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ORGANSKE DUŠEVNE MOTNJE F.00-F09 

 

simptomi > sindromi (več znakov) > bolezni / motnje (po klinični sliki in kriterijih); 

npr. abstinenčni sindrom > sklepamo na motnjo 

 

- učbenik gre po MKB (Fxx.xx) 

 

* organski – funkcionalni – psihični vzroki 

 

> jasni vzrok v bolezni, poškodbi možganov ali disfunkcija osrednjega živčevja + 

jasna časovna povezava med motnjo in simptomi 

- primarna ali sekundarna > alkohol > jetra > možgani = fizična okvara možganskih 

celic – očitna etiologija v možganih 

+ okrevanje po odstranitvi organskega vzroka; reverzibilno stanje 

 

- poškodbe 

- bolezni: tumor, možganska krvavitev, pri kapi lahko pride strdek tudi od drugod, 

subduralni hematon (počasi, pacient se lahko zgrudi po dveh dneh) > pri alkoholikih 

posebej, ker možgani atrofirajo, vnetja (encefalitis in meningitis) 

- organske motnje značilne za kasnejša življenjska obdobja 

 

2 večji skupini organskih  motenj: 

2.1 kognicija: demenca, delirij, amnestični sindrom 

2.2 zaznavanja (halucinoze) mišljenja, čustvovanja > F05-F09 

 

potek organskih motenj: 1 akutne (začasne: delirij po amneziji npr.), 2 subakutne (npr. 

ščitnica), 3 kronične (demence, degenerativne motnje) 

- če so vzrok npr. jetra, zdravimo jetra 

 

najpogostejši vzroki: epilepsija (nova zdravila so neprimerno boljša, ne puščajo več 

toliko posledic kot nekoč * pri epilepsiji pride do nekontroliranega proženja 

nevronov, kaže pa se lahko različno; pacient se lahko npr. nenadoma se nekam zazre 

ipd., epileptični bolniki so zlasti drugačni), encefalitis, primarno degenerativne 
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bolezni (npr. demenca, odmiranje nevronov), poškodbe, tumorji (tudi drugje kot v 

možganih), žilne lezije, endokrine motnje (diabetiku pade sladkor, pade skupaj, 

možgani ne dobijo hrane), druge infekcije, zdravila, droge, strupi ... 

 

DEMENCE F00-F03 

 

- stres > kortizol deluje katabolno > več prostih radikalov > okvara možganov + 

hipokampus lahko do 10 % spremeni volumen 

- danes vedno večji problem, čeprav že tudi, ko je bila življenjska doba 40 let 

- običajno po 65. letu 

* Reagan imel velik vpliv: veliko promocije in denarja 

- starost = velike spremembe, tudi zdravila se drugače presnavljajo (metabolizem, 

naglušnost, slabovidnost, tremor, plastičnost možganov, osebnostne lastnosti) 

- kaj vpliva na staranje? vse: genotip + fenotip, genetika, zdravje, izobrazba, mentalna 

aktivnost, telesna aktivnost, dobro funkcioniranje, osebnost in razpoloženje, socialniin 

kulturni dejavniki, spol ... 

 

primarni ≠ sekundarni upad! pri demenci sekundarni upad mentalnih funkcij, 

demenca je sindrom! 200 različnih bolezni povzroča demenco 

- načeloma (ne vedno) napredujoč propad (že brez CTA ali magnetne lahko ocenimo 

razsežnost) 

> najbolj pogosta: demenca pri Alzheimerju 

 

- najprej kratkoročni spomin, nato se širi, pozabljivost ... do dezorientacije v času in 

prostoru 

- dodatni simptomi so hujši: blodnje, halucinacije, prisluhi ... 

- delitev glede na vzrok (200), možganske strukture (kortikalne demence > spomin, 

govor, računanje + subkortikalne demence > odvisno od centra: gibanje, 

dezinhibicije) 

- globalna demenca: totalni upad v vseh dimenzijah, nasprotno lakularna demenca 

(vrzeli, le določena področja) 
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začetna demenca: človek še funkcionira > ko se razvija: psihiater, ko je treba zdravit 

druge simptome > zadnja faza: namestitev 

 

- Alzheimer ok. 12. let od začetka do smrti 

 

- diagnoza z anamnezo, pomembna je heteroanamneza! kritičnost se izgubi (kratek 

preizkus kognitivnih sposobnosti KPKS, minimalni test), nevropsihološki pregled + 

ostale preiskave, da se izključi bolezni 

 

diferencialna diagnoza: 

- več kot 200 bolezni 

- simuliranje 

- delirij (≠ demenca! motena zaves : ni motena zavest) 

- duševna manjrazvitost 

- !depresija (če je oboje, najprej zdravimo depresijo) 

- amnestični sindrom (izolirane spominske motnje) 

- benigne starostne motnje 

 

vzroki 

a. centralno živčevje 

- kortikalno: Alzheimer 

- subkortikalno: nenavadne klinične slike, Parkinson 

b. vaskularne demence 

c. reverzibilne demence 

d. ostalo: hormoni, cuker, jetra, ledvice, kardio, pljuča, hipovitaminoze, PAS > 

izključujemo tiste, ki jih lahko pozdravimo 

 

demenca = 

- motnje spomina, tudi tvorjenja novih (učenje), amnezija 

- afazije, delno ali popolno prizadeto govorno izražanje (pacient se ne spomni besed, 

imen – nominalna) 

- apraksija, okvara motorike, čeprav so sklepi in mišice ok – izgubi se nadzor v 

možganih, pacient lahko umre od odpovedi, ne more uporabljat pribora, inkontinenca 
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- motnje zaznavanja, agnozija, čeprav z organi ni nič narobe 

- izgubljena funkcija, izgubljeno je ciljno vedenje, tavanje 

- prizadeta sta pomnjenje in priklic, kratkoročni in dolgoročni spomin > konfabulacije 

- najprej upad kognitivnih sposobnosti; uporablja vedno manj besed, vedno bolj 

konkretno in manj abstraktno, pozornost, načrtovanje 

- demenca še na tem mestu ni problematična, problem so emotivni in drugi osebnostni 

problemi 

- vedenjski: nasilnost, vznemirjenost, tavanje 

- psihični: depra, tesnobnost, nespečnost > zdravimo z zdravili za ta stanja 

(antidepresivi, antipsihotiki), pomaga le pri simptomih 

- demenco zdravimo s kognitivnimi modulatorji 

 

Alzheimer progress: mood > cognition > function > behaviour 

= upad spominskih sposobnost > vse ostalo 

 

- niso pomembni simptomi, ampak to, kar pacienta moti! 

