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Klinická prehľadová štúdia

Význam posudzovania štruktúry bludových syndrómov

Ľubica Forgáčová

Importance of the assessment of structure of delusional syndromes

Súhrn

V súčasnosti je obsah bludu hlavným kritériom pri posudzovaní bludov aj bludových porúch. Svojráznosť
bludového syndrómu však neurčuje obsah bludu ale jeho bludná štruktúra. Obsah bludu môže byť podkla-
dom pre rozlišovanie podtypov nie však kritériom pre stanovenie primárnej diagnózy. Klinické výskumy sa
orientujú na skúmanie bludu a jeho bludnej štruktúry na základe určenia jeho jednotlivých dimenzií. Ukázalo
sa, že vhodne zostavené dimenzionálne škály môžu spoľahlivo rozlíšiť úroveň bludnej štruktúry pri rôznych
duševných poruchách. Skupina viedenských autorov vypracovala postup, podľa ktorého možno prierezovo
stanoviť charakter bludnej štruktúry . Tento postup sa realizuje na štyroch úrovniach (štruktúrne a výstav-
bové prvky bludu (1), vzťah bludu k realite (2), obsah bludu (3) a vzťah bludu k etiológii (4). Triedenie
bludových syndrómov podľa viedenských autorov závisí od prítomnosti tzv. osového syndrómu (afektívneho,
schizofrenického alebo organického).

Kľúčové slová: dimenzie bludu, bludná štruktúra, bludové syndrómy, osové syndrómy.

Summary

Importance of the assessment of structure of delusional syndromes. At present the content of delusion is
the main criterion in the evaluation of delusions and delusional disorders. Delusional structure determines
peculiarity of delusional syndromes. The content of the delusion provides the basis for differentiation of va-
rious types of the disorder. On the other hand, delusional structure determines primary diagnosis. Clinical
research is oriented to the investigation of the delusional structure on the basis of its individual dimensions.
Dimensional scales can help to assess the degree of delusionality across a range of psychiatric disorders. The
Vienna research group elaborates the reliable method for cross-sectional description of the delusional struc-
ture. This process is performed on four axis (structural and constituing elements (1), relationship between
delusional world and the real one (2), delusional contents (3) and etiological attribution (4). According to
Vienna research group, classification of delusional conditions depends on so-called axial syndromes (affective,
schizophrenic and organic).

Key words: dimensions of the delusion, delusional structure, delusional syndromes, axial syndromes.

Úvod

V súčasnosti je obsah bludu hlavným kritériom pri posu-
dzovaní bludov aj bludových porúch. Tendencia klasifikovať
bludy podľa obsahu alebo témy (bludy expanzívne, de-
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presívne, hypochondrické, žiarlivecké atď.) pretrváva od za-
čiatku 19. storočia napriek tomu, že blud možno posudzo-
vať aj z hľadiska jeho formy (štruktúry). Popri filozofic-
kom výklade, ktorý odôvodňuje zavedenie kategórií

”
forma“

a
”
obsah“ v súvislosti s definíciou bludu, opodstatnenosť

takéhoto prístupu potvrdzuje aj klinická empíria, ktorá pri-
náša poznatky o tom, že bludy sú heterogénne z hľadiska
formy (štruktúry) aj obsahu (Berner et al., 1984, Mansch-
reck, 1978, 1992, Munro, 2000).
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Štruktúra bludu odráža charakteristické znaky chorob-
ného procesu, pri ktorom sa vyskytuje. Napríklad perze-
kučný blud bude mať iný charakter pri schizofrénii, pri para-
noji (bludovej poruche), pri parafrénii, iný pri demencii. Na
základe skúmania dlhodobého priebehu psychotických po-
rúch sa ukázalo, že bludy sa zoskupujú do viac alebo menej
organizovaného bludného systému, ktorý sa ako superštruk-
túra môže manifestovať pri rôznych chorobných stavoch,
pričom priebeh choroby nemusí byť nevyhnutne totožný
s priebehom bludového syndrómu (Schanda a spol. (1991).
V rámci diferenciálne diagnostických úvah tak vzniká po-
treba bližšie charakterizovať bludový syndróm s cieľom určiť
základné ochorenie.

Problém terminológie (paranoidný vz bludový)

Termín
”
bludový“ (angl.

