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Pôvodná práca

Posudzovanie náhľadu u pacientov s psychózou

Ľ. Forgáčová

The assessment of insight in patients with psychosis

Súhrn

Porucha náhľadu je veľmi častým príznakom pri mnohých duševných ochoreniach, zvlášť psychotických.
V predkladanom príspevku sa diskutuje o najdôležitejších konceptoch náhľadu a uvádza sa prehľad úda-
jov, ktoré sa týkajú porúch náhľadu pri schizofrenických a neschizofrenických psychotických poruchách.
V príspevku sú zosumarizované najčastejšie používané posudzovacie škály zamerané na hodnotenie náhľadu
a poskytuje sa návod na vyšetrenie náhľadu v klinických podmienkach.

Kľúčové slová: náhľad, dimenzie náhľadu, nedostatočný náhľad pri psychotických poruchách, vyšetrovanie
náhľadu.

Summary

Lack of insight is the most frequent symptom of various mental illnesses especially in psychotic disorders. In
this paper the most important concepts of insight are discussed. Review of the dates concerning the insight in
schizophrenic and non-schizophrenic disorders is also presented. The paper summarizes most frequently used
instruments for assessing of insight and provides instructions for assessment of insight in clinical settings.

Key words: insight, dimensions of insight, lack of insight in psychotic disorders, assessment of insight.

Úvod

Porucha náhľadu (nedostatočný, znížený náhľad, chýbanie
náhľadu) je veľmi častým príznakom pri mnohých dušev-
ných ochoreniach, obzvlášť pri psychózach a predstavuje zá-
važný problém v klinickej praxi (Amador a spol., 1993, Ar-
duini a spol., 2003, Freudendreich a spol., 2004). Už dávno
je známa skutočnosť, že na rozdiel od telesne chorých pa-
cientov, náhľad na prítomné ochorenie a s ním súvisiacu
potrebu liečby je u pacientov s duševnými poruchami pod-
statne zriedkavejší (Small a spol., 1964).
Amador a spol. (1994) skúmali prevalenciu nedostatoč-

ného náhľadu pri rôznych duševných poruchách. Výsledky
prieskumu sú uvedené v tabuľke 1.
Výsledky dlhodobých klinických štúdií potvrdili skutoč-

nosť, že nedostatočný náhľad u pacientov s psychózou ne-
priaznivo ovplyvňuje priebeh a prognózu duševnej poruchy
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(Amador a spol., 1994, Schwartz a spol., 1997) a častejšie
podmieňuje agresívne správanie a nedobrovoľné hospitalizá-
cie (Buckley et al., 2004). Naopak, dostatočný náhľad predi-
kuje úspešnosť liečby a zlepšuje prognózu ochorenia (David,
1990). Získavanie náhľadu je integrálnou súčasťou procesov
úzdravy pri duševných poruchách (Ghaemi a spol., 1995,
2003).

Ukazuje sa, že u pacientov s rôznymi duševnými poru-
chami sa uplatňujú odlišné patogenetické mechanizmy, ktoré
vedú k poruchám náhľadu. Odhalenie týchto mechanizmov
a hľadanie možností vyšetrovacích metód náhľadu u pacienta
sa do značnej miery odvíja od porozumenia skúmaného fe-
noménu a jeho jasnej a presnej definície.

V súvislosti s problematikou náhľadu sa vynárajú viaceré
otázky: Jestvuje možnosť, ako u duševne chorých vyhod-
notiť náhľad? Súvisí úroveň náhľadu so závažnosťou dušev-
nej poruchy? Pretrvávajú zmeny náhľadu u duševne chorých
dlhodobo? Odpovede na tieto otázky prináša psychiatrický
výskum a klinické skúsenosti.
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Tabuľka 1. Prevalencia poruchy náhľadu.

