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PREDSLOV
Do rúk sa nám dostáva ďalšie vydanie edície Kapitoly modernej psychiatrie, ktorú už 

dlhé roky podporuje spoločnosť Lundbeck. Opäť útla kniha, opäť nový autor. Opäť radosť 
pre autora aj psychiatrickú a širšiu odbornú obec z toho, že výsledky úsilia, náročnej práce, 
často vykonávanej po večeroch a voľných dňoch sa nezakonzervujú v dvoch troch vytlačených 
exemplároch na povinne obsadených poličkách poväčšine ťažko dostupných knižníc. 

Celá edícia i toto vydanie dokumentuje schopnosť odborne dozrievajúcich či už zrelých, no 
vždy duchom a entuziazmom mladých odborníkov z oblasti psychiatrie a psychológie vytvoriť 
práce, ktoré stoja za to, aby sme si ich v elegantnej tlačovej podobe prečítali. 

Práca Petra Janíka má široký záber tak ako téma, ktorej sa venuje. Schizofrénia je vlastne 
všetkým či skoro všetkým. Záhadou, raritou, nešťastím, stimulom, výzvou, inšipiráciou. Je však 
predovšetkým o ľuďoch. O tých, ktorí patria k tomu jednému či jednej zo sto, ktorých choro-
ba postihne. Je o ich rodičoch, partneroch, deťoch. Schizofrénia je o človeku. Či už v zmysle 
konceptu Timothyho Crowa, že je daňou za to, že vládneme jazykom, alebo o tom, že cez ňu 
vidíme človeka s jeho vnímaním sveta, citmi a vzťahmi v inom zrkadlení. 

Schizofréniu môžeme považovať za akúsi vlajkovú loď psychiatrie. Nie ako reprezentatívne 
plavidlo, ktoré sa vystavuje na obdiv, ale ako ťažko obrnený komplex, ktorý napriek obrov-
skému úsiliu mnohých disciplín odoláva dobitiu. Predstavuje doposiaľ tajuplné prepojenie 
biologických faktorov a faktorov prostredia, ktoré v akomsi svojbytnom zväzku vyústia do 
choroby. Práve faktorom prostredia sa venuje P. Janík vo svojej dizertačnej práci. V rozsiahlom 
zábere podáva prehľad rizikových faktorov a vo výskumnej časti sa venuje sezonalite (mesiacu) 
narodenia vo vzťahu k diagnóze. 

Želám čitateľovi príjemný zážitok z nadobúdania nových vedomostí a osviežovania si tých 
už kedysi uložených či ukladaných.

Bratislava, apríl 2012 Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
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1. ÚVOD
Objasnenie etiológie každého ochorenia je dôležité z hľadiska jeho lepšieho pochopenia 

a tým aj lepšej prevencie a terapie. 
Etiológia schizofrénie je otázka, ktorá nie je vyriešená, odkedy bola definovaná. Najprav-

depodobnejšou sa javí možnosť spolupôsobenia viacerých faktorov (genetických, environ-
mentálnych...). 

V našej práci sa budeme zaoberať jednotlivými environmentálnymi faktormi, ktoré sú 
v posledných rokoch najviac skúmané a sledované, a u ktorých sa predpokladá vplyv na 
zvýšené riziko rozvoja schizofrénie, pretože sa pozoruje ich častejší výskyt u pacientov so 
schizofréniou oproti bežnej populácii. 

Cieľom práce je poskytnúť prehľad literatúry, ktorá sa zaoberá nami zvolenou problema-
tikou a konfrontovať ho s našimi výsledkami a zisteniami. 

Schizofrénia je psychotická porucha prejavujúca sa poruchami myslenia, emotivity, kona-
nia a osobnosti. Začína obyčajne v mladom veku a napriek nesporným úspechom v jej liečbe 
má tendenciu k chronickému priebehu a všeobecne nepriaznivú prognózu. Schizofrénia sa 
vyskytuje asi u 1 % populácie (Kolibáš, Kořínková, 1998).

E. Kraepelin predpokladal, že toto ochorenie vedie k predčasnej degradácii intelektu a preto 
ho nazval dementia praecox. Od r. 1911 sa na označenie ochorenia používa Bleulerov termín 
schizofrénia, ktorý lepšie vystihuje jeho podstatu. Zdôrazňuje sa dezintegrácia psychických 
funkcií, porucha intelektu nie je pravidelným ani dominujúcim príznakom. Ohraničenie pojmu 
schizofrénia nie je dodnes doriešené. Predpokladá sa, že zahŕňa niekoľko odlišných patoge-
netických procesov a priebehových tvarov (Kolibáš a kol., 1998).

