neurozobrazovacie štúdie u dospelých poskytli dôkazy o špecifických 

abnormalitách v týchto neurálnych systémoch. Murray a kol., (2011) (26) uvádza, že pacienti 

s depresiou v porovnaní so zdravými kontrolami  vykazujú zmenenú aktiváciu v orbito a 

mediálnofrontálnej kôre počas expozície emocionálne nabitými stimulmi a počas vykonávania 

úloh súvisiacich s odmeňovaním. Amygdala sa tiež podieľa v patofyziológii depresívnej 

poruchy. Jedným z najpreskúmanejších zistení v literatúre o poruchách nálady je to, že 

pacienti s depresiou vykazujú abnormálnu aktiváciu v amygdale, keď sú vystavovaní 

emocionálnym stimulom. Niektoré štúdie zistili, že amygdala u depresívnych pacientov 

vykazuje hyperaktiváciu v porovnaní s kontrolnými subjektmi pri vystavovaní negatívnym 

stimulom ako sú napríklad smutné slová, smutné tváre. (26). Elektrická stimulácia amygdaly 

môže spôsobiť strach, úzkosť, dysfóriu, sociálne stiahnutie a uvoľňovanie kortizolu. Zistenia 

z rôznych štúdií uvádzajú, že deti s depresívnou poruchou vykazujú zmeny vo ventrálnej 

orbitálnej a limbickej aktivite, najmä v ľavej hemisfére (27).  

Na zisťovanie regulácie porúch nálady sa využívajú funkčné zobrazovacie techniky, 

akými sú pozitrónová emisná tomografia (PET) a funkčná magnetická rezonancia (fMRI). 

Zistenia z takýchto štúdií naznačujú, že okruhy zapojené v regulácii nálady zahŕňajú orbitálnu 

a mediálnu prefrontálnu kôru, cingulárny závit, amygdalu, ventrálne striatum, hipokampus a 

hypotalamus. Je známe, že podoblasť predného cingulárneho závitu je aktivovaná bolesťou. 

Iné oblasti sú aktivované, keď sa výkon úlohy odchýli od úspešného dosiahnutia cieľa. Predná 

cingulárna kôra môže monitorovať náznaky zlyhania, amygdala monitoruje senzorické vstupy 

pre náznaky ohrozenia. Táto kôrová oblasť vykazuje pri depresii zväčša zvýšenú metabolickú 

aktivitu a pri úspešnej liečbe sa vracia do normálu. Aktivuje sa tiež v situáciách, ktoré 

indukujú smútok.  Na základe týchto zistení sa pacienti s farmakorezistentnou depresiou liečia 

metódou hlbokej mozgovej stimulácie s nasmerovaním stimulujúcej elektródy na oblasť 

subgenuálnej cingulárnej kôry. Predpokladá sa, že hlboká mozgová stimulácia utišuje 

hyperaktívnu oblasť a že subgenuálna cingulárna kôra je kritickým uzlom v mozgových 

okruhoch, ktoré regulujú náladu (zlepšenie nastalo u dvoch tretín pacientov). Podobné štúdie 

naznačujú, že aj hlboká stimulácia nucleus accumbens, hlavného centra slasti môže elevovať 

náladu (25).  
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Štúdia týkajúca sa zisťovania objemu šedej hmoty u adolescentov  s depresiou zistila 

významne menší objem šedej hmoty v anteriárnom cingulárnom kortexe v porovnaní so 

zdravými kontrolami (28). Iná štúdia tieto údaje nepotvrdila. Bez ohľadu na pohlavie a vek sa 

preukázala korelácia závažnosti ochorenia s redukciou objemu šedej hmoty v talame (29). 

Pohlavie môže zohrávať úlohu pri vývoji mozgu dospievajúceho (celkový objem mozgu, 

ktorý zahŕňa sivú a bielu hmotu a cerebrospinálnu tekutinu), pričom chlapci majú v priemere 

väčšie mozgy ako dievčatá bez ohľadu na výškové a hmotnostné rozdiely. Fylogeneticky 

staršie oblasti mozgu dozrievajú v relatívne mladšom veku. V dospievaní znamená zníženie 

objemu šedej hmoty relatívnu zrelosť v mnohých oblastiach adolescentného mozgu okrem 

temporálnych lalokov (30). Výskyt depresie v skorej adolescencii je spojený s nepriaznivými 

udalosťami v ranom detstve, naopak výskyt depresie v neskorej adolescencii je skôr spojený 

s genetickými faktormi (32). Jednou z mnohých hypotéz je, že mladší adolescenti, u ktorých 

sa rozvinie depresia, sú viac náchylní na akceleráciu maturácie anteriórneho cingulárneho 

kortexu ako adolescenti u ktorých sa rozvinie depresia až v neskorej adolescencii (29).   

  

2.4. Neuroendokrinné zmeny 
Predpokladá sa, že významné stresové udalosti môžu významnou mierou ovplyvniť 

niektoré biologické procesy, napríklad činnosť neurónov syntetizujúcich kortikoliberín 

(CRF), čím zvyšujú náchylnosť jedinca na pôsobenie stresorov v neskoršom období. CRF sa 

vylučuje z hypotalamických paraventrikulárnych buniek a stimuluje hypofýzu na produkciu 

ACTH. ACTH stimuluje kôru adrenálnych žliaz, aby vylučovali kortizol do celkového obehu. 

Nakoniec cirkulujúci kortizol inhibuje sekréciu CRH z hypotalamu a sekrécie ACTH z 

hypofýzy, čo predstavuje inhibičnú spätnú väzbu. Pri depresii môže byť táto spätná väzba 

narušená. Pri depresii vykazujú hypotalamické paraventrikulárne bunky hyperpláziu a tak 

vylučujú zvýšené hladiny CRF do primárneho portálového obehu hypofýzy. V reakcii na 

hypofýzu vzniká zvýšený ACTH, ktorý potom stimuluje nadobličkové žľazy. Zdá sa, že 

zvýšené hladiny kortizolu nespôsobujú korekciu hladín CRF a ACTH. Kortizol sa vylučuje z 

nadobličiek v hodinových pulzoch. Najväčšia impulzová amplitúda nastáva na začiatku 

cirkadiánnej aktivity. Kortizol môže preniknúť do mozgu, kde má viacero účinkov v 

závislosti od koncentrácie.  V nízkych koncentráciách kortizol indukuje „zotavenie a opravu“ 

a pripravuje mozog na primeranú, rýchlu odpoveď na stresové situácie prostredníctvom 

jadrových (genómových) mineralokortikoidných receptorov (MR). Vo vysokých hladinách 

kortizol modifikuje a optimalizuje reakciu na stres. Vysoké hladiny kortizolu normalizujú 
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činnosť mozgu niekoľko hodín po expozícii stresovej udalosti a pripravujú ho na ďalšiu 

stresovú udalosťprostredníctvom jadrových glukokortikoidných receptorov (GR).  

U časti pacientov s veľkou depresívnou epizódou  je známa hyperkortizolémia ako dôsledok 

hyperaktivity HPA osi (33, 34, 35, 36), ako aj zvýšené hladiny kortizolu v moči, narušené 

denné kortizolové rytmy, zníženú schopnosť supresie plazmatického kortizolu, ACTH a beta- 

endorfínu po podaní dexametazónu, potentného syntetického glukokortikoidu.  Predpokladá 

sa tiež zvýšená sekrécia CRF. Zvýšené plazmatické hladiny glukokortikoidov výrazne znižujú 

expresiu mozgového rastového faktora (BDNF) v mozgu. Zníženie BDNF spôsobuje atrofiu 

neurónov, čo spôsobuje alterácie neurotransmisie v mozgu. Niektoré štúdie uvádzajú okrem 

zvýšených hladín kortizolu, aj zvýšené hladiny aldosterónu u depresívnych pacientov, ako aj 

pacienti s hyperaldosteronizom vykazujú viac depresívnych  a úzkostných symptómov ako 

bežná populácia (37). Autori Segeda a kol. (2017)(38) uvádzajú, že koncentrácie aldosterónu 

u depresívnych pacientov bola významne vyššie u žien v porovnaní s mužmi  a celkovo boli 

vyššie na začiatku ochorenia ako po jeho zaliečení, čo môže naznačovať asociáciu 

aldosterónu s patofyziológiou depresie. Zistenia zo štúdií naznačujú, že zmeny aldosterónu a 

prípadne pomeru aldosterónu ku kortizolu / kortikosterónu môžu predstavovať včasný 

indikátor vývoja depresie a pravdepodobne povahu jeho podtypu, ktorý by navyše mohol 

viesť k novým možnostiam liečby.  

2.5. Neuro - zápalové (imunitné) zmeny 
 Predpokladá sa, že v etiopatogenéze depresie zohráva úlohu zápal. Poukazuje na to 

viacero faktorov: u jedincov s depresiou sa zistili zvýšené hladiny prozápalových cytokínov 

a naopak, u pacientov so zápalovými chorobami je zvýšený výskyt depresie. Liečba pacientov 

cytokínmi zvyšuje riziko depresie, antidepresíva vykazujú aj protizápalové pôsobenie 

(Mravec, 2013) (17). Prozápalové cytokíny ako sú tumor necrosis factor alfa (TNF-α), 

interleukín 1β (IL-1β), IL-1α a IL-6 stimulujú os HPA, podporujú sekréciu CRF, čo môže byť 

jedným z mechanizmov, ktorým zápalové procesy indukujú rozvoj depresívnych symptómov  

(39).  Zvýšená koncentrácia prozápalových cytokínov TNF- α, interferón (IFN) a IL môže 

viesť k oxidačnému stresu. Nadprodukcia prozápalových cytokínov môže súvisieť s 

nedostatočnou aktivitou antioxidačných enzýmov a nízkou hladinou antioxidantov. Nadmerná 

produkcia môže viesť k patologickým zmenám v mozgu, ktoré môžu vyústiť do zhoršenia  

kognitívnych schopností alebo až do rozvoja neuropsychiatrických porúch. Hladiny cytokínov 

ovplyvňujú aj neuroendokrinnú funkciu a metabolizmus neurotransmiterov. Nerovnováha 

pro- a protizápalových cytokínov môže byť spúšťačom neurodegeneratívnych porúch, 
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napríklad Alzheimerovej alebo Parkinsonovej choroby. U pacientov s depresiou a úzkosťou 

sa pozorovala zvýšená zápalová reakcia spôsobená zvýšenou koncentráciou prozápalových 

cytokínov ako TNFa, IL-1a, IL-1ß, IL-4, IL-5, IL-6, IL- IFNy a C-reaktívny proteín (40).  

2.6. Neuroprogresívne procesy  
 V posledných rokoch prebieha výskum etiopategenézy depresie zameraný na 

molekulovej úrovni. V literatúre sú údaje o prepojení depresie a rôznych biochemických 

markerov. 

- BDNF je najsilnejší neurotrofický faktor v mozgu. U pacientov s depresívnou poruchou a 

bipolárnou poruchou sa zistili znížené koncentrácie v sére. (41).  

IGF-I (insulin-like growth factor)- nižšia hladina v mozgu sa s pája s výskytom depresie.  

- Nukleárny faktor κB (NFκB) je transkripčný faktor, ktorý sa môže spájať s vývojom 

depresie. U pacientov s depresiou sa pozorovali zvýšené hladiny NFκB.  

- Oxid dusnatý (nitroxid, NO)- pri nízkej koncentrácii sa NO považuje za dôležitý 

neurotransmiter spojený s patofyziológiou depresie, úzkosti, epilepsie a schizofrénie. Zvýšená 

koncentrácia NO sa zistila u pacientov s depresiou a u pacientov so samovražednými 

myšlienkami v porovnaní s pacientmi bez suicidálnych myšlienok.   

- Enzým cyklooxygenáza 2 (COX-2) sa podieľa na zápalových procesoch v organizme. COX-

2 katalyzuje tvorbu prozápalových metabolitov, ktoré spôsobujú  zápal neurónov, čo môže 

následne viesť k zhoršeniu depresie a zvyšovaniu pravdepodobnosti kardiovaskulárnych 

ochorení (42).  

- Enzým superoxiddismutáza (SOD) - u depresívnych pacientov sa zistila zvýšená a tiež 

znížená aktivita (43).  

 - Enzým glutatiónperoxidáza (GPX) - u pacientov s afektívnou poruchou, depresiou a 

schizofréniou sa zistila znížená aktivita v porovnaní so zdravou kontrolou (40).  

- Enzým paraoxonáza 1 (PON1)- v literatúre sa uvádza znížená aktivita PON1 pri depresii a 

negatívne korelácia jej aktivity s fajčením.  

- Polyfenoly - vo viacerých štúdiách sa pozorovali protizápalové účinky. Môžu hrať úlohu v 

zlepšovaní kognitívnych schopnosti, zlepšovaní nálady a v znižovaní pravdepodobnosti 

rozvoja neurodegeneratívnych porúch.  

- Extrakt Ginkgo biloba (EGb761) z listov -  potvrdil sa antidepresívny účinok , ktorý 

ovplyvňuje koncentráciu serotonínu a dopamínu (40).  
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 - Polyfenolový extrakt z kôry Francúzskej prímorskej borovicovej Pinus pinaster, 

Pycnogenol, môže zlepšovať príznaky ADHD, normalizovať hladinu neurotransmiterov a 

znižovať markery oxidačného stresu (44).  

- Vyššie nenasýtené mastné kyseliny - u depresívnych pacientov sa zistila zvýšená 

koncentrácia napr. kyseliny arachidónovej (AA), malondialdehydu (MDA) v porovnaní so 

zdravými kontrolami (45).  

- Omega 3 polynenasýtených mastných kyselín (n-3 PUFA) - u pacientov s depresiou sa 

pozorovalo, že majú signifikantne zníženú hladinu v porovnaní so zdravými kontrolami (46).  

- Koenzým Q10 (CoQ10) - pacienti s depresiou rezistentnou voči liekom vykazujú zníženú 

koncentráciu v porovnaní so zdravými kontrolami.  

 - N-acetylcysteín (NAC) je antioxidant, podávanie NAC pacientom s depresiou (v rámci 

bipolárnej poruchy) spôsobuje významné zníženie závažnosti depresie a zlepšuje účinnosť 

antidepresív.  

HDL - znížená hladina v sére sa deteguje pri depresii, najmä u pacientov so samovražednými 

pokusmi a popôrodnou depresiou (41).  

- Stopové  minerálne prvky - do patofyziológie depresie zasahuje aj nedostatok železa, selénu, 

zinku, horčíka. 

- Vitamíny - E (α-tokoferol), C (kyselina askorbová), kyselina listová a vitamín B12 - so 

zhoršením závažnosti depresie a úzkosti môže súvisieť ich nedostatok.  

- Mitochondriová dysfunkcia - rozvoj depresie môže byť spojený so zníženou aktivitou 

enzýmov podieľajúcich sa na respiračnom reťazci, zníženou produkciou ATP a inými 

mitochondriovými dysfunkciami spôsobenými deléciou v mitochondriovom genóme) (47). 
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Obr. 3. Schématické znázornenie zmeny aktivity a koncentrácie markerov oxidačného 

stresu a depresie, ktoré sa zistili u pacientov trpiacich depresiou v porovnaní so 

zdravými dobrovoľníkmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skratky: 5-hydroxytryptamín (5-HT), 8-oxoguanín (8-oxoG),  

8-oxodeoxyguanozín (8-oxodG), 8—izo-prostaglandín F2α (8-iso-P), neurotrofný mozgový 

faktor (BDNF), kataláza (CAT), koenzým Q10 (CoQ10), cyklooxygenáza 2 (COX2), C-

reaktívny proteín (CRP), glutation peroxidáza (GPX), glutation (GSH), lipoproteíny 

s vysokou hustotou (HDL), interferón (IFN), inzulínu podobný rastový  

Neurodegeneratívne 

ochorenia  

Oxidačný stres Depresívna porucha 

Aktivita enzýmov 

oxidačného stresu 

- ↑ XO 

- ↑ MAO 

- ↑COX2 

- ↑ NADPH oxidáza 2 

-  

Aktivita antioxidačných 

enzýmov: 

- ↑ SOD 

- ↓ GPX 

- ↑↓ CAT 

Lipid peroxidation: 

- ↑ MDA 

- ↑ 8-iso-P 

Vplyvy prostredia (strava): 

- ↓ mikronutrienty 

- ↓ vitamíny 

- ↓ n-3 PUFA 

- ↓polyfenoly 

Neurodegeneratívne 

procesy 

- ↓ BDNF 

- ↓ IGF-I 

Signálne 

procesy: 

- ↓ 5-HT 

- ↑ NO 

Reaktívne formy: 

- ↑ ROS 

- ↑ RNS (NO) 

- ↑ VR 

Antioxidačná 

aktivita: 

- ↓ CoQ 

- ↓ vitamin E 

- ↓ vitamin C 

- ↓GSH 

- ↓ HDL 

- ↓ TAC 

Genetcké faktory: 

- SNP 

- mutácie mtDNA  

- aktivita telomerázy 

- poškodenie DNA –  

↑ 8-OHdG, 8-oxoG 

 

Zápalové procesy: 

- ↑ IgM a IgA 

- ↑↓ NFκB 

- ↓ TRYCAT 

Koncentrácia 

prozápalových cytokínov:  

- ↑ IFNα, IFNγ 

- ↑ TNFα, CRP 

- ↑ IL-1, IL-2, IL-6 

 

Dysfunkcie 

mitochondrií: 

- ↓ aktivita enzmov 

dýchacieho reťazca 

- ↓  produkcia ATP  

Autoimnitná odpoveď: 

- ↑ neo-epitopy 

- ↑ IgM proti NO-

proteínom 
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faktor 1 (IGF-I), imunoglobulín (Ig), interleukín (IL), monoamínoxidáza (MAO), 

malondialdehyd (MDA), mitochondriálna DNA (mtDNA), omega 3 polynenasýtené mastné 

kyseliny (n-3 PUFA), nukleárny faktor κ B (NFκB), reaktívne formy odvodené  

od dusíka (RNS), rekatívne formy odvodené od kyslíka (ROS), jednonukleotidový 

polymorfizmus (SNP), superoxid dismutáza (SOD), celková antioxidačná kapacita (TAC), 

tumor nekrotizujúci faktor α (TNFα), katabolity tryptofánu (TRYCAT), voľné radikály (VR), 

xantín oxidáza (XO) (41) 

 

2.7. Teória biorytmov 
Pri depresívnych poruchách sa vyskytujú poruchy spánku. U pacientov s depresívnou 

poruchou časové obdobie medzi časom, keď zaspali, a začiatkom prvej epizódy  rýchleho 

očného pohybu (REM) je pozoruhodne kratšie ako u jedincov bez depresie. U niektorých 

pacientov s depresiou REM spánok nastáva okamžite. Tento fenomén vedie k 

pozoruhodnému skresleniu spánkovej architektúry. Pacienti s depresiou zažívajú prerušovaný 

spánok a neskorú insomniu. Vykazujú typické výkyvy v závažnosti symptomatiky počas dňa. 

