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Opis przypadku
Case report

Psychoza podobna do schizofrenii
w przebiegu niepostêpuj¹cej encefalopatii
Schizophrenia-like psychotic disorder in the course of non-progressing encephalopathy
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STRESZCZENIE
Cel. Ocena znaczenia zaburzeñ rozwojowych orodkowego uk³adu nerwowego dla powstania i przebiegu psychozy typu
schizofrenii.
Przypadek. 21-letni mê¿czyzna, leczony od 18 roku ¿ycia, pocz¹tkowo z powodu zaburzeñ zachowania, a nastêpnie z powodu
objawów depresyjnych i paranoidalnych. W badaniach obrazowych stwierdzono: niekomunikuj¹ce wodog³owie wewnêtrzne, torbiel
mó¿d¿ku i agenezjê cia³a modzelowatego.
Komentarz. Przypadek nawi¹zuje do neurorozwojowej koncepcji schizofrenii. W niepostêpuj¹cej encefalopatii proces psychotyczny mo¿e przez d³ugi czas przebiegaæ bezobjawowo, a sprawnoæ intelektualna pozostaje prawid³owa. Miêkkie objawy neurologiczne mog¹ byæ pierwszym zwiastunem zachodz¹cych zmian.
SUMMARY
Objective. Assessment of the role of developmental CNS abnormalities in the onset and course of a schizophreniform psychotic
disorder.
Case. A 21-year-old male patient treated since the age of 18 years, initially because of conduct disorders, and later for depressive
and paranoid symptoms. In neuroimaging examination non-communicating hydrocephalus, cereballar cyst, and agenesis of corpus
callosum were found.
Commentary. The case can be referred to the neurodevelopmental conception of schizophrenia. In non-progressing encephalopathy
the psychotic process may develop for a long time symptom-free, with intellectual abilities unaffected. Soft neurological symptoms
may be the first prodromal signs of the existing abnormalities.
S³owa kluczowe: schizofrenia / anomalie neurorozwojowe / zaburzenia organiczne
Key words:
schizophrenia / neurodevelopmental abnormalities / organic disturbances

Przedstawiamy przypadek pacjenta ilustruj¹cy zwi¹zek procesów psychicznych z obecnoci¹ wad rozwojowych mózgu w nawi¹zaniu do neurorozwojowej koncepcji schizofrenii i organicznych zaburzeñ osobowoci.
OPIS PRZYPADKU
Badano 21-letniego pacjenta, który zosta³ przyjêty
do Kliniki Psychiatrii z objawami psychozy podobnej
do schizofrenii. By³a to jego druga hospitalizacja psychiatryczna w ci¹gu roku od poprzedniej. Z wywiadu
wiadomo, ¿e pochodzi z ci¹¿y pierwszej, nie powik³anej, w okresie dzieciñstwa rozwija³ siê prawid³owo.
W okresie badania by³ kawalerem, niepozostaj¹cym
w zwi¹zku, studentem I roku politechniki.
Wywiad rodzinny w kierunku wad rozwojowych,
chorób psychicznych, zakanych oraz urazów g³owy,
u¿ywania rodków psychoaktywnych i alkoholu  ujem-

ny. Od 3 roku ¿ycia stwierdzano zwiêkszenie wymiaru
strza³kowego g³owy, bez objawów neurologicznych.
W badaniu EEG (wykonanym po raz pierwszy w 9 roku
¿ycia) cykliczne hipersynchroniczne fale wolne 7c/sek/
ampl/120 uV na tle nieregularnej czynnoci podstawowej (pogranicze normy).
W 16 roku ¿ycia oceniany psychologicznie z powodu
dysgrafii. Stwierdzono wysoki poziom inteligencji z nadprzeciêtn¹ zdolnoci¹ rozumienia wzrokowego i s³owno-pojêciowego. Koncentracja uwagi nie zaburzona.