Schizofrénia je zaradená v „Medzinárodnej klasifikácii chorôb – 10. revízii“ z roku 1992, 
(ďalej MKCH-10) pod diagnózou F20.x. Podľa MKCH-10 pre schizofrénne poruchy sú typické 
základné a charakteristické poruchy myslenia a vnímania a neprimeraná alebo otupená afek-
tivita. Jasné vedomie a intelektuálna kapacita sú zvyčajne zachované, hoci časom môžu nastať 
určité kognitívne defekty. Najdôležitejšie psychopatologické fenomény sú počutie vlastných 
myšlienok, vkladanie alebo odnímanie myšlienok, vysielanie myšlienok, bludné vnímanie 
a bludy ovládania, ovplyvňovanie alebo pasivita, halucinačné hlasy kritizujúce pacienta alebo 
diskutujúce o ňom v tretej osobe, poruchy myslenia a negatívne symptómy.

Napriek všetkým snahám o zistenie etiológie schizofrénie, táto do dnešnej doby nie je 
celkom objasnená. Boli identifikované len rôzne faktory, ktoré pravdepodobne pôsobia na 
zvýšené riziko vzniku schizofrénie.

Už Bleuler (1930) zistil, že familiárne faktory sa v genéze schizofrénie uplatňujú v rozho-
dujúcej miere. Rovnako opisoval, že v príbuzenstve pacientov so schizofréniou sa „grupujú“ 
schizofrénie. O značnom podiele dedičnosti pri výskyte schizofrénie nemožno pochybovať. 

Údaj o výskyte ochorenia v príbuzenstve je dôležitou informáciou, s dopadom na citlivosť 
na nešpecifické príznaky, ktoré sa pri vyšetrení objavia. Poznatky o dedičnosti vychádzali 
hlavne z rodinných štúdií (Pečeňák a kol., 2005). 
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Genetický efekt bol dokázaný rapídne zvýšeným výskytom ochorenia u monozygotných 
dvojičiek oproti dizygotným. Konkordancia u monozygotných dvojičiek je okolo 50 %, u dizy-
gotných okolo 15 % z čoho vyplýva, že zvyšok musí závisieť na environmentálnych faktoroch. 
Najvyššie riziko je pre prvostupňových príbuzných – čiže deti, rodičia, súrodenci, dvojičky 
a potomok oboch schizofrenických rodičov. Rôzne štúdie dokázali, že empirické riziko vzniku 
schizofrénie je 13 % ak má jeden z rodičov schizofréniu a 40 % ak ju majú obidvaja. 

V práci uvedieme diagnostické kritériá pre schizofréniu a pre jej jednotlivé typy a budeme 
sa venovať environmentálnym faktorom, ktoré sú suspektné pre vznik ochorenia (podkapitola 
Environmentálne činitele v etiológii schizofrénie – prehľad literatúry). 

1.1. Diagnostické kritériá pre schizofréniu v MKCH-10
1.  Príznaky, ktoré sú dôležité pre ochorenie a vyskytujú sa často spoločne sú v MKCH-10 

triedené do nasledovných skupín, z ktorých by mal byť pre diagnózu prítomný aspoň 
jeden jasný a nepochybný príznak:
a) Počutie vlastných myšlienok, vkladanie, odnímanie alebo vysielanie myšlienok
b) Bludy kontroly, ovplyvňovania alebo pasivity, ktoré sa jasne vzťahujú k pohybom tela 

alebo končatín, k špecifickým myšlienkam, jednaniu alebo cíteniu, bludné vnímanie
c) Halucinované hlasy, ktoré neustále komentujú správanie pacienta alebo sa o ňom/o 

nej medzi sebou rozprávajú alebo iné typy halucinovaných hlasov, ktoré prichádzajú 
z inej časti tela.

d) Trvalé bludy iného druhu, ktoré sú v danej kultúre nepatričné alebo neprijateľné, 
ako napr. náboženská alebo politická identita, nadľudské sily alebo schopnosti (napr. 
schopnosť ovplyvňovať počasie, schopnosť spojenia s cudzincami z iného sveta).

2. Alebo prítomnosť aspoň dvoch príznakov z nasledujúcich skupín:
e) Pretrvávajúce halucinácie v akejkoľvek modalite, keď sú sprevádzané buď prchavými 

alebo neúplne formulovanými bludmi bez jasného afektívneho obsahu alebo pretr-
vávajúcimi ovládavými predstavami alebo keď sa vyskytujú denne niekoľko týždňov 
až mesiacov

f) Zárazy alebo vkladanie iného obsahu do toku myšlienok vedúce k inkoherencii alebo 
nepriliehavosti v reči alebo k neologizmom.

g) Katatónne správanie ako napr. vzrušenosť, zotrvanie v nastavených pozíciách, flexibi-
litas cerea, negativizmus, mutizmus a stupor. 

h) Negatívne príznaky ako napr. výrazná apatia, ochudobnenie reči, oploštenie alebo ne-
prítomnosť emočných reakcií (tie obvykle vyúsťujú do sociálneho stiahnutia a zníženia 
sociálnej aktivity), musí byť jasné, že sa nejedná o príznaky vyplývajúce z depresie alebo 
z liečby neuroleptikami.

i) Výrazné a nápadné kvalitatívne zmeny správania ako je strata záujmov, bezcieľnosť, 
nečinnosť, strata vzťahov k okoliu a sociálne stiahnutie.

