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Schi zo fre nia
i za bu rze nia uro je nio we

Wpro wa dze nie

Schi zo fre nia jest jed ną z naj cięż szych cho rób

psy chicz nych, któ ra mo że pro wa dzić do znacz -

ne go ob ni że nia po zio mu funk cjo no wa nia. Wy -

róż nia się kil ka po sta ci tej cho ro by, któ re zo sta ły

opi sa ne w dal szej czę ści roz dzia łu. W ko lej nej

czę ści roz dzia łu omó wio ne zo sta ną za bu rze nia

po krew ne, lecz mniej po waż ne, okre śla ne ja ko

za bu rze nia uro je nio we. Na za koń cze nie po ru szo -

ne zo sta nie za gad nie nie za bu rzeń schi zo afek tyw -

nych, któ re łą czą w so bie ce chy schi zo fre nii i za -

bu rzeń afek tyw nych (zob. rozdz. 9). W tab. 8.1

przed sta wio no kla sy fi ka cję za bu rzeń oma wia -

nych w tym roz dzia le we dług ICD-10.

Schizofrenia

Ob raz kli nicz ny

Ob raz kli nicz ny schi zo fre nii cha rak te ry zu je się

wy stę po wa niem jed ne go lub wię cej z po niż szych

ele men tów:

• zmia ny w my śle niu,

• zmia ny w po strze ga niu,

• sła by lub nie do sto so wa ny afekt,
• po gor sze nie funk cjo no wa nia spo łecz ne go.

Funk cjo no wa nie po znaw cze w po cząt ko wym okre -

sie cho ro by naj czę ściej jest jesz cze pra wi dło we. 

Schne ide row skie ob ja wy
pierw szo rzę do we

Jed ną z cech kli nicz nych umoż li wia ją cych po -

sta wie nie roz po zna nia schi zo fre nii jest obec ność

któ re go kol wiek z ob ja wów opi sa nych przez

Kur ta Schne ide ra, okre śla nych ja ko ob ja wy
pierw szo rzę do we we dług Schne ide ra (schne ide -
row skie) (tab. 8.2). Je że li nie wy stę pu je or ga -

nicz ne uszko dze nie ukła du ner wo we go, obec -

ność któ re go kol wiek z tych ob ja wów wska zu je

na schi zo fre nię, choć nie jest dla niej pa to gno -

mo nicz na.

Do ob ja wów pierw szo rzę do wych na le żą trzy

ty py oma mów słu cho wych: pierw szy to gło sy

sły sza ne przez pa cjen ta (w od czu ciu cho re go

sły sza ne usza mi), któ re po wta rza ją gło śno je go

my śli rów no cze śnie z ich po my śle niem (Ge dan -
ken lau twer den), za raz po tem jak zo sta ły po my -

śla ne (écho de la pensée) lub tuż za nim zo sta ną

po my śla ne; dru gi to gło sy roz ma wia ją ce o pa -

cjen cie w trze ciej oso bie; trze ci to gło sy na bie -

żą co ko men tu ją ce za cho wa nie cho re go.

Do ob ja wów pierw szo rzę do wych za li cza się

rów nież trzy ro dza je do znań z gru py au to ma ty -

zmów psy chicz nych (zob. ryc. 5.5; s. 77), kie dy

pa cjent ma po czu cie, że je go my śli są pod wpły -

wem ze wnętrz nej si ły lub że in ni lu dzie mo gą

wpły wać na je go pro ces my śle nia. Cho ry mo że

mieć wra że nie, że ob ce (nie je go) my śli są wkła -

da ne do je go gło wy przez ze wnętrz ną si łę (na -
sy ła nie my śli) al bo że je go wła sne my śli są za -

bie ra ne z je go umy słu przez ze wnętrz ną si łę

(od cią ga nie my śli). Trze ci ro dzaj ob ja wów to

roz gła śnia nie my śli, kie dy pa cjent jest prze ko -

na ny, że in ni lu dzie „czy ta ją” je go my śli, tak jak -

by by ły one nada wa ne przez ra dio.

