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Kazuistika/Case report 
 

19-ročný pacient so schizofréniou a s atrofiou mozgu 

Aneta Bednářová, René Hako1,  Jana Veličová, Gabriela Šedivá  

19-year-old patient with schizophrenia and brain atrophy 

 

 
Súhrn 
Schizofrénia a degradácia osobnosti dlhodobo liečeného pacienta na procesuálne ochorenie je stále aktuálnou 
témou pre mnohé výskumné práce, ktoré začali už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Cieľom práce 
je analýza kazuistiky l9-ročného pacienta s diagnózou schizofrénie s rýchlou progresiou atrofizácie mozgu 
i mozočka. CT nález mozgu a priebeh ochorenia sme porovnali s údajmi z dostupnej literatúry. Mnohé práce 
pojednávajú o atrofii v oblastiach hipokampu, parahipokampálneho gyru, cinguly, insuly, talamu a prefron-
tálneho a temporálneho kortexu. Väčšina z nich však rozoberá prípady chronicky liečených schizofrenikov. 
Náš prípad je raritný mladým vekom a rýchlou progresiou kortikálnej a cerebellárnej atrofie s kognitívnym 
deficitom. Kortexové abnormality sa považujú za neurobiologické charakteristiky schizofrénie. Avšak etioló-
gia týchto abnormalít zostáva doteraz nepochopená. 

Kľúčové slová: schizofrénia, atrofia mozgu, CT scan, kortexové abnormality. 

 

Summary 
Schizophrenia and personality degradation of the patient in long-term treatment  is still a hot topic for many 
research works, which started already in the seventies of last century. The main aim of paper is presentation 
of a case report of l9-year-old patient with schizophrenia with rapid progression of brain and cerebellum at-
rophy. CT brain findings and course of the disease were compared with data from available literature. Many 
papers deals with areas of atrophy in the hippocampus, parahippocamal gyrus, cingulate, insula, thalamus 
and prefrontal and temporal cortex. Most of them deals with cases of the treatmen of chronic schizophrenics. 
Our case is a rare because of young age and rapid progression of brain and cerebellum atrophy with cognitive 
deficits. 

Conclusion: Cortex abnormalities are considered neurobiological features of schizophrenia. However, etiolo-
gy of these abnormalities remains still misunderstood. 

Key words: schizophrenia, brain atrophy, CT scan, cortex abnormalities. 

 

Úvod 
Už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa vý-

skum začal zaoberať CT nálezmi u schizofrénnych pacien-
tov (Johnstone, 1976) a  zisťoval miesto maximálnej reduk-
cie sivej mozgovej hmoty pri schizofrénii. Redukcia bola 
výrazná v oblastiach hippokampu, parahippokampálneho 
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gyru, cinguly, insuly, talamu a prefrontálneho a temporál-
neho kortexu (Saykin, 1991). Tieto výskumné práce zaobe-
rajúce sa štrukturálnymi zmenami mozgu dali do súvisu 
schizofréniu s funkciou prefrontálneho kortexu, cinguly  
a temporálneho kortexu (McGuire, 2004). Mnohé štúdie sa 
teda venujú dokazovaniu atrofizácie jednotlivých častí mozgu 
u dlhodobo liečených schizofrenikov využívajúc MRI vyšet-
renia mozgu. Poukazujú na organické poškodenie mozgu – 
tzv. organicitu (Vašečková a spol., 2007): na zväčšenie late-
rálnych komôr (Zipursky, 1998; Bogerts B, 1990; DeLisi, 
1991; Degreef, 1992;  Nopoulos, 1995; Lim, 1996) oproti 
negatívnym zisteniam niektorých štúdií, kde zväčšenie late-
rálnych komôr nezistili  (Whitworth, 1998; DeLisi, 1991). 
Tretia mozgová komora je zväčšená u chronických schizo-
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frenikov aj v štúdiách Degreefa (Degreef, 1992; Nopoulos 
P, 1995; DeLisi, 1992) ale nezväčšená v jednej štúdii  
(DeLisi, 1992).  

