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Generalizovaná úzkostná porucha je častá, ale na Slovensku málokedy diagnostikovaná duševná
porucha. Článok popisuje základné symptómy a aktuálne názory na liečbu tejto poruchy.
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Current views on the generalized anxiety disorder
Generalized anxiety disorder is frequent, but in Slovakia rarely diagnosed mental disorder. The
article describes the basic symptoms and current views on the treatment of this disorder.
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Úvod

GAD a perspektívy jej liečby

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD
– z anglického Generalized anxiety disorder) je rozšírená a častá psychická porucha.
V Medzinárodnej klasifikácii duševných porúch,
10. revízia, má kód F41.1. Prevalencia generalizovanej úzkostnej poruchy sa odhaduje v populácii na niekoľko percent. V dospelej populácii
vo Veľkej Británii je prevalencia GAD 4,4 % (5).
V súbore participantov EPIA (Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku) sa
GAD vyskytla u 4 % (16). Podľa Witchena a spol.
sa vyskytuje ako čistá porucha u 2,8 % mužov a 4,4 % žien (21). Podľa Weissmanovej je celoživotná prevalencia GAD 4,1 % – 6,6 % populácie (22). Smolík uvádza celoživotnú prevalenciu 5 % (23).

GAD je charakterizovaná generalizovanou
trvalou úzkosťou – perzistentným všeobecným
strachom, ktorý je sprevádzaný symptómami
tenzie a hyperaktivitou autonómneho nervového
systému. Typickým prejavom tejto poruchy je nadmerné zaoberanie sa starosťami a stresujúcimi myšlienkami, čo vedie k excesívnej úzkosti
a nervozite. Ďalšími príznakmi môžu byť tras,
potenie, bolesť hlavy a pocit strachu, ktorý narušuje až znemožňuje bežné denné fungovanie
postihnutej osoby, a je spojený s rizikom sebapoškodenia alebo suicídia (8). Je to chronický
stav s častými relapsami. GAD výrazne znižuje
kvalitu života postihnutého (6) a je spojená
aj so zníženou produktivitou práce (1). Môže
mať za následok aj zhoršenie telesného stavu.
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Prítomnosť GAD napríklad zdvojnásobuje riziko
srdcových príhod u ľudí s ischemickou chorobou srdca (11).
Správna diagnostika GAD je dôležitou súčasťou psychiatrie, ale je často problematická.
Pacienti prichádzajú s množstvom telesných
príznakov. Častá je komorbidita s inými duševnými poruchami, najmä s depresiou, fóbiami.
Diagnostické vodidlá podľa MKCH-10 vyžadujú
pre diagnózu generalizovanej úzkostnej poruchy,
aby primárne symptómy úzkosti trvali nepretržite
najmenej po dobu 6 mesiacov. Tieto symptómy
zahŕňajú prvky napätia, strachu, úzkostného očakávania, vegetatívnej hyperaktivity, motorického
napätia (14).
V posledných rokoch sa objavili výsledky
výskumov zameraných na zmeny telesných
funkcií pri generalizovanej úzkostnej poruche.
Pozornosť sa venovala najmä výskumu hypotalamo-pituitárno-adrenálnej (HPA) osi s výsledkom,
že pri GAD sa často vyskytoval hyperkortizolizmus. Výsledky sa však v súčasnosti nedajú generalizovať, naopak, jedna štúdia dokázala pri GAD
hypokortizolizmus (12). Napriek tomu, že GAD je
pomerne častá porucha, v klinickej praxi je málokedy diagnostikovaná, najmä v neanglosaských
častiach sveta. Na Slovensku je situácia podobná – z bežnej psychiatrickej praxe je známe, že
psychiatri túto poruchu takmer nediagnostikujú.
Pomenujú ju inými názvami zo spektra úzkostných a depresívnych porúch, čo nie je z odborného hľadiska správne. Ďalším problémom je
fakt, že mnohí pacienti s touto poruchou často
ani nevyhľadajú odbornú psychiatrickú pomoc
– vôbec sa neliečia, alebo ich lieči neodborne
napríklad obvodný všeobecný lekár, alebo sa
liečia sami – niektorí užívajú alkohol ako „samo-

