AFEKTIVNÍ PORUCHY
l	 poruchy nálad, patická nálada
l	 časná ranní probuzení, ranní pessima nálady, suicidální tendence a sklony
l	 po období zdraví se střídá manický a depresivní syndrom
l	 neléčené epizody trvají asi 4-6 měsíců, někdy jen hodiny až dny, jindy roky, počet epizod za život rozmanitý
l	 somatickovegetativní doprovod, často výrazný
l	 sklon ke spontánní úzdravě
l	začátek choroby mezi 20.-35. rokem
l	 mimo chorobné fáze zdraví nedotčeno
l	 u 10-20 % pacientů přechod do chronického průběhu
l	 postiženo asi 1 % obyvatelstva
l	 bipolární typ: střídání manické a depresivní fáze
l	 unipolární typ: výskyt jen manických nebo jen depresivních epizod

SYNDROM DEPRESIVNÍ
l	 psychické příznaky
l	 patická depresivní nálada bez pochopitelných důvodů
l	 smutek, stísněnost, plačtivost, apatie, úzkost
l	 anhedonie, pesimismus, ztráta sebedůvěry, sebevědomí, nerozhodnost, sebeponižování, sebeobviňování, ztráta nadějí do budoucna
l	 beznaděj, úzkost ve tváři, ochablé držení těla, snížení motorické a mimické aktivity, strnulost, úzkost může paradoxně motoriku zvyšovat (agitovanost)
l	 vrcholná úzkost vyvolává těžko poruchu jednání (raptus melancholicus), agrese vůči sobě či okolí
l	 zoufalství, mikromanické bludy, hrozí rozšířená sebevražda (zabití pac. i jeho nejbližších)
l	 pomalá, tichá řeč až mutismus, útlum duševních pochodů
l	 horší chápavost, výbavnost, jednotvárné myšlení zaměřené na vlastní utrpení
l	 dojem pseudodemence, zvl. u starších pacientů
l	 po vyléčení se vše vrací k normálu
l	 bludy sebeobviňování (autoakuzace), pseudomegalomanické, hypochondrické, persekuční
l	 iluze, sluchové halucinace, vtíravé myšlenky, strachy
l	 značné riziko sebevraždy, nemocnými zastíráno







l	somatické a vegetativní příznaky
l	 ztráta chuti k jídlu
l	 úbytek na váze
l	 poruchy zažívání, zácpa 
l	 poruchy spánku
l	 sucho v ústech
l	 úbytek sexuální apetence

l	nejdůležitější příznaky maniodepresivity:
l	 neodůvodněná smutná nálada se sebevražednými myšlenkami
l	 ranní pessimum obtíží (u 70 % nemocných), večer pocit určité úlevy)
l	 poruchy spánku (rychlé usínání, časné probouzení)

SYNDROM DEPRESIVNÍ - TYPY
l	 anxiosní: strach, mikromanie, úzkost, neklid,    nářek, pláč, hledání pomoci, hrozí raptus,   agitovanost či bezradnost
l	 agitovaný: úzkost přechází v psychmotorický neklid, hrozí raptus (křik, pády na zem, agresivita)
l	 stuporosní: útlum tělesných i duševních funkcí, ochablé držení těla, smutný výraz, nehybnost, odmítání jídla, pomočování
l	 delirantní: mikromanické bludy, sluchové halucinace
l	 vegetativní (larvované deprese): únava, nespavost, impotence, hypochondrie, depersonalizace, obsese, fobie, potíže v oblasti GIT, KV, urogenitálu, algické syndromy