 

- največ je Alzheimerja, veliko žilne (v kombinaciji z Alzheimerjem), pogosto 

mešane, Lewyjeva telesca 

 

ALZHEIMER, F00 

 

* Alzheimer pregledal možgane, pod mikroskopom se vidijo nevrokemične 

spremembe; še vedno pa ne vemo etiologije (acetinholin, ni dedno oz. le 5 % in ti 

zbolijo zelo hitro, običajno pred 50.) 

 

- patologija in patogeneza: stres, vnetja, amiloid se v nevronu ne presnavlja, ampak se 

skladišči 

 

! po 60. letu se prevalenca vsakih pet let podvoji: 2 > 4 > 8 > ... 

- predikacije so strašne: 3 x, 3–8 mio. v EU, 24–40 mio. negovalcev l. 2040 

 

- test z uro je hitrejši od 30-točkovnega testa KTKS 
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- prizadeti deli: senčni in temenski reženj + hipokampus 

- če začnemo dovolj hitro z zdravljenjem, lahko upočasnimo prva obdobja 

 

VASKULARNA DEMENCA, F01 

- največja nihanja (več – manj krvi) 

- po enem ali več infarktih ali sploh pri zamašenosti žil 

 

LEWYJEVA TELESCA (še ni klasificirana) 

- podobna Alzheimerju 

- zanimiva klinična slika: padajo skupaj + zelo neugodno reagirajo na zdravila, veliko 

halucinacij 

 

- PICKOVA TELESCA, F02.0 

 

- Alzheimer je zelo predvidljiv, pri vsaki vrsti je drugače 

- pomoč /.../: farmakologija, nefarmakologija, psihosocialni ukrepi – cilj: spodbujanje 

sposobnosti, dejavnosti 

 

AMNESTIČNI SINDROM, F04 

- značilne motnje spomina, prehodne ali trajne, ni drugih simptomov, že npr. alko, 

zato je pri nas zelo razširjen = sindrom Korsakowa 

 

- izolirana mornja spomina, Korsakow 

- prizadet zlasti kratkotrajni spomin 

- točno določena motnja: hipotalamus 

- tiamin! – prehrana, odvisnost > organska poškodba hipotalamusa (lahko tudi drugi 

vzroki) 

- pestre konfabulacije, časovna dezorientiranost (krajevna redko), zavest ni prizadeta  

 + sindrom Korsakow Wernicke (alko) 

 

DELIRIJ, F05 
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- etiološko nespecifičen, veliko vzrokov: organski celebralni sindrom, hitri potek, 

nihanja 

- alko + somatske bolnišnice (telesni vzroki, po operacijah) 

- čeprav sam izzveni, moramo zdraviti, ker je velika smrtnost (elektroliti, dehidracija) 

- motnje zavesti: delirantno skaljena zavest (kvali in kvanti), halucinacije večinoma 

optične, blodnje, amnezije (za čas delirija), motnje spanja, motorike ... > večinoma vsi 

znaki 

- v kliničnem »samomor« zaradi delirija 

- redko so v deliriju halucinacije prijetne, blodnje in halucinacije niso urejeno kot 

včasih pri drugih motnjah 

- pozornost je zelo motena > hitra anamneza, delirij vidimo: psihomotorika, razvrtost, 

agitiranost, redkeje pa psihomotorična zavrtost 

- spominske motnje (za epizodo) > konfabulacije 

- disfunkcija avtonomnega živčevja; smrtnost (potenje, srčni utrip, tresenje, pritisk, 

aritmija, hipertermija > intenzivna) 

- alko delirij je pogost na psihiatrični, ostali v somatskih 

- ponoči in zjutraj bolj, nihanje 

- od nekaj dni do nekaj tednov (Strniša) 

- vzroki: telo ali telo z možgani, zdravila (to so smrtni primeri) 

 

razlika med demenco in delirijem 

- zavest: pri demenci ni prizadeta, pri deliriju je 

- nenadni začetek (lahko čez noč) 

- nihajoče : konstantno 

- pozornost: motena pri deliriju 

- pri deliriju inkontinenca, pri demenci afazije 

- halucinacije: pogoste pri deliriju, pri demenci pa redke 

- demenca lahko pogojuje (nekaj dni trajajoč) delirij 

 

organska halucinoza, f06.0 

- nekaj se zgodi > halucinacije 

- pri bistri zavesti 

- pogosto edini simptom halucinacije 
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- bolezen > organska halucinoza 

- halucinogeni, lahko pa tumor (v vidnem predelu), epilepsija, pomanjkanje vitamina 

B, encefalitis 

 

organska blodnjava motnja, F06.2 

organska razpoloženjska motnja, F06.3 

organska tesnobna motnja, F06.4 

organska asociativna motnja, F06.5 

organska emocionalna motnja, F06.6 

 

blaga motnja spoznavnih funkcij, F06.7 

- možganska poškodba, spominja na demenco, je predhodna stopnja demence 

 

organska osebnostna motnja, F06.8 

- ne moremo zdraviti, težko za svojce 

 

- poencefalitični sindrom, F07.1, je reverzibilen 

 

poškodbe > motnja 

- neposredno po poškodbi 

- v akutni / subakutni fazi 

- kronične motnje po poškodbi 

 

