SCHIZOFRENIE
l	 patří k nejzávažnějším psychickým poruchám
l	 postihuje cca 1 % populace
l	 vzniká nejčastěji v mladém věku (16-25 let)
l	 vyřazuje postižené předčasně z aktivního života
l	 “rozštěpení mysli”, spíše rozštěpení, fragmentace mezi různými mentálními funkcemi (myšlení, emoce, motorika)
l	 primární symptomy dle Bleulera (příznaky 4 A):
l	 poruchy asociací (rozvolnění, fragmentace) 
l	 poruchy afektivity (afekty neadekvátní, velmi silné-slabé)
l	 autismus, sociální isolace, narcismus, denní snění
l	 ambivalence, současná existence protichůdných pocitů, výkyvy chování
l	 primární příznaky jsou pro onemocnění typické
l	 sekundární symptomy dle Bleulera:
l	 halucinace 
l	 bludy
l	 katatonní projevy chování (motorická aktivita)
l	 hebefrenní poruchy chování (porucha myšlení a emocí) 
l	 sekundární příznaky nejsou pro onemocnění vždy typické, mohou se vyskytovat u psychóz jakéhokoli původu
l	 jsou ovšem nápadnější a mnohem snadněji diagnostikovatelné
l	 nejcharakterističtější znak: poruchy myšlení
l	 v odpovědích na otázky vloženy nedůležité a nadbytečné části bez přímé souvislosti
l	 vázne abstrakce, nepochopení přísloví
l	 projekce osobních zkušeností a prožitků pacientů
l	 porucha kontaktu s realitou
l	 zvýšená emocionalita, zaujatost, sklon k sociální  izolaci, svět vlastních fantazií
l	 různý průběh: jen 1 epizoda, nezanechá následky, event. jen lehké (podivínství) bez poruchy adaptace
l	 epizody se mohou opakovat, přechodně dochází k úplné úzdravě, poté stále k hlubšímu narušování osobnosti, proces je různě rychlý
l	 náhlý, bouřlivý, akutní začátek nemoci mívá lepší vyhlídky než choroba s plíživým, pomalým začátkem, s málo vyjádřenými sec. příznaky
l	  choroba začínající v pozdějším věku má lepší prognózu než se začátkem v časném věku


SCHIZOFRENIE - DŮLEŽITÉ PŘÍZNAKY
l	 slyšení vlastních myšlenek, pocit vkládání, odnímání, vysílání myšlenek
l	 bludy kontrolovanosti, ovlivňování, prožitky pasivity údů, těla
l	 halucinatorní hlasy, komentáře chování pacienta
l	 trvalé bludy, jež jsou neodpovídající dané kultuře (náboženské, politické, pocity nadlidské síly, schopnosti)
l	 jakékoli formy halucinací, doprovázené prchavými bludy či představami ovládání
l	 zárazy, vkládání do toku myšlenek, inkoherence řeči
l	 katatonní jednání-poruchy motorické aktivity
l	 apatie, ochuzení řeči, oploštění emocí
l	 nápadné kvalitativní změny osobního chování 