Niedobory w obrêbie koordynacji wzrokowo-ruchowej
i zdolnoci planowania przestrzennego z obni¿onym tempem uczenia siê wzrokowo-ruchowego, formu³owania
myli i pracy, nieco obni¿on¹ zdolnoci¹ definiowania
pojêæ. Zaburzenia w obrêbie aparatu kinestetyczno-ruchowego ze zmniejszon¹ precyzj¹ ruchów d³oni i palców.
W powtórnym badaniu psychologicznym w 18 roku
¿ycia stwierdzono: w tecie Wechslera: w skali pe³nej
I.I. = 88, w skali s³ownej I.I. = 103, w skali bezs³ownej
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I.I. = 77; (2) prawid³ow¹ pamiêæ bezporedni¹, (3) os³abienie zdolnoci spostrzegania, koordynacji wzrokoworuchowej, sprawnoci psychoruchowej, motywacji, koncentracji uwagi, rozumienia norm spo³ecznych i kulturowych, wyd³u¿enie czasu reakcji na bodziec, (4) brak
silniejszych reakcji emocjonalnych. Wyniki te wskazywa³y na obni¿enie funkcjonowania procesów poznawczych wskutek zmian organicznych w orodkowym
uk³adzie nerwowym. Badanie EEG wykaza³o nieregularn¹, okresowo zwolnion¹ podstawow¹ czynnoæ alfa,
na tym tle fale ostre i wolne z przewag¹ w odprowadzeniach z lewej okolicy czo³owo-skroniowej.
W 19 roku ¿ycia nast¹pi³a gwa³towna zmiana stanu
psychicznego. W obrazie klinicznym dominowa³y: objawy depresyjne (apatia, abulia, anhedonia, nadmierna
sennoæ, spowolnienie psychoruchowe, myli rezygnacyjne), znaczne upoledzenie funkcji poznawczych (rozumienia, koncentracji, pamiêci  szczególnie wie¿ej),
zaburzenia zachowania (agresja wobec cz³onków rodziny, ucieczki z domu, wagarowanie, bójki), które sk³oni³y
rodziców pacjenta do poddania go pierwszemu badaniu
psychiatrycznemu. Konsultuj¹cy psychiatra zaleci³ leki
nootropowe, które nie tylko nie zmniejszy³y podstawowych skarg, ale dodatkowo nasili³y stany dra¿liwoci
i agresji. Mimo nasilonej dysfunkcjonalnoci emocjonalnej i popêdowej, pacjent zda³ egzaminy maturalne
i wstêpne na studia politechniczne.
W tym okresie po raz pierwszy wykonano badania
radiologiczne mózgowia. W rzucie prawej pó³kuli i robaka mó¿d¿ku w obrazie TK, uwidoczni³a siê przestrzeñ
p³ynowa o rozmiarze 6,6 × 10,2 cm ³¹cz¹ca siê z komor¹ IV oraz objawy wodog³owia wewnêtrznego komór
bocznych i komory III. W sekwencji SE obrazów T1 i T2
badania NMR stwierdzono: znacznego stopnia wodog³owie nadnamiotowe, nieco poszerzon¹ komorê IV po³¹czon¹ z rozleg³¹ przestrzeni¹ p³ynow¹ prawej i rodkowej czêci tylnego do³u czaszki, cechy dyzgenezji cia³a
modzelowatego oraz mó¿d¿ku. Obrazy TK i NMR odpowiada³y dziurkowatoci prawdziwej mózgu typu II,
w której uk³ad komorowy ³¹czy siê z przestrzeni¹ podpajêczynówkow¹. Wyniki obu badañ obrazowych mózgu
i zmiana stanu klinicznego stanowi³y wskazanie do zabiegu neurochirurgicznego, wyciêcia torbieli pajêczynówki
tylnego do³u czaszki. Jednak jego celowoæ okaza³a siê
w¹tpliwa, poniewa¿ wykonane po zabiegu kontrolne badania KT nadal wykazywa³y wodog³owie nadnamiotowe
oraz utrzymuj¹c¹ siê torbiel tylnego do³u czaszki.