BOLEZNI ODVISNOSTI, F10–F19  

 

- bolj se bomo osredotočili na alko + osnove o odvisnosti 

- naravni nagrajevalci: hrana, tekočina, reproduktivno vedenje, naklonjeno in 

skrbniško vedenje 

- odvisnost je bolezen možganov! treba je destigmatizirati alko 

- sintetizirane ali nesintetizirane psihotropne snovi: hiter učinek; ni se treba trudit, kot 

denimo pri teku (endorfini) 

- genotip in fenotip > spodbujevalci 

- drogo bi morali uživati pod nadzorom 
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dejavniki zdravljenja, motivacija: 1 – strah pred ločitvijo, 2 – telesna bolezen, 3 – 

delovne organizacije 

 

PAS je eksogena snov, ki jo vnesemo v telo z namenom, da bi vplivala na doživljanje 

- imajo različne potenciale za odvisnost 

- trojna komponentnost! kognitivna, čustvena in vedenjska > če so skladne ali 

nasprotne (vemo, da nam škodi, a se ne moremo odreči) 

 

znaki odvisnosti so zelo  različni: v 12 mesecih morajo biti prisotni vsaj 3 simptomi: 

1 – okvarjena kontrola 

2 – močna želja (craving) 

3 – razvoj tolerance (vsaj za 50 % ali manj učinkovitosti ob isti količini, dokler ne 

postanejo jetra cirotična) 

4 – abstinentčni znaki, odtegnitev 

5 – opuščanje drugih pomembih aktivnosti 

6 – nadaljevanje kljub posledicam (pretepi, kazni ...) 

7 – intoksikacija ali abstinenčna kriza, ko se od odvisnika nekaj pričakuje 

8 – povratniki  

 

+ odvisnost ni 0-1, so gradacije 

 

- kronična bolezen možganov z organskimi vzroki in hudimi psihosocialnimi 

posledicami, zdravljenje je počasen proces 

- kapaciteta za zdravljenje (suhi alkoholik – le zamenja predmet odvisnosti, ni 

ozdravljen) 

- recidiv: ponovitev vedenja po daljšem premoru ≠ spodrsljaj 

- tveganje za recidiv: izpostavljanje priložnosti 

- kroničnost, ker pride do spremembe v možganih, sindrom odvisnosti je enak za vse, 

se pa razlikujejo skupine: ne moremo vseh zdravit hkrati 

 

gradacija: 

- škodljivo uživanje, še ni sindrom odvisnosti 
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- škodljiva raba: ko pride do telesne ali duševne okvare (npr. hepatitis ali pa binge 

drinking + depresivne epizode) 

 

etiologija: veliko je dejavnikov - sama droga, človek s svojo psiho, okolje, geni le do 

50 %, vendar dokler ne začnemo pit, ne vemo, v kateri polovici smo 

 

pojmi: 

- abstinenca (ko oseba tudi ne nadomešča) 

- intoksikacija (akutni vpiv) 

- predoziranje (visok odmerek) 

- detoksikacija, navzkrižna toleranca, odvisnost, odtegnitveni sindrom, rebound (ob 

hitrem prenehanju se pokažejo izraziti simptomi prejšnjega stanja, antidepresivi) 

 

abstinenco priporočamo: mladoletnim, nosečnicam (fetalni alkoholni sindrom), 

bolnikom kot so epileptiki + zaradi kontraindikacij odvisnikom 

- zrelost možganov šele med 17. in 21. letom; če je oseba v tem obdobju izpostavljena 

alkoholu je okvara toliko večja 

 

- ok. 10 % ljudi alko uživa na tvegan način 

- je nespecifična droga = depresor centralnega živčnega sistema 

- moški več kot 14 maric, ženske 7 tedensko, ne več kot 4 oz. 3 enote zapredoma 

- manjši potencial odvisnosti, če se pije zaradi pozitivne priložnosti 

- nevarnosti so akutne (mladih neizkušenih pivcev ne puščamo samih) in kronične: 

požiralnik, jetra, živci, dihanje, psiha, zanemarjanje ... ni da ni = telesne, duševne in 

socialne posledice 

 

zdravljenje 

- detoksikacija 

- trojni program: ambulantno, bolnišnično (3 meseci hospitalni program, 3 mesece 

lahko hodijo domov), nato klubi ali pa ambulantno 

- 20 % jih neha samih 

- 30–50 % klinično zdravljenje 

- tudi če oseba samo zmanjša količino, je bolje kot nič 
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- uspešnost zdravljenja podobna kot pri astmi 

- 30–50 % alkoholikov ima starše alkoholike 

 

- dopaminski sistem, serotonin, gaba 

- vzrok ni vedenjski vzorec, sploh če oseba hitro začne pit, ampak poškodba 

možganov 

 

alkohol F10.0–F10.7: 

- kdor še nima treh znakov F10.1 ... 

- delirij F10.4 

 

SHIZOFRENIJA, F20 

 

- ali shizofrenija sploh obstaja? govorimo o različnih pojavih > gre res za eno motnjo? 

- »norost«, čudno vedenje > v institucije, azili nekje na periferiji, pacienti umirali 

zaradi zanemarjenosti 

- ni mašin, testov > ni enostavno določati 

- unitarna psihoza – koncept v 19. stol., sredi 19. stol. so začeli opažat odklone in 

nihanja (bipolarna, takrat manična depresija) 

- prezgodnja demenca / demenca precoce 

- hebefrenija, katatonija: vsi ti pojavi opisani v 19. stol.  

