TRAUMATICKÝ STRES, DISOCIACE A
SCHIZOFRENIE:
PSYCHOPATOLOGICKÉ A PSYCHOFYZIOLOGICKÉ
CHARAKTERISTIKY
Disertační práce v oboru
LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE
MUDr. Kateřina Gláslová
Školitel:
RNDr. Petr Bob, Ph.D.

Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Praha 2009

Motto:

V mých očích jsou zdi, které
oddělují zdravé a nemocné, jen
výrazem slepoty vůči

skutečné

hodnotě člověka, která je tam i zde
stejná.

(Franz Kafka)

2

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za vstřícnost, podporu a trpělivost
svému školiteli RNDr. Petru Bobovi, Ph.D.,
mému zaměstnavateli prim. MUDr. Martinu
Jarolímkovi

a

dalším,

kteří

mi

byli

nápomocni v mém, někdy nelehkém úsilí.
V neposlední řadě i mým blízkým.

3

PŘEDMLUVA

PŘEDMLUVA
Tím, že je mou hlavní náplní zaměstnání psychiatrická a psychoterapeutická práce,
je pro mě velmi důležité propojení vědecké činnosti s praxí. Během tohoto výzkumu
se mi, doufám, podařilo proniknout hlouběji z jiného úhlu pohledu do problematiky,
se kterou se denně setkávám. Jde o pacienty, trpící jednou z nejzávažnějších
psychických poruch, schizofrenií. Mé díky tedy patří i jim, za mé zkušenosti s touto
problematikou a za ochotu spolupracovat na výzkumu.

4

ZKRATKY

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ZKRATKY
DES ................. Dissociative Experiences Scale; Škála disociativních
zkušeností
SDQ-20 ............ Somatoform Dissociation Questionnaire; Dotazník
somatoformní disociace
IES ................. Impact of Event Scale; Škála vlivu událostí
TSC-40 ............ Trauma S ymptoms Checklist; Seznam traumatick ých
s ymptomů
CPSS ............... Complex Partial Seizure-like s ymptomsps ychosenzorické komplexní parciální s ymptom y
SATI ................ Sexual Abuse Trauma Index; Index sexuálního t ýrání
a traumatu

5

OBSAH

OBSAH

PŘEDMLUVA .....................................................................................................................4
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ZKRATKY .......................................................................................5
OBSAH.................................................................................................................................6
ČÁST A – TEORETICKÉ POZNATKY.............................................................................8
ÚVOD...................................................................................................................................9
HISTORIE ..........................................................................................................................11
DISOCIACE A TEORIE KOMPLEXŮ.............................................................................16
VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ DISOCIACE...........................................................20
HYPNÓZA A HILGARDOVA NEODISOCIATIVNÍ TEORIE ......................................22
HISTORICKÝ VZTAH MEZI PSYCHÓZOU A DISOCIACÍ.........................................24
TRAUMA A DISOCIACE.................................................................................................26
DISOCIATIVNÍ PROCESY A JEJICH MĚŘENÍ ............................................................28
VZTAH MEZI SCHIZOFRENIÍ A EPILEPSIÍ.................................................................32
KINDLING A TRAUMATICKÁ DISOCIACE U PSYCHIATRICKÝCH
ONEMOCNĚNÍ .................................................................................................................36
6

OBSAH

ČÁST B - EMPIRICKÉ NÁLEZY ..................................................................................40
TRAUMATICKÁ DISOCIACE, PORUCHY EPILEPTICKÉHO SPEKTRA A
SCHIZOFRENIE................................................................................................................41
Metoda.......................................................................................................................45
Účastníci studie.................................................................................. 45
Design studie ..................................................................................... 46
Psychometrická měření .............................................................................................47
Analýza dat................................................................................................................49
Výsledky ...................................................................................................................50
Diskuse......................................................................................................................54
TRAUMA, DISOCIACE A LATERALIZOVANÁ LIMBICKÁ DYSFUNKCE U
PACIENTŮ TRPÍCÍCH SCHIZOFRENIÍ A DEPRESÍ....................................................57
Metoda.......................................................................................................................62
Účastníci studie.................................................................................. 62
Design studie ..................................................................................... 64
Měření .......................................................................................................................65
Psychometrická měření...................................................................... 65
Elektrodermální měření ...................................................................... 67
Analýza dat................................................................................................................68
Výsledky ...................................................................................................................69
Diskuse......................................................................................................................73
ZÁVĚR...............................................................................................................................77
DODATEK– DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE ...................................................................79
DES ...........................................................................................................................80
SDQ-20 .....................................................................................................................83
IES.............................................................................................................................85
TSC-40 ......................................................................................................................87
CPSI ..........................................................................................................................89
LITERATURA ...................................................................................................................92
SUMMARY......................................................................................................................106
SHRNUTÍ.........................................................................................................................113

7

ČAST A – TEORETICKÉ POZNATKY

ČÁST A – TEORETICKÉ POZNATKY

8

ÚVOD

ÚVOD
Vývoj zkoumání lidské psychiky zaznamenal zásadní mezník v druhé polovině
devatenáctého století. Do popředí pozornosti se tehdy dostávaly nevědomé
psychické procesy. S tím úzce souvisí pojem „psychické disociace”. Disociace
může být obecně chápána jako neschopnost integrovat některé z obsahů myšlení
nebo cítění do vědomí, a tím se vymezuje oblast “nevědomí”. Pojem disociace
prodělal dlouhý a složitý vývoj. Poté, co dočasně vyčerpal svou kapacitu
v souvislosti s hysterií a „rozdvojenou osobností“, přispěl ke zrodu “freudovského
nevědomí” a našel uplatnění u mnohých lékařů duševních chorob, především E.
Bleulera, který použil pojem disociace k re-definici dementia praecox na
schizofrenii. Na poměrně dlouhou dobu se pojmy schizofrenie a disociace staly
téměř synonymy v diagnostice psychických onemocnění. Především přičiněním
americké psychiatrie došlo ke sjednocení diagnostických kriterií. Vlivem
psychodynamické koncepce pak později došlo k re-definování disociativních poruch
v klasifikaci DSM III z roku 1980. Podobně v MKN 10 nacházíme pod označením
F 44 Disociativní či konverzní poruchy, které zahrnují: disociativní amnézii,
disociativní

fugu,

disociativní

stupor, trans a stavy posedlosti,
9
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disociativní poruchy motoriky, disociativní křeče, disociativní poruchy citlivosti a
poruchy senzorické, dále pak smíšené disociativní (konverzní) poruchy a jiné
disociativní (konverzní) poruchy - mezi něž náleží Ganserův syndrom, mnohočetná
porucha osobnosti, přechodné disociativní (konverzní) poruchy, vyskytující se
v dětství a v adolescenci a jiné specifikované disociativní (konverzní) poruchy. Na
závěr je kategorie disociativní (konverzní) porucha nespecifikovaná.
V současnosti se zdá, jak již předpokládal Jung, že disociabilita psychických
procesů je fyziologickou vlastností, která umožňuje nezbytnou separaci psychických
funkcí, jako je například zaměření vůle k jednomu cíli. Disociativní funkce tak na
straně jedné umožňují rozvoj osobnosti, a pouze tam, kde se vymykají normálním
psychologickým mechanismům, se ve svých krajnostech projevují psychickými
poruchami. V různé míře se pak také spolupodílí na řadě psychopatologických
projevů a to i mimo okruh již zmíněných disociativních poruch.
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Pojem disociace pochází z pojmu dis-asociace, kterým se rozumí rozpojení asociací
a tedy rozštěp psychických souvislostí (Bob, 2003). Za průkopníka této teorie bývá
po právu označován Pierre Janet (van der Hart, Friedman, 1989; Janet, 1890;
Havens, 1966). Jeho převratnou myšlenkou bylo, že se díval na vědomí sebe sama a
světa, jako na nepřetržitou syntézu, která kombinuje, asociuje tok pocitů, nápadů,
vzpomínek atd., jež permanentně podněcují duševní činnost do emocionálních a
mentálních

stavů

pokaždé

o

stupeň

komplexnějších,

obecnějších,

tedy

hierarchizovanějších, až dokud nevyústí v takových zvláštních sjednoceních, jako je
uvědomění si vlastní osobnosti nebo vnímání reality (Jung, 1973). Když se této
syntetické funkci psychiky podaří zakopnout o překážky, ať již je to cokoli,
nejčastěji nějaké trauma, dochází k poruše jednoty, rozkladu či rozpadu, tedy
disociaci dosažených syntéz (Jung, 1973). Své úvahy na téma disociace Janet
nejprve zveřejnil v práci, vydané roku 1889, s názvem Psychologické automatismy,
poté se k nim vrátil a hlouběji je rozpracoval v následujících pracích, kde popisuje
psychopatologické fenomény vyskytující se u hysterie, ve stavech hypnózy a
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sugesce (Janet, 1889; Havens, 1966).
V průběhu úplného psychologického automatismu (Janet, 1889; Havens, 1966; van
der Hart, Friedman, 1989; Bob, 2003) je vědomí zcela ovládáno opakováním
minulých zkušeností, jako je tomu v případě somnambulismu a hysterických krizí.
V případě částečných automatismů je obsazena pouze část vědomí, například
v případech hypnotické anestézie, kdy dotyk objektu není vědomím registrován, ale
může být registrován sekundárním vědomím, které o sto let později nazval Hilgard
skrytým pozorovatelem (hidden observer) (Hilgard, 1986; Bob, 2003), viz dále. U
částečných i úplných automatismů hrají roli systémy nevědomých fixních idejí a
jejich funkcí, které vylučují vědomou kontrolu a percepci. Disociované elementy
(fixní ideje) mohou existovat izolovaně, nebo mají tendenci k vytváření
komplexních stavů. Tyto fixní ideje a k nim příslušné komplexní stavy byly o něco
později Jungem nazvány psychickými komplexy jako důsledek poznatků jeho studií
o slovních asociacích, které uskutečnil na klinice v Burgholzli u Eugena Bleulera
(Jung, 1973; Bob, 2003, 2004). Tyto komplexní stavy se vytvářejí jako důsledek
fixních idejí, které vznikají pod vlivem traumatických zkušeností a mohou se
projevovat také paroxysmálními symptomy, které lze chápat jako reprezentace
psychologického traumatu, kdy je fixní idea transformována do halucinací a
tělesných pohybů (Van der Hart, Friedman, 1989; Bob, 2003). Janet tak popsal
hysterii jako defekt psychické jednoty a abulii, jakožto projev degenerace vůle,
vnímal jako přetrvávání nevědomých působení, které vedou k potlačení vědomé
psychické aktivity. Janet také pojmenoval různé formy somnambulismu, které tvoří
abnormální stavy vědomí s vlastní pamětí, na něž má subjekt v normálním stavu
amnézii. Fixní ideje tak vystupují ve formě snů, disociativních epizod, například
hysterických atak, amnézií atd., nebo v průběhu hypnózy jako sekundární vědomí.
Klíčovým momentem je pro tyto stavy snížení mentální úrovně (abaissement du
niveau mental), která se projevuje nárůstem disociace a mentální depresí přičemž
dochází k redukci psychologické tenze a k integraci na nižším psychickém stupni,
která odpovídá úrovni dominantní fixní ideje a jí odpovídajícímu psychickému
automatismu. Právě redukce psychické tenze je pravděpodobně důležitým
obranným mechanismem.

12

HISTORIE

Janetovo pojetí disociace je velmi hluboké a je pozoruhodné jak se po více než sto
letech nachází jeho potvrzení (Bob, 2003). Janetovy myšlenky se zrodily v kontextu
vědecké soupeřivosti, uvnitř školy v Salpetriére, kde působil také nějaký čas C. G.
Jung, jenž zde měl od roku 1880 shromáždit lékaře a psychology s cílem realizace
studíí o hysterii pod vedením J.M. Charcota. Z úhlu pohledu, který nás zde zajímá,
byl Charcot jedním z prvních, kdo rozpoznal a významně rozvinul dosud neznámé
možnosti experimentálně psychologické orientace zastávané anglickými asocianisty.
Průkopníkem této nově se formující patologické psychologie byl především
Charcotův následovník Théodule Ribot (Bottero, 2001). Ribot byl tím, kdo později
dodal koncepční rámec, jež umožnil pokrok v řešení problémů “rozštěpeného
subjektu”, a to ať už se rozštěpení děje na úrovni paměti, vnímání, motoriky, vůle
nebo osobnosti (Ellenberger, 1970).
Od roku 1881 Ribot publikuje tři po sobě jdoucí knihy, které tehdy představovaly
velmi významné vědecké práce. V těchto studiích Ribot zastává názor, že Já, ideje,
pocity atd. nejsou stálé a neměnné jednotky, ale odpovídají povaze vycházející
z více méně stabilních dynamických asociací, které představují elementární,
afektivní a intelektuální organické jednotky. Z této perspektivy Ribot poukazuje na
celou množinu nových souvislostí a přístupů k patologickým mentálním jevům. Ve
své práci zmiňuje pojem “rozkladu” osobnosti, kde navazuje na koncept Spencera, a
na Jacksonovu evolucionistickou neurologii (Bottéro, 2001; Ellenberger, 1970),
Dle svých slov tímto: „složil účet z blouznivých myšlenek nebo protichůdností Já
schopného odevzdat se nějakému impulsu, který současně zatracuje.” V tomto
ohledu, a nejen z hlediska historické skutečnosti, že Janet byl studentem
Charcotovým a Ribotovým, je Janet především Ribotův žák. Ribot navázal na
Charcotova pozorování typických okolností důležitých pro spuštění hysterickotraumatických paralýz a jejich experimentální reprodukce s použitím hypnotické
sugesce. Obdobná pozorování přinášejí později také práce Janeta, Bineta, Richeta a
dalších, a to především pokud jde o zkoumání hysterických anestezií, amnézie nebo
rozdvojení osobnosti navozené v somnambulním transu. Všechny tyto práce směřují
ke společnému výkladovému systému. Badatelé, kteří vycházejí z obecných
Ribotových pohledů, později tyto jevy chápou jako důsledek „částečných rozkladů“,
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chyb asociací, patologických rozštěpení (tj. disociace) vědomí a paměti (Bottéro,
2001; Ellenberger, 1970). Disociace v této době tj. kolem roku 1880, nepředstavuje
v medicíně běžně užívaný pojem. Slovo disociace se v tehdejší vědecké v literatuře
vyskytuje pouze v chemii. V přeneseném smyslu pak došlo k užití slova disociace
ve smyslu rozkladu psychického, kterým se během svých výzkumů zabývali lékaři
ze Salpetriere. Pod vlivem hypnotických obnubilací, pod vlivem traumatu,
v souvislosti s paralýzami, jak popisuje Charcot, nebo následkem psychického šoku,
bylo pozorováno, že dochází k rozkladu „Já“ na dílčí podjednotky, které dosahují
nezávislé existence, vymykající se vědomé reflexi subjektu (Bottéro, 2001).
Již během svých prvních prací Janet, podobně jako Richet, Charcot nebo Binet,
používá pojmu disociace. Později také používá termínu rozklad (či rozpad), který
převzal od Moreaua de Tours (Janet, 1889; Bottéro, 2001; Ellenberger, 1970). Od
Moreau de Tours (1804-1884) Janet přejímá koncept mentální desagregace a také
teorii o genetickém původu psychických poruch a rovněž pak teorii fixních
myšlenek. Na rozdíl od Janeta a jiných badatelů, kteří se zabývali disociativními
stavy a nevědomými procesy především u hysterických poruch, je Moreauovo
stěžejní dílo založeno na studiu disociativních procesů po použití hašiše. “Fixní
myšlenka”, říká Moreau , “nepřichází bezdůvodně. Je výsledkem hluboké, radikální
modifikace veškeré inteligence. Psychologie výrazně chybuje, když fixní myšlenku
zaměňuje za omyl” (Nerad, Neradová, 2005). Z hlediska etymologického je
zajímavé, že Moreau pro jeden a týž jev používá tři různá substantiva, disoluce,
dekompozice a desagregace. Janet se cítí nejvíce osloven slovem desagregace, které
později přejímá. Význam a původ těchto slov popisuje francouzský slovník Petit
Robert, takto:
Disoluce – sloveso pochází z roku 1190, substantivum z roku 1314, značí: rozložení
seskupení, organismu oddělením částí, které jej tvořily.
Dekompozice – sloveso pochází z roku 1541, substantivum z roku 1694, značí:
rozdělit na části.
Desagregace – sloveso pochází z roku 1798, substantivum z roku 1842 ,značí:
rozložit oddělením spojených částí, ale také zničit oddělením spojených částí
(Nerad, Neradová, 2005).
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Binet naproti tomu preferuje pojem disociace (Nerad, Neradová, 2005). Tento výraz
má, jak se později ukáže, velkou výhodu v tom, že vytváří souvztažnost
s asociativní psychologií, a nakonec u psychologů, včetně Janeta, pojem rozpad
(rozklad) také nahradí. Od roku 1890 používá pojem disociace rovněž William
James, který tento pojem zmiňuje ve svých „Základech psychologie“, jakožto
Janetův a Binetův rozhodující přínos k pochopení symptomů hysterie a
rozdvojeného vědomí. Tento pojem je též značně používán Breuerem a Freudem
v jejich slavné Studii o hysterii, Etudes sur l´ hysterie (Freud, Breuer, 1895).
Zajímavé je, že Freud raději překládá slovo “disociace” německým slovem
“Spaltung”, než slovem “Dissoziation”, které používá jen výjimečně. Když ale na
podnět Charcota předkládá ve francouzštině svou práci o hysterických paralýzách,
tak právě termín disociace se mnohokrát vrací do jeho rukopisu, aby charakterizoval
vlastnosti kortikálních paralýz (Bottéro, 2001; Ellenberger, 1970).
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Za zakladatele psychologie komplexů je považován Carl Gustav Jung. V roce 1900,
po ukončení studia medicíny, nastoupil jako asistent na univerzitní psychiatrické
klinice v Curychu. Působil zde pod vedením Eugena Bleulera jako výzkumný
pracovník a pracoval na teorii asociačního experimentu. Později jeho práce
umožnila propojení experimentální psychiatrie a tehdy vznikající psychoanalýzy
(Ellenberger, 1970; Bob, 2003). Původně se tato metoda používala s cílem
stanovení průměrné rychlosti a kvality reakce. Jung zjistil, že v těchto případech šlo
o méně významné výsledky v porovnání s novými možnostmi registrovat afektivně
zdůrazněné komplexy, které byly do té doby považovány pouze za chyby reakce
vyšetřovaného (Jung, 1970).
Asociační experiment spočívá ve volném řetězení asociací (Jung, 1973, 1992) a
uskutečňuje se tak, že se pokusné osobě předčítá připravený a pro tento účel určený
seznam slov. Úkolem vyšetřovaného je odpovědět prvním slovem, které ho
napadne. Jsou-li takto zadávaná slova emočně bezvýznamná, pokusná osoba na ně
má bez problému okamžitou odpověď. Je-li ale povaha slova taková, že vyvolává
16
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vzpomínku na nějaký emocionálně nabitý zážitek, pokusný subjekt má tendenci se
na nějakou dobu ponořit do svého vnitřního světa, dochází k odpoutání pozornosti
od vnější situace a odpověď, která následuje, trvá v čase o poznání déle. V takovéto
řadě slov lze pak vybrat ta, která měla prodlouženou reakční dobu a dopátrat se
určitých významových souvislostí (Bob, 2003). Jung ze svých poznatků
v návaznosti na předchozí badatele vyvodil, že při prodloužené odmlce dochází
k aktivaci nevědomého komplexu, psychické složky, která není zcela součástí
našeho vědomí a která nás vždy znovu překvapí, když se do našeho vědomí vynoří.
Jung je popisuje takto: ,,Komplexy nám kladou na jazyk právě to nesprávné slovo,
berou nám jméno zrovna té osoby, kterou bychom měli přestavit. Způsobují
dráždění ke kašli právě při nejhezčím pianu na koncertě, působí, že opozdilec,
snažící se o to být nenápadný, s bouchnutím zakopne o židli”( Jung, 1970).
Jung považuje disociaci osobnosti nejen za patologický proces (Jung, 1972a; Bob,
2003), ale vnímá disociabilitu psýché jako zásadní psychologický děj, který
umožňuje diferenciaci a specializaci psychických procesů. Umožňuje například
zaměření vůle k jednomu cíli, soustředění se na jednu věc spolu s vynecháním
ostatních, což za jistých okolností umožňuje rozvoj osobnosti (Jung, 1972c; Bob,
2003). Takto vzniklé útvary (komplexy) představují sdružení jistých obsahů paměti,
vzorce chování a emotivního náboje. Komplexy se vytvářejí na základě vrozených
dispozic, které spočívají ve vrozených vzorcích chování (pattern of behaviour) a
vrozených pořádajících faktorech, jež organizují psychické obsahy, představy a
fantazie do typických, pro přežití vhodných komplexních psychických struktur,
jejichž vnějším výrazem je již zmíněný vzorec chování. Jung sám si tuto skutečnost
poprvé uvědomil při studiu psychické regrese u schizofrenních pacientů, kde objevil
význačné paralely v mytologii a snové produkci (Jung, 1992; Bob, 2003). Tyto
dispozice ke vzniku komplexních psychických struktur pak později nazval
archetypy.
Komplexy mají vždy jistý stupeň autonomie a chovají se tak jako odštěpené části
psychiky. V případě přítomnosti takovéhoto komplexu závisí na míře jeho
autonomie a slučitelnosti s ostatními obsahy míra jeho fyziologického nebo
patologického působení. V případě patologického působení dochází ke snížení
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mentální úrovně - abaissement du niveau mental (Janet, 1889; Bob, 2003).
Základním

