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Opis przypadku
Case report

Trudnoci w okreleniu rozpoznania u trzech m³odych pacjentek
z objawami zwiastunowymi schizofrenii
Diagnostic difficulties in three young female patients with prodromal schizophrenic symptoms
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono trudnoci diagnostyczne w przypadku pacjentów z objawami charakterystycznymi dla schizofrenii.
Przypadek. Opisano trzy m³ode pacjentki z objawami schizofrenicznymi, u których w ró¿nym czasie uzyskano niemal ca³kowit¹
remisjê.
Komentarz. U osób z objawami schizofrenii ustalenie definitywnego rozpoznania mo¿e byæ trudne.
SUMMARY
Objective. Diagnostic difficulties in the case of patients with symptoms typical of schizophrenia are presented.
Case. In three young female patients with schizophrenic symptoms described in the paper an almost complete remission was
attained after various periods of time.
Commentary. In persons with schizophrenic symptoms it may be difficult to establish a definite diagnosis.
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Wraz z pojawianiem siê nowych doniesieñ naukowych dotycz¹cych schizofrenii nie maleje dyskusja na
temat pozycji nozologicznej tej choroby. Po wycofaniu
schizofrenii prostej z klasyfikacji DSM-IV [1] oraz przy
coraz rzadszym rozpoznawaniu hebefrenii, czy nawet
katatonii, pytanie o dotychczasow¹ wartoæ pojêcia
schizofrenii staje siê coraz bardziej aktualne. Wed³ug
Wciórki, gdyby zamiast pojêcia schizofrenia u¿ywaæ
innego terminu, to równoczenie mog³oby siê zmieniæ
mylenie o tej chorobie [2]. Badania z zakresu dezintegracji jêzyka w schizofrenii dowiod³y, i¿ przy ró¿nicowaniu tej choroby z innymi psychozami zaburzenia te
okaza³y siê cenniejsze ni¿ objawy osiowe [3]. Obecne
klasyfikacje zaburzeñ psychicznych (DSM-IV, ICD-10)
nie rozwi¹zuj¹ do koñca problemów przy próbie
umieszczenia grupy objawów psychopatologicznych
z krêgu schizofrenii w odpowiednich kategoriach diagnostycznych. Z takimi problemami spotkalimy siê przy
diagnozowaniu zaburzeñ u opisanych poni¿ej osób.
OPIS PRZYPADKÓW
Pacjentka J
Uczennica klasy maturalnej, lat 19. Zmiana stanu
psychicznego wyst¹pi³a ok. 5 miesiêcy temu. Pacjentka
by³a smutna, sta³a siê apatyczna straci³a apetyt, wyst¹-

pi³a bezsennoæ. Przyjmowa³a leki przeciwdepresyjne:
fluoksetynê, tianeptynê oraz krótko tioridazynê, któr¹
le tolerowa³a. Pacjentka mówi³a: nie ma g³owy, czujê
g³owê nad sob¹, dostrzegam w lustrze swoj¹ g³owê, ale
jej nie czujê. Stwierdza³a brak myli, co wi¹za³a z odczuwaniem tylko kawa³ka g³owy. Aktywnoæ z³o¿ona
pacjentki uleg³a obni¿eniu, mia³a problemy z nauk¹,
mimo ¿e by³a bardzo dobr¹ uczennic¹. Z wywiadu:
w wieku 15 lat odczuwa³a stan niepokoju, by³a za³amana. Stosowa³a leki zio³owe. Póniej wyst¹pi³a poprawa
samopoczucia i pacjentka nie zg³osi³a siê do psychiatry.
W rozmowie z pacjentk¹ obserwowano dobry kontakt
emocjonalny, bez stêpienia afektywnego, wypowiedzi jej
jednak by³y zabarwione niepokojem. Wstêpnie rozpoznano zespó³ paranoidalny. Rozpoczêto leczenie perazyn¹. Uzyskiwano stopniow¹ poprawê, ustêpowa³ niepokój, uleg³a poprawie aktywnoæ z³o¿ona i koncentracja
uwagi. W znacznym stopniu zmniejszy³o siê zaabsorbowanie odczuwaniem g³owy. Kategoryzowano urojenia
jako zbli¿one do hipochondrycznych  dysfunkcjonalna
g³owa. Ró¿nicowano z dysmorfofobi¹ nieurojeniow¹
[4]. Za psychotyczn¹ dysmorfofobi¹ przemawia³y dziwnoæ doznañ oraz ich zwi¹zek z urojeniowym odczuwaniem braku myli. Nastêpnie kategoryzowano omamy
cenestetyczne w obrêbie g³owy, tak¿e odczuwanie g³owy nad sob¹. W wyniku stosowania perazyny w dawce
300 mg/die pacjentka odczuwa³a sennoæ, znu¿enie.