- skrajnost: najprej vse v isti koš, nato vse posebej 

- Kreaplin katatonijo, hebefrenijo in paranojo > ena motnja = dementia praecox: 

opisal vse simptome + progresijo; vedno se samo slabša 

- Blenler tudi pomemben; odkril je, da ni nujno, da se samo slabša, prvi je začel 

opisovati razcepljenost, neskladnost funkcij, primarne in sekundarne simptome 

- štirje A: asociacije (disociiranost), afekti (splitvenost), ambivalenca, avtizem 

- ! blodnje in halucinacije so sekundarni simptomi 

 

 Scherderjevi kriteriji 

- simptom akutne in kronične faze: kaj je bolj bizarno 

- pomanjkanje uvida 97 %, slušne halucinacije 74 % ... 10 simptomov akutne 

shizofrenije 
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MKB: najmanj 1 simptom od A do B ali najmanj 2 od E do I, vsaj en mesec 

A: slišanje misli, prenos ... 

B: blodnje nadzorovanja ali vplivanja 

C: slušne halucinacije, komentraji 

D: druge blodnje; če je v sklopu kulture, ni tako patološko 

E: ostale halucinacije 

F: miselne zapore > razpad govora, neologizmi 

G: katatonsko vedenje (zelo redko srečamo) 

H: negativni simptomi (manko, deficitni): apatija, asocialnost bolj problematični, 

pozitivni simptomi hitro minejo 

 

- prevalenca: 1 % 

- moški : ženske = 1 : 1 (vendar moški prej zbolijo) – prej ko zboliš, hujše so 

posledice, burden of desease 

- kognitivni (zadnje čase zelo raziskani), razpoloženjski, socialni, poklicni simptomi 

 

- dednost + številni drugi dejavniki: infekti v nosečnosti, problemi pri porodu, 

pomembne raziskave enojajčnih dvojčkov: 50 % 

- nevrodegeneracija: povečanje prostorov v možganih 

- teorije: nefiziološke, fiziološke (genetske, okoljske) = etiologija je multi 

- psihoanaliza, teorije genov, Freud: model pomanjkljivega razvoja, model konflikta 

in obrambe 

- Sullivan: separacija ? 

- Klein: teorija objektivnih odnosov 

- Bateson: družinsko-transakcijski model 

- kritike: kaj je vzrok in kaj je posledica 

- enojajčni dvojčki: skoraj 45 %, dvojajčni (isti porodni pogoji) 12 % 

- genetika ne more v celoti razložiti 

- genetski faktorji = predispozicije, okoljski faktorji = sprožilci 

- veliko genov se mora hkrati izraziti 

- zdravila blokirajo dopamin! ravno kontra kot pri Parkinsonovi (zato so bili bolniki 

videti kot tisti s Parkinsonovo, danes metabolni sindrom) 
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- nevrodegenerativna ali nevrorazvojna bolezen? povečani prekati, propad živčnih 

celic, več kot je strukturnih sprememb, slabše je zdravljenje 

- ko pride do prve epizode > najprej se pregledajo organske spremembe 

 

- kognitivni dejavniki: okvare med gestacijo in porodom, npr. gripa v 2. tromesečju, 

virusne okužbe zarodka 

- prefontalna skorja dozori v adolescenci in zgoraj v odrasli dobi: sinapse dozorijo ali 

pa ne; klinična manifestacija 

- okolje: psihični stres (največ pri revnih v urbanih okoljih > sociogenetska hipoteza + 

teorija socialne selekcije = vzrok : posledica), Turner in Wagenfeld 

- marihuana: gromozanska škoda, triger, deluje na dopaminskem sistemu 

- pojem shrizofrene matere 

- odkloni v komuniciranju 

- EMI: odziv družine, ko član družine zboli 

- okolje vpliva na potek, ampak ne govorimo o krivdi, temveč o dejavnikih 

- značilen kognitivni simptom je nižji IQ, so pa nekateri zelo pametni (Nash), 

odklonsko vedenje 

- model ladjice (občutljivost na stres) 

- raziskava družinskih videoposnetkov: motorične sposobnosti, negativna čustva 

- vse, kar vpliva, da se sinapse ne povezujejo pravilno 

- potek bolezni: shizofrenija je psihoza, ni pa vsaka psihoza shizofrenija 

- akutna psihoza > epizodično, pri eni tretjini je med posameznimi epizodami vse 

okej, druga tretjina ima tudi med epizodami težave, tretja tretjina pa ima vse 

epizodami hujše težave 

 

potek: prodromalna faza, ko se napoveduje epizoda, lahko traja zelo dolgo, tudi več 

let > ko se pacient že pozna, lahko pride pravočasno po pomoč, pred izbruhom 

- aktivna faza + remisija ali rezidualna, ko nekateri simptomi ostanejo 

- v predbolezenski dobi so pomembni sprožilci 

- DUP: čas nezdravljene psihoze: z vsakim dnem propade nekaj nevronov 

- pacient je lahko tudi 10 let psihotičen, običajno pa traja 2 leti, preden poiščejo 

pomoč 

- 18 % pacientov ima le eno epizodo, nato pa nobene več 
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- 32 % ima po prvi epizodi še kakšno, ampak med epizodami niso ovirani 

- 9 % jih ima tudi vmes težave 

- pri 43 % pa se po vsaki epizodi stanje poslabša 

 

shizotipske in blodnjave motnje, F20–F29 

 

- podtipi shizofrenije F20: največ je paranoidne shizofrenije + hebefrenska, 

katatonska, nediferencirana, postshizofrenska depresija, rezidualna, enostavna 

- shizotipska motnja, trajne blodnjave motnje, akutne prehodne psihotične motnje, 

inducirana blodnjava motnja, shizoafektivne motnje, druge neorganske psihotične 

motnje, neopredeljena neorganska psihoza 

- »akutno in prehodno psihotično motnjo« diagnosticiramo pri prvi epizodi, če se 

ponovi, diagnozo spremenimo 

- shizoafektivna (ni na izpitu): pri diferencialni diagnozi prvič raje prehodno 

diagnozo, če je pacient prej zlorabljal droge, je manjša verjetnost, da bo izzvenelo 

(anamneza!) + nekateri sploh ne vedo, da jih je kap + poškodbe 

- borderline in nekatere motnje spominjajo na shizofrenijo 

- shizotipska je redka, meja med shizofrenijo in osebnostnimi motnjami; ekscentrično 

vedenje, ni značilnih znakov, mišljenje je posebno 

- pri trajno blodnjavi motnji lahko pride tudi do halucinacij, lahko je ena blodnja, 

lahko je več različnih, ampak niso bizarne in delujejo zelo verjetno 

 

zdravljenje 

 

- v aktutni fazi (ki so običajno kratke) nujno farmaki, tudi hospitalizacija, 

antipsihotiki in terapije, ko simptomi pojenjajo terapija 

- ne hipnoterapije v akutni fazi! 

