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Úvod
Pro zpracování své diplomové práce jsem si vybrala téma „Časné varovné
příznaky a prevence relapsu schizofrenie“ vzhledem k dlouholetému zájmu o tuto
nemoc.
Již během studia na gymnáziu jsem se začala seznamovat s psychiatrií a
zvláště se schizofrenií. První kniha, která podnítila můj zájem o schizofrenii, byla
kniha MUDr. Jaroslava Vacka „O nemocech duše – kapitoly z psychiatrie“. Měla
jsem i možnost poznat dva vrstevníky, u kterých se v tomto rizikovém věku kolem
dvaceti let onemocnění projevilo. V závěru studia medicíny zůstala psychiatrie
kromě interních oborů v centru mého zájmu.
Schizofrenie je mezi laickou veřejností opředena stále mnoha mýty a
falešnými představami. Odborníci dosud zdaleka neukončili výzkumy této
nemoci, její etiologie, příznaků a léčebného postupu. Schizofrenie je výsadou
druhu Homo sapiens. Schizofrenní lidoopi neexistují a ani jiná zvířata takto
postihována nebývají.
Příznaky schizofrenie jsou pestré. V současné době není žádný laboratorní
test nebo výsledek pomocné vyšetřovací metody, který by byl pro schizofrenní
onemocnění specifický.
Průběh nemoci je nepředvídatelný. Schizofrenie zpravidla probíhá
v atakách s remisemi. Cílem dlouhodobé léčby je zabránit rozvoji nových atak –
relapsů. Relapsu zpravidla předcházejí takzvané varovné příznaky. Jejich časné
rozpoznání může zásadním způsobem zkvalitnit léčbu a příznivě ovlivnit
dlouhodobou prognózu. Proto se ve své práci zabývám právě časnými varovnými
příznaky v souvislosti s prevencí relapsu schizofrenie.
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1. Schizofrenie
Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění, narušující schopnost
jednat a chovat se v souladu s okolnostmi, přičemž dochází ke změně vztahu ke
skutečnosti. Subjektivně je přítomen pocit hlubokého odcizení, napětí a nejistoty,
která vede ke zkreslení a přetváření skutečnosti. Jedná se o vleklé onemocnění se
sklonem k chronicitě. Snižuje společenské uplatnění pacienta, postihuje jeho
pracovní schopnost.
Německý psychiatr Emil Kraepelin (1855 - 1926) popsal schizofrenii pod
názvem „dementia praecox“ (předčasné zhloupnutí). Popsal rovněž následující
příznaky onemocnění: poruchy pozornosti a chápání, halucinace, zvláště sluchové
(hlasy), ozvučené myšlenky, prožitky ovlivňování myšlení, narušenou plynulost
myšlení, zejména ztrátu asociací, zhoršení kognitivních funkcí a úsudku, oploštění
emotivity a projevy chorobného chování, jako je redukce aktivity, automatická
poslušnost, echolálie, echopraxie, předvádění se (sehrávání rolí), katatonní
zuřivost, stereotypie, negativismus, autismus, poruchy vyjadřování.
Pojem schizofrenie poprvé použil švýcarský psychiatr Eugen Bleuer (1857
- 1939). Snažil se jí charakterizovat příznaky, které jsou pro diagnózu typické:
autismus, ambivalence, poruchy asociací a afektu ( Bleuerova „čtyři A“).
Velký vliv na diagnostiku nemoci měla práce dalšího německého
psychiatra Kurta Schneidera (1887 - 1967), který příznaky rozdělil podle
důležitosti:
Tzv. příznaky prvního řádu svědčí pro přítomnost schizofrenie, pokud se
nejedná o psychotické onemocnění na organickém podkladě. Patří mezi ně
ozvučování myšlenek, slyšení hlasů ve formě konverzace nebo diskuse, slyšení
hlasů, které doprovázejí vlastní počínání poznámkami, tělesné prožitky
ovlivňování, odnímání myšlenek a další ovlivňování myšlenek – vysílání
myšlenek, bludné vnímání, všechny další prožitky ovlivňování vůle, emocí,
impulsů. (Většina z těchto příznaků je dnes uvedena v MSK 10, viz níže.)
Tzv. příznaky druhého řádu tvoří ostatní smyslové klamy, bludné nápady,
bezradnost, popletenost, depresivní a euforické rozlady, prožitky citového
odcizení a další.
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1.1. Klinický obraz
Při klinickém vyšetření se zjišťují poruchy myšlení, jako jsou bludy nebo
rozvolnění souvislosti myšlenek, poruchy vnímání, např. halucinace, poruchy řeči,
emocí, motoriky a kognitivních funkcí. Děje a předměty, které nemocného
obklopují, mu připadají významné a naléhavé, nicméně nesrozumitelné, podivně
strojené.
Schizofrenní symptomy nejsou specifické. Mohou se vyskytovat jako
příznaky u jiných duševních onemocnění a výjimečně i u zdravých lidí. Typické je
však uskupení příznaků a jejich vliv na chování pacienta. Tyto symptomy jsou
výrazem poruchy duševní funkce. Může se jednat např. o sníženou schopnost
rozlišit podstatné od nepodstatného, tzv. signál od šumu. To vede následně ke
ztrátě souvislosti v myšlení, rozvolnění asociací a neschopnosti vyznat se ve světě.
Vzniká tak potřeba vytvářet si subjektivní, emočně nabité a jednoduché
rekonstrukce reality, mající kořeny ve starých zakódovaných vzorcích myšlení a
chování. Tím je např. vztahovačnost – zjednodušený a ostražitý výklad
skutečnosti, která slouží jako kompenzace snížené schopnosti rozpoznat hrozbu.
Tab. 1. Procentuální zastoupení nejčastějších symptomů u schizofrenie
Symptom

Frekvence (%)

Symptom

Frekvence (%)

