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Pôvodná práca 
 

Psychopatologické charakteristiky schizofrenických a neschizofrenických psychóz 

Ľubica Forgáčová 

Psychopathological characteristics of schizophrenia and nonschizophrenic psychosis 

 

Súhrn 
Problém odlišovania schizofrenických a neschizofrenických psychóz na základe psychopatologických prízna-
kov stále nie je definitívne vyriešený. Predkladaný príspevok prináša prehľad názorov na uvedený problém, 
vrátane prístupu novej klasifikácie DSM-5.  

Kľúčové slová: schizofrénia, neschizofrenické psychózy, poruchy schizofrenického spektra. 

 

Summary 
The problem of differentiation of schizophrenia and nonschizophrenic psychosis based on psychopathological 
symptoms is not finally resolved. The present paper provides an overview of views on this problem including 
the approach of the classification DSM-5.  

Key words: schizophrenia, nonschizophrenic psychosis, schizophrenia spectrum disorders. 

 

Úvod 
Z histórie psychiatrie, v duchu vedeckej paradigmy troch 

nozologických okruhov psychických ochorení (endogénny/ 
organický/ reaktívny), sa dozvedáme, že endogénne psy-
chické poruchy sa považovali za psychózy a reaktívne poru-
chy (neurózy) principiálne za nepsychotické psychické po-
ruchy. V dielach klasikov a ich nasledovníkov možno vy-
stopovať aj ďalšie dichotomické aspekty psychóz, ktoré sa 
vzťahovali k uvedenej paradigme: endogénne a exogénne 
psychózy, funkčné a organické psychózy, procesuálne a ne-
procesuálne psychózy, schizofrenické a neschizofrenické 
psychózy.  

Popri nozologickom smere, ktorý definuje nozologickú 
jednotku a vytvára systematiku duševných chorôb, treba 
spomenúť koncept „jednotnej psychózy“ (antinozologický, 
dimenzionálny prístup), podľa ktorého jestvuje kontinuum 
psychózy, ktorá prekračuje diagnostické hranice (organické 
poruchy, schizofrénia, schizoafektívna porucha, afektívna 
porucha). Nejestvujú samostatné entity, ktoré majú odlišnú 
etiológiu. Jestvujú len varianty jednej entity, ktoré sa odlišu-
jú dimenzionálne, t.j. kombinovaním rôznych dimenzií vzni-
kajú prototypy porúch.  
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Koncepty nozologický aj dimenzionálny ponúkajú určitú 
interpretáciu, problém odlišovania schizofrénie od neschi-
zofrenických psychóz však stále nie je definitívne vyriešený 
a pretrváva do dnešných čias. Hlavnou témou konferencie 
Deconstructing Psychosis Conference 2006 bola otázka, či 
sa odlišuje schizofrénia od ostatných psychóz. Mnohí zastá-
vajú názor, že symptómy, ktoré sa považujú pre schizofré-
niu za charakteristické, nedefinujú špecifický syndróm. Od-
volávajú sa na nedávne štúdie, ktoré dokumentujú, že 
z hľadiska vyhodnocovania psychopatologických dimenzií 
sa psychotické poruchy odlišujú len kvantitatívne a na-
vrhujú alternatívne prístupy ku klasifikácii psychóz. Jedným 
z nich je dekonštrukcia psychóz na jednotlivé psychopato-
logické dimenzie, ktoré ich vytvárajú (Allardyce et al., 
2007).  