- terapija ima zelo pomembno mesto, ampak ne v epizodi = celostno zdravljenje 

- depo zdravilo: v mišico in se sprošča en mesec 

 

elektrošoki 

- v sloveniji nimamo mašine 
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- pri najbolj občutljivih (nosečnice), ki ne morejo jemati zdravil, plačujejo pot v 

zagreb 

- stigma 

- anestezija + blagi šoki, da prekinemo nevrotransmiterske poti, posledice so 

amnestične 

- psihotiki v 50. letih, pred tem EKT + v kletkah + inzulinske terapije > hipoglikemija 

= šok 

 

- lobotomija, če je bil odstranjen tumor + kos možganov = videli so, kaj mu manjka 

- šok terapija: metanje v Ljubljanico 

 

RAZPOLOŽENJSKE MOTNJE 

 

- manija, depresija sta nasprotna pola iste bolezni, simptomi so lahko celo prisotni 

hkrati, izraženost pa je lahko zelo različna, v najmočnejši obliki manije > psihoza, 

megalomanske motnje, vedno moramo dokumentirati intenzivnost 

- najbolj množične, pojavljajo se epizodično 

- z zdravili samo zmanjšamo intenzivnost, potem ta počasi izzveni 

- pomembna so prepričanja v družbi, npr. da je depresija samo šibkost, ne bolezen, na 

drugi strani pa je z destigmatizacijo postala tudi popularna in jo izkoriščajo 

- do 45 leta depresija najbolj ovira človeka, skrajša njegovo življenje (samomor), 

bipolarna je šele na 6. mestu - če ne zdravimo, je življenjska doba 10 let krajša 

- med 15 in 45 letom povzroča depresija kar 10 % vseh medicinskih stroškov 

 

- afektivne motnje: samomor, 15 % depresivnih se ubije, 10 % z bipolarno 

- med 15 in 45 leti je samomor kar tretji najpogostejši vzrok smrti (kasneje so 

pogostejši vzroki rak in srčne bolezni) 

- 30 % bipolarcev in depresivnih je po 1 letu še vedno bolnih 

- Hemingway, Ibsen, Twain, Tolstoj, Dickens, Čajkovski ... 

- večina bipolarne je v resnici borderline 

- stigma ovira z nejasnimi simptomi 

- somatizacija (napačne diagnoze) 

- v starosti upad funkcij > depra ali demenca? 
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- depresivno razpoloženje je le en simptom, ki lahko sploh ni prisoten 

- že pred 3000 leti opis: Hipokrat opisal »melanholijo«, Aristotel je ugotavljal, da so 

umetniki in filozofi melanholični, Kraepelin 1896 opisal manično-depresivno psihozo 

(dane govorimo in bipolarni motnji) 

- manije je več pri mlajših pacientikah, depresija se pojavlja isto pri vseh, pri mlajših 

je pogostejša anskioznost 

- bipolarna I = manično-depresivna motnja, bipolarna II = samo hipomanija 

- po 2. manični fazi že govorimo o bipolarni motnji 

- 0,5 % bipolarne in 0,1 % bipolarne II > pred 10 leti zelo popularna 

- bipolarni pacienti pridejo samo, ko so depresivni 

- 10 % bipolarna, 3 % distimija, še več depresija 

- do 33 % bolnikov v somatskih bolnišnicah je depresivnih 

- 42 % pacientov z maligno boleznijo > slabša prognoza preživetja 

- ločimo eksogeno in endogeno depresijo 

- epidemiologija bipolarne in depresije = ledena gora 

- komorbidnost, »samopomoč« z alkoholom in drogami 

- pri moških razdražljivost namesto depresivnega razpoloženja 

- bipolarna mornja kar 50 % abuzus substanc, 30 % osebnostnih motenj pridruženih 

- povečan hipokampus, drugačen metabolizem > depra 

- depra v nižjih, bipolarna v višjih slojih 

- pomanjkanje energije, intoleranca, zaskrbljenost, preobčutljivost, ambivalenca 

 

- oblike afektivnih motenj: unipolarna depresija, bipolarna motnja, če so samo manije, 

diagnosticiramo bipolarno motnjo 

- depresivna epizoda > ponavljajoča se depresija > distimija > depresija 

- ciklotimija je blaga oblika bipolarne motnje 

- z bipolarno se lahko srečamo v različnih fazah 

- trajne motnje so manj izražene 

 

diagnostični kriterij 

- vsaj 2 tedna, cel dan 

- dva glavna simptoma: depresivno razpoloženja ali anhedonija 



Psihoterapevtska znanost SFU, 1. st.: Specialna psihopatologija 

(zapiski 2016, M. Čeh) 

 

 

16 

- štirje simptomi: motnje spanja, motnje apetita, psihomotorične motnje 

(upočasnjenost), utrudljivost, motnje koncentracije, krivda, misli na samomor 

- moški in mladostniki niso žalostni, ampak razdraženi 

 

distimija: vsaj 2 leti, vsaj 2 simptoma, podobni kot pri depresiji, le šibkejši 

 

manična epizoda 

- vsaj 2 tedna 

- glavni simptom je evforičnost (pri mladostnikih lahko razdražljivost) 