Pa cjent mo że mieć po czu cie, że je go wła sna

wo la znik nę ła i ob ce si ły kon tro lu ją je go uczu -
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cia, im pul sy lub dzia ła nia. Mo że mieć wra że nie,

że jest pod czy jąś kon tro lą jak w sta nie hip no zy.

W au to ma ty zmach psy chicz nych do ty czą cych

sfe ry cie le snej cho ry mo że mieć wra że nie, że jest

bier nym od bior cą od czuć cie le snych lub so ma -

tycz nych wy wo ły wa nych w je go or ga ni zmie

przez ob cą si łę.

Spo strze że nie uro je nio we jest zwią za ne z rze -

czy wi stym, re al nym bodź cem, któ ry na stęp nie

zo sta je błęd nie uro je nio wo zin ter pre to wa ny.

Przy kła do wo, kie dy pa cjent cier pią cy na prze -

wle kłą schi zo fre nię pew ne go ra zu spo strze ga, że

drzwi kre den su są lek ko uchy lo ne (rze czy wi ste

do zna nie wzro ko we), uzna je, że z te go wy ni ka,

że jest kró lem Hisz pa nii (uro je nio wa in ter pre ta -

cja te go bodź ca).

In ne ob ja wy opi sy wa ne w ICD-10

Oprócz schne ide row skich ob ja wów pierw szo -

rzę do wych rów nież in ne ob ja wy schi zo fre nii są

w ICD-10 wy mie nia ne ja ko ma ją ce szcze gól ne

zna cze nie dla po sta wie nia roz po zna nia. Ża den

ROZDZIAŁ 8

Ta be la 8.1 Kla sy fi ka cja schi zo fre nii i za bu rzeń uro je nio wych we dług ICD-10

F 20.0 Schi zo fre nia pa ra no idal na

F2 0.1 Schi zo fre nia he be fre nicz na

F2 0.2 Schi zo fre nia ka ta to nicz na

F2 0.3 Schi zo fre nia nie zróż ni co wa na

F20.4 De pre sja po schi zo fre nicz na

F 20.5 Schi zo fre nia re zy du al na

F2 0.6 Schi zo fre nia pro sta

F20.8 Schi zo fre nia in ne go ro dza ju

F2 0.9 Schi zo fre nia, nie okre ślo na

F22 Upo rczy we za bu rze nia uro je nio we

F22.0 Zaburzenia urojeniowe

F22.8 In ne upo rczy we za bu rze nia uro je nio we

F22.9 Upo rczy we za bu rze nia uro je nio we, nie okre ślo ne

F23 Ostre i prze mi ja ją ce za bu rze nia psy cho tycz ne

F23.0 Ostre wie lo po sta cio we za bu rze nie psy cho tycz ne bez ob ja wów schi zo fre nii

F23.1 Ostre wie lo po sta cio we za bu rze nie psy cho tycz ne z ob ja wa mi schi zo fre nii

F23.2 Ostre za bu rze nie psy cho tycz ne po dob ne do schi zo fre nii

F23.3 In ne ostre za bu rze nie psy cho tycz ne z prze wa gą uro jeń

F23.8 In ne ostre i prze mi ja ją ce za bu rze nia psy cho tycz ne

F23.9 Ostre i prze mi ja ją ce za bu rze nia psy cho tycz ne, nie okre ślo ne

F24 In du ko wa ne za bu rze nie uro je nio we

F25 Za bu rze nia schi zo afek tyw ne

F25.0 Za bu rze nie schi zo afek tyw ne, typ ma nia kal ny

F2 5.1 Za bu rze nie schi zo afek tyw ne, typ de pre syj ny

F2 5.2 Za bu rze nie schi zo afek tyw ne, typ mie sza ny

F25.8 In ne za bu rze nia schi zo afek tyw ne

F25.9 Za bu rze nia schi zo afek tyw ne, nie okre ślo ne

F28 In ne nie orga nicz ne za bu rze nia psy cho tycz ne

F29 Nie okre ślo na psy cho za nie orga nicz na

F2 0 Schi zo fre nia
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z nich nie jest pa to gno mo nicz ny dla schi zo fre -

nii. Są to m.in. omó wio ne ni żej:

• Utrwa lo ne uro je nia in ne go ro dza ju. Mo gą to być

uro je nia do ty czą ce toż sa mo ści re li gij nej, po li -

tycz nej lub do ty czą ce nad ludz kich mo cy i zdol -

no ści (np. moż li wość kon tro li po go dy al bo sta -

łe go kon tak tu z miesz kań ca mi in nej pla ne ty).