Ráno sa zvyčajne cítia horšie a počas dňa sa depresívne prežívanie mierne zlepšuje. 

Nepravidelné sú aj iné biorytmy (napr. teplota tela a rytmus sekrécie kortizolu). Navyše u 

niektorých pacientov vykazujú depresívne epizódy atypický sezónny obraz.  

Popísané biorytmy závisia od funkcie niekoľkých génov, ktoré regulujú „endogénne 

biologické hodiny“. Cirkadiánny generátor v mozgu obsahuje skupinu približne 10 000 

neurónov v nucleus suprachiasmaticus (SCN) predného hypotalamu. Tento generátor vedie, 

riadi a synchronizuje všetky 24-hodinové rytmy v tele. (12)  Každý živý organizmus je za 

prirodzených okolností vystavený vonkajším podmienkam, ktoré jeho biorytmy cyklicky 

menia. Tieto exogénne rytmy sa nazývajú synchronizátory (nemecky „Zeitgerber“, anglicky 

„entrainment“) (48). Denné svetlo a melatonín hrajú dôležité úlohy v procese synchronizácie. 

Interakcia medzi denným svetlom, melatonínom a cirkadiánnym rytmom je veľmi zložitá. 

„Endogénne biologické hodiny“ SCN sa obnovia pri úplnom vystavení sa dennému svetlu, pri 

otvorení očí a začiatku dennej činnosti. SCN je priamo pripojený k sietnici vláknami, ktoré sa 

odchyľujú od optického traktu. Preto tento mechanizmus funguje aj v stave kortikálnej 

slepoty, ale nie v stave slepoty sietnice.  

Melatonín je hormón vylučovaný epifýzou počas spánku, za predpokladu, že obdobie 

spánku zodpovedá nočnej fáze cirkadiánneho rytmu. Sekrécia melatonínu je stimulovaná 

vláknami sympatikového nervového systému a vláknami, ktoré pochádzajú z SCN. Melatonín 
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sa viaže na špecifické receptory v SCN (Mel-1a) a v sietnici (Mel-1b). Tieto dve miesta 

vysvetľujú, prečo liečba večernou dávkou melatonínu má terapeutické účinky na biorytmy u 

pacientov s dysfunkčnými sietnicami (napríklad retinálnou slepotou). Po prebudení 

prítomnosť melatonínu zvyšuje synchronizáciu SCN denným svetlom. Štúdie o melatoníne a 

spánku však uviedli mnohé protichodné nálezy. Teória biorytmov pri depresii predpokladá, že 

depresívne symptómy sú spôsobené dysfunkciou v SCN, ktorá ovplyvňuje tvorbu správneho 

cirkadiánneho rytmu. Jednou z hypotéz teórie biorytmov je, že porucha v synchronizovaní 

spôsobuje depresiu, aspoň u niektorých pacientov. Táto porucha môže vzniknúť, keď denné 

svetlo nie je dostatočné na vytvorenie synchronizácie "Zeitgeber". Na druhej strane táto 

nedostatočnosť môže súvisieť s nedostatočnou stimuláciou sietnice denným svetlom alebo s 

nedostatočnou citlivosťou SCN alebo obidvoma. Existujúce poznatky svedčia o tom, že 

melatonín sa môže podieľať na úprave cirkadiánnych rytmov. U pacientov s depresiou bol 

popísaný fázový posun melatonínového rytmu a tiež sa zistila nočná hyposekrécia. Z 

klinického pohľadu je zaujímavá skutočnosť, že viaceré klinické symptómy sú viazané na 

cirkadiánny rytmus (ranné pesimá, predčasné budenie). Uvádza sa, že až 90 % pacientov s 

depresiou má poruchy spánku. U pacientov s depresiou sú tiež mnohé biologické rytmy 

fázovo posunuté (včasnejšie) s ohľadom na cyklus spánok – bdenie, majú zníženú amplitúdu a 

môžu sa meniť zo dňa na deň pod vplyvom synchronizácie sociálnymi podnetmi  

Subpopulácia pacientov s depresiou zaznamenala terapeutické účinky po vystavení sa 

jasnému svetlu, okrem liečby večernou dávkou melatonínu. Avšak mnohí pacienti s depresiou 

nereagujú na liečbu jasným svetlom. Preto tento mechanizmus pravdepodobne nezohráva 

primárnu úlohu v etiopatogenéze depresie. Avšak terapeutické výsledky by mohli 

naznačovať, že v subpopulácii pacientov môže tento mechanizmus zohrávať úlohu 

indukovaním neuroendokrinných porúch, ktoré súvisia s etiopatogenézou depresie (12). 

Okrem SCN môže hrať dôležitú úlohu v etiopatogenéze depresie malá štruktúra 

mozgu susediaca s mediálne dorzálnym (MD) talamom - habenula. Habenula zohráva 

dôležitú úlohu v spánku, najmä regulovaním spánku REM. Okrem toho má habenula dôležité 

funkcie pri rozhodovaní o odmeňovaní, vyhýbaní sa trestu a reakciám na stres, pri averzívnom 

spracovaní, všeobecne pri negatívne motivovanom správaní. Existuje hypotéza, že pri depresii 

má hyperaktívnu funkciu, čo prispieva k vzniku symptómov, ako je napríklad anhedónia (49, 

50).  
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2.8. Psychosociálne faktory 
Psychosociálne súvislosti depresívnych porúch tvoria významný rámec, ktorý môže 

depresívny stav udržiavať alebo zhoršovať, ak nie je vhodne ovplyvnený. 

Vývoj emočnej regulácie u detí s depresiou 

Počas prvých troch rokov je dôležité vytvorenie tzv. vzťahovej väzby (attachment) medzi 

dieťaťom a primárnou vzťahovou osobou, najčastejšie matkou. Pri vzťahovej väzbe sú 

dôležité tri základné dimenzie: 

- stupeň vzájomnej dôvery 

- kvalita komunikácie 

- miera hnevu a odcudzenia 

Vzťahová väzba úzko súvisí s rozvojom emočnej regulácie u dieťaťa  a so schopnosťou 

vysporiadať sa s problémami, ktoré prichádzajú v rôznych životných obdobiach (coping). 

Nedostatočne vytvorená vzťahová väzba môže vyústiť do osamelosti, hostility voči 

rovesníkom, úzkosti a sebapodceňovaniu. Ak dieťa vyrastá v harmonickom rodinnom 

prostredí s kvalitnou vzťahovou väzbou a pocitom bezpečia je schopné zvládať aj negatívne 

emócie, čo je dôležitá ochrana pred nástupom depresie. Dieťa by sa malo naučiť, akým 

spôsobom zvládať negatívne emócie, aby to prispievalo k jeho pozitívnemu rastu a rozvoju 

osobnosti. Zdravé deti používajú pri zvládaní negatívnych emócii a udalostí aktívne, na 

problém zamerané stratégie. Naopak deti s depresiou si osvojujú celú škálu nekonštruktívnych 

reakcií (hovory k sebe, racionalizácia, vyhýbavosť, odťažitosť od problému, nesústredenosť). 

Sú to vyhýbavé stratégie a negatívne správanie. Vývoj emočnej regulácie je úzko spojený 

s prejavmi úzkosti a neskorším rozvojom depresie. 

2.8.1. Psychodynamická teória depresie   

Podľa Freuda sa môže jednať o stratu milovaného objektu. Pojem strata objektu sa 

rozumie nielen falická strata nejakej vzťahovej väzby, ale aj sklamanie sa v nej. Jedinec 

najskôr reaguje hnevom a „návalom nenávisti“. Voči tejto nenávisti sa musí okamžite brániť, 

pretože sa nedokáže zriecť objektu. Obrana sa deje pomocou regresie na orálne modality 

prežívania s fantáziou inkorporácie strateného objektu. Objekt je síce zachránený, ale je 

identifikovaný so "self" subjektom. Nenávisť, ktorá bola pôvodne zameraná na stratený objekt 

sa teraz obracia voči objektu v "self", obracia sa teda voči vlastnej osobe. Prostredníctvom 

procesu narcistickej identifikácie (inštalácia  objektu v "self") sa vlastné ego stáva cieľom 

znevažovania a agresívneho poškodzovania, ktoré bolo pôvodne určené stratenému objektu. 

Bowlby a Jacobs sa zaoberali dopadom ranej dezilúzie o rodičovskej všemohúcnosti na 
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utváranie ega malého dieťaťa s následnou devalváciou rodičovského vzoru. Táto devalvácia 

vedie k zrúteniu detského sebavedomia (self-esteem), ktoré je utvárané včasnou introjekciou 

idealizovaných, dobrých rodičovských vzorov. Toto zrútenie dáva vznik primárnej depresii, 

ktorá sa znovu objavuje v dospelosti kedykoľvek je jedinec sklamaný alebo zradený. Celý 

mechanizmus vedie k vzniku depresie pod podmienkou, že k nemu dôjde v období orálnej 

infantilnej závislosti. Prototypom depresie je teda deprivácia utrpená infantilným „ja“. Je to 

deprivácia akýchkoľvek vitálnych narcistických potrieb, pričom ich poskytovanie v podobe 

lásky, náklonnosti a starostlivosti z hľadiska budúceho vývoja v tejto fáze najvýznamnejšie 

(48).                                                                                                 

2.8.2.Kognitívne- behaviorálna teória depresie 

Podľa tejto teórie vedú životné skúsenosti (získané z detstva) k vytváraniu určitých 

presvedčení alebo predpokladov (schém) a to ako o sebe, tak aj o okolitom svete. Tieto 

schémy ovplyvňujú vnímanie (výber jednotlivých vnemov a informácii) a spôsob správania 

a jeho hodnotenia. Schopnosť predvídať určité situácie na základe vlastnej skúsenosti je 

potrebná a nutná ku každodennému životu. Niektoré presvedčenia však môžu byť extrémne, 

rigidné, neprístupné zmene a tým sa stávajú dysfunkčnými alebo kontraproduktívnymi. 

Samotné dysfunkčné presvedčenia nevedú ku klinickej depresii. Problémy vzniknú, až keď sa 

objaví kritická udalosť, ktorá sa stretne so systémom osobných presvedčení. 

Akonáhle sú dysfunkčné schémy takto aktivované, začnú sa automaticky a vo veľkom 

množstve objavovať nepríjemné myšlienky. Nejedná sa o rozumové hodnotenie situácie , ale 

o automatické zapojenie dysfukčných schém. Automaticky sa objavujúce negatívne 

myšlienky môžu viesť k ďalším prejavom depresie: behaviorálnym (pokles aktivity, stiahnutie 

sa do seba), motivačným (strata záujmov, „nič nemá cenu“), emočným (úzkosť, pocity viny), 

kognitívnym (nerozhodnosť, neschopnosť sa sústrediť, zníženie sebedôvery, pesimizmus), 

somatickým (strata chuti do jedla, poruchy spánku, somatizácie). Rozvinuté depresívne 

prejavy ďalej posilňujú negatívne myšlienky. Takto sa vytvára depresívny „circulus vitiosus“. 

Čím je závažnejšia depresívna nálada, tým sú silnejšie negatívne myšlienky, tým viac je 

pacient schopný im veriť a čím viac im verí, tým viac sa prehlbuje depresia (48). 

2.8.3. Enviromentálne faktory, negatívne životné udalosti  

 Deti a adolescenti sú vystavení nežiadúcim stresogénnym životným udalostiam 

rovnako ako dospelí. Je preukázané, že tie deti, ktoré boli nimi ovplyvnené, majú štatisticky 

významne zvýšené riziko nielen pre vznik depresie, ale aj ďalších typov psychopatológie. 

Ako stresujúce udalosti z minulosti sú najčastejšie udávané: trestanie dieťaťa učiteľom, vážne 
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finančné problémy rodiny, psychické poruchy rodinných členov. Ako aktuálne udalosti sú 

udávané: zmena školy, somatické ochorenie, smrť príbuzného a psychická porucha člena 

rodiny. Z literatúry vyplýva, že zhruba polovica depresívnych epizód u detí a mladistvých 

preukázateľne súvisí s negatívnymi životnými udalosťami. Stresujúce udalosti zasahujú do 

neurobiológie organizmu a ovplyvňujú vulnerabilitu jedinca voči možnému rozvoju depresie. 

Stresor, ktorý zvyčajne súvisí s rozvojom depresívnej epizódy nepôsobí len ako spúšťač, ale 

podmieňuje zvýšenú vulnerabilitu voči ďalším relapsom.  

 

3. Klinická symptomatika 
 Klinické symptómy detskej a adolescentnej depresie sa modifikujú v jednotlivých 

vývinových obdobiach rôzne. V prvom rade musíme rozlišovať medzi depresívnym 

syndrómom, ktorý sa môže vyskytovať pri rôznych poruchách, ale jeho prejavy nespĺňajú 

diagnostické kritériá na stanovenie diagnózy depresívnej poruchy a "pravou" depresívnou 

poruchou, ktorá napĺňa všetky diagnostické kritériá. Depresívny syndróm/porucha má u detí, 

adolescentov, ale aj dospelých symptómy z oblasti kognitívnej, emočnej, afektívnej, 

motorickej, somatickej a sociálnej. Základné symptómy sú zhodné vo všetkých vekových 

obdobiach, ale objavujú sa v rôznej miere a podobe odpovedajúcej vývinovej úrovni pacienta. 

Vzhľadom k variabilite symptómov v priebehu vývinu dieťaťa, je diagnostika tejto poruchy u 

detí a adolescentov značne sťažená oproti diagnostike u dospelých pacientov.  

 

V anglickej literatúre sa môžeme stretnúť s memotechnickou pomôckou na zapamätanie 

symptómov depresie (tab.1): 

Tab. 1. Memotechnická pomôcka klinických prejavov depresie 
(prevzaté z Lam RV, Mok H: Depression, Oxford Psychiatry Library, 2008) (51) 

Depresívne symptómy (SIGECAPS) Vysvetlenie 

Sleep = spánok Insomnia alebo hypersomnia 

Interest/pleasure = záujem/radosť Pokles záujmov, prežívania radosti 

Guilt = pocity viny Zvýšenie, iracionálne, bludné myšlienky 

Energy = pocit energie, vitality Pokles = únava 

Concentration = koncentrácia pozornosti Pokles, nerozhodnosť, vyrušiteľnosť 

Appetite = chuť do jedla Pokles alebo nárast 

Psychomotor activity = psychomotorika                                 Agitácia alebo inhibícia 

Suicide Myšlienky, plány, pokusy 
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Klinické prejavy depresívnej poruchy /syndrómu v jednotlivých vývinových obdobiach 

Depresívne symptómy neovplyvnené vekom (vyskytujúce sa vo všetkých vekových a 

vývinových obdobiach) 

 poruchy spánku 

 depresívna nálada (alebo porucha správania) 

 suicidálne tendencie 5-20% (s behaviorálnou expresiou podľa vývinového štádia) 

 poruchy koncentrácie pozornosti 

 

3.1. Dojčenský vek, batolivý vek 
 U dojčiat sa môže jednať o tzv. anaklitickú depresiu na základe veľmi včasnej 

separácie od vzťahovo blízkej osoby (najčastejšie od matky). Najviac citlivé obdobie u 

dojčaťa je vek medzi 8-9 mesiacom, kedy vrcholí separačná úzkosť. Ak nastane v tomto 

období separácia od osoby, ktorá zaisťuje pocit bezpečia, telesné a duševné potreby dieťaťa, u 

vulnerabilných, disponovaných dojčiat sa môže rozvinúť anaklitická depresia.  Najprv 

dochádza k tzv. separačnému šoku. Dieťa začne kričať, plakať, má strach (protestná reakcia), 

je zúfalé (reakcia zúfalstva), agresívne bije okolo seba. V prípade ak separácia pretrváva, 

dieťa sa síce ukľudní, ale je apatické, odmieta pohyb, komunikáciu, prestane prijímať potravu, 

má poruchu spánku. Vplyvom dlhodobej separácie postupne dochádza k rezignácii a k regresu 

vo vývine (reakcia rezignácie). Narušený je vývin reči, oslabený je sociálny kontakt a 

komunikácia s okolím. V poslednom štádiu (tzv. coma vigile) dieťa leží s otvorenými očami, 

reaguje iba na silné, bolestivé podnety.  Tento stav môže byť buď ireverzibilný a dieťa 

zomiera väčšinou na respiračnú infekciu, alebo reverzibilný, ak existuje starostlivosť 

náhradných, blízkych osôb. Vtedy nie je depresívna reakcia tak hlboká. Objaví sa 

neprospievanie a apatia, ide o nediferencovanú reakciu psychosomatického stavu. Napriek 

tomu však určité oneskorenie vo vývine (najčastejšie vo vývine reči) môže pretrvávať ešte tri, 

štyri roky po negatívnej životnej udalosti. V batolivom veku je výrazné dysforicko depresívne 

ladenie, postupne nastáva oneskorenie, resp. inhibícia vo všetkých oblastiach, sociálnej, 

motorickej, kognitívnej, celkovo intelektuálnej. Prítomná je porucha cirkadiánnych rytmov a 

neistota charakterizovaná tzv.pocitom "somatickej nevôle" - somatickou inhibíciou (52). 