Ztráta náhledu

97

Halucinace druhé osoby

65

Sluchové halucinace

74

Bludné ladění

64

Vztahovačnost

70

Persekuční bludy

64

Podezřívavost

66

Cizí (vkládané) myšlenky

52

Plochá emotivita

66

Ozvučené myšlenky

50

Podle Mezinárodní pilotní studie schizofrenie, WHO, 1973

Symptomy lze dělit na pozitivní a negativní. Toto dělení je v klinické
medicíně velmi populární.
Negativní příznaky jsou důsledkem snížení nebo vymizení nějaké
vlastnosti. Patří mezi ně např. zpomalení motoriky, hypobulie, plochá emotivita a
apatie, zchudnutí obsahu řeči i myšlení.
Pozitivní příznaky zahrnují nadměrné, přehnané a nepřiměřené projevy
duševní činnosti, jako např. bludy a halucinace, bizarní a neklidné chování.
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Negativní příznaky jsou známkou poškození struktury a z toho vyplývající
poruchy funkce mozku. Pozitivní příznaky pravděpodobně představují jakousi
reakci na snížení jiných schopností mozku.
Podle převahy pozitivních nebo negativních příznaků se schizofrenie dělí
na typ I. a typ II. (T. Crow). Pro schizofrenii I. typu je podle Crowa
charakteristická

kombinace

pozitivních

symptomů

a

lepší

odezvy

na

antipsychotickou medikaci. Je to v důsledku předpokládaného patofyziologického
mechanizmu – nadměrného množství dopaminových receptorů D2. Rovněž je
přítomna lepší prognóza, intaktní kognitivní funkce a normální poměr komorovomozkový. U schizofrenie II. typu převažují negativní příznaky v důsledku
strukturálních abnormalit – zvětšených komor a korové atrofie. Odpověď na léčbu
je v tomto případě horší, stejně jako je horší prognóza. Dochází k úbytku
kognitivních schopností.

1.2. Diagnostika
Diagnóza schizofrenie se určuje podle již uvedených příznaků a podle
dysfunkce v sociálních a pracovních rolích. Mezinárodní statistická klasifikace
(MSK 10) udává skupiny příznaků, které jsou pro diagnózu obzvlášť důležité a
často se vyskytují společně:
a) Slyšení vlastních myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání
myšlenek.
b) Bludy kontrolovanosti, ovlivňování nebo prožitky pasivity, které se jasně
vztahují k pohybům těla nebo končetin nebo určitým myšlenkám, jednání
nebo cítění. Bludné vnímání.
c) Halucinace hlasů, které komentují chování pacienta nebo o něm mezi
sebou rozmlouvají.
d) Trvalé bludy, které jsou v dané kultuře nepatřičné a nepřijatelné jako např.
absurdní náboženská nebo politická identita, nadlidské síly nebo
schopnosti (ovlivňovat počasí, spojovat se s mimozemskými civilizacemi
atd.).
e) Přetrvávající halucinace v jakékoliv formě, jsou-li provázeny buď
prchavými nebo neúplně formulovanými bludy bez jasného afektivního
obsahu nebo přetrvávajícími ovládavými myšlenkami nebo když se
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vyskytují zárazy či vkládání do toku myšlenek a z toho vyplývající
inkoherence, irelevantní řeč, neologismy.
f) Katatonní projevy jako vzrušenost, strnulá pozice nebo flexibilitas cerea,
negativismus, mutismus, stupor.
g) „Negativní“ příznaky jako výrazná apatie, chudost řeči, oploštění nebo
nepřiléhavost emočních reakcí, sociální stažení. Musí být jasné, že nejde o
projevy deprese nebo útlum způsobený neuroleptiky.
h) Výrazné a nápadné kvalitativní změny v osobním chování jako je ztráta
zájmů, bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahu k okolí.
Pro diagnózu schizofrenie se vyžaduje přítomnost alespoň jednoho
naprosto jasného příznaku a) – d) a obvykle dvou nebo více méně jasných, nebo
aby byly přítomny alespoň dva příznaky ze skupiny e) – h). Příznaky musí trvat
alespoň jeden měsíc.

1.3. Průběh
Schizofrenie se manifestuje nejčastěji v pozdní adolescenci a časné
dospělosti. Spouštěcími faktory u vnímavých jedinců mohou být emoční krize,
ztráta blízké osoby, izolace, nemoc, trauma či užívání drog.
Průběh onemocnění můžeme rozdělit do čtyř stadií. První tzv. premorbidní
stadium je charakterizováno pouze latentními poruchami kognitivních funkcí nebo
různými povahovými zvláštnostmi. Druhé, tzv. prodromální stadium, je důležité
z hlediska prevence nepříznivého průběhu včasnou terapií. Právě v tomto stadiu se
objevují časné varovné příznaky, kterým se níže budu věnovat podrobněji. Jsou
nespecifické a snadno uniknou pozornosti. Ve třetím, tzv. progredientním stadiu
dochází ke střídání atak akutní psychózy s ústupem příznaků. Funkční způsobilost
pacienta ke zvládání nároků života se zhoršuje. V posledním stadiu – tzv. stadiu
stabilizace psychopatologie – dochází ke zklidnění s občasnými dekompenzacemi
stavu.
Do 2 let onemocnění relabuje asi 40% léčených nemocných a 80%
neléčených. Zhruba třetina schizofreniků se vrátí zpět do normálního života,
třetina má trvalé příznaky, ale je víceméně schopna zařadit se do původní
společnosti a jedna třetina je opakovaně hospitalizována a končí jako chroničtí
pacienti. Z této poslední třetiny asi 20% vyžaduje trvalou institucionální péči (13).
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1.4. Etiologie a patogeneze
Při rozvoji schizofrenie působí genetické vlivy a vlivy zevního prostředí.
Etiologie zatím není známa. Je však známa celá řada faktorů, které přispívají
k rozvoji onemocnění.
Podle teorie zátěže (stresu) a dispozice (zranitelnosti - vulnerability) vede
dědičná nebo získaná vloha k selhání adaptivních funkcí duševního života, což
vyústí v nepřizpůsobivé prožívání a chování při zátěži. Dochází ke snížení
odolnosti jedince a ke klinické manifestaci nemoci. Disponující vloha může mít
charakter geneticky podmíněné variace v produkci enzymů, receptorů nebo jiných
proteinů. Dále může být získána jako morfologická nebo funkční porucha např.
při infekci matky během těhotenství, při perinatální traumatické příhodě apod. Na
vlohy potom působí zátěž, která onemocnění spouští. V adolescenci jde např. o
zvýšené nároky při přechodu do zodpovědného dospělého života, o zkušenost
s drogou, ale i o trauma či nemoc.
Rovněž je známa řada biochemických faktorů, zodpovědných alespoň
částečně za schizofrenní příznaky. Jde především o dopaminovou hypotézu
(dopaminergní hyperreaktivita; zvýšený výdej dopaminu působí i stres),
noradrenalinovou hypotézu (také zvýšená aktivita), serotoninovou hypotézu (u
některých nemocných zvýšená aktivita, u jiných snížená) a glutamátergní
hypotézu (hypofunkce NMDA receptorů).
Neurovývojový model schizofrenie popisuje poruchu migrace, selekce a
funkčního zapojení neuronů během vývoje plodu, která může být důsledkem např.
onemocnění matky chřipkou ve druhém trimestru těhotenství.
Dále je u schizofrenních pacientů menší a funkčně odchylný levý
temporální lalok mozku (který je spojován s řečí a symbolickou komunikací).
V klinickém experimentu byla prokázána porucha funkce prefrontální mozkové
kůry (27).
Svou roli při rozvoji choroby mají i psychosociální faktory. Rizikovější
jsou rodiny s vysoce vyjadřovanou emotivitou. Méně relapsů se pozoruje u
nemocných v těch rodinách, kde nejsou tolik přítomné silné emoce.