Aj v novej klasifikácie DSM-5, ktorá vymedzuje jednot-
livé diagnostické kategórie porúch schizofrenického spek-
tra, sa zdôrazňuje posun k dimenzionálnemu prístupu pri 
hodnotení závažnosti psychickej poruchy. Okrem povinnos-
ti určiť diagnostickú kategóriu sa odporúča skórovať závaž-
nosť symptómov všade tam, kde je to možné, t.j. skórovanie 
určuje dimenziu, ktorá je mierou závažnosti psychotickej 
poruchy (DSM-5, 2013).  
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Schizofrenické psychózy, schizofrenická  
psychopatologická štruktúra 

Opis schizofrenickej psychopatologickej štruktúry sa 
v priebehu histórie psychiatrie vyvíjal nejednotne a kom-
plikovane. V starších koncepčných prácach veľkých osob-
ností psychiatrie (E. Kraepelin, E. Bleuler, K. Schneider) sa 
popri detailných opisoch prejavov schizofréniu presadzovali 
aj prístupy zamerané na určenie charakteristických (funda-
mentálnych, primárnych či bazálnych) príznakov schizofré-
nie, o ktorých sa predpokladalo, že sú vysoko špecifické, 
patognomické a odlišujú schizofréniu od ostatných psychóz 
(Forgáčová, 2005). 

E. Kraepelin hľadal vzťah medzi patologickou anató-
miou a klinickým obrazom. Predpokladal, že choroba po-
stihuje predovšetkým frontálne laloky, centrálne spoje a tem-
porálne laloky. Mal jasnú predstavu o tom, ktoré symptómy 
sú obzvlášť významné, pre schizofréniu charakteristické, 
prítomné vo všetkých prípadoch ochorenia. Z dnešného hľa-
diska je zrejmé, že opísal tie symptómy, ktoré označujeme 
ako negatívne a dezorganizované: oslabovanie a ochudob-
ňovanie emočných aktivít a vôle, strata vnútornej jednoty 
medzi emotivitou, vôľou a myslením (Liddle et al., 1994).  

E. Bleuler vytvoril dvojitú hierarchiu schizofrenických 
symptómov: primárne, sekundárne, bazálne, akcesórne.  
Z hľadiska diagnostiky považoval za významné bazálne prí-
znaky, za menej rozhodujúce príznaky akcesórne (tab. 1). 

Tabuľka 1. Bazálne a akcesórne príznaky podľa Bleulera  

Bazálne príznaky Akcesórne príznaky 
asociačné poruchy myslenia,  
uvoľnenie asociácií halucinácie 

poruchy afektivity (strata modulá-
cie afektov, afektívna tuposť para-
týmie, defekt afektívneho raportu) 

katatónne príznaky 

ambivalencia poruchy reči a písma 
autizmus bludy 
poruchy vôle a konania,  
ambitendencia   

 

Bleulerove primárne príznaky (autizmu s a rozštep) ma-
jú vzťah k etiológii schizofrénie, sekundárne príznaky vzni-
kajú ako dôsledok viac či menej neúspešnej adaptácie (re-
akcie) celého organizmu a osobnosti na primárne symptómy 
(Strauss et al., 1974).  

K. Schneider opísal príznaky I. a II. rádu (tab. 2). Zdôraz-
nil ich diferenciálne typologickú váhu pri rozlišovaní schizo-
frénie od iných psychotických porúch (Trimble, 1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 2. Príznaky I. a II. rádu  

Príznaky I. rádu Príznaky II. rádu 
ozvučovanie myšlienok ostatné poruchy vnímania 
hlasy, ktoré komentujú 
vlastné konanie náhle bludné nápady 

hlasy, ktoré sa hádajú,  
diskutujú 

zmeny nálady  
(depresia, mánia), 

telesné pocity ovplyvňovania pocit emočnej chudobnosti 
odoberanie, šírenie 
(vysielanie) myšlienok  

bludné vnímanie  
ostatné pocity ovplyvňova-
nia v oblasti citovej, vôľovej 
a pudovej 

 

 

Podľa Bleulera a Schneidera, psychózy, pri ktorých nie 
sú prítomné bazálne príznaky alebo príznaky prvého rádu, 
možno označiť ako neschizofrenické. Obaja sa však zhodu-
jú v názore, že aj psychózy bez týchto príznakov môžu za 
určitých okolností poukazovať na diagnózu schizofrénie 
(Berner, 1991).  