Na redukciu frontálnych lalokov poukazujú aj výsledky 
ďalších troch štúdií  (Nopoulos, 1995; Lawrie, 1999; Ohnuma, 
1997), ktoré sú v rozpore s negatívnymi zisteniami ohľadom 
redukcie frontálnych lalokov (DeLisi, 1992; Gur, 1998).  

Skôr k negatívnym zisteniam dospeli aj  štúdie pri sle-
dovaní redukcie hmoty temporálnych lalokov (DeLisi, 
1991; Nopoulos, 1995; Bilder, 1994)  oproti jedinému  pozi-
tívnemu zisteniu v štúdii Gura (1998).  

Cobia (2012) uskutočnil výskum, ktorého cieľom bolo 
vyhodnotiť postup stenčovania kortexu frontálnych 
a spánkových oblastí u pacientov trpiacich na schizofréniu 
a určiť, či existuje vzťah k neuropsychologickým a klinic-
kým symptomatickým profilom. Počas väčšej dlhodobej 
štúdie bolo vybraných 20 schizofrenických a 20 zdravých 
účastníkov, zoskupených podľa veku, pohlavia a užívania 
alkoholu v nedávnej minulosti/prítomnosti. Zmeny hodnôt 
kôrových oblastí boli korelačne vztiahnuté k zmenám neu-
ropsychologických funkcií a klinickej symptomatológii. 
Výsledky odhalili nadmerné stenčenie strednej frontálnej, 
superiórnej spánkovej a strednej spánkovej oblasti mozgo-
vých záhybov u účastníkov trpiacich na schizofréniu.  

  

Kazuistika z praxe:  
maturant s výraznou atrofizáciou mozgu 
i mozočka s psychotickou symptomatikou 

19-ročný pacient, slobodný, bezdetný, študent 4. ročníka 
strednej školy v maturitnom ročníku, bývajúci s rodičmi 
a dvomi staršími súrodencami v harmonickom prostredí 
v rodinnom dome. Prvýkrát bol prijatý na II. psychiatrickú 
kliniku v Košiciach za účelom diferenciálnej diagnostiky 
a nastavenia terapie v roku 2010, kedy bol preložený z iného 
psychiatrického oddelenia s diagnózou akútnej polymorfnej 
psychotickej poruchy s príznakmi schizofrénie. Pacient rea-
goval akútnou dystóniou na podanie haloperidolu. Druhá 
hospitalizácia bola na našej klinike o rok neskôr.  

Rodinná anamnéza pacienta bola pozitívna, nakoľko strýko 
pacienta (otcov brat) bol opakovane liečený a hospitalizovaný 
na psychiatrickom oddelení s diagnózou schizoafektívnej poru-
chy, manického typu. 

Na somatické ochorenia sa neliečil, v bezvedomí nebol. 
Alkohol, kávu ani drogy neužíval, bol nefajčiar. 

Počas prvej hospitalizácie (apríl 2010) bolo v súvislosti 
s terajším ochorením zaujímavé, že bol presvedčený o blížia-
com sa konci sveta. Udával, že príde zemetrasenie, budú po-
vodne, koniec sveta nastane 31.12.2010. Mal pocit, že na 
neho rodičia pôsobia, vychovávajú ho, aby bol dobrý človek 
a on napriek tomu „je človek zlý, príde apokalypsa, bude 
koniec sveta“. Počul hlas, nevedel, či to bol hlas ženský 
alebo mužský.  

Pri kontakte bol pacient orientovaný všetkými smermi 
správne, najskôr nechcel spolupracovať, po nadviazaní tera-
peutického vzťahu sa zveril so svojimi zážitkami. V popredí 

klinickej symptomatiky dominoval autizmus, halucinatórne 
prežívanie, pesimistické vízie do budúcna, bludná produk-
cia, bradypsychizmus, neprimerané správanie, nekritickosť, 
insuficientný pocit morbidity, infantilnosť, sociálna izolácia. 

Heteroanamnesticky matka pacienta udávala, že stav 
údajne náhle vznikol, nikdy predtým si u neho nevšimla, že 
by bol iný. Len za posledné obdobie asi 2-3 týždňov prestal 
vychádzať z domu, akoby mu niečo bolo. Matkin vzťah k pa-
cientovi bol hyperprotektívny. 