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Podjêto decyzjê o zmianie leczenia z na olanzapinê. Zamiana ta przynios³a pogorszenie w zwi¹zku z nasileniem
siê objawów chorobowych, g³ównie zogniskowanych
na g³owie. Powrócono wiêc do stosowania perazyny.
W rozmowie telefonicznej z matk¹ pacjentki uzyskano
informacjê, i¿ czuje siê dobrze. Jest nieco nerwowa,
co nale¿y wi¹zaæ z przygotowaniami do matury. Po zapytaniu matki, czy córka jej wraca jeszcze do ró¿nych
odczuæ dotycz¹cych jej twarzy, matka odpowiedzia³a,
i¿ czasem (doæ rzadko) trzyma siê za podbródek
mówi¹c, ¿e jest taki obcy.
Pacjentka B
Uczennica, lat 18. Od ok. 2 miesiêcy zmiana stanu
psychicznego. By³a p³aczliwa, mówi³a, ¿e czuje siê jak
dziecko. Wyst¹pi³ spadek aktywnoci z³o¿onej, przesta³a
chodziæ do szko³y, odczuwa³a zmêczenie  mówi³a, ¿e
musi odpocz¹æ. Ba³a siê muzyki techno, któr¹ dostrzega³a w programie Milionerzy. Nie pozwala³a rodzinie
na s³uchanie tej muzyki. Nie potrafi³a siê uczyæ, twierdzi³a, ¿e nic jej nie wchodzi do g³owy. Przesta³a tak¿e
wychodziæ z domu. Wypowiedzi pacjentki by³y ambisententne: nie mogê powiedzieæ, dlaczego nie wychodzê z domu, gdy¿ nie wie o tym nawet matka, nie
wychodzê z domu, gdy¿ wszyscy wiedz¹, ¿e by³am
u psychologa. Pacjentka by³a ambiwalentna  w jednej
sytuacji mia³a siê i zaraz potem p³aka³a. Z jednej strony
przyzwala³a lekarzowi na rozmowê, a zaraz potem
pyta³a, czego siê od niej chce, p³acz¹c przy tym. Rozpoznano wstêpnie podejrzenie zespo³u hebefrenicznego
(typ zdezorganizowany wg DSM-IV). Rozpoczêto leczenie risperidonem w dawce 4 mg i uzyskano poprawê
kontaktu emocjonalnego, urzeczowienie kontaktu werbalnego oraz poprawê aktywnoci z³o¿onej. Z wywiadu: nie¿yj¹cy ojciec chorowa³ na schizofreniê. Pacjentka ma dwóch braci. Matka pracuje. W trakcie dalszego
leczenia ambulatoryjnego uzyskiwano dalsz¹ stopniow¹ poprawê. Ustêpowa³ niepokój oraz poprawie ulega³
kontakt emocjonalny. Po wypisie z oddzia³u pacjentka
podjê³a praktykê zawodow¹. Okresowo odnotowywano
przemijaj¹cy niepokój i mniejsz¹ aktywnoæ. Nie obserwowano objawów z grupy ambiwalencji. Po ukoñczeniu szko³y pacjentka nie znalaz³a pracy. Obecnie pomaga
w domu, w miarê mo¿liwoci spotyka siê z kole¿ankami, które doæ czêsto s¹ zajête. Ostatnio chcia³a siê
zapisaæ na kurs komputerowy, uczêszcza do studium
policealnego. Przy próbie zmniejszenia dawki risperidonu odczuwa³a niepokój, trudnoci w codziennej aktywnoci oraz s³absz¹ koncentracjê uwagi.
Pacjentka A
Ma lat 22. Choroba i problemy rozpoczê³y siê dwa
lata temu. Pacjentka by³a na pocz¹tku drogi zakonnej.