3.2. Predškolský vek 
 V predškolskom veku sa môže depresia prejavovať krátkodobými afektívnymi 

výbuchmi, dráždivosťou (záchvatmi plaču, kriku), celkovou stratou záujmu o hru, znížením 
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zvedavosti o dianie v jeho okolí, nesústredenosťou, nechutenstvom a poruchami spánku, 

neschopnosťou sa rozhodovať a sebapoškodzujúcim správaním, čo môže pôsobiť až ako 

regresné správanie. Trvanie musí byť dlhšie ako dva týždne (53). Môže byť prítomná vysoká 

hladina agresivity. V tomto veku je mimoriadne dôležitý prieskum sociálneho prostredia, 

nakoľko u detí predškolského veku s depresívnym prežívaním je vysoké riziko zanedbávania, 

zneužívania a týrania. Symptómy depresie sa prejavujú v jednotlivých oblastiach: 

 kognitívna : nesústredenosť, strata zvedavosti a kreativity   

 emočná: emočná labilita 

 afektívna: iritabilita, záchvaty plaču a kriku, afektívne výbuchy, pričom symptómy sa 

rýchlo striedajú v krátkych časových intervaloch 

 motorické: nepokoj, agitovanosť striedaná s inhibíciou, agresivita, hyperaktivita 

striedaná s apatiou, stereotypné pohyby 

 somatické: nechutenstvo, poruchy spánku, manipulácie s genitálom 

 sociálne: odmietanie hry s rovesníkmi, kontakt s rovesníkmi prechodného charakteru, 

plachosť, mutizmus až izolácia  

3.3. Mladší školský vek 
 V tomto období sa najčastejšie prejavujú psychosomatické príznaky (enuréza, 

enkopréza, pavor nocturnus, manipulácia s genitáliami), emočná labilita (striedanie smiechu a 

plaču), interpersonálne konflikty s rovesníkmi aj dospelými. Deti môžu byť podráždené a 

unavené, nesústredené, čo sa odráža aj v zhoršenom školskom výkone (54). 

Symptómy depresie v jednotlivých oblastiach: 

 kognitívna: odpor k učeniu, nesústredenosť   

 emočná: emočná labilita, pocity neistoty 

 afektívna: podráždenosť, záchvaty plaču a kriku, spojená so sociálnou maladaptáciou  

 motorické: agitovanosť, hyperaktivita  striedaná s inhibíciou 

 somatické: enkopréza, enuréza, onychofágia, poruchy spánku, pavor nocturnus, 

nešpecifické bolesti hlavy, brucha,  únava, manipulácie s genitálom 

 sociálne: striedanie hyperzáujmu s nezáujmom (akonáhle ho získajú) o dianie okolo, o 

rovesníkov  

3.4. Starší školský vek 
 Typické je prežívanie pocitu neúspechu, znížené sebavedomie a sebahodnotenie, z 

toho vyplýva úzkosť zo skúšania, z predvedenia výkonu, zo zadaných úloh (tzv.performačná 
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anxieta). Základnými prejavmi sú somatizácie a podráždenosť na okolie bez zjavného 

podnetu. Zo somatických prejavov dominujú abdominalgia a cefalea  rôzneho charakteru. 

Prítomná je afektívna labilita, striedanie pasivity, motorickej a intelektovej inhibície až 

regresie s psychomotorickým nepokojom a agitovanosťou až agresivitou. Podobné s prejavmi 

depresívnej poruchy u dospelých sú pocity viny, úzkosti až suicidálne ideácie a tendencie. 

Všeobecne u detí školského veku môže zhoršenie edukačných výsledkov a vyhýbanie sa 

rovesníkom signalizovať depresívnu poruchu. Deti pociťujú neúspech, stávajú sa stiahnutými, 

čo vedie k zníženému sebahodnoteniu a sebaúcte. Deti sa môžu o sebe negatívne vyjadrovať 

alebo sa snažia kompenzovať nepríjemné pocity vyplývajúce z nedostatočnej sebadôvery, len 

aby získali uznanie, čo však iba prechodne zmierňuje pocity zlyhania (55). Nárast úzkostnej 

symptomatiky a odmietanie školy sú typické u detí s depresívnym prežívaním. Vegetatívne 

symptómy nie sú dominantné, môžu sa vyskytnúť nálade zodpovedajúce sluchové halucinácie 

(56). Symptómy depresie v jednotlivých oblastiach: 

 kognitívna: nesústredenosť, znížená výkonnosť, zvýšená hĺbavosť s nevýpravnosťou   

 emočná: skľúčenosť, neistota, performačná úzkosť 

 afektívna: kolísanie nálad, poruchy sebahodnotenia, suicidálne ideácie  

 motorické: znížená dynamogénia alebo agitovanosť 

 somatické: bolesti hlavy (viac u dievčat), tráviace ťažkosti, možný prírastok hmotnosti 

(viac u chlapcov) 

 sociálne: izolácia, neobľúbenosť, pocity nepochopenia (52) 

3.5. Adolescencia 
 Depresia u adolescentov najviac pripomína klinický obraz depresívnej poruchy u 

dospelých. Medzi základné symptómy patrí strata záujmov a komunikácie, sociálna izolácia 

až sociálna fóbia, kognitívne zhoršenie s následným zhoršeným výkonom v škole. Zo 

somatických prejavov sú časté poruchy spánku v zmysle hyper alebo hyposomnie, zvýšená 

únavnosť, zmeny chuti do jedla so zmenou hmotnosti. Z afektívnych prejavov sú príznačné 

prudké kolísanie nálad, pocity nudy, hypo až anhedónia, pocity beznádeje až zúfalstva, pocity 

viny kvôli vlastnej nedostatočnosti, suicidálne ideácie, tendencie až pokusy. Prítomná je  

zvýšená autoobservácia, hypochondrické obavy, zvýšená iritabilita, impulzivita, riskantné 

správanie, hostilita a zneužívanie psychoaktívnych látok. Častejšie sa vyskytuje tzv. tichá 

rezignácia - zasnenosť, izolácia, náladové rozlady. Neschopnosť adekvátneho zvládania stresu 

vedie k antisociálnej aktivite a tá k prehĺbeniu depresívneho prežívania, k autoakuzáciám a 

pocitom bezvýchodiskovosti. Vytvára sa začarovaný kruh, kde sa suicídium môže zdať pre 
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adolescenta ako jediné riešenie. Pocity smútku, bezmocnosti sú spájané s hostilitou, 

pseudofilozofovaním, hypochondrickými obavami, sťažnosťami na somatické bolesti a 

únavu. Typické je striedanie apatie a ľahostajnosti so zhovorčivosťou a povrchným 

nadväzovaním kamarátstiev bez hlbšej citovej väzby. V niektorých prípadoch sa môžu 

vyskytovať paranoidné percepcie skôr v náznakoch (pozerajú sa na mňa, budú sa mi smiať), 

prípadne až poruchy vnímania a myslenia. U adolescentov môžu byť bludy náboženské, 

cenestopatické a paranoidné. Na rozdiel od dospelých pacientov u detí prítomnosť porúch 

vnímania a myslenia nekoreluje so závažnosťou depresie. Niekedy sú najvýraznejšími 

symptómami napätie, podráždenosť, zmes premenlivých somatických príznakov so stálou 

bolesťou alebo únavou. Tieto stavy sú diagnostikované ako tzv. maskovaná - larvovaná 

depresia. 

V MKCH 10  je termín označovaný ako "somatický syndróm", ktorý znamená súhrn 

klinicky významných príznakov depresie. Zodpovedá termínu "endogénnej" depresii. 

Somatický syndróm sa nemôže zamieňať so somatizáciou príznakov a so somatickými, resp. 

telesnými prejavmi, ktoré patria do bežného klinického obrazu depresie. U detí často 

dominujú nad psychickými symptómami a môžu byť jedinými prejavmi, na ktoré si dieťa 

sťažuje. U detí a v skorej adolescencii je somatický syndróm modifikovaný vývinovým 

aspektom a prejavuje sa: 

 výrazná strata záujmov alebo prežívania radosti pri aktivitách, ktoré pacienta 

premorbídne zaujímali a tešili (športové, výtvarné, tanečné, hudobné, starostlivosť o 

zvieratá, turistika), aj v sociálnej oblasti - strata kamarátov, aktivít s rovesníkmi 

 neschopnosť učiť sa (poruchy hlavne recentnej pamäti), kognitívne zhoršenie je jeden 

z najvýraznejších symptómov, ktorý je aj subjektívne pociťovaný ako veľmi 

nepríjemný 

 nedostatok emočných reakcií, strata pocitu radosti, výrazná nuda, pocity beznádeje, 

pocit, že dôjde ku "zblázneniu" 

 rýchle a prudké kolísanie nálad, nie sú typické ranné pesimá, výkyvy nálad sú 

prítomné počas celého dňa, patická, depresívna nálada môže trvať len niekoľko hodín, 

potom zavládne apatia, stiesnenosť podráždenosť alebo agitácia následne s rizikovým 

správaním 

 poruchy spánku - častejšie ako ranné prebúdzanie je typický problém so zaspávaním a 

budenie sa v priebehu noci alebo zvýšená spavosť 
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 striedanie psychomotorického útlmu a agitácie, agitovanosť býva spojená so zvýšenou 

iritabilitou 

 strata chuti k jedlu s úbytkom telesnej hmotnosti je výraznejšia až v adolescencii, u 

detí v školskom veku sa objavuje naopak zvýšený príjem potravy a zvýšenie 

hmotnosti 

 Strata záujmu o opačné pohlavie s pocitmi menejcennosti, škaredosti až 

dysmorfofobickými bludmi, niektorí adolescenti naopak vyhľadávajú náhodné, 

promiskuitné vzťahy (aby sa vyhli depresívnym pocitom, ktorým nerozumejú), 

správajú sa rizikovo (môže dôjsť k neželanej gravidite), tieto aktivity vytvárajú 

začarovaný kruh, pretože zvyšujú pocit viny, znižujú sebaúctu, sebahodnotenie a tým 

zhoršujú depresívnu poruchu. 

 

Symptómy depresie v jednotlivých oblastiach: 

 kognitívna : bradypsychizmus, poruchy koncentrácie pozornosti, nerozhodnosť, 

znížené sebahodnotenie, suicidálne ideácie, negatívne automatické myšlienky, strata 

všetkých záujmov, zhoršovanie školského prospechu až úplné zlyhanie (depresiu 

nevylučuje, ak je dieťa schopné presedieť pred počítačom celé poobedie alebo ho 

zaujmú hry s minimálnym vynaložením energie a pozornosti)  

 emočná: úzkosť, záchvaty plaču, pocity beznádeje, pocity nudy (prechodné 

prejasnenie emotivity, napr. pri návšteve kamarátov nevylučuje depresiu) 

 afektívna: patická nálada, rýchle striedanie, niekedy aj s prchavými psychotickými 

prejavmi a hypomanickým výkyvom, beznádej zúfalstvo, vitálny smútok striedaný s 

afektívnymi raptami so zvýšenou impulzivitou, iritabilitou 

 motorické: apatia, abúlia, pocit straty energie striedaná s nepokojom, podráždenosťou 

 somatické: poruchy cirkadiánnych rytmov, únava, zmeny hmotnosti, zvýšená spavosť, 

bolesti hlavy, rôzne hypochondrické sťažnosti 

 sociálne: zhoršený až žiadny kontakt s rovesníkmi, neschopnosť byť sám, zároveň so 

strachom z ľudí, pocity samoty, nepochopenia, impulzivita, ktorá sa prejavuje  

vyhľadávaním riskantných aktivít, promiskuitou, zneužívaním psychoaktívnych látok 

Prehľadné zobrazenie symptómov depresie podľa jednotlivých oblastí vo vývinových 

obdobiach je znázornené v Tab.2. 
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Tab.2. Symptómy depresie prejavujúce sa v jednotlivých oblastiach (52)  

 

Symptómy 

depresie 

/oblasť/vek 

Predškolský vek Ml. školský vek St. školský vek Adolescencia 

Kognitívna 
nesústredenosť, strata 

zvedavosti a kreativity   

odpor k učeniu, 

nesústredenosť   

nesústredenosť, 

znížená výkonnosť, 

zvýšená hĺbavosť s 

nevýpravnosťou   

bradypsychizmus, 

poruchy pozornosti, 

znížené 

sebahodnotenie, 

suicidálne ideácie,  

Emočná emočná labilita 
emočná labilita, pocity 

neistoty 

skľúčenosť, neistota, 

performačná úzkosť 

úzkosť, záchvaty plaču, 

pocity beznádeje, 

pocity nudy 

Afektívna 

záchvaty plaču a 

kriku, afektívne 

výbuchy, rýchle 

striedanie 

podráždenosť, záchvaty 

plaču a kriku 

kolísanie nálad, 

poruchy 

sebahodnotenia, 

suicidálne ideácie 

patická nálada, 

beznádej, zúfalstvo, 

vitálny smútok 

striedaný s afektívnymi 

raptami so zvýšenou 

impulzivitou, 

iritabilitou 

Motorická 

nepokoj, agitovanosť/ 

inhibícia, agresivita, 

hyperaktivita 

agitovanosť, 

hyperaktivita  striedaná 

s inhibíciou 

znížená dynamogénia 

alebo agitovanosť 

apatia, abúlia, pocit 

straty energie striedaná 

s nepokojom, 

podráždenosťou 

Somatická 

nechutenstvo, poruchy 

spánku, manipulácie s 

genitálom 

enkopréza, enuréza, 

onychofágia, poruchy 

spánku, bolesti hlavy, 

brucha,  únava, 

manipulácie s genitálom 

bolesti hlavy (viac u 

dievčat), tráviace 

ťažkosti, možný 

prírastok hmotnosti 

(viac u chlapcov) 

 

poruchy cirkadiánnych 

rytmov, únava, zmeny 

hmotnosti, zvýšená 

spavosť, bolesti hlavy, 

rôzne hypochondrické 

sťažnosti 

Sociálna 

odmietanie hry 

s rovesníkmi, plachosť, 

mutizmus až izolácia 

hyperzáujem s 

nezáujmom (akonáhle 

ho získajú) o dianie 

okolo, o rovesníkov  

 

izolácia, neobľúbenosť, 

pocity nepochopenia 

neschopnosť byť sám, 

zároveň so strachom z 

ľudí, pocity samoty, 

nepochopenia, 

impulzivita, 

promiskuita, 

zneužívanie 

psychoaktívnych látok 
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4. Diagnostika  

4.1. Diagnostické kritériá podľa klasifikačného systému MKCH 10   

        

 Všeobecné hlavné diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu (F 32) 

1. Depresívna epizóda by mala trvať minimálne 2 týždne ( môže byť kratšie, v prípade zvlásť  

    ťažkých príznakov a rýchleho začiatku). 

2. V priebehu života jedinca sa nikdy nevyskytli príznaky, ktoré by napĺňali kritériá pre  

     hypomanickú alebo manickú epizódu. 

3. Depresívna epizóda nie je spôsobená užívaním psychoaktívnych látok (F 10-F19) alebo  

    organickou duševnou poruchou (F 00- F 09) 

U typických depresívnych epizód všetkých troch foriem miernej, stredne ťažkej a ťažkej trpí 

jedinec skleslou náladou, znížením energie a aktivity, zhoršenou schopnosťou prežívať 

radosť, poklesom záujmov a zhoršením koncentrácie. Býva prítomná výrazná unaviteľnosť aj 

po minimálnej námahe. Skleslá nálada sa zo dňa na deň nemení, neodpovedá okolnostiam a v 

priebehu dňa sa môže charakteristicky meniť. Individuálne sú prítomné rozdiely a najmä v 

adolescencii môžu byť atypické prejavy. V niektorých prípadoch môže byť v rámci 

symptómov prítomná viac úzkosť, stiesnenosť a motorická agitovanosť ako depresia. Ďalej 

môže byť depresia prekrytá inými prejavmi ako podráždenosť, nadmerná konzumácia 

alkoholu, histriónske správanie, exacerbácie už skôr prítomných úzkostných alebo 

obsedantných príznakov alebo hypochondrické obavy.  

Mierna, stredne ťažká a ťažká depresívna epizóda by sa mala diagnostikovať iba vtedy, ak sa 

vyskytla prvýkrát. Ďalšie depresívne ataky by sa mali diagnostikovať pod kódom rekurentná 

depresia (F33). 