Schizofrénia 30–50%

Schizoafektívna porucha 20%

Bipolárna afektívna porucha 23%

Psychotická depresia 16%

Nepsychotická depresia 7%

Upravené podľa Amador a spol., 1994

Dimenzie náhľadu

Zakladateľ modernej psychopatológie Karl Jaspers (1913)
poukazoval na významný rozdiel medzi uvedomovaním si
chorobných zmien na jednej strane a vytvorením si správ-
nej mienky, ktorá sa týka týchto zmien na strane druhej.
Zdôrazňoval, že náhľad (vhľad) je proces, ktorý nemožno
oddeľovať od sebauvedomovania osobnosti ani od psychopa-
tológie choroby (podľa Markova a Berrios, 1992).
Niektorí autori zastávajú názor, že náhľad je izolovaný

symptóm, ktorý je alebo nie je v klinickom obraze dušev-
nej poruchy prítomný (fenomén „všetko alebo nič“) (Mc
Glashan a Carpenter, 1981). Podľa takto úzko definova-
ného konceptu patrí chýbajúci/nedostatočný náhľad medzi
najčastejšie symptómy psychotických porúch. Potvrdili to
výsledky epidemiologického prieskumu, ktorý uskutočnila r.
1973 WHO, podľa ktorých až u 97% psychotických pacien-
tov chýbal náhľad na ochorenie (Carpenter a spol., 1973).
Nedostatočný náhľad ako izolovaný symptóm sa stal v ne-
dávnej minulosti jedným z hlavných kritérií pri odlišovaní
neuróz od psychóz (David, 1990).
Podľa širšie definovaného konceptu, náhľad predstavuje

určité kontinuum, v rámci ktorého možno rozlišovať nie-
koľko dimenzií (David, 1990, Amador a spol., 1993, Mar-
kova a Berrios, 1992). Podľa tohto konceptu, náhľad zahŕňa
tri prekrývajúce sa dimenzie: rozpoznanie a uvedomenie si je-
dinca, že trpí duševnou poruchou (1), schopnosť posúdiť, že
nezvyčajné duševné zážitky, napríklad bludy a halucinácie, sú
patologické (2), akceptovanie liečby a kompliancia (3). Prvá
a druhá dimenzia korešpondujú s vyššie zmienenou Jasper-
sovou definíciou náhľadu, podľa ktorej náhľad neznamená
len uvedomovanie si duševnej poruchy, ale aj vytvorenie si
správnej mienky o tom, čo to pre postihnutého znamená.
Tretia dimenzia – akceptovanie a kompliancia s liečbou je
dimenzia, ktorej význam sa potvrdil vo viacerých klinických
štúdiách (Mc Evoy a spol., 1989).
Z hľadiska dimenzionálneho prístupu môže byť náhľad po-

rušený len v niektorých svojich dimenziách, jedinec môže
mať čiastočný náhľad (napr. pacient si uvedomuje, že je
chorý, ale nenahliada chorobnosť bludov a halucinácií).
Dimenzionálne prístupy k problematike náhľadu viedli

k vytvoreniu posudzovacích stupníc a dotazníkov. Výhodou

týchto meracích inštrumentov je ich schopnosť kvantitatívne
aj kvalitatívne vyhodnotiť úroveň náhľadu štandardizova-
ným spôsobom a zachytiť diferencie v rámci rôznych diagnóz.
Najznámejšie a najčastejšie používané validizované stupnice
náhľadu sú uvedené v tabuľke 2.
Posudzovacia škála the Insight Scale (Markova a Berios,

1992), obsahuje 32 položiek (hodnotenie áno, nie, neviem)
a zahŕňa tieto okruhy posudzovania náhľadu: hospitalizácia,
duševné choroby vo všeobecnosti, pocit choroby, vnímanie
zmeny seba samého, chorobné symptómy, vnímanie svojho
okolia, názor na situáciu, snaha porozumieť (pochopiť) svoju
situáciu. Posudzovacia stupnica Scale to Assess Unawareness
of Mental Disorder (Amador a spol., 1993) obsahuje ďalšie
podškály, ktoré sa zameriavajú na odlíšenie náhľadu a jeho
dimenzií z časového hľadiska – náhľad v minulosti a náhľad
v súčasnosti.
Na hodnotenie náhľadu v klinickej praxi možno použiť po-

ložku G 12 PANSS škály, Pozitive and Negative Syndrome
Scale (Kay et al., 1988). Škála je určená pre dospelú po-
puláciu pacientov so schizofréniou. Položka G12 je jednou
z položiek na hodnotenie všeobecnej psychopatologie (Gene-
ral psychopathology) a hodnotí chýbanie úsudku a náhľadu,
skórovanie od 0–7:

1. neprítomná porucha,

2. minimálna porucha,

3. slabá porucha – je náhľad na psychickú poruchu, ná-
znak podceňovania závažnosti a nutnosti liečby,

4. mierna porucha – vágny, povrchný náhľad na ochore-
nie, na bludy, podozrievavosť a prerušenie sociálnych
kontaktov a na liečbu,

5. stredne ťažká porucha – náhľad na psychickú poruchu
v minulosti, aktuálne chýba. Nekonštantný náhľad na
chorobné príznaky a nutnosť liečby,

6. ťažká porucha – pacient odmieta skutočnosť, že je alebo
bol duševne chorý, nemá náhľad na žiaden chorobný
príznak, odmieta liečbu a hospitalizáciu,

7. extrémne ťažká porucha – dôrazné odmietanie skutoč-
nosti, že je alebo bol duševne chorý, odmieta liečbu,
hospitalizáciu aj komunikáciu a kooperáciu.

V klinických podmienkach môže byť pri hodnotení ná-
hľadu užitočná aj škála Present State Exam (PSE), položka
104, skórovanie od 0–3 (Luria a spol., 1974).
Reliabilita a konštruktová validita položiek, ktoré hod-

notia náhľad v škálach PANSS a PSE, je však v porov-
naní so špeciálne konštruovanými posudzovacími stupnicami
(tab. 2) nižšia.

Náhľad pri psychotických poruchách

Chýbanie alebo nedostatočný náhľad patrí medzi najčas-
tejšie symptómy psychotických porúch. Potvrdili to vý-
sledky epidemiologického prieskumu, ktorý uskutočnila Sve-
tová zdravotnícka organizácia v sedemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia: až u 97% psychotických pacientov chýbal
náhľad na ochorenie (Carpenter a spol., 1973).
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Tabuľka 2. Niektoré diferenciálne diagnózy podľa vedúcich symptómov.

Názov posudzovacej stupnice Počet položiek Autori

The Insight Scale 32 Markova a Berios, 1992

Schedule for Assessing the Three 3 David, 1990

Components of Insight

Scale to Assess Unawareness of 74 Amador a spol., 1993

Mental Disorder (SUMD). Subscales:

Current Awareness, Past Awareness,

Current Attribution, Past Attribution

Insight and Treatment Attitude 11 Mc Evoy a spol., 1989

Questionnaire (ITAQ)

Výsledky sledovania úrovne náhľadu u pacientov s psycho-
tickými poruchami vo vzťahu k ostatným psychopatologic-
kým symptómom publikovali Freundenreich a spol. (2004).
Zistili, že pacienti, u ktorých boli prítomné afektívne symp-
tómy, mali lepší náhľad na svoj chorobný stav. Pacienti s psy-
chózami, pri ktorých sú prítomné aj depresívne symptómy, si
podobne ako pacienti s ľahšími formami depresie viac uvedo-
mujú svoj chorobný stav, sú vnímavejší na chorobné prejavy
(smútok, pesimizmus, nepohoda, únava, nespavosť, anhedó-
nia) a lepšie spolupracujú počas liečby.
Amador a spol. (1994) vyhodnocovali a porovnávali po-

ruchu náhľadu u 412 pacientov s psychotickými poruchami
počas akútnej epizódy a počas remisie. Náhľad vyhodno-
covali vo vzťahu k bludom, halucináciám a k afektívnym
symptómom. Zistili, že porucha náhľadu sa u pacientov so
schizofréniou v závislosti od akútnej psychopatológie neme-
nila. U pacientov s ostatnými psychotickými poruchami sa
náhľad s ústupom akútnej symptomatiky zlepšoval. Aj v ďal-
šej štúdii sa zistila signifikantná korelácia medzi náhľadom
a akútnou psychopatológiou u pacientov s afektívnymi psy-
chózami. U pacientov so schizofréniou sa žiadna korelácia
nezistila (David, 2004).