 

Neschizofrenické psychózy  
Neschizofrenické psychózy sa v minulosti často označo-

vali ako „atypické“, symptomaticky aj prognosticky odlišné 
od schizofrénie, ako to dokumentovali viaceré klinické aj 
epidemiologické štúdie (Pillmann a Marneros, 2003).  

K problematike neschizofrenických (atypických) psy-
chóz sa vyjadroval celý rad rôznych psychiatrických škôl, 
ktoré prinášali svoje vlastné opisy a označenie týchto sta-
vov, napr. non procesuálna schizofrénia (Stephens a Astrup, 
1963), schizoafektívna psychóza (Kasanin, 1933), schizofre-
niformná psychóza (Langfeldt, 1956), psychogénna psychó-
za (Wimer, 1916), cykloidné psychózy (Leonhard, 1976), bo-
uffée délirante (Pull, 1981) (podľa Jablensky, 2001, Pillmann 
a Marneros, 2003). 

Zastáva sa názor, že ani v súčasnosti platné klasifikácie 
duševných ochorení, MKCH-10 (1992) a DSM-IV (2000), 
ktoré síce brali do úvahy koncepty tradičných psychiatric-
kých škôl, neposkytujú adekvátne kritériá a klasifikáciu 
týchto porúch (Jablensky, 2001). Najnovšia klasifikácia 
DSM-5 (2013) nebola v tomto smere ešte podrobená kritike, 
vymedzené diagnostické kategórie a ich kritériá sú však to-
tožné s DSM-IV (Schizophreniform disorder, Brief psycho-
tic disorder, Schizoaffective disorder).  

MKCH-10 uvádza skupinu porúch (F 23) Prechodné 
akútne psychotické poruchy (s/ bez príznakov schizofrénie, 
akútna schizofreniformná porucha a iná, prevažne bludovú 
psychotická porucha) a Schizoafektívne poruchy. Za hlavné 
diagnostické usmernenie považuje akútny začiatok poruchy, 
premenlivé psychotické príznaky, bludy a halucinácie rôz-
nej intenzity a pri vzniku poruchy sa ráta s účasťou akútne-
ho stresu. Tieto poruchy zahŕňajú cykloidné psychózy, bo-
uffée délirante a reaktívnu psychózu. V usmernení sa tiež 
konštatuje, že nie sú k dispozícii systematické klinické in-
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formácie, ktoré by poskytli návod ku klasifikácii týchto po-
rúch. Ich nomenklatúra rovnako ako ich nozologický status 
sú dosť neurčité. „Psychotická porucha“ sa používa ako 
vhodný termín pre všetky typy porúch tejto skupiny (MKCH-
10, 1992). 

Problematikou schizofrenických a neschizofrenických 
psychóz sa dlhodobo zaoberali psychiatri viedenskej školy, 
ktorí vytvorili koncept osových syndrómov (Berner, 1991, 
Berner et al., 1992). Opísali endogenomorfný schizofrenic-
ký osový syndróm (opierali sa o Bleulerove poruchy asociá-
cií a Schneiderove príznaky I. rádu ako priamy dôsledok 
kognitívnej poruchy) a osové syndrómy neschizofrenických 
psychóz, endogenomorfný cyklotymický osový syndróm 
(dysregulácia aktivity - dynamická instabilita - porucha bio-
logických rytmov), organomorfný osový syndróm (poško-
denie CNS) a psychózy, ktoré sa „nehodia“ ani do jednej 
skupiny, napr. paranoidné stavy (Berner, 1991). Endogén-
nomorfný schizofrenický osový syndróm podľa vieden-
ských výskumných kritérií (Vienna Research Criteria, Ber-
ner a spol., 1992) je uvedený v tabuľke 3. Podľa autorov na 
základe prierezového vyhodnotenia symptomatológie schi-
zofrénie možno identifikovať osový syndróm, ktorý obsahu-
je symptómy, ktoré sú pre schizofréniu charakteristické. Pri 
opise syndrómu vychádzali z hypotézy, že pri schizofrénii 
sa uplatňuje vulnerabilita ku charakteristickej kognitívnej 
poruche, ktorá sa dá na klinickej úrovni identifikovať na zá-
klade prítomnosti formálnych porúch myslenia.  