3.  Tieto príznaky by mali trvať aspoň jeden mesiac alebo dlhšie. Prodromálne príznaky 
môžu trvať dlhšie ako 1 mesiac a predchádzajú príznaky uvedené ako charakteristické. 
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Vo väčšine výskumných projektov sa používajú diagnostické kritériá americkej klasifikácie 
„Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (ďalej iba DSM-IV).“ 

1.2. Diagnostické kritériá pre schizofréniu v DSM-IV
A. Charakteristické symptómy:

• bludy
• halucinácie
• dezorganizovaná reč (napr. časté zabiehanie alebo inkoherencia)
• hrubo dezorganizované alebo katatónne správanie
• negatívne symptómy (napr. emočná plochosť, abúlia, alógia).
Musia byť prítomné aspoň dva príznaky väčšinu času v priebehu jedného mesiaca, even-

tuálne kratšiu dobu pri úspešnej liečbe. Ak sú bludy bizarné a halucinácie sluchové a zahŕňajú 
hlasy komentujúce pacientove myšlienky alebo správanie alebo ide o hlasy, ktoré spolu 
konverzujú, stačí jeden z týchto príznakov.
B. Sociálne a pracovné kompetencie

Jedna alebo viaceré hlavné spoločenské kompetencie jedinca ako je práca, medziľudské 
a osobné vzťahy, starostlivosť o vlastnú rodinu sú od začiatku ochorenia významne, dlhodobo 
a zreteľne pod úrovňou, ktorá bola dosiahnutá na začiatku ochorenia. (Pokiaľ ochorenie začalo 
v detstve alebo adolescencii, jedná sa o zlyhanie pri dosiahnutí očakávaných výkonov v oblasti 
medziľudských vzťahov, v škole alebo v práci).
C. Trvanie

Súvislé známky poruchy pretrvávajú aspoň 6 mesiacov. Toto obdobie musí zahrňovať as-
poň jeden mesiac prítomnosti príznakov uvedených v kritériu A. Môže zahrňovať prodromálne 
alebo reziduálne príznaky, ktoré zahrňujú negatívnu symptomatológiu alebo 2 a viac málo vy-
jadrených príznakov z kritéria A (napr. zvláštne ovládavé domnienky a povery, nezvyklé témy)
D. Vylučovacie kritériá

Schizoafektívna porucha a psychotická porucha nálady musí byť vylúčená v dôsledku 
toho, že: 

a)  depresívna, manická alebo zmiešaná epizóda poruchy nálady sa neobjavila súčasne 
s príznakmi aktívnej fázy psychózy 

b)  ak sa objavila, bolo jej trvanie vzhľadom k trvaniu aktívnej fázy schizofrénie relatívne 
krátke.

c)  Symptómy nesmú byť priamym fyziologickým dôsledkom požitia látky (intoxikácia 
zneužívanou drogou alebo liekom) alebo iného telesného ochorenia. 

1.3. Deficitná a non-deficitná schizofrénia
Príznaky schizofrénie sa dajú zadeliť do viacerých dimenzií – syndrómov. Do klinickej praxe 

preniklo delenie na pozitívny a negatívny syndróm. Pozitívne príznaky zahrňujú nadmerné, 
prehnané a neprimerané prejavy duševnej činnosti. Negatívne príznaky sú dôsledkom zníže-
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nia alebo vymiznutia určitej funkcie. Patrí medzi ne napríklad spomalenie psychomotoriky, 
hypobúlia, plochá emotivita a apatia, ochudobnenie rečového obsahu a myslenia. 

Schizofrénia sa rozdeľuje podľa Crowa (1980) na dva typy:
Typ I je charakterizovaný pozitívnymi príznakmi, neprítomnosťou atrofie mozgu a lepšou 

odpoveďou na antipsychotiká. Schizofrénia s prevahou pozitívnych príznakov sa označuje aj 
ako non-deficitná. Patria sem predovšetkým bludy a halucinácie, bizarné konanie a známky 
dezintegrácie. Lepšiu prognózu a odpoveď na liečbu klasickými antipsychotikami umožňuje 
vysvetliť predpoklad, že základným patofyziologickým mechanizmom pre tento typ je bio-
chemická nerovnováha neurotransmiterov. 