1.5. Léčba
Na tomto místě se zmíním jen o vztahu léčby k relapsu onemocnění.
O léčbě samotné by se dalo napsat mnoho, přesahuje to však rámec tématu práce.
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Základ je farmakoterapie antipsychotiky. S touto léčbou je třeba začít co
nejdříve. Čím dříve se začne, tím lepší je prognóza, tím menší pravděpodobnost
relapsů onemocnění, nižší spotřeba léků a riziko sociálních následků duševního
onemocnění. Počáteční stadia schizofrenní psychózy jsou často léčena
ambulantně.
Pravděpodobnost relapsu je bez neuroleptik kolem 80% v prvním roce.
Řada studií ukázala, že podávání antipsychotik na počátku onemocnění sníží
budoucí potřebu hospitalizace. Udržovací léčba antipsychotiky brání novým
atakám onemocnění a poskytuje pacientovi prostor k rehabilitaci a návratu do
života (27).
Taktika „lékových prázdnin“ (27), vysazování a opakovaného nasazování
antipsychotik s cílem vyhnout se nežádoucím účinkům spojeným s chronickým
podáváním léků, zvyšuje riziko relapsu a nedoporučuje se užívat.
U pacientů, kteří prodělali první epizodu psychózy, se doporučuje užívat
antipsychotické léky po dobu 1 až 1,5 roku, po prodělané druhé epizodě se doba
prodlužuje na 2 – 3 roky, a pokud pacient prodělal tři a více epizod, je vhodné
léky užívat dlouhodobě, často trvale.
(26)

1.6. Relaps
1.6.1. Co je to relaps?
•

Relaps schizofrenní psychózy je definován jako nové vzplanutí
chorobného procesu (6). Opět se navracejí pozitivní příznaky (viz výše),
které se zdály být vyléčené.

•

Kane et al. (16):

Manifestace

nebo

exacerbace

schizofrenních

symptomů

(zpravidla

psychotických), které vyžadují změnu klinické péče.
•

Chan a Ungvari (14):

1) Nespecifické drobné symptomatické změny.
2) Symptomatický relaps/exacerbace příznaků (návrat, nebo zhoršení psychotické
symptomatiky).
3) Plný klinický relaps se závažnými klinickými důsledky, jako je hospitalizace.
11

Často se předpokládá, že u jednoho pacienta relapsy vypadají totožně.
Není tomu tak, relapsy jsou naopak pozoruhodné svojí heterogenitou, různě
dlouhým trváním, variabilitou příznaků a rychlostí nástupu (12,18). O to
důležitější je umět vypozorovat první varovné příznaky jeho začátku, které mohou
být včas ovlivněny, např. zvýšením dávky antipsychotika.
Záležitost úzkosti a jejího rizika zahalení prvních příznaků relapsu je
variabilní a nemá lineární vztah k tíži příznaků (6). Současné práce zabývající se
depresí během akutního relapsu psychózy (3,4) naznačují, že úzkost vychází ze
zkušenosti pacientů a nekoreluje s tíží symptomů. Tato pozorování mají důležité
důsledky pro strategie ranné intervence.