Z prác viedenskej školy vyplýva, že schizofrenické psy-
chózy možno od neschizofrenických odlíšiť len na základe 
prítomnosti alebo neprítomnosti formálnych porúch myslenia.  

Tabuľka 3. Endogenomorfný schizofrenický osový syn-
dróm  

A Formálne poruchy myslenia (inkoherencia) 
- blokáda myšlienok, záraz, 
- uvoľnenie asociácií, asociačné skoky („vykoľaje-

nie“ myšlienok), 
- patologicky „zmotaná“ chaotická reč. 

B Neologizmy  
C Citové stiahnutie, citová plochosť,  

hypodynamogénia 
 (Prítomnosť A a/ alebo B - diagnóza istá, prítomnosť 

iba C, diagnóza pravdepodobná). Bludy a halucinácie 
rôzneho druhu a v rôznych kombináciách sa môžu pri 
schizofrénii vyskytovať nemajú však primárne mor-
bogénny charakter.  

 

 

Formálne poruchy myslenia 
Formálne poruchy myslenia zahŕňajú poruchu mecha-

nizmov myslenia (porucha štruktúrnych procesov myslenia, 
dyslogia, napr. konkretistické myslenie, uvoľnenie asociá-
cií, paralogické myslenie) a poruchu jazyka a reči, napr. 
neologizmy, inkoherencia, záraz (Andreasen, 1979). 

Bleuler považoval „poruchy myslenia“ pri schizofrénii 
za najbližšie primárnym chorobným procesom. Používal 

hlavne termín „poruchy asociácií“ a „uvoľnenie asociácií“, 
čo považoval za hlavný kognitívny defekt, za poruchu pa-
tognomickú pre schizofréniu. Uvoľnenie asociácií sa podľa 
Bleulera objavuje u všetkých pacientov so schizofréniou 
v každej perióde ochorenia. Jeho názory sa v minulom ob-
dobí široko akceptovali. Americkí psychiatri v sedem-
desiatych rokoch minulého storočia „neobleuleriáni“ pova-
žovali poruchy asociácií (formálne poruchy myslenia) za 
nevyhnutnú podmienku pre diagnózu schizofrénie (Andrea-
sen, 1979).  

Formálne poruchy myslenia figurujú ako položky vo 
viacerých škálach. Napríklad v škále BPRS je položka 
„dezorganizácia myslenia“ (Overall a Gorham, 1962), v šká-
le PANSS „konceptuálna dezorganizácia“ (Conceptual di-
sorganization, thought processes confused, disconnected, 
disorganized, disrupted) (Kay a Opler, 1988). 

Podľa glosára BPRS čes. verzia (Filip et al., 1997) je 
položka „dezorganizácia myslenia“ definovaná ako formál-
na porucha myslenia, ktorá zahŕňa spektrum od naznačenej 
nejednoznačnosti myšlienok, nesústredenosť a zabiehavosť 
cez uvoľnenie asociácií, neadekvátne myšlienky, neologiz-
my, zárazy, až po nezrozumiteľnú reč, izolované fragmenty 
reči a slovný šalát (schizofázia).  

Neskôr sa zistilo, že formálne poruchy myslenia sú prí-
tomné aj pri iných psychiatrických poruchách (napr. bipo-
lárnej mánii) (Hoffman et al., 1986). Zároveň však platilo aj 
zistenie, že pri schizofrénii je konceptuálna dezorganizácia 
myslenia (uvoľnenie asociácií, asociačné skoky, paralogiz-
my, čudné slová a frázy, neologizmy) závažnejšia ako pri 
ostatných „atypických“ psychózach (Shenton et al., 1987, 
Solovay et al., 1987). 

Aj ďalšie výskumy dokumentujú, že formálne poruchy 
myslenia nie sú špecifické pre pacientov so schizofréniou, 
ale korelujú s poruchami celého schizofrenického spektra 
(Veaver et al., 2005) a s výskytom schizofrénie v príbuzen-
stve (Gooding et al., 2012).  

