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Praca kazuistyczna
Case report

Brak nasilonych zaburzeñ poznawczych u trzech osób
z kilkoma nawrotami psychoz paranoidalnych: opis przypadków
Lack of definite cognitive disorders in three patients with relapsing paranoid psychoses:
case reports
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadki pacjentek z kilkoma nawrotami psychoz paranoidalnych, u których nie stwierdzono wyranych zaburzeñ funkcji poznawczych w badaniach neuropsychologicznych.
Przypadek. Wszystkie trzy opisywane pacjentki to osoby m³ode, doæ dobrze funkcjonuj¹ce spo³ecznie, maj¹ce w wywiadzie kilka
hospitalizacji z powodu nawrotów psychoz paranoidalnych. Zosta³y one poddane badaniu neuropsychologicznemu przy pomocy Wiedeñskiego Systemu Testów. Uzyskane wyniki nie wykazywa³y wyranych deficytów w zakresie badanych funkcji.
Komentarz. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na znaczenie badania procesów poznawczych w diagnostyce schizofrenii i innych
zaburzeñ psychotycznych.
SUMMARY
Objective. Three cases are presented of female patients with several relapses of paranoid psychosis and no distinct cognitive impairment
found in neuropsychological assessment.
Case. All three patients are young, quite well functioning in interpersonal contacts, and with a history of several hospitalizations due to
relapsing paranoid psychoses. The neuropsychological assessment using the Vienna System revealed no clear-cut deficits in their cognitive
functions examined.
Commentary. An analysis of the results obtained indicates the importance of cognitive assessment in the diagnostics of schizophrenia and
other mental disorders.
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Zaburzenia funkcji poznawczych wystêpuj¹ u 90% chorych na schizofreniê [1]. Na os³abienie inteligencji ogólnej
u chorych na schizofreniê zwróci³ uwagê ju¿ Kraepelin,
który stwierdzi³ pogarszaj¹c¹ siê wydolnoæ intelektualn¹
chorych [2]. Pierwszymi badaczami, którzy udokumentowali obni¿enie ilorazu inteligencji u osób chorych na schizofreniê byli Rappaport i Webb (1950), którzy poddali
ocenie neuropsychologicznej ma³¹ grupê 10 hospitalizowanych pacjentów. Podobne wyniki uzyskali w kolejnych
latach Lubin i wsp. (1962), w badaniach prowadzonych
w armii amerykañskiej, oraz Schwartzman i Douglas (1962)
 w armii kanadyjskiej [3]. Z kolei Reichenberg i wsp.
(2005) w badaniu populacji osób urodzonych w Izraelu
zaobserwowali, ¿e obni¿ony iloraz inteligencji w okresie
dzieciñstwa i adolescencji mo¿e byæ czynnikiem ryzyka
póniejszego zachorowania na schizofreniê [4]. W schizofrenii wystêpuj¹ specyficzne zaburzenia uwagi, które dotycz¹ czujnoci, ci¹g³oci oraz selektywnoci [1]. Ponadto
obserwuje siê te¿ zaburzenia pamiêci operacyjnej zwi¹zane
g³ównie z nieprawid³owym funkcjonowaniem przedniej
korowej okolicy asocjacyjnej mózgu, czyli tzw. kory przedczo³owej [5]. Chorzy na schizofreniê przejawiaj¹ te¿ upoledzenie fluencji s³ownej, czyli zdolnoci do wypowiadania s³ów zgodnie z wymaganym kryterium. Deficyt taki