1.6.2. Proč vzniká relaps?
U psychóz je riziko relapsu samo o sobě vysoké. Jedním z důvodů je
remitující povaha onemocnění. Zatímco v době akutních příznaků doprovázených
značným diskomfortem (pramenícím z nespavosti, tenze, úkosti, imperativních
halucinací) pacienti medikaci užívají, jelikož pociťují její bezprostřední přínos,
význam dlouhodobé preventivní léčby jim již tak jasný není. Přitom pokud se
neužívají preventivně léky, postihne nové vzplanutí nemoci během prvního roku
přibližně 75% pacientů. Riziko relapsu je vyšší zejména při snižování dávky či
vysazování léku. Léky sníží riziko relapsu na 10 až 15% a při pozorném sledování
stavu pacienta se mu lze téměř vyhnout. Pokud se tedy preventivní léčba přeruší
příliš brzy, prodělá relaps téměř každý pacient. Je proto nesmírně důležité
pokračovat v léčbě dlouhodobě, i když nejsou přítomny žádné příznaky. Jak bylo
řečeno výše, k opakovanému propuknutí psychózy dochází často tehdy, když
nemocný přestane užívat léky bez vědomí lékaře. Proto je velmi důležité, aby
pacient věděl, proč má léky užívat dlouhodobě. To předpokládá, že mezi lékařem
a nemocným panuje důvěra a nemocný se nemusí obávat svěřit se lékaři i se
svými eventuálními pochybami o nutnosti užívat léky (26).
Relaps však nevzniká pouze po předčasném vysazení léků. Vyskytuje se i
u pacientů, kteří prokazatelně léky užívají, a to především v situaci dlouhodobější
nadměrné stresové zátěže. Stresorem se v tomto případě rozumí například
neadekvátní zátěž (například předčasný návrat ke studiu či do práce, nebo práce
ve směnném provozu). Stejně tak je významným stresorem užívání návykových
látek. O teorii zátěže (stresu) a dispozice (zranitelnosti - vulnerability) jsem se již
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zmiňovala. Následkem stresu se zvyšuje výdej dopaminu a u „zranitelného“
člověka způsobí další epizodu psychotických projevů. Zatímco akutní psychotické
příznaky zaléčíme, vulnerabilita přetrvává. Není však zcela neměnná a je možné ji
ovlivnit správnou léčbou. Čím méně prodělal pacient v minulosti psychotických
epizod a čím delší doba uplynula od poslední z nich, tím dříve dojde ke snížení
vulnerability.

1.6.3. Neurochemická hypotéza relapsu
Dopamin

je

jedním

z

hlavních

modulačních

neurotransmiterů.

Dopaminergní systémy vycházejí ze dvou primárních mozkových struktur,
ventrální tegmentální arey (A10) a substantia nigra (A9), které vedou do
mezolimbických,

mezokortikálních

a

striatálních

oblastí

mozku.

Další

dopaminergní dráha – tuberoinfundibulární – probíhá odděleně a vede od
hypotalamických neuronů do hypofýzy.
Dopaminové receptory jsou dvojího druhu: D1 skupinu tvoří receptory D1
a D5, do D2 skupiny patří receptory D2, D3 a D4 (24). Antipsychoticky působící
léky způsobují blokádu D2 receptorů.
Dopaminová hypotéza vzniku psychózy má původ ve zjištění, že
psychostimulancia, která zvyšují uvolňování dopaminu, mohou psychózu vyvolat
nebo psychotické příznaky u pacientů v částečné remisi zhoršit (1). Laruelle et al.
(19,20) prokázali, že podání amfetaminu, který zvyšuje endogenní uvolňování
dopaminu, vedlo u schizofrenních pacientů k dvojnásobné obsazenosti striatálních
D2 receptorů při vyšetření SPECT (jednofotonovou emisní tomografií)
v porovnání s kontrolní zdravou skupinou. Breier et al. (8) tato data replikovali při
vyšetření PET (pozitronovou emisní tomografií). Tyto studie tedy přinesly
konkrétní důkazy o poruše dopaminové kontroly. Moore et al. (23) navrhli, že
hyperaktivní fázická dopaminergní transmise v limbických oblastech může být
zodpovědná jak za nesprávnou interpretaci neškodných zevních stimulů a vést
k bludům, tak za špatnou filtraci vjemů a vést halucinacím. Důkazy o tom, že
pacienti, jsou-li psychotičtí, zvýšeně syntetizují dopamin (22,28) a důkazy o jeho
větším množství na synapsích, definitivně zvýšenou dopaminergní transmisi u
schizofrenie potvrdily. Etiologie tohoto jevu však dosud zcela známa není,
předpokládá se spíše presynaptická dysregulace než změna v počtu receptorů (17).
Mezolimbická dopaminergní abnormita může být:
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- primární neurochemickou abnormitou
- sekundárním důsledkem hypofrontality
- sekundárním důsledkem glutamátergního deficitu nebo důsledkem
primární neurovývojové poruchy.
Glutamát je hlavní excitační neurotransmiter savčího mozku. Využívá jej
přibližně 40% synapsí. Glutamátergní systém se v normě podílí na tvorbě a
zachování synapsí během vývoje mozku a do značné míry zodpovídá za
synaptickou plasticitu. Poruchy v jeho funkci ovlivňují neuroplasticitu a mohou
vést k neuronální toxicitě – nadměrné stimulaci, vedoucí ke strukturálním
změnám a ztrátě funkční integrity. Přestože je schizofrenie pravděpodobně
neurovývojové onemocnění a důkazy o neurotoxicitě jako příčině nemoci chybí,
může k průběhu schizofrenie přispět.
Glutamátergní hypotéza předpokládá dysfunkci v glutamátergním systému,
spočívající především v hypofunkci NMDA receptorů, jejímž důsledkem může
být abnormální synaptická plasticita a neurodegenerace. Řada studií se zabývá
inhibicí NMDA receptorů fencyklidinem (PCP) nebo ketaminem. Tato inhibice
vyvolává u zdravých jedinců psychózu podobnou schizofrenii a u nemocných
zhoršuje schizofrenní příznaky. Zatímco amfetamin navozuje nebo exacerbuje
pouze pozitivní příznaky, fencyklidin (PCP), ketamin, MK-801 a další non –
kompetitivní NMDA antagonisté indukují příznaky připomínající negativní a
dezorganizované symptomy schizofrenní psychózy (24).
Dopamin a glutamát se vzájemně ovlivňují v aktivitě i ve výdeji
neurotransmiterů. Modulace dopaminergního systému antipsychotiky ovlivňuje
glutamátergní systém (zvyšuje jeho aktivitu) a porucha glutamátergního systému
ovlivňuje systém dopaminergní.
Během

schizofrenní

psychózy

dochází

k

ovlivnění

i

dalších

neurotransmiterových systémů, jako např. serotoninového.
Tato dysfunkce neurotransmiterů je patrně genetického původu a k její
exacerbaci mohou přispět některé rizikové faktory zevního prostředí a stres.
Farmakologická stabilizace glutamátergního systému pravděpodobně zabraňuje
rozvoji neurotoxických změn a psychotických epizod (24).