- štirje simptomi: samoprecenjevanje (lahko do blodenj = manična epizoda s 

psihotično simptomatiko), nespečnost, logoroičnost, beg idej, odkreljivost, 

psihomotorična razvrtost, intenzivno zapletanje v aktivnosti s posledicami 

(investicije, promiskuiteta) 

 

ciklotimija: vsaj 2 leti, ne brez simptomov več kot 2 meseca 

 

bipolarna II, diagnostični kriterij: vsaj 1 epizoda velike depresije + hipomanija 4 dni 

 

druge oblike: sezonske depresije, poporodna depresija (lahko s psihozo, smrt 

novorojenca), hitro menjavajoča in ultra hitro menjavajoča bipolarna motnja (prva kar 

pogosta, druga redka) 

 

teorije depresije: biokemične (nevrotransmiterji), psihološke (superego), socialne, 

genetske, integrativne 

 

nevrotransmiterji: serotonin (anksiozna depresija), dopamin (melanholična depresija) 

> izbira zdravila 

 

kako diagnosticiramo? 

- gre za epizodične motnje, slej ko prej izzvenijo, zdravimo, da minejo prej 

- manična epizoda 

- bipolarna motnja: depresivna faza, manična faza, mešana faza 

- depresivna epizoda 
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- ponavljajoča se depresivna motnja 

- psihotične oblike so pogostejše pri ženskah 

- 8 do 10 epizod na življenje, pri prvi in drugi epizodi je najhuje, do diagnoze 

običajno pride po šestih letih 

 

ANKSIOZNE MOTNJE 

 

- močan strah, telo se fiziološko odzove v celoti (strah ima varovalno funkcijo) 

- poleg depresije najbolj pogosta 

- bolezenska je, če človeka ovira in mu usmerja življenje 

- boj ali beg, telo je nenehno v stanju napetosti 

- nekdanji in današnji strahovi: kače, pajki, višina, zaprti prostori = arhetipski strahovi 

- orožje, tobak, alkohol: ni fobij 

 

nagnjenost: 

- perfekcionistini, potreba po odobravanju, anakastična struktura 

- temperament, genetski dejavnik 

- anxiety & performance (Yerkes-Dodson 1908) 

 

- veliko somatskih bolezni je podobnih anksioznim simptomom (srčni infarkt) 

- stalna razmišljanja, niso usmerjena v cilj 

- telesne reakcije + »zmešalo se mi bo«, »umrl bom« 

- izogibalno vedenje 

 

generalizirana fobija F41.1 

- fluctuating or constant, worsening during stress times, episodes for 10 min or longer 

- pozna adolescenca 

- panične atake + generalizirana motnja 

- anksioznost je stalno prisotna 

- simptomi vsaj 6 mesecev: skrb, tesnoba, huda napetost, utrudljivost, pozornost, 

koncentracija, mišična napetost, razdražljivost, nespečnost 

 

panična motnja F41.0 
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- nepričakovani napadi panike, ki niso vezani na nič (ne na lift, ne na kaj drugega) 

- pri anksioznosti iščemo sprožilec, ampak načeloma se napadi lahko zgodijo kjer koli 

in kadar koli 

- simptomi: težko dihanje, težko požiranje, bitje srca, prehitro dihanje > vrtoglavica 

- trajanje nekaj minut 

- pomoč: algoritem, najprej lahko identificiramo sprožilec 

- izogibalno vedenje je najslabše 

 

fobične anksiozne motnje F40 

- agorafobija, socialna fobija, specifične fobije 

- strah nima racionalne podlage, česar se pacient zaveda 

- anticipatorna anksioznost 

- večina, ki jih išče pomoč, imajo agorafobijo, več kot pol žensk 

- razmerje med spoloma pri socialni fobiji je 1 : 1 

- specifične fobije se pojavljajo v otroštvu 

- prevalenca ok. 12 % 

 

OBSESIVNO-KOMPULZIVNA MOTNJA 

 

- lahko samo obsesije, lahko samo kompulzije, običajno pa kombinacija 

- štetje, preverjanje ... motnja, ki moti življenje 

- kompulzija naj bi razbremenjevala obsesijo 

- prevalenca 2 do 3 %, pogosto re razvije skupaj v okviru psihoze 

 

- večinoma kombinacije različnih motenj, pogosto se navlečejo na zdravila (PAS) 

 

* * * 

 

- generalizirana anksiozna motnja : panična motnja > podobni simptomi, razlike 

- nekaj simptomov je podobnih depresiji 

- depresija : anksioznost > ali gre res za dve motnji, pogosto je prepletanje + ena se 

lahko razvije v drugo 
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- mešana anskiozna in depresivna motnja F41.2: osebnostne specifike, vpliv okolja, 

labilnost (lahko pri organskih motnjah) 

 

NEVROTSKE, STRESNE, SOMATOMORFNE MOTNJE 

 

- po stresnem dogodku: krizna stanja 

- en stres : distres (odziv na stresorje iz okolja, ampak na isti stresor se odzivamo zelo 

različno) 

- hipotalamus > hipofiza > nadledvična žleza: kortizol > nazaj na hipotalamus: preveč 

uniči hipokampus 

- simptomi kriznega stanja: strah, nemoč, jeza, regres, labilnost, usmerjena pozornost 

v popolnoma nesmiselno stvar, povečana sugestibilnost, preplavljenost z 

informacijami > samomor 

- na podlagi izgube ali grožnje izgube 

 

- akutna stresna motnja F43.0 le 3 dni 

- posttravmatska stresna motnja F43.1 najbolj opisana iz ameriških vojn, 

veteranska bolezen, stresor je tako močan, da bi vsakega prizadela, ampak akutna 

reakcija se ne realizira, temveč: nočne more (flashbacki), izogibanje 

- prilagoditvena motnja F43.2 je nekje vmes, simptomi kar trajajo 

 

* krizna stanja so lahko po Ericsonu tudi razvojna (gremo od doma, poroka, mena ...) 