faktorem

etiologie

patologických

komplexů

jsou

především

traumatizující události, které tak vytvářejí traumatické obsahy paměti. Komplexy
tak vlastně vytvářejí alterované oblasti psychiky a jejich působením lze vysvětlit i
extrémní projevy, které se vyskytují u mnohočetné poruchy osobnosti, ale také u
dalších disociativních onemocnění. V souvislosti s teorií disociativního kontinua se
tyto mechanismy více či méně projevují u všech lidských jedinců (Bob, 2003;
2004).
Ve své studii o schizofrenii Jung popisuje zásadní rozdíl mezi disociací osobnosti
neurotika a psychotika: “Jak jsem zjistil, chová se schizofrenní pacient v průběhu
léčby stejně, jako neurotik. Má tytéž komplexy, tytéž vhledy a potřeby, ale ne tutéž
jistotu základů. Zatímco neurotik se může instinktivně spolehnout na to, že jeho
disociace osobnosti nikdy neztratí svůj systematický charakter, musí psychotik
počítat s možností, že jeho základna někde povolí, pak dojde k nezadržitelnému
rozkladu a jeho představy a pojmy mohou ztratit svoji soudržnost a své vztahy
k jiným i svou schopnost naladit se na jiné asociační sféry, respektive na okolí, čímž
se cítí ohrožen nepřemožitelným chaosem nahodilosti” (Jung, 1970).
Na rozdíl od Janeta opustil Sigmund Freud velice brzy teorii sexuální traumatizace,
coby příčiny hysterické symptomatologie, kterou zpočátku razil. Nikoli sexuální
traumata, nýbrž sexuální fantazie, pocházející z vlastních libidinózních zdrojů se
pro něj staly příčinou hysterie. Janet byl samozřejmě obeznámen s Freudovým
dílem, a z úryvku stati, který zde cituji, je patrný jeho vztah k počátkům
psychoanalýzy: ,,V té době, -tj. v roce 1885- přišel do Salpetriere cizí lékař, dr. S.
Freud (z Vídně), a zajímal se o mé studie. Zkonstatoval reálná fakta a publikoval
obdobná pozorování. Ve svých publikacích nejprve pozměnil terminologii, kterou
jsem použil. “Psychologickou analysu” změnil na psychoanalysu, psychologický
systém, pojmenování, které používám pro soubor skutečností, vztahujících se
k vědomí a k pohybům jak končetin, tak pohybům viscerálním a které zůstávají
propojeny, čímž vytvářejí traumatickou vzpomínku, změnil na “komplex”, zúžení
vědomí změnil na vytěsnění, psychologickou disociaci na katarzi. Ale hlavně
přetvořil klinické pozorování a přesně indikovaný a limitovaný terapeutický proces
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v enormní systém lékařské filosofie” (Nerad, Neradová, 2005).
Na dalších stránkách kritizuje Janet “podivné doktríny pansexualismu”, založené na
několika lékařských analýzách a kapitolu o psychoanalýze končí tímto proroctvím:
“Zajímavé je, že kořeny této psychoterapeutické metody se noří do francouzského
živočišného magnetismu. Psycho-analysa je dnes poslední inkarnací těchto praktik,
praktik jak magických, tak psychologických, které charakterizovaly magnetismus:
imaginaci, nepřítomnost kritiky, dobyvačné ambice, epidemický vývoj, boj proti
oficiální vládě. Pravděpodobně se jí dostane nespravedlivých ocenění a dočká se
úpadku. Ale, stejně jako magnetismus a hypnosa, sehraje velkou roli a bude
užitečným impulsem pro psychologické studie (Ellenberger, 1970; Nerad,
Neradová, 2005).
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VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ DISOCIACE
Vertikální disociací se rozumí fenomény, spadající pod změnu vědomí: disociativní
poruchy v psychiatrickém smyslu slova, trans, somnambulismus. V tomto modelu
existují současně, paralelně, vedle sebe dva, nebo více proudů vědomí (Nerad,
Neradová, 2005). Pokud si dotyčná osoba traumatickou událost nepamatuje, je
přesto trauma uchováno v alternativním proudu vědomí ve formě fixní myšlenky.
Poněkud nešťastně zvoleným pojmem horizontální disociace se dostáváme do zcela
jiné

kategorie,

kategorie

obranných

mechanismů,

založených

na

psychodynamických teoriích osobnosti. Shrnuto do jedné věty, pod horizontální
disociaci spadají mechanismy, mající za úkol neutralizovat těžko přijatelné a silně
negativně nabité pocity a emoce. Obranné mechanismy chrání ego proti pudovým
požadavkům, nárokům svědomí a proti zevnímu světu. Z historického hlediska hraje
rozdíl mezi vertikální a horizontální disociací závažnou roli. Odráží se, kromě
jiného, ve vztahu mezi Pierrem Janetem a Sigmundem Freudem. Pierre Janet zůstal
věrný své koncepci traumatického původu hysterických (disociativních) poruch,
která ale již velice záhy za jeho života byla zapomenuta. Teprve s nástupem
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ženského hnutí v sedmdesátých letech minulého století, s pozorností obrácenou na
sexuální zneužívání, incest, fyzické a emoční týrání a také s přihlédnutím
k traumatům pozorovaných u veteránů vietnamské války, byl Pierre Janet znovu
objeven (Nerad, Neradová, 2005; Ellenberger, 1970). Výrazný vliv na
znovuobjevení díla Pierra Janeta má nepochybně také E. R.
neodisociativní teorie.
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HYPNÓZA A HILGARDOVA NEODISOCIATIVNÍ TEORIE
Hypnóza se tradičně považuje za změněný stav vědomí. Pro změněný stav vědomí
v hluboké hypnóze se používá termínu trans, který znamená stav odpoutanosti od
okolí. Je dočasnou relativní indiferentností k reálným smyslovým podnětům (Shor,
1970). Tato změna vědomí souvisí s pojmem disociace, spočívající v oddělení
určitých procesů od hlavního proudu vědomé aktivity. Část duševní činnosti probíhá
mimo normální řídící funkce, není volně korigována a může být izolována od
obvyklého proudu myšlenek, pocitů a vzpomínek (Hilgard, 1974, 1986).
Weitzenhoffer (1962) vidí v disociaci podstatnou složku hypnózy. Disociaci
v hypnóze chápe jako selektivní zúžení vědomí, které vylučuje veškeré zdroje
podnětů kromě hypnotizéra. Zároveň znamená oddělení některých psychických
procesů od vědomí. Určitým modelem tohoto stavu je z psychopatologie známá
alterovaná, či mnohočetná osobnost.
Právě experimenty s hypnózou umožnily Hilgardovi potvrdit experimentálně
disociativní procesy v jeho neodisociativní teorii, kterou popisuje v práci “Toward
a Neodissociation Theory” (Hilgard, 1974, 1986). Podrobně zde propracoval
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charakteristiky změněného stavu vědomí v hypnóze. Na rozdíl od svých předchůdců
v devatenáctém století, při svých pokusech používal zdravé dobrovolníky. Dle
Hilgarda má vědomí dvě základní složky, poznávací a řídící. Obě se mohou
v hypnóze měnit. V poznávací složce může být zkresleno vnímání skutečnosti,
v řídící může dojít k předání řízení hypnotizérovi. Součástí řídící složky je kontrolní
funkce, která má opět poznávací úkoly. Hilgardovy pokusy v sedmdesátých letech
naznačují, že její část může být i v hluboké hypnóze uchována, a to opět
disociovaně, skrytě, odděleně i od hypnotického vědomí. Nazývá ji skrytý
pozorovatel (hidden observer). Podobný fenomén byl opakovaně pozorován při
hypnóze pacientů, a také u pacientů s diagnózou mnohočetné poruchy osobnosti
(Gabel, 1989; Salley, 1988; Bob, 2003), kde byl nazván vnitřním pomocníkem
(internal Self-helper). Mnozí autoři, například poukazují na skutečnost, že poznatky
z hypnózy i u zdravých jedinců potvrzují strukturu mnohočetné osobnosti (Gabel,
1989; Salley, 1988; Bob, 2003). Psychický systém tak lze chápat jako uspořádanou
hierarchii komplexů s různou měrou vzájemných vazeb (asociativních spojení mezi
nimi). Nejčastěji dominující komplex je možno nazvat v souladu s Jungem egokomplexem a je zřejmé, že je analogický hostitelské osobnosti, tedy té, která
v případě mnohočetné osobnosti ovládá tělo po většinu času (primární osobnost)
(Bob, 2004b; Boleloucký, 1986). Ostatní sekundární osobnosti odpovídají ostatním
komplexům. Odtud se jeví jako zřejmé, že mnohočetnou osobnost lze chápat jako
strukturální model disociativních procesů (Bob, 2004b).
Skrytý pozorovatel (hidden observer) pak odpovídá empirickému podkladu toho, co
Jung nazývá das Selbst, které pro něj představuje asociativní propojení
disociovaných komponent osobnosti (Bob, 2003). Podobně pak je možno chápat sen
jako asociativní symbolické prolínání informací mezi disociovanými elementy
osobnosti (Gabel, 1989; Salley, 1988; Bob, 2004b).
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HISTORICKÝ VZTAH MEZI PSYCHÓZOU A DISOCIACÍ
Pojmy disociace a schizofrenie představovaly z historického úhlu pohledu
synonyma, vzhledem k tomu, že Janetovu teorii patologické psychologie spočívající
v rozštěpení asociativních procesů použil Bleuler k přepracování dementia preacox
na schizofrenii. Bleuler prostřednictvím rozštěpení vysvětloval reakční kompenzace
psychiky v důsledku oslabených asociačních spojení, které vedou k roztříštěnosti
myšlenkových a afektivních procesů (Bottéro, 2001). Tyto významné poznatky
otevřely cestu k psychoterapeutickému přístupu u nejvážněji zasažených
psychiatrických pacientů. Schizofrenie, tak alespoň teoreticky, začala být chápána
jako důsledek psychologických příčin vedoucích k psychickému utrpení. Tato teorie
byla především oceněna ve Spojených státech, kde se Meyer a následně pak
Sullivan zaměřili na studium reaktivního a interpersonálního charakteru symptomů
schizofrenie z hlediska Bleulerových koncepcí, a chápali tak schizofrenii jako
důsledek obecné psychopatologické reakce (Bottéro, 2001).
Jedním z negativních aspektů této interpretace “dementia praecox” prostřednictvím
rozštěpení se však stal nedostatečně vymezený rozsah pojmu schizofrenie a jejího
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klinického použití. Z tohoto úhlu pohledu totiž mohly být obvykle definované
psychotické symptomy, považovány pouze za druhotné a podřadné a přítomnost
asociativního uvolnění stanovena jako dostačující k určení diagnózy s případným
odvoláním na latentní nebo simplexní schizofrenii.
Zkušenost v oblasti praktické klinické práce ukazuje, že diagnózy často představují
praktické provizorní kompromisy ve snaze systematizovat psychopatologické
projevy. Závisí jak na úrovni znalostí o patologii, tak na preferenci určitých způsobů
uvažování o psychopatologických jevech. Tváří v tvář reálnému problému nemoci
slouží především k tomu, aby ovlivnily určitý patologický způsob chování
prostřednictvím dostupných prostředků. Vlivem nových znalostí o patologii, a
vývojem léčebných metod, se pak také mění způsoby určování diagnózy a ani
schizofrenie tomuto pravidlu neunikla. S rozvojem používání neuroleptik a
antidepresiv, vyvstala celá řada otázek po jejich indikacích a kontraindikacích a tyto
poznatky zaujaly vědeckou a lékařskou veřejnost natolik, že psychosociální přístup
ke schizofrenii, se jevil v jisté době jako málo užitečný (Bottéro, 2001). Při
porovnání diagnostických metod v jednotlivých zemích bylo zjištěno, že se
diagnostika schizofrenie může z hlediska vymezujících kritérií výrazně lišit u týchž
pacientů a to podle toho, „jestli se léčili v Londýně nebo v New Yorku“ (Bottéro,
2001). Po tomto uvědomění, nakolik může určení farmakologické léčby spočívat na
křehkých základech nejednoznačně definovaných diagnostických vymezení,
vyvstala také otázka po přesnějších a ucelenějších diagnostických kritériích
schizofrenie (Bottéro, 2001). Symptom uvolnění asociací byl z tohoto praktického
farmakologického hlediska zjevně příliš málo specifický, než aby umožnil určit
dostatečně spolehlivou a stabilní diagnózu. Ačkoliv dnes už v žádné oficiální
diagnostické nomenklatuře není schizofrenie definována rozštěpením nebo
asociativním uvolněním (Bottéro, 2001), představuje znovuotevření tohoto tématu
s ohledem na nejnovější objevy v neuropsychologii a neuropsychiatrii perspektivní
a užitečný přístup zohledňující zejména psychosociální kořeny nemoci v souvislosti
se studiem vlivů traumatického stresu.
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Disociace jako porucha nebo alterace normálních integrovaných funkcí vědomí,
paměti nebo identity je v rozhodujícím počtu případů indukována traumatickou
událostí. Muže jít o expozici traumatu v dětství, často v důsledku týrání, i
s pozdějším rozvojem symptomů a to i po mnoha letech, či o zážitek traumatické
události v případě havárií, válek, živelných katastrof apod. K rozvoji symptomů
dezintegrace dochází často v návaznosti na posttraumatickou stresovou poruchu.
Následky, jaké mohou mít na psychiku tato traumata, jsou dány individuální
vrozenou odolností psychiky na tyto vlivy (Bob, 2003b; 2005). Typickými následky
jsou charakteristické změny v pojetí vlastní identity, jako jsou depersonalizace, dále
o změny v pojetí vnějšího světa, tj. derealizace a halucinatorní fenomény, a změny
paměti jako psychogenní amnézie, fugy a též mnohočetná porucha osobnosti
(Spiegel, Cardena, 1991).
Vliv traumatu na rozvoj disociace je doložen celou řadou studií. Například Chu a
Dill (1990) sledovali disociaci prostřednictvím škály disociativních zkušeností u 98
žen a shledali, že míra disociace mezi pacientkami, které dokládaly fyzické nebo
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emocionální týrání v dětství členy rodiny byla signifikantně vyšší než u ostatních
pacientek. Coons, Bowman a Pellow (1989) při studiu prevalence traumat v dětství i
v dospělosti

v klinické

populaci

zjistili,

že

100%

pacientů

s atypickými

disociativními onemocněními a 82% pacientů s diagnózou psychogenní amnézie
dokládalo sexuální, fyzické nebo verbální týrání či přezíravost v dětství a polovina
rovněž prožila významné trauma v dospělosti. Briere a Conte (1989) dokládají, že
59,6% z jejich vzorku 468 pacientů s doloženou historií sexuálního týrání v dětství
si nebyla schopna na toto týrání v různých okamžicích svého života vzpomenout.
Ačkoliv jsou tedy podklady o týrání v dětství důležitými faktory u četných
psychiatrických onemocnění, existuje rostoucí evidence o tom, že disociativní
symptomatologie představuje charakteristický a častý důsledek doloženého týrání
v dětství a zvláště pak týrání chronického charakteru. Vedle zmíněných
dlouhodobých reakcí byly též získány poznatky o okamžitých reakcích na
traumatickou událost. Například Noyes a Kletti (1977) popisují případ, kdy 101
účastníků prožilo život ohrožující nebezpečí. Z tohoto počtu mělo 72% pocity
změněného vnímání reality a dále změny vnímání času, 57% z nich dokládalo
automatické pohyby, 56% ztrátu emocí, 52% pocity oddělení od světa nebo 34% od
svého těla (detachment) a 30% prožívalo derealizace. Podobně Madakasira a
O’Brien (1987) na základě interview s 279 účastníky série tornád, které vedly
k usmrcení 9 lidí a více než 150 se zranilo, doložili, že 57% z nich prožilo ztrátu
vazby (detachment), 45% vymizení zájmu o okolí a 35% vymizení libida. Další
podobné studie dokládají, že simultánně nebo následně v souvislosti s traumatickou
událostí asi 25-50% lidí prožívá oddělení od jejich psychického nebo tělesného já
nebo od společenského či materiálního světa, a že toto oddělení (detachment) nebo
popření (denial) zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího vývoje posttraumatické
stresové poruchy (Spiegel, Cardena, 1991).
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DISOCIATIVNÍ PROCESY A JEJICH MĚŘENÍ
Prvními, kdo sestavil dotazník, který by kvalitativně měřil disociativní procesy
psýché byli v roce 1986 Bernsteinová a Putnam (1986). Dotazník se nazývá
Dissociative Experiences Scale (DES), do češtiny se překládá jako Škála
disociativních zkušeností (Bob, 2004b) a v našich podmínkách byl již úspěšně
používán (Faber et al., 2001; Bob et al., 2005). Umožňuje měřit celou škálu
disociativních procesů od běžné disociace, přítomné u normální populace, až po
patologickou disociaci u různých typů duševních onemocnění. Úplné znění tohoto
dotazníku je přiloženo v příloze.
Frekvenci dotazované zkušenosti zaznamenává vyšetřovaný na 100 mm dlouhé
škále a aritmetický průměr z takto zodpovězených otázek (celkem 28) představuje
DES skóre. Mezní skóre pro diagnostiku disociativního onemocnění je větší nebo
rovno 25. Dotazované zkušenosti jsou zaměřeny především na zjišťování
následujících skupin symptomů: depersonalizace a derealizace, amnézie a poruchy
pozornosti, absorbce a imaginativní pohlcení a nakonec amnézie spojená s distorzí
reality. Reliabilita a validita dotazníku byla opakovaně potvrzena a také bylo touto
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cestou potvrzeno předpokládané kontinuum disociativních zkušeností (Riley, 1988;
Pribor et al., 1993; Warshaw et al., 1993; Nijenhuis et al., 1996, 1997). Rovněž pak
bylo potvrzeno, že disociace se podílí jako etiopatogenetická komponenta u
některých dalších psychických onemocnění, které nenáležejí do definované skupiny
F44 (Bernstein, Putnam, 1986).
Vedle