Oko³o 6 miesiêcy po zabiegu operacyjnym: pacjent
sta³ siê nadmiernie aktywny, ze wzmo¿onym nastrojem,
narusza³ porz¹dek prawny. Klinicznie ujawnia³ objawy
zespo³u czo³owego: skraca³ dystans z nieprzyzwoitymi
zachowaniami i ekspansj¹ w kontaktach z kobietami,
by³ odhamowany seksualnie, w nastroju moriatycznym,
z zanikiem krytycyzmu, obni¿eniem uczuciowoci wy¿szej, bez poczucia choroby. Zaburzenia te sta³y siê powodem pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej pacjenta
(20 r.¿.), w czasie której obserwowano u niego chwiejnoæ emocjonaln¹, z okresowymi spadkami nastroju i na-

pêdu oraz stanami zobojêtnienia uczuciowego. Chocia¿
urojeñ spontanicznie nie wypowiada³ i zaprzecza³ doznawaniu omamów, prowadz¹cy psychiatrzy nie mogli
wykluczyæ ich prze¿ywania, zastosowali leczenie olanzapin¹ do 15 mg/die oraz kwasem walproinowym
1200 mg/die, z popraw¹. Z powodu braku poczucia choroby, badany samowolnie odstawi³ zalecone leki. Wyzwoli³o to zachowania agresywne zwi¹zane z treciami
urojeniowymi o charakterze ksobnym, omamami s³uchowymi i psychicznymi, które w efekcie doprowadzi³y do
drugiej hospitalizacji psychiatrycznej (21 r.¿.). W wywiadzie z tego okresu tak¿e: nadmierna sennoæ, apatia,
anhedonia, zaniedbywanie obowi¹zków akademickich
i domowych, z rezonersk¹, zbywaj¹c¹, negatywistyczn¹
postaw¹ do otoczenia, izolowaniem siê. W stanie psychicznym wyrane cechy mylenia dziwacznego z rozkojarzeniami i zelizgami, znacznymi trudnociami
w rozumieniu treci i formu³owaniu myli. Infantylny
i bezkrytyczny w zachowaniu, bez wgl¹du. Poprawa stanu psychicznego nast¹pi³a po skojarzonym leczeniu:
olanzapiny 20 mg/die i karbamazepin¹ 800 mg/die. Ust¹pi³y objawy wytwórcze, powróci³a stabilizacja nastroju.
Podczas leczenia podtrzymuj¹cego i rehabilitacji
w oddziale dziennym dominowa³y: spowolnienie psychoruchowe, trudnoci w koncentracji uwagi, zaburzenia
pamiêci, kontaktów interpersonalnych, postawa zbywaj¹ca, krn¹brna, negatywistyczna do procesu leczenia,
utrzymywa³ siê brak poczucia choroby. Uwagê terapeutów zwróci³y ch³odne i powci¹gliwe relacje rodzinne
i utrzymuj¹cy siê konflikt z matk¹, która zachowywa³a
formalny, krytyczny i wymagaj¹cy stosunek do pacjenta. Pacjent opuszcza³ zajêcia, by³ niezdyscyplinowany,
nie ukoñczy³ terapii z powodu braku motywacji do jakichkolwiek dzia³añ. Przejawia³ wyrane cechy zubo¿enia osobowoci, os³abienia sprawnoci intelektualnej,
z dominacj¹ objawów negatywnych.