> pogosto prilagoditvena motnja + pomembni so ranljivost, odpornost, genotip in 

fenotip 

 

MOTNJE V OTROŠTVU IN ADOLESCENCI 

 

- predšolsko obdobje = potrebe (strah, tesnoba + samotolažitvena vedenja)> motnje 

spanja (pavor nocturnus, hoja v spanju), hranjenja, izločanja (inkontinenca) 

- šolsko obdobje: hiperkinetični sindrom, strah + tesnoba, vedenje (kasneje: 

osebnostne motnje), čustvovanje (depresivne motnje se izražajo s somatskimi 

simptomi), tiki (OKM) + krči, tudi govorni tiki (pokašljevanje, koprolalija), izolirane 

motnje, specifične motnje 



Psihoterapevtska znanost SFU, 1. st.: Specialna psihopatologija 

(zapiski 2016, M. Čeh) 

 

 

20 

- adolescenca: že intenzivnejši znaki, lahko tiste motnje, ki so kasneje prisotne vse 

življenje: depresivnost, tesnoba, destruktivna vedenja ... 

- pogosteje neprimerno okolje: stalni stres, neustrezne razmere + kronično in pogosto 

bolni otroci (levkemija) 

 

F80, F81, F82 (razvojne, specifične) spustimo ... 

 

F84 PERVAZIVNE MOTNJE 

 

ne govorimo več o avtizmu ali Auspergerjevem sindromu, ampak o spektru: skupne 

so abnormalnosti socialnih odnosov, drugače komunicirajo + repertoar aktivnosti 

(cepetanje ....), stereotipno vedenje, vedno enako 

 

avtizem v otroštvu, F84.0 

- vedenje, ki se pokaže pred 3. letom + zelo značilni tip, vsaj na 3 področjiih: socialni 

stiki + komunikacija + stereotipna vedenja 

- čustva navznoter, ne kaže čustev, ostale dojema kot predmete, ni empatičen, že 

govor je okrnjen, lahko se sploh ne nauči govoriti 

- vedenje: ropota, z glavo buta v steno ... 

- pridruženi simptomi: fobije, tantrumi, agresija 

- umsko načeloma niso manj razviti 

- 3/4-krat pogosteje pri dečkih 

- 3/5 na 10.000 otrok, najbrž več 

 

atipični avtizem 84.1 ne bomo, Rettov sindrom 84.2 zelo redek, ni na izpitu 

 

! 84.5 Auspergerjev, veliko diagnoz v zadnjem času: ni zaostanka v govoru in 

kognitivnem razvoju, pozneje diagnosticiran, čudni interesi, nikoli vezan na druge 

stvari, uspešni v šoli, posebneži, ne potrebujejo ljudi 

 

HIPERKINETIČNA MOTNJA, F90 
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- hiperkinetičnost, impulzivnost, motnje zbranosti oziroma pozornosti = različni 

simptomi teh skupin 

- motnja ni prisotna le v otroštvu, je pa že v otroštvu najpogosteje diagnosticirana 

- težave z učenjem, 1960 minimalna cerebralna disfunkcija, pri nas Janica Kos prva, 

ki se je ukvarjala z ADHD 

- do 10 % na meji šole 

- pred 5 do 10 leti zelo popularna 

- polovica otrok s težavami ima ADHD 

- 4/8-krat pogostejša pri dečkih 

 

kriteriji: vsaj 6 simptomov vsaj pol leta, pojavijo se med 4. in 7. letom oziroma takrat 

pridejo do izraza, inteligentno otroci ne odstopajo, 3 skupine: zbranost in pozornost + 

hiperaktivnost + impulzivnost 

 

1: ni vztrajnosti, pozabljivost, odkrenljivost, ni zbranosti, izgubljanje predmetov 

 

2: motorična dejavnost, neorganiziranos nemir, blebetanje, brez socialnih zavor, 

nimajo občutka, se poškodujejo, nimajo discipline 

 

3: razburjajo se, impulzivost, nestrpnost ... 

 

- dečki: hiperkinetičnost + impulzivnost 

- deklice: motnje mozornosti 

 

- simptomi konstantno in hkrati, če lahko zvečer zbrano gleda TV in igra igrice, to ni 

ADHD 

 

otroštvo > odraslost: pozornost ostane problem, časovna neorganiziranost, 

neučinkovitost in impulzivnost, hitro se zdolgočasijo, ne čakajo v vrsti, če si najdejo 

ustrezno službo, so lahko zelo uspešni, nizka frustracijaska toleranca, osebnostne 

motnje ali hipomanija 
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etiologija: psihosocialni faktorji, patofiziološki mehanizmi: eksekutivne funkcije so 

vezane na noradrenalinske in dopaminske sisteme + frontalni korteks = ne gre za 

vedenjsko motnjo 

 

diferencalna diagnostika: težko postavit diagnozo, sploh pri motnji pozornosti, 

medtem ko hiperkinetičnost hitro prepoznamo 

 

pridružene motnje, komorbidnost: vedenjske motnje (disocialno vedenje), specifične 

motnje (zaostanki v motoričnem in govornem razvoju), motnje spanja, fizioloških 

funkcij > psihosocialne posledice (nepriljubljeni, nesamozavestni ...) 

 

genetika izrazito pomembna, multifaktorski sindrom, če ima starš, je 50 % možnosti, 

da bo tudi otrok prizadet + fetalni alkoholni sindrom, kajenje med nosečnostjo, 

hipoksija, pomanjkanje železa, zlatenica novorojenčkov ... 