1.6.4. Rizikové faktory pro vznik relapsu
Mezi příčiny, které mohou způsobit relaps schizofrenie patří:
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- snížení nebo vysazení medikace
- stres
- užívání alkoholu a drog
- silně vyjadřované emoce v rodině (tím se rozumí intenzita, s jakou příbuzní
dávají najevo to, co cítí a co se v nich odehrává; pacienti ji často popisují jako
„přehrávání“ či „velkou péči“ nebo „hysterii“)
- samota, nedostatek podpory ze strany rodiny, přátel
- špatná spolupráce s lékařem
- nejasné a konfliktní mezilidské vztahy
- chaotický životní styl
- ztráta zaměstnání nebo opuštění školy
- prázdný a nenaplněný volný čas

1.6.5. Proč je důležitá prevence relapsu? (6)
Úzkost vznikající ze zkušenosti s psychotickými příznaky byla dobře
zdokumentována. Příznaky rezistentní na léčbu a jednotlivé příznaky, jako např.
sluchové halucinace během akutní psychózy, vyvolávají úzkost a obavy. Není
proto překvapující, že když jsou pacienti tázáni na své názory a potřeby, má
potřeba naučit se předcházet relapsu z jejich pohledu velký stupeň důležitosti.
Vliv relapsu na budoucnost pacienta může být velmi vážný. Drake, Gates
a Cotton (11) vypozorovali, že strach z mentální dezintegrace je prekurzorem
sebevražedného jednání. Současné práce potvrdily vztah mezi zachvácením
pacientovy identity psychózou a pozdějším objevením se deprese a suicidiálních
myšlenek. Nepřekvapí proto, že byla pozorována snaha pacientů spontánně hledat
cesty ke kontrole těchto nejobávanějších skutečností. Jakýkoliv preventivní
program k zabránění relapsu by měl proto zajistit pacientům pocit kontroly
onemocnění a odstranění úzkosti a beznaděje.
Relaps je často brán jako označení pro deteriorující průběh nemoci.
Nicméně ne vždy tomu tak skutečně je. Relaps může být „inertní“, pokud vede
k plnému zotavení, neovlivňuje kvalitu života a možnost budoucích epizod. Dvě
prospektivní studie první epizody schizofrenie se speciálně zaměřily na toto téma.
Shephed, Watt, Falloon a Smeeton (29) zjistili, že ve 35% se ukázala vzrůstající
incidence příznaků rezistentních na léčbu, následující každý relaps. Patnáctiletá
follow – up studie v Holandsku (33) upozorňuje na to, že po každém relapsu u
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jednoho ze šesti pacientů zůstaly reziduální příznaky, které předtím nebyly
přítomny. Efektivní prevence relapsu nabízí potenciál redukce na léčbu
rezistentních příznaků a zabránění přechodu do chronicity.

1.7. Časné varovné příznaky relapsu
1.7.1. Co jsou časné varovné příznaky?
Příznaky, které typické psychotické projevy předcházejí, mohou začít
nenápadně a dlouho před propuknutím schizofrenní psychózy. Zahrnují změnu
obvyklého chování ve škole, v práci či v rodině, sklon k úzkosti, podrážděnosti
nebo skleslosti, ztrátu zájmů a sníženou péči o vlastní osobu i své okolí
(podrobněji viz níže).
Časné varovné příznaky se poznají poměrně těžko. Mnozí lidé, když se
zpětně zamyslí, zjistí, že další atace nemoci předcházelo neobvyklé chování.
Tehdy si však nikdo neuvědomoval, že něco není v pořádku.
Časné varovné příznaky schizofrenie:
- změny nálady: náladovost, napětí, nervozita, deprese, neschopnost plakat,
nadměrný pláč, smích bez konkrétní příčiny nebo naopak neschopnost se smát
- změny ve vnímání a myšlení: slyšení hlasů, neobvyklá citlivost na hluk
nebo světlo, pocit, že druzí o pacientovi hovoří nebo si ho nadměrně všímají, že
si z něj dělají legraci, zesměšňují ho, pocit, že v televizi, rozhlase, novinách jsou
náznaky, které se ho týkají
- změny v činnosti: extrémní aktivita nebo nečinnost, nadměrná spavost
nebo téměř žádný spánek, ztráta chuti k jídlu
- změny ve společenském chování: vyhýbání se společenským situacím,
upouštění od aktivit, odmítání vyjít ven, zanedbávání vztahů, nerozumné nebo
nevhodné výroky, používání divných slov nebo nesmyslné vyjadřování
- změny ve vztazích v rodině: neustálé hádání se, žádné telefonáty domů,
telefonování domů v nezvyklých nočních hodinách
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- změny ve škole nebo v zaměstnání: problémy se soustředěním, zhoršení
paměti, zhoršení studijních výsledků
- změny v chování: divné držení těla, neobvykle dlouhé prohlížení se,
neobvyklé zaujetí jen jednou nebo dvěma věcmi, nadměrné zaujetí abstraktními
náboženskými tématy nebo filosofií, posmrtným životem, esoterikou apod.,
užívání drog
- změny ve vzhledu: výstřední oblékání, špatná osobní hygiena
Nejčastěji se objevují „dysforické“ příznaky jako deprese, stažení se do sebe,
problémy se spánkem a jídlem, zatímco „psychóze podobné“ příznaky, např.
pocit, že o pacientovi druzí mluví nebo se mu smějí jsou méně časté (7). Varovné
symptomy se většinou objevují v předvídatelném pořadí. Nejprve lze pozorovat
nepsychotické symptomy, které jsou následovány vzrůstajícím emocionálním
neklidem a poté symptomy psychotickými (10). Tato progrese trvá nejčastěji
méně než čtyři týdny (5,15).
Někteří lidé mají své vlastní chování, které ohlašuje blížící se relaps, např.: (26)
- oblékání se výhradně do černého
- čtení určitého druhu literatury, např. náboženské, mystické nebo „duchovní“
- nakupování nepotřebných věcí, např. množství loterijních losů
- speciální zastřižení vlasů
- návštěvy určitých míst (hřbitovy, kostely, nádraží apod.)
Určitou pomocí k rozpoznání varovných příznaků může být jejich
individuální charakter. Příbuzní jsou často schopni si jich všimnout včas, pokud o
nich vědí. Také samotný pacient, pokud již prodělal několik relapsů onemocnění,
zpravidla pozná projevy ohlašující nástup nové ataky. Je dobré v době remise
choroby sestavit společně s pacientem a příbuznými seznam individuálních
varovných příznaků, které v minulosti předcházely atace (26).
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1.7.2. Můžeme pomocí časných varovných příznaků přesně
předvídat relaps?
Prospektivní studie (30,5,15) ukázaly, že psychotický relaps může být
predikován