 

Diagnostické kritériá pre ľahkú depresívnu epizódu (F 32.0) 

 

A. Musia byť splnené hlavné kritériá pre depresívnu epizódu. 

B. Musia byť prítomné aspoň 2 z nasledujúcich troch príznakov: 

1. depresívna nálada v miere jednoznačne abnormálnej pre daného jedinca, prítomná po  

    väčšinu dňa a takmer každý deň, značne ovplyvnená okolnosťami a trvajúca dva týždne  

2. strata záujmov alebo potešenia pri aktivitách, ktoré sú bežne príjemné 

3. pokles energie alebo zvýšená unaviteľnosť 

C. Musia byť prítomné jeden a viac prídavných príznakov: 
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1. strata sebadôvery alebo sebaúcty 

2. bezpredmetné prežívanie výčitiek proti sebe samému alebo pocity nadmernej a  

    neodôvodnenej viny 

3. opakované myšlienky na smrť alebo sebevraždu alebo akékoľvek suicidálne správanie 

4. sťažnosti alebo dôkazy svedčiace o zníženej schopnosti myslieť alebo sústrediť sa, o  

    nerozhodnosti alebo váhavosti 

5. zmena psychomotorickej aktivity s agitovanosťou alebo spomalením (hodnotené  

    subjektívne alebo objektívne) 

6. poruchy spánku akéhokoľvek typu 

7. zmena chuti do jedla (znížená alebo zvýšená) s odpovedajúcimi zmenami hmotnosti 

Pre stanovenie diagnózy je celkovo potrebná prítomnosť štyroch príznakov celkovo z 

kategórie B, C. Jedinec s miernou depresívnou epizódou je obvykle príznakmi obťažovaný 

len čiastočne a je schopný s miernymi ťažkosťami vykonávať bežné činnosti a sociálne 

aktivity, pravdepodobne neprestane úplne fungovať. 

Piate kódovacie číslo môže byť použité k určeniu prítomnosti alebo neprítomnosti 

somatického syndrómu: 

F 32.00 Bez somatického syndrómu 

F 32.01 So somatickým syndrómom (prítomnosť 4 a viac príznakov, prípadne menej, ale sú 

veľmi výrazné) 

 

Somatický syndróm 

Niektoré príznaky depresie sú všeobecne považované za klinicky významné. Nazývajú sa 

somatický syndróm. Pre definovanie somatického syndrómu by mali byť prítomné štyri z 

nasledujúcich príznakov: 

1. zreteľná strata záujmu alebo potešenia pri aktivitách, ktoré sú bežne príjemné 

2. nedostatok emočných reakcií na udalosti alebo aktivity, ktoré normálne vyvolávajú emočnú  

   odpoveď 

3. ranné prebúdzanie sa dve alebo viac hodín skôr pred obvyklým časom 

4. depresia je ťažšia ráno, tzv. ranné pesimá 

5. objektívny dôkaz výraznej psychomotorickej inhibície alebo agitovanosti 

6. výrazná strata chuti do jedla 

7. úbytok hmotnosti (o 5% alebo viac za posledný mesiac) 

8. zreteľná strata libida 
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Diagnostické kritériá pre stredne ťažkú depresívnu epizódu (F 32.1) 

A. Musia byť splnené hlavné diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu 

B. Musia byť prítomné aspoň dva z  troch príznakov vymenovaných pri F 32.0, kritérium B. 

C. Musí byť prítomný taký počet prídavných príznakov z F 32.0, kritérium C, aby celkový 

počet bol aspoň šesť. Pacient so stredne ťažkou depresiou bude schopný pokračovať v 

spoločenských, pracovných a domácich aktivitách len so značnými ťažkosťami. 

Piate kódovacie číslo môže byť použité k určeniu prítomnosti alebo neprítomnosti 

somatického syndrómu: 

F 32.10 Bez somatického syndrómu (prítomnosť málo alebo žiadnych somatických 

príznakov) 

F 32.11 So somatickým syndrómom (prítomnosť 4 a viac príznakov, prípadne menej, ale sú 

veľmi výrazné) 

 

 

Diagnostické kritériá pre ťažkú depresívnu epizódu bez psychotických príznakov(F 32.2) 

 

Poznámka: Ak sú zreteľne vyjadrené dôležité príznaky ako psychomotorická agitovanosť 

alebo inhibícia, môže sa stať, že pacient nechce alebo nie je schopný podrobne hovoriť o 

svojich príznakoch. V takom prípade môže byť hodnotený stupeň depresie ako ťažký aj bez 

podrobnejšej špecifikácie príznakov. 

A. Musia byť splnené hlavné diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu 

B. Musia byť prítomné všetky tri príznaky vymenovaných pri F 32.0, kritérium B. 

C. Musí byť prítomný taký počet prídatných príznakov z F 32.0, kritérium C, aby celkový 

počet bol aspoň osem. 

D. Nesmú byť prítomné halucinácie, bludy alebo depresívny stupor. 

Počas depresívnej epizódy ťažkého stupňa je veľmi nepravdepodobné, že pacient bude 

schopný pokračovať v spoločenských, pracovných alebo domácich aktivitách. 

 

Diagnostické kritériá pre ťažkú depresívnu epizódu s psychotickými príznakmi (F 32.3) 

 

A. Musia byť splnené hlavné diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu 

B. Musia byť splnené kritériá pre ťažkú depresívnu epizódu bez psychotických príznakov, s 

výnimkou kritériá D. 
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C. Nie sú splnené kritériá pre schizofréniu (F 20.0- F 20.3) alebo schizoafektívnu poruchu - 

depresívny typ (F 25.1) 

D. Musí byť prítomný ktorýkoľvek z nasledujúcich okruhov: 

1. bludy alebo halucinácie, iné ako uvádzané ako typicky schizofrénne v rámci kritéria G1(1)  

    b,c,d pre F 20.0-F20.3 (tzn. bludy iné než úplne absurdné alebo kultúrne nepatričné a nikdy   

   nie halucinácie, ktoré sú v tretej osobe alebo komentujúce), najčastejšie majú depresívny,  

   sebaobviňujúci, hypochondrický, nihilistický, paranoidný alebo perzekučný obsah 

2. depresívny stupor 

Piaty kódovací znak môže byť použité k určeniu, či psychotické príznaky zodpovedajú alebo 

nezodpovedajú nálade: 

F 32.30 S psychotickými príznakmi zodpovedajúcimi nálade, s bludmi previnenia, 

menejcennosti, telesného ochorenia alebo hroziaceho nešťastia, výsmešných alebo 

odsudzujúcich halucinácií.  

F32.31 S psychotickými príznakmi nezodpovedajúcimi nálade (perzekučné alebo paranoidné 

bludy a halucinácie s obsahom nezodpovedajúcim nálade). 

 Nie je špecifikovaná prítomnosť alebo neprítomnosť somatického syndrómu, lebo sa 

predpokladá, že je vo väčšine prípadov prítomný. 

 

4.2. Diagnostické kritériá depresívnej poruchy podľa DSM 5  
  

Oproti predchádzajúcej klasifikácii DSM IV (kde bola diagnostická jednotka depresie 

zaradená do kapitoly: Bipolárne a súvisiace poruchy) sú depresívne poruchy zaradené zvlášť 

do osobitnej kapitoly. Veľká skupina depresívnych porúch zahŕňa: "disruptive mood 

dysregulation disorder" (disruptívna dysregulatívna porucha nálady), "major depressive 

disorder" (veľká depresívna porucha, zahŕňajúc "veľkú" depresívnu epizódu), perzistentnú 

depresívnu poruchu (dystýmiu), "premenstrual dysphoric disorder" (premenštruačná 

dysforická porucha), depresívnu poruchu indukovanú medikamentami/psychoaktívnymi 

látkami, depresívnu poruchu súvisiacu s inými somatickými ťažkosťami, inú špecifikovanú 

depresívnu poruchu, a nešpecifikovanú depresívnu poruchu. Spoločným znakom všetkých 

uvedených diagnóz je prítomnosť smutnej, prázdnej a podráždenej nálady, ktorá je 

sprevádzaná somatickými a kognitívnymi zmenami, ktoré celkovo narúšajú funkčnosť 

jedinca.  
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Novou diagnostickou jednotkou v kapitole depresívnych porúch je výskyt diagnostickej 

jednotky: " disruptívna dysregulatívna porucha nálady". Táto porucha odráža prítomnosť 

trvalej iritability a časté epizódy extrémnej poruchy inhibície správania u detí od 12 rokov. 

Vznikla vzhľadom k obavám ohľadom nadužívania diagnostiky bipolárnej poruchy u detí. 

Umiestnenie tejto diagnózy v kapitole depresívnych porúch odráža zistenie, že u detí s týmito 

symptómami sa typicky rozvíja obraz depresívnej alebo úzkostnej poruchy viac ako do obrazu 

bipolárnej poruchy počas adolescencie a dospelosti. 

Typickým a najčastejšie sa vyskytujúcou diagnózou z celej škály depresívnych porúch je tzv: 

"major depressive disorder " (veľká depresívna porucha).  

 

Diagnostické kritériá "Major depressive disorder"(Veľká depresívna porucha) 

A. 5 a viac z nasledujúcich symptómov musí byť splnených v trvaní minimálne 2 týždne, 

ktoré odrážajú zmenu oproti predchádzajúcemu fungovaniu jedinca. Minimálne jeden zo 

symptómov musí byť buď depresívna nálada alebo strata záujmov a prežívania potešenia. 

1. Depresívna nálada vyskytujúca sa väčšinu dňa skoro každý deň (udávaná buď 

subjektívnym hodnotením, napr. pocity smútku, prázdnoty, beznádeje alebo objektívnym 

pozorovaním, napr. pôsobí plačlivo, smutne, bezútešne). U detí a adolescentov sa nemusí 

vyskytovať jednoznačne smutná nálada, ale iritabilná, tzn. trvale podráždená nálada.  

2. Jednoznačne znížený záujem alebo prežívanie radosti o všetko dianie okolo alebo o záujmy 

väčšinu dňa skoro každý deň (hodnotené subjektívne alebo okolím). 

3. Signifikantná strata hmotnosti (bez držania diéty) alebo prírastok na hmotnosti (zmien viac 

ako 5% počas 1 mesiaca). Alebo zvýšenie/zníženie chuti do jedla skoro každý deň. U detí sa 

jedná o stagnáciu alebo redukciu očakávaného váhového prírastku v rámci vývinu.  

4. Insomnia alebo hypersomnia skoro každý deň. 

5. Psychomotorická agitácia alebo inhibícia skoro každý deň (pozorované okolím, nielen 

subjektívne prežívanie nepokoja alebo spomalenia). 

6. Únava alebo nedostatok energie skoro každý deň. 

7. Pocity zbytočnosti alebo nadmernej alebo neprimeranej viny (môžu byť bludné) každý deň, 

(nielen subjektívne prežívané výčitky alebo pocity viny z choroby). 

8. Znížená schopnosť rozmýšľať alebo sústrediť sa alebo rozhodovať sa skoro každý deň 

(hodnotené subjektívne alebo okolím). 

9. Opakujúce s myšlienky na smrť (a nie iba strach zo smrti), opakujúce sa suicidálne ideácie 

bez špecifického plánu alebo suicidálny pokus alebo špecifický plán na uskutočnenie suicídia. 
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B. Symptómy spôsobujú signifikantne významné zhoršenie v sociálnej, 

akademickej/zamestnaneckej a inej významnej oblasti fungovania. 

C. Epizóda nie je spôsobená fyziologickými účinkami látok alebo inými somatickými   

ochoreniami. 

 

Kritériá A - C reprezentujú veľkú depresívnu epizódu. 

Poznámka: Reakcia na významnú životnú stratu (strata blízkeho, finančná ruina, prírodná 

katastrofa, závažné zdravotné ťažkosti alebo obmedzenia) môžu vyvolávať pocity 

intenzívneho smútku, hĺbanie nad stratou, insomniu, zníženú chuť do jedla alebo stratu na 

hmotnosti, ako sú uvedené v kritériu A, ktoré sa môžu podobať na depresívnu epizódu. Hoci 

tieto symptómy môžu byť vysvetliteľné primerane k strate, prítomnosť veľkej depresívnej 

epizódy pridanej k normálnej reakcii na závažnú stratu, by mala byť starostlivo zvážená. 

Tento záver nevyhnutne vyžaduje klinické vyšetrenie založené na odobratí osobnej anamnézy 

a zistení kultúrnych zvyklostí na vyjadrenie distresu v kontexte zažitej straty. V rozlíšení 

zármutku od veľkej depresívnej epizódy je užitočné uvažovať, že v prirodzenom zármutku sa 

predominantne  objavujú pocity prázdnoty a straty, zatiaľ čo pri veľkej depresívnej epizóde je 

prítomná perzistentná depresívna nálada a neschopnosť prežívať radosť a šťastie. Dysfória v 

zármutku klesá v intenzite v priebehu dní a týždňov a vyskytuje sa vo vlnách, nazýva sa aj 

náhly pocit zármutku. Tieto vlny majú tendenciu byť spojené s myšlienkami alebo 

spomienkami na zosnulého. Depresívna epizóda je viac perzistentná a nie je spojená so 

špecifickými myšlienkami. Bolesť v zármutku môže byť sprevádzaná pozitívnymi emóciami 

a humorom, ktoré sú netypické pre pretrvávajúci pocit nešťastia a utrpenia charakteristické 

pre depresívnu epizódu. Myšlienkové obsahy spojené so zármutkom všeobecne  predstavujú 

spojenie s myšlienkami a spomienkami na zosnulého, resp. na stratu viac ako sebakritické a 

pesimistické ruminácie viditeľné pre depresívnej epizóde. Pri zármutku je sebavedomie 

všeobecne zachované, zatiaľ čo pri depresívnej epizóde sú bežné pocity zbytočnosti a 

zníženého sebavedomia. Ak sú počas zármutku prítomné pocity sebaobviňovania, typicky sa 

týkajú pocitov uvedomenia si zlyhania vzhľadom na zosnulého (nenavštevovali ich dosť 

často, nepovedali im, že ich ľúbia a pod.).  Ak sa u pozostalých vyskytnú myšlienky na smrť 

alebo umieranie, tieto myšlienky sú všeobecne zamerané na zosnulých, zatiaľ čo ich výskyt 

pri depresívnej epizóde znamená zameranie sa na ukončenie vlastného života z dôvodu 

pocitov  zbytočnosti a nehodnosti života alebo neschopnosť zápasiť s bolesťou depresie. 

D. Výskyt veľkej depresívnej epizódy nie je možné vysvetliť inou psychiatrickou poruchou    

(schizoafektívna porucha, schizofrénia, schizotypová porucha, bludová porucha, alebo 
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ďalšími špecifickými alebo nešpecifickými schizofrénnymi poruchami alebo inými 

psychotickými poruchami). 

E. Doteraz nebola prítomnosť žiadnej manickej ani hypomanickej epizódy.  

Poznámka: Toto vylučovacie kritérium sa neuplatňuje, ak sa vyskytuje stav podobný 

manickej alebo hypomanickej epizóde vyvolanej psychoaktívnymi látkami alebo 

vysvetliteľný  ako fyziologický efekt iného zdravotného stavu. 

 

Klinické prejavy/diagnostické znaky: 

Symptómy depresívnej epizódy musia byť prítomné takmer každý deň s výnimkou straty 

hmotnosti a suicidálnych ideácií. Depresívna nálada musí byť prítomná väčšinu dňa, takmer 

každý deň. Časté sťažnosti sú na insomniu a únavu, a zlyhanie v pátraní po ďalších možných 

depresívnych príznakoch môže viesť k poddiagnostikovaniu depresie. Na začiatku môže byť 

smútok popretý, ale zistí sa v priebehu vyšetrenia alebo interferuje s výrazom tváre a 

správaním. U pacientov, ktorí sa zameriavajú na somatické ťažkosti, psychiatri by mali zistiť, 

či distres vyvolaný somatickými ťažkosťami je spojený aj s inými depresívnymi symptómami. 

Únava a poruchy spánku sú prítomné vo vysokom počte prípadov. Psychomotorický nepokoj 

sa vyskytuje zriedkavejšie, ale znamená vyššiu závažnosť, ako sú aj pocity viny psychotickej 

hĺbky.  

Základným znakom depresívnej epizódy je trvanie minimálne 2 týždne, kedy sa vyskytuje 

buď depresívna nálada alebo strata záujmu alebo radosti skoro vo všetkých aktivitách 

(kritérium A). U detí a adolescentov môže byť nálada viac iritabilná ako smutná. Pacient 

musí ďalej spĺňať minimálne 4 znaky uvedené na zozname (zmeny v chuti do jedla, 

hmotnosti, spánku a psychomotorickej aktivity, pokles energie, pocity zbytočnosti alebo viny, 

ťažkosti s rozmýšľaním, sústredením a vytváraním rozhodnutí, alebo rekurentné myšlienky na 

smrť, suicidálne ideácie alebo plány alebo pokus). Symptómy depresívnej epizódy musia byť 

novovzniknuté alebo musia byť zhoršené v porovnaní s premorbídnym stavom pacienta.   

Symptómy musia pretrvávať kontinuálne 2 týždne po väčšinu dňa skoro každý deň. 

Depresívna epizóda musí byť vyjadrená klinicky signifikantným distresom alebo  zhoršením v 

sociálnej, akademickej/zamestnaneckej a inej významnej oblasti fungovania. U niektorých 

pacientov so stredne ťažkým stupňom depresie sa môže zdať funkčnosť normálna, ale pacient 

na fungovanie vynakladá značné úsilie.  

Nálada pri depresívnej epizóde je pacientmi popisovaná ako depresívna, smutná, zúfalá, 

znechutená (kritérium A1). V niektorých prípadoch smútok môže byť popretý, ale následne je 

zistený počas vyšetrenia (napr. ak pacient vyzerá, že bude plakať).  U niektorých pacientov, 
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ktorí sa sťažujú na pocit nudy, "pocit bez pocitov", alebo pocit úzkosti, prítomnosť 

depresívnej nálady môže byť dedukovaná z výrazu tváre pacienta a z jeho správania voči 

okoliu. Niektorí pacienti zdôrazňujú somatické sťažnosti (napr. bolesti svalov) viac ako 

sťažnosti na pocity smútku. Mnohí pacienti sa sťažujú na alebo prejavujú zvýšenú iritabilitu 

(podráždenosť) (napr. pretrvávajúci hnev, tendencia reagovať na udalosti výbuchmi  hnevu 

alebo obviňovaním druhých, prehnanou citlivosťou na frustráciu aj pri malých podnetoch).  U 

detí a adolescentov sa môže prejaviť podráždená a nevrlá nálada vo väčšej miere ako 

smutná a skľúčená nálada. Tieto prejavy by mali byť odlíšené od bežných prejavov 

podráždenosti z rozčúlenia.  