wyra¿a siê u nich globalnym os³abieniem fluencji s³ownej
oraz wystêpowaniem perseweracji s³ownych lub prezentacj¹ s³ów nie nale¿¹cych do wymaganej aktualnie kategorii
[6]. Inny obserwowany rodzaj deficytów neurokognitywnych obserwowanych w schizofrenii to zaburzenia funkcji
wykonawczych, które wystêpuj¹ u osób zarówno z pierwszym epizodem, jak i u choruj¹cych przewlekle [1].
Poniewa¿, jak wspomniano na pocz¹tku, dane z literatury wskazuj¹ na wystêpowanie zaburzeñ funkcji poznawczych u ok. 90% chorych pojawia siê pytanie, czy objaw
ten mo¿e i powinien byæ w³¹czony do kryteriów schizofrenii. Innym pytaniem jest to, czy powinno to byæ niezale¿ne
nowe kryterium, czy tylko dodatek (alternatywa) do ju¿ istniej¹cego kryterium. W pierwszym przypadku wyranie
podnios³oby to próg wymagañ przy stawianiu diagnozy.
W kontekcie ci¹gle niekompletnej wiedzy na temat procesów poznawczych proponuje siê wyjcie bardziej konserwatywne, to jest do³¹czenie w klasyfikacji DSM-IV tego
nowego kryterium do innego, ju¿ istniej¹cego przy pomocy
s³owa lub. Wed³ug tej propozycji bêdzie ono do³¹czone
do kryterium dysfunkcja spo³eczna lub zawodowa,
poniewa¿ istnieje cis³a zale¿noæ pomiêdzy zaburzeniami
poznawczymi a poziomem funkcjonowania [7]. Poni¿ej
przedstawiono przypadki trzech osób z kilkom nawrotami
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psychoz paranoidalnych, po kilku latach leczenia, u których
nie stwierdzono wyranych zaburzeñ funkcji poznawczych
.
OPISY PRZYPADKÓW
Pacjentka 1
Wiek  23 lata. Pierwsza hospitalizacja psychiatryczna
mia³a miejsce w wieku 21 lat. Rozpoznano wtedy zaburzenia schizotypowe. Dane z wywiadu wskazywa³y na
wystêpowanie urojeñ przeladowczych od 2 lat przed
pierwsz¹ hospitalizacj¹. Zastosowano risperidon w dawce
3 mg/die, który nastêpnie odstawiono ze wzglêdu na hiperprolaktynemiê. Nastepnie podawano kwetiapinê w dawce
300 mg/die.
Druga hospitalizacja mia³a miejsce tego samego roku.
Rozpoznano ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne z objawami schizofrenii. Przy przyjêciu stwierdzono
obni¿ony nastrój, urojenia przeladowcze, oddzia³ywania,
wp³ywu, ods³oniêcia myli, obecne by³y myli samobójcze.
Zastosowane leczenie olanzapin¹ w dawce 20 mg/die.
Kolejne pogorszenie mia³o miejsce po roku, pacjentka
leczona by³a ambulatoryjnie, wtedy rozpoznano ju¿ schizofreniê. Od tego czasu dawka olanzapiny wynosi 30 mg/die.
Pacjentka chodzi³a do szko³y pomaturalnej, zda³a nastêpnie
na studia pedagogiczne.
Pacjentka 2
Wiek  22 lata. Pocz¹tek choroby w wieku 14 lat  podczas rekolekcji w kociele pojawi³y siê urojenia ksobne
i przeladowcze. W leczeniu, pocz¹tkowo ambulatoryjnym,
zastosowano tiorydazynê. Nastêpnie pacjentka leczona by³a
w oddziale psychiatrycznym m³odzie¿owym  stosowano
sulpiryd i risperidon. W kolejnych latach by³a trzykrotnie
hospitalizowana, podczas drugiej hospitalizacji rozpoznano schizofreniê paranoidaln¹. W trakcie dwóch kolejnych
hospitalizacji stosowano terapiê elektrowstrz¹sow¹.
Ostatnia hospitalizacja psychiatryczna by³a pi¹t¹ z kolei.
Przy przyjêciu stwierdzono: urojenia ksobne, przeladowcze, ods³oniêcia, g³osy komentuj¹ce, dyskutuj¹ce, imperatywne. Wystêpowa³y myli suicydalne. W chwili przyjêcia
pacjentka przyjmowa³a risperidon 2 mg/die i olanzapinê
20 mg/die. Zastosowano terapiê elektrowstrz¹sow¹  zabiegi przynios³y poprawê stanu psychicznego, ale po pi¹tym
z nich pacjentka wycofa³a zgodê na leczenie szpitalne. Do
domu zalecono risperidon w dawce 4 mg/die.
Pacjentka zda³a na studia wy¿sze  pedagogika specjalna.
Pacjentka 3
Wiek  25 lat. W 22 roku ¿ycia leczy³a siê w poradni
uzale¿nieñ, u¿ywa³a amfetaminy 1 raz w tygodniu, ponadto
nadu¿ywa³a benzodiazepin. Dalsze leczenie mia³o miejsce
w PZP  obserwowano wtedy obni¿enie nastroju, brak ³aknienia, myli samobójcze, a anstepnie w oddziale psychiatrycznym  wystêpowa³y: obni¿ony nastrój, urojenia ksobne, przeladowcze. Rozpoznano ostre wielopostaciowe
zaburzenia psychotyczne z objawami schizofrenii. W leczeniu zastosowano: olanzapinê w dawce 20 mg/die.
W wieku 24 lat nast¹pi³o pogorszenie, zastosowano
wtedy dodatkowo perazynê w dawce 50 mg/die. W wieku
25 lat pacjentka sama odstawi³a leki. Nast¹pi³ nawrót obja-
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wów: omamy s³uchowe, urojenia przeladowcze, ksobne,
ods³oniêcie myli. Rozpoznano schizofreniê i zastosowano
risperidon w dawce 6 mg/die. Ze wzglêdu na zaburzenia
miesi¹czkowania nast¹pi³a zamiana na olanzapinê, obecnie
w dawce 15 mg/die.
Ma wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne, jest aktywna
zawodowo.
Badania psychologiczne
Wszystkie pacjentki zosta³y poddane ocenie neuropsychologicznej przy pomocy Wiedeñskiego Systemu Testów [8]. Zastosowano testy: CORSI  oceniaj¹cy pamiêæ
operacyjn¹, test RT  oceniaj¹cy czas reakcji na bodziec
i COGNITRON  badaj¹cy procesy uwagi. W tecie CORSI
diagnozuj¹cym procesy pamiêci krótkotrwa³ej wizualnoprzestrzennej i procesy uczenia siê wizualno-przestrzennego pacjentki uzyska³y kolejno wyniki: 75, 65, 75.
Wskazuj¹ one, i¿ sprawnoæ pamiêci wzrokowo-przestrzennej jak i zdolnoæ do odtwarzania zapamiêtanej informacji
u wszystkich trzech pacjentek nie s¹ zaburzone (dla pamiêci
krótkotrwa³ej norma wynosi 7 ± 2 jednostki informacyjne).
Wyniki badania przedstawiono w tabl. 1.
Tablica 1. Wyniki badania trzech pacjentek testem przestrzennowzrokowej pamiêci krótkotrwa³ej (CORSI)
Pacjentka