Náhľad pri schizofrénii

Viaceré štúdie potvrdili, že pacienti so schizofréniou pri zlep-
šovaní psychopatologickej symptomatiky v priebehu liečby
náhľad nezískavajú. Porucha náhľadu je u nich ťažšia a per-
vazívnejšia ako u pacientov s inými duševnými poruchami
(Mc Evoy et al., 1989, Amador et al., 1994, Michalakeas et
al., 1994).
Longitudinálne štúdie, zamerané na skúmanie náhľadu

u pacientov so schizofréniou poukázali na fakt, že medzi ná-
hľadom a psychopatologickou symptomatikou u týchto pa-

cientov jestvuje len malá, štatisticky nevýznamná súvislosť.
Podobne, náhľad u pacientov so schizofréniou počas akútnej
epizódy sa významne neodlišoval v jednotlivých dimenziách,
meraných pomocou škály, od náhľadu týchto pacientov po-
čas remisie (Schwartz a spol., 1997, Mohamed a spol., 1999).
Autori sa zhodujú v názore, že nedostatočný náhľad u pa-

cientov so schizofréniou je rezistentný voči liečbe a patrí
medzi pomerne stabilné fenomény schizofrénie. Tieto zis-
tenia viedli k úvahe o tom, že nedostatočný náhľad pri
schizofrénii pravdepodobne nevzniká v dôsledku tých istých
mechanizmov, ktoré podmieňujú vznik pozitívnych symptó-
mov. Preukázalo sa však, že stupeň nedostatočnosti náhľadu
významne koreluje s niektorými psychosociálnymi a neuro-
psychologickými deficitmi (Amador a spol., 1993, Mohamed
a spol., 1999, Aleman a spol., 2006).
Na základe doterajších (prierezových aj longitudinálnych)

štúdií možno konštatovať, že v prípade náhľadu a jeho
vzťahu k ostatnej psychopatológii je len nízka (často žiadna)
korelácia medzi závažnosťou pozitívnych symptómov a ne-
dostatočným náhľadom. Taktiež nie je korelácia medzi ná-
hľadom a afektívnou symptomatikou. Nedostatočný (chýba-
júci) náhľad nemožno teda vysvetliť len ako dôsledok akútnej
psychotickej symptomatiky.
Právom sa možno domnievať, že pri schizofrénii je po-

rucha náhľadu podmienená inými patologickými mechaniz-
mami ako akútna psychopatologická symptomatika. Množia
sa dôkazy o tom, že nedostatočný náhľad pri schizofrénii je
dôsledkom neurokognitívnych deficitov, ktoré korelujú s ab-
normitami prefrontálnej kôry (Mohamed a spol., 1999, Ar-
duini a spol., 2003, Aleman a spol., 2006). Nevylučuje sa
možnosť, že nedostatočný náhľad u pacientov so schizofré-
niou by mohol byť „trait“ markerom – trvalou charakteris-
tikou, prítomnou vo všetkých fázach ochorenia, nezávislou
od akútnych zmien klinického obrazu (Markova a Berrios,
1992, Mohamed a spol., 1999, Aleman a spol., 2006).
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Tabuľka 3. Porucha náhľadu pri schizofrénii vo vzťahu k ďalším klinickým parametrom.

Skúmané klinické parametre Výsledok skúmania

Nedostatočným náhľad a závažnosť psychopatológie Nekonzistentné nálezy: nízka/žiadna korelácia

Nedostatočný náhľad a liečba Konzistentné nálezy: rezistencia náhľadu na liečbu

Úroveň náhľadu a dlhodobý priebeh Konzistentné nálezy: stabilita náhľadu

Náhľad a kognitívne procesy Konzistentné nálezy: relevantný vzťah

Súhrnné údaje týkajúce sa poruchy náhľadu pri schizo-
frénii vo vzťahu k ďalším skúmaným klinickým parametrom
sú uvedené v tabuľke 3.
V súvislosti s vyššie uvedenými poznatkami, ktoré sa tý-

kajú porúch náhľadu pri schizofrénii, boli sformulované via-
ceré teórie. Napríklad psychologické (psychodynamické) te-
órie rátajú pri vzniku charakteristickej zmeny náhľadu pri
schizofrénii s účasťou defenzívnych mechanizmov a predpo-
kladajú prítomnosť určitých emočných stavov akými sú dys-
fória, depresia a anxieta. Podľa neuropsychologických teórií
je porucha náhľadu dôsledok neurokognitívnych deficitov,
to znamená z hľadiska chorobných mozgových procesov je
to sekundárny príznak, ktorý odráža frontálnu dysfunkciu.
Klinické teórie vysvetľujú poruchu náhľadu ako primárny
symptóm (t.j. „produkt“) samotného chorobného schizofre-
nického procesu (Young a spol., 1993, Aleman a spol. 2006).