Strata záujmov alebo prežívania radosti je skoro vždy prítomná aspoň do určitej miery. 

Pacienti udávajú pocit zníženého záujmu o predchádzajúce aktivity ("o nič sa nestarajú", 

alebo nepociťujú radosť v aktivitách, ktoré im v minulosti prinášali potešenie) (kritérium A2). 

Členovia rodiny často zaznamenávajú sociálne stiahnutie alebo zanedbávanie záľub (predtým 

nadšený atlét, korého prestalo baviť behanie, dieťa, ktorému prinášalo radosť  hrať futbal 

nachádza výhovorky, aby nemuselo ďalej hrať). U niektorých pacientov je evidentná redukcia 

libida a záujmu o sexuálny život v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou. 

Zmeny v chuti do jedla môžu byť na úrovni zníženia aj zvýšenia. Niektorí pacienti udávajú, 

že sa musia nútiť do jedla. Iní môžu jesť viac alebo túžia po určitých druhoch potravín 

(sladkosti alebo iné uhľohydráty). Pokiaľ sú zmeny v apetíte závažné, môžu viesť k 

signifikantnej strate alebo prírastku hmotnosti, alebo u detí nedochádza k očakávanému 

prírastku hmotnosti (stagnácia hmotnosti) (kritérium A3).     

Poruchy spánku môžu byť buď vo forme ťažkostí so spánkom alebo nadmerného spánku 

(kritérium A4). V prípade ťažkostí so spánkom je typická stredná insomnia (zobúdzanie sa 

počas noci a opätovné ťažkosti zaspať) alebo terminálna insomnia (zobúdzanie sa skoro ráno 

a nemožnosť opäť zaspať). Takisto sa môže vyskytnúť aj iniciálna insomnia (problémy zaspať 

po uložení sa na lôžko). U pacientov, u ktorých sa vyskytuje nadmerný spánok 

(hypersomnia), môžu zažívať predĺžené spánkové epizódy alebo zvýšenú potrebu spánku 

počas dňa. Niekedy pacienti vyhľadávajú iniciálne liečbu práve kvôli poruchám spánku. 

Zmeny v psychomotorike zahŕňajú agitáciu (neschopnosť v kľude sedieť, prechádzanie sa, 

mädlenie rúk, ťahanie alebo trenie kože, oblečenia alebo iných predmetov).  Opačným 

prejavom zmeny v psychomotorike je retardácia (spomalenie reči, myslenia a pohybov tela, 

predĺžená latencia odpovedí, reč je znížená v hlasitosti, modulácii, obsahu, alebo je prítomný 

mutizmus) (kritérium A5). Poruchy psychomotoriky musia byť natoľko závažné, že sú 

rozpoznateľné okolím a nereprezentujú iba subjektívny pocit pacienta. 
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Bežné sú prítomné prejavy ako pokles energie, vyčerpanie a únava (kritérium A6). Pacienti 

môžu referovať o pretrvávajúcej únave bez prítomnosti fyzickej aktivity. Aj malé úlohy si 

vyžadujú vynaložiť značné úsilie. Efektivita s takto vykonanými úlohami môže byť 

redukovaná (pacient sa sťažuje, že ranná hygiena a obliekanie je vyčerpávajúce a trvá mu 

dvojnásobok času ako zvyčajne).    

Pocit zbytočnosti alebo viny prítomný pri depresívnej poruche môže zahŕňať nerealistické 

negatívne hodnotenie seba samého ako aj vlastnej viny, zaoberanie sa alebo ruminácie na 

minimálne svoje zlyhania v minulosti (kritérium A7). Pacienti často zle interpretujú 

minimálne alebo triviálne každodenné udalosti ako prítomnosť vlastných chýb a majú 

prehnaný pocit zodpovednosti za nečakané/nepriaznivé udalosti. Pocit zbytočnosti a viny 

môže byť súčasťou bludného myslenia (pacient, ktorý je presvedčený, že je osobne 

zodpovedný za svetovú biedu). Seba obviňovanie pacientov z toho, že sú chorí, a zo zlyhania 

v zamestnaní  a v interpersonálnych vzťahoch býva ako výsledok depresie celkom bežný, a 

pokiaľ sa nejedná o bludné predstavy, tak nie je považované za dostatočné na naplnenie  

uvedeného kritéria. 

Veľa pacientov referuje o zhoršenej schopnosti myslieť, sústrediť sa alebo robiť minimálne 

rozhodnutia (kritérium A8). Pôsobia ako ľahko vyrušiteľní a sťažujú sa na problémy s 

pamäťou. Tí, ktorí sú zapojení do kognitívne náročných záležitostí, ich nie sú schopní 

vykonávať.  U detí prudký pokles v prospechu môže reflektovať zhoršenú koncentráciu 

pozornosti. U starších ľudí ťažkosti s pamäťou môžu byť hlavnou sťažnosťou a môžu byť 

nesprávne považované za skorý znak demencie (tzv.pseudodemencia). Pokiaľ je depresívna 

epizóda úspešne liečená, problémy s pamäťou sa často zmiernia. Avšak u niektorých, najmä 

starších pacientov môže byť depresívna epizóda iniciálnym príznakom ireverzibilnej 

demencie. 

Myšlienky na smrť, suicidálne ideácie alebo suicidálne pokusy (kritérium A9) sú časté. Môžu 

sa vyskytovať v širokom rozpätí od pasívnych želaní nezobudiť sa ráno alebo viera, že 

druhým by bolo lepšie, keby zomreli, ďalej krátkodobé, no aktuálne myšlienky na spáchanie 

suicídia až po špecifický suicidálny plán. Pacienti so závažným suicidálnym rizikom si dávajú 

svoje "záležitosti" do poriadku (upravujú poslednú vôľu, vyrovnávajú dlhy), získavajú 

potrebný materiál na uskutočnenie suicídia (zbraň, lano), vyberajú lokalitu a čas na 

uskutočnenie suicídia. Motivácie k suicídiu môžu zahŕňať túžbu vzdať sa v zmysle 

pretrvávajúcich neprekonateľných prekážok, intenzívne želanie ukončiť to, čo je považované 

ako nekonečný a neznesiteľne bolestivý emočný stav a neschopnosť predstaviť si žiadnu 

radosť v živote alebo želanie nebyť bremeno pre ostatných. Ujasnenie takéhoto myslenia 
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môže prispieť významnejšou mierou k zníženiu suicidálneho rizika oproti popieraniu ďalších 

plánov na suicídium.  

Hodnotenie symptómov depresívnej epizódy je špeciálne ťažké u pacientov, u ktorých sa 

vyskytuje aj iný somatický problém (rakovina, náhla cievna mozgová príhoda, infarkt 

myokardu, diabetes mellitus, tehotenstvo). Niektoré z kritérii (prejavov depresívnej epizódy) 

sú identické s prejavmi somatických ťažkostí (úbytok hmotnosti pri neliečenom diabetes 

mellitus, únava pri rakovine, hypersomnia v úvodnom štádiu tehotenstva, insomnia v 

neskoršom štádiu tehotenstva alebo po pôrode). Takéto symptómy sa priraďujú k diagnóze 

depresívnej poruchy okrem tých, ktoré sú plne a jasne vyjadrené u somatických ťažkostí.  

Nevegetatívne symptómy dysfórie, anhedónie, pocitu viny alebo vlastnej bezcennosti, 

porucha koncentrácie alebo nerozhodnosť a suicidálne myšlienky by mali byť starostlivo 

posúdené u každého prípadu. Zdá sa, že definícia depresívnej epizódy, ktorá bola 

modifikovaná tak, aby zahŕňala iba tieto nevegetatívne symptómy, platí v podstate pre tých 

istých jedincov ako plné kritériá. 

  

Súvisiace znaky podporujúce diagnózu 

Depresívna porucha je spojená so zvýšenou mortalitou, z ktorej väčšina je pripisovaná 

suicídiám, ale to nie je jediná príčina. Napr. depresívni pacienti, ktorí sú prijatí do domovov s 

ošetrovateľskou  službou majú zvýšenú pravdepodobnosť úmrtia v priebehu prvého roku. 

Pacienti sa často prejavujú smútkom s plačlivosťou, podráždenosťou,  zádumčivosťou, 

obsesívnymi rumináciami, úzkosťou, fóbiami, nadmernými starosťami o fyzické zdravie, a 

sťažnosťami na bolesti (hlavy, brucha, kĺbov). U detí sa môže objaviť separačná úzkosť.   

Hoci existuje rozsiahla literatúra, ktorá popisuje neuroanatomické, neuroendokrinné a 

neurofyziologické koreláty depresívnej poruchy, žiadne laboratórne testy nepreukázali 

dostatočnú senzitivitu a špecificitu a nemôžu byť požité ako diagnostické markery depresívnej 

poruchy (3, 57).   

 

5. Rizikové faktory, priebeh, prognóza depresívnej poruchy u 
detí a adolescentov   

5.1. Rizikové faktory rozvoja depresívnej poruchy  
 Rizikové faktory pre vznik depresie sa líšia v priebehu vývoja. Ale detstvo sa javí ako 

mimoriadne citlivé obdobie, kedy expozícia stresorom môže spustiť vývojovú trajektóriu k 
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individuálnej vulnerabilite k rozvoju depresie. Väčšina predpokladaných rizikových faktorov 

sa javí ako špecifických pre depresiu u detí a adolescentov.  

 

1. Náladovosť 

Neurotizmus (negatívna afektivita) je dobre preukázaný rizikový faktor vzniku depresívnej 

poruchy, ktorá sa môže vo zvýšenej miere objaviť ako odpoveď na stresujúce životné udalosti 

(58). 

2. Prostredie 

Výskyt nežiadúcich životných udalostí v detstve, najmä ak sú ním deti vystavované 

opakovane, vytvárajú súbor mocných rizikových faktorov pre vznik depresívnej poruchy. 

Stresujúce životné udalosti sú dobre rozpoznané ako spúšťače vzniku depresívnej poruchy. 

Prítomnosť alebo chýbanie stresujúcich životných udalostí v čase vzniku depresívnej poruchy 

nedáva možnosť výberu vhodnej liečby a stanovenia prognózy. 

Jedným z významných rizikových faktorov prostredia je rodičovská psychopatológia. Ak sa u 

jedného z rodičov vyskytuje depresia, u dieťaťa je vyššia pravdepodobnosť rozvoja 

rozsiahlych emočných a behaviorálnych problémov. Komunikácia medzi matkou s depresiou 

a dieťaťom je značne obmedzená a zaťažená depresívnymi prejavmi, hostilitou alebo 

dysfóriou. Následkom negatívneho kognitívneho štýlu a nízkeho sebahodnotenia u rodičov 

s depresiou sú u detí rozvinuté slabé copingové mechanizmy. Deti matiek s depresiou 

preukazujú zvýšenú úzkostnosť a poruchy správania. Riziko vzniku depresie u detí rodičov 

s depresiou je vyššie, ak je rodičovská depresívna porucha rekurentná, s včasným začiatkom 

a narúša fungovanie rodiny. Dopad rodičovskej depresie na psychopatológiu detí pretrváva 

a pokračuje až do dospelosti. Ďalším rizikovým faktorom prostredia je konfliktné rodinné 

prostredie, ktoré je charakterizované negatívnym správaním rodičov (napr. otec agresor, 

alkoholik, neprimerané fyzické tresty, deprivácia, konflikty medzi rodičmi, rozvod rodičov, 

nedostatok podporných mechanizmov v rodine). Deti vyrastajúce v takomto prostredí sa  

môžu naučiť vyhýbať sa jednak vyjadrovaniu svojich potrieb, jednak nadväzovaniu blízkych 

vzťahov. Fyzické a sexuálne týranie/zneužívanie takisto je jedným z rizikových faktorov 

vzniku depresie v detskom a adolescentnom veku. Údaje z literatúry sa zhodujú v tom, že 

stresujúce životné udalosti vykazujú riziko vzniku depresie a asociujú so začiatkom vzniku 

depresie viac ako ako s recidívou depresie. Riziko je výrazne väčšie u dievčat a u 

adolescentov, ktorí majú viac negatívnych životných udalostí ako tí, ktorí sú vystavení jednej 

udalosti. Prítomnosť závažných stresorov, ktoré ovplyvňujú vzťahy, sa zdajú byť 

najdôležitejšie. Negatívne rodinné vzťahy, viktimizácia prostredníctvom šikanovania a týranie 
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sú spoločné riziká depresie. Zistenia z literatúry udávajú, že rodiny depresívnych detí boli 

charakterizované väčšími manželskými problémami, zlým rodičovským psychickým zdravím, 

nezamestnanosťou a finančnými problémami ako rodiny detí bez depresie. Matky detí s 

depresiou mali vyššie úrovne úzkosti a depresie ako matky detí bez depresie. Deti s diagnózou 

klinickej depresie a podprahovej depresie vo veku 8-10 rokov vykazovali funkčné poškodenie 

a emočné symptómy už vo veku 7 rokov. Funkčné poškodenie je významným rizikovým 

faktorom pre depresiu aj u dospievajúcich. Ukázalo sa, že u 19,4% detí s funkčným 

poškodením sa rozvinula depresia oproti 7,3% pacientov bez funkčného poškodenia (9). To 

naznačuje, že emocionálne symptómy sú u detí pretrvávajúce a že včasná identifikácia detí s 

funkčným postihnutím a emocionálnymi symptómami môže predstavovať dôležitý faktor pri 

prevencii depresie. 

3. Genetické a fyziologické faktory 

Pacienti ktorí majú v rodinnej anamnéze výskyt depresívnej poruchy majú 2-4-násobne 

vyššie riziko vzniku depresívnej poruchy oproti bežnej populácii. Dedičnosť je približne 40%, 

osobnostné znaky neurotizmu sú považované za značnú časť genetickej lablity. Narušené 

vzťahy v ranom destve a genetická predispozícia na depresiu sú príčinou vzniku depresie v 

neskoršom živote. Deti matiek s popôrodnou depresiou majú viac ako trikrát vyššiu 

pravdepodobnosť, že sa u nich prejaví depresia, s 41,5% prevalenciou vo veku 16 rokov . Deti 

rodičov s depresiou alebo antisociálnym správaním vykazovali výraznejšie riziko skorého 

nástupu depresie (bez ohľadu na to, či v konečnom dôsledku došlo k opakovanému alebo 

jednorazovému priebehu). Na rozdiel od toho, prítomnosť psychických porúch u rodičov 

neboli spojené s rizikom opakujúceho sa priebehu depresie. V literatúre existujú zistenia, že 

deti, ktorých rodičia vykazovali aj inú psychickú poruchu (úzkostné poruchy, závislosť od 

psychoaktívnych látok, poruchy správania a antisociálne správanie) mali výrazne vyššie riziko 

vzniku depresie (59). 

 

4. Iné modifikátory priebehu 

V zásade všetky "nenáladové" poruchy zvyšujú riziko vývinu depresívnej poruchy. Bežné 

sú závisloti od psychoaktívnych látok, úzkostné poruchy, porucha osobnosti, typu hraničnej 

poruchy a prítomnosť depresívnych symptómov môže zakrývať a oddialiť ich rozpoznanie. 

Avšak udržanie zlepšenia klinických symptómov depresívnej poruchy môže závisieť od 

vhodnej liečby sprevádzajúcej/komorbidnej poruchy. Chronické alebo zoslabujúce zdravotné 

okolnosti taktiež zvyšujú riziko vzniku depresívnej poruchy. Tak rozšírené ochorenia ako 

diabetes mellitus, morbídna obezita, kardiovaskulárne ochorenia sú častou komplikáciou 
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depresívnych epizód, ktoré majú tým pádom väčšiu pravdepodobnosť prechodu do 

chronického priebehu viac ako prítomnosť depresívnych epizód u inak zdravých ľudí.  

Okrem toho mnohé indikátory premorbidnej dysfunkcie, ktoré sa prejavujú vo veku 11 

rokov, predpovedali zvýšené riziko rozvoja depresie, vrátane nižšej pozitívnej emocionality, 

vyššej negatívnej emocionality, vyššej úzkosti, znížená schopnosť sebaovládania, zneužívania 

psychoaktívnych látok, zhoršený školský výkon, horšia kvalita vzťahov medzi deťmi a 

rodičmi a akcelerovaný pubertálny vývin. Nižšia pozitívna emocionalita, vyššia úzkosť a 

sexuálne zneužívanie v detstve predpovedali opakovaný priebeh depresie.  

5.2. Priebeh depresívnej poruchy 
 Vek začiatku klinickej depresie sa v posledných rokoch znižuje. Môže sa vyskytnúť v 

každom veku, ale pravdepodobnosť jej vzniku sa markantne zvyšuje nástupom puberty. 

Skorší vek začiatku naznačuje dlhší a závažnejší priebeh a väčšiu genetickú záťaž.  