Podaje, ¿e mia³a w nowicjacie przyjació³kê  bratni¹
duszê. W tym te¿ mniej wiêcej czasie zagubi³a obrazek
z wizerunkiem wiêtego, co zaczê³a wi¹zaæ z utrat¹

³aski i zagnie¿d¿eniem siê z³ego. Powsta³y u pacjentki
przekonania, i¿ posiadaj¹c przyjació³kê sprzeniewierza
siê wyznaczonej sobie drodze i traci ³askê. To z³o
zaczê³a odczuwaæ w klatce piersiowej jako jak¹ przestrzeñ, twór. Nie spa³a w nocy, spacerowa³a po klasztorze. Mia³a rozmowê z psychologiem, po czym poproszono rodziców o zabranie córki z sugesti¹ udania siê
do psychiatry.
Pacjentka by³a hospitalizowana psychiatrycznie
 przyjmowa³a risperidon. Poniewa¿ nie osi¹gniêto
wyranej poprawy skierowano j¹ do naszego oddzia³u.
Tu przyjmowa³a kolejno olanzapinê (20 mg/die), kwetiapinê (800 mg/die), amisulpiryd (400 mg/die)  który
przedawkowa³a w dzieñ po swych 22 urodzinach,
perfenazynê (64 mg/die), citalopram (20 mg/die). Przez
ten d³ugi (ponad pó³roczny, z krótk¹ przerw¹ na wypis)
rozpoznawano zespó³ paranoidalny z wtórnym obni¿eniem nastroju. Interpretacja czego nieokrelonego
w klatce piersiowej nie odpowiada³a zespo³owi Kandinskiego. Ocena tego czego przez pacjentkê by³a za
ma³o dynamiczna, pe³ni³a raczej rolê jakiego symbolu.
Tok mylenia by³ zwarty. Afekt i mimika czy pantomimika wydawa³y siê dostosowane. Matka pacjentki powiedzia³a, ¿e jej m¹¿ (ojciec pacjentki) od kilku lat
leczy siê na depresjê. Matka pacjentki wydawa³a siê
ciep³a emocjonalnie, ojciec czêsto towarzyszy³ ¿onie
w odwiedzinach i rozmowach z córk¹. Pacjentka rozmawia³a o swoich problemach tak¿e z ksiêdzem.
Po opuszczeniu ¿ycia zakonnego A. nie widzia³a dla
siebie przysz³oci, przyjmowa³a postawê wycofuj¹c¹
siê, pesymistycznie by³a nastawiona do ¿ycia. Wobec
nieskutecznoci leczenia oraz wyst¹pienia powa¿nych
zamiarów samobójczych  próbowa³a nieskutecznie
udaæ siê na dach wie¿owca i skoczyæ  rozpoczêto
sejsmoterapiê. Po 9 zabiegach EW czu³a siê spokojniejsza. W oddziale obserwowano nawet zainteresowanie
siê innym pacjentem. Po wypisie przez jaki czas odbiera³a telefony od tej osoby. By³a w oddziale dosyæ
aktywna, zastanawialimy siê nawet czy nie nadmiernie. Mówi³a wtedy o chêci zamieszkania z kole¿ank¹
w wynajêtym mieszkaniu. W tym te¿ czasie A. podjê³a
przygotowania do studiów na uniwersytecie (zaoczne
z licencjatem). Egzamin zda³a z wynikiem dobrym.
Mimo tej aktywnoci nadal podkrela³a, ¿e z³o siedzi
w niej i ona to odczuwa. Po EW otrzymywa³a trifluoroperazynê. Po jej wypisie hospitalizowany by³ jej ojciec
z rozpoznaniem depresji, remisjê osi¹gniêto po leczeniu wenlafaksyn¹. Po oko³o miesi¹cu od wypisu A. ponownie zaczê³a bolenie odczuwaæ obecnoæ w niej z³a,
mia³a myli samobójcze, ale bez wyranych zamiarów
(zawi¹zano tzw. kontrakt antysamobójczy). W koñcu
ponownie przyjêto j¹ do oddzia³u. Z uwagi na spadek
cinienia krwi zaniechano podawanie klozapiny. W³¹czono flupentiksol 6 mg/die. Nie uzyskiwano poprawy.
