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Wybrane zmienne socjodemograficzne
we wczesnej schizofrenii: 23-letnia katamneza
Selected socio-demographic variabies
in early-onset schizophrenia: 23-year foliow-up
IRENA KRUPKA-MATUSZCZYK
Z I Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu

STRESZCZENIE. W badaniu katamnestycznym
oceniono wybrane czynniki socjodemograficzne
u 142 chorych na schizofrenię, których po raz pierwszy w życiu z hospitalizowano w oddziale młodzieżo
wym w okresie dorastania (13-18 lat). Ko.tmnezę
przeprowadzono po 23 latach od tej hospitalizacji.
Analizowano cztery zmienne: pleć, wiek, wykształce
nie i stan cywilny. Stwierdzono przeciętnie wcześniej
szy wiek zachorowania u chłopców oraz związek płci
męskiej z pozostawaniem w stanie wolnym cywilnym
w okresie katamnezy. Wykształcenie osób, które
zachorowały na schizofrenię w okresie dorastania nie
uległo zmianie w okresie katamnestycznym.

SUMMARY. Selected socio-demographic factors
were studied in a foliow-up oj 142 schizophrenic
patients who had been hospitalizedfor thefirst time
during adolescence (at the age oj 13-18 years).
The foliow-up was conducted 23 years after that
juvenile hospitalization. Four variabies were analyzed: sex, age, education and marita/ status. The
study revealed earlier age oj onset in boys and
a positive relationship between ma/e sex and unmarried status at follow-up. No changes were found in
education at foliow-up in patients with early-onset
schizophrenia.
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W czesne zachorowanie - w wieku l O do
18 lat - dotyczy 4% ogółu pacjentów chorych na schizofrenię. Liczba zachorowań narasta w okresie dojrzewania. Lutz [18], Bleuler [4]. Kraepelin [15] opisali schizofrenię jako chorobę młodych mężczyzn, a pierwszy
z nich podkreślił zróżnicowanie zachorowań
w zależności od płci i wieku. Znaczenie płci
i wieku dla wczesnych zachorowań na schizofrenię stał się punktem wyjścia wielu badań
nad etiologią i patogeneza tej choroby.
CELPRACY
Celem tej pracy jest opis zależności mię
dzy wiekiem zachorowania a płcią oraz
zmian w zakresie poziomu wykształcenia

i stanu cywilnego grupy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii o wczesnym początku
na podstawie badania katamnestycznego
przeprowadzonego 23 lata po ich pierwszej
hospitalizacji.
PACJENCI I METODA BADANIA
Badaniem objęto 142 pacjentów (85 męż
czyzn i 57 kobiet) w wieku 13 do 18 lat hospitalizowanych w ciągu 5 kolejnych lat
(1967-1971) w oddziale młodzieżowym. Retrospektywnie oceniono przesłanki rozpoznania stwierdzając, iż spełniały one współ
czesne kryteria schizofrenii wg klasyfikacji
ICD-10. W okresie katamnestycznym zmarło 6 spośród objętych analizą osób. Byli to
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Tabela l. Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy
Grupa wyjściowa
[N=l42]

Analizowana zmienna

Wiek

%

n

%

n=6

%

85
57

60
40

79
57

56
40

6

100

kobiety

-

-

13-14lat
15-16 lat
17-18 lat

17
56
69

12
39
49

16
54
66

12
40
48

l
2
3

20
40
40

142

100

71
25

100

-

101
35

6

-

-

-

124
18

87
13

117
19

82
13

3
3

50
50

Stan cywilny wolny
żona/mąż
Wykształcenie

Zmarli
[N=6]

n
mężczyźni

Płeć

Grupa katamnestyczna [N= 136]

podstawowe
ponad podstawowe

Tabela 2. Wiek i płeć badanych w okresie pierwszej hospitalizacji
Wiek

Chłopcy

13-17lat
18 lat

[n=85]

