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Historický prehľad  

Chrámový komplex pri Saqqare (Egypt) 

Prehistorický šaman  



Francisco Goya: Dvor s bláznami (1794) 



Wiliam Hogarth: Scéna s Bedlamskej nemocnice (1735) 



Tony Robert-Fleury: Phillipe Pinel oslobodzuje bláznov z reťazí (1886) 



Z á k l a d n é   t é z y 

• Čo sú psychické poruchy a poruchy správania? 
Aké psychické poruchy poznáme? 

 

• Ako vznikajú psychické poruchy a poruchy 
správania? 

 

• Prečo sa zvyšuje výskyt psychických porúch v 
ľudskej populácii?  

 

• Môžeme študovať psychické poruchy na 
laboratórnych zvieratách?  

 

 



Psychické zdravie 

Prehľad, základné pojmy 



   Psychická choroba  

• Duševná alebo psychická porucha je 

označenie pre výrazný odklon od spôsobu 

vnímania a správania psychicky zdravého 

jedinca.  

• Postihuje vyššiu nervovú činnosť, pritom 

však nie je podložená makroskopickým 

poškodením mozgu.  

 

 



Duševné poruchy a poruchy 

správania (MKCH-10) 

• F00 - F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických  

• F10 - F19 Poruchy psychiky správania zapríčinené užitím (užívaním) 
psychoaktívnych látok  

• F20 - F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi  

• F30 - F39 Afektívne poruchy  

• F40 - F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy  

• F50 - F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a 
somatickými faktormi  

• F60 - F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých  

• F70 - F79 Duševná zaostalosť - mentálna retardácia  

• F80 - F89 Poruchy psychického vývinu  

• F90 - F98 Poruchy správania a emočné poruchy vznikajúce zväčša v 
detstve a počas dospievania  

• F99 Nešpecifikovaná duševná porucha   



Psychické poruchy 

• Mentálna retardácia – poškodenie kognitívnych funkcií 
a adaptačného správnia, IQ menej ako 70 

 

• Depresia – dlhodobé stavy smútku, úzkosti, beznádeje, 
pokles aktivity, nespavosť 

 

• Úzkostná porucha – patologický strach a úzkosť, 
napätie, obavy 

 

• Schizofrénia – rozklad myšlienkových  procesov a 
emócií, halucinácie, bludy, neorganizované myslenie a 
reč 

 

 



Psychické poruchy 

• ADHD – porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou 

 

• Autizmus – porucha sociálnej interakcie, reči a 
vyhranené stereotypné správanie (mierna forma 
Aspergerov syndróm)  

 

• Obsesívno-kompulzívna porucha – nutkanie 
vykonávať určitú činosť (obsesia), vykonanie tej činnosti 
(kompulzia), úzkosť  

 



    Poruchy správania 

• Poruchy správania sú charakterizované 
opakujúcim sa a trvalým obrazom 
asociálneho, agresívneho a vzdorovitého 
správania.  

 

• Prejavy jedinca, ktorými sa vymyká 
z priemerného správania danej vekovej 
a sociokultúrnej kategórie  

 

• Etopatie = disociálne, asociálne a 
antisociálne 

 



Príčiny vzniku psychických chorôb 

 

• Genetické faktory 

• Vplyv sociálneho prostredia 

• Neurodegenerácia 

• Komorbidita 

• Rizikové faktory prostredia pôsobiace 

počas kritických vývinových štádií 

mozgu 

 



Vývin mozgu 



Vývin mozgu  

• Zložitá štruktúra a cytoarchitektúra mozgu 

• Mozog je senzitívny počas celej ontogenézy 
(vývinu) 

• Kritická perióda = funkčné dozrievanie mozgu - 
3. trimester gravidity, perinatálne obdobie, 
laktácia, (prvé 3 roky života) → riziko vzniku 
funkčných porúch mozgu → poruchy správania 
a psychické ochorenia 

 

 

   
 

 

 

 



Skorý vývin mozgu   

• Neurulácia, primárne mozgové váčky, 

proliferácia, migrácia buniek  

 



    Funkčný vývin mozgu   

• Funkčné dozrievanie – difereneciácia 
neurónov, vytváranie nervových výbežkov, 
synaptogenéza, myelinizácia, 
neurotransmiterové systémy 

 

• Indukčné signálne molekuly = viažu sa na 
svoje špecifické receptory a pôsobia ako 
transkripčné faktory na aktiváciu špecifických 
génov = produkujú ich okolité tkaniva 
(notochorda) - kyselina retinová, FGF, TGF, 
BMPs, shh, Wnt  

Sonic Hedgehog 



Príčiny vzniku psychických 

chorôb a porúch správania 



Dedičné vplyvy   

Huntingtonova choroba – amplifikácia nukleotidov CAG 
(glutamín) na chrom. č. 4 (36 a viac opakovaní, vzniká patologický 
huntingtín) – porucha motoriky, kognitívny deficit, mentálne poruchy 
(depresia, úzkosť, agresivita, OCD).  