Niektorí autori sa opierajú o zistenie, že formálne poru-
chy myslenia sú stabilné v čase, nezávisle od variability kli-
nického obrazu. Domnievajú sa, že prinajmenšom niektoré 
formálne poruchy myslenia (uvoľnenie asociácií) reflektujú 
náchylnosť na schizofréniu a mohli by predstavovať „trait 
marker“ schizofrénie (Docherty et al., 2003).  

Problém schizofrénie a neschizofrenických psychóz by 
mohli posunúť dopredu výsledky neurobiologického vý-
skumu. Nálezy ukazujú, že formálne poruchy myslenia sú-
visia so štrukturálnymi a funkčnými zmenami mozgu pri 
schizofrénii - korelujú so štrukturálnymi abnormalitami 
(PET a fMRI) v oblasti gyrus temporalis superior vľavo, 
planum temporale vľavo a v orbitofrontálnej kôre (Subotnik 
et al., 2003, Nakamura et al., 2008).  

Dezorganizovaná reč a myslenie (Disorganized spe-
ech/thinking) sa prezentujú v klasifikácii DSM-IV (1994) 
a DSM-5 (2013) ako jeden z troch kľúčových („jadrových“) 
príznakov schizofrénie - formálne poruchy myslenia, napr. 
uvoľnenie asociácií, asociačné skoky, inkoherentné mysle-
nie), ktoré sa typicky prejavuje v reči. Ľahšie formy sa ob-
javujú v prodromálnom alebo reziduálnom štádiu schizofré-
nie. Dezorganizované myslenie však podľa DSM-5 nie je 
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nevyhnutným kritériom diagnózy schizofrénie. Podľa usmer-
nenia musia byť prítomné najmenej dva z kľúčových prí-
znakov (bludy, halucinácie, dezorganizované myslenie/reč, 
dezorganizované správanie, negatívne symptómy) a jeden 
príznak musí byť z prvých troch (bludy, halucinácie, dezor-
ganizované myslenie) (DSM-5, 2013).  

 

Pychopatologické dimenzie schizofrenických 
a neschizofrenických psychóz - naše skúsenosti  

Cieľom klinickej štúdie bolo zistiť, či jestvujú rozdiely 
v psychopatologických príznakoch podľa škály BPRS pri 
schizofrenických a neschizofrenických psychózach u hospi-
talizovaných pacientov na Psychiatrickej klinike LF SZU 
a UNB Ružinov (Forgáčová et al., 2012). Súbor tvorilo 205 
hospitalizovaných pacientov starších ako 18 r. s rôznymi 
formami psychotických porúch, 120 pacientov so schizofré-
niou a 84 pacientov s neschizofrenickými psychózami (trva-
lé poruchy s bludmi, symptomatické psychózy, afektívne 
poruchy s psychotickými príznakmi, akútne prechodné psy-
chózy bez príznakov schizofrénie). U každého pacienta sa 
prierezovo hodnotila úroveň psychopatologickej symptoma-
tiky pomocou posudzovacej škály BPRS, Brief psychiatric 
Rating Scale (Overall, Gorham, 1962). 

Naše výsledky ukázali kvantitatívne odlišnosti medzi 
schizofrenickými a neschizofrenickými psychotickými po-
ruchami. Priemerné skóre BPRS bolo v skupine schizofre-
nických psychóz signifikantne vyššie ako v skupine neschi-
zofrenických psychotických porúch. V psychopatologickom 
obraze schizofrenických psychóz dominovali príznaky: 
dezorganizované myslenie, plochá emotivita, manierovanie, 
citové stiahnutie a halucinácie. Rozdiely v skórovaní uve-
dených položiek v skupine schizofrenických a neschizofre-
nických psychóz boli štatisticky významné. Výsledky uká-
zali, že v našom súbore bol u pacientov so schizofréniou 
prítomný osový syndróm podľa viedenskej školy, ktorý tvo-
ria v prvom rade formálne poruchy myslenia (dezorganizácia 
myslenia), citové stiahnutie a citová plochosť (pozri tab. 3). 
Pre neschizofrenické psychózy bola rozhodujúca prítom-
nosť bludov a halucinácií spolu s poruchami afektivity (de-
presia, úzkosť, tenzia) (Forgáčová et al., 2012). Podobné 
zistenie referujú aj zahraničné štúdie, podľa ktorých je pri 
schizofrénii konceptuálna dezorganizácia myslenia (uvoľ-
nenie asociácií, asociačné skoky, paralogizmy, čudné slová 
a frázy, neologizmy) závažnejšia ako pri ostatných atypic-
kých (neschizofrenických) psychózach (Shenton et al., 1987). 