Náhľad pri neschizofrenických psychózach

Nedostatočný (chýbajúci) náhľad je rovnako závažným
a rovnako dominujúcim príznakom pri neschizofrenických
psychózach (afektívne psychózy, bludové poruchy). V kli-
nickej praxi je známy jav, ktorý opisujú mnohí autori, že
zhoršenie náhľadu ide spolu s rozvojom psychopatologických
symptómov (David, 1990, 2004, Ghaemi a spol., 2003). Na
základe dostupných údajov z literatúry možno konštatovať,
že na rozdiel od schizofrénie sa v prípade neschizofrenických
psychóz preukázal konzistentný vzájomný vzťah medzi zá-
važnosťou psychopatologických symptómov a zmenami v ná-
hľade. Postupne, ako v závislosti od liečby odznievajú akútne
psychopatologické symtómy (napríklad manická alebo hypo-
manická nálada, bludy, halucinácie), zlepšuje sa aj náhľad
pacienta.
Pri neschizofrenických psychických poruchách sa spolu

s odznievajúcou psychopatologickou symptomatikou náhľad
zlepšuje alebo naopak, pri narastaní akútnej pychopatologic-
kej symptomatiky sa náhľad zhoršuje (Arduini et al., 2003,
Aleman et al., 2006). Vzhľadom na uvedené poznatky, ne-
dostatočný náhľad v tomto prípade možno považovať za pre-
chodnú charakteristiku („state“ marker), ktorá sa manifes-

tuje len počas obdobia akútnych prejavov choroby (Micha-
lakeas et al., 1994, Ghaemi a spol., 1995).

Záver

Nedostatočný náhľad je komplexný psychopatologický feno-
mén, ktorý patrí medzi frekventované a závažné prejavy
duševných ochorení a nepriaznivo ovplyvňuje ich priebeh
a prognózu. Porucha náhľadu je rovnako závažným a rov-
nako dominujúcim príznakom pri neschizofrenických psychó-
zach (napr. bipolárnej poruche) ako pri schizofrénii.
V odbornej psychiatrickej verejnosti sa akceptujú dva prí-

stupy k problematike náhľadu. Niektorí autori zastávajú ná-
zor, že náhľad je izolovaný symptóm, ktorý je alebo nie je
v klinickom obraze duševnej poruchy prítomný (fenomén
„všetko alebo nič“). Podľa širšie definovaného konceptu, ná-
hľad predstavuje určité kontinuum, v rámci ktorého možno
rozlišovať niekoľko dimenzií. Dimenzionálne prístupy k prob-
lematike náhľadu viedli k vytvoreniu posudzovacích stupníc
a dotazníkov. Výhodou týchto meracích inštrumentov je ich
schopnosť kvantitatívne aj kvalitatívne vyhodnotiť úroveň
náhľadu štandardizovaným spôsobom a zachytiť diferencie
v rámci rôznych diagnóz.
V súčasnosti sa zastáva názor, že pri rôznych duševných

poruchách sa uplatňujú rozličné patologické mechanizmy,
ktoré podmieňujú vznik porúch náhľadu. V prípade schi-
zofrénie je porucha náhľadu stabilným príznakom, ktorý
sa nemení v závislosti od ostatných psychopatologických
symptómov ani v závislosti od liečby. Závažnosť poruchy
náhľadu pri neschizofrenických psychózach pozitívne kore-
luje so závažnosťou ostatných psychopatologických symptó-
mov a pravdepodobne priamo súvisí s tými istými mecha-
nizmami, ktoré vedú k vzniku akútnej psychopatologickej
symptomatiky.
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