 
Syndróm „krehkého X“chromozómu - amplifikácia 

nukleotidov CGG (arginín) na X chromozóme – mentálna retardácia, 
hyperaktivita, agresivita, problémy v sociálnej oblasti.  

 

Mutácia génu monoamínovej oxidazy A – kratšia a dlhšia 
forma génu pre MAO-A, nízkoaktívna MOA = mentálna retardácia, 
výbuchy agresivity, vysokoaktívna MOA = depresia 



Psychosociálne faktory  
• Duševné choroby alebo poruchy matky alebo otca 

• Alkoholizmus a/alebo zneužívanie drog u rodičov 

• Kriminálne správanie rodičov 

• Socioekonomiciký tlak (chudoba, veľa detí, malý byt) 

• Nemanželský pôvod dieťaťa 

• Promiskuita rodičov 

• Porucha vzťahov v rodine  

• Zneužívanie dieťaťa 

• Násilie v rodine 

• Príliš veľký vekový rozdiel rodičov 

• Príliš starí rodičia 

• Oddelenie detí po rozvode 

• Smrť rodiča 

• Život v náhradnej rodine 

• Časté sťahovanie detí 

• Telesné choroby rodičov 

• Nízke IQ rodičov 

• Pre- a perinatálne komplikácie 

 



    Teória väzby („attachment“) 

John Bowlby (1907–1990)  

• Vzťah primárnej väzby k matke, alebo osobe, ktorá 
ju nahradzuje, vytvára asi okolo 7 mesiaca, 
evolučný význam = ochrana pred predátormi. 

• Výsledkom je fenomén tzv. „bezpečnej základne“  

 

• Organizovaná väzba (bezpečnosť, istota, laskyplný 
vzťah) - predstavuje psychologický a sociálny 
ochranný faktor.   

• Dezorganizovaná väzba (neistota, zanedbávanie, 
psychické aj fyzické zneužívanie) - riziko vývinu 
psychopatologických zmien.  



Rizikové faktory  

• Nadmerný stres 

• Hypoxia 

• Znečistené životné prostredie 

• Alkohol 

• Nikotín (fajčenie) 

• Drogy 

• Lieky  



Negatívne účinky stresu  

• Stres – špecifická reakcia organizmu 
prostredníctvom ktorej sa adaptuje na zmenené 
podmienky prostredia a záťažovú situáciu  

• „Preparation for fight and flight“ 

• Stresogénne faktory (stresory) – ohrozenie 
zdravia/života, teplo, chlad, nedostatok 
potravy/vody, fyzická námaha, podanie lieku, 
konfliktné situácie 

• Vyplavovanie stresových hormónov – 
kortizol, noradrenalín, adrenalín 

 



Retrospektívne štúdie 

• Neprimeraný nepredvídateľný hluk  

   

 

 

 

• Dôsledky:  nízka pôrodná hmotnosť, 

vrodené vývinové chyby, poruchy 

spánku 

 



Retrospektívne štúdie 

• Psychický (emočný) stres – konflikty, 
osamelosť, nechcené dieťa  

 

 

 

 

• Dôsledky: respiračné ochorenia, retardovaný 
rast, poruchy pigmentácie, poruchy vývinu 
prehltacieho reflexu, chôdze, vývinu reči, 
hyperaktivita 



Retrospektívne štúdie 

• Vojnové udalosti 

 

 

 

 

Dôsledky: poruchy vývinu chôdze, reči, 
hygienických návykov, anxieta, 
agresívne správania 



Hypoxia mozgu  

• Nedostatočné zásobovanie tkanív 

kyslíkom 

• Pri pôrode fyziologický jav 

• Patologické stavy: porucha činnosti 

placenty, zauzlenie pupočnej šnúry, 

komplikovaný pôrod 



Dôsledky hypoxie 

• Detská mozgová obrna 

• Mentálny deficit (poruchy učenia) 

• Porucha koncentácie sprevádzaná 
hyperaktivitou (ADHD) 

• Schizofrénia 

• Autizmus 

• Depresie 

• Uzkosť 

 

 



Znečistené životné prostredie 

• Choroba Minamata 
(japonský záliv) – koniec 50. 
rokov, priemyslené odpady s 
obsahom metylortuti 

• Irán – obilie ošetrené 
fungicídom s obsahom 
metylortuti 

• Matky – skoro žiadne 
príznaky intoxikácie, deti – 
neurologické poruchy 
(poruchy koordinácie 
pohybov, kŕče), mentálna 
retardácia  

 



Znečistené životné prostredie 

• Olovo – zvýšený výskyt olova v prostredí 

súvisí s výšším výskytom mentálnej 

retardácie 

 

 

 

• Polychlorínové bifenyly – zníženie IQ 

detí, apatia, letargia, hypotómia, 

spomalené neuromuskulárne dozrievanie 

 



Pesticídy 



Alkohol (FARA) 

• Fetálny alkoholový syndróm (FAS) – deti chronických 
alkoholičiek – rastová a mentálna retardácia, typické 
tvárová rysy, oneskorený motorický vývin, mikrocefália, 
znížené IQ, hyperaktivita, poruchy spánku.  