W trakcie dalszych rozmów pacjentka opowiedzia³a,
jak zrodzi³o siê w niej powo³anie. W czasie wycieczki
oazowej ksi¹dzprzewodnik powiedzia³, ¿e chcia³by,
by ka¿dy wyjecha³ z obecnoci¹ Boga w sobie. Wtedy
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pacjentka modl¹c siê, dostrzeg³a t¹ obecnoæ najpierw
u swojej kole¿anki, a potem odczu³a Boga tak¿e w sobie. By³o to dla niej wielkie szczêcie, radoæ, któr¹
odczuwa³a cielenie na twarzy, piersiach, ramionach.
W tym te¿ czasie chcia³a siê bardzo du¿o modliæ, by ten
stan postêpowa³. Czuj¹c pewn¹ niedoskona³oæ w sobie,
zareagowa³a niepokojem i przygnêbieniem. Prawdopodobnie by³ to epizod depresyjny  przez ok. 2 tygodnie prawie nic nie robi³a, nie potrafi³a siê uczyæ
(liceum), skuba³a w³osy. W dalszej czêci rozmowy
powiedzia³a, ¿e tak jak wtedy odczuwa³a Boga, tak
teraz odczuwa z³o. Jeszcze w czasie pobytu w zakonie,
w czasie modlitwy to z³o patrzy³o jej oczami. W dalszych wypowiedziach w czasie pobytu w oddziale
twierdzi³a, ¿e przekreli³a swoje szanse zbawienia na
wieki. Da³a tutaj pokaz niema³ej erudycji, bynajmniej
nie rezonerskiej, zw³aszcza pism w. Jana od Krzy¿a,
ale jak wyrazi³ siê jeden z ksiê¿y, sposób interpretacji
by³ spolaryzowany (albo... albo). Do terapii flpentiksolem do³¹czono amitryptylinê (175 mg/die), któr¹ przyjmowa³a przez okres 2 miesiêcy. Pacjentka twierdzi³a, ¿e
jedyn¹ popraw¹ jest to, ¿e wczeniej odczuwa³a wszystko jako ciemne (koloryt melancholiczny?), a obecnie
jako ciê¿kie. Nadal w czasie rozmowy wypowiada³a
treci jak wy¿ej, by³a jednak spokojniejsza, mniej napiêta. Zosta³a nastêpnie wypisana z oddzia³u i uda³a
siê na inauguracjê roku akademickiego. Nastêpnie pacjentka by³a hospitalizowana w klinice w innym regionie Polski, gdzie rozpoznano zespó³ paranoidalny i wypisano j¹ z zaleceniem przyjmowania perazyny. Tam¿e
dosz³o tak¿e do odwiedzin klasztoru, w którym kiedy
przebywa³a. Po powrocie kontynuowa³a wizyty ambulatoryjne. Obecnie przyjmuje 50 mg perazyny na dzieñ
 tak¹ dawkê ustali³a sobie sama. Stwierdza poprawê,
wystêpuje znacznie mniejsze ni¿ wczeniej zaabsorbowanie nieprawid³owymi mylami. Wydaje siê pogodna,
spotyka siê ze znajomymi.
KOMENTARZ
Pacjentka J. Jej funkcjonowanie wyranie uleg³o
poprawie. Gdyby, nie zg³aszane jeszcze doæ specyficzne (dziwne) czucie twarzy rozpoznawalibymy ostre
i przemijaj¹ce zaburzenia psychotyczne. Trudno tak¿e
zakwalifikowaæ te objawy do zaburzeñ urojeniowych
(F22), poniewa¿ pacjentka obecnie nie wykazuje trwa³ego zaabsorbowania prze¿yciami dotycz¹cymi odczuwania twarzy oraz urojeniowo nie rozwija przekonañ
o braku twarzy, czy odczuwaniu jej nad sob¹. Zakwalifikowanie tych objawów do dysmorfofobii nieurojeniowej w kategorii zaburzeñ hipochondrycznych tak¿e
nakazuje ostro¿noæ, z uwagi na ich dziwnoæ. Mo¿na
by siê by³o zastanawiaæ, czy powy¿sze objawy nie stanowi¹ zwiastunowej fazy psychotycznej procesu schizofrenicznego [5], na co jednak brak odpowiedniej kategorii diagnostycznej. Rozpoznawanie w tym przypadku
zaburzeñ schizotypowych mia³oby wyranie charakter

tymczasowy, przy czym w komentarzu do tych zaburzeñ
w ICD-10 czytamy, i¿ zaburzenia te trudno wyranie
odgraniczyæ od prostej schizofrenii oraz od schizoidalnych i paranoicznych zaburzeñ osobowoci. Ponadto
czas trwania tych zaburzeñ w formie ci¹g³ej b¹d epizodycznej winien trwaæ przynajmniej dwa lata. W przypadku opisywanej pacjentki mo¿na by by³o pocz¹tek
objawów ³¹czyæ ze stanami niejasnego przygnêbienia,
jakie mia³o miejsce w jej piêtnastym roku ¿ycia. W koñcu, aktualny stan pacjentki mo¿na rozpatrywaæ, jako
postaæ paranoidaln¹ schizofrenii z uzyskan¹ du¿¹ popraw¹. Tak brzmia³o nasze rozpoznanie.