• Utrwa lo ne oma my. Do ty czą ja kie go kol wiek

zmy słu, zwłasz cza gdy to wa rzy szą im zwiew -

ne lub na wpół ukształ to wa ne uro je nia bez wy -

raź nej tre ści afek tyw nej bądź utrwa lo ne my śli

nad war to ścio we, al bo gdy oma my wy stę pu ją

co dzien nie od ty go dni lub mie się cy. My śli nad -
war to ścio we są nie ra cjo nal ne, utrwa lo ne i bar -

dzo ab sor bu ją pa cjen ta, choć nie osią ga ją na -

si le nia uro jeń; idee lub prze ko na nia są ewi -

dent nie fał szy we i w ty po wej sy tu acji nie są

po dzie la ne przez oso by z tej sa mej co pa cjent

sub kul tu ry. My ślom nad war to ścio wym to wa -

rzy szy wy raź ne za an ga żo wa nie emo cjo nal ne.

• Prze rwy lub wstaw ki w to ku my śle nia, pro wa -

dzą ce do roz ko ja rze nia lub nie do sto so wa nia
wy po wie dzi. Skut kiem za bu rzeń to ku my śle -

nia mo że być tak że wy stę po wa nie neo lo gi -
zmów – no wych słów stwo rzo nych przez pa -

cjen ta lub sta rych słów uży tych w szcze gól ny

spo sób. 

• Za cho wa nia ka ta to nicz ne. Do ob ja wów ka ta -

to nii na le ży stu por (osłu pie nie), kie dy pa cjent

nie re agu je na bodź ce, nie po ru sza się, jest mu -

ty stycz ny, choć po zo sta je w peł ni świa do my,

oraz po bu dze nie; stan pa cjen ta mo że się zmie -

niać, prze cho dząc od stu po ru do po bu dze nia.

In ne ob ja wy ka ta to nii to za sty ga nie, kie dy pa -

cjent przyj mu je nie wła ści wą lub dzi wacz ną po -

sta wę cia ła na dłuż szy czas, gib kość wo sko wa
(okre śla na tak że ja ko ce rea fle xi bi li tas), kie dy

koń czy ny pa cjen ta moż na usta wić w do wol nej

po zy cji, a one po zo sta ną w tym uło że niu

przed dłuż szy czas, oraz ne ga ty wizm, czy li nie -

ma ją cy uza sad nie nia opór w sto sun ku do po le -

ceń, a tak że prób wy ko na nia bier ne go ru chu

czę ścią cia ła pa cjen ta.

• Ob ja wy ne ga tyw ne. Wy stę pu ją za zwy czaj

w prze wle kłej schi zo fre nii. Za li cza się do nich

stan na si lo nej apa tii, ubó stwo mo wy, brak na -

pę du, spo wol nie nie oraz bla dość i nie do sto so -

wa nie afek tu. Ob ja wy ne ga tyw ne w kon se kwen -

cji czę sto wią żą się z wy co fa niem z kon tak tów

z in ny mi oraz po gor sze niem funk cjo no wa nia

spo łecz ne go. Przed po sta wie niem roz po zna nia

ob ja wów ne ga tyw nych schi zo fre nii na le ży wy -

klu czyć in ne moż li we za bu rze nia zwią za ne

z po dob nym ob ra zem kli nicz nym (ta kie jak de -

pre sja lub le cze nie prze ciw p sy cho tycz ne). Ob -
ja wy po zy tyw ne cha rak te ry stycz ne są dla ostre -
go epi zo du schi zo fre nii i zo sta ły omó wio ne wy -

żej. Do ob ja wów po zy tyw nych na le żą uro je nia,

oma my i opi sa ne wy żej za bu rze nia my śle nia.