Bezporednia rozpiêtoæ Uczenie siê rozpiêtoci
pamiêci bloczków*
pamiêci bloczków **

1
2
3

7
6
7

5
5
5

* UBS (Unmittelbare Blockspanne), wynik obrazuje liczbê bloczków na
ekranie, których po³o¿enie pacjentki by³y w stanie bezporednio odtworzyæ
** SBS (Supra-Blockspanne), wynik wskazuje ilu powtórzeñ wymaga³o
nauczenie siê (implicite) po³o¿enia liczby bloczków przekraczaj¹cej
rozpiêtoæ odtwarzania bezporedniego

Wyniki uzyskane w tecie RT, przedstawione w tabl. 2,
wskazuj¹ na to, ¿e uzyskany przez osoby badane czas reakcji wychwycenia bodca plasuje siê w granicach normy
(tj. w granicach od 45 T  65 T) przy jednoczesnym prawid³owym czasie reakcji motorycznej.
Tablica 2. Wyniki badania trzech pacjentek testem czasu reakcji (RT)
Pacjentka

Mediana
czasu
reakcji (PR)

Mediana
czasu
reakcji (T)

Rozk³ad
czasu
reakcji (PR)

Rozk³ad
czasu
reakcji (T)

1
2
3

70 (6090)
66 (4285)
74 (4293)

55 (4065)
54 (4860)
56 (4865)

23 (1532)
69 (4686)
42 (2858)

43 (4353)
55 (4961)
48 (4452)

PR  skala procentowa; T  skala tenowa;
w nawiasach odchylenie standardowe

Selektywnoæ uwagi zarówno pierwszej, drugiej jak
i trzeciej osoby badanej funkcjonuje w granicach normy
(tj. w granicach od 45 T  65 T) przy jednoczesnej prawid³owej odpornoci na bodce zak³ócaj¹ce. Wyniki przedstawiono w tabl. 3.
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Tablica 3. Wyniki badania trzech pacjentek testem uwagi i koncentracji (COGNITRON)
Liczba
Liczba
Lp.
trafnych i
trafnych i
pacjenta opónionych opónionych
(PR)
(T)
1
2
3

76 (4395)
47 (2174)
76 (4395)

57 (4866)
49 (4257)
57 (4866)

Mediana
czasu
detekcji
(PR)

Mediana
czasu
detekcji (T)

53 (2382)
26 (1050)
92 (7299)

51 (4259)
44 (3750)
64 (5672)