”
delusional“) sa objavil v súvis-

losti so zavedením novej diagnostickej kategórie v klasifi-
kácii Americkej psychiatrickej asociácie DSM-III-R (1987)
- delusional disorder (porucha s bludmi), ktorej hlavným
prejavom sú bludy rôzneho obsahu. Tento termín, ktorý sa
v anglicko-americkej literatúre udomácňuje už od 70. rokov
minulého storočia navrhol používať Winokur (1977) vzhľa-
dom k terminologickým nejasnostiam súvisiacim s pojmom

”
paranoidný“.
Prídavné meno

”
paranoidný“ je odvodené od gréckeho

slova
”
paranoia“, čo v preklade znamená

”
mimo seba“. Hip-

pokrates používal tento výraz na označenie delirantného
stavu s vysokými teplotami, v ďalšom období sa termí-
nom označoval stav demencie alebo šialenstva. Termín po-
stupne upadal do zabudnutia. Znovuzrodenia sa dočkal až
v 19. storočí, kedy sa do centra pozornosti vtedajších psy-
chiatrov dostala problematika paranoidných stavov. Termín

”
paranoidný“ sa v psychiatrii používa nejednotne. Podľa
klasickej nemeckej psychiatrie sa termín vzťahuje ku všet-
kým typom bludov (s rôznym obsahom a rôznou štruktú-
rou), ktoré jedinec produkuje (Peters, 1967, Berner, Kuf-
ferle, 1981). V anglicky hovoriacich krajinách sa termín po-
užíva v užšom význame, na označenie bludov perzekučných
a vzťahovačných (Kendler a spol., 1989). Vo Francúzsku sa
termín

”
paranoide“ používa výlučne na pomenovanie formy

schizofrénie (Pull, 1995).
Ukazuje sa, že históriou nezaťažený, širší pojem

”
bludový“

namiesto pojmu
”
paranoiodný“ je z hľadiska vzájomného

porozumenia medzi odborníkmi užitočnejší. V európskej
psychiatrickej tradícii je síce menej vžitý, ale napríklad au-
tori viedenskej školy (Berner, 1972, Berner, 1982, Berner
a spol., 1992), ktorí sa skúmaniu paranoidných stavov syste-
maticky venujú už niekoľko desaťročí, poukazujú na mnoho-
raké významy termínu

”
paranoidný“. Vo svojich novších od-

borných príspevkoch (v anglickom jazyku) taktiež používajú
aj odporúčajú používať namiesto termínu

”
paranoidný“ ter-

mín
”
bludový“. Termín

”
paranoidný“ používajú len v už-

šom význame na označenie určitej bludnej štruktúry (Berner
a spol., 1986, Musalek a spol., 1999).
Zjednotiť používanie uvedených dvoch termínov v od-

bornej psychiatrickej reči je naďalej tažko realizovateľné.

V predkladanom prehľadnom referáte sa budú uvedené ter-
míny uvádzať tak, ako ich citovaní autori sami použili vo
svojich odborných prácach.

Dimenzionálne vyhodnocovanie bludnej štruktúry

Klinické výskumy sa orientujú na skúmanie bludu a jeho
bludnej štruktúry na základe určenia jeho jednotlivých di-
menzií. Predpokladá sa, že dimenzie vytvárajú hypotetický
geometrický útvar, ktorý zahŕňa znaky bludu (presvedčenie,
systemizácia bludu, komplexnosť, vzťah bludu k reálnemu
životu pacienta, plauzibilnosť bludnej produkcie, a ďalšie),
ktoré umožňujú presnejšie a objektívnejšie popísať charak-
ter bludného prežívania a bludnej štruktúry (Garety, Hems-
ley, 1987, Opjordsmoen, 2005). Uvedený empirický prístup,
ktorý možno do istej miery považovať za objektívny, účinne
dopĺňa prístup fenomenologický a deskriptívny, ktoré sú za-
ložené na subjektívnej interpretácii.
Bludy sa v jednotlivých dimenziách odlišujú v súvislosti

s rôznymi duševnými poruchami (napríklad presvedčenie pa-
ranoika sa môže hĺbkou odlišovať od presvedčenia schizofre-
nika, u ktorého sa bludný systém rozpadá).
S cieľom bližšie určiť (kvantifikovať) jednotlivé dimenzie