SYNDROM MANICKÝ
l	 rozjařenost, nadměrně dobrá nálada bez opodstatněného důvodu
l	 urychlená a ulehčená duševní činnost
l	 vysoké sebevědomí, logorhea
l	 neunavitelnost, nezdolnost, pád zábran
l	 nespavost či málo spánku
l	 nadměrná aktivita, podnikavost, plány, zvýšení libida, excesy v pití, erotice
l	 kritika nevede k autokorektivnímu chování
l	 bludy prchavé či naznačené, většinou jen nápady, megalomanický a persekuční obsah
l	 velmi rychlé myšlení (galop, trysk) nelze prezentovat řečí, ta se stává nesouvislou
l	 někdy křik, destrukce okolí, sebeznečištění, plazení po zemi
l	 somaticko-vegetativní příznaky: pocit fyzického mládí, pružné držení těla, čilé pohyby, široké zornice, lesklé oči, rychlý puls, zvýšená chuť k jídlu, na sex, nedostatek času, krátký spánek
l	 rezonantní: expanzivní nálada, arogance, nespokojenost, agresivita
l	 kverulatorní a paranoidní: odveta proti domnělým křivdám, podezíravost, vztahovačnost
l	 reformační a inventorní: tendence k opravě společnost, návrhům povrchních vynálezů
l	 jiné typy: 
l	 mania acutissima - nezkrotná činorodost, zuřivost, křik, neklid, agrese, nesouvislé výkřiky
l	 mania confusa (zmatená mánie) - nesouvislé, nesoudržné myšlení, dojem zmatenosti

BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA
l	 střídání depresivních a manických fází po různě dlouhých intervalech zdraví (remisích)
l	 poměr rozmanitý, deprese většinou převažují
l	 obě pohlaví postižena stejně, ženy mají vyšší počty fází, více depresí
l	 začátek ve 20-35 lety, ale i u dětí či starých osob
l	 1 fáze trvá asi 4,5 měsíce, variabilita mezi hodinami až roky
l	 léčba fáze zkracuje, s věkem roste počet fází, jejich délka, remise se krátí
l	 začátek fází náhlý i pozvolný
l	 většina fází končí úzdravou (remisí) i bez léčby
l	 fáze delší než 6 měsíců: podezření na organiku  v CNS (nádor, atrofie)
l	 většina fází přichází spontánně, asi 20 % po psychickém stresu, 6 % po somatické provokaci (např. infekci)
l	 střídání: alternativní forma (obě fáze se střídají  v nepravidelném odstupu), cirkulární forma (pravidelné střídání s intervalem remise), double (obě fáze následují hned po sobě, pak je remise) 
l	 prognóza jednotlivé fáze je příznivá, celého onemocnění již méně, u většiny nemocných dochází k recidivám, u 10-20 % dochází k vleklému průběhu

REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA
l	 dříve: periodická endogenní deprese, fázická mánie)
l	 výlučné opakování fází 1 druhu, v naprosté převaze depresivních
l	 monopolárních forem 2x více než bipolárních
l	 pozdější začátek, kolem 35 let
l	 délka remise převažuje nad délkami fází, fáze o něco delší než u bipolární formy
l	 od 1 fáze k další uplyne asi 50 měsíců
l	 prognóza jednotlivé nekomplikované fáze dobrá, celého onemocnění již horší
l	 tendence k recidivám i po mnohaleté remisi
l	 tendence k chronickému průběhu, zvl. v klimakteriu, při působení nepříznivých zevních okolností, u nevyrovnaných osobností
l	 involuční deprese: strach, hypochondrie, někdy agitovanost, kverulace, bludy o okrádání, zchudnutí, útlum, stupor, existenční bilancování, strach ze stáří, samoty, hrozí sebevražedné tendence

TERAPIE
l	 většinu epizod lehké a středně těžké deprese lze dnes léčit ambulantně
l	 těžké deprese a mánie je třeba hospitalizovat, hrozí sebevražda či společensky neúnosné chování
l	 v období těžké deprese klid, nenucení ke kontaktům, rozptýlení, smutek ani bludy nevymlouváme, účast s utrpením
l	 nelze “se s tím poprat”, “snažit se”, “vzchopit se”
l	 základem psychofarmakoterapie, event. ECT
l	 k léčbě depresivní fáze antidepresiva, neuroleptika, anxiolytika, ECT
l	 k léčbě manické fáze neuroleptika, soli Li, ECT
l	 trojí účinek antidepresiv: tymoleptický (odstranění patické depresivní nálady), anxiolytický, psychostimulační
l	 volba vhodného preparátu umožní zvládnutí    75% depresí do 1 měsíce, dávka se postupně zvyšuje a hledá se optimum
l	 různé mechanismy účinku: IMAO (inhibitory monoaminooxidázy), SSRI (selektivní inhibitory reuptake serotoninu)
l	 doplňkové metody: spánková deprivace, fototerapie
l	 profylaxe bipolárních poruch podáváním solí Li   a antidepresiv, patří do rukou zkušeného psychiatra