toho,

že

existují

významné

disociativní

komponenty u

různých

psychiatrických syndromů, existují také poznatky o tom, že okolo 15% (Saxe et al.,
1993; Horen et al., 1995) všech psychiatrických pacientů dosahuje DES skóre větší
než 25, což představuje kriterium pro disociativní onemocnění. Některé další studie
týkající se prevalence disociativních onemocnění v psychiatrické populaci uvádějí
prevalenci okolo 8% (Friedl, Draijer, 2000), některé jiné pak o i něco vyšší než 15%
(Tutkun et al., 1998; Gast et al., 2001; Draijer, Langeland, 1999), přičemž evropské
studie vykazují zpravidla nižší prevalenci (okolo 8%) než je tomu u studií z USA
nebo Kanady (Friedl, Draijer, 2000). Pravděpodobně tedy dosti značné procento
pacientů trpí disociativními onemocněními a to často v případech, kdy toto
onemocnění u nich není vůbec identifikováno a diagnostikováno. K tomu se ještě
druží často zdůrazňované riziko farmakorezistence, které je poměrně typické pro
disociativní onemocnění a posttraumatickou stresovou poruchu (Bob, 2005).
Median DES skóre zjištěný u normy a některých psychiatrických diagnóz je
následující: normální dospělé osoby 4,38; alkoholici 4,72; fobie 6,04; agorafobie
7,41; schizofrenici 20,63; posttraumatický stres 31,25; mnohočetná osobnost 57,06
(Bob, 2005).
Vedle disociativních symptomů psychických se vyskytují také symptomy somatické
(Nijenhuis et al., 1996,1997). Představují alterace vnímání bolesti (analgezie,
kinestetická anestézie) nebo přímo některé bolestivé symptomy, dále pak tyto
symptomy znamenají různé percepční alterace, motorickou inhibici, ztrátu
motorické kontroly, gastrointestinální symptomy a jiné. Pro sledování těchto
symptomů

byl

somatoformních

vytvořen

dotazník,

disociativních

který

symptomů

umožňuje

kvantitativní

(Somatoform

měření

Dissociation

Questionnaire- SDQ-20) (Nijenhuis et al., 1996,1997; Bob, 2005), který je rovněž
schopen rozlišovat mezi jednotlivými diagnostickými kategoriemi (Nijenhuis et al.,
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1999). Dotazník též vykazuje velmi vysokou korelaci ve vztahu k jiným způsobům
měření disociace (Nijenhuis et al.,1997). Vedle těchto zmíněných nástrojů měření
existují ještě další diagnostické nástroje, například Seznam traumatických
symptomů TSC-40 (Trauma Symptom Checklist) (Briere, 1996), což je dotazník o
40 položkách, který je zaměřen na výzkum dětských traumat. Vedle celkového
skóre poskytuje ještě dílčí podškály zaměřené na sledování disociace, anxiety,
deprese, indexu traumat sexuálního týrání (SATI), spánkových poruch a sexuálních
problémů.
Dalšími možnými nástroji měření disociace jsou: Dotazník disociativních
zkušeností QED (Riley, 1988), který představuje dvacetipoložkový disociativní
dotazník, disociativní dotazník DIS-Q, dotazník o 63 položkách, který vykazuje
velmi významné korelace s DES a SDQ-20 (Nijenhuis et al., 1996, 1997), dále pak
strukturované interview pro disociativní onemocnění DDIS (Dissociative Disorders
Interview Schedule) (Ross et al., 1989). Strukturované interview představuje celkem
131 položek rozdělených do 16 oddílů, které mají buď obecný informační charakter,
nebo přímo slouží účelům diferenciální diagnostiky. Jsou to například následující
skupiny symptomů: A) somatické komplikace, historie somatických onemocnění
umožňuje odlišit mnohočetnou poruchu osobnosti (dále jen MPO) od schizofrenie,
poruch příjmu potravy (dále jen PPP) a kontrolních subjektů, ale ne od panické
poruchy B) zneužívání léků nebo jiných návykových látek umožňuje diferencovat
MPO od schizofrenie, PPP, panických poruch a kontrol C) závažné depresivní
epizody, neumožňují diskriminovat MPO od ostatních diagnostických skupin
D) Schneiderovy symptomy prvního řádu, umožňují pozitivní diskriminaci MPO od
všech testovaných skupin s výjimkou schizofrenie.
Následují další oddíly jako například zážitky týrání z dětství, psychogenní amnézie,
psychogenní fuga, hraniční poruchy osobnosti a další.
Jak bylo výše zmíněno, v zahraničí publikované práce udávají poznatky o tom, že
okolo 15% (Saxe et al., 1993; Horen et al., 1995) všech psychiatrických pacientů
splňuje kriteria pro disociativní onemocnění, což řádově potvrzují i některé další
studie týkající se prevalence disociativních onemocnění v psychiatrické populaci a
uvádějí prevalenci okolo 8% (Friedl, Draijer, 2000). Jiné pak, jak bylo zmíněno,
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uvádějí i prevalenci o něco vyšší než 15% (Tutkun et al., 1998, Gast et al., 2001,
Draijer, Langeland, 1999), přičemž evropské studie vykazují zpravidla nižší
prevalenci (okolo 8%) než je tomu u studií z USA, nebo Kanady (Friedl, Draijer,
2000). Zřejmě tedy velký počet pacientů trpí disociativními onemocněními a to
často v případech, kdy toto onemocnění u nich není diagnostikováno a není proto
nasazena odpovídající terapie (Bob, 2005).
Nejčastěji používaný dotazník, Škála disociativních zkušeností (DES), vychází
z koncepce disociativního kontinua, od obecných projevů disociace v každodenním
životě u normální populace, až po výrazné disociativní psychopatologické stavy,
jakými je například mnohočetná osobnost. Umožňuje testování podílu disociace na
symptomech různých psychiatrických onemocnění a na sledování pacientů
s výrazným majoritním podílem disociativní psychopatologie, u kterých docházelo
v minulosti často k diagnostickému pochybení což mělo za následek neefektivní
léčbu těchto pacientů. Provedení dotazníku umožňuje jeho použití i pro rozsáhlé
statistické výzkumy (Bob, 2005).
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VZTAH MEZI SCHIZOFRENIÍ A EPILEPSIÍ
Jako první se biologickým antagonismem mezi epilepsií a psychózou zabýval
maďarský vědec a klinik László von Meduna (Meduna, 1934; Wolf, Trimble, 1985;
Bob, 2005). L. Meduna se narodil v roce 1896 a po studiích se stala nejprve oblastí
jeho zájmu anatomie mozku, potom však v roce 1927 vstoupil na půdu psychiatrie
jako žák profesora Schafera. V době publikace svých nejvýznamnějších prací o
biologickém antagonismu působil jako vedoucí lékař Královského maďarského
duševního a nervového azylu v Budapešti. Zabýval se zde studiem experimentální
epilepsie a odtud pochází jeho první poznatky, které dokládají, že vztah mezi
epileptickými

záchvaty

a

psychotickými

projevy

výrazně

překračuje

pravděpodobnost náhodného jevu a ve svých vývodech se opírá i o práce jiných
autorů (Wolf, Trimble, 1985). Například Steiner a Strauss (Wolf, Trimble, 1985;
Bob, 2005) dokládají na případech 6 000 schizofrenních pacientů, že typické
epileptické záchvaty jsou v těchto případech velmi vzácné. Ve své práci z roku 1935
(Meduna, 1934) dokládá studii 176 pacientů, z nichž 95 trpělo epilepsií, přičemž u
nich byly současně přítomny epileptické i psychotické příznaky. Meduna tak
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potvrzuje, že jde vedle antagonismu v některých případech také o kombinaci
(synergismus) mezi epilepsií a psychózou. Ve své terapeutické praxi při léčbě
schizofrenie využíval konvulzní medikace např. camphor (kafr) nebo penetrazol
(kardiazol), které vedly v četném počtu případů k produkci záchvatů a tím ke
zmírnění schizofrenní symptomatologie (Bob, 2005).
Následující diskuse Medunových studií iniciovaly vývoj konvulzivní terapie
v psychiatrii. Vlastní problém vztahu epilepsie - psychóza však na nějakou dobu
mizí ze scény vědeckého bádání a to až do počátku padesátých let, kdy Heinrich
Landolt, ředitel švýcarského azylu pro epileptické pacienty v Curychu, již za použití
elektroencefalografických metod přichází se svými poznatky o forsírované
normalizaci (Wolf, Trimble, 1985; Landolt, 1953). Termín forsírovaná normalizace
zavedl pro označení reakce organismu, kterou se mozek brání proti patologickým
epileptiformním procesům (Wolf, Trimble, 1985). Tato reakce může být spontánní
nebo jako důsledek antikonvulzní medikace. Landolt nejprve studoval forsírovanou
normalizaci u temporální epilepsie a posléze pak u fokálních kortikálních
epileptických záchvatů. V roce 1954 použil sukcinimidové medikace i u
generalizovaných epilepsií typu petit mal a u stavů zastřeného vědomí (twilight
states), které nevedou k bezvědomí, ale pouze k některým kvalitativním změnám
mentálního stavu, který je disociovaný od normálního stavu vědomí subjektu a
odpovídá Janetovu snížení mentální úrovně „abaissement du niveau mental“ (Bob,
2005). Tyto změny jsou často nerozlišitelné od schizofrenních symptomů. Klinicky
se forsírovaná normalizace obvykle pojí se zmizením nebo alespoň se zmírněním
epileptických výbojů v EEG, což zlepšuje možnost kontroly záchvatů, na druhou
stranu ale dochází ke vzniku komplikací psychiatrických, například výskyt
halucinací a podobně. Zatímco termín forsírovaná normalizace je často spojován
s EEG fenomény a v tomto kontextu také vznikl, existuje vedle něj také pojem
alternativní psychóza, který zavedl Tellenbach v roce 1965 (Wolf, Trimble, 1985).
Tento termín v některých případech implikuje, že zastavení záchvatů neznamená
vyléčení nebo inaktivitu patologického stavu. Naopak mnohé práce poukazují na
skutečnost, že u těchto psychóz dochází k subkortikálním epileptickým výbojům
(Wolf, Trimble, 1985, Wieser, 1979). Heath (1962) pak poukazuje na to, že na
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úrovni subkortikálních struktur jsou nerozlišitelné právě probíhající psychotické
epizody např. schizofrenní halucinace a právě probíhající epileptický záchvat a tyto
poznatky dokládají i jiní autoři např. Libiger (1991), Monroe (1982) nebo Walter
(1944), kteří rovněž uvádějí, že akutní manifestace schizofrenní patologie je
doprovázena subkortikálními hroty. Vybavení epileptického záchvatu jako důsledku
elektrokonvulze (Hanzlíček, 1979; Bob, 2005) nebo jiných šokových metod má
pozitivní dopad na průběh psychotických symptomů například u schizofrenie nebo
deprese. Tyto jevy pak potvrzují efekty forsírované normalizace i v případech
“čistých” psychóz a poukazují tak na principiální dualitu a komplementaritu
epileptických a psychotických symptomů (Bob, 2005). Efekty forsírované
normalizace

se

také

v mnohých

případech

vyskytují

v souvislosti

s neurochirurgickým zákrokem, jehož cílem byla inaktivace epileptického ložiska
např. (Mace, Trimble, 1991). Někteří autoři pak poukazují na skutečnost, že
rozněcování (kindling) v mesolimbickém dopaminergním systému vykazuje vztah
reciprocity k podobné EEG aktivitě v temporálním neokortexu u pacientů
s temporální epilepsií (Pakalnis et al., 1988; Bob, 2005).
Podobným způsobem uvažuje, jak bylo výše zmíněno, již v době před vznikem
prvních Freudových prací také zakladatel teorie disociace Pierre Janet ve studiu
psychologických automatismů (Ellenberger, 1970; Janet, 1889; Havens, 1966; van
der Hart, Friedman, 1989; Bob, 2005). V případech jak částečných tak úplných
automatismů hrají podle Janeta roli systémy nevědomých fixních idejí a jejich
funkcí, které vylučují vědomou kontrolu a percepci. Janet také popsal různé formy
somnambulismu, které tvoří abnormální stavy vědomí s vlastní pamětí, na něž má
subjekt v normálním stavu amnézii. Důležitým momentem je pro všechny tyto
popsané stavy snížení mentální úrovně (abaissement du niveau mental). Janet takto
vlastně vytváří jednotnou teorii psychopatologické symptomatologie. Měření
disociace i v rámci širších statistických výzkumů pak potvrzuje, že disociace hraje
významnou roli v řadě psychiatrických onemocnění a potvrzuje existenci
disociativního kontinua od běžné disociace u normální populace až po patologickou
disociaci u různých psychiatrických onemocnění (Bob, 2005).
Disociativní procesy se tak na základě těchto poznatků ukazují jako děje, které
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umožňují vzájemné konverze, například v případě epilepsie a psychóz, o čemž
svědčí fenomén forsírované normalizace. Na základě těchto skutečností, spolu
s výsledky studií, kde u značného počtu psychotiků byla v hlubinných strukturách
mozku nalezena epileptická ložiska, formuloval Faber svou diagnostickou kategorii
epileptózy (Faber et al., 1995; Faber, Vladyka, 1994; Faber, Bob, 2001; Bob, 2005).
Epileptózu pak lze pojímat jako specifický druh epilepsie (především parciální
temporální) na jejímž etiopatogenetickém procesu se podílí nejen anatomicky a
fyziologicky patrný epileptický fokus, ale i dynamické trauma a geneticky daná
hypersenzitivní osobnost. Uvedené fyzické, psychické a genetické příčiny vedou ke
komplexnímu klinickému obrazu, kterému klinicky dominují komplexní parciální
epileptické paroxysmy, které mohou být často nerozlišitelné nebo jen velmi obtížně
odlišitelné od klinicky manifestované schizofrenní poruchy (v angličtině takzvaná
schizophrenia-like psychosis), provokovatelné nejen biologickými (deprivace
spánku, alkohol, drogy, fotostimulace, endokrinní změny atd.), ale i psychickými
podněty (úzkost, rozčilení atd.). Dalším dominantním syndromem jsou ataky nebo
prolongované záchvaty dysforie, anxiety, panického děsu atd. Někdy se mohou oba
výsledné dominantní syndromy (například simplexní epileptický záchvat a dysforie)
vzájemně provokovat a tak vyvolává jeden syndrom druhý a naopak (Faber, Bob,
2001; Bob, 2005).

35

KINDLING A TRAUMATICKÁ DISOCIACE U PSYCHIATRICKÝCH
ONEMOCNĚNÍ

KINDLING A TRAUMATICKÁ DISOCIACE U
PSYCHIATRICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
Již historické poznatky o forsírované normalizaci, alternativní psychóze a koncept
takzvané epileptické psychózy iniciovaly zájem o studium neuropsychiatrických
procesů. Nejvýznamnějším vědeckým nálezem, který slouží jako hypotéza pro
vysvětlení těchto jevů je pojem kindlingu (Bob, 2005). Kindling představuje
opakování subkonvulzivních elektrických stimulů, které mohou indukovat snížený
práh pro záchvaty a mohou vést k progresivnímu epileptickému stavu (Bob, 2005).
Ačkoliv je tento model dobře rozpracován u zvířat, není v současnosti zcela zřejmé
zda kindling odpovídá také lidské epileptogenezi (Jensen a Baram, 2000, Walker et
al., 2002). Již starší literatura dokládá některé důvody pro použití kindlingu jako
modelu epileptogeneze v případě fokální limbické epilepsie nebo sekundárně
generalizovaných komplexních parciálních záchvatů u člověka (Adamec, 1990;
Albright and Burnham, 1980; Loscher et al., 1986; Bob, 2005). Toto pojetí
podporují nálezy, kdy opakovaná elektrická stimulace v lidském hipokampu vedla
k výskytu epilepsie, která nebyla

před tímto experimentem a existují
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také doložené případy kindlingu v thalamu (Adamec, 1990; Sramka et al., 1977).
Dalším důvodem pro mechanismus kindlingu je evidence, že časově závislé šíření
epileptické excitability se vyskytuje nezávisle na patologii tkáně jako důsledku
organického poškození (Adamec, 1990). Podle některých nálezů poškození vytváří
“kindlingový” stimulus, který vede k záchvatům, což je v souladu s pozorovaným
zpožděním mezi traumatem a počátkem záchvatů (Adamec, 1990). Tyto poznatky
podporuje také úspěšná profylaktická antikonvulzní léčba následující po traumatu
hlavy s neurologickými znaky mozkového poškození, které redukují incidenci
vývoje epilepsie (Adamec, 1990; Servit, Musil 1981; Bob, 2005).
Kindling

může

být

také

použit

z obecného

hlediska

pro

vysvětlování

psychopatologie jako důsledku poruch limbických funkcí. Již ve starší literatuře
byla uvažována role kindlingu u manio-depresivní psychózy a při studiu vlivu
karbamazepinu na náladu byl studován jeho antikonvulzivní a “antikindlingový”
efekt (Dalby, 1975; Bob, 2005). To odpovídá antikonvulzivnímu efektu
karbamazepinu u komplexních parciálních záchvatů a také jeho vlivu na náladu u
těchto pacientů. Tyto skutečnosti vedou k pojetí, že efektivita karbamazepinu při
léčbě manio-depresivních poruch u neepileptiků je důsledkem jeho limbických
antikonvulzivních vlastností, což skýtá naději na porozumění limbickému
neuronálnímu mechanismu, který může vést k manio-depresivním poruchám
(Adamec, 1990; Dalby, 1975). Podobné výsledky dává také dopaminergní hypotéza
schizofrenie,

která

ukazuje

schizofrenní

symptomy

jako

důsledky

hyperdopaminergního kindlingu v mesolimbickém dopaminergním systému
(Adamec, 1990). Některé nálezy také poukazují na efekt limbických záchvatů na
dopaminergní funkce (Adamec, 1990) a byl také studován vztah reciprocity mezi
kindlingem v mesolimbickém dopaminergním systému a podobnou EEG aktivitou v
temporálním neokortexu u pacientů s temporální epilepsií ve vztahu k fenoménům
forsírované normalizace (Pakalnis et al., 1988; Bob, 2005).
Také podle moderního neurovývojového výzkumu představuje kindling relevantní
fenomén pro studium neuropsychiatrických mechanismů epileptogeneze. Podle
stávajících poznatků bylo potvrzeno, že traumatické vlivy jako například perinatální
hypoxie,