Pacient bol počas prvej hospitalizácie dôkladne vyšetre-
ný a boli vylúčené aj psychotické stavy zavinené somatic-
kým ochorením. Z vyšetrení uvedieme krvný obraz: Er-
5,47, Hgb-15,2, Ht-0,45, Tr-189, Leu-8,23, diff. v norme, 
Glu-2,9, urea-3,0, krea-96,3, s-AMS 0,93, Na-142, GP: 3,4 - 
3,8 - 4,20 - 3,6 - 4,0, oGTT: 3,30 - 5,50 - 2,9 (ranná hypo-
glykémia ostala nevysvetlená).  

Psychologické vyšetrenie ukázalo na priemerný inte-
lekt, vyšetrenie osobnosti poukazuje na psychotickú alterá-
ciu, dominuje anxiózno - fobická paranoidná a schizofrénna 
symptomatika. 

Za účelom vylúčenia tumorózneho procesu sa realizova-
lo i CT vyšetrenie mozgu a zadnej jamy so zaujímavým 
záverom: v CT obraze akcelerovaná kortikálna atrofia a atrofi-
zácia mozočka – nešpecifikovaná encefalopatia (obr. 1). 

Pre výraznú atrofizáciu mozgu i mozočka sme pátrali aj 
po možných ochoreniach prejavujúcich sa psychotickými 
symptómami. Doplnili sa vyšetrenia, ktoré vylúčili porfýriu, 
Wilsonovu chorobu, atrofiu z nedostatku vitamínu B 12, 
Creutzfeldtovu - Jacobovu chorobu. 

Z ďalších vyšetrení: laktát 3,65, transferín 3,18, CRP-
2,54, feritin 55,3, alb-49,4, AST-0,33, ALT-0,38, GMT-
0,31, ALP-0,98, LD 3,05, CHE 139, sFe-25,48, laktát pred 
záťažou -1,93, po záťaži-2,75, hemokoagul.ff.: protr.čas 
0,99, PT%-98,1, APTT-R 1,34 Racio, APTT 44,1 sec., TT-
20,1, TT norma 19sec., antitrombin 95,2, fibrinogen 2,10, 
Ddimer 0,1, koproporfyríny 20,7, U-uroporfyríny-4,07, Cu-
15,3, ceruloplazním 0,17, očné vyšetrenie štrbinovou lam-
pou: nález v medziach normy. Vitamín B12-264, kys.listová 
3,39, amoniak-43,6. 

Vzhľadom k suspektnému dekubitu bolo realizované 
i dermatovenerologické vyšetrenie so záverom: decubitus 
regioni ossis cokcygii (preležanina bola neskôr matkou vy-
svetlená tak, že dlho sedával pred počítačom, nič iné nerobil). 

Pre lepšiu preukázateľnosť a vylúčenie iných príčin psy-
choticizmu sa realizovalo i MRI mozgu so záverom: MR 
vyšetrenie bez ložiskových a difúznych zmien. Bez expan-
zie. Komorový systém symetrický, nedilatovaný, bez presu-
nu. PC uhly voľné. V obraze dominujú rozšírené subarach-
noidálne priestory difúzne vrátane mozočka ako známka 
predčasnej kortikálnej atrofie mozgu. Hypofýza nezväčšená, 
primeraného tvaru a intenzity signálu. Infundibulum 
v strednej čiare. Optochiazma bez patologického nálezu. 

Neurologické vyšetrenie: V neurologickom náleze bez 
zjavnej lateralizácie, bez známok meningeálnej iritácie, prí-
tomný len posturálny tremor HK viac vľavo (poliekový?), 
dop. EEG.  
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EEG vyšetrenie: EEG nález predstavuje variant normy. 

Diabetologické konziliárne vyšetrenie: hypoglykémie 
NS-asymptomatiké.  