se senzitivitou 50 – 79% a se specifitou

standardizované míry „dysforických“

75 – 81%, pokud

příznaků jsou kombinovány s příznaky

„psychóze podobnými“ a pozorování jsou prováděna nejméně dva týdny.
Nicméně mezi jednotlivými pacienty existuje významná variabilita co se
týče toho, kdy a v jaké síle se varovné příznaky objeví (5). Navíc predikce relapsu
je přesnější, pokud odpovědi na soubory otázek, majících za úkol detekovat časné
varovné příznaky, jsou hodnoceny v kontextu s pacientovým osobním seznamem
varovných příznaků a nikoliv porovnáváním s výsledky ostatních pacientů
(30,15). Aby byly metody identifikující časné varovné příznaky schizofrenního
relapsu klinicky užitečné, musí brát v úvahu tyto individuální variace.

1.7.3. Intervence následující časné varovné příznaky (24)
V prevenci

relapsu

se

uplatňuje

dlouhodobá

udržovací

terapie

antipsychotiky doplněná psychosociálními intervencemi:
Preventivní účinnost dlouhodobé antipsychotické terapie doložila řada
studií. Přesvědčivé důkazy pocházejí z dvojitě slepých srovnávacích studií
pacientů, kteří užívali antipsychotikum, s pacienty, kteří dostávali placebo. Davis
et al. (9) zhodnotili studie, které zahrnovaly 3720 pacientů, a zjistili, že v období
sledování, které trvalo většinou jeden rok nebo kratší dobu, 55% pacientů
relabovalo na placebu, zatímco na aktivní medikaci pouze 21%. Rozdíl byl
statisticky významný. K podobným závěrům dospěli Baldessarini et al. (2): na
placebu relabovalo 55% pacientů, na antipsychotické terapii 14%. Většina studií
nezahrnovala depotní antipsychotika, takže nelze vyloučit, že někteří pacienti při
léčbě navíc nespolupracovali. Lze tedy spekulovat, že v případě spolehlivé
compliance by frekvence relapsů byla u pacientů léčených antipsychotikem ještě
nižší. Na druhou stranu poměrně značná část pacientů relabuje, i když
antipsychotika užívá. 48% pacientů, kteří užívali antipsychotika, relabovalo
během dvou let sledování. Nežádoucí účinky tradičních antipsychotik i
antipsychotik druhé generace pacienti mnohdy netolerují a léčbu svévolně
ukončují. Výhody a nevýhody dlouhodobé udržovací terapie vedly ke snahám
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předpovídat, pro koho je dlouhodobá léčba přínosná, případně komu by mohly být
léky bezpečně vysazeny, aniž by byl ohrožen relapsem. Kontrolované studie
prokázaly, že riziko relapsu je vysoké i v případě pacientů dlouhodobě
asymptomatických.
K zajímavým

zjištěním

dospěli

Lerner

et

(21).

al.

V otevřené

nerandomizované čtyřleté prospektivní studii sledovali vliv změn v terapii na
výskyt relapsů. 220 pacientů s remitující schizofrenií bylo léčeno individuálně na
základě předchozího průběhu onemocnění a současné psychopatologie. Pacienti
s chronickou schizofrenií a trvalou psychopatologií, kteří vyžadovali kontinuální
terapii, nebyli do studie zařazeni. Autoři zjistili, že individuální léčba
signifikantně snížila frekvenci relapsů u pacientů s častými relapsy. Kompletní
vysazení antipsychotické léčby nevedlo ke zvýšení frekvence relapsů u
asymptomatických pacientů se vzácně se vyskytujícími relapsy.
Optimální klinická rozhodnutí se tedy opírají o mnohočetné aspekty
schizofrenie,

včetně

charakteristické

psychopatologie,

průběhu

a

délky

onemocnění. Výsledky dosavadních studií však jednoznačně vypovídají o
opodstatněnosti kontinuální terapie co nejnižší účinnou dávkou antipsychotik.
V rámci psychosociální intervence se uplatňuje zejména kognitivně –
behaviorální terapie a dále různé rehabilitační a svépomocné programy.
Kognitivně – behaviorální terapeut se snaží analyzovat maladaptivní
vzorce hodnocení a chování, vysvětlit, jak tyto vzorce vznikly a co je udržuje,
v průběhu terapie je pomáhá pacientovi změnit na adaptivnější strategie.
Z rehabilitačních