83
2

wyłącznie mężczyźni

stanu wolnego. Zbiorcze zestawienie informacji socjodemograficznych badanej grupy w okresie pierwszej
hospitalizacji i w badaniu katamnestycznym
przedstawia tabl. I.
Zgodnie z założeniem przeanalizowano
historie pierwszej hospitalizacji, a po 23 latach przeprowadzono (osobiście) badanie
katamnestyczne. Do ,,Kwestionariusza danych ogólnych" wprowadzono m.in. informacje dotyczące danych socjodemograficznych i klinicznych. Wyniki poddano analizie statystycznej wykorzystując do weryfikacji hipotez statystycznych test chi2.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wiek a

płeć

Badaną grupę

stanowili pacjenci w wieku
13 do 18 lat. Wśród trzynastolatków zachorowania dziewcząt i chłopców były jednakowo częste (3 dziewczęta, 3 chłopców). W pozostałych grupach wiekowych (14-17 lat)
przeważali chłopcy (45 dziewcząt, 80 chłop
ców) z wyjątkiem najstarszej (18lat), w której

Dziewczęta

48
9

[n= 57]

Test chi2
chi2 = 6.84
p= 0.009**

dominowały dziewczęta

- było ich tu czterokrotnie więcej niż chłopców (tabl. 2).
Huber i in. [13], Gerard [9], Goldstein
i in. [10], Burack i in. [5], Chu i in. [6] potwierdzają, że schizofrenia w okresie dorastania i u dorosłych, ujawnia się wcześniej
i częściej u mężczyzn. Liczba badanej mło
dzieży hospitalizowanej z powodu schizofrenii wyraźnie wzrasta od 15 roku życia, co
zgodne jest z opracowaniami innych autorów [4, 14, 20, 27]. Odsetki chorujących kobiet i mężczyzn są różne, np. mężczyźni stanowią w badaniach: Hubera i in. [13]: 42%,
Ciompiego i in.[25]: 32%, Blanda i Orn [3]:
54%, Rzewuskiej [27] 34%. Jak wynika
z badań epidemiologicznych [8, 10, 13, 12,
25] początek schizofrenii przypada wcześ
niej u mężczyzn (15-24 lat) niż u kobiet
(25-35 lat). Goldstein [10] i Gorwood i in.
[12] wskazują, że hormony żeńskie, mogą
mieć działanie ochronne dla rozwoju schizofrenii u kobiet. Mniejsza dojrzałość mózgu
u chłopców w chwili urodzenia może przyczyniać się do urazów okołoporodowych
czy infekcji wirusowych i większej podat-
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Wykształcenie

Tabela 3.

badanych w trakcie pierwszej hospitalizacji i w badaniu katamnestycznym

(w odsetkach)
Katamneza

I hospitalizacja
Wykształcenie

ogółem

mężczyźni

mężczyźni

n=85

kobiety
n=57

ogółem

n=142

n=142

n=85

kobiety
n=57

87
13

91
9

82
18

85
15

90
10

77
23

Podstawowe
Ponad podstawowe

Tabela 4. Stan cywilny badanych w czasie I hospitalizacji i w katamnezie
Katamneza [N= 142]

I hospitalizacja [N= 142]
Stan
cywilny

n

%

n

test

%

M

K

M

K

M

K

M

K

chi2=37.67

Wolny

85

100

57

100

Mąż/żona

-

-

-

-

69
16

81
19

38
19

67
33

p=0,049
V=0.36

M -mężczyżni, K- kobiety

ności mężczyzn na
nie [25, 2, 23,19].

wcześniejsze

zachorowa-

rejon i osoby dorosłe ukazują podobne cechy demograficzne, np. praca Wciórki [31],
Rzewuskiej [27] i Anczewskiej [1].

Wykształcenie

Grupa

wyjściowa

i katamnestyczna nie
pod względem wykształcenia
tabl. 3. W okresie pierwszego, badania 87%
badanych miało wykształcenie podstawowe,
a 13% ponadpodstawowe (średnie ogólne
lub zawodowe). Dziewczęta częściej niż
różniły

się

chłopcy osiągały wykształcenie średnie.