PR  skala procentowa; T  skala tenowa;
w nawiasach odchylenie standardowe

KOMENTARZ
U ka¿dej z przedstawionych powy¿ej osób rozpoznano
co prawda schizofreniê, lecz mo¿liwe jest, ¿e diagnozy te
w przebiegu dalszej terapii bêd¹ jeszcze wymaga³y weryfikacji. U opisywanych pacjentek nie stwierdza siê deficytów w zakresie uwagi, pamiêci operacyjnej i czasu reakcji.
Pacjentki doæ dobrze funkcjonuj¹ spo³ecznie, studiuj¹ lub
pracuj¹. Okresowo wystêpuj¹ zaostrzenia choroby wymagaj¹ce hospitalizacji lub intensywnego leczenia ambulatoryjnego. Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e obserwowany
przez nas brak zaburzeñ procesów poznawczych mo¿e byæ
zwi¹zany z heterogenicznoci¹ schizofrenii jako choroby.
Goldstein i Shemansky w roku 1995 stwierdzili, ¿e zró¿nicowanie poziomu funkcjonowania poznawczego wród
pacjentów chorych na schizofreniê mo¿e byæ zwi¹zane
z heterogenicznoci¹ tej choroby [9]. Wród osób z rozpoznaniem schizofrenii wystêpuj¹ du¿e ró¿nice w zakresie
funkcjonowania poznawczego, a patofizjologia tych objawów mo¿e byæ ró¿na ni¿ innych objawów [10]. Ró¿nice
w funkcjonowaniu poznawczym mog¹ wystêpowaæ pomiêdzy chorymi ze schizofrenia paranoidaln¹, rezydualn¹
i niezró¿nicowan¹, co mo¿e wskazywaæ na to, ¿e chorzy na
schizofreniê to grupa heterogeniczna o zró¿nicowanym poziomie funkcjonowania poznawczego [11]. W badanej przez
siebie grupie osób chorych na schizofreniê Eloitt i wsp.
(1995) znaleli grupê pacjentów z IQ w granicach normy
[12]. Zaburzenia funkcji wykonawczych mierzone testem
WCST s¹ nie u wszystkich chorych na schizofreniê wyranie nasilone [13]. Stosunkowo du¿a grupa chorych na schizofreniê (ok. 25%) to tacy chorzy, u których zaburzenia
procesów poznawczych nie wystêpuj¹ lub ich stopieñ nasilenia jest ³agodny [14]. Faktem wartym odnotowania jest
te¿ to, ¿e wszystkie trzy przedstawione przez nas osoby
chore na schizofreniê s¹ p³ci ¿eñskiej. Kobiety w chwili
zachorowania maj¹ lepsze kontakty spo³eczne, wy¿sze wykszta³cenie, czêciej sta³¹ pracê, w wiêkszoci opuci³y ju¿
dom rodzinny, zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski, lub maj¹ sta³ego partnera [15]. Dziewczêta choruj¹ce na schizofreniê
czêciej ni¿ ch³opcy osi¹gaj¹ wykszta³cenie rednie [16].
Mê¿czyzn cechuje gorsze przedchorobowe funkcjonowanie, wczeniejszy wiek pierwszej hospitalizacji, wiêksze nasilenie objawów negatywnych, ciê¿szy przebieg choroby
[17]. Goldstein i Tsuang (1989), podsumowuj¹c dotychczasowe wyniki badañ, wymieniali wród podstawowych ró¿nic wczeniejszy wiek zachorowania i pierwszej hospitalizacji u mê¿czyzn, gorsze przedchorobowe funkcjonowanie,

39

wiêksze nasilenie objawów negatywnych, gorszy przebieg
choroby, gorsz¹ odpowied na leczenie neuroleptykami
[18]. U opisywanych przez nas pacjentek wyst¹pi³y objawy, które spe³nia³y kryteria schizofrenii, wg ICD-10, chocia¿ nie mo¿na jednoznacznie wykluczyæ, ¿e mielimy do
czynienia z inn¹ postaci¹ zaburzeñ psychotycznych, jak
psychozy cykloidalne wg Leonharda, a w przypadku drugiej pacjentki, u której obserwowano poprawê po terapii
elektrowstrz¹sowej, w ró¿nicowaniu nale¿a³oby te¿ braæ
pod uwagê zaburzenia afektywne. U ka¿dej z pacjentek
stwierdzono pozytywn¹ reakcjê na leczenie przeciwpsychotyczne. Nie wyst¹pi³y u nich czêsto obserwowane u osób
chorych na schizofreniê zaburzenia funkcji poznawczych.
Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e zaburzenia takie mog³yby
siê ujawniæ, gdyby zastosowano do diagnostyki neuropsychologicznej szersz¹ bateriê testów.
Dlatego wa¿ne jest, o czym by³a mowa we wstêpie, aby
okreliæ miejsce dysfunkcji neurokognitywnych wród kryteriów diagnostycznych schizofrenii, a tak¿e aby dobraæ
odpowiednio czu³e i wystandaryzowane metody do diagnostyki psychologicznej dotkniêtych ni¹ chorych.
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