KOMENTARZ
Dotychczas niewyjaniony pozostaje problem, czy
zaburzenia neurorozwojowe wystêpuj¹ we wczesnym
okresie schizofrenii i s¹ statyczne, czy te¿ zmieniaj¹ siê
[1] zale¿nie od okresu choroby oraz stosowanego leczenia [2]. Istniej¹ opinie, ¿e zwiêkszona podatnoæ na
schizofreniê w wyniku defektu genetycznego [3] ma
znaczenie dla uaktywnienia siê subtelnego procesu prowadz¹cego do powstania znacz¹cych odrêbnoci morfologicznych u dotkniêtych ni¹ chorych, które dotycz¹
g³ównie: degeneracji kory [1], asymetrii pó³kul mózgowych [1] i mó¿d¿ku [4, 5], zmniejszenia robaka mó¿d¿ku [5] i cieni cia³a modzelowatego [1] oraz zwiêkszenia objêtoci komory III [2, 3], komór bocznych mózgu
oraz j¹dra ogoniastego [3]. Dane te nie s¹ pewne, poniewa¿ wg innych doniesieñ, u chorych ze schizofreni¹ objêtoæ j¹dra ogoniastego, p³atów skroniowych, hipokampa [1], mostu i rdzenia przed³u¿onego [6] oraz stopieñ
lateralizacji pó³kulowej [1]  pozostaj¹ niezmienione.
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Jedn¹ z nieprawid³owoci najwczeniej i najczêciej
obserwowanych w przebiegu schizofrenii, jest zwiêkszenie wskanika komorowo-korowego. Ma on potwierdzaæ biologiczn¹ homogenicznoæ tej choroby [7] i prognozowaæ gorsz¹ odpowied na leczenie klasycznymi
neuroleptykami [8]. Wykazano istotn¹ ujemn¹ korelacjê miêdzy objêtoci¹ III komory a objawami pozytywnymi oraz depresyjnymi u starszych pacjentów z przewlek³ym procesem schizofrenicznym [9]. Opisywano
tak¿e ujemn¹ korelacjê wielkoci ródmózgowia z objawami pozytywnymi oraz wra¿liwoci¹ chorych na dzia³anie neuroleptyków [6]. Powy¿sze obserwacje, podobnie jak badania Allilaire i wsp. [10] przeprowadzone
w grupie chorych z guzem ródmózgowia, wodog³owiem
III komory i objawami katatoniczno-hebefrenicznymi,
wskazuj¹, ¿e zmieniona reaktywnoæ neuronów dopaminergicznych w odpowiedzi na zaburzenia cinienia
wewn¹trzczaszkowego, le¿y u pod³o¿a du¿ej zmiennoci psychopatologicznego obrazu schizofrenii [10, 11].
Dyskretne sygna³y wiadcz¹ce o obecnoci anomalii
rozwojowych pojawi³y siê u opisanego wy¿ej pacjenta
ju¿ w dzieciñstwie, w postaci zwiêkszenia wymiaru
strza³kowego g³owy, a w okresie wczesnoszkolnym
miêkkich objawów neurologicznych (dysgrafii) i niespecyficznego zapisu EEG (na tle nieregularnej czynnoci podstawowej cykliczne hipersynchroniczne fale
wolne, pogranicze normy). Mo¿liwe, ¿e wysoki intelekt
oraz dostosowane wówczas zachowanie pacjenta, nie
budzi³y podejrzeñ procesu chorobowego i dlatego nie
by³y weryfikowane innymi metodami. Dopiero gwa³towna zmiana stanu psychicznego w okresie stresu
przedmaturalnego: objawy depresyjne (apatia, abulia,
anhedonia, nadmierna sennoæ, spowolnienie psychoruchowe, myli rezygnacyjne), upoledzenie funkcji poznawczych (rozumienia, koncentracji, pamiêci wie¿ej)
oraz zaburzenia zachowania (dra¿liwoæ, sk³onnoæ do
agresji, bójek, ucieczki z domu, wagarowanie), które
reagowa³y pogorszeniem na leki nootropowe i przeciwdepresyjne  sk³oni³y do przeprowadzenia badañ obrazowych o.u.n. W TK i NMR uwidoczni³ siê obraz odpowiadaj¹cy dziurkowatoci prawdziwej mózgu typu II:
rozleg³e zmiany p³ynowe w rzucie prawej pó³kuli i robaka mó¿d¿ku ³¹cz¹ce siê z poszerzon¹ komor¹ IV oraz
wodog³owie wewnêtrzne komory III i bocznych, tworz¹ce wspóln¹ przestrzeñ p³ynow¹ z uk³adem podpajêczynówkowym. Jednak nie mo¿na wykluczyæ, ¿e zaburzenia te by³y pierwotnie zwi¹zane z rozwijaj¹c¹ siê
schizofreni¹, która w tym okresie rozwojowym charakteryzuje siê czêsto nietypowym obrazem [12].