 

zdravljenje: psihoedukacija, farmakologija (ritalin in ostali psihostimulansi), 

vedenjska psihoterapija 

 

če ostane motnja neprepoznana > posledice, vodi v osebnostne motnje 

 

MOTNJE HRANJENJA + motnje prehranjevanja 

 

- emocionalni vzroki 

- »močna devica« Wilderfortis 

- v MKB ob 9. izdaji 

- pomen hrane: emocionalni odnos do hrane, kulinarika kot vrsta komunikacije, kot 

vzgojni pripomoček, vpliv na videz 

- kako funkcionira družina? funkcionalna družna: 1 – čustveni odnosi: bližina + 

oddaljenost, varnost, komunikacija, kohezivnost, 2 – struktura: hierarhija, delitev 

vlog, 3 – osnovni pogoji: biološki, osebnostni, socialni > družina kot dejavnik 

tveganja: odnos do hrane, vzdušje za mizo, nefunkcionalni odnos med partnerjema 

(bolj je pomembno, kako funkcionirata starša med seboj) 

- ne iskati krivde, ampak vzroke 
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- splošna značilnost družin: navzven urejena, navznoter huda kontrola (anoreksija), 

kritičnost, pomanjkanje meja (bulimija) 

- osebnostna struktua bolnikov: rigidnost, storilnost, pripadnost, ambicioznost  

 

etiologija: družina + biološki + genetski dejavniki (teža ob rojstvu) + socio-kulturni 

dejavniki (mediji, peer pressure) 

 

= čustvene motnje, ki se kažejo v odnosu do hrane; zunanji izraz notranjosti 

 

klasifikacija: anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje 

 

ANOREKSIJA 

 

- na prehodu v adolescenco 

- strah pred debelostjo 

- moteno doživljanje lastnega telesa 

- teža 15 % pod ustrezno (ITM < 17,5) 

 

podtipi: restruktivna anoreksija nevroza (stradanje in hiperaktivnost), purgativna 

anoreksija (bruhanje, diuretiki, hiperaktivnost) 

 

epidemiologija: prevalenca je stabilna, 0,5 do 1 %, na 9 žensk 1 moški 

 

dolgoročne posledice: neplodnost, osteoporoza, težave s srcem in ledvicami, 

utrujenost in izčrpanost, motnje pozornosti in zbranosti, depresija, smrt 

 

BULIMIJA 

 

- začne se kasneje, prehod v odraslost 

- strah pred debelostjo 

- prenajedanje, pomanjkanje nadzora, bruhanje 

- teža je normalna, ITM 18-25 
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podtipi: purgativni tip (75 % bruhanje ali odvajala), nepurgativni tip (prenajedanje + 

stradanje in hiperaktivnost) 

 

epidemiologija: prevalenca narašča, 3 do 8 %, na 7/8 žensk en moški 

 

posledice: izguba zavesti, razjede, dušenje, razpok želodca, prebavne težave, 

elektrolitsko neravnovesje, zobje, žleze 

 

KOMPULZIVNO PRENAJEDANJE 

 

- tolaženje s hrano 

- še kasneje, srednja ali zgodnja odraslost 

- ni nadzora nad hrano, binge eating 

- ne sledi zmanjševanje teže > samo povečanje teže 

- novejša motnja, 20 % debelih ljudi 

- nekateri uvrščajo v nepurgativno obliko bulimije 

- spol 50 : 50 

- posledice: debelost, depresija 

 

* * * 

 

- ortoreksija (1997, biološko čista hrana, ni motene sheme telesa), bigoreksija (2001, 

obsedenost z atletskim videzom, motena shema telesa) 

 

pomembni so: socialni umik, steroidi, motnje spolnih funkcij 

motnje hranjenja ≅ motnje odvisnosti (izguba kontrole, okupiranost) 

 

komorbidanost: redko izolirane, pogosto PAS, motnje čustvovanja, osebnostne, 

anksiozne, OKM 

 

zdravljenje: lastna motivacija, treba je zdravit tudi somatske posledice, ambulantno in 

bolnišnično zdravljenje, kognitivno-vedenjska in dinamska terapija, skupinska 

terapija, farmakologija, celostno zdravljenje 
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SPOLNE MOTNJE 

 

- integracija somatskega, emocionalnega, intelektualnega in socialnega aspekta 

- imamo skope možnosti zdravljenja, v SLO: Pajntar, Lokal, Center za mentalno 

zdravje, KOMZ 

- spolna identiteta, vloga pripadnost, nagon, usmerjenost (Turnerjev sindrom) 

- biološka osnova 

- koordinacija odziva: hipotalamus, limbični sistem (dopamin), centri v možganski 

skorji 

- hormoni in nevrotransmiterji: ni da ni 

 

 psihofiziologija 

- libido: prolaktin (-), testosteron (+), domapin (+), serotonin (-) 

- orgazem: noreadrenalin (+), serotonin (-) 

 

- spolni temperament, staranje, organske bolezni in zdravila, duševni nadzor 

fiziologije, vpliv psihičnega konflika, medosebni odnos, kulturno okolje, najbolj 

tabuizirano početje 

 

F52.0 – F52.9 

F52.0 pomanjkanje spolne sle: telesne in duševne, motnje, stres, partnerski odnos, 

izraz »frigidnost« ni ustrezen 

F52.1 averzija: močan strah > izogibanje, v anamnezi travma, pomanjkanje uživanja 

F52.2 neodzivnost: suhost sluznice, erektivna disfunkcija, najbolj raziskana spolna 

motnja 

F52.3 orgazmična disfunkcija 

F52.4 prezgodnji izliv, 2 minuti, najpogostejša med psihogenimi 

F52.5 neorganski vaginizem: krč mišičnega dna, psihogeni vzrok 

F52.6 neorganska disparevnija 

F52.7 prekomerni nagon: nimfomanija, satiriazem 

 

F64 motnje spolne identitete 
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F64.0 transseksualizem 

F64.1 transvestizem: brez spolnega vzburjenja 

F64.2 motnje spolne identitete v otroštvu 

 

F65.0 fetišizem 

F65.2 ekshibicionizem 

F65.3 voajerstvo 

F65.4 pedofilija 

F65.5 sadomazohizem 

 

psihoterapija spolnih motenj: diagnostični intervju, formuliranje problema, terapevtski 

načrt, terapevtski pogovor, izvedba 

- love talk, body talk, love touch, love play 