SCHIZOFRENIE - HLAVNÍ FORMY
l	 paranoidní schizofrenie
l	 bludy pronásledování, pocity aktivní či pasivní kontroly, originality, ovlivňování, vztahovačnosti, megalomanie, mesiášství, žárlivosti
l	 bludy málo logicky propojeny, doprovázeny zejm. sluchovými halucinacemi (hlasy, pískání, bzukot, smích)
l	 nejobvyklejší typ schizofrenie ve většině světa
l	 méně časté zrakové, čichové, chuťové halucinace, sexuální pocity
l	 v akutní fázi poruchy myšlení, ale jasný popis obtíží
l	 epizodický nebo chronický průběh
l	 nenápadné poruchy vůle, řeči, afektivity
l	 hebefrenní schizofrenie
l	 desorganizace myšlení, oploštělé a nepřiměřené emoce
l	 vznik většinou v dospívání, nepřiměřené chování (grimasy, gesta, smích, vtipkování, pseudofilosofování, impulsivní reakce bez vztahu k podnětům)
l	 významná změna afektivity, bludy a halucinace prchavé, chování nepředvídatelné, nezodpovědné
l	 povrchní nálada, nepřiměřená situaci, nespojitá řeč, sklon k samotářství, zdání chování beze smyslu a bez citu, je bezcílné a bezúčelné, ztráta průbojnosti a rozhodnosti
l	 rychlá ztráta vůle, oploštění afektivity
l	 katatonní schizofrenie
l	 výrazné poruchy motorické aktivity ve smyslu jejího snížení či zvýšení
l	 forma produktivní - nadměrná, extrémní, někdy i násilná motorická aktivita, možné ohrožení života pacienta
l	 forma stuporosní - retardace, zpomalení či inhibice chování pacienta, pac. navenek nekomunikuje, téměř se nehýbe, ale pamatuje si vše, vědomí není dotčeno
l	 přechody mezi 2 extrémy: hyperkinezí a stuporem
l	 setrvávání v navozených polohách (vosková ztuhlost)
l	 epizody prudkého vzrušení
l	 v rozvinutých zemích řídký výskyt

l	 simplexní schizofrenie
l	 časný a plíživý vznik, sociální izolace, nízká aktivita-pasivita, závislost na okolí, nedostatek iniciativy, apatie
l	 dlouhodobý průběh bez výrazných bludů a halucinací
l	 časem poruchy myšlení, chování, intelektu
l	 bizarní chování, neschopnost čelit sociálním tlakům, pokles celkové výkonnosti
l	 otupělý afekt, ztráta vůle, lenost, potulky, uzavřenost
l	 vyskytuje se vzácně

SCHIZOFRENIE - ETIOLOGIE
l	 není zatím přesně známa, zřejmě příznaky vymezená skupina nemocí s různými příčinami
l	 popis znaků kvantitativního charakteru, ale nikoli kvalitativních markerů (biochemie, neurochemie)
l	 porucha komplexní činnosti CNS, nelze ji úplně modelovat na zvířeti
l	 pokus o vysvětlení: mnoho hypotéz
l	 dopaminová hypotéza - schizofrenie může vznikat hyperaktivitou dopaminového přenosu na synapsích, léky blokují dopaminové receptory, tlumí příznaky, neprokázána úplně, důležitá role i jiných mediátorů 
l	 hypotéza neurovývojových změn v mozku - hledání morfologického, ložiskového podkladu schizofrenie v CNS, nespecifické nálezy, svědčí nejen pro schizofrenii, otevřená otázka, lepší zobrazovací techniky
l	 hyotéza Weinbergerova - vznik “mlčících lézí” v mozku před- a během porodu, působení infekcí, traumat, VVV, porucha se neprojeví do doby vyzrávání mozkových funkcí a zvýšených požadavků na činnost CNS

SCHIZOFRENIE - GENETIKA
l	 genetická zátěž-součást dispozic ke vzniku schizofrenie
l	 genetická účast může být různě velká
l	 studie na dvojčatech a adoptovaných dětech
l	 zřejmě neexistuje jednoduchý model mendelovského typu (dominantní, recesivní)
l	 trpí-li 1 rodič schizofrenií, u dětí asi 10% riziko jejího výskytu
l	 genetické poradenství, klinické zkušenosti





SCHIZOFRENIE - LÉČBA
l	 minimalizace období hospitalizace
l	 pečlivá dg, kvalifikovaná medikamentózní a psychosociální péče
l	 základem je th. neuroleptiky, zklidnění pacienta, zlepšení či úprava příznaků, poruch myšlení
l	 v akutní fázi i.m. injekční preparáty, později podávání p.o., možné i depotní (dlouhodobě působící)
l	 individuální, skupinová, rodinná psychoterapie