bludnej štruktúry, vytvorili viaceré autorské tímy posudzo-
vacie stupnice. Kendler a spol. (1983) za účelom objektív-
neho a presnejšieho posúdenia jednotlivých dimenzií bludov,
vyvinuli posudzovaciu stupnicu (Dimensions of Delusional
Experience), ktorá obsahuje 5 dimenzií bludu (presvedče-
nie, bizarnosť, dezorganizovanosť, naliehavosť a vplyv na
konanie). Ukázalo sa, že dimenzie sú navzájom nezávislé,
čo potvrdilo predpoklad o viacrozmernosti bludu. Doposiaľ
však nejestvuje konsenzus, koľko dimenzií blud zahŕňa. Ga-
rety a Hemsley (1987) postulovali a vo svojej škále použili
11 dimenzií (Characteristic of Delusional Experience), Jo-
nes a Watson (1997) 12 dimenzií (Belief Rating Scale), Ei-
sen a spol. (1998) a Ouilis a spol. (2000) použili 7 dimenzií
(The Brown Assessment of Beliefs Scale). Psychometrické
vlastnosti a ďalšie charakteristiky týchto škál sú podrobnej-
šie uvedené v prehľadovej práci (Forgáčová, 2002). Ukázalo
sa, že vhodne zostavené posudzovacie stupnice môžu spo-
ľahlivo rozlíšiť úroveň bludnej štruktúry pri rôznych dušev-
ných poruchách (Garety, Hemsley, 1987) a pomáhajú odlíšiť
blud od ovládavej myšlienky a iných bludu podobných fe-
noménov (Jones, Watson, 1997). Ďalej umožňujú vytvárať
homogénne skupiny pacientov a skúmať vzťah stanovených
dimenzií k ďalším premenným, napríklad k priebehu alebo
ostatným psychopatologickým symptómom (Opjordsmoen,
2005, Eisen a spol., 1998).

Viacúrovňové posudzovanie bludnej štruktúry

V súvislosti s formovaním koncepcie paranoidných stavov
(neskôr nazvaných porúch s bludmi) a v snahe vyhnúť sa
mnohým terminologickým problémom, vypracovala skupina
viedenských autorov postup, podľa ktorého možno priere-
zovo stanoviť charakter bludnej štruktúry a účasť výstav-
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bových elementov pri vývoji bludov. Tento postup, ktorý
sa realizuje na štyroch úrovniach (osiach), zároveň do ur-
čitej miery poukazuje na podstatu a akútnosť prebiehajú-
cich patogenetických mechanizmov (Berner, 1972, Berner,
Kufferle, 1981, Berner a spol., 1986). Na prvej úrovni vie-
denskí autori, inšpirovaní prácami francúzskych psychiatrov
Eya a Pujola (1955), klasifikujú bludový syndróm na základe
popisu jeho štruktúrnych a výstavbových prvkov. Výstav-
bové prvky možno rozdeliť do dvoch skupín: normálne vý-
stavbové prvky (neporušené vnímanie, skutočné spomienky
a spomienkové klamy) a psychopatologické (bludné nápady,
bludné vnímania, pocity ovplyvňovania, misidentifikácia,
ilúzie, halucinácie, fabulácie). Pokiaľ sa pri formovaní bludu
uplatňujú výstavbové prvky prvej skupiny, bludné myšlienky
sú logicky skĺbené (porozumiteľné), postupne sa organizujú
do koherentného systému - vznikajú

”
jednoduché bludové

syndrómy“ (zodpovedajú klasickej koncepcii paranoje a pa-
ranoidného vývoja).

Pri uplatnení patologických výstavbových elementov
vznikajú

”
parafrenické syndrómy“ - bludy sa formujú pa-

ralogicky, bez náznaku k logickej skĺbenosti a môžu, ale ne-
musia sa ďalej organizovať do bludného systému. V prípade
parafrenických syndrómov možno predpokladať, že sa vysky-
tujú v rámci organických alebo endogénnych duševných po-
rúch. V prípade jednoduchých bludových syndrómov možno
podľa autorov uvažovať o psychogénnom pôvode poruchy.
Paralogické bludy poukazujú na závažnejší stupeň kognitív-
nej poruchy, neorganizované bludy poukazujú na skutočnosť,
že bludy vznikli len nedávno (akútnosť procesu), pacient si
nestihol vybudovať bludný systém (Berner, 1972, 82, Berner
a spol., 1984, Berner a spol., 1986).

Na druhej úrovni sa vyhodnocuje vzťah bludov k vonkaj-
šiemu svetu. Aj tu sa rozlišuje niekoľko typov bludov. Bludy,
ktoré sa viažu na reálny svet, a bludy

”
odtrhnuté“ od rea-

lity (autistické). Vzťah bludov k vonkajšiemu svetu podľa
francúzskej školy predstavuje ďalší aspekt bludnej štruktúry
a zároveň vyjadruje stupeň akútnosti patologického procesu
(Ey, Pujol, 1955).