 

Záver 
V prácach lídrov, ktorí koncepčne pripravovali klasifi-

káciu DSM-5, sa konštatuje, že schizofrénia je pravdepo-
dobne konglomerát mnohých porúch a doposiaľ chýba jej 
jednoznačné etiopatogenetické ohraničenie. Do úvahy pri-
chádza množstvo etiologických faktorov a patofyziologic-
kých mechanizmov. Za najsľubnejšiu metódu v prípade kla-
sifikácie takýchto „zmiešaných“ porúch považujú dimen-
zionálny prístup, podľa ktorého kombinovaním rôznych di-
menzií vznikajú prototypy psychotických porúch (Tandon et 
al., 2013).  

V klasifikácii DSM-5 sú vymedzené „Poruchy schizo-
frenického spektra a ostatné psychotické poruchy“ (Schizo-
phrenia spectrum and others psychotic disorders), ktoré sú 
definované na základe stupňa závažnosti. Stupeň závažnosti 
(gradient) vyplýva z počtu, intenzity a trvania kľúčových 
psychopatologických domén (bludy, halucinácie, dezorga-
nizované myslenie/ reč, dezorganizované správanie a nega-
tívne symptómy). Termín „spectrum“ odráža predstavu, že 
poruchy sa do určitej miery podobajú. Ide o podobnosť kli-
nickú (fenotypy) alebo neurobiologickú, etiopatogenetickú 
(endofenotypy). Schizofrenické spektrum združuje psy-
chiatrické diagnózy s podobnými klinickými znakmi, ktoré 
sa typicky manifestujú ako symptómy odrážajúce skreslenie 
(deformáciu) reality (reality distortion). Zásadným rozdie-
lom medzi schizofréniou a ostatnými psychotickými poru-
chami vrátane schizofreniformnej a schizoafektívnej poru-
chy je pokles úrovne sociálnej funkčnosti pred začiatkom 
psychózy (Heckers et al., 2013).  

V súvislosti s vyššie uvedenými konceptmi sa vynárajú 
mnohé otázky. Je psychopatologická štruktúra prezentovaná 
v DSM-5 – bludy, halucinácie, dezorganizácia myslenia, 
správania a negatívne príznaky - prítomná naprieč celým 
spektrom psychotických porúch? Bude alternatívny prístup 
ku klasifikácii psychóz - dekonštrukcia psychóz na jednotli-
vé psychopatologické dimenzie - užitočný pre výskum aj 
pre klinickú prax? Na tieto otázky zatiaľ spoľahlivé odpo-
vede súčasná psychiatria neprináša. Možno sa však domnie-
vať, že diagnostický postup, založený len na hodnotení poč-
tu, závažnosti a trvania symptómov nahradí postup iný, za-
ložený na kritériách, ktoré budú presnejšie odrážať príčiny 
a mechanizmus vzniku psychotických porúch, čím sa otvoria 
nové možnosti klasifikácie porúch, ktoré sú dnes združené 
do skupiny porúch schizofrenického spektra.* 

 

 

* Práca bola prednesená na vedecko-pracovnej schôdzi Sekcie psy-
chopatológie SPsS SLS a LF UK a UNB na XX. Guensbergerovom 
dni 23. marca 2016 v Bratislave 
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