• Zmia na za cho wa nia. Nie kie dy moż na za uwa -

żyć zna czą cą i utrzy mu ją cą się zmia nę w funk -

cjo no wa niu pa cjen ta do ty czą cą wszyst kich lub

nie któ rych ob sza rów je go ży cia. Zmia na ta mo -

że się prze ja wiać utra tą za in te re so wań i ce lów,

bez czyn no ścią, za ab sor bo wa niem so bą i wy -

co fa niem z kon tak tów spo łecz nych. 

Po sta cie schi zo fre nii

We dług ICD-10 wy róż nia się omó wio ne ni żej

po sta cie schi zo fre nii.

Schi zo fre nia pa ra no idal na

W ob ra zie kli nicz nym do mi nu ją ob ja wy pa ra -
no idal ne, ta kie jak:

• uro je nia prze śla dow cze, np. pa cjent wie rzy, że

in ni spi sku ją prze ciw ko nie mu,

• uro je nia ksob ne (od no szą ce), np. pa cjent wie -

rzy, że za cho wa nie in nych osób lub wy da rze -

nia opi sy wa ne w ra diu, te le wi zji i ga ze tach od -

no szą się kon kret nie do nie go; je że li po dob ne

ROZDZIAŁ 8Schi zo fre nia i za bu rze nia uro je nio we
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Oma my słu cho we: gło sy po wta rza ją ce gło śno
my śli pa cjen ta

Oma my słu cho we: roz ma wia ją ce o cho rym w trze ciej oso bie

Oma my słu cho we: bie żą ce ko men ta rze

Na sy ła nie my śli

Od cią ga nie my śli

Roz gła śnia nie my śli

Po czu cie, że wła sne uczu cia są kon tro lo wa ne przez ob cą si łę

Po czu cie, że wła sne im pul sy są kon tro lo wa ne przez ob cą si łę

Po czu cie, że wła sne dzia ła nia są kon tro lo wa ne
przez ob cą si łę

Au to ma ty zmy psy chicz ne do ty czą ce sfe ry cie le snej

Spo strze że nie uro je nio we

Ta be la 8.2 Ob ja wy pierw szo rzę do we schi zo fre nii
we dług Schne ide ra
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prze ko na nia wy stę pu ją, nie osią ga jąc na si le nia

uro jeń, mó wi się o na sta wie niach ksob nych,

• uro je nia wy so kie go po cho dze nia lub po słan ni -

cze (mi sji), np. prze ko na nie pa cjen ta, że uro -

dził się po to, aby zo stać me sja szem,

• uro je nia zmia ny cie le snej,
• uro je nia za zdro ści (opi sa ne ni żej),

• gło sy oma mo we gro żą ce lub na ka zu ją ce coś

pa cjen to wi (im pe ra tyw ne),

• oma my słu cho we in ne niż słow ne, ta kie jak

śmiech, gwiz da nie czy dud nie nie,

• oma my do ty czą ce in nych zmy słów, np. wę cho -

we, sma ko we, wzro ko we, do ty czą ce do znań

sek su al nych lub in nych do znań cie le snych.

[Isto tą uro jeń pa ra no idal nych jest to, że nie są

usys te ma ty zo wa ne, w prze ci wień stwie do np.

pa ra no icz nych – przyp. tłum.].

Schi zo fre nia pa ra no idal na jest jed nym z naj -

częst szych ty pów schi zo fre nii. Cho ry mo że nie

spra wiać wra że nia cho re go psy chicz nie, do pó ki

nie ujaw ni ob ja wów pa ra no idal nych.

Schi zo fre nia he be fre nicz na

Dla tej po sta ci schi zo fre nii cha rak te ry stycz ne są

na stę pu ją ce ob ja wy:

• za cho wa nia nie prze wi dy wal ne i nie od po wie -
dzial ne, czę sto w za cho wa niu pa cjen ta wy stę -

pu ją ma nie ry zmy, spra wia on wra że nie, jak by

się wy głu piał,

• wy po wie dzi  cha otycz ne i roz ko ja rzo ne,

• zmia ny afek tu, ta kie jak nie do sto so wa nie afek -

tu, płyt kie prze ży wa nie emo cji, czę sto z za -

cho wa nia mi ta ki mi, jak chi cho ta nie czy bła zno -

wa nie,

• uro je nia  sła bo usys te ma ty zo wa ne,

• oma my  zwiew ne i frag men ta rycz ne.