liečbu“ úzkosti (20), pretože je známe, že alkohol
má výrazný anxiolytický účinok. Tento účinok je
však len veľmi krátky, po vytriezvení sa úzkosť
znovu objaví a vzniká bludný kruh, ktorý môže
končiť závislosťou od alkoholu.
Generalizovanú úzkostnú poruchu môžeme
liečiť nemedikamentózne (10) alebo medikamentózne (Swinson, 2005), v mnohých prípadoch je vhodná súčasná kombinácia obidvoch
postupov.
Z nemedikamentóznej liečby v súčasnosti prevláda ovplyvnenie úzkosti psychoterapiou. Z psychoterapeutických smerov sú
často využívané priame techniky vplývajúce na
stav pacienta s následnou úľavou od úzkosti,
napr. relaxačné techniky a programy zvládania stresu. Nešpecifické psychoterapeutické
prístupy zahŕňajú napr. PCA – „Rogers“ (psychoterapia orientovaná na klienta), logoterapiu,
Gestaltpsychoterapiu (Perls), procesorientovanú
psychoterapiu (Mindell). Špecifické prístupy sú
zamerané na zdroj úzkosti (napr. psychodynamická psychoterapia alebo krátkodobá dynamická psychoterapia), môžu byť zamerané aj
na fobické správanie (expozičná psychoterapia,
systematická desenzitizácia), na kognície (RET
racionálne-emotívna psychoterapia – Ellis, kognitívna psychoterapia – Beck). Špecifickým prístupom je i kognitívno-behaviorálna psychoterapia
a integratívna skupinová psychoterapia – Yalom,
Knoblochovci, Kratochvíl (16).
V oblasti farmakologickej liečby sa v súčasnosti v manažmente liečby pacientov s GAD odporúča začať liečbu buď preparátom zo skupiny
selektívnych inhibítorov spätného vychytávania
sérotonínu (SSRI), alebo selektívnych inhibítorov
spätného vychytávania sérotonínu a noradre-
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nalínu (SNRI) na základe overenia ich účinnosti
a dobrej tolerability v randomizovaných placebom kontrolovaných štúdiách (2). Zo skupiny
SSRI účinnosť escitalopramu v liečbe GAD potvrdilo viac autorov (9; 19). Napriek dobrej účinnosti týchto látok v liečbe GAD sú však naďalej
rezervy v zlepšení liečby. Časť pacientov s GAD
na liečbu SSRI a SNRI nereaguje, resp. ich odpoveď na liečbu je limitovaná a nedostatočná. Je
ťažké až nemožné predikovať, ktorí pacienti budú
dobre a ktorí horšie reagovať na liečbu tzv. „prvolíniovými liekmi“ (SSRI a SNRI). Mnohí pacienti
neužívajú odporučenú liečbu, pretože sa obávajú vzniku závislosti od liekov, u ďalších pacientov sa objavujú vedľajšie účinky spomínaných
liekov. Tieto problémy v súčasnosti limitujú efekt
farmakologickej liečby GAD v klinickej praxi.
Účinným liečivom v liečbe GAD by mohol byť aj pregabalín. Je to látka schválená
v Európe aj na Slovensku na liečbu niektorých
neurologických ochorení a má anxiolytický efekt.
Bech vo svojej metaanalýze štyroch placebom
kontrolovaných, viac ako štyri týždne trvajúcich
štúdií potvrdil, že najväčší terapeutický efekt
v liečbe GAD mala dávka v rozmedzí od 200 do
450 mg pregabalínu denne (4). Dávka pod 150
mg denne bola neúčinná, zvyšovaním dávky
nad 450 mg denne sa už nezvyšovala účinnosť
lieku. Účinnosť pregabalínu bola dokázaná aj
v liečbe úzkosti u pacientov vyššieho veku v samostatnej placebom kontrolovanej štúdii. Efekt
na kognitívne funkcie bol minimálny, nižší ako
pri benzodiazepínoch. Príznaky po vysadení pregabalínu u pacientov v tejto vekovej skupine boli
rovnaké ako pri SSRI a nižšie ako pri benzodiazepínoch a neboli pozorované žiadne príznaky
zvýšenej tolerancie alebo závislosti (15). Vyššie

uvádzané výskumné práce poukazujú na ďalšiu
možnosť liečby úzkostnej generalizovanej poruchy. Depping zisťoval účinnosť a tolerabilitu
antipsychotík druhej generácie v liečbe GAD.
Z tejto skupiny liečiv sa v liečbe GAD ukázal ako
najvhodnejší kvetiapín (7). Tieto výsledky sú
pozoruhodné, avšak preskripčné obmedzenie
nám na Slovensku nedovoľuje predpisovať kvetiapín v tejto indikácii. Pre úplnosť dodávame, že
v liečbe GAD sú účinné aj anxiolytiká, ale nemali
by sa využívať v dlhodobej liečbe vzhľadom na
riziko vzniku závislosti. Ďalej je účinný aj buspirón,
hydroxyzín a tricyklické antidepresíva, ktoré sa
však už na liečbu GAD takmer nevyužívajú pre
výskyt pomerne nepríjemných vedľajších účinkov ako sú sedácia, ortostatické kolapsy, zápcha,
rozmazané videnie (17).

Záver
Vo výskume GAD je relatívny nedostatok
placebom kontrolovaných štúdií na prevenciu
relapsu. To vedie k nejasnostiam a pochybnostiam ohľadom dĺžky liečby po zlepšení príznakov
GAD. Ďalej takmer neexistujú informácie ohľadom liečby pacientov, ktorí boli rezistentní a nezareagovali na liečbu prvolíniovými liečivami,
a sú teoretické aj praktické nejasnosti ohľadom
augmentácie liečby. Vypracovať metaanalýzu
štúdií o liečbe GAD je veľmi zložité, najmä preto,
že v každej krajine sú na liečbu GAD schválené
iné liečivá, je ťažké porovnávať ich účinné dávky.
Napriek tomu sa vo Veľkej Británii pokúsili o metaanalýzu Baldvin a kol. (3). Z výsledkov vyplynulo, že z liekov dostupných vo Veľkej Británii na
liečbu GAD môžu byť pregabalín, duloxetín a escitalopram v liečbe GAD výhodnejšie ako venlafaxín a paroxetín. Z vyššie uvedeného vyplýva,
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že výskum ohľadom farmakologickej liečby GAD
by sa mal v budúcnosti zintenzívniť.
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