metod

se

nejčastěji

používá

nácvik

sociálních

dovedností. Ty slouží k řešení mezilidských problémů všedního dne. Jejich
verbální (obsah sdělovaného, intonace a dynamika hlasu) a nonverbální (oční
kontakt) komponenty tvoří ustálenou škálu chování a projevů. Společenské
interakce, které vyžadují složité paralelní zpracování mnoha informací, mohou pro
pacienta se schizofrenií představovat zátěž. Důsledkem může být selhávání
v běžné každodenní komunikaci a následné prohlubování sociální izolace. Trénink
pomáhá pacientům správně chápat mezilidské interakce a učí je na ně adekvátně
reagovat. Důležité je ale zároveň prostřednictvím různých tréninkových programů
zlepšovat kognitivní funkce, jako např. pozornost, schopnost učení se, plánování
apod., nezbytné pro správné fungování v sociálním poli.
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Snaha zmírnit stresory zevního prostředí (návykové drogy, rodinné
prostředí s nadměrně vyjadřovanou emotivitou, neúměrná emoční či pracovní
zátěž, stigma), působící na zranitelném terénu a ohrožující nemocného relapsem,
vedla ke vzniku „chráněných“ prostředí. Tím je chráněné bydlení, zaměstnání
s podporou (strategie “nejprve zaměstnat a poté trénovat“) a mobilní týmy
odborníků, jejichž úkolem je zajistit plynulý přechod pacienta z lůžka do
domácího prostředí, jeho účast v komunitních programech v místě bydliště apod.
Svépomocné programy jsou doplňkem k psychiatrické rehabilitaci.
Umožňují pacientům pravidelný kontakt se stejně postiženými v neformálním
prostředí s možností společného využití volného času. Studie zjišťují, že účastníci
svépomocných skupin se cítí méně izolováni, mají více praktických životních
znalostí, dovedou lépe čelit problémům, udávají méně symptomů a jsou méně
často hospitalizováni (24). Další svépomocné skupiny zakládají rodinní příslušníci
schizofrenních pacientů. Očekávají informace o nemoci, léčbě, rehabilitaci a
resocializaci, ale i prostor pro sdílení starostí a zkušeností.

1.7.4. Programy prevence relapsu
Více než 80% pacientů po první epizodě schizofrenie zažije během pěti let
i na udržovací léčbě relaps. Podstatná část nemocných prožije během tohoto
období relapsů více, a to i přes adekvátní léčbu (31). Léčba psychotických
onemocnění je v České republice nejčastější příčinou hospitalizace v lůžkovém
psychiatrickém zařízení. Navíc je hospitalizace u schizofrenie jednou z nejdelších
v celé medicíně – v průměru 118,5 ošetřovacích dnů (31).
Na základě prokázaných faktů o schopnosti pacientů a jejich rodinných
příslušníků předvídat hrozící relaps dle časných varovných příznaků vznikly různé
programy prevence relapsu. Podle různých studií se potvrzuje, že skutečně snižují
míru relapsů (25).
V České republice vznikl např. program ITAREPS. Funguje na
jednoduchém principu: Pacient a jeho rodinný příslušník dostává každý čtvrtek
výzvu k vyplnění desetibodového dotazníku časných varovných příznaků na svůj
mobilní telefon (v podobě SMS). Odpovědi monitorují, zda se jednotlivé časné
varovné příznaky od posledního týdne buďto nově objevily, nebo se zhoršily.
Výsledkem je deset čísel, které opět v podobě SMS účastníci posílají zpět
ITAREPSu. Pokud se u pacienta objeví časné varovné příznaky, ITAREPS
20

okamžitě upozorní ošetřujícího lékaře prostřednictvím e-mailové pošty a pro
jistotu i SMS zprávou. Lékař se s pacientem rychle telefonicky zkontaktuje,
posoudí situaci a případně dočasně zvýší medikaci.
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2. Metoda
Úkolem následující studie je ověřit možné klinické použití dotazníku
časných varovných příznaků, jenž má být prevencí škodlivého relapsu nemoci.

2.1. Studovaná populace
Pro účast ve studii bylo vybráno sedm pacientů z Psychiatrického centra
Praha. Jednalo se o pacienty v remisi psychotického onemocnění, kteří se účastní
šestitýdenního strukturovaného stacionárního programu určeného pacientům
s psychotickou diagnózou. Dotazování probíhalo formou rozhovoru ve skupině.
Studie se zúčastnilo pět žen a dva muži s diagnózou schizofrenie ve věkovém
rozmezí od 18 let do 41 let. Účastníci rozhovoru byli o studii informováni a
vyslovili svůj souhlas před začátkem dotazování.

2.2. Instrument
a) Pacienti byli tázáni na jednotlivé otázky z následujícího dotazníku:
1. Jak jste v posledním týdnu spal/a. Měl/a jste poslední týden problémy
s usínáním? Probouzel/a jste se časně?
2. Pozoroval/a jste v poslední době ztrátu chuti k jídlu? Úbytek na váze více než o
dva kilogramy?
3. Pozoroval/a jste v poslední době ztrátu energie a zájmu?
4. Pozoroval/a jste u sebe nadměrné obavy z každodenních problémů?
5. Zpozoroval/a jste obtíže se soustředěním se na čtení či sledování TV?
Zpozoroval/a jste větší zapomnětlivost než obvykle?
6. Jak se vám jeví budoucnost? Myslíte si, že život nemá cenu žít? Přemýšlel/a
jste o tom, že byste nejraději nežil/a?
7. Máte nějaké zvláštní návyky, třeba kontrolovat či uklízet více, než jiní lidé?
8. Míváte někdy stavy bušení srdce, pocení, třesu a motání hlavy provázené
intenzivní úzkostí?
9. Zpozoroval někdo z vašeho okolí, že je vaše mluva zvláštní a těžko
srozumitelná?
10. Slyšel/a jste v poslední době hlasy, i když nikdo v té chvíli nebyl ve vašem
okolí?
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(Falloon et al., 1996)

b) Dalším úkolem bylo zjistit: - jak pacienti na dotazník reagují
- zda-li otázkám rozumějí
- jaký mají na dotazník a jeho uplatnění
v prevenci relapsu názor
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3. Výsledky
a) Odpovědi na jednotlivé otázky jsou znázorněny v grafech:
Otázka č. 1: Jak jste v posledním týdnu spal/a. Měl/a jste
poslední týden problémy s usínáním? Probouzel/a jste se
časně?
14%

86%
ano - probouzení

ne

Otázka č. 2: Pozoroval/a jste v poslední době ztrátu
chuti k jídlu? Úbytek na váze více než o dva kilogramy?