Na tretej úrovni sa posudzuje obsah bludov. Predpo-
kladá sa, že dôležitú úlohu pri výbere témy zohráva osobná
história pacienta ako aj samotný patogenetický mechaniz-
mus (organický, endogénny, psychogénny). Na štvrtej úrovni
sa stanovuje vzťah bludov k etiológii -stanovuje sa defini-
tívna nozologická diagnóza. Ak to nie je možné, diagnóza
ostáva na syndrómovej úrovni. Bludový syndróm klasifiko-
vaný na úrovni 1-3 autori považujú len za superštruktúru
(
”
nadstavbu“), ktorá môže byť definovaná len s ohľadom
na niektorý z tzv. osových syndrómov. Po klinickej stránke
sú osové syndrómy komplexy psychopatologických symptó-
mov, ktoré sú usporiadané v určitých psychopatologických
štruktúrach. Cieľom diagnostiky je identifikovať osový syn-
dróm, to znamená, v klinickom obraze hľadať znaky urči-
tej psychopatologickej štruktúry. Tradične sa zastáva názor,
že organické a endogénne poruchy majú svoje osové syn-
drómy, ktoré však môžu byť

”
skryté“ a v klinickom ob-

raze sa manifestujú pre danú poruchu menej charakteris-
tické syndrómy (napríklad bludové). Usporiadanie osových

syndrómov je hierarchické, to znamená, že jestvujú medzi
nimi určité vzťahy. Akceptuje sa skutočnosť, že organické
poruchy sa môžu manifestovať príznakmi, ktoré patria do
okruhu schizofrénie alebo afektívnych porúch aj u jedincov,
ktorí nemajú genetickú dispozíciu pre uvedené poruchy.

Formovanie bludnej štruktúry v závislosti
od osového syndrómu

Podľa predstaviteľov viedenskej školy (Berner, 1980 Ber-
ner a spol. 1992) osové syndrómy obsahujú také symptómy,
ktoré sú pre duševné poruchy charakteristické. Rozlišujú en-
dogenomorfný - schizofrenický (formálne poruchy myslenia,
neologizmy, citová plochosť), endogenomorfný-cyklotýmny
(porucha biorytmov, zreteľná alterácia nálady a psychomo-
toriky) a organomorfný osový syndróm (porucha myslenia,
pamäti a reči). Bludový syndróm sa môže vyskytovať samos-
tatne v čistej forme (jednoduchý bludový syndróm) alebo sa
kombinuje s niektorým s osových syndrómov (schizofrenic-
kým, afektívnym alebo organickým).
Na základe vyhodnotenia mnohých súborných prác ve-

novaných problematike paranoidných stavov možno skon-
štatovať, že popisy samostatného bludového syndrómu zod-
povedajú popisu klasickej paranoje (Kendler, Hays, 1981;
Munro, 1982, 1988; Gelder a spol., 1989; Žucha, 1990; Pull,
1995). Bludy sú logicky skĺbené a majú tendenciu vytvá-
rať pevný, koherentný bludný systém. Bludný systém je sta-
bilný, bludná viera a presvedčenie hlboké, naliehavé a ne-
odkloniteľné. Blud sa vyznačuje

”
centrálnosťou“duševného

života, má značný vplyv na konanie a zasahuje mnohé ob-
lasti života postihnutého. Obsah bludného systému je za-
kotvený v realite. Bludový syndróm sa vyznačuje relatívnou
neprítomnosťou ďalšej psychopatológie. Všeobecne sa kla-
die dôraz (okrem poruchy obsahov myslenia) na prítomnosť
poruchy nálady (dysforická, často dráždivá) a na prítom-
nosť príslušnej zmeny osobnosti (stenická, astenická alebo
stenicko-astenická). Prítomnosť ďalších príznakov závisí od
poruchy, pri ktorej sa bludový syndróm vyskytuje, napríklad
poruchy vnímania, patická nálada, agitovanosť, zmätenosť,
telesné príznaky a iné.
Bludový syndróm sa môže vyskytovať aj pri ťažkej má-