hypertermie

a

další

traumata působící na mozek zejména
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v prvních obdobích života mají dlouhotrvající vliv na emocionální, behaviorální,
kognitivní, sociální a fyziologické funkce (Bob, 2004, Corcoran et al., 2003, Heim
et al., 2000, Ito et al., 1993, Morrison et al., 2003, Read et al., 2001, Teicher et al.,
2003). Tyto traumatické vlivy mohou indukovat hyperexcitabilní stav spojený se
sníženým prahem pro záchvaty, který může vést k latentnímu epileptogennímu
procesu nebo vyústit v epilepsii. Tyto procesy mohou být v případě epilepsie u
zvířat modelovány na principu kindlingu. Model kindlingu byl také navržen jako
vysvětlení pro jevy, které se podobají epilepsii v případě opakovaného traumatu a
stresu v důsledku týrání dětí (Post et al., 1995, Teicher et al., 2003; Bob, 2005).
Tento hypotetický vztah mezi traumatickým stresem a epilepsii podobnými procesy
je v souladu s nálezy četných a neobvyklých EEG abnormalit bez obvyklých
epileptických záchvatů u pacientů s disociativním onemocněním, v jejichž
anamnéze je týrání v dětství (Benson et al., 1986, Bob, 2003b, Coons et al., 1989,
Ito et al., 1993, Mesulam, 1981, Schenk a Bear, 1981, Spiegel, 1991, Teicher et al.,
1993, Teicher et al., 2003). Další důkaz představuje skutečnost, že u některých
psychiatrických pacientů, často bez zjevných EEG abnormalit, byly pozorovány
psychosenzorické symptomy epileptogenní povahy (tzv. complex partial seizurelike symptoms- CPSS). Tyto symptomy jsou součástí komplexní parciální epilepsie,
ale mohou se projevovat také bez zjevných motorických záchvatů (Hines et al.,
1995, Jampala et al., 1992, Roberts et al., 1992; Bob, 2003b). Mezi typické
symptomy náležejí mezery v paměti, přechodná zmatenost, iritabilita, projevy
afázie, intruze, parasomnie, dále pak olfaktorické či gustatorní halucinace, vizuální
či sluchové iluze (například jiskření nebo zvonění zvonku), parestézie, anestézie,
bolesti hlavy s nauzeou, rinitida, abdominální vjemy, fotofobie, projevy deja vu
nebo jamais vu a také prudké změny nálady (Hines et al., 1995, Roberts et al., 1992,
Roberts, 1999; Bob, 2003b). Výrazný výskyt těchto symptomů je charakteristický
pro onemocnění tzv. epileptického spektra (Epilepsy Spectrum Disorder- ESD)
(Hines et al., 1995, Jampala et al., 1992, Roberts et al., 1992; Bob, 2003b). Ačkoliv
projevy ESD a pozitivní odpověď na antikonvulziva pozorovaná u většiny těchto
pacientů ukazuje na subklinickou elektrofyziologickou dysfunkci, chybí zde ale
často spolehlivá nebehaviorální

evidence mozkové dysfunkce (tj.
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EEG), která může mít za následek nezachycení jejich neurologické povahy (Hines
et al., 1995, Roberts et al., 1992; Bob, 2003b). U těchto pacientů byla také zjištěna
zvýšená senzitivita na rodičovský vliv a disociativní tendence v souvislosti s
týráním v dětství a dalšími traumatickými událostmi (Roberts, 1993, Bob et al.,
2005; Bob, 2003b). Zobrazovací studie opakovaně prokázaly u traumatizovaných
pacientů s disociativním onemocněním strukturální mozkové změny, například
hipokampální abnormality (Bremner et al., 1995, Post et al., 1995, Teicher et al.,
2003).
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TRAUMATICKÁ DISOCIACE, PORUCHY EPILEPTICKÉHO
SPEKTRA A SCHIZOFRENIE
Role vlivu traumatu u schizofrenie je doložena některými studiemi, kdy je stres
zároveň označován za důležitý faktor ovlivňující rozvoj schizofrenního onemocnění
(Boksa et al., 2003; Corcoran et al., 2003). Patologický vliv traumatického stresu je
úzce svázán s vulnerabilitou nervové tkáně (zejména v hipokampu), s genetickými
faktory a perinatálním poškozením. Perinatální poškození má stejně jako pozdější
traumatický stres trvalé následky a hraje důležitou roli v etiologii schizofrenie
(Lipska et al., 1995; van Erp et al., 2002). Zvířecí modely ukazují, že již menší
obstetrické komplikace mohou ovlivnit způsob, jakým stres působí na dopaminergní
receptory u dospělých potkanů a tyto nálezy se shodují s poznatky, které poukazují
na stres jako na faktor rozvíjející schizofrenní onemocnění (Boksa et al., 2003;
Corcoran et al., 2003). Podle modelu stresové prédispozice (diathesis stress model)
mohou stresory zhoršit příznaky, ale netvoří příčinné faktory. Tento model
odpovídá poznatkům, že relativní vulnerabilita u pacientů postižených schizofrenií
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je spojena se zvýšenou citlivostí vůči stresorům (Walker, Diforio, 1997).
Podle neurovývojového výzkumu mají traumatické události, jako zneužívání
v dětství nebo zanedbání péče v prvních letech života, často dlouhodobý dopad na
emocionální, behaviorální, kognitivní, sociální a fyziologické funkce (Corcoran et
al., 2003; Morrison et al., 2003; Teicher et al., 2003; Read et al., 2001). Traumatická
poškození mohou vyvolávat hyperexcitabilní stavy spojené se sníženou tolerancí
k záchvatům a mohou vést k latentním epileptogenním procesům, nebo se mohou
rozvinout v epilepsii. Tyto procesy byly ověřovány na zvířatech experimentálním
rozněcováním

epilepsie

(kindling).

Kindling

představuje

opakování

subkonvulzivních elektrických impulsů, které mohou přivodit snížený práh
k záchvatům a mohou vyústit ve vyvíjející se epileptický stav. Ačkoliv byl tento
model velmi podrobně rozpracován na zvířatech, není v této chvíli jisté, zda
kindling skutečně odpovídá etiopatogenezi epilepsie u lidí (Jensen et al., 2000;
Walker et al., 2002). Model kindlingu byl také navržen jako vysvětlení symptomů
podobných epilepsii, které jsou vázány k opakovaným traumatům a stresu jako např.
zneužívání v dětství (Teicher et al., 2003; Post et al., 1995; Putnam 1997). Tuto
teorii podporují důkazy o případech některých psychiatrických pacientů, u kterých
byly pozorovány psychosenzorické příznaky epileptogenní povahy (příznaky
podobné komplexním parciálním záchvatům- CPSS), často bez zřejmých EEG
abnormalit. Tyto příznaky jsou obvykle charakteristickým projevem epilepsie
temporálního laloku, ale mohou se náhle objevit i bez patrných záchvatů
u takzvaných poruch epileptického spektra (Roberts et al., 1992, 1999; Hines et al.,
1995; Jampala et al., 1992). Typickými a charakteristickými příznaky jsou výpadky
paměti, zmatenost, upřeného zírání, občasná podrážděnost, občasná afázie, jamais
vu, čichové halucinace, chuťové halucinace, vizuální halucinace (např. jiskření),
parestézie, znecitlivění, sluchové halucinace (např. zvonění telefonu), bolesti hlavy
s nevolností nebo s fotofobií, náhlé změny nálady, déja vu, cizí (vkládané)
myšlenky a poruchy spánku (Roberts et al., 1992, 1999; Hines et al., 1995). Velká
část těchto příznaků je charakteristická pro takzvanou poruchu epileptického spektra
(ESD). Ačkoliv fenomenologie ESD a pozitivní klinická reakce na antikonvulziva,
pozorovaná

u

většiny

ESD

pacientů
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přítomnost

subklinické

elektrofyziologické

dysfunkce,

nedostatek

jasných

nebehaviorálních důkazů poruchy CNS (to znamená EEG) může zakrývat základní
neurologickou povahu ESD (Roberts et al., 1992, 1999; Hines et al., 1995). Na
straně druhé jsou tyto symptomy, projevující se podobně jako epilepsie, zmiňovány
v úzké souvislosti se zvýšenou citlivostí na rodičovský vliv a disociativními
tendencemi, které jsou spojeny se zneužíváním v dětství a dalšími traumatickými
událostmi (Roberts, 1993). Reakce organizmu na traumatický stres se projevuje ve
dvou hlavních formách. První zahrnuje poruchy autoregulačních systémů, jako je
hypotalamo-hypofýzo-adrenální

osa

(HPA),

které

vyúsťují

v hyperarousal,

tachykardii a další symptomy lability autonomního nervového systému (Read et al.,
2001). Druhá forma reakce na stres zahrnuje disociativní příznaky. Hlavním
charakteristickým znakem disociace je prolomení nebo rozštěpení duševní jednoty
převážně jako důsledek prožitého traumatického stresu (Read et al., 2001; Zahn et
al., 1997). Disociace představuje zvláštní formu vědomí, ve kterém jsou události
běžně spolu související odděleny jedna od druhé (Li et al., 1992). Podle moderní
definice představuje disociace poruchu nebo změnu v integračních funkcích
identity, paměti nebo vědomí a vede také k charakteristickým somatoformním
příznakům (American Psychiatric Association, 1994; World Health Organization,
1993; Nijenhuis et al, 1996). Historie studia disociace začala v druhé polovině
devatenáctého století zejména v pracích Pierra Janeta, který rozpracoval koncept
disociace ve své práci “Psychologické automatismy”, kde popsal psychopatologické
jevy během hysterie, hypnózy, stavech transu či posedlosti (van der Hart et al.,
1989; Bob, 2003). Tytéž aspekty kognitivní patologie byly zdůrazněny také
v Bleulerově pojetí schizofrenie, úzce spřízněném s Janetovým konceptem
disociace. Bleuler rovněž chápal schizofrenní poruchy jako důsledek rozštěpení
(Bleuler, 1924; Bottero, 2001; Rosenbaum, 1980; Scharfetter, 1998). Ve své
učebnici psychiatrie Bleuler napsal (Bleuler, 1924): ”Uspořádání různých osobností,
z nichž jedna následuje druhou, nenalézáme výlučně u hysterie. Podobným
způsobem schizofrenie vytváří různé osobnosti existující vedle sebe.”. Tvorba
osobností u mnohočetné osobnosti je podle Bleulera (Bleuler, 1924; Rosenbaum,
1980)

podobná

jako

štěpení

osobnosti
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důsledek disociativních mechanizmů, vlivem zneužívání nebo traumatických
zážitků z dětství. Skupina schizofrenií, zavedená Bleurelem v roce 1911, nahradila
Kraepelinův pojem dementia praecox a vymezila nový způsob chápání této nemoci.
Přehled z Index Medicus, mezi lety 1903 až do znovuoživení zájmu o mnohočetnou
osobnost v roce 1978, ukazuje dramatický pokles počtu doložených případů
mnohočetné osobnosti, což naznačuje, že mnoho pacientů s mnohočetnou osobností
bylo diagnostikováno a léčeno jako pacienti trpící schizofrenií. To odpovídá
zjištění, že značný počet pacientů s mnohočetnou poruchou osobnosti mělo
předchozí diagnózu schizofrenie (Rosenbaum, 1980). Tento úzký vztah mezi
schizofrenií a disociativními poruchami je klinicky důležitý vzhledem k přítomnosti
pozitivních příznaků schizofrenie u pacientů s mnohočetnou poruchou osobnosti,
kteří vykazují více pozitivních příznaků schizofrenie, než pacienti, u nichž byla
schizofrenie diagnostikována (Ellason et al., 1995). Tato zjištění, jak historická tak i
nedávná, dala vznik hypotéze, že u schizofrenie spolu úzce souvisí traumatický stres
a disociace (Gláslová et al., 2004). Z toho vyplývá i úzký vztah mezi důležitými
etiologickými faktory u schizofrenie, jako je zvýšená hladina stresu, trauma a
zvýšená disociace. Druhá hypotéza tvrdí, že trauma, stres a disociace u schizofrenie
úzce souvisí s fenomény symptomů projevujících se jako epilepsie, které se mohou
vyvinout z opakovaného traumatu, a jsou spojeny s příznaky obdobnými
komplexním parciálním záchvatům (CPSS). Toto teoretické spojení mezi
traumatickým stresem, disociací a fenomény symptomů projevujících se jako
epilepsie odpovídá častým abnormálním EEG nálezům, které nejsou doprovázeny
typickými epileptickými záchvaty u pacientů s disociativními poruchami, kteří byli
v dětství oběťmi týrání (Teicher et al., 2003; Bob, 2003b; Mesulam, 1981; Schenk,
Bear, 1981; Spiegel, 1991). Tento předpoklad může také přispět k řešení problému
indikace antikonvulzivní léčby u některých schizofrenních pacientů, poněvadž
většina pacientů s poruchami epileptického spektra dobře odpovídá na léčbu
antikonvulzivy.
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Metoda
Účastníci studie
Ve studii bylo vyšetřeno 82 dospělých ambulantních pacientů z Denního
psychoterapeutického sanatoria Nad Ondřejovem a 50 zdravých kontrolních
subjektů z běžné populace. Skupina pacientů byla tvořena 47 muži a 35 ženami
(průměrný věk 28,3). Skupinu padesáti kontrolních subjektů tvořilo 20 mužů a 30
žen (průměrný věk 28,7). Pacientům byla diagnostikována paranoidní schizofrenie.
Aktuální stav pacientů byl částečně či zcela stabilizovaný. Vylučujícími kritérii byla
organická nemoc zasahující centrální nervový systém, zneužívání alkoholu nebo
návykových

látek,

mentální

retardace

a

podstatná

extrapyramidová

symptomatologie. Všichni pacienti byli v době výzkumu léčeni antipsychotiky.
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Design studie
V klinické studii bylo vyšetřeno 82 dospělých pacientů s diagnózou paranoidní
schizofrenie a 50 zdravých kontrolních subjektů. Vyšetření probíhalo u pacientů
formou klinického interview. Bylo použito pět dotazníků určených k posuzování
příznaků disociace, traumatického stresu a příznaků obdobných komplexním
parciálním záchvatům (CPSS). Vyšetření byla prováděna za informovaného
souhlasu všech zúčastněných, v tiché místnosti, a u pacientů byla vedena
individuálně

formou
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Psychometrická měření
Psychické disociativní příznaky byly posuzovány pomocí Škály disociativních
zkušeností (DES) (Bernstein, Putnam, 1986). DES je sebeposuzovacím dotazníkem
o 28 položkách. Jsou jím zkoumány hlavní disociativní jevy, jako jsou absorbce,
amnézie,

depersonalizace,

derealizace,

distorze

reality a

další.

Subjekty

zaznamenávaly míru prožitku od 0% do 100%. Výsledky DES skóre byly rozděleny
do dvou skupin. První zahrnovala celou skupinu pacientů a druhá charakterizovala
pacienty, kteří vyhovovali meznímu skóre pro disociativní poruchy (DES-25).
Somatoformní disociativní příznaky byly posuzovány za použití 20-položkového
sebeposuzovacího dotazníku somatoformní disociace SDQ-20 (Nijenhuis et al.,
1996). Somatoformní disociativní symptomy představují změny ve vnímání bolesti
(např. analgezie), některé bolestivé příznaky, změny ve vnímání, pohybový útlum,
ztráty pohybové kontroly, gastrointestinální symptomy a další. Subjekty
vyjadřovaly míru své zkušenosti na pětistupňové pravděpodobnostní stupnici.
Výsledky

SDQ

skóre

byly

rozděleny do dvou skupin, první
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skupina zahrnovala celou skupinu pacientů, zatímco druhá charakterizovala
pacienty, kteří vyhovovali meznímu skóre pro somatoformní disociativní poruchy
(SDQ-40).
Pro vyšetření traumat z dětství byl použit TSC-40 (Trauma Symptom Checklist)
(Briere, 1996). TSC-40 je 40-položkový sebeposuzovací dotazník na 4-bodové
pravděpodobnostní

stupnicí. Kromě hlavního skóre dotazník obsahuje také

subškály zohledňující disociaci, úzkost, depresi, index traumat ze sexuálního
zneužívání (SATI), poruchy spánku a sexuální problémy. Celkový výsledek TSC-40
vyšší než 70 je asociován se závažnými symptomy traumat z dětství.
Subjektivně prožívaný stres byl posuzován pomocí Škály vlivu událostí, IES
(Impact of Event Scale) (Horowitz et al., 1979). IES je 15-položkový
sebeposuzovací dotazník se 4-bodovou pravděpodobnostní stupnicí, který sleduje
intenzitu posttraumatických stavů, založených na subjektivně prožívaném stresu.
IES má dvě hlavní skupiny otázek, které hodnotí intruzi a popření (intrusion and
avoidance). Pro IES, výsledek vyšší nebo roven 35, představuje nejvyšší hodnotu
spolehlivosti (0.88) a subjektivní stres měřený za pomoci IES je spojován s kritérii
posttraumatické stresové poruchy (Stephen, 2000).
Příznaky podobné komplexním parciálním záchvatům (CPSS), které poukazují na
epileptickou aktivitu v temporálním laloku, byly posuzovány 35-položkovým
strukturovaným klinickým interview (Roberts et al., 1992, 1999) (takzvané Iowa
interview). Příznaky byly zaznamenávány na 6-bodové pravděpodobnostní stupnici.
Tyto příznaky jsou charakteristickým projevem pozorovaným u pacientů
s komplexní parciální epilepsií, poprvé popsanou Hughlingsem Jacksonem v jeho
klasických studiích (Roberts et al., 1992, 1999).
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Analýza dat
Ve statistickém vyhodnocení byly použity popisné statistiky ke zjištění střední
hodnoty, průměrů, Pearsonových (Product-Moment) korelačních koeficientů a
standardní odchylky. Pro další statistické posuzování byly vypočteny t-testy pro
nezávislé vzorky ze skupin pacientů i kontrolních jedinců.
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Výsledky
Výsledky popisné statistiky jsou v tabulce č. 1 a tabulce č. 2. Tyto údaje naznačují
významnou disociaci a traumatizaci u výrazného počtu schizofrenních pacientů
(30,5%, N=25), kteří vyhovovali meznímu skóre pro disociativní poruchy (fyzické
nebo somatoformní). Nejvýraznější traumatizace byla nalezena u pacientů, kteří
vyhověli meznímu skóre fenoménu symptomů CPSS, které jsou charakteristické pro
poruchy epileptického spektra (8.5%, N=7). Byly nalezeny statisticky významné
vzájemné vazby (tabulka č. 3) mezi disociativními příznaky, charakteristikami
traumatického stresu a příznaky obdobnými komplexním parciálním záchvatům
(CPSS). Tyto vztahy naznačují důležité souvislosti mezi traumatickými vlivy,
subjektivně prožívaným stresem, disociací a projevy symptomů “podobných”
epilepsii (CPSS). Výsledky t-testů u pacientů a u kontrolní skupiny (tabulka č. 1)
naznačují, že obě skupiny se značně odlišují.
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Tabulka č 1. Popisná statistika pro celou skupinu schizofrenních pacientů a pro kontrolní
skupinu.
Všichni schizofrenní

Kontrolní skupina

Pacienti a

pacienti N=82

N=50

kontrolní skupina

Proměnná

Průměr±SD

Medián

Průměr±SD

Medián

t-test

Věk, roky

28.3±8.3

27.0

28.7±8.5

26.0

-0.26∗

DES

15.7±13.1

13.0

8.5±9.0

5.4

3.43∗∗∗

SDQ-20

29.2±9.9

26.0

21.8±3.5

20.0

5.08∗∗∗∗∗

TSC-40 Tot.