14%

86%

ano
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ne

Otázka č. 3: Pozoroval/a jste v poslední době ztrátu
energie a zájmu?

43%

57%

ano

ne

Otázka č. 4: Pozoroval/a jste u sebe nadměrné obavy z
každodenních problémů?

29%

71%

ano

ne

Otázka č. 5: Zpozoroval/a jste obtíže se soustředěním
se na čtení či sledování TV? Zpozoroval/a jste větší
zapomnětlivost než obvykle?
29%

42%

ano - obtížně se soustředím

29%

ano - větší zapomnětlivost
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ne

Otázka č. 6: Jak se vám jeví budoucnost? Myslíte si, že
život nemá cenu žít? Přemýšlel/a jste o tom, že byste
nejraději nežil/a?
14%

86%

ano

ne

Otázka č. 7: Máte nějaké zvláštní návyky, třeba
kontrolovat či uklízet více, než jiní lidé?

14%
43%

29%
14%
ano - cvičení

ano - mytí rukou

ano - kontrolovat, co si o mě druzí myslí

Otázka č. 8: Míváte někdy stavy bušení srdce, pocení,
třesu a motání hlavy provázené intenzivní úzkostí?

14%

86%

ano
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ne

ne

Otázka č. 9: Zpozoroval někdo z vašeho okolí, že je
vaše mluva zvláštní a těžko srozumitelná?

43%

57%

ano

ne

Otázka č. 10: Slyšel/a jste v poslední době hlasy, i když
nikdo v té chvíli nebyl ve vašem okolí?
0%

100%
ano

ne

b) Dotazník byl pacienty přijat pozitivně a vstřícně. Všem otázkám dobře
rozuměli.
Na otázku, zda-li si myslí, že by opravdu mohl fungovat jako spolehlivá
detekce relapsu nemoci, všichni odpověděli kladně, avšak za předpokladu
rozšíření spektra otázek. Domnívají se, že dotazník je příliš obecný. Nejvíce
postrádají dotazy na podezíravost a vztahovačnost.
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4. Diskuse a závěr
Předmětem studie bylo odpovědět na otázku, zda-li je možné zachytit
relaps souborem deseti otázek, pátrajících po časných varovných příznacích.
Ve studii se potvrdilo, že pacienti jsou schopni dle dotazníku časné
varovné příznaky včas rozpoznat. Relapsu tak můžeme úspěšně zabránit jeho
včasným odhalením, dočasně zvýšenou medikací a klidovým režimem. Počet
relapsů se tím může významně snížit. Stejný výsledek našly studie, zabývající se
programy prevence relapsu (25,31). Testovaný dotazník se hodí např. pro
preventivní program ITAREPS (viz výše).
Dotazníky časných varovných příznaků mají v detekci hrozícího relapsu
nezastupitelnou roli. Je však třeba klást důraz na individuálni charakter varovných
příznaků. Pokud mají existovat jednotné dotazníky, spektrum otázek by se mělo
přiměřeně rozšířit. Pacient by měl mít rovněž ke každé otázce k dispozici škálu
např. pěti bodů od žádné změny až po extrémní zhoršení stavu. Je třeba hledat
kompromis mezi časovou nenáročností vyplnění dotazníku a získáním vhodných
informací. Důležité je získat i „objektivního“ pozorovatele, např. rodiče, kteří
budou s pacientem dotazník vyplňovat.
Zavedením preventivních programů a snížením počtu relapsů předcházíme
postupnému

zhoršování

celkového

klinického

stavu,

vyššímu

výskytu

reziduálních příznaků, deficitu v sociální oblasti, rezistenci k léčbě, zvyšování
dávek antipsychotik a opakovaným hospitalizacím.
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Souhrn
Ve své diplomové práci s názvem „Časné varovné příznaky a prevence
relapsu schizofrenie“ se v první kapitole věnuji problematice schizofrenie, jejímu
klinickému obrazu, průběhu, diagnostice, etiologii, patogenezi a terapii. Dále
především relapsu schizofrenie, významu jeho prevence a důležité úloze časných
varovných příznaků, které jsou pro rozpoznání relapsu klíčové.
Studie se zúčastnilo sedm pacientů v remisi psychotického onemocnění.
Odpovídali na deset otázek z dotazníku, jehož úkolem je detekovat časné varovné
příznaky relapsu. Předmětem bylo jednak zaznamenávat odpovědi na jednotlivé
otázky, ale také zjišťovat, zda-li pacienti dotazníku rozumí, jak na něj reagují a co
si myslí o jeho možném klinickém použití. Výsledky studie ukazují, že dotazník
může být úspěšně použit v rámci prevence relapsu. Dle zjištěných informací
pacienty nejvíce trápí ztráta energie a zájmu.
Zavedení dotazníku do praxe je považováno za velmi přínosné. Jediným
negativem je, že dotazník je příliš obecný a bylo by třeba některé otázky doplnit.

Summary
In the first chapter of my diploma assignment „Early warning signs and
relapse prevention in schizophrenia“ I describe the problems of schizophrenia, it’s
clinical picture, course of the disease, diagnostics, aetiology, pathogenesis, and
therapy. I concentrate on relapse of schizophrenia, the importance of it’s
prevention and importance of it’s early warning signs; these are crucial for
detecting a relapse.
There were seven pacients in remission of psychotic disease taking part in
my study. They were answering questionnaire containing ten questions which
were aimed at detection of early warning signs. The aim was not just to record
answers to particular questions, but also find out if the patients understand the
questionnaire, how do they fell about it and what do they think about it’s possible
use. The results of the study show that the questionnaire can be succesfully used
in prevention of a relapse. The research shows that the biggest problems for the
pacients seem to be the lack of energy and loss of interest.
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Putting the use of the questionnaire into practice is thought to be very
beneficial. The only negative is that the questionnaire is too general and there
seems to be a need to expand some questions.
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