Klinicky je známe, že najhoršiu prognózu má schizofrénia s prevahou negatívnej sympto-
matológie. Táto forma sa niekedy označuje ako deficitná forma alebo typ II podľa Crowa. Je 
to typ schizofrénie, pri ktorej sa negatívne príznaky vyskytujú primárne od začiatku a nie sú 
sekundárne spôsobené nežiaducimi účinkami antipsychotickej liečby, sociálnej izolácie alebo 
depresie spojenej s ochorením. Pre tento typ schizofrénie sa predpokladá existencia štruktu-
rálnych abnormalít v mozgu ako zväčšenie mozgových komôr a kortikálna atrofia. Ochorenie 
s negatívnymi príznakmi by malo mať horšiu odpoveď na liečbu antipsychotikami, chronický 
priebeh a horšiu prognózu. Negatívne symptómy sú zrejme spojené aj s narušenou funkciou 
prefrontálnej kôry, limbického systému a bazálnych ganglií. 

Potvrdenie o tom, že podskupina s deficitom a podskupina bez deficitu majú odlišný ri-
zikový profil, by potvrdilo hypotézu, že sa jedná o dve etiologicky odlišné formy. Rovnako by 
bolo v súlade s dôkazmi, že sa pacienti s deficitom a bez deficitu líšia v priebehu ochorenia, 
biologických korelátoch a odpovedi na liečbu (Kirkpatrick 2001).

Tento rozdiel sa vysvetľuje predpokladom, že schizofrénia je skupinou chorôb, ako to 
predpokladal Bleuler. Vrámci širšieho pohľadu Bleuler veril, že schizofrénia predstavuje hete-
rogénnu skupinu porúch, ktoré môžu byť vyvolané rôznymi faktormi (Bleuler, 1930). 

1.4. Typy schizofrénie a vylučovacie kritériá podľa MKCH-10
Priebeh schizofrénnych porúch môže byť kontinuálny, epizodický s progredujúcim alebo 

stabilným deficitom, môže to byť jedna či viac epizód s úplnou alebo neúplnou remisiou. 
Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať pri výrazných depresívnych alebo manických prí-
znakoch, ak nie je jasné, že schizofrénne príznaky predchádzali poruchu afektivity. Schizofrénia 
by sa nemala diagnostikovať ani pri zjavnej chorobe mozgu alebo počas intoxikácie drogami 
alebo pri abstinenčnom syndróme. Podobné poruchy vznikajúce v priebehu epilepsie alebo 
inej choroby mozgu by sa mali klasifikovať pod F06.2 a zapríčinené psychoaktívnymi látkami 
pod F10 – F19 so spoločnou štvrtou číslicou .5. 
Nezahŕňa:  schizofréniu 

• akútnu (nediferencovanú) (F23.2) 
• cyklickú (F25.2) 
schizofrénnu reakciu (F23.2) 
schizotypovú poruchu (F21) 
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F20.0 Paranoidná schizofrénia
Pri paranoidnej schizofrénii prevládajú stabilné, často paranoidné bludy zvyčajne 
sprevádzané halucináciami, najmä sluchovými a poruchami vnímania. Poruchy 
afektu, vôle a reči a katatónne príznaky buď úplne chýbajú, alebo sú pomerne 
málo nápadné.
Zahŕňa: Parafrenická schizofrénia
Nezahŕňa:  involučný paranoidný stav (F22.8) 

paranoiu (F22.0) 

F20.1 Hebefrénna schizofrénia
Forma schizofrénie, pri ktorej sú v popredí zmeny afektov, bludy a halucinácie sú 
premenlivé a fragmentárne, správanie je nezodpovedné a nepredvídateľné, časté 
je manierovanie. Nálada je plytká a neprimeraná. Myslenie je dezorganizované 
a reč inkoherentná (bez vnútornej súvislosti). Je náklonnosť na sociálnu izoláciu. 
Prognóza je zvyčajne zlá, lebo rýchlo nastupujú negatívne príznaky, najmä oploš-
tenie afektov a strata vôľovej schopnosti. Hebefrénia by sa mala diagnostikovať 
len pri dospievajúcich alebo mladých dospelých.
Zahŕňa:  Dezorganizovaná schizofrénia 

Hebefrénia

F20.2 Katatónna schizofrénia
Pri katatónnej schizofrénii prevládajú psychomotorické poruchy, ktoré kolíšu medzi 
extrémami hyperkinézy a stuporu alebo povelovým automatizmom a negativiz-
mom. Vynútené postoje a polohy sa môžu udržiavať po dlhý čas. Nápadnou črtou 
tohto stavu môžu byť epizódy búrlivého vzrušenia. Katatónne príznaky sa môžu 
kombinovať so snovým (oneiroidným) stavom so živými scénickými halucináciami. 
Zahŕňa:  Katatónny stupor 