Obrázok 1. CT snímky pacienta 

 

Diskusia a zhrnutie prípadu  
Kazuistika opisuje prípad hospitalizácie 19-ročného pa-

cienta preloženého z psychiatrického oddelenia s diagnózou 
akútnej polymorfnej psychotickej poruchy s príznakmi schi-
zofrénie. Podľa parere pacient reagoval akútnou dystóniou 
na podanie haloperidolu a netoleroval liečbu risperidonom, 
preto bola farmakoterapia zmenená na olanzapín v dávke  
5 mg večer, s ktorou bol preložený na našu kliniku. Po 
2 týždňoch hospitalizácie pacient prestal produkovať bludy, 
liečený amisulpridom v dávke 800 mg pro die s postupnou 
titráciou na minimálnu účinnú terapeutickú dávku, ktorou 
bolo 500 mg pro die. Pre anxietu bol zvolený clonazepam 
v dennej dávke 1,5 mg rozdelenou v 3 dávkach. Pacient po-
kojný, sociabilný, usmerniteľný. Počas psychoterapeutic-
kých (KBT) sedení zistený značný kognitívny deficit, poru-
chy myslenia i vnímania sú neprítomné, preto realizované 
CT mozgu, kde nachádzame výraznú atrofizáciu mozgu 
i mozočka. Za účelom diferenciálnej dg. sme urobili MR 
mozgu, EEG, vylučujeme Jacob-Creutzfeldovu demyelini-
záciu, uvažujeme i o mitochondriálnej encefalopatii (laktát 
pred i po záťaži), Wilsonovej chorobe (vyšetrené Cu, ceru-
roplazmín, očné vyšetrenie štrbinovou lampou), vylučujeme 
porfýriu. Ďalšie naše úvahy smerujú k možnosti metabolic-
kej poruchy (hypoglykémie - opakovane zaznamenané, rea-
lizovaný GP, oGTT s patologickými výsledkami, ktoré sa 
však neskôr upravili).  

Po vylúčení somatického ochorenia sme stav pacienta po 
prvej hospitalizácii uzavreli diagnózou: Akútna psychotická 
porucha s príznakmi schizofrénie /F 23.0/, atrofizácia 
mozgu a mozočka (CT i NMR verifikovaná) (obr. 1) 
s odporučením kontrol u ambulantného psychiatra a neurológa. 

Počas druhej hospitalizácie (o rok neskôr) sa u pa-
cienta prejavovali negatívne príznaky ochorenia a orga-
nicita. Pôsobil dojmom starého a bezradného človeka. Na-
koľko bola hladina prolaktínu vyššia ako 100, ustúpili sme 
od podávania amisulpridu a zvolili sme aripiprazol 
s pozitívnou odozvou. Z vyšetrení došlo k poklesu hladiny 
prolaktínu zo l06 na 4,34. V psychologickom vyšetrení 

dominoval priemerný intelekt. Pozitívny test organicity. 
V ROR prítomné znaky schizofrénie a organicity. Vzhľadom 
k vyššie uvedeným zisteniam sme stav uzavreli diagnózou 
nešpecifikovanej schizofrénie, atrofie mozgu a mozočka, ne-
špecifikovaná demencia. 

Do ambulantnej liečby bol odporučený aripiprazol 
v dávke 15 mg večer, piracetam 2400-200-0 mg.  
 

Záver 
Táto kazuistika opisuje rýchlu progresiu procesuálneho 

ochorenia s klinicky manisfestovaným psychoticizmom 
i kognitívnym deficitom. Na CT i MRI je značná atrofizácia 
s maximom vo frontálnej oblasti mozgu a cerebela. Po do-
plnení anamnestických údajov sme zistili, že sa pacient za-
čal postupne a pozvoľna meniť už v období 16 rokov. Pa-
cient bol uzavretý, nemal kamarátov, prevládali negatívne 
prejavy schizofrénie a autizmus. Počiatočná nekritickosť 
a hyperprotektivita matky sťažovala diagnostický proces 
a viedla k rozšíreným diagnostickým úvahám a konkrétnym 
diagnostickým procesom. Aktuálne je zjavné, že sa jedná 
o raritný prípad schizofrénie, nakoľko v období cca 2 rokov 
viedla k rýchlej degradácii osobnosti s výraznou atrofizácou 
mozgu i mozočka.  