Depresia so začiatkom v detstve má väčšiu pravdepodobnosť vývoja do bipolárnej poruchy 

ako depresia začínajúca v dospelosti. Bipolárna porucha často začína jednou alebo viacerými 

depresívnymi epizódami.  U značnej časti pacientov, u ktorých sa iniciálne zdá, že majú 

depresívnu poruchu, sa v čase ukáže, že majú bipolárnu poruchu. Toto je viac pravdepodobné 

u pacientov, u ktorých vznikne depresívna porucha v adolescencii, s psychotickými príznakmi 

a u pacientov, ktorí majú bipolárnu poruchu v rodinnej anamnéze. Prítomnosť tzv. 

zmiešaných prejavov tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu mánie alebo hypománie. Riziko 

prešmyku z depresie do hypománie alebo mánie je vyššie u adolescentov ako u dospelých 

pacientov. Riziko je asociované s výskytom atypickej depresie, sezónnej afektívnej poruchy, 

komorbidite zneužívania psychoaktívnych látok a včasnou manifestáciou depresie. U 

adolescentov môže byť tzv. switch z depresie do hypománie alebo mánie nesprávne 

interpretovaný ako porucha správania.  Depresívna porucha, najmä ak sa vyskytujú súčasne aj 

psychotické príznaky sa môže zmeniť na schizofréniu, táto zmena je viac frekventná ako 

zmena opačná. 

Priebeh depresívnej poruchy je značne variabilný. Niektorí pacienti zriedka dosiahnú remisiu 

(obdobie 2 a viac mesiacov bez symptómov alebo s 1 alebo 2 symptómami závažnosti 

stredného stupňa). U iných pacientov sa vyskytujú dlhé obdobia s minimálnymi alebo 

žiadnymi symptómami medzi diskrétnymi depresívnymi epizódami. Chronicita depresívnych 

symptómov značne zvyšuje  pravdepodobnosť prítomnosti skrytých porúch osobnosti, úzkosti 

a rozvoja závislosti od psychoaktívnych látok a naopak znižuje pravdepodobnosť úspešnosti 

liečby.  
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Uzdravenie typicky začína v rámci 3 mesiacov od začiatku poruchy u 2 z 5 pacientov s 

depresívnou poruchou a v rámci jedného roka u 4 z 5 pacientov. Nedávny vznik poruchy je 

silná determinanta pravdepodobnosti rýchlej  úzdravy a u veľa pacientov u ktorých trvá 

depresívna porucha iba niekoľko mesiacov sa dá očakávať spontánne uzdravenie.  Faktory 

súvisiace s predpokladom menej priaznivého priebehu, iné ako trvanie depresívnej epizódy, 

zahŕňajú: výskyt psychotických prejavov, prítomnosť významnej úzkosti, poruchy osobnosti a 

závažnosť symptómov. Priemerne sa v literatúre uvádza trvanie depresívnej epizódy 

v detskom a adolescentnom veku od 26 - 34 týždňov. V literatúre sa rôznia údaje na závislosť 

dĺžky trvania depresívnej epizódy od pohlavia, od výskytu depresie u rodičov a od skoršieho 

začiatku vzniku depresie u detí. Väčšia závažnosť depresie je asociovaná s dlhším trvaním 

depresívnej epizódy. Výskyt komorbidity zvyšuje pravdepodobnosť chronického priebehu 

u adolescentov. Stres nemá vplyv na dĺžku depresívnej epizódy, ovplyvňuje skôr jej začiatok. 

V literatúre sa udáva trvanie remisie (asymptomatické obdobie 2 mesiacov) po roku 

sledovania u 59 % pacientov a po 18 mesiacoch sledovania u 92 % pacientov. Podiel remisie 

je u detí a adolescentov s depresiou vyšší ako u dospelých, ale je prítomné vysoké riziko 

relapsu depresívnej epizódy. U 40 % detí a adolescentov sa objavia ďalšie depresívne epizódy 

do dvoch rokov, u 70 % do 5 rokov a u 70 % depresívnych porúch sa objaví ďalšia epizóda 

v dospelosti. Prešmyk z depresie do mánie je u detí a adolescentov signifikantne vyšší ako 

u dospelých. Medzi mladými dospelými je výskyt hypománie spojený s výskytom atypickej 

depresie, sezónnej afektívnej poruchy, komorbídnym abúzom psychoaktívnej látky a včasnou 

manifestáciou depresie. U adolescentov môže byť prešmyk z depresie do hypománie alebo 

mánie nesprávne interpretovaný ako porucha správania. Detská depresia so začiatkom pred 

pubertou je zriedkavá, ale znamená vysoké riziko rekurencie v adolescentnom veku, má 

vyššiu pravdepodobnosť rezistencie na liečbu a prešmyku do bipolárnej poruchy. 

Riziko recidívy je tým nižšie, čím dlhšie trvá obdobie remisie. Vyššie riziko recidívy je u 

pacientov, u ktorých bola predchádzajúca epizóda depresie závažného stupňa, u mladých 

pacientov a u pacientov, ktorí v minulosti prekonali opakované epizódy. Pretrvávanie stredne 

ťažkých príznakov depresie počas remisie je silným prediktorom recidívy (3).   

  

5.2.1. Subklinická depresia  

Subklinická úroveň depresívnych symptómov sa nazýva v literatúre aj ako „podprahová“ 

depresia (SD). Je prekurzorom pre rozvoj depresie u dospelých a adolescentov. Dospelí 

s podprahovou ako aj s „veľkou“ klinickou depresiou vykazujú podobné profily rizikových 
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faktorov a poškodenie zdravia  a rovnakú mortalitu pri oboch typoch depresie. Deti so 

subklinickými prejavmi depresie majú riziko zhoršenia v dospelosti podobné ako deti s plne 

vyjadrenými klinickými prejavmi depresie.  Preto sa odporúča, aby sa zamerala pozornosť na 

deti so subklinickými prejavmi depresie ako preventívne opatrenie na zníženie rizika vzniku 

depresie v adolescencii a v dospelosti. 

Klinická aj „podprahová“ depresia  sa líšia hlavne v počte prítomných depresívnych 

symptómov (≥ 5 alebo 2 - 4) z deviatich kriteriálnych depresívnych symptómov.  Anhedónia 

predpovedá závažnosť depresie, predpoklad nižšej odpovede na liečbu a non – remisie u 

depresívnych dospelých, ako aj dlhší čas potrebný k dosiahnutiu remisie u adolescentov. 

Anhedónia môže byť preto považovaná za "marker závažnosti" spojený s ťažšími 

depresívnymi stavmi alebo naznačujúci závažný priebeh. Podobne pacienti s depresiou 

a insomniou majú zvýšené riziko samovražedného správania a u detských pacientov 

s depresiou sú nespavosť a podráždenosť najčastejšie rezistentné voči liečbe (9). 

Autori Wesselhoeft a kol. (2016) (9) zisťovali v dánskej národnej kohortovej štúdii ako sa 

tzv. podprahová depresia u detí líši od klinickej depresie, pokiaľ ide o profil symptómov, 

komorbiditu, funkčné poškodenie a súvisiace životné stresory. Zistili, že deti s depresiou jasne 

prezentovali viac depresívnych symptómov (najmenej päť) ako deti s tzv. podprahovou 

depresiou. Avšak špecifické depresívne symptómy boli pozoruhodne podobné v oboch 

skupinách. V oboch skupinách bola najčastejším jadrovým príznakom depresívna nálada, 

nasledovaná podráždenosťou a anhedóniou. V oboch skupinách sa vyskytovalo aj 

sebapoškodenie. Napriek tomu sa u detí s klinickou depresiou vyskytovali tri depresívne 

symptómy častejšie ako u detí s podprahovou depresiou: anhedónia, podráždenosť a pocity 

bezcennosti/viny. Anhedónia bola hlavným symptómom, ktorý najlepšie predpovedal stav 

klinickej depresie aj v tejto vekovej skupine (8-10 rokov), ako je podobne v literatúre udávané 

aj u detí predškolského veku, u adolescentov a u dospelých. Anhedónia, depresívna nálada 

a pocity bezcennosti/viny sú prejavy depresie, ktoré suponujú prechod adolescentnej 

podprahovej depresie na klinickú u adolescentov. Depresívna nálada je najlepším prediktorom 

statusu podprahovej depresie, zatiaľ čo pocity bezcennosti/viny ako symptóm bol 

signifikantne častejší u detí s plne vyjadrenou klinickou depresiou. Symptóm iritabilita sa 

vyskytovala u detí s klinickou depresiou častejšie, ako u detí s podprahovou depresiou, ale v 

populácii detí bez depresie je pomerne častým príznakom (11,0%), preto je anhedónia 

účinnejší prediktívny marker (vyskytuje sa u 1,2% detí bez depresie). Ak dieťa prejaví 

znížený záujem a schopnosť tešiť sa z aktivít, je to varujúci faktor na zvýšenie pozornosti 

o dieťa z dôvodu rizika rozvoja depresie v blízkej budúcnosti. Úzkostné poruchy, poruchy 
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správania vrátane opozičných boli rovnako časté komorbidity u oboch depresívnych skupín. 

V literatúre sa rôznia zistenia, čo sa týka komomorbidity u klinickej a podprahovej depresie. 

Niektoré štúdie poukazujú na podobný výskyt komorbidných psychických porúch 

u podprahovej aj klinickej depresie v detstve, zatiaľ čo iné zisťujú menšie zastúpenie 

komorbidít u podprahovej depresie. Celkové funkčné zhoršenie bolo vysoké a nelíšilo sa 

medzi depresívnymi skupinami. Toto je dôležité zistenie, ktoré zdôrazňuje závažnosť 

tzv.podprahovej depresie a jej vplyv na každodenné fungovanie dieťaťa. Deti v oboch 

depresívnych skupinách zažívajú viac stresových faktorov ako deti bez depresie. U detí s tzv. 

podprahovou depresiou sa zistil častejší výskyt porúch učenia ako u detí bez depresie a tiež v 

porovnaní s deťmi s klinickou depresiou. Toto zistenie je podporené metaanalýzou, ktorá 

naznačuje, že poruchy učenia spôsobujú depresívne príznaky, ale nie depresívnu poruchu. Je 

predpoklad, že u detí s poruchami učenia sa rozvinú emocionálne symptómy v dôsledku 

náročnej školskej situácie, čo ale nemusí vyústiť do rozvoja depresívnej poruchy. U detí 

s klinickou depresiou sa častejšie vyskytovala prítomnosť závažného ochorenia alebo 

hospitalizácie, zatiaľ čo v skupine detí s podprahovou depresiou sa častejšie vyskytovali 

ťažkosti s udržaním si kamarátov. V oboch skupinách sa zistilo viac prípadov odlúčenia alebo 

rozvodu rodičov v predchádzajúcom roku v porovnaní s deťmi bez depresie, čo je v súlade so 

štúdiami adolescentov, ktoré preukazujú, že rozvod alebo otcovská neprítomnosť zvyšuje 

riziko depresívnych symptómov. Zistila sa  asociácia výskytu depresívnych symptómov s 

viacerými stresujúcimi životnými udalosťami v skupine detí s podprahovou depresiou na 

nižšej úrovni ako v skupine detí s klinickou depresiou. Avšak celkovo nebol signifikantný 

rozdiel medzi oboma skupinami. Adolescenti s anamnézou podprahovej depresie majú vyššie 

riziko prechodu na klinickú depresiu ak nemajú podporu priateľov a sú prítomné úzkostné 

poruchy alebo zneužívanie psychoaktívnych látok alebo síce majú sociálnu podporu okolia, 

ale sú prítomné významné stresové udalosti a úzkostné poruchy. 

 

5.3. Prognóza 
Depresia v adolescencii môže predikovať celý rad psychických porúch v dospelosti - 

najmä úzkostné poruchy, závislosti od psychoaktívnych látok a bipolárne poruchy, ako aj 

samovražedné správanie, nezamestnanosť a somatické zdravotné problémy. Teda epizóda 

depresie počas adolescencie často vyvoláva chronickú alebo relapsujúcu poruchu a 

predpovedá širokú škálu psychosociálnych ťažkostí a zlého zdravotného stavu. 
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Na druhej strane medzi protektívne faktory vzniku depresie patria: dedičné faktory,  vyšší 

intelekt, ako aj kapacita na reguláciu emócií, copingové mechanizmy a štýly myslenia. Medzi 

silné protektívne faktory patria: kvalitné medziľudské vzťahy, čo naznačuje, že zlepšenie 

týchto vzťahov by mohlo byť cieľom prevencie depresie. Deti s vysokým hereditárnym 

rizikom depresie majú tendenciu mať lepšie duševné zdravie, ak sú ich vzťahy s rodičmi 

charakterizované vrúcnosťou, prijatím, nízkou hostilitou a nízkou rodičovskou kontrolou. 

Takisto kvalita súrodeneckých a rovesníckych vzťahov môže byť prediktívnym faktorom 

reziliencie depresie v kontexte s týraním detí a depresiou u matky (60).  

 Riziko suicidálneho konania existuje počas celého priebehu depresívnej epizódy. 

Najdôslednejšie popísaný rizikový faktor je výskyt suicidálneho pokusu alebo vyhrážok v 

minulosti.  Ďalšími faktormi zvyšujúcimi suicidálne riziko je mužské pohlavie, v dospelosti 

život bez partnera, tzv.single,  a výrazné pocity beznádeje. Prítomnosť hraničnej poruchy 

osobnosti zvyšuje riziko realizácie suicidálneho pokusu v budúcnosti. 

 

6. Komorbidita 
U detí a adolescentov je prítomná komorbidita vo zvýšenej miere. Jej prítomnosť 

predpovedá závažné poškodenie, zlé dlhodobé výsledky a komplikuje liečbu. Vysoká miera 

komorbidity môže byť čiastočne vysvetlená rovnakými rizikovými faktormi pre viaceré 

poruchy, alebo ak sú komorbidné poruchy dôsledkami depresívnej poruchy. Rozlišovanie 

medzi primárnou a sekundárnou depresiou v súvislosti s inou poruchou nie je jasné, pretože je 

stále viac dôkazov, že vzťah medzi somatickou chorobou a depresiou je často obojsmerný.  

Najčastejšie komorbidity depresie u detí sú: úzkostná porucha, porucha opozičného 

vzdoru a porucha správania. Komorbidná úzkostná porucha zvyšuje závažnosť symptómov u 

depresívnych detí a adolescentov a akékoľvek komorbidita predpovedá skoršiu recidívu, 

alebo zvýšenie funkčného poškodenia. Vysoká komorbidita depresie a úzkosti je 

pravdepodobne na základe zdieľanej genetickej vulnerability a osobnostných čŕt, a nie na 

základe spoločných rizikových faktorov prostredi (9).  

U adolescentov s depresiou je často zistené zneužívanie alkoholu, psychoaktívnych 

látok (najviac kanabisu) a fajčenie cigariet. Depresia môže zvyšovať riziko závislosti od 

alkoholu, ale na druhej strane, zneužívanie alkoholu môžu nielen zhoršiť, ale aj prispievať k 

vzniku depresie. Zneužívanie kanabinoidov sa bežne zisťuje pri depresii v klinických a 

komunitných populáciách.  Avšak ich príčinná súvislosť je predmetom diskusie. Adolescenti 
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môžu zneužívať kanabinoidy ako samoliečbu pre svoje pocity dysfórie, ale samotné 

zneužívanie kanabinoidov môže výrazne zhoršiť alebo dokonca vyvolať dysfóriu. 

Podľa autorov Avenevoli et al. (2015) (7) je depresia často spojená s inými psychickými 

poruchami, čo predstavuje 63,7%. Zdôrazňuje sa, že úzkosť a poruchy správania sú 

najsilnejšie spojené s depresiou so štvornásobným zvýšeným rizikom vzniku depresie v 

porovnaní s trojnásobným zvýšeným rizikom vzniku depresie u osôb s ADHD alebo so 

zneužívaním psychoaktívnych látok. Dievčatá s depresiou vykazovali vyššiu komorbiditu 

úzkostných porúch alebo ADHD v porovnaní s chlapcami. Úzkostné poruchy, poruchy 

správania a iné komorbidity vykazovali výrazne silnejšie asociácie s ťažkou depresiou oproti   

miernej / stredne ťažkej. 

 

7. Diferenciálna diagnostika 
- Poruchy nálady na základe výskytu iných zdravotných ťažkostí (organickej príčiny) 

Dôležité je rozlíšiť či depresívna nálada nevzniká následkom dysfunkcie mozgu alebo 

ochorením CNS alebo následkom somatického ochorenia (napr. diabetes mellitus, pľúcne 

ochorenia, tumory, chronické ochorenia obličiek a pečene, intoxikácia, infekčné ochorenia). 

Niektorí autori hovoria o symptómovej alebo sekundárnej depresii.  

Dôležité je myslieť na: 

 malígne tumory: najmä tie, ktoré produkujú paraendokrinné hormóny, lymfómy 

 poškodenia CNS: tumor, urémia, demyelinizácie, hepatálna encefalopatia, hypoxia, 

traumy, spánkové apnoe 

 látky indukujúce depresiu: steroidy, narkotiká, antikonvulzíva, cytostatiká, agonisti 

dopamínu, hormonálne prípravky, kontraceptíva, antihistaminiká, sedatíva, hypnotiká, 

fenothiazíny, betablokátory, cimetidín, diuretiká, reserpín, alfa-metyldopa, inhibítory 

cholínesterázy, inhibítory prostaglandínov, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, 

insekticídy, indomethacin, thallium, ortuť, cykloserín, vinkristin, vinblastin 

 infekcie: intrakraniálne infekcie, vírusové pneumónie, hepatitída, infekčná 

mononukleóza, chrípka, AIDS, TBC, syfilis (terciárne štádium) 

 iné ochorenia: kolagenózy (systémový lupus erythematodes, reumatoidná artritída), 

Wilsonova choroba, porfýria, urémia 

 deficity vitamínov, minerálov: niacín, pyridoxín, vitamín B12, kyselina listová, 

thiamin, elektolyty 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avenevoli%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25524788
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 endokrinné poruchy: insuficiencia hypofýzy, hypotyreóza, diabetes mellitus, 

hyperparatyreóza, hypoglykémie, hyper alebo hypofunkcia nadobličiek (Cushingova 

choroba, Addisonova choroba) (61)   

- Smútok 

Diagnóza depresie nesmie byť stanovená len na základe poruchy nálady alebo vytrhnutím 

behaviorálnych depresívnych prejavov z celkového kontextu. Vždy musia byť prítomné celé 

symptómové trsy. Napríklad, ak nie je smútok prežitý (ak sa dieťa "nevyplače") môže do 3-6 

mesiacov po traumatickej udalosti prejsť do depresie, najmä ak je prítomné sebaobviňovanie.    