Z drugiej strony, zwiêkszenie objêtoci przestrzeni
p³ynowych mózgu nie jest objawem swoistym dla zaburzeñ typu schizofrenii, bowiem opisywano je w niepsychotycznych zespo³ach depresyjnych [13], zaburzeniach osobowoci [13, 14], m.in. typu boderline [14]
oraz niespecyficznych, okrelanych jako hydrocefaliczna psychopatia [15], a tak¿e u osób zdrowych [14].
S¹ opinie kwestionuj¹ce rozwój swoistej hydrocefalicznej osobowoci, z sugesti¹, ¿e zmiany morfologiczne

wp³ywaj¹ na funkcje poznawcze dotkniêtych wodog³owiem dzieci, a zmiany emocjonalne i zachowania dotycz¹ ich rodziców [16]. Jakkolwiek w schizofrenii i zaburzeniach podobnych do niej stwierdzono wiêksze
wartoci wskanika komorowo-korowego, co mog³oby
stanowiæ czynnik ró¿nicuj¹cy te zaburzenia od pozosta³ych zespo³ów [14].
Rozpoznana u badanego czêciowa agenezja cia³a
modzelowatego  rzadko spotykana anomalia  nie
wyklucza neurorozwojowej teorii schizofrenii [17, 18].
W okresie embrionalnym cia³o modzelowate rozwija siê
oraz pozostaje w cis³ej anatomicznej i czynnociowej
zale¿noci z: przegrod¹ przeroczyst¹, sklepieniem,
hipokampem, zakrêtem obrêczy  strukturami uk³adu
limbicznego istotnymi dla etiologii schizofrenii [17,
18]. Zaburzenia hipokampa wymieniane s¹ wród czynników (obok predyspozycji genetycznej i urazów oko³oporodowych) zwiêkszenia wspomnianego powy¿ej
wskanika komorowo-mózgowego [11, 13]. Chocia¿,
w badaniach u osób z zespo³em Andermanna (rodzinny
zespól wad mnogich), autorzy nie stwierdzili zale¿noci
miêdzy brakiem cia³a modzelowatego i wystêpowaniem
psychoz podobnych do schizofrenii [19], co w ich opinii podwa¿a jego udzia³ w patogenezie schizofrenii [19],
w przeciwieñstwie do anomalii mó¿d¿kowych, których
rola jest wiod¹ca [4, 5, 6, 9, 20, 21].
Mó¿d¿ek i aktywnoæ jego po³¹czeñ z j¹drami podstawy mózgu oraz kor¹ przedczo³ow¹ odgrywaj¹ istotn¹ rolê w ró¿nych aspektach wy¿szych funkcji poznawczych [4, 22], motorycznych i behawioralnych [22].
Wykazano, ¿e u osób zdrowych wiêksza objêtoæ
mó¿d¿ku wi¹¿e siê z globalnie lepszym funkcjonowaniem, a w szczególnoci z funkcjami obrazowo-przestrzennymi, pamiêciowymi i wykonawczymi [23]. Z kolei, pacjenci ze schizofreni¹ maj¹ tendencjê do wiêkszej
asymetrii pó³kul mó¿d¿ku (lewa wiêksza ni¿ prawa)
[4, 5] oraz  szczególnie u chorych nie leczonych neuroleptykami [24]  zmniejszenia robaka mó¿d¿ku [5].