32.7±21.6

29.5

13.7±15.4

8.0

5.44∗∗∗∗∗

TSC-40 Diss.

5.15±4.0

4.5

3.3±4.0

2.0

2.49 ∗∗

TSC-40 Anx.

6.7±5.2

5.0

2.7±3.6

1.0

4.86∗∗∗∗∗

TSC-40 Dep.

7.2±5.1

7.0

2.2±3.2

0

6.28∗∗∗∗∗

TSC-40 SATI

5.4±4.2

4.5

1.5±2.5

0

5.94∗∗∗∗∗

TSC-40 Sleep

5.5±3.9

5.0

1.8±3.1

0

5.87∗∗∗∗∗

TSC-40 Sex.

5.9±5.0

5.0

2.8±4.3

0

3.7∗∗∗∗

IES

25.2±16.9

25.0

9.0±11.9

3.5

5.93∗∗∗∗∗

Iowa

25.6±23.5

23.0

9.7±10.3

7.0

4.51∗∗∗∗∗

Poznámka. DES= Dissociative Experiences Scale, (Škála disociativní zkušenosti):
SDQ-20= Somatoform Dissociation Questionnaire (Dotazník somatoformní
disociace); TSC-40 Tot.= Trauma Symptom Checklist ( Seznam traumatických
symptomů)- celkové skóre; Diss.= disociace ; Anx.= úzkost; Dep.= deprese; SATI=
sexual abuse trauma index (Index sexuálního týrání a traumatu); Sleep= poruchy
spánku; Sex.= sexuální problémy; IES= Impact of Event Scale (Škála vlivu
událostí); Iowa= Structured Clinical Interview for Complex Partial Seizure-like
Symptoms (Strukturované klinické interview pro posuzování příznaků podobných
komplexním parciálním záchvatům); *p =0.80; **p =0.014; ***p= 0.002; ****p =
0.000337; *****p < 0.00001.
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Tabulka č 2. Popisná statistika pro pacienty s DES-25 a pro pacienty s SDQ-40, kteří
vyhověli kritériím pro disociativní poruchy.
Schizofrenní pacienti s

Schizofrenní pacienti s

Schizofrenní pacienti s

DES≥25, N=18

SDQ≥40, N=12

Iowa≥70, N=7

Proměnná

Průměr±SD

Medián

Průměr ±SD

Medián

Průměr ±SD

Medián

Věk, roky

25.9±6.4

25.0

27.7±9.5

25.0

24.3±9.2

19.0

DES

36.5±9.5

34.5

22.5±17.0

21.0

35.7±12.7

35.0

SDQ-20

34.8±12.7

34.0

48.5±8.8

46.0

43.3±15.8

40.0

TSC-40 Tot.

50.3±21.3

54.5

53.2±21.5

55.0

61.0±15.2

67.0

TSC-40 Diss.

8.7±3.9

9.0

8.8±4.1

8.0

10.1±2.7

8.0

TSC-40 Anx.

10.5±5.7

10.0

13.0±5.7

13.5

13.7±4.9

14.0

TSC-40 Dep.

10.0±4.6

11.0

11.9±5.3

12.0

12.1±3.6

12.0

TSC-40 SATI

8.7±4.3

10.0

8.7±3.8

8.5

9.6±3.6

11.0

TSC-40 Sleep

7.7±4.1

7.5

9.7±4.3

10.0

9.0±5.0

9.0

TSC-40 Sex.

9.2±5.7

10.0

7.3±4.8

7.0

11.0±3.5

12.0

IES

34.2±15.3

36.5

43.1±8.7

42.5

37.1±12.0

42

Iowa

49.5±30

44.5

43.7±33.2

38.5

82.6±6.3

85.0
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Tabulka č 3. Vztahy mezi jednotlivými měřeními pro 82 schizofrenních pacientů
Proměnná

DES

SDQ-20

TSC-40 Tot.

IES

DES

1.0

0.34

0.56

∗∗

0.38

SDQ-20

0.34∗

1.0

0.58∗∗

0.6∗∗

0.47∗∗

TSC-40 Tot.

0.56∗∗

0.58∗∗

1.0

0.7∗∗

0.69∗∗

TSC-40 Diss.

0.61∗∗

0.47∗∗

0.9∗∗

0.61∗∗

0.59∗∗

TSC-40 Anx.

0.49∗∗

0.62∗∗

0.88∗∗

0.65∗∗

0.54∗∗

TSC-40 Dep.

0.43∗∗

0.55∗∗

0.87∗∗

0.64∗∗

0.64∗∗

TSC-40 SATI

0.54∗∗

0.47∗∗

0.89∗∗

0.59∗∗

0.57∗∗

TSC-40 Sleep

0.47∗∗

0.53∗∗

0.78∗∗

0.56∗∗

0.58∗∗

TSC-40 Sex.

0.43∗∗

0.37∗∗

0.82∗∗

0.55∗∗

0.41∗∗

IES

0.38∗∗

0.6∗∗

0.7∗∗

1.0

0.48 ∗∗

Iowa

0.57∗∗

0.47∗∗

0.69∗∗

0.48∗∗

1.0∗∗

∗

Poznámka. Označené vztahy jsou významné při hodnotě: ∗ p < 0.01
∗∗p < 0.001
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Diskuse
Získané výsledky ukazují, že u značného počtu schizofrenních pacientů
vyhovujících meznímu skóre pro disociativní poruchy (30.5%, N=25; DES-25 nebo
SDQ-40), se ve srovnání s celou skupinou pacientů objevilo podstatně vyšší
procento traumatizace, subjektivně prožitého stresu a příznaků obdobných
komplexním parciálním záchvatům (CPSS). Zřetelné vzájemné vazby těchto
symptomů naznačují u schizofrenie úzký vztah mezi traumatickým stresem a
disociací a potvrzují nález popisovaných vysokých hodnot disociativních symptomů
u schizofrenních pacientů a schizotypálních jedinců (Bernstein, Putnam, 1986;
Spitzer et al., 1997). Z neurobiologického hlediska potvrzuje vliv psychosociálních
stresorů na schizofrenii důležitou roli neurohormonálních indikátorů senzitivity vůči
stresu, zejména pak vylučování kortizolu jako výsledku aktivace hypotalamohypofýzo-adrenální osy. Touto cestou stres pravděpodobně zhoršuje příznaky
schizofrenie. Stres působí současně s abnormalitami dopaminergních receptorů a
poškozením hipokampu a zároveň

ovlivňuje
54

i

pacientovu

zvýšenou

TRAUMATICKÁ DISOCIACE PORUCHY EPILEPTICKÉHO SPEKTRA
A SCHIZOFRENIE

citlivost vůči stresu. Úzký vztah mezi disociativní symptomatologií a traumatickým
stresem naznačuje důležitou roli disociativních procesů u schizofrenie jako
typického projevu kognitivní patologie. Na neurobiologické úrovni je toto
kognitivní štěpení připisováno poškozeným nervovým spojením díky obecně
přijímané skutečnosti, že neuronální konektivita hraje zásadní roli v mozkových
funkcích (Tononi, Edelman, 2000). Zevrubnější chápání neurobiologických
mechanizmů kognitivního štěpení u schizofrenie by mohlo být spojováno s úsilím o
nalezení neuronálních korelátů vědomí. Současný výzkum neuronálních korelátů
vědomí stojí před takzvaným problémem vazby (binding problem), který souvisí s
nevyřešenými mechanizmy spojujícími neuronální aktivity při tvorbě mentálních
reprezentací a umožňuje jednotu vědomí (Tononi, Edelman, 2000). Poruchy těchto
vazebních procesů jsou hypoteticky přisuzovány epileptiformní aktivitě jako
protivazebnému (antibinding) mechanizmu (Medvedev, 2002). Rozpad psychické
jednoty jakožto následek tohoto dění, tak může představovat základní proces
v patogenezi schizofrenie a disociativních poruch. Tato východiska se zdají být
v souladu s Bleulerovou koncepcí štěpení (či disociace) u schizofrenie (Tononi,
Edelman, 2000) a současně s možnou rolí symptomů projevujících se jako epilepsie
(CPSS) v jejich vazbě na disociaci.
Výsledky této studie rovněž naznačují možnou roli epileptogenních fenoménů ve
vztahu k traumatickému stresu v patogenezi disociativních stavů u schizofrenie díky
významným vztahům mezi traumatickým stresem, disociací a příznaky obdobnými
komplexním parciálním záchvatům (CPSS). To potvrzují i nedávná zjištění, že
schizofrenie, stejně jako epilepsie, má určitou vazbu na ztrátu fyziologické
rovnováhy mezi excitací a inhibicí. Epilepsie je spojená s nadměrnou excitací,
zatímco ke schizofrenii se váže zvýrazněná inhibice v jádrech limbického systému,
hypotalamu a jejich projekčních drahách (Stevens, 1999). U epilepsie je normální
rovnováha mezi excitací a inhibicí trvale pozměněna opakovanou fokální excitací
nebo kindlingem, jehož výsledkem je trvalý stav nadměrné fokální excitace a
spontánní záchvaty (Stevens, 1999). Podobné “rozněcování” (kindling) nebo
senzitizace může proběhnout také v inhibičních systémech jako reakce na fokální
výboje

limbických

a

hypotalamických
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převaha inhibičních faktorů se poté může projevovat jako psychóza (Stevens, 1999).
Tyto poznatky odpovídají intrakraniálním EEG studiím u schizofrenních pacientů,
které vykazují epileptické výboje v limbických strukturách (Stevens, 1999; Heath
1975, 1962) a dávají tak potvrzení pro teorii, že schizofrenie může představovat
kompenzační poruchu, která je fyziologicky reciproční vzhledem k epilepsii
(Stevens, 1999). Údaje uváděné v této studii teoreticky podporují hypotézu
kindlingu u schizofrenie a odpovídají i známým intrakraniálním EEG nálezům
(Stevens, 1999; Heath 1975, 1962). Praktickým důsledkem tohoto vztahu mezi
traumatizací, disociací a psychosenzorickými komplexními parciálními symptomy
(CPSS) u pacientů, kteří splňují skóre pro poruchy epileptického spektra, může být
příspěvkem k řešení problému indikace antikonvulzní léčby u některých
schizofrenních pacientů. To odpovídá doloženým poznatkům, že převážná většina
pacientů s poruchou epileptického spektra dobře odpovídá na antikonvulzivní léčbu.
Pečlivé posouzení výsledků uvedených měření může být proto užitečné při určování
strategie použití antikonvulzivní léčby u pacientů se schizofrenií.
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Disociativní stavy byly poprvé systematicky popsány a definovány Pierrem Janetem
na konci devatenáctého století (Janet, 1889; Ellenberger, 1970). Janet definoval
disociaci jako duševní stav, způsobený traumatickým nebo stresujícím zážitkem,
který je oddělen od vědomí, neboť nezapadá do existujících kognitivních schémat
(van der Kolk & van der Hart, 1989). Disociace se na psychické úrovni projevuje
jako výpadky paměti, tříštění sebeuvědomění, rozdělení emocionálních nebo
kognitivních aspektů, otupění dojmů, psychologický únik od nepříjemných podnětů,
stavy podobné transu, zvýšená ovlivnitelnost a větší hypnabilita (Putnam, 1997,
1997; van der Kolk & van der Hart, 1989). Duševní stav, který disociaci způsobuje,
nejčastěji představuje vystavení traumatu v dětství, jako následek fyzického či
psychického týrání. Častou příčinou disociativních příznaků jsou také další
traumatické zážitky jako nehody, přírodní katastrofy, hromadná neštěstí, ztráta
blízké

osoby,

mučení

apod.

(Spiegel
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Charakteristickou reakcí na takovou událost jsou psychické disociativní symptomy.
Jde například o změny osobnosti, které se mohou projevovat jako depersonalizace
nebo v extrémních případech jako mnohočetná porucha osobnosti (MPO),
definovaná v DSM IV jako disociativní porucha identity, která se vyznačuje
existencí odlišných osobností u jedné osoby (American Psychiatric Association,
1994; Světová zdravotnická organizace, 1993). Často se objevujícími příznaky jsou
také změny v pojímání vnějšího světa, jako je derealizace, halucinace nebo
patologické změny paměti, například psychogenní amnézie nebo MPO (Putnam,
1997; Spiegel & Cardena, 1991). Na druhé straně hrají z hlediska dlouhodobého
přizpůsobení se traumatickému zážitku zásadní roli i somatické složky disociace,
vedoucí k nedostatečnému sjednocení somatických reakcí a funkcí (tzv.
somatoformní disociace) (Nijenhuis, 1999). Historicky je somatoformní disociace
spojena s pojmem hysterické konverze, která byla poprvé systematicky popsána
Pierrem Briquetem a později studována Pierrem Janetem, Josephem Breuerem a
Sigmundem Freudem (Mace, 1992; Ellenberger, 1970). Přesný význam pojmu
konverze je přeměna negativních emocí v jejich fyzické vyjádření jako důsledek
stresu nebo psychologického traumatu (American Psychiatric Association, 1994). V
druhé polovině devatenáctého století francouzský neurolog J.M. Charcot poprvé
postuloval, že disociativní příznaky, charakteristické pro MPO, mohou být spojeny s
epileptickými stavy (Putnam, 1997). Další historická i současná literatura podporuje
tento vztah a jsou v ní doloženy odchylky EEG u pacientů trpících MPO. V těchto
studiích bylo zaznamenáno daleko větší rozšíření paroxysmálních stavů u pacientů s
MPO (Mesulam, 1981; Schenk, Bear, 1981; Benson, Miller, Signer, 1986; Perrine,
1991; Putnam, 1997). Teorie o vzájemné vazbě mezi MPO a epilepsií temporálního
laloku je podpořena studiemi, které dokládají epileptickou aktivitu během alterace
subosobností u MPO a také změny identity u epilepsie temporálního laloku
(Schenk, Bear, 1981; Mesulam, 1981; Coons et al., 1982; Benson, Miller, Signer,
1986; Spiegel, 1991). Další zaznamenané důkazy, které popisují vztah mezi
epileptickým procesem a disociací, jsou založeny na klinických datech, která
zdůrazňují možnou roli anomálií temporálního laloku u patologické disociace
(Putnam, 1997; Teicher et al.,

2003;
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traumatizovaných a disociovaných pacientů se vyskytly opakované odchylky EEG,
které typicky zahrnují frontální a temporální hroty a ostré vlny nebo paroxysmální
pomalé vlny (Putnam, 1997; Teicher et al., 1993, 2003; Ito et al., 1993). Stejně tak
byla

zaznamenána

epileptická

aktivita

v

disociativních

stavech

během

depersonalizace, při nespecifikovaných disociativních poruchách, disociativních
záchvatech (tzv. pseudoepilepsie) (Bowman, Coons, 2000) a disociativních stavech
vědomí jako je posedlost, mimotělní zážitky, zážitky blízké smrti nebo náboženské
zážitky (Alvarez, 2001). Na druhou stranu pacienti se záchvaty popisují stavy
obdobné disociativním stavům, například depersonalizace, výpadky paměti,
amnézie a autoskopie (vidění či pozorování sebe sama) (Putnam, 1997). Současná
data poukazují na to, že temporo-limbický záchvat může vytvořit disociativní
příznaky i bez fokálního neurologického poškození (Spiegel, 1991). Tyto důkazy,
spojující disociativní příznaky s temporo-limbickými záchvaty za neepileptických
okolností (tj. tehdy pokud neexistuje průkazný nález epileptického záchvatu),
odpovídají informaci, že u epilepsie temporálního laloku se disociativní příznaky
objevují nejčastěji během interiktální fáze a ne během iktální fáze (Spiegel, 1991).
Tato zjištění jsou v souladu s důkazy, že se u některých psychiatrických pacientů,
často bez zjevných EEG abnormalit, mohou objevit psychosenzorické příznaky
epileptogenní povahy (tzv. příznaky komplexních parciálních záchvatů- CPSS),
které byly výše zmíněny (Roberts et al., 1992; Hines et al., 1995). Tyto příznaky,
pravděpodobně úzce spojené s disociativními tendencemi a zažitými traumatickými
událostmi (Roberts, 1993; Bob et al., 2005), obvykle patří k charakteristickým
projevům epilepsie temporálního laloku, ale stejně tak se mohou objevit bez
viditelných záchvatů u tzv. poruch epileptického spektra (Epilepsy Spectrum
Disorders) (Roberts et al., 1992; Hines et al., 1995; Jampala et al., 1992).
Typickými příznaky jsou výpadky paměti, období zmatenosti, období upřeného
zírání, občasná podrážděnost, občasná rinitida, občasná afázie, jamais-vu, čichové
halucinace, chuťové halucinace, vizuální přeludy (např. scintilace), parestézie,
necitlivost, sluchové přeludy (např. zvonění telefonu). Kromě toho pacienti trpí
bolestmi hlavy, nevolností nebo fotofobií, náhlými změnami nálad, déja-vu,
nepříjemnými pocity v žaludku,

dotěrnými myšlenkami a poruchami
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spánku (Roberts et al., 1992, 1999; Hines et al., 1995). Velká část těchto příznaků je
charakteristická pro tzv. poruchy epileptického spektra (ESD - Epilepsy Spektrum
Disorders). Ačkoliv by fenomenologie ESD a pozitivní klinická reakce na
antikonvulziva mohla nasvědčovat přítomnosti subklinické elektrofyziologické
poruchy, nedostatek nebehaviorálních důkazů poruchy CNS (tedy EEG) by mohl
zakrýt základní neurologickou povahu ESD (Roberts et al., 1992; Hines et al.,
1995). Takové nálezy u psychiatrických pacientů odpovídají publikovaným údajům,
které dokládají lateralizovanou temporo-limbickou dysfunkci u pacientů trpících
schizofrenií