Epizódy smútku by nemali byť diagnostikované ako depresívna porucha pokiaľ nespĺňa 

kritériá závažnosti (päť z deviatich), trvania (minimálne každý deň posledné 2 týždne) a 

klinickú významnosť distresu alebo zhoršeného fungovania.  

- Maskovaná, resp. larvovaná depresia 

Maskovaná depresia môže u detí a adolescentov prebiehať ako behaviorálne ekvivalenty 

depresie a to, poruchy správania, agresivita, antisociálne rapty.  

-Porucha nálady indukovaná medikamentami/ psychoaktívnou látkou 

Prítomnosť zneužívania psychoaktívnej látky alebo inej látky meniacej náladu vylučuje 

diagnózu depresívnej poruchy ako primárnej. Napr. vznik depresívnej nálady pri 

abstinenčných prejavoch psychoaktívnych látok (kokaín). 

- Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti (ADHD) 

Porucha pozornosti a nízka frustračná tolerancia sa môžu vyskytovať u oboch porúch. Ak sú 

splnené diagnostické kritériá pre obe poruchy súčasne, primárna je depresívna porucha. U detí 

s ADHD si klinici musia dávať pozor, aby nadmerne nediagnostikovali depresívnu poruchu, 

lebo u týchto detí je dysforická nálada viac vo forme iritability ako smútku a straty záujmov.  

- Porucha prispôsobenia s depresívnou náladou 

Nie sú splnené diagnostické kritériá pre depresívnu poruchu. Porucha prispôsobenia vzniká 

ako reakcia na stresujúce psychosociálne faktory. Vulnerabilnejší sú jedinci s poruchami 

osobnosti alebo organickým deficitom. 

- Schizofrénia 

Zvlášť u detí a adolescentov môže prebehnúť prvý atak schizofrénie ako depresívna porucha 

(napr. prítomnosť stuporózneho obrazu je aj u melanchólie, aj u schizofrénneho stuporu, kde 

býva však prevaha katatónnych prejavov).  

- Manické epizódy s iritabilitou alebo zmiešané epizódy 
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Depresívnu poruchu s prevažne iritabilnou náladou je ťažké rozlíšiť od manickej epizódy s 

iritabilnou náladou alebo od zmiešanej epizódy. Toto rozlíšenie vyžaduje starostlivé klinické 

hodnotenie prítomnosti manických symptómov. 

- Demencia v širšom slova zmysle  

Od depresívnej poruchy prejavujúcej sa poruchou kognitívnych funkcií je možné odlíšenie 

pomocou rozboru priebehu a premorbídnej osobnosti a odsledovaním efektu antidepresívnej 

liečby. Pri demencii je prerušenie "normálneho" duševného vývinu prejavujúceho sa úbytkom 

a znížením kognitívnych funkcií (možné diagnostikovať najskôr po 2.roku života). 

- Dystýmia 

Líši sa chronickým priebehom, menšou závažnosťou príznakov 

- Zdvojená depresia 

Depresívna epizóda nasadá na dystýmiu. 

- Občasné obdobia skľúčenosti 

Patria k fyziologickým prejavom a nepovažujú sa za depresívnu poruchu. 

Dôležitými komponentami diferenciálnej diagnostiky depresívnych porúch u detí a 

adolescentov sú komorbídne poruchy, ktoré sa u mladistvých vyskytujú častejšie ako u 

dospelých. 

Duševné poruchy u detí, u ktorých je v rôznej miere vyjadrený depresívny syndróm: 

- Poruchy prispôsobenia F 43.2 (F43.20 - mierna depresívna rekcia, F 43.21- protrahovaná 

depresívna reakcia, F 43.22- zmiešaná úzkostná a depresívna reakcia) 

- Depresívna porucha správania F 92.0 

- Zmiešaná úzkostne depresívna porucha F 41.2 

- Psychotická porucha s prevahou depresívnych (manických) príznakov pri poruche vyvolanej 

účinkom psychoaktívnych látok F 1x.54(55) 

- Reziduálna afektívna porucha vyvolaná účinkom psychoaktívnych látok F 1x.72 

- Organické afektívne poruchy F 06.3 - Depresívny syndróm vzniká následkom ťažkého 

somatického ochorenia alebo poškodením, ochorením alebo dysfunkciou mozgu  

Prehľadný graf diferenciálnej diagnostiky je znázornený na obr.4. 
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Obr.4. Dieferenciálna diagnóza depresie 

(prevzaté z US Department of Health and Human Services. Depression in Primary Care, 

Volume 1. Detection and Diagnosis. AHCPR Publication No. 93-0550, Agency for Health 

Care Policy  and Research, Rockville, MD, 1993, p.20 in Lam RV, Mok H: Depression, 

Oxford Psychiatry Library, 2008) (51) 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Terapia  
 Liečba depresie detí a adolescentov pozostáva z farmakoterapie, psychoterapie, alebo 

ich kombinácie. Liečba by mala zodpovedať závažnosti depresie, preferencií pacienta, 

vývinovej úrovni pacienta, súvisiacich rizikových faktorov a dostupnosti služieb. S liečbou by 

mala súčasne prebiehať aj edukácia pacientov a rodiny o prínosoch liečby, súvisiacich 

rizikách, o očakávaniach týkajúcich sa monitorovania pacienta a o následných opatreniach.  

Možnosti liečby u detí a dospievajúcich však nie sú rovnaké ako u dospelých. V rôznych 

krajinách existujú rozdielne prístupy v liečbe, najmä  kvôli obavám z používania antidepresív 

u pacientov mladších ako 18 rokov, pričom niektoré odporúčania sú založené viac na 

konsenze ako na dôkazoch.  

8.1. Psychoterapia 
 Americká psychiatrická asociácia a Americká akadémia detskej a adolescentnej 

psychiatrie odporúčajú, aby súčasťou liečby detskej a adolescentnej depresie bola vždy 

psychoterapia.  Pri miernej depresii je liečbou prvej voľby. Pri stredne ťažkej a ťažkej 
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depresii sa odporúča kombinácia farmakoterapie a psychoterapie. Z psychoterapie sa ako 

účinná preukázala kognitívna behaviorálna terapia (KBT) u mladších detí a interpersonálna 

terapia (IPT) a KBT adolescentov. KBT zvyčajne pozostáva z techník aktivácie správania 

a copingových zručností, zlepšovania komunikačných schopností a vzájomných vzťahov, 

riešenia problémov, boja proti negatívnym modelom myslenia a regulácie emócií. Naopak, 

interpersonálna terapia sa všeobecne zameriava na prispôsobovanie sa zmenám vo vzťahoch, 

rolové úlohy a formovanie medziľudských vzťahov. Účinky KBT na depresívne symptómy sú 

mierne, ale bolo preukázané, že sú účinnejšie ako placebo pri liečbe akútnej depresie 

u adolescentov. Problémom v mnohých krajinách (vrátane Slovenska) je praktická dostupnosť 

psychoterapeutických spôsobov liečby (najmä KBT a IPT) pre adolescentov s depresiou. 

Prínosom môžu byť poradenské programy v školách a v primárnej starostlivosti rozvinuté a 

funkčné v niektorých krajinách, a mohli by ponúknuť  psychosociálnu podporu v úvode 

liečby miernej alebo podprahovej depresie u adolescentov (62). Opísanie účinnosti 

jednotlivých foriem psychoterapie je uvedené v tab 3. 

Tab.3. Zhrnutie dôkazov o účinnosti psychoterapie pre depresívnu poruchu. 

(prevzaté z Rey JM, Bella-Awusah TT, Jing L. Depression in children and adolescents. In Rey 

JM (ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneva: International 

Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. 2015)(63) 

 

Liečba Komentár 

Kognitívne 

behaviorálna terapia 

(KBT) 

- niektoré dôkazy poukazujú, že individuálna KBT (8 až 16 hodinových  

  sedení v  týždňových intervaloch) je efektívna v krátkom časovom  

  horizonte 

Interpersonálna 

terapia (IPT) 

- niektoré dôkazy ukazujú, že IPT je v krátkom čase účinná 

Psychodynamická 

(psychoanalytická 

terapia) 

- existuje veľmi málo štúdií, ale niektoré dôkazy poukazujú na možný efekt 

-  vyžaduje dlhšie trvanie liečby (približne  jeden rok) 

Rodinná terapia - účinnejšia ako žiadna liečba, nie je jasné, aká je účinnosť v porovnaní s  

  inými liečebnými postupmi 

- môže byť obzvlášť efektná  v prípadoch výskytu rodinných konfliktov  

  alebo disharmónie 

Skupinové terapie 

(najčastejšie KBT) 

- dôkazy sú obmedzené a výsledky sú rozporuplné 

- väčšinou sa používa ako preventívna intervencia u rizikových jedincov 

Svojpomoc (napr. 

relaxácia, vzdelávacie 

letáky alebo knihy, 

podporné skupiny 

- údaje sú obmedzené a obsahujú rozporuplné výsledky 

- je rastúci záujem o svojpomoc poskytovanú na internete prostredníctvom  

  KBT, ale je len málo dôkazov o účinnosti 

 - psychoedukácia je zvyčajne súčasťou klinickej liečby 
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8.2. Farmakoterapia 
 Hoci je psychoterapia dôležitou súčasťou pri liečbe depresie u detí a adolescentov, 

farmakoterapia je niekedy nevyhnutná a nezastupiteľná.  Pri iniciovaní farmakoterapie sa 

zvažuje závažnosť depresie a anamnéza. Extrapolácia údajov o účinku antidepresív u detí a 

dospievajúcich nemusí byť presná, pretože neuronové dráhy nie sú úplne vyvinuté a 

serotonínové a noradrenalínové systémy majú odlišnú mieru dozrievania. V minulosti sa 

využívali na liečbu depresie inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) a tricyklické 

antidepresíva (TCA). Na rozdiel od dospelých, TCA nie sú účinnou liečbou u adolescentov s 

depresiou. Štúdie preukázali malý až žiaden efekt u adolescentov a detí. Neskôr sa začali v 

liečbe depresívnej poruchy používať inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), 

inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a niekoľko atypických 

antidepresív, ako je mirtazapín a už nedostupný nefazodón. Boli popisované zlepšené profily 

nežiadúcich účinkov, ale nebol popísaný výraznejší účinok ako u IMAO a TCA. Všetky tieto 

lieky majú podobný mechanizmus účinku cez zvyšovanie alebo moduláciu neurotransmisie 

serotonínu a noradrenalínu (64). SSRI sú v súčasnosti akceptované v pediatrickej populácii 

ako prvá línia liečby depresívnej poruchy. Guideliny v liečbe depresie u detí a adolescentov 

odporúčajú ako liečbu prvej voľby pre stredne ťažké a ťažké depresie fluoxetín, citalopram a 

sertralín. Štúdie dokladujú, že fluoxetín bol jediným farmakom s konzistentnými dôkazmi (z 

troch randomizovaných štúdií), že je účinný v redukcii depresívnych symptómov. Ďalšími 

antidepresívami zo skupiny SSRI, ktoré sa v praxi využívajú v liečbe depresie u detí sú 

citalopram a escitalopram (podľa SPC sa neodporúčajú používať v pediatrickej populácii, ale 

nie sú kontraindikované). Kontrolované štúdie naznačujú, že escitalopram môže byť účinný, 

čo viedlo Food and Drug Administration (FDA) k schváleniu jeho použitia u adolescentov. 

Podľa FDA je escitalopram indikovaný na liečbu depresie u adolescentov vo veku od 12 

rokov (62).  Fluvoxamín nebol systematicky skúšaný a nemá schválenú indikáciu na liečbu 

depresie u detí. Paroxetín sa podľa SPC nesmie používať v pediatrickej populácii, pretože 

nebola dostatočne potvrdená jeho účinnosť a bezpečnosť u detí a adolescentov. Sertralín nie je 

indikovaný na liečbu depresívnych epizód u detí a adolescentov. Bupropión, venlafaxín 

nemajú schválenú indikáciu v pediatrickej populácii na liečbu depresie, nie sú však 

kontraindikované. Duloxetín (SNRI), sa nemá podľa SPC užívať na liečbu depresie u detí a 

dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Avšak boli publikované viaceré kazuistiky účinku 

duloxetínu u pediatrických pacientov s depresiou a algickou symptomatikou. V 

pedopsychiatrickej praxi sa trazodón (serotonínový antagonista a inhibítor spätného 
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vychytávania serotonínu -SARI) používa pri liečbe depresívnej poruchy s insomniou. Nie je 

oficiálne schválený pre liečbu detí a adolescentov, ale nie je explicitne kontraindikovaný (65). 

Liečba má začať najnižšou dostupnou dávkou a musí sa titrovať podľa odpovede pacienta a 

nežiadúcich účinkov. Ak je počiatočná liečba prvej línie neúčinná, mal by sa zvážiť ďalší liek 

prvej línie. Odporúča sa dôkladné monitorovanie prípadných suicidálnych ideácií (napr. 

týždenné telefonické hovory, plánované návštevy počas prvého mesiaca liečby) a  iných 

nepriaznivých účinkov, ako sú gastrointestinálne účinky, nervozita, bolesť hlavy a nepokoj 

(62). Údaje o suicidálnom riziku vo vzťahu k užívaniu antidepresív sú kontroverzné. 

Jednotlivci mladší ako 25 rokov liečení antidepresívami majú väčšiu pravdepodobnosť 

suicidálneho rizika ako dospelí pacienti s depresívnou poruchou. Avšak štúdie poukazujú na 

to, že prínos takejto liečby stále prevažuje nad rizikami. Selektívne inhibítory spätného 

vychytávania serotonínu, najmä fluoxetín, môžu tiež u niektorých jedincov spôsobiť 

agitovanosť a precipitáciu hypomanických symptómov. Viaceré štúdie poukazujú na to, že 

najlepší prínos terapie u adolescentov s depresiou je kombinácia antidepresívnej liečby a 

psychoterapeutickej liečby (KBT, IPT) (60).  

 Podľa odporúčaní National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (66) 

liečba pre deti s epizódou miernej až stredne ťažkej depresie v trvaní symptómov menej ako 4 

týždne by mala začínať formou psychoterapie: podporná terapia, psychoedukácia 

o depresívnej poruche, prípadne iné formy psychoterapie (KBT, psychodynamická terapia, 

IPT). V prípade pretrvávania symptómov napriek psychoterapii a v prípade stredne ťažkej až 

ťažkej depresívnej epizóde je odporúčaná psychofarmakologická liečba. Ako lieky prvej 

voľby sa odporúčajú antidepresíva typu SSRI. Priaznivý profil účinnosti okrem fluoxetínu 

vykazujú aj sertralín a citalopram. Dôležitý je starostlivý monitoring pacientov – v prvých 4 

týždňoch liečby by mali byť kontrolovaní jedenkrát týždenne, v ďalších 8 týždňoch dvakrát 

mesačne. Dávka antidepresíva by mala byť titrovaná postupne, v prípade ukončenia liečby sa 

nemajú lieky typu SSRI vysadzovať náhle, predíde sa tak syndrómu z vysadenia. 

Iné štúdie hodnotili rezistenciu liečby. Zmena z fluoxetínu na iné antidepresívum (paroxetín 

alebo citalopram) a pridanie KBT viedlo k výraznejšiemu zlepšeniu príznakov než len pri 

realizovaní zmeny z jedného antidepresíva na druhé bez pridania psychoterapie. Switch na 

venlafaxín viedol k nepriaznivým vedľajším účinkom (hlavne kardiovaskulárnym) a preto sa 

neodporúča (60).  

V prípade výskytu psychotických príznakov sa k liečbe pridávajú antipsychotiká, 

s preferenciou atypických antipsychotík (risperidón, olanzapín, aripiprazol).  Opis účinnosti 

jednotlivých antidepresív je uvedené v tab.4. 
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Tab.4.  Zhrnutie dôkazov o účinnosti antidepresív pre depresívnu poruchu u detí a 

adolescentov. (upravené pdoľa Rey JM, Bella-Awusah TT, Jing L. Depression in children and 

adolescents. In Rey JM (ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. 

Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. 