PRACOVNÍ POSUZOVÁNÍ
l	 pac. s lehčími depresivními stavy může s přemáháním pracovat, často je třeba pracovní neschopnosti, v těžších případech hospitalizace
l	 pac. s hypománií pracuje rád, ale může škodit sobě i zaměstnavateli, mánie se léčí v pracovní neschopnosti, event. s hospitalizací
l	 není-li frekvence fází častá, lze vykonávat původní povolání, vysoká frekvence a chronifikace onemocnění podmiňují invalidizaci

SOUDNÍ VÝZNAM
l	 v těžší depresivní či manické fázi není nemocný schopen právních úkonů, není za své činy odpovědný
l	 v období lehčích fází je posuzování individuální, rozpoznávací i ovládací schopnosti jsou však dotčeny
l	 v depresi: opomenutí povinností, pod vlivem bludů, halucinací, v raptu i vražda
l	 v mánii: urážky, veřejné pohoršení, sexuální delikty, protivení se úřadům, narušování soužití, zpronevěry, podvody 

ETIOPATOGENEZE
l	 endogenní, geneticky ovlivněná dispozice k periodickým změnám funkce v CNS, zvl. hypothalamu, projevuje se poruchami psychickými, vegetativními, endokrinními
l	 výskyt depresivní poruchy v populaci asi 3 %
l	 riziko pro příbuzné nemocných v prvním stupni je asi 10-15%
l	 zřejmě neplatí klasické hypotézy mendelovské dědičnosti
l	 bipolární formy jsou více geneticky podmíněny než monopolární
l	 vyšší genetická zátěž u nemocných, kde choroba vznikla brzy a bez přispění zevních faktorů
l	 3 hlavní hypotézy dědičného přenosu:
l	 dědičný přenos maniodepresivity je unifaktoriální a dominantní, gen se manifestuje asi ve 30 %, zřejmě na chromosomu č. 11
l	 dědičný faktor vázán na chromosom X
l	 dědičný přenos se děje polygenním způsobem
l	 mezi nemocnými 65 % pykniků, 20 % leptosomů, 7 % atletků
l	 bipolární forma: poměr M:Ž je 1:1, u mono-polární 1:2
l	 postižení tzv. emočního okruhu CNS: hypothalamus, hypofýza a žlázy s vnitřní sekrecí, retikulární formace, thalamus, limbický systém, mozková kůra
l	 výbavné (provokující) faktory:
l	 sekrece pohlavních žlaz (puberta, premenstruum, menses, laktace, klimax)
l	 vliv ročních období (maximum na jaře a na podzim)
l	 exhausce (vyčerpání) tělesná, fyzická, po infekcích, operacích, intoxikacích, úrazech CNS
l	 silné emoce - úlek, děs, strach, smutek, psychické útrapy
l	 vlivy farmakologické - antihypertenziva, alkohol, kortikoidy, kontraceptiva
l	 hypotéza monoaminové deficience: příčinou deprese je pokles aktivity noradrenalinu a hlavně serotoninu na postsynaptických receptorech
l	 receptorová hypotéza: zvýšení citlivosti adrenergních a serotoninergních receptorů při depresi
l	 endogenní ligandová hypotéza: nadbytek či nedostatek klíčové látky v určitých centrech CNS
l	 second messenger hypotéza: změny koncentrací druhých poslů přenosu vzruchu - cAMP, Ca, fosfoinositidů...
l	 v každé molekulární hypotéze deprese hrají důležitou roli bílkovinné systémy (enzymy, receptory, iontové kanály, membránový protein), které mohou být pozměněny
l	 příčiny depresivních onemocnění je třeba hledat na molekulárně genetické úrovni