Kortexové abnormality sa považujú za neurobiologické 
charakteristiky schizofrénie. Ich príčiny však zostávajú do-
teraz nevysvetlené. Veľkou neprebádanou neznámou zostá-
va aj skutočnosť, prečo k atrofizácii mozgu u niektorých je-
dincov trpiacich na schizofréniu dochádza vo včasných štá-
diách ochorenia, u iných po dlhodobej liečbe a u niektorých 
k nej nedochádza vôbec. 

 

Literatúra 
Bilder, R.M.: Absence of regional hemispheric volume 
asymmetries in first-episode schizophrenia. Am J Psy-
chiatry, 151, 1994, s. 1437–1447. 

Bogerts, B.: Reduced temporal limbic structure volumes on 
magnetic resonance images in first episode schizophrenia. 
Psychiatry Res., 35, 1990, s. 1–13. 

Cobia, D.J.: (139(1-3) 2012). Longitudinal progression of 
frontal and temporal lobe changes in schizophrenia. 
Schizophr Res.,  139, 2012,  č. 1-3, s. 1-6.  

Degreef, G., Ashtari, M., Bogerts, B., Bilder, R.M., Jody, 
D.N., Alvir, J.M., Lieberman, J.A.: Volumes of ven-
tricular system subdivisions measured from magnetic 
resonance images in first-episode schizophrenic patients. 
Arch Gen Psychiatry, 1992, 49, s. 531–537. 

DeLisi, L.E.: Brain morphology in first-episode 
schizophrenic-like psychotic patients: a quantitative magnetic 
resonance imaging. Biol Psychiatry, 29, 1991, s. 159–175. 

DeLisi, L.E.: The timing of brain morphological changes in 
schizophrenia and their relationship to clinical outcome. 
Biol Psychiatry, 31, 1992, s. 1172. 

Gur, R.E.: A follow up magnetic resonance imaging study 
of schizophrenia: relationship of neuroanatomical changes 



A. BEDNÁŘOVÁ, R. HAKO,  J. VELIČOVÁ, G. ŠEDIVÁ: 
19-ROČNÝ PACIENT SO SCHIZOFRÉNIOU A S ATROFIOU MOZGU 

22 
 

to clinical and neurobehavioral measures. Arch Gen 
Psychiatry, 55, 1998, s. 145–152. 

Johnstone, E.C.: Cerebral ventricular size and cognitive 
impairment in chronic schizofrenia. Lancet, 2, 1976, s. 924-926. 

Lawrie, S.M.: Magnetic resonance imaging of brain in 
people at high risk of developing schizophrenia. Lancet, 
353, 1999, s. 30–33. 

Lim, K.O.: Cortical gray matter volume deficit in patients 
with first-episode schizophrenia. Am J Psychiatry, 153, 
1996, s. 1548–1553. 

McGuire, P.K.: Functional neuroimaging in mental 
disorders. World Psychiatry, 3, 2004, s. 6-11. 

Nopoulos, P.: Brain morphology in first-episode 
schizophrenia. Am J Psychiatry, 152, 1995, s. 1721–1723. 

Ohnuma, T.K.: A magnetic resonance imaging study in 
first-episode disorganized-type patients with schizophrenia. 
Psychiatry Clin Neurosci, 51, 1997, s. 9–15. 

Saykin, A.J.: Neuropsychological function in schizo-
phrenia. Selective impairment in memory and learning. 
Archives of General Psych., 48, 1991, s. 618-624. 

Vašečková, B., Pečeňák, J., Pospíšil, R., Obuch, I.: "Or-
ganicita" ako koncept a praktický problém. Alkoholizmus 
a drogové závislosti, 42, 2007, Suppl. 1, s. 9. 

Whitworth, A.B.: Hippocampal volume reduction in male 
schizophrenic patients. Schizophr Res., 31, 1998, s. 73–81. 

Zipursky, R.B.: Cerebral gray matter volume deficits in first 
episode psychosis. Arch Gen Psychiatry, 55, 1998, s. 540–546. 

 

Do redakcie došlo 1.6.2012. 

Akceptované pre publikáciu 21.6.2012. 