a

depresí,

která

je

pravděpodobně

způsobena

subklinickou

elektrofyziologickou dysfunkcí (Hugdahl, 2001). Podle nálezů Gruzeliera a
Venablese mohou různé schizofrenní příznaky souviset s asymetrií fungování
limbické oblasti a hyperaktivitou levé hemisféry (Gruzelier, Venables, 1974;
Gruzelier, 1983). Flor-Henry (1969) zaznamenal u schizofrenie asymetrii bilaterální
elektrodermální aktivity (EDA) ve formě pozorovatelných odlišností mezi záznamy
z levé a pravé ruky a popsal souvislost mezi poruchou levého temporálního laloku a
schizofrenií, které byly také podpořeny zobrazovacími studiemi mozku (brain
imaging studies) (Hugdahl, 2001). Flor-Henry též objevil skutečnost, že u
psychotických pacientů s převládajícími floridními příznaky dochází k častému
výskytu epileptických ložisek v levém temporálním laloku, zatímco u depresivních
pacientů dochází k častému výskytu epileptických ložisek v pravém temporálním
laloku (Flor-Henry, 1976, 2003; Hugdahl, 2001). Tato souvislost mezi unilaterální
hemisférickou poruchou, ipsilaterálním temporo-limbickým epileptickým ohniskem
(Flor-Henry, 1976, 2003; Shulman, 2003) a asymetrií EDA odpovídá současným
důkazům o tom, že EDA je převážně modulována limbickými vlivy a koreluje s
aktivitou amygdaly (Mangina, Beuzeron-Mangina, 1996; Critchley, 2002; Phelps et
al., 2001). Podle intrakraniální studie autorů Mangina a Beuzeron-Mangina (1996)
se zvýšená aktivita v limbických strukturách, způsobená elektrickou stimulací,
vztahuje ke zvýšené ipsilaterální EDA. Tato zjištění jsou zároveň v souladu s dnes
již historickými studiemi vztahu mezi EDA a disociací na konci devatenáctého
století prováděnými C.G. Jungem, který zaznamenal přímou souvislost mezi reakcí
EDA

a

disociativními

stavy

nazývanými ”komplexy” (Jung, 1907,
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1910). Ve svých experimentech a později potvrzených studiích, jako jsou reakce
způsobené stresem (vztahující se podle Junga k disociativním stavům), vyvolané v
testu slovních asociací, spojeny s výrazným nárůstem hodnot EDA (nejvýrazněji u
schizofrenních pacientů) (Jung, 1970; Shin et al., 2005;). Takováto zjištění
naznačují hypotézu, že zvýšená úroveň zažitého traumatického stresu a disociace za
patologických okolností, jako je schizofrenie nebo deprese, může souviset s
unilaterální hemisferickou elektrofyziologickou dysfunkcí měřenou pravolevým
rozdílem bilaterální EDA a psychometricky měřitelným zvýšením množství
příznaků komplexních parciálních symptomů. Tato hypotéza bude zkoumána na
následujících řádcích.
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Metoda
Účastníci studie
Skupina účastníků se skládala z 34 dospělých schizofrenních ambulantních pacientů
Denního psychoterapeutického sanatoria Nad Ondřejovem, 41 depresivních
hospitalizovaných pacientů z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN a 36 zdravých
kontrolních jedinců z obecné populace. Studie se zúčastnilo 18 mužů a 16 žen ze
schizofrenní skupiny, 13 mužů a 28 žen z depresivní skupiny a 13 mužů a 23 žen z
kontrolní skupiny. Schizofrenní pacienti měli diagnózu paranoidní schizofrenie a
depresivním pacientům byla diagnostikována depresivní epizoda bipolární (N=4)
nebo unipolární (N=37) afektivní poruchy. Současný stav schizofrenních pacientů
byl relativně či úplně stabilizován. Všichni schizofrenní pacienti byli v době
vyšetření léčeni antipsychotiky. Léčebný status depresivních pacientů byl relativně
stabilizovaný a bez psychotických příznaků. Vylučujícími kritérii byla organická
porucha zasahující centrální nervový systém, zneužívání alkoholu nebo návykových
látek,

mentální

retardace

a

významná
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symptomatologie. Všichni pacienti byli výrazní praváci podle Waterloo Handedness
Questionnaire.
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Design studie
V klinické studii bylo posuzováno 34 dospělých pacientů s diagnózou paranoidní
schizofrenie, 41 dospělých pacientů s diagnózou depresivní epizody a 36 zdravých
kontrolních jedinců. Při posouzení bylo u pacientů a kontrolních jedinců použito
čtyř psychometrických měření pro symptomy disociace, traumatického stresu a
symptomy komplexních parciálních záchvatů. Vyšetření byla prováděna v tiché
místnosti a všechna psychometrická měření byla vedena individuálně formou
klinického interview za informovaného souhlasu všech zúčastněných.
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Měření
Psychometrická měření
Psychické disociativní příznaky byly posuzovány Škálou disociativních zkušeností
(Dissociative Experiences Scale) (DES). DES představuje dotazník o 28 položkách,
které posuzovaný zodpovídá sám, a zkoumá zejména hlavní disociativní jevy jako
absorbce, amnézie, depersonalizace, derealizace, distorze reality a další. Subjekty
zaznamenávaly stupeň svého zkušenosti od 0% do 100%.
Somatoformní disociativní příznaky byly posuzovány za použití 20-položkového
sebeposuzovacího

dotazníku

somatoformní

disociace

SDQ-20

(Nijenhuis,

Spinhoven, Van Dyck, Van Der Hart, 1996). Somatoformní disociativní příznaky
představují změny v pociťování bolesti (analgézie, kinestetická anestézie), změny
ve vnímání, pohybový útlum či ztráta pohybové kontroly, gastrointestinální
příznaky a další. Účastníci zaznamenávali stupeň svého zážitku na pětibodové
pravděpodobnostní škále. Pro vyšetření traumat z dětství byl použit TSC-40
(Trauma

Symptom

Checklist)

(Briere,
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sebeposuzovací dotazník zaznamenávaný na čtyřbodové pravděpodobnostní škále.
Celkový výsledek na TSC-40 vyšší než 70 je spojován se závažnou traumatizací z
dětství.
35-položkové strukturované klinické interview (takzvané Iowa interview) se
používá pro posuzování příznaků psychosenzorických komplexních parciálních
symptomů, které signalizují epileptickou aktivitu v temporálním laloku (Roberts,
1992, 1999). Zkušenost s uvedenými příznaky je zaznamenávána na šestibodové
pravděpodobnostní škále. Tyto příznaky představují charakteristické projevy
pozorované u pacientů s komplexní parciální epilepsií. Psychosenzorické symptomy
byly poprvé popsány Hughlingsem Jacksonem v jeho klasických studiích o snových
stavech a psychologické disoluci, které jsou analogické disociaci (Roberts et al.,
1992; 1993; Silberman et al., 1985).
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Elektrodermální měření
Po

získání

informovaného

souhlasu

účastníků

byla

EDA

oboustranně

zaznamenávána za použití dvoukanálové SAM jednotky a softwaru Psylab (Contact
Precision Instruments), spojených s počítačem. Dva páry Ag/AgCl elektrod (s
aktivní oblastí o průměru 8 mm), naplněné elektrokonduktivním gelem (KY jelly),
byly připojeny ke střednímu článku na prsteníku a prostředníku obou rukou. Měření
byla prováděna v tiché místnosti o teplotě přibližně 21°C. Účastník byl instruován,
aby se posadil do pohodlného křesla. Poté byly na jeho ruce připojeny elektrody. Po
dvouminutovém uvolnění se zavřenýma očima proběhl experimentální EDA
záznam a trval dvě minuty.
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Analýza dat
Popisné statistiky ve statistickém vyhodnocení byly použity ke zjištění střední
hodnoty, průměrů, Pearsonových (Product-Moment) korelačních koeficientů a
standardní odchylky. Pro další statistické posuzování byly vypočteny t-testy pro
nezávislé vzorky ze skupin pacientů i kontrolních jedinců.
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Výsledky
Zkoumané korelace mezi psychometrickým měřením u schizofrenních pacientů
(N=34), depresivních pacientů (N=41) a zdravých kontrol (N=36) (Tabulka č. 2)
naznačují významný vztah mezi měřením traumatického stresu, disociace a
psychosenzorickými příznaky komplexních parciálních záchvatů (CPSS). Tyto
korelace odpovídají výsledkům popisných statistik v tabulce č. 1, která ve srovnání
s kontrolní skupinou ukazuje u obou skupin pacientů zvýšení traumatického stresu,
disociace a příznaků komplexních parciálních záchvatů. Výsledky EDA ukazují
výraznou hyperaktivaci u pacientů trpících schizofrenií a výraznou hypoaktivaci u
pacientů s depresí ve srovnání s kontrolní skupinou (tabulka č. 1). EDA výsledky
také indikují signifikantní bilaterální asymetrii u pacientů ve srovnání s kontrolní
skupinou.
Výsledky EDA u pacientů ukazují na výraznou bilaterální asymetrii. V případě
pacientů trpících schizofrenií je EDA výrazně vyšší na levé straně než na pravé, což
potvrzuje t-test mezi levou a pravou stranou t=3.92 (p=0.0002). U pacientů trpících
depresí je EDA výrazně vyšší na

pravé straně než
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potvrzuje t-test mezi pravou a levou stranou t=2.33 (p=0.022). U kontrolní skupiny
nebyla výrazná asymetrie mezi levou a pravou stranou v t-testu nalezena (t=0.37 pro
p=0.71).
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Tabulka č. 1. Popisné statistiky pro schizofrenní pacienty, depresivní pacienty a pro
zdravou kontrolní skupinu.
Depresivní
Schizofrenní

Depresivní

Kontrolní

Schizofrenní

pacienti

pacienti

Pacienti

jedinci

pacienti

a kontrolní

N=34

N=41

N=36

a kontrolní jedinci jedinci

Proměnná

Průměr±SD

Průměr±SD

Průměr±SD

Věk, roky

28.39±7.81

47.00±13.41

26.53±8.79

0.93; p=0.36

7.82; p < 0.00001

DES

13.91±12.43

14.17±13.24

8.86±8.02

2.03; p=0.046

2.09; p=0.039

SDQ-20

28.0±7.71

29.68±10.94

23.94±3.38

2.88; p=0.005

3.01; p=0.003

TSC-40

26.91±19.84

43.34±19.81

18.67±11.84

2.12; p=0.037

6.51; p < 0.00001

Iowa

21.03±18.32

30.51±20.99

15.58±11.21

1.51; p=0.14

3.81; p=0.0003

EDA-levá

7.08±5.9

1.61±1.31

2.91±1.51

4.12; p=0.0001

-4.06; p=0.0001

EDA-pravá

2.87±2.10

2.56±2.28

2.79±1.26

0.20; p=0.84

-0.53; p=0.59

t-test

t-test

Poznámka. DES= Dissociative Experiences Scale (Škála disociativních zkušeností);
SDQ-20= Somatoform Dissociation Questionnaire (Dotazník somatoformní
disociace); TSC-40= Trauma Symptom Checklist (Dotazník traumatických
příznaků); Iowa= Structured Clinical Interview for Complex Partial Seizure-like
Symptoms (Strukturované klinické interview pro příznaky komplexních parciálních
záchvatů); EDA= electrodermal aktivity (elektrodermální aktivita) [micro-Siemens]
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Tabulka č. 2. Korelace mezi psychometrickým měřením u schizofrenních pacientů
(N=34), depresivních pacientů (N=41) a zdravé kontrolní skupiny (N=36).

Proměnná

DES

SDQ-20

TSC-40

Iowa

Sch.

Dep.

Kont.

Sch.

Dep.

Kont.

Sch.

Dep.

Kont.

Sch.

Dep.

DES

1

1

1

0.45∗∗

0.59∗∗∗ 0.27+

0.5∗∗

0.39∗∗

0.32∗

0.37∗

0.57∗∗∗ 0.79∗∗∗

SDQ-20

0.45∗∗

0.59∗∗∗ 0.27+

1

1

0.63∗∗∗ 0.53∗∗∗ 0.28∗

0.58∗∗∗ 0.64∗∗∗ 0.43∗∗

TSC-40

0.5∗∗

0.39∗∗

0.63∗∗∗ 0.53∗∗∗ 0.28∗

1

0.81∗∗∗ 0.75∗∗∗ 0.66∗∗∗

Iowa

0.37∗

0.57∗∗∗ 0.79∗∗∗ 0.58∗∗∗ 0.64∗∗∗ 0.43∗∗

0.32∗

1

1

1

0.81∗∗∗ 0.75∗∗∗ 0.66∗∗∗ 1

1

Poznámka. DES= Dissociative Experiences Scale (Škála disociativních zkušeností);
SDQ-20= Somatoform Dissociation Questionnaire (Dotazník somatoformní
disociace); TSC-40= Trauma Symptom Checklist (Dotazník traumatických
příznaků); Iowa= Structured Clinical Interview for Complex Partial Seizure-like
Symptoms (Strukturované klinické interview pro příznaky komplexních parciálních
záchvatů; Sch.= schizofrenie; Dep.= deprese; Kont.= kontrolní skupina; označené
korelace jsou významné při: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, *p=0.055
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Diskuse
Výsledky studie ukazují na to, že pacienti se schizofrenií, stejně jako depresivní
pacienti, kteří vykazují podstatně vyšší traumatizaci, disociaci a příznaky
komplexních parciálních symptomů, mají ve srovnání s kontrolní skupinou
zdravých jedinců výraznou bilaterální asymetrii. Z neurobiologického hlediska je
vliv psychosociálních stresorů kombinován s genetickými dispozicemi a
perinatálními faktory, které ovlivňují vulnerabilitu vůči stresu (Bob, 2004). Vliv
psychosociálních stresorů na bilaterální asymetrii EDA, doložený v této studii, by
mohl naznačovat vztah mezi traumatickou disociací na úrovni psychologické a s ní
související ”funkční disociaci” hemisfér ve formě výrazné bilaterální asymetrie.
Tato “funkční disociace” se dle literatury může objevovat ve formě reverzibilního
blokování přenosu informace přes corpus callosum. Tyto jevy zároveň nabízejí
vysvětlení pro podobnost některých disociativních symptomů se symptomy pacientů
se “split brain” v důsledku anatomické ”disociace” hemisfér, která se objevuje po
chirurgických zákrocích s cílem prevence epileptických záchvatů (Galin, 1974; Bob,
2003; Bogen, 1969; Spitzer et al.,

2004). Tyto skutečnosti naznačují, že
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funkční disociace by mohla být obranným mechanismem, který umožňuje zdravé
hemisféře obranu vůči negativním impulsům z dysfunkční hemisféry, podobně jako
je tomu u psychologické disociace, která umožňuje odštěpení určitých negativních
psychologických impulzů. Data, zaznamenaná v této studii, podporují zjištění, že
schizofrenie má určitý vztah k poruše dominantní hemisféry (nejčastěji levé),
zatímco deprese se váže k poruše nedominantní hemisféry (nejčastěji pravé) (FlorHenry, 1976, 2003; Hugdahl, 2001). Tato pozorovaná jednostranná elektrodermální
dysfunkce se může vázat k ipsilaterální temporo-limbické elektrofyziologické
dysfunkci, jako důsledek opakovaných emocionálních poruch v souvislosti
s působením traumatického stresu. Opakovaný traumatický stres může vést k
senzitizaci a pravděpodobně také k mechanismům kindlingu, jak bylo popsáno
Postem et al. (1995). Tato unilaterální elektrofyziologická dysfunkce se u pacientů
trpících schizofrenií projevuje převážně na levé straně, zatímco u depresivních
pacientů na pravé straně. Výsledky psychometrických měření použité v této studii
podporují hypotézu, že psychosenzorické symptomy, které se podobají symptomům
komplexních parciálních záchvatů, jsou v patogenezi schizofrenie a deprese vázány
k traumatickému stresu v souladu se známou souvztažností traumatického stresu,
disociace a psychosenzorických symptomů komplexních parciálních záchvatů. Tyto
poznatky jsou ve shodě s nedávnými zjištěními, že se schizofrenie (zejména ve své
paranoidní formě), stejně jako deprese, váže ke ztrátě fyziologické rovnováhy mezi
excitací a inhibicí, která vede k hyperexcitaci (hyperarousal) u paranoidní
schizofrenie a hypoexcitaci (hypoarousal) u deprese. Podstatná ztráta fyziologické
rovnováhy bývá také pozorována u epilepsie, kde je spojována s hyperexcitací,
zatímco schizofrenie a deprese jsou spíše spojeny s výrazným útlumem ve
strukturách limbického systému. U epilepsie se normální rovnováha mezi excitací a
inhibicí neustále mění opakovanou fokální excitací nebo kindlingem a vyúsťuje v
trvalý stav nadměrné fokální dráždivosti a spontánních záchvatů (Stevens 1999;
Goddard, McIntyre, Leech, 1969). Nedávná zjištění poukazují na to, že podobný
”kindling” nebo senzitizace mohou mít svůj původ také v inhibičním systému jako
reakce na fokální výboje limbických a hypotalamických neuronů, a tato převaha
inhibičních faktorů se poté může

projevovat jako psychóza (Stevens,
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1992, 1999). Obdobná situace je i u deprese, neboť snížená aktivita serotoninu,
norepinefrinu, dopaminu a GABA může vést k procesu kindlingu (Kanner,
Balabanov, 2002). Tyto nálezy jsou v souladu s popsanými případy forsírované
normalizace nebo alternativní psychózy, u kterých se snižující epileptická
symptomatologie váže ke zvýšené psychopatologii ve formě psychózy nebo deprese
a naopak (Jobe et al., 1999; Wolf, Trimble, 1985). Kindling v inhibičním systému
může dle této hypotézy, která považuje disociativní stavy za následek opakovaného
traumatického stresu, také ovlivnit projevy některých symptomů komplexních
parciálních záchvatů (Post et al., 1995; Putnam, 1997), což potvrzují úzké vztahy
mezi traumatickým stresem, disociací a symptomy komplexních parciálních
záchvatů. V kontextu kindlingu v inhibičním systému, způsobeného traumatickým
stresem a disociací, mohou výše diskutované výsledky vysvětlit lateralizovanou
pravo-hemisférickou sympatickou hypoaktivaci u deprese nebo levo-hemisférickou
parasympatickou hypoaktivaci u schizofrenie, díky hemisférické asymetrii kontroly
autonomních funkcí. Levá hemisféra ovlivňuje převážně parasympatické funkce,
zatímco pravá hemisféra ovládá převážně sympatické funkce (Hilz et al., 2001;
Avnon et al., 2004). To je v souladu s některými nálezy u schizofrenie, které
naznačují, že psychotické stavy ovlivňují autonomní nervový systém a potlačují
parasympatické funkce bez toho, že by ovlivnily funkce sympatiku (Toichi et al.,
1999; Takahashi et al., 2003). Tyto údaje odpovídají výše uvedené hypotéze
kindlingu v inhibičním systému způsobeném opakovanými emocionálními
poruchami. Lateralizovaná aktivace levostranné inhibice u schizofrenie, způsobená
kindlingem, může vést k potlačení parasympatických funkcí bez toho, že by byly
ovlivněny sympatické funkce a naopak, u deprese může pravostranná inhibice vést k
potlačení funkcí sympatiku bez ovlivnění parasympatické funkce, jak je zřejmé z
měření EDA, která potvrzují snížení sympatické aktivity u deprese.
Praktickým

důsledkem

popsaného

vztahu

mezi

traumatizací,

disociací,

psychosenzorickými symptomy komplexních parciálních záchvatů a bilaterální
asymetrií je možnost nalézt diagnosticky použitelná kritéria pro terapeutickou
indikaci antikonvulziv u některých schizofrenních a depresivních pacientů. Těmto
poznatkům odpovídají doložené