Schi zo fre nia he be fre nicz na za zwy czaj wy stę pu je

w 15–25 r.ż. i na ogół źle ro ku je, co zwią za ne jest

z szyb kim do łą cze niem ob ja wów ne ga tyw nych.

Schi zo fre nia ka ta to nicz na

W tej po sta ci do mi nu ją opi sa ne wy żej ob ja wy

ka ta to nicz ne.

Schi zo fre nia pro sta

Dla tej po sta ci cha rak te ry stycz ny jest pod stęp -

ny po czą tek i po stę pu ją ce po gor sze nie funk cjo -

no wa nia. Ob ja wy ne ga tyw ne roz wi ja ją się bez

po prze dza ją cych ten etap cho ro by ob ja wów po -

zy tyw nych. Z tej przy czy ny osta tecz ne roz po -

zna nie za zwy czaj mo że być po sta wio ne do pie ro

re tro spek tyw nie.

Schi zo fre nia prze wle kła lub re zy du al na

Ta po stać cho ro by po prze dzo na jest wy stą pie -

niem któ rejś z opi sa nych po wy żej po sta ci i cha -

rak te ry zu je się do mi na cją ob ja wów ne ga tyw nych.

In ne kla sy fi ka cje

Po wyż szy po dział uwzględ nie nia ją cy po sta cie

kli nicz ne wy róż nio ne w ICD-10 jest tak że obiek -

tem kry ty ki, po nie waż u wie lu pa cjen tów wy -

stę pu ją ob ja wy wię cej niż jed ne go pod ty pu schi -

zo fre nii. Po ni żej przed sta wio ne są al ter na tyw ne

me to dy kla sy fi ka cji.

Kla sy fi ka cja syn dro mo lo gicz na

He te ro ge nicz na na tu ra schi zo fre nii spra wia, że

war tość ba dań na uko wych obej mu ją cych pa cjen -

tów z tym roz po zna niem jest ogra ni czo na. Jed -

nym ze spo so bów uwzględ nie nia he te ro ge nicz -

no ści schi zo fre nii w pro jek tach ba daw czych jest

po dej ście syn dro mo lo gicz ne. Pro po no wa no róż -

ne po dzia ły. Ni żej przy kła do wo przed sta wio no

kla sy fi ka cję Lid dle’a, któ ry wy róż nił trzy ze -

spo ły schi zo fre nicz ne:

• ze spół zu bo że nia psy cho ru cho we go, któ ry cha -

rak te ry zu je się ubó stwem mo wy, spłasz cze -

niem afek tu i zmniej sze niem ilo ści ru chów

spon ta nicz nych,

• ze spół dez or ga ni za cji, w któ rym wy stę pu ją za -

bu rze nia for mal ne my śle nia i nie do sto so wa nie

afek tu,

• ze spół błęd nej oce ny rze czy wi sto ści, dla któ re -

go cha rak te ry stycz ne są uro je nia i oma my.

Po wyż sze trzy ze spo ły mo gą współ wy stę po wać

u tej sa mej oso by. Ba da nia z wy ko rzy sta niem

po zy tro no wej to mo gra fii emi syj nej (PET) i me -

tod oce ny re gio nal ne go prze pły wu mó zgo we go

(rCBF) wy ka za ły, że każ dy z ze spo łów zwią za -

ny jest ze spe cy ficz nym wzor cem prze pły wu krwi

w ukła dzie lim bicz nym i ko rze mó zgo wej, a tak -

że w zwią za nych z nią ją drach pod ko ro wych

(ryc. 8.1).

Kla sy fi ka cja neu ro ro zwo jo wa

Na pod sta wie ba dań na uko wych do ty czą cych ge -

ne ty ki, epi de mio lo gii, neu ro pa to lo gii, neu ro ra dio -

lo gii i róż nic zwią za nych z płcią stwo rzo no kla sy -

ROZDZIAŁ 8
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