Pacjentka B. Pocz¹tek choroby wystêpowa³ pod postaci¹ lêku, niedostosowanego zachowania i niedostosowanych emocji. Zwraca³y uwagê objawy z grupy
ambiwalencji. Wyodrêbniono nastawienia ksobne  nie
utrwala³a ich w kierunku urojeñ. Nie wyodrêbniono
z obrazu choroby omamów, omamów rzekomych czy
urojeñ  zw³aszcza wp³ywu. Mo¿na rozpatrywaæ wyst¹pienia procesu chorobowego pod postaci¹ niewielkiego
zmniejszenia aktywnoci spo³ecznej pacjentki. Wobec
powy¿szego mo¿na by stwierdziæ, i¿ zespó³ hebefreniczny (zdezorganizowany) nie posiada³ w tym przypadku
z³ego rokowania. Z³e rokowanie w hebefrenii jest wymienione w ICD-10 jako jedno ze wskazówek diagnostycznych. Z tego powodu wydaje siê celowe przedstawienie przypadku, jako nie spe³niaj¹cego wskazówek
diagnostycznych zawartych w ICD-10 [6]. Notuje siê prawie ca³kowit¹ dwuletni¹ remisjê, nie powiod³o siê jednak
zmniejszanie dawki risperidonu.
Pacjentka A. D³ugi i ci¹g³y czas trwania zaburzeñ
u pacjentki wyklucza rozpoznanie przemijaj¹cych zaburzeñ psychotycznych. Stan obecny pacjentki oceniany
jest jako dobry, co wyra¿a siê dobrym funkcjonowaniem
pacjentki. Potrafi siê umiechaæ oraz byæ aktywn¹ stron¹
w rozmowie, kontynuuje naukê. Wobec doznañ chorobowych zachowuje du¿y dystans, potrafi siê modliæ bez
negatywnych emocji i uczêszczaæ do kocio³a. W porównaniu z poprzednio opisywanymi pacjentkami A.
charakteryzuje siê ¿ywsz¹ emocjonalnoci¹ i wyraniejsz¹ syntoni¹, mo¿e ze wzglêdu na d³u¿szy okres trwania intensywnego leczenia przeciwpsychotycznego.
W powy¿szym przypadku mo¿na by by³o rozwa¿aæ
rozpoznanie zaburzeñ schizotypowych wraz z zaburzeniami nastroju, ale taki konglomerat jest bli¿szy raczej
schizofrenii czy zaburzeniom schizoafektywnym i za
tym kierunkiem rozpoznawania autorzy optuj¹. W przypadku opisywanej pacjentki nale¿a³oby tak¿e wzi¹æ pod
uwagê rozpoznanie depresji psychotycznej. Z uwagi
jednak na przewlek³oæ doznañ urojeniowych, przy braku wyraniejszej dynamiki depresyjnej oraz brak cech
g³êbokiej depresji, autorzy nie przychylili siê do rozpoznania tej postaci zaburzeñ afektywnych.
Zapewne zbli¿amy siê do nastêpnych wersji klasyfikacji zaburzeñ psychicznych, wobec czego mo¿na bêdzie
w przysz³oci sprawdziæ, czy w¹tpliwoci i trudnoci
diagnostyczne autorów pracy dotycz¹ce trzech opisywanych przypadków znajd¹ w nich odniesienia.
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