Przednia czêæ robaka mó¿d¿ku i j¹dro wierzchu, stanowi¹ razem z przodomózgowiem hipotetyczny szlak
odpowiedzialny za zaburzenia neuroprzekanictwa
w schizofrenii [20]. Za nieprawid³owy proces rozwojowy wtórnego ty³omózgowia mo¿e mieæ znaczenie dla
powstania u chorych ze schizofreni¹ asymetrii kory
nowej [25] oraz ogniskowych zmian w p³acie czo³owym
i skroniowym [5]. Nadto, u chorych ze schizofreni¹ znaleziono ujemn¹ korelacjê miêdzy objêtoci¹ mó¿d¿ku
i objawami negatywnymi, pozytywnymi oraz os³abieniem funkcji psychospo³ecznych [21], a tak¿e robakiem
mó¿d¿ku i podskalami depresji oraz paranoi mierzonych
skal¹ BPRS [24], istot¹ bia³¹ robaka i nasileniem objawów wytwórczych, zaburzeniami mylenia oraz os³abieniem pamiêci s³ownej [4]. Nie stwierdzono nieprawid³owoci w istocie bia³ej górnych i rodkowych konarów
mó¿d¿ku, w których biegn¹ istotne dla funkcji poznawczych g³ówne drogi wstêpuj¹ce i zstêpuj¹ce [26].
Zgodnie z najnowszymi koncepcjami neo-Bleulerowskiego, wczesnorozwojowego modelu schizofrenii,

Ma³gorzata miarowska i inni

u pod³o¿a choroby le¿y proces tzw. dysmetrii poznawczej [27], w którym dochodzi do zaburzenia w kszta³towaniu siê i synchronizacji mó¿d¿kowych po³¹czeñ
synaptycznych [28, 29], szczególnie szlaków korowomó¿d¿kowo-wzgórzowo-korowych [24], a w konsekwencji do os³abienia funkcji motorycznych, psychicznych, z dominowaniem objawów negatywnych w obrazie
klinicznym [27, 29, 30]. Zmieniona chorobowo aktywnoæ po³¹czeñ kory przedczo³owej z hipokampem,
wzgórzem i mó¿d¿kiem odpowiada za os³abienie procesów uczenia siê i pamiêci [31], przypuszczalnie na
skutek zaburzenia równowagi uk³adów dopaminy, serotoniny i noradrenaliny-zale¿nych od przerwania mó¿d¿kowych po³¹czeñ z odpowiednimi obszarami ich wydzielania (j¹der ródmózgowia, miejsca sinawego,
szwu) oraz obwodem wzgórkowo-limbicznym [32].
Zaburzenia psychotyczne typu schizofrenii opisywano tak¿e w przypadku guza mó¿d¿ku [33]. U opisanego
pacjenta, przestrzeñ p³ynowa robaka mó¿d¿ku ³¹czy siê
z komor¹ IV w badaniu TK. Zauwa¿ono, ¿e usuniêcie
zmiany organicznej tylnego do³u czaszki wi¹¿e siê nie
tylko z powstaniem powik³añ neurologicznych (mutyzm, objawy rzekomoopuszkowe, dyzartria, ataksja,
deficyty ogniskowe), ale tak¿e psychicznych  g³ównie
chwiejnoci emocjonalnej, zmniejszenia aktywnoci
i dzia³añ zale¿nych od woli oraz dziwacznych zmian
w osobowoci [34, 35].