poznatky,
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pacientů s poruchou epileptického spektra dobře reaguje na léčbu antikonvulzivy.
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Ve své ambulanci v rámci Denního psychoterapeutického sanatoria Nad
Ondřejovem v Praze 4 se zabývám psychiatrickou a psychoterapeutickou činností.
Hlavní náplní mé práce je terapeutický kontakt převážně s mladými pacienty,
trpícími jednou z nejzávažnějších psychických poruch, schizofrenií. Léčba pacientů
s psychotickým onemocněním přirozeně nezahrnuje jen farmakologickou stránku
problematiky, stejně důležitá je psychoterapie a všechny aktivity související
s možností návratu do běžného života, sociální zázemí, chráněná práce, tzv.
pracovní pokusy, chráněné bydlení, edukace rodinných příslušníků atd.
Denně se setkávám s tím, jak toto psychické onemocnění výrazně narušuje život
nemocných lidí, mění jejich vnímání reality, odcizuje je okolí a naopak okolí
odcizuje jim. V období mezi dvacátým a třicátým rokem života je člověk na pokraji
dospělosti, buduje svoji pozici ve společnosti, v zaměstnání, mezi přáteli. Tvoří
žebříček životních hodnot, hledá partnera a uvažuje o rodině. Schizofrenie zásadním
způsobem tyto osobní možnosti ovlivňuje, maří, ne-li ničí. Tím, že je změněn a
posunut filtr subjektivního a objektivního vnímání, vcítění se do pozice takto
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trpícího člověka je dle mé zkušenosti často velmi obtížné. Zmatek a strach, který
nemocného v této těžké situaci provází, je velice těžké unést. Myšlenky na ukončení
životního trápení proto přicházejí velmi často, zvláště v období, kdy si dotyčný
uvědomí tíži svého údělu. Bohužel i dokonaných sebevražd je vysoké procento.
Okolí se takto „jiného“ člověka bojí. Často se setkávám z laického okolí s otázkou,
zda ze svých pacientů nemám strach. Subjektivně strach nepociťuji, přestože se i v
mé praxi vyskytly případy agrese. Vzhledem ke společenské stigmatizaci
psychických poruch obecně, netýká se to jen schizofrenie, je obava z takto
psychicky nemocných, dle mého názoru přehnaná. Možná se v ní odráží strach
z něčeho odlišného, daný všem jedincům, vystupňovaný izolací naší společnosti
v druhé polovině minulého století.
Jedním z důvodů vzniku této práce byla bezradnost a lítost nad tím, když se v
ordinaci setkám s člověkem, kterému nejsme schopni i s použitím všech současných
dostupných prostředků zcela pomoci v jeho utrpení. Na základě své zkušenosti
proto považuji koncept disociace jako velmi užitečný pro porozumění duševnímu
životu nemocného člověka. Disociace nabízí základní schéma pro porozumění celé
řadě symptomů a umožňuje mnohdy pochopit jejich smysluplnost ve vztahu ke
konkrétní životní situaci nemocného.
Podle stávajících poznatků, má i v současném, biologicky orientovaném pohledu na
duševní choroby, koncept disociace své místo, zvláště pak ve vztahu k schizofrenii,
ačkoliv současná klasifikace duševních nemocí toto „rozštěpení myšlení“ ze
stávajících diagnostických kritérií schizofrenních onemocnění vyčlenila.
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DES
Jméno a příjmení......................................................................... Rodinný stav.......................................Věk....................
Zaměstnání.................................................................................. Vzdělání.........................................................................
Pokyny:
Tento dotazník obsahuje 28 otázek, jež se týkají zkušeností, které se mohou vyskytovat ve vašem každodenním
životě. Zajímá nás, jak často se Vám tyto události stávají. Je však důležité, aby Vaše odpovědi ukázaly, jak často tyto
zkušenosti prožíváte, aniž jste pod vlivem alkoholu nebo drog. K tomu, abyste mohli odpovědět na otázku, je nutné,
abyste vyjádřili odpovídající stupeň zkušenosti vyjádřené v otázce ve vztahu k sobě a vyznačili jej vertikální čarou na
příslušném místě, jak je ukázáno na příkladu.
Příklad:
0% |/100%
1. Někteří lidé mají zkušenost, že si při řízení auta náhle uvědomí, že si nemohou vzpomenout na to, co se událo
v průběhu celého výletu nebo jeho části. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
2. Někteří lidé občas shledají, že si při poslechu něčí řeči náhle uvědomí, že neslyšeli část nebo vůbec nic z toho, co
bylo řečeno. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
3. Někteří lidé mají zkušenost v tom, že shledají sebe sama na nějakém místě a nevědí, jak se tam dostali . Vyznačte
čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
4. Někteří lidé mají zkušenost s tím, že naleznou sebe sama oblečené v oděvu a nevzpomínají si, že se oblékali.
Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
5. Někteří lidé mají zkušenost, že naleznou nové věci mezi těmi jež vlastní a nemohou si vzpomenout, že je kupovali.
Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
6. Někteří lidé občas shledají, že se setkají s lidmi, které neznají a kteří je nazývají jiným jménem a trvají na tom, že
se spolu již setkali. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
7. Někteří lidé mají občas zkušenost, že cítí, jakoby stáli vedle někoho, nebo hledíce na sebe sama něco dělají a vidí
sebe sama, jakoby hleděli na jinou osobu. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
100%
8. Někteří lidé říkají, že občas nepoznávají přátele nebo členy rodiny. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to
stává Vám.
0% |100%9. Někteří lidé někdy shledají, že si
nevzpomínají na důležité události ve svém životě [například svatba, promoce, maturita a podobně].Vyznačte čarou,
v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
10.Někteří lidé mají zkušenost s tím, že jsou obviňováni ze lhaní, aniž by lhali. Vyznačte čarou, v jakém procentu
času se to stává Vám.
0% |100%
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11. Někteří lidé mají zkušenost, že hledí do zrcadla a nepoznávají sami sebe. Vyznačte čarou, v jakém
procentu času se to stává Vám.
0% |100%
12. Někteří lidé mají občas zkušenost s tím, že cítí, že jiní lidé, věci nebo svět kolem nich nejsou reálné. Vyznačte
čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
13. Někteří lidé mají občas zkušenost s tím, že cítí, jakoby jim jejich tělo nenáleželo. Vyznačte čarou, v jakém
procentu času se to stává Vám.
0% |100%
14. Někteří lidé mají zkušenost, že si občas vzpomenou na nějakou minulou událost, tak živě, že cítí, jakoby tuto
událost znovu prožili.Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
15. Někteří lidé mají zkušenost s tím, že si nejsou jisti, zda události, na něž si vzpomínají, se opravdu staly, nebo si je
jen vysnili.Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
16. Někteří lidé mají zkušenost s tím, že se octnou na známém místě, které jim připadá zvláštní a neznámé.
Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
17. Některým lidem se stává, že když hledí na televizi nebo film, jsou tak pohlceni příběhem, že si nejsou vědomi
ostatních událostí kolem nich.Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
18. Některým lidem se občas stává, že jsou tak pohlceni fantazií nebo denním snem, že pociťují, jakoby se jim to
opravdu stalo. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
19. Některým lidem se stává, že jsou občas schopni ignorovat bolest. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to
stává Vám.
0% |100%
20. Některým lidem se stává, že občas sedí a upřeně hledí před sebe, o ničem nepřemýšlí a nejsou si vědomi
uplynulého času. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
21. Některým lidem se občas stává, že když jsou sami, hovoří nahlas sami se sebou.
Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
22. Někteří lidé shledávají, že v některé situaci jednají tak odlišně ve srovnání s jinou, že se cítí téměř tak, jakoby byli
dvěma různými lidmi. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
23. Některým lidem se občas stává, že v některých situacích jsou schopni vykonávat věci, které jsou pro ně obvykle
obtížné s úžasnou lehkostí a spontaneitou [například sport, práce, sociální situace]. Vyznačte čarou, v jakém procentu
času se to stává Vám.
0% |100%24. Někteří lidé si občas nemohou
vzpomenout, zda-li něco udělali, neboť mají jen myšlenku o tom, že tu věc udělali [například nevědí, zda-li poslali
dopis, nebo si jen myslí, že jej poslali]. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
25. Někteří lidé někdy shledají, že udělali věci, na něž si nemohou vzpomenout, že je dělali. Vyznačte čarou,
v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
26. Někteří lidé občas naleznou zápisky, kresby, nebo poznámky, mezi těmi jež jim náleží, které museli sami
učinit, ale nemohou si vzpomenout kdy.Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
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27. Některým lidem se občas stává, že slyší hlasy uvnitř své hlavy, které jim říkají co mají dělat, nebo komentují
to, co dělají. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám
0% |100%
28. Někteří lidé občas pociťují, jako když hledí na svět skrze mlhu, takže lidé a objekty se jim jeví být
vzdálenými a nejasnými. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám.
0% |100%
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SDQ-20

Jméno a příjmení................................................................................... Rodinný stav................. Věk ............
Zaměstnání............................................................................................. Vzdělání............................................
Odpověď znázorněte na škále od 1 [neodpovídá to mým zkušenostem a pocitům] do 5 [velmi dobře
odpovídá]. Občas se mi stává [že]:
Jakoby moje tělo nebo jeho část zmizela.
1
2
3
4
5
Jsem na chvíli paralyzován[a].

1

2

3

4

5

Nemohu mluvit [nebo pouze s velkým úsilím],
nebo mohu pouze šeptat.

1

2

3

4

5

Moje tělo nebo jeho část je necitlivá vůči bolesti.

1

2

3

4

5

Zažívám bolest v průběhu močení.

1

2

3

4

5

Na chvíli nemohu vidět, jako bych byl[a] slepý[á] ?.

1

2

3

4

5

Mám potíže při močení.

1

2

3

4

5

Nemohu na chvíli slyšet, jako bych byl[a] hluchý[á] ?.

1

2

3

4

5

Slyším zvuky zblízka, jakoby přicházely zdaleka.

1

2

3

4

5

Na chvíli zůstanu strnule stát.

1

2

3

4

5

Nemám rýmu a k tomu mám buď mnohem lepší
nebo horší čich než je tomu obvykle.

1

2

3

4

5

Cítím bolest v genitálu [zvláště po sexuálním styku].

1

2

3

4

5

Mám záchvat, který se podobá epileptickému.

1

2

3

4

5

Jsou mi nepříjemné vůně, jež mám obvykle rád[a].

1

2

3

4

5

Jsou mi nepříjemné chutě, jež mám obvykle rád[a]
[pro ženy, mimo průběh těhotenství nebo menstruace].

1

2

3

4

5

Vidím věci kolem mne jinak než je tomu obvykle
[Například, jako když hledím skrze nějaký tunel,
nebo vidím pouze část nějakého objektu].

1

2

3

4

5

Nemohu spát v průběhu noci až do jejího konce,
ale přesto zůstávám velmi aktivní během dne.

1

2

3

4

5
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Nemohu polykat, nebo jen s velkým úsilím.

1

2

3

4

5

Lidé a věci vypadají větší, než jaké ve skutečnosti jsou.

1

2

3

4

5

Mé tělo, nebo jeho část, vnímám jako znecitlivělou.

1

2

3

4

5
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IES

Jméno a příjmení......................................................................... Rodinný stav................. Věk ............
Zaměstnání................................................................................... Vzdělání............................................
Níže jsou uvedena některá vyjádření, jež činily osoby po stresových životních událostech. Prosíme Vás o to
abyste použili následující škálu k tomu, abyste vyjádřili, jak často byla tato vyjádření pravdivá pro Vás
v průběhu minulých sedmi dnů.

Vůbec Zřídka Občas
Přemýšlím o tom i tehdy když to nemám v úmyslu
Snažím se vyhnout rozrušení když o tom přemýšlím nebo si na to
vzpomenu
Zkoušel[a] jsem to vyjmout z paměti
Měl[a] jsem potíže usnout nebo nepřerušit spánek, protože obrazy
nebo myšlenky na to mi přicházely na mysl
Měl[a] jsem silné návaly pocitů o tom
Měl[a] jsem o tom sny
Zůstával[a] jsem mimo vzpomínku na to
Pociťoval[a] jsem jako když se to nestalo nebo to nebylo reálné
Snažil[a] jsem se o tom nemluvit
Obrazy o tom vstupovaly do mé mysli
Ostatní věci mne ponechaly v přemýšlení o tom
Byl[a] jsem si vědom[a], že stále mám mnoho pocitů o tom, ale
nezabývám se jimi
Nezkoušel[a] jsem o tom přemýšlet
Jakákoliv vzpomínka přinesla také pocity o tom
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Mé pocity o tom byly jakoby necitlivé
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TSC-40

Jméno a příjmení......................................................................... Rodinný stav................. Věk ............
Zaměstnání................................................................................... Vzdělání............................................
Jak často jste zažil[a] každou z následujících položek v posledních dvou měsících?
Nikdy
Často
1. Bolesti hlavy.
0
1
2
3
2. Nespavost [problém s usnutím].
0
1
2
3
3. Ztráta váhy [bez diety].
0
1
2
3
4. Žaludeční problémy.
0
1
2
3
5. Sexuální problémy.
0
1
2
3
6. Pocit izolovanosti od ostatních.
0
1
2
3
7. “Retrospektivy” [náhlé, živé
zneklidňující vzpomínky].
0
1
2
3
8. Neklidný spánek.
0
1
2
3
9. Snížený zájem o sex.
0
1
2
3
10. Záchvaty úzkosti.
0
1
2
3
11. Zvýšený sexuální zájem.
0
1
2
3
12. Pocit osamělosti.
0
1
2
3
13. Noční můry.
0
1
2
3
14. “Úlety” [úniky ve vaší mysli].
0
1
2
3
15. Smutek.
0
1
2
3
16. Závrať.
0
1
2
3
17. Nespokojenost se sexuálním životem.
0
1
2
3
18. Obtížná kontrola nálady.
0
1
2
3
19. Probouzení se brzy ráno a nemožnost opět usnout.
0
1
2
3
20. Nekontrolovatelný pláč.
0
1
2
3
21. Strach z mužů.
0
1
2
3
22. Rána bez pocitů odpočinku.
0
1
2
3
23. Máte sex, který Vás netěší.
0
1
2
3
24. Potíže ve vycházení s druhými.
0
1
2
3
25. Problémy s pamětí.
0
1
2
3
26. Zájem o sebepoškozování.
0
1
2
3
27. Strach ze žen.
0
1
2
3
28. Probouzení o půlnoci.
0
1
2
3
29. Špatné myšlenky nebo pocity v průběhu sexu.
0
1
2
3
30. Odchody někam.
0
1
2
3
31. Pocity, že věci jsou “nereálné”.
0
1
2
3
32. Nadbytečné nebo příliš časté mytí.
0
1
2
3
33. Pocity ponížení.
0
1
2
3
34. Trvalé pocity napětí.
0
1
2
3
35. Zmatenost pokud jde o pocity související se sexualitou.
0
1
2
3
36. Přání fyzicky poškozovat druhé.
0
1
2
3
37. Pocity viny.
0
1
2
3
38. Pocity, že nejste vždy ve vašem těle.
0
1
2
3
39. Máte potíže s dýcháním.
0
1
2
3
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40. Sexuální pocity tam, kde si je nepřejete mít.

0
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CPSI

Jméno a příjmení.........................................................................
Rodinný stav.............................................. Věk .................

Zaměstnání...................................................................................
Vzdělání.............................................................................

Odpovězte na následující otázky podle frekvence výskytu na následující škále od 0 do 5.
0 Nikdy nebo ne v minulém roce
1 Dvakrát či třikrát v minulém roce
2 Alespoň jednou do měsíce
3 Alespoň jednou za týden
4 Několikrát za týden
5 Alespoň jednou denně

1. Cítíte někdy věci, která ostatní lidé necítí např. kouř, moč, výkaly, tělesný pach. Při odpovídání jste
si jistý[á], že pachy nemají žádnou zřejmou příčinu [např. zápach kočičího záchodu, pakliže nemáte
kočku].
0

1

2

3

4

5

2. Máte někdy pocit špatné chuti, např. kovovou pachuť, který se objevuje a mizí bez příčiny?
0

1

2

3

4

5

3. Zahlédnete někdy pohyb periferním viděním, ale když se podíváte pozorněji tak nic nevidíte?
0

1

2

3

4

5

4. Vidíte někdy periferním viděním věci jako jsou hvězdy, štěnice, hadi, červi či vlákna?
0

1

2

3

4

5

5. Zahlédnete někdy myš či švába běžet po podlaze, ale když se otočíte tak tam není?
0

1

2

3

4

5

6. Máte někdy pocit jako by po vás běhaly štěnice nebo jiný hmyz, či se vás dotýkalo něco jako
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pavoučí síť.

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Znecitliví vám někdy bez zjevné příčiny část těla?
0

8. Slyšíte někdy zvuky jako je pískání, bzučení či klepání, jež se objevují a mizí bez příčiny?
0

1

2

3

4

5

4

5

3

4

5

3

4

5

4

5

9. Stane se vám, že zvednete telefon a až pak si uvědomíte, že vlastně nezvonil?
0

1

2

3

10. Máte někdy tak těžkou bolest hlavy, že je vám nevolno, či se vám chce zvracet?
0

1

2

11. Cítíte někdy v hlavě bolest, kterou by nešlo označit jako “bolest hlavy”?
0

1

2

12. Máte někdy výrazné nucení na močení, ale na toaletě žádná moč neodchází?
0

1

2

3

13. Máte někdy takové potíže s vyslovováním slov, že vypadáte opilý[á] i když jste nic nepili?
0

1

2

3

4

5

14. Stává se vám často, že máte náhle potíže s vybavováním si slov, která by jste měl[a] znát a které
jste řekl[a] před malou chvílí?
0

1

2

3

4

5

15. Stane se vám, že pronesete větu, která nemá žádný smysl a která obsahuje jiná slova, než která jste
si přál[a] vyslovit?

0

1

2

3

4

5

16. Cítíte se někdy náhle a intenzivně zmatený[á] nebo popletený[á] a tento pocit odezní během
několika minut?

0

1

2

3

4

5

17. Máte někdy nepřekonatelný pocit, že jsou věci divné, zvláštní, špatné, něco jako vstup do
soumračné zóny?

0

1

2

3

4

5

18. Cítíte někdy, že důvěrně známá místa či osoby vám nejsou známí, či alespoň ne způsobem, jakým
by měla být?

0

1

2

3

4

5

19. Máte někdy pocit, že jste něco zažil[a], nebo že jste na místě, kde jste již byl[a] i když víte, že tomu
tak není?

0

1

2

3

4

5

20. Máte ostře ohraničené mezery v paměti, během nichž si nemůžete na cokoliv vzpomenout jež
trvaly alespoň 5 minut nebo déle?
0

1

2

3

4

5

21. Stává se vám, že jste ztratil[a] velkou část televizního pořadu, který sledujete takovým způsobem
jako by někdo vyřízl část filmu?
0
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4

5

DODATEK – DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE

22. Stalo se vám, že jste se přistihl[a] při řízení automobilu aniž by jste si uvědomil[a] jak jste se
dostal[a] na dané místo a kam vlastně jedete?
0

1

2

3

4

5

23. Stává se vám často, že vám lidé vyprávějí o věcech, která jste udělal[a] či řekl[a] a vy na danou
událost nemáte žádnou vzpomínku?
0

1

2

3

4

5

24. Hledíte někdy strnule, jakoby jste byli hypnotizováni lesklým nebo jasným objektem?
0

1

2

3

4

5

25. Říkají vám lidé často, že jsou chvíle, kdy strnule hledíte a máte netečný výraz ve tváři?
0

1

2

3

26. Cítíte, že vaše paměť a soustředění se každým rokem podstatně zhoršuje?

4

[ne = 0; ano = 5]

0
27. Ztrácíte občas vědomí nebo omdlíváte?