Po pierwszej hospitalizacji, 30% młodzie
nie podjęło nauki przerwanej przez chorobę, co zgodne jest z ocena Zielińskiego
[32] i Sulestrowskiej [29]. Jedynie 2% badanych podwyższyło w okresie katamnestycznym poziom swego wykształcenia. Podobne
wnioski uzyskali: Gerard [9], Koślacz [16],
Matuszczyk i in. [18], Maksimowska [21]
i Sujak [28]. Sulestrowska [28] i Mała [22]
w swoich badaniach wykazywali wyższe odsetki młodzieży, która uzyskuje wykształce
nie lepsze niż podstawowe. Taka odmienność oceny poziomu osiąganego wykształce
nia może wynikać z rejonu przyjęciowego,
a przede wszystkim z wieku pierwszego zachorowania. Badania obejmujące ten sam
ży

Stan cywilny
Wyjściowo, wszyscy badani byli stanu
wolnego. W okresie katamnestycznym stan
cywilny zmieniło 25% badanych i były to
częściej kobiety (tabl. 4). Początek choroby
w okresie dojrzewania spowodował więc,
iż istotnie większa część badanej grupy osób
pozostała w osamotnieniu. Wśród samotnych przeważali mężczyźni. Średni wiek badanych katamnestycznie (najmłodsza osoba
miała 36lat, a najstarsza 41 lat) i czas trwania choroby mogą być czynnikami zmniejszającym już prawdopodobieństwo założenia

rodziny. Sugeruje to, iż zachorowanie na
schizofrenię w okresie adolescencji upośledza
związek emocjonalny z drugą osobą. Częściej
dotyczy to mężczyzn, u których choro ba rozpoczęła się w relatywnie młodszym wieku niż
u badanych kobiet.
Ocena stanu cywilnego chorych wg wyników innych autorów nie jest zbieżna i zależy
od wieku życia chorego, w którym został
włączony do badania [7]. Huber i in. [15]
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stwierdzili, że po pierwszym zachorowaniu
23% badanych, z przewagą mężczyzn, zmieniło stan cywilny. Mężczyźni i kobiety z rozpoznaniem schizofrenii częściej pozostają stanu wolnego, co potwierdzają wyniki badań
Maksimowskiej [21], Gerard [9], Sujak [28],
Rzewuskiej [27]. Rosen i in. [25] oceniają, że
w stanie wolnym pozostaje 67-68% chorych.
Również Bland i Orn [3] twierdzą, że samotnymi pozostaje 68% mężczyzn i tylko
38% kobiet. Podobne wyniki do moich uzyskali Henisz [14], Szafranek i in. [30] wykazując, że 1/4 chorych zawiera związek małżeń
ski, a 74% pozostaje samotnymi chociaż
średnia wiekowa badanych była wyższa niż
w badaniu lublinieckim. Górna [11] wskazuje
na wyższą liczbę osób zamężnych i żonatych
(47% badanych, w tym 50% kobiet i 2/5
grupy mężczyzn). Oceniała osoby, które zachorowały jako dorosłe i badania prowadziła
ponad 20 lat później (w porównaniu do
Henisza i Szafranka). Znacznie niższe liczby
osób żyjących w rodzinie przez siebie założo
nej podaje Sulestrowska [28]: 8%. Zieliński
[32] uważa, że ". ..wśród chorych na schizofrenię odsetki osób pozostających w związ
ku i poza związkiem małżeńskim kształtują
się odwrotnie w porównaniu z populacją,
z której chorzy pochodzą". 3 osoby (2%) tj.
2 mężczyzn i l kobieta rozwiodły się po krótkim, trwającym od l do 3 lat małżeństwie.
Sulestrowska [29], Bland i Orn [3] podkreśla
ją niestabilność związków małżeńskich zawieranych przez osoby chore, zwłaszcza jeśli
zachorowanie nastąpiło w młodym wieku.
WNIOSKI
Początek choroby u chłopców przypadał
w badanej grupie młodzieży przeciętnie
wcześniej niż u dziewcząt.
2. Poziom wykształcenia badanych nie zwięk
szył się w okresie katamnezy.
3. Większość badanych (75%) nie zawarła
związku małżeńskiego. Płeć męska badanych rzadziej niż żeńska wiązała się z zawarciem małżeństwa w okresie katamnestycznym.
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