 

 

 

 

 

• Fetálny alkoholový efekt (FAE) – nižšie koncentrácie 
alkoholu pri tzv. „spoločenskom pití“ – ADHD, znížené 
IQ, znížené verbálne schopnosti.  

 



Fajčenie  

 

 

 

 

 

• ADHD, znížené schopnosti čítať a riešiť 

matematické úlohy, poruchy sluchu a reči 



Drogy 

• Po narodení dieťaťa – abstinenčné 
príznaky. 

• Marihuana – poruchy nervovej regulácie, 
zmeny verbálnych a pamäťových 
schopností vo veku 4 roky. 

• Kokaín – zvýšená aktivita na podnete z 
prostredia, zvýšená dráždivosť, ADHD, 
poruchy v sociálnej oblasti a 
neurobehaviorálnej regulácii.  

 



Experimentálne štúdie na 

zvieratách  



Animálne štúdie  

• Správanie – funkcia činnosti mozgu, 
poruchy na úrovni mozgu sa prejavia aj na 
urovni správania zvierat. 

• Uvedené negatívne vplyvy – 
rovnaký/podobný účinok u laboratórnych 
zvierat. 

• Potreba študovať príčiny a mechanizmy 
funkčného poškodenia mozgu a porúch 
správania na animálnej úrovni. 

 

 

 



Experimentálne modely  

• Pohybová aktivita  

• Adaptácia na nové prostredie (habituácia) 

• Procesy učenia  

• Depresii a úzkosti podobné správanie 

• Sociálne správanie 

• Sexuálne správanie  

• Materské správanie  

• Neurobehaviorálny vývin od narodenia až do 
dospelosti 



Použitie laboratórnych zvierat 

Výhody:  

• Relatívne nízke 
náklady na chov  

• Jednoduchý chov a 
zaobchádzanie   

• Krátka gestácia  

• Relatívne veľké vrhy 

• Bohaté vedecké 
poznatky 

 

 

Nevýhody: 

• Rozdiely oproti 
človeku v anatómii, 
jemných motorických 
schopnostiach 

• Chýbajú im vyššie 
kognitívne funkcie 

• Časové rozdiely vo 
vývine mozgu   

 



Somatický rast a dospievanie 

• Hmotnosť  

• Odlepovanie ušných boltcov 

• Prerazávanie hryzákov 

• Otváranie uší 

• Otváranie očí 

• Zostup semenníkov 

• Otváranie vaginálneho lumenu 

 



Neuromotorický a reflexný vývin  

• „Righting reflex“ 

• Negatívna geotaxia 

• Sila úchopu predných končatín 

• Dynamický „air righting“  

• Rotarod  

 



Úroveň aktivity a emocionálnej 

reaktivity  

• Exploračné správanie  

– open field test  

(lokomočná aktivita,  

vztyčovanie, defekácia) 

 

• Vyvýšené plusové bludisko 



Učenie a pamäťové procesy  

• Habituácia  

 

• Aktívne a pasívne  

učenie vyhýbaním 

 

• Vodné bludisko  

 

 



Prečo sa zvyšuje výskyt psychických 

chorôb a porúch správania?  

• Zvyšuje sa intenzita pôsobenia neprianivých faktorov 
na funkčný vývin mozgu (ich vzájomné interakcie) → 
vytvára sa početnejšia populácia jedincov s „vhodnými“ 
predpokladmi na vznik a rozvoj mentálnych porúch 
(„vhodný substrát“) 

 

• Zvyšuje sa výskyt „spúšťačov“→ odblokovanie a 
spustenie funkčných zmien vedúcich k psychickým 
poruchám alebo poruchám správania. 

 
• Potvrdzujú to aj naše experimentálne výsledky: fenytoín, hypoxia, 

novorodenecký stres, nové syntetické liečivá.  

 



Programovanie / preprogramovanie 

vývinu jedinca  

+ 

Chemické látky 

Biologické faktory 

(infekcie) 

Fyzikálne faktory 

(hypoxia, radiácia) 

Stresogénne faktory 

Malnutrícia 

+ 
Psychosociálne 

faktory („väzba“) 
→ 

Zdravý 

Chorý  

Zdanlivo 

zdravý  

Tichá toxicita 

„Spiace“ choroby 

Psychická choroba  

Porucha správania  

Spúšťače 

Genetické 

programovanie  

Negenetické programovanie  

Psychosociálne faktory, ochorenia, lieky, 

nedostatok spánku, nadmerný stres, sledovanie TV, 

PC hry, nástup do školy, šikana, puberta, návykové 

látky, tehotenstvo, ........ 



Závery  

• Čo sú psychické poruchy a poruchy správania? 
Aké psychické poruchy poznáme? 

 

• Ako vznikajú psychické poruchy a poruchy 
správania? 

 

• Prečo sa zvyšuje výskyt psychických porúch v 
ľudskej populácii?  

 

• Môžeme študovať psychické poruchy na 
laboratórnych zvieratách?  

 

 



..... ďakujem za pozornosť..... 