U przedstawianego pacjenta, pierwszymi klinicznymi
sygna³ami niewydolnoci o.u.n. w zakresie funkcji korowo-mó¿d¿kowych by³y: dysgrafia, zaburzenia w obrêbie aparatu kinestetyczno-ruchowego, ma³a precyzja
w ruchach d³oni i palców oraz niedobory w obrêbie koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolnoci planowania
przestrzennego w badaniach psychologicznych przy inteligencji w górnej granicy przeciêtnej, z nadprzeciêtn¹
zdolnoci¹ rozumienia wzrokowego i s³owno-pojêciowego. Wykonane w 3-letnim odstêpie czasowym badania psychologiczne potwierdzi³y os³abion¹ zdolnoæ
spostrzegania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawnoci psychoruchowej, motywacji, koncentracji uwagi,
dodatkowo wskazuj¹c na upoledzenie rozumienia norm
spo³ecznych i kulturowych oraz brak silniejszych reakcji emocjonalnych. Uzyskane wyniki wskazywa³y na
organiczne pod³o¿e postêpuj¹cego deficytu w strukturach korowych odpowiedzialnych za uczuciowoæ
wy¿sz¹ i sprawnoæ intelektualn¹. Miêkkie objawy
neurologiczne czêciej wystêpuj¹ u pacjentów ze schizofreni¹ w zwi¹zku z mniejsz¹ ni¿ u zdrowych aktywnoci¹ motorycznych dróg korowo-podkorowych [36].
Leczenie neuroleptykami mo¿e nasilaæ te zaburzenia
[36]. Olanzapina nale¿¹ca do atypowych neuroleptyków
wp³ywa na interakcje miêdzy mó¿d¿kiem i innymi niemotorycznymi rejonami mózgu obejmuj¹cymi obrêcz
dysmetrii poznawczej, g³ównie kory przedczo³owej
i wzgórza [37], m.in. dlatego by³a ona neuroleptykiem
z wyboru u badanego pacjenta.
Istniej¹ opinie podaj¹ce w w¹tpliwoæ pod³o¿e neurorozwojowe schizofrenii na rzecz koncepcji specyficz-

nego procesu neurodegeneracyjnego. Uzasadnieniem takiego ujêcia problemu jest: obecnoæ przedchorobowej
zmiany osobowoci i zachowania u osób zapadaj¹cych
na schizofreniê (ró¿nych od wczesnych objawów zwiastunowych), brak pojedynczej anomalii anatomicznej,
która by³aby wspólna dla wszystkich pacjentów, a nie ich
poszczególnych podgrup, oraz brak powrotu do pe³nego
zdrowia i nawrót choroby nawet po okresie wzglêdnej
remisji [38]. Autorzy wskazuj¹ na podobieñstwo przebiegu schizofrenii z organicznymi chorobami o.u.n. [38].
Wykonywanie wczesnych badañ w kierunku zaburzeñ
neurorozwojowych ma znaczenie dla wczesnego wykrycia czynników ryzyka wyst¹pienia schizofrenii, szczególnie w krytycznych okresach rozwojowych jakimi jest
póne dzieciñstwo i wczesna adolescencja [12, 39].
Powy¿sza dyskusjê pozwala sformu³owaæ nastêpuj¹ce hipotezy:
1. Zaburzenia rozwojowe powoduj¹ce zmiany neuroanatomiczne nawet znacznego stopnia (dysgenezja
cia³a modzelowatego i mó¿d¿ku oraz wodog³owie
nadnamiotowe) mog¹ mieæ d³ugi okres bezobjawowy
z prawid³ow¹ sprawnoci¹ intelektualn¹. Pierwszymi zwiastunami mog¹ byæ miêkkie objawy neurologiczne: dysleksja, dysgrafia, upoledzenie sprawnoci manualnej.
2. Postêpuj¹ca zmiana stanu psychicznego  g³ównie
pod postaci¹ zaburzeñ zachowania i stanów emocjonalnych (charakteropatycznych), a w zaawansowanym okresie  w sferze mylenia i spostrzegania
(typu schizofrenii), mo¿e mieæ zwi¹zek z naruszeniem prawid³owej struktury mó¿d¿ku niezale¿nie od
etiologii (rozwojowe, uszkodzenie mechaniczne),
dysgenezj¹ cia³a modzelowatego oraz zwiêkszeniem
przestrzeni p³ynowych tylnego do³u czaszki.
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