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Výber z literatúry

Skorá detekcia schizofrénie: súčasné dôkazy a perspektívy do budúcnosti

Heinz Häfner, Kurt Maurer (World Psychiatry 5, 2006, č. 3, s. 130-138)

Early detection of schizophrenia: current evidence and future perspectives.

Autori práce zozbierali poznatky z minulosti a výsledky
štúdií zaoberajúcich sa identifikáciou rizikových pacientov
ohrozených psychotickým ochorením a včasnými interven-
ciami, ktoré môžu nástup ochorenia spomaliť či oddialiť.
Výskum včasného priebehu schizofrénie identifikoval prepsy-
chotickú prodromálnu fázu (štádium) (trvanie cca 4,8 r.)
a psychotickú prefázu (trvanie cca 1,3 r.). Porovnávanie jed-
notlivých prípadov ukázalo prodromálne príznaky bežné pre
schizofréniu i pre miernu až ťažkú depresiu. Kým sa ne-
objavia pozitívne symptómy, nie sú od seba odlíšiteľné, ale
prodromálne fázy oboch skoro spôsobujú funkčné obmedze-
nia a sociálne následky. Táto intervencia je zameraná na
manifestné symptómy a nie na doposiaľ neznámy chorobný
proces ležiaci pod povrchom. KBT v prepsychotickej prodro-
málnej fáze (štádium) podľa všetkého priaznivo ovplyvňuje
skrátenie vývoja ochorenia. V psychotickej prefáze kombiná-
cia s nízko dávkovanými antipsychotikami vykazuje určitú
účinnosť. Snaha o včasné rozpoznanie pripúšťa identifiká-
ciu maximálneho možného množstva rizikových osôb, tak
skoro, ako je len možné a ich odoslanie k primeranej liečbe.
V posledných dvoch dekádach sa venovala veľká pozornosť
faktu, že včasné rozpoznanie a intervencia predchádza a od-
ďaľuje nástup psychózy a redukuje jej závažnosť a sociálne
dôsledky. Už Kraepellin opísal

”
malé zmeny v nálade, ktoré

môžu byť rekurentné alebo persistentné počas mnohých týž-
dňov, mesiacov i rokov ako jediné včasné signály hroziaceho
psychického ochorenia“. Postupne bol objavený sled nástro-
jov na skoré rozpoznanie schizofrénie. Dali sa nimi identifi-
kovať rizikové osoby a umožnili skoré intervencie. Tieto ná-
stroje sa objavili retrospektívnymi štúdiami ochorenia. Psy-
chopatologické fenomény použiteľné pre včasné diagnostické
odlíšenie a/alebo predpovedanie nástupu psychotickej epi-
zódy v praxi obnáša:

a) charakteristické prodromálne znaky a symptómy;

b) neuropsychologické deficity stanovené v kognitívnych
testoch;

c) charakteristiky vývoja ochorenia.

Účinné biologické markery na uľahčenie včasného roz-
poznania psychotického ochorenia zatiaľ nie sú dostupné.
V Edinburskej a Melbournskej štúdii sa ukázalo, že vysoko
rizikoví probandi, ktorí prešli k psychóze oproti vysoko ri-
zikovým nepsychotickým probandom vykázali signifikantnú

redukciu objemu hipokampo-parahipokampálnej arey. Za-
tiaľ sa tento poznatok, ale nedá prakticky využiť. Metódy
ktoré sa pri fokusovaní na rizikové osoby zameriavajú iba na
skoré príznaky schizofrénie obyčajne nezachytia dlhšie pre-
biehajúce prodromálne štádium, ktoré sprevádza kognitívne,
funkčné i sociálne postihnutie.
Preto prvé štádium vyhľadávania rizikových osôb by sa

malo diať u lekára prvého kontaktu, najmä ak ich vyhľadajú
kvôli akýmkoľvek psychickým ťažkostiam. To ale vyžaduje
i screeningové metódy, ktoré umožňujú určiť rizikové osoby.
Tie by mali byť odoslané na detailnejšie vyšetrenie k špecia-
listom. Schizofrénia a depresia zdieľajú 8 z 10 najčastejších
iniciálnych symptómov podobnej závažnosti. Ktoré sú podľa
stupňa závažnosti:

1. úzkosť,

2. nervozita/nepokoj,

3. depresívna nálada,

4. obavy, problémy s premýšľaním a koncentráciou,

5. poruchy spánku a/alebo apetítu,

6. strata energie a spomalenosť,

7. strata sebaistoty,

8. sociálne stiahnutie,

9. iné zmeny afektu (napr. oploštenosť).

Rozdielnosti sa vyskytujú v nervozite/nepokoji a oplošte-
nosti afektu, ktoré sú častejšie u schizofrénie a depresívnej
nálady, ktorá je častejšia u depresie. Včasná intervencia má
byť zameraná na manifestné symptómy a nie na doteraz ne-
známy chorobný proces. KBT v prepsychotickej prodromál-
nej fáze pravdepodobne skracuje trvanie ochorenia. V psy-
chotickej prefáze kombinácia s nízkodávkovanými antipsy-
chotikami vykazuje účinnosť. Včasné rozpoznanie rizikových
osôb sa nemá obmedzovať iba na osoby ohrozené schizofré-
niou, ale taktiež umožniť včasné rozpoznanie a intervencie
u osôb s poruchami nálady. V práci je 84 citácií.
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