0

5
5

1

2

3

4

5

28. Jste pravidelně tak depresivní, že vážně uvažujete o sebevraždě? [ne = 0; ano = 5]
0

5

29. Stáváte se někdy najednou více depresivní než jste byli před několika minutami či sekundami bez
zjevné příčiny?

0

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

4

5

30. Inklinujete často k panice nebo se stáváte úzkostnými bez zřejmého důvodu?
0

1

2

31. Stáváte se někdy bez důvodu extrémně a intenzivně rozhněván[a]?
0

1

2

32. Říkají vám lidé, že býváte velmi rozhněván[a] a vy si na to nevzpomínáte?
0

1

2

3

33. Říkají vám lidé, že občas máte intenzivně rozlobený výraz ve tváři zatímco spíte?
0

1

2

3

4

5

34. Cítíte občas neodolatelnou pohnutku spát v průběhu dne a pak spíte tak hluboce, že vás nikdo
nemůže probudit?

0

1

2

3

4

5

4

5

35. Stává se vám občas, že se probudíte zpocení tak, že máte mokré povlečení?
0
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SUMMARY
Traumatic stress, dissociation and schizophrenia:
psychopathological and psychophysiological characteristics
Theoretical background
History of the study of dissociation began in the second half of the nineteenth
century mainly in the work of Pierre Janet, who elaborated the concept of
dissociation in his work “Psychological Automatism” where he described
psychopathological phenomena during hysteria, hypnosis, states of suggestion or
possession (Havens, 1966; Janet, 1890; van der Hart, Friedman, 1989; Bob, 2003).
The same aspects of cognitive pathology were pointed out in Bleuler’s notion of
schizophrenia, who understood disturbed schizophrenic cognition because of
“splitting”, closely related to Janet’s concept of dissociation (Bleuler, 1924;
Bottero, 2001; Glaslova et al., 2004;

Rosenbaum, 1980; Scharfetter, 1998).

Bleuler’s introduction of a group of schizophrenias in 1911 replaced Kraepelin’s
term dementia praecox and defined new concepts for the understanding of the
disease.
Dissociated states were at first systematically described and defined by Pierre

106

SUMARY

Janet at the end of the nineteenth century (Janet, 1890; Ellenberger, 1970). Janet
defined dissociation as a mental event, caused by traumatic or stressful experience,
split off from consciousness because it does not fit into existing cognitive schemes
(van der Kolk & van der Hart, 1989). Mental event that induces dissociation most
often represents exposition of a trauma in childhood because of physical or
emotional abuse. Frequent causes of dissociative symptoms are also other
traumatic events such as accidents, nature calamities, humanitarian catastrophes,
losing a close person, torture etc. (Spiegel & Cardena, 1991). At the second half of
the nineteenth century French neurologist Jean-Martin Charcot at first proposed
that dissociative symptoms characteristic for MPD might relate to epileptic process
(Putnam, 1997). This relationship supports further historical and recent literature
where can be found well-documented EEG abnormalities in the patients with
MPD. These studies report that prevalence of seizure disorders is much higher in
MPD patients (Mesulam, 1981; Schenk, Bear, 1981; Benson, Miller, Signer, 1986;
Putnam, 1997). Mutual relationship between MPD and temporal lobe epilepsy
support studies that reported epileptic activity during personality alterations in
MPD and identity shift in temporal lobe epilepsy (Schenk, Bear, 1981; Mesulam,
1981; Coons et al., 1982; Benson, Miller, Signer, 1986; Spiegel, 1991; Hersch,
Yiu-Chung, Smeltzer, 2002). Further reported evidence that describes the
relationship between epileptic process and dissociation, based on clinical data raise
a possible role of temporal lobe abnormalities in pathological dissociation
(Putnam, 1997; Teicher et al., 2003; Bob, 2003). Frequent EEG abnormalities have
been found in traumatized and dissociated patients in non-epileptic conditions and
typically involve frontotemporal spikes, sharp waves or paroxysmal slow waves
(Putnam, 1997; Teicher et al. 2003; Ito et al., 1993). On the other hand,
dissociation-like symptoms such as depersonalization, fugues, amnesias, and
autoscopy (seeing an externalized image of one) are sometimes reported ictally
and periictally, by seizure patients (Putnam, 1997). Contemporary data support the
evidence that temporal-limbic seizure activity can produce dissociative symptoms
also without neurological focal lesion (Spiegel, 1991). This evidence linking
dissociative symptoms to the temporal-limbic epileptic activity in non-epileptic
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conditions is consistent with data that the dissociative symptoms in temporal lobe
epileptics occur during interictal periods and not during the ictal state (Spiegel,
1991). These findings are in accordance with evidence that in certain psychiatric
patients, often without apparent EEG abnormalities, psychosensory symptoms of
epileptogenic nature occur (the so-called complex partial seizure-like symptoms)
(Roberts et al., 1992; Hines et al., 1995). These symptoms, likely closely related to
dissociative tendency and experienced traumatic events (Roberts, 1993; Bob et al.,
2005), normally belong to characteristic manifestations of temporal lobe epilepsy
but may also emerge without apparent seizures in the so-called Epilepsy Spectrum
Disorders (Roberts et al., 1992; Hines et al., 1995). These findings in psychiatric
patients are in accordance with published data that document lateralized temporallimbic dysfunction in patients with schizophrenia and depression likely caused by
subclinical electrophysiological dysfunction (Hugdahl, 2001). According to
findings by Gruzelier and Venables different schizophrenic syndromes may be
related to asymmetry of limbic functioning and overactivation most probably in
the left hemisphere (Gruzelier, Venables, 1974; Gruzelier, 1983). Flor-Henry
(1969) reported asymmetries of bilateral electrodermal activity (EDA) in
schizophrenia in the form of observable differences between the left- and righthand recordings and described an association between dysfunction in the left
temporal lobe and schizophrenia which has been supported also by recent brain
imaging studies (Hugdahl, 2001). Flor-Henry also found that psychotic patients
with predominantly schizophrenic symptoms had a high incidence of epileptic foci
in the left temporal lobe while depressive patients had a high incidence of foci in
the right temporal lobe (Flor-Henry, 1976, 2003; Hugdahl, 2001). This association
between unilateral hemispheric dysfunction, ipsilateral temporal-limbic epileptic
focus (Flor-Henry, 1976, 2003; Shulman, 2003; Hugdahl, 2001) and EDA
asymmetry is in accordance with recent evidence that EDA is governed mainly by
limbic modulation influences and correlates with amygdala activity (Mangina,
Beuzeron-Mangina, 1996; Critchley, 2002; Phelps et al., 2001). According to
intracranial study by Mangina and Beuzeron-Mangina (1996) increased activity in
the limbic structures caused by electrical stimulation relates to increased ipsilateral
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EDA. These findings are also consistent with early studies of the relationship
between EDA and dissociation at the end of nineteenth century by C.G. Jung who
documented direct relationship between EDA response and dissociated states
called “complexes” (Jung, 1970). In his experiments and later confirmed studies
stress induced responses (according to Jung related to dissociated states) evoked in
the test of word associations was linked to significantly increased EDA (most
significantly in schizophrenic patients) (Jung, 1970; Shin et al., 2005). The above
data suggest an association that emotional stress leads to EDA activation by a
similar neurophysiological mechanism as electrical stimulation.
These findings point to the hypothesis that increased level of experienced
traumatic stress and dissociation in pathological conditions such as schizophrenia
or depression will be linked to unilateral hemispheric electrophysiological
dysfunction measured by right-left asymmetry of bilateral EDA and also will be
related to increased score of complex partial seizure-like symptoms. Examination
that is more thorough is in the following lines of this article.

Method
Psychometric measures
Psychic dissociative symptoms were assessed by Dissociative Experiences Scale
(Bernstein, Putnam, 1986) (DES). DES represents 28 items self-reported
questionnaire examining main dissociative phenomena such as absorption,
amnesia, depersonalization, derealization, reality distortion, and others. Subjects
indicate a degree of their experience on the continuum from 0 to 100%.
Somatoform dissociative symptoms were assessed using the 20-item selfreported somatoform dissociation questionnaire SDQ-20 (Nijenhuis, Spinhoven,
Van Dyck, Van Der Hart, 1996). Somatoform dissociative symptoms represent
alterations in sensations of pain (analgesia, kinesthetic anesthesia), alterations of
perception, inhibited or loss of

motor
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symptoms, etc. Subjects indicate the degree of their experience on 5-point likert
scale. For investigation of childhood traumas, TSC-40 (Trauma Symptom
Checklist) (Briere, 1996) was used. TSC-40 is a self-reported 40-item
questionnaire. Subjects indicate the degree of their experience on 4-point likert
scale.
Subjectively experienced stress was assessed by IES (Impact of Event Scale)
(Horowitz, Wilner, Alvarez, 1979). IES is a 15-item self-reported questionnaire on
a 4-point likert scale. This instrument reflects the intensity of posttraumatic
phenomena based on subjectively experienced stress.
The 35-item Structured Clinical Interview (the so-called Iowa interview)
assessed complex partial seizure-like symptoms that reflect temporal lobe epileptic
activity (Roberts, 1992, 1999).

Symptoms experienced by the patients are

indicated on 6-point likert scale.
Electrodermal measurement
EDA was recorded bilaterally using two channels SAM unit and Psylab software
(Contact Precision Instruments) connected to personal computer. Measurement
was performed in a quiet room, with room temperature of about 21°C. The
participant was instructed to sit down into comfortable chair. Then two pairs of
Ag/AgCl electrodes (8 mm diameter active area) filled with electro-conductivepaste (KY jelly) were attached to medial phalanges of the index and middle finger
of each hand. After two minutes relaxation with closed eyes experimental EDA
recording began and takes time of two minutes.
Main results of clinical studies
In order to discover the influence of trauma, 82 patients with a diagnosis of
paranoid schizophrenia and 50 healthy controls were assessed for symptoms of
dissociation, traumatic stress and psycho-sensory symptoms of epileptic origin.
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We have found significant traumatization and dissociation in patients who met the
cut-off score for psycho-sensory epileptic-like symptoms. This data suggests a
certain role of epileptic-like phenomena in dissociative states in schizophrenia and
are in accord with rare intracranial EEG findings.
In further research hypothesis has been examined that experienced traumatic
stress, dissociation and complex partial seizure-like symptoms are related to
lateralized hemispheric dysfunction measured by bilateral electrodermal activity
(EDA) in patients with schizophrenia (N=34) and depression (N=41) in
comparison to healthy controls (N=36). Results suggest that increased traumatic
stress, dissociation, and complex partial seizure-like symptoms in the both groups
of patients are significantly related to right-left EDA asymmetry with predominant
left-hemispheric activity linked to sympathetic over-activation in schizophrenia
and predominant right-hemispheric activity with sympathetic under-activation in
depression with respect to healthy control group. In the healthy control group,
none statistically significant asymmetry has not been found. The results are
discussed in the context of kindling in inhibitory systems induced by traumatic
stress and dissociation that might cause lateralized right hemispheric sympathetic
under-activation in depression or left hemispheric parasympathetic underactivation in schizophrenia.
Conclusions
Results support the hypothesis that epileptogenic phenomena are related to
traumatic stress in pathogenesis of dissociative states in schizophrenia because of
significant correlations of traumatic stress, dissociation, and complex partial
seizure-like symptoms. This is in accord with recent findings that schizophrenia as
well as epilepsy is related to a loss of physiological balance between excitation and
inhibition. Epilepsy is linked to over-excitation while on the other hand
schizophrenia is connected to over-inhibition in the nuclei of the limbic system,
hypothalamus and their projection sites (Stevens, 1999). In epilepsy the normal
equilibrium between excitation and inhibition is permanently altered by repeated
focal excitation or kindling,

resulting in a permanent state of
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excessive focal excitability and spontaneous seizures (Stevens 1999; Goddard,
McIntyre, Leech, 1969). Similar “kindling” or sensitization may be induced in
inhibitory systems in response to focal physiological pulsed discharges of limbic
and hypothalamic neurons and this excess of inhibitory factors may then be
manifested as a psychosis (Stevens, 1992, 1999). This might correspond to
intracranial (stereo-tactic) EEG studies in schizophrenia patients which reported
epileptic discharges in limbic structures (Heath, 1962, 1975; Monroe, 1982;
Walter, 1944; Goon, Robinson, Lavy, 1973). This suggests the hypothesis that
schizophrenia may represent a compensatory error, which is physiologically
reciprocal to epilepsy (Stevens, 1999). Data reported in this study supports the
kindling hypothesis of dissociation in schizophrenia and are in accord with rare
intracranial EEG findings. A practical purpose of this assessed relationship
between traumatization, dissociation and epileptic-like phenomena in the patients
who met cut-off score for epilepsy spectrum disorder may be contribution to the
problem of indication of several schizophrenic patients to anticonvulsant therapy
because of reported evidence that a clear majority of patients with epilepsy
spectrum disorder respond well to anticonvulsant treatment.

Key words: schizophrenia, dissociation; traumatic stress; epileptic activity; EDA;
laterality; kindling
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Disociativní stavy byly poprvé systematicky popsány a definovány Pierrem
Janetem na konci devatenáctého století. Janet definoval disociaci jako duševní
stav, způsobený traumatickým nebo stresujícím zážitkem, který je oddělen od
vědomí, neboť nezapadá do existujících kognitivních schémat. Disociace se na
psychické úrovni projevuje jako výpadky paměti, tříštění sebeuvědomění a
zážitků, rozdělení emocionálních nebo kognitivních aspektů zážitků, otupění
dojmů, psychologický únik od nepříjemných podnětů, stavy podobné transu,
zvýšená ovlivnitelnost a větší hypnabilita. Tytéž aspekty kognitivní patologie byly
zdůrazněny také v Bleulerově pojetí schizofrenie, úzce spřízněném s Janetovým
konceptem disociace. Bleuler rovněž chápal schizofrenní poruchy jako důsledek
rozštěpení. Duševní stav, který disociaci způsobuje, nejčastěji představuje
vystavení traumatu v dětství, jako následek fyzického či psychického týrání.
Častou příčinou disociativních příznaků jsou také další traumatické zážitky jako
nehody, přírodní katastrofy, hromadná neštěstí, ztráta blízké osoby, mučení apod.
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Na druhé straně hrají z hlediska dlouhodobého přizpůsobení se traumatickému
zážitku zásadní roli i somatické složky disociace, vedoucí k nedostatečnému
sjednocení somatoformních forem zážitku, reakcí a funkcí (tzv. somatoformní
disociace).
Historická i současná literatura podporuje vztah mezi disociativními procesy a
epileptickou aktivitou. U traumatizovaných a disociovaných pacientů se vyskytly
opakované abnormality EEG, které typicky zahrnují frontální a temporální hroty a
ostré vlny nebo paroxysmální pomalé vlny. Tato zjištění jsou v souladu s důkazy,
že se u některých psychiatrických pacientů, často bez zjevných EEG abnormalit,
mohou objevit psychosenzorické příznaky epileptogenní povahy (tzv. příznaky
komplexních parciálních záchvatů- CPSS). Tyto příznaky, pravděpodobně úzce
spojené s disociativními tendencemi a zažitými traumatickými událostmi, obvykle
patří k charakteristickým projevům epilepsie temporálního laloku, ale stejně tak se
mohou objevit bez viditelných záchvatů u tzv. poruch epileptického spektra
(Epilepsy Spectrum Disorders). Takovéto nálezy u psychiatrických pacientů
odpovídají publikovaným údajům, které dokládají lateralizovanou temporolimbickou dysfunkci u pacientů trpících schizofrenií a depresí, která je
pravděpodobně způsobena subklinickou elektrofyziologickou dysfunkcí. Podle
nálezů Gruzeliera a Venablese mohou různé schizofrenní příznaky souviset s
asymetrií fungování limbické oblasti a hyperaktivitou levé hemisféry. Flor-Henry
zaznamenal u schizofrenie asymetrii bilaterální elektrodermální aktivity (EDA) ve
formě pozorovatelných odlišností mezi záznamy z levé a pravé ruky a popsal
souvislost mezi poruchou levého temporálního laloku a schizofrenií, které byly
také podpořeny zobrazovacími studiemi mozku. Flor-Henry též objevil skutečnost,
že u psychotických pacientů s převládajícími schizofrenními příznaky dochází k
častému výskytu epileptických ložisek v levém temporálním laloku, zatímco u
depresivních pacientů dochází k častému výskytu epileptických ložisek v pravém
temporálním laloku. Tato souvislost mezi unilaterální hemisférickou poruchou,
ipsilaterálním temporo-limbickým epileptickým ohniskem a asymetrií EDA
odpovídá současným důkazům o tom, že EDA je převážně modulována
limbickými vlivy a koreluje s aktivitou amygdaly. Uvedená zjištění vedou k
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hypotéze, že zvýšená úroveň zažitého traumatického stresu a disociace za
patologických okolností, jako je schizofrenie, bude souviset se zvýšeným
výskytem psychosenzorických příznaků epileptogenní povahy (tzv. příznaky
komplexních parciálních záchvatů - CPSS) a unilaterální hemisferickou
elektrofyziologickou dysfunkcí měřenou pravolevým rozdílem bilaterální EDA.
Výzkum výše uvedené problematiky je předmětem této práce.
Metodika je založena na použití psychometrických měření disociace, ukazatelů
traumatického stresu, psychosenzorických komplexních parciálních symptomů a
bilaterální elektrodermální aktivity (EDA). Empirická část práce sestává ze dvou
klinických studií. V první studii bylo vyšetřeno 82 pacientů s diagnózou
paranoidní

schizofrenie

a

padesát

zdravých

kontrol

výše

zmíněnými

psychometrickými nástroji. Ve studii byly nalezeny významné korelace mezi
tramatickým stresem, disociací a psychosenzorickými komplexními parciálními
symptomy, které podporují vztahy mezi traumatickým stresem jako významným
faktorem v etipatogenezi schizofrenie, disociací a epileptiformními procesy. Ve
druhé klinické studii bylo vyšetřeno 34 pacientů s diagnózou paranoidní
schizofrenie, 41 depresivních pacientů a 36 zdravých kontrol prostřednictvím
uvedených psychometrických měření spolu s měřením bilaterální elektrodermální
aktivity. Výsledky vykazují vztah mezi traumatickým stresem, disociací,
psychosenzorickými komplexními parciálními symptomy a mírou pravo-levé EDA
asymetrie s převahou na levé straně u schizofrenie a na pravé straně u deprese ve
srovnání s kontrolní skupinou. Výsledky obou studií jsou diskutovány ve vztahu
ke kindlingu v inhibičních systémech indukovaným traumatickým stresem a
disociací, které by mohly být příčinou lateralizované pravohemisférické
hypoaktivace

sympatiku

u

deprese

a

levohemisférické

hypoaktivace

parasympatiku u schizofrenie. Praktickým významem těchto vztahů mezi
traumatickým stresem, disociací a epileptiformními jevy je zatím teoretický
příspěvek

k problematice

indikace

antikonvulzivní

léčby

u

některých

schizofrenních pacientů.
Klíčová slova: schizofrenie; disociace; traumatický stres; epileptická
aktivita; EDA; lateralita; kindling
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