nii. Bludy môžu byť s manickou náladou kongruentné alebo
inkongruentné (katatýmne bludy). Bludy môžu byť logicky
alebo ľahko paralogicky skĺbené. Vzhľadom na akútnosť ma-
nickej poruchy, bludy vznikajú náhle (bludné nápady), sú
prchavé, zriedka sa organizujú do pevnejšieho systému. Od-
znievajú spolu s manickou náladou. Pri depresii sa bludy roz-
víjajú v závislosti od depresívnej nálady, môžu byť kongru-
entné alebo inkongruentné. Obsah bludov je väčšinou sýtený
depresívne (obavné, insuficienčné, autoakuzačné bludy). Po-
stupne ako odznieva depresívna nálada, ustupujú aj bludy.
Intenzita príznakov (vrátane bludného prežívania) v prie-
behu dňa môže kolísať. Pri afektívnych poruchách sú bludné
myšlienky logicky skĺbené. Vzhľadom na prevažne akútny
charakter ochorenia, bludy nevytvárajú bludný systém, pri
zlepšení nálady bludy ustupujú.
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Pri schizofrénii nadobúdajú bludy v závislosti od
tzv. jadrových príznakov schizofrénie autizmu a rozštepu
svoj špeciálny charakter. Sú nepochopiteľné, paralogické,

”
odtrhnuté“ od reality, ich obsah je často bizarný, absurdný
(bludy depersonalizačné, bludy ovplyvňovania, imputácia,
amputácia myšlienok). Nedochádza k vytváraniu pevnej-
šieho bludného systému. Bludy sú difúzne, fragmentárne,
často sa objavujú ako bludné nápady. Kritickosť býva roz-
dvojená, vplyv bludov na konanie je nekonštantný.
Pri ľahších formách organického poškodenia mozgu (po-

ruchy pamäti, intelektu, pozornosti, nevýpravné myslenie,
perseverácie) sa môže manifestovať jednoduchý bludový syn-
dróm, pri ťažších poruchách (deteriorácie psychických fun-
kcií) sa pozorujú len fragmenty bludového syndrómu.
Uvedené opisy reflektujú spoločný poznatok vyplývajúci

z klinickej empírie. Možno ho interpretovať v duchu vie-
denských autorov aj tak, že štruktúra bludového syndrómu
sa formuje (mení alebo

”
rozpadá“) v závislosti od osového

syndrómu (schizofrenického, afektívneho alebo organického).
S postupným zvýrazňovaním osového syndrómu sa mení
štruktúra bludového syndrómu. Zriedkavo sa vyskytuje v čis-
tej forme (jednoduchý bludový syndróm) bez osovej dispo-
zície a pravdepodobne vzniká psychogénne. Podľa Bernera
a jeho spolupracovníkov má osový syndróm pre bludový
syndróm dispozičný význam. Môže zdvihnúť jeho projekčnú
schopnosť a podmieniť jeho vznik na klinickej úrovni (Ber-
ner, 1972, Berner a spol., 1986). Projekčná pohotovosť sa
získava v individuálnom vývoji (nie je však vylúčené, že sa
pri jej vzniku môžu uplatniť aj iné neznáme mechanizmy).

Záver

Svojráznosť bludového syndrómu neurčuje obsah bludu ale
jeho bludná štruktúra. Viacerí autori poukazujú na nutnosť
v rámci diagnostického procesu posudzovať predovšetkým
štruktúru bludu (napríklad úroveň systemizácie a skĺbenosť)
a nie iba obsah bludu, ktorý môže byť podkladom pre rozlišo-
vanie podtypov nie však kritériom pre stanovenie primárnej
diagnózy. Jednou z možností je použiť validné inštrumenty
- posudzovacie škály, čo môže pomôcť k lepšiemu porozume-
niu samotného fenoménu bludu a bludnej štruktúry a záro-
veň môže prispieť k zdokonaleniu diagnostickej klasifikácie
porúch, pri ktorých sa bludy vyskytujú.
Na základe skúmania dlhodobého priebehu duševných po-

rúch sa zastáva názor, že bludy sa zoskupujú do viac alebo
menej organizovaného paranoidného (bludového) systému,
ktorý sa ako superštruktúra môže manifestovať pri rôznych
chorobných stavoch. Bludy však nemajú primárne morbo-
génny charakter. Z hľadiska prebiehajúcej poruchy možno
považovať za primárne (charakteristické) tzv. osové syn-
drómy. Po klinickej stránke sú to komplexy psychopatolo-
gických symptómov, ktoré sú usporiadané v určitých psy-
chopatologických štruktúrach. Rozličné bludové syndrómy
možno posudzovať podľa toho, či sa vyskytujú samostatne,
bez osovej dispozície (jednoduchý bludový syndróm, para-
noja), alebo sa kombinujú s niektorým s osových syndrómov.

Pre ďalšie triedenie bludového syndrómu je teda rozhodujúca
prítomnosť osového syndrómu.
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