2015)(63) 

Liečba Komentár 

TCA: amitriptylín, 

klomipramín, dezipramín, 

dosulepín  

 

TeCA: mianserín, mirtazapín 

- žiadny dôkaz o superiorite v porovnaní s placebo, najmä  

  u detí pred pubertou 

- významné nežiadúce účinky liekov (anticholinergné,  

   predĺženie QT intervalu) 

- kardiotoxické pri predávkovaní (s výnimkou  

  mirtazapínu) 

- u detí a dospievajúcich sa im treba vyhnúť 

SSRI: citalopram, escitalopram 

fluoxetín, fluvoxamine, 

paroxetín, sertralín 

 

- skupina SSRI celkovo je účinnejšia ako placebo u 

adolescentov s  ťažkou depresiou 

- menej nežiadúcich účinkov, ale môžu zvyšovať výskyt  

  suicidálnych myšlienok 

- fluoxetín je najlepšie preskúmaný, má najlepšie dôkazy  

  o efektívnosti. Schválené FDA a EMA pre osoby vo  

  veku 8 rokov alebo starších 

- sertralín, citalopram, escitalopram: menej spoľahlivé  

  dôkazy o účinnosti, možný efekt u pacientov, ktorí   

  nereagujú na fluoxetín 

- escitalopram bol schválený FDA pre depresiu u 

  dospievajúcich 

- paroxetín: zdá sa, že nie je účinný u adolescentov a  

  vykazuje viac vedľajších účinkov ako ostatné SSRI,  

  krátky polčas rozpadu vyúsťuje do abstinenčných  

  príznakov; používanie sa neodporúča 

SNRI: venlafaxín, 

desvenlafaxín,  

duloxetín, milnacipran 

 

- jedna štúdia ukázala, že venlafaxín je rovnako účinný  

  ako SSRI u pacientov s rezistentnou depresiou na liečbu,  

  ale má horší profil nežiadúcich  účinkov. Neodporúča sa  

  v  detstve a adolescencii. 

RIMA:moklobemid,  

 

- žiadne dôkazy o účinnosti u mladých ľudí  

- významné riziko nežiadúcich účinkov v dôsledku  

  nedodržania pravidiel týkajúcich sa diétnych opatrení 

- u detí a dospievajúcich sa im treba vyhnúť 

Iné antidepresíva: 

Agomelatín, vortioxetín 

- dôkaz o účinnosti v tejto vekovej skupine chýba 

TCA - tricyklické antidepresíva, TeCA - tetracyklické antidepresíva, SSRI - inhibítory 

spätného vychytávania sérotonínu, SNRI - selektívny inhibítory spätného vychytávania 
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sérotonínu/noradrenalínu, IMAO - inhibítory monoaminooxidázy, FDA - Food and Drug 

Administration, EMA - Európska lieková agentúra 

8.3. Elektrokonvulzívna liečba (ECT) 
 Okrem farmakoterapie a psychoterapie sa v liečbe depresie u detí a adolescentov 

používa niekoľko ďalších postupov zaraďovaných k biologickej liečbe. Z nich sa 

elektrokonvulzívna terapia (ECT) podávala adolescentom asi 60 rokov. V niektorých 

prípadoch je opísaná ako "záchrana života" a má miesto v armamentáriu  liečby depresie. 

Neexistujú však žiadne kontrolované štúdie používania ECT u adolescentov. Používanie ECT 

v tejto indikácii v tejto vekovej skupine predstavuje významné etické výzvy.  Neexistuje 

žiadny širší  konsenzus o tom, kedy sa má ECT používať, (kedy je potrebné indikovať ECT v 

priebehu liečby, napr. ak nie sú tolerované antidepresíva) alebo ako posledná možnosť,  alebo 

nikdy. To vo veľkej miere odráža postoj jednotlivých krajín voči indikovaniu ECT. V 

dôsledku toho mnohé štáty uvádzajú právne obmedzenia na využívanie ECT v liečbe depresie 

u adolescentov - niektoré krajiny (napr. Slovinsko) nevyužívajú ECT vôbec (63). ECT by sa 

mala brať do úvahy len u adolescentov s veľmi ťažkou depresiou a s život ohrozujúcimi 

symptómami (samovražedné správanie) alebo ťažko zvládnuteľnými a ťažkými symptómami, 

ktoré neodpovedali na iné druhy liečby. ECT by sa mala používať extrémne zriedkavo u 

adolescentov a len po dôkladnom posúdení lekárom, ktorý má skúsenosti s jeho používaním a 

iba v špecializovanom zariadení. ECT sa neodporúča pri liečbe depresie u detí (5-11 rokov) 

(66). 

Transkraniálna magnetická stimulácia (TMS) sa používa u adolescentov, ale v súčasnosti 

sa dá považovať skôr za experimentálnu liečbu.  

Fototerapia bola s určitým úspechom používaná pri sezónnych poruchách nálady.  

8.4. Alternatívna terapia 
 Použitie doplnkovej a alternatívnej liečby depresie je rozšírené. Napríklad ľubovník 

bodkovaný je jedným z najčastejšie predpisovaných látok pre deti v Nemecku. Výsledky 

štúdii poukazujú na to, že extrakt z ľubovníka bodkovaného je efektívnejší v liečbe miernej až 

stredne ťažkej depresie ako liečba placebom. Štúdie porovnávajúce ľubovník bodkovaný s 

inými antidepresívami ukázali podobný účinok pri oboch liečebných postupoch. Štúdie však 

nezahŕňali všetky bežne používané antidepresíva. Výsledky však poukazujú len na 

krátkodobý efekt, zatiaľ nie je preskúmaný dlhodobejší efekt v liečbe miernej až stredne 

ťažkej depresie. Nepreukázal sa dostatočný efekt v liečbe ťažkej depresie (67). 
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 V poslednom čase sa výskum zameriava aj na alternatívne spôsoby liečby, akými je 

liečba omega 3- mastnými kyselinami. Štúdia Trebatická et al., (2017) (68) sa zaoberala 

suplementáciou omega 3- mastnými kyselinami (MK) obsahujúcou EPA a DHA v porovnaní 

s emulziou slnečnicového oleja Omega-6 MK u detí a adolescentov (11-18 rokov) s 

depresívnou poruchou a zmiešanou úzkostnou a depresívnou poruchou. Dĺžka trvania 

podávania omega MK bola 12 týždňov. Zistilo sa významné zníženie skóre v 

sebaposudzovacej škále depresie (Child Inventory Scale - CDI) u 35 analyzovaných 

pacientov, ktorí ukončili 12-týždňovú intervenciu. Výsledky štúdie ukazujú, že rybí olej 

bohatý na omega-3 mastné kyseliny, ako aj iné doplnkové prípravky vrátane polyfenolových 

zlúčenín, môžu byť účinným adjuvantným doplnkom k štandardnej medikamentóznej 

antidepresívnej liečbe a potvrdzuje pozorovania iných štúdií realizovaných u detských a 

dospelých pacientov s depresiou (69, 70, 71). Zhrnutie popísaných dôkazov o účinnosti je 

uvedené v tab.5.  

 

Tab.5. Zhrnutie dôkazov o účinnosti alternatívnej liečby pre depresívnu poruchu u detí 

a adolescentov. (upravené podľa Rey JM, Bella-Awusah TT, Jing L. Depression in children and 

adolescents. In Rey JM (ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. 

Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. 

2015)(63) 

Liečba Komentár 

Ľubovník bodkovaný 

(hyperuricum) 

- veľa RCT u dospelých pacientov, väčšinou s miernou depresiou 

- nekonzistentné výsledky - väčšie a lepšie navrhnuté štúdie s pacientmi so  

  závažnejšou depresiou vykazujú častejšie negatívnejšie výsledky ako  

  menšie štúdie s pacientmi s miernou depresiou 

- veľmi limitované údaje pre deti 

- môže byť rovnako prospešný ako antidepresíva pri miernej depresii 

- málo nepriaznivých účinkov 

- významné riziko interakcie so širokou škálou predpísaných liekov v 

  dôsledku aktivácie systému cytochrómu P450, fotosenzitivita 

Omega 3 - mastné 

kyseliny 

- niektoré RCT u dospelých heterogénnej kvality, ale len málo u mladých  

  ľudí 

- nie je jasné, či sú účinné 

- málo vedľajších účinkov 

S-Adenozyl Metionín  

(SAMe) 

- štúdie nekonzistentnej kvality ukazujú, že SAMe môže byť rovnako  

  efektívny ako TCA u dospelých 

- žiadne dôkazy u detí 

RCT - randomizované kontrolované štúdie, TCA - tricyklické antidepresíva 
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Príloha 
Guideliny podľa NICE (2017) (66) 

Odporúčanie liečby miernej depresie u detí a adolescentov: 

1. Edukácia a poskytnutie poradenstva o možnosti psychoterapie. 

2. Po uplynutí 4 týždňov sledovania pri pretrvávaní miernej depresie bez významných 

komorbidít alebo bez známok suicidálnych ideácii: individuálna nešpecifická podporná 

liečba, skupinová kognitívna behaviorálna terapia (KBT) v trvaní približne 2 až 3 mesiace.  

3. Pri nedostatočnom efekte psychoterapie po 2 až 3 mesiacoch opätovné zhodnotenie 

klinického stavu. 

4. Farmakoterapia antidepresívami sa neodporúča ako iniciálna terapia miernej depresie u detí 

a adolescentov. 

5. Ďalšia liečba pretrvávajúcej miernej depresie u detí a adolescentov, ktorá nereaguje na 

liečbu by sa mala riadiť usmernením pre stredne ťažkú až ťažkú depresiu. 

 

Liečebné postupy pre stredne ťažkú až závažnú depresiu 

1. Špecifická psychoterapia (individuálna KBT, interpersonálna terapia, rodinná terapia alebo 

psychodynamická psychoterapia), ktorá trvá najmenej 3 mesiace. 

2. Ak stredne ťažká až ťažká depresia u dieťaťa alebo adolescenta dostatočne nereaguje na 

psychoterapiu po 4 až 6 sedeniach, mala by sa vykonať multidisciplinárna revízia -

prehodnotenie klinického stavu. 

3. Ak depresia dieťaťa alebo adolescenta nereaguje na psychoterapiu v dôsledku iných 

súčasných faktorov, ako je prítomnosť komorbidných stavov, pretrvávajúcich 

psychosociálnych rizikových faktorov (napríklad rodinné nezhody alebo prítomnosť 

duševných porúch u členov rodiny) je alternatívou psychoterapia pre rodičov alebo iných 

rodinných príslušníkov alebo alternatívna psychoterapia pre pacienta. 

4. Nastavenie na fluoxetín, ak stredne ťažká až ťažká depresia u adolescenta (12-18 rokov) 

nereaguje na špecifickú psychoterapiu po 4 až 6 sedeniach. 

5. Opatrne zvážiť nastavenie na fluoxetín, ak stredne ťažká až ťažká depresia u dieťaťa (5-11 

rokov) nereaguje na špecifickú psychoterapiu po 4 až 6 sedeniach, hoci dôkaz o účinnosti 

fluoxetínu v tejto vekovej skupine nie je stanovený. 

 

Depresia nereagujúca na kombinovanú liečbu 

Ak stredne ťažká až ťažká depresia u dieťaťa alebo adolescenta nereaguje na kombinovanú 

liečbu špecifickou psychoterapiou a fluoxetínom po ďalších šiestich sedeniach, alebo ak 
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pacient a / alebo ich rodič alebo opatrovatelia zamietli liečbu fluoxetínom, multidisciplinárny 

tím by mal revidovať diagnostiku, výskyt prípadných komorbidít, hodnotenie rizík, opätovné 

posúdenie možných individuálnych, rodinných a sociálnych príčin depresie a posúdenie 

ďalšej psychologickej starostlivosti o pacienta a / alebo ďalšej pomoci pre rodinu. Do úvahy 

prichádza: alternatívna psychoterapia, ktorá nebola predtým realizovaná (individuálna KBT, 

interpersonálna terapia alebo krátkodobá rodinná terapia trvajúca najmenej 3 mesiace), alebo 

systémová rodinná terapia (najmenej 15 sedení každé dva týždne); alebo 

individuálna psychoterapia detí (približne 30 týždenných sedení). 

 

Ako používať antidepresíva u detí a adolescentov 

Farmakoterapiu antidepresívami podávať deťom a adolescentom so stredne ťažkou až ťažkou 

depresiou len v kombinácii s psychoterapiou. Dôkladne monitorovať nežiadúce účinky liekov, 

ako aj kontrolovať klinický stav (týždenné kontroly počas prvých 4 týždňov liečby). V 

prípade zníženej intenzity alebo prerušenia psychoterapie, medikácia môže byť naďalej 

podávaná, ale dieťa by malo byť pozorne sledované lekárom. 

Pred nasadením antidepresíva zdravotný stav dieťaťa a následnú liečbu musí posúdiť a riadiť 

výhradne detský psychiater. Z antidepresív by mal byť použitý fluoxetín, pretože je to jediné 

antidepresívum, u ktorého dôkazy z klinických štúdií ukazujú, že prínosy prevažujú nad 

rizikami.  

V úvode nastavenia na antidepresívnu terapiu by mali byť zákonní zástupcovia dieťaťa 

informovaní o dôvodoch liečby, o časovom priebehu liečby, o oneskorenom nástupe účinku, o 

možných nežiadúcich účinkoch a potrebe užívať lieky podľa odporučenia lekára. U pacienta 

by malo byť starostlivo sledované  možné suicidálne, sebapoškodzujúce alebo hostilné 

správanie  najmä na začiatku liečby. Pokiaľ nie je nevyhnutná okamžitá liečba 

antidepresívami, mali by sa odsledovať symptómy, ktoré by sa potenciálne mohli označiť za 

nežiadúce účinky minimálne 7 dní pred zahájením liečby. Pacient a jeho rodič by mali byť  

informovaní o tom, že v prípade akýchkoľvek nových symptómov tohto druhu je potrebné 

okamžite kontaktovať lekára. Začiatočná dávka fluoxetínu by mala byť 10 mg denne, môže sa 

zvýšiť na 20 mg denne po 1 týždni, ak je to klinicky nevyhnutné. U detí s nižšou telesnou 

hmotnosťou je potrebné zvážiť  nižšie dávky. Existuje len málo dôkazov o účinnosti dávok 

vyšších ako 20 mg denne. U starších detí a u detí s vyššou telesnou hmotnosťou sa však môžu 

užívať vyššie dávky, ako aj v prípade ak je pri ťažkej depresii žiadúca skorá klinická 

odpoveď. Ak je prítomná odpoveď na liečbu fluoxetínom, liečba by mala pokračovať 

najmenej 6 mesiacov po remisii (definované ako žiadne príznaky a úplné fungovanie 
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najmenej 8 týždňov). Ak nie je dostatočná odpoveď na liečbu fluoxetínom alebo nie je 

tolerovaná z dôvodu nežiadúcich účinkov, je potrebné zvážiť iné antidepresívum. V tomto 

prípade sú odporúčané: sertralín alebo citalopram. 

1. Sertralín alebo citalopram sa majú použiť len vtedy, keď sú splnené nasledujúce kritériá: 

-  Pacient a jeho zákonný zástupca musia byť informovaní o prípadných výhodách a rizikách 

novej liečby, čo musí byť písomne zadokumentované.  

-  Jedná sa o ťažkú depresiu, ktorá spôsobuje dostatočne závažné príznaky (strata hmotnosti, 

samovražedné správanie). 

-  Bolo vyvinuté všetko úsilie na zabezpečenie dodržiavania odporúčaného predchádzajúceho 

liečebného režimu. 

-  Bola prehodnotená pravdepodobná príčina depresie a rezistencie na liečbu (napríklad iné 

diagnózy, ako je bipolárna porucha alebo zneužívanie návykových látok). 

-  Bolo realizované poradenstvo od skúsenejšieho detského psychiatra - zvyčajne konzultant. 

-  Dieťa staršie ako 16 rokov, alebo jeho zákonný zástupca podpísali informovaný súhlas s 

liečbou. 

2. Ak detský pacient reaguje na liečbu citalopramom alebo sertralínom, liečba by mala 

pokračovať najmenej 6 mesiacov po remisii (definované ako žiadne príznaky a plné 

fungovanie najmenej 8 týždňov). 

3. Začiatočná dávka by mala byť polovica dennej začiatočnej dávky pre dospelých. Môže byť 

postupne zvýšená na dennú dávku pre dospelých počas nasledujúcich 2 až 4 týždňov, ak je to 

klinicky nevyhnutné. Nižšie dávky je potrebné zvážiť u detí s nižšou telesnou hmotnosťou. 

Existuje len málo dôkazov o účinnosti vyšších denných dávok pre dospelých u detí a 

adolescentov. O vyšších dávkach  sa môže uvažovať u starších detí a u detí s vyššou telesnou 

hmotnosťou a / alebo tam, kde je prioritou skorá klinická odpoveď. 

4. Paroxetín a venlafaxín sa nesmú používať na liečbu depresie u detí a adolescentov. 

5. Tricyklické antidepresíva by sa nemali používať na liečbu depresie u detí a adolescentov. 

6. Ak sa má liečba antidepresívami prerušiť, liek sa má postupne vysádzať v priebehu 6 až 12 

týždňov, pričom presná dávka sa titruje, aby nenastal syndróm z vysadenia. 

7. Musia sa zvažovať prípadné liekové interakcie (aj v prípade zneužívania alkoholu a 

psychoaktívnych látok). 

8. Hoci existujú určité dôkazy o tom, že ľubovník bodkovaný môže mať určitý prínos u 

dospelých pacientov s miernou až stredne závažnou depresiou, nemožno to predpokladať u 

detí alebo adolescentov. Má neznámy profil vedľajších účinkov a je známe, že interaguje s 
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množstvom iných liekov vrátane antikoncepčnej medikácie. Preto sa Ľubovník bodkovaný 

nesmie predpisovať na liečbu depresie u detí a adolescentov. 

9. Detský alebo adolescentný pacient s depresiou, ktorý užíva ľubovník bodkovaný ako voľne 

predajný prípravok, by mal byť informovaný o rizikách a malo by sa mu odporučiť, aby 

prerušil liečbu. Následne by mal byť sledovaný pre riziko rekurencie depresie.  

 

Ukončenie pedopsychiatrickej starostlivosti po prvej epizóde 

Ak je dieťa alebo adolescent  v remisii (menej ako dva príznaky a plné fungovanie najmenej 8 

týždňov), mal by byť pravidelne kontrolovaný 12 mesiacov skúseným pedopsychiatrom. Na 

konci tohto obdobia, ak sa zachová remisia, môže byť prepustený do primárnej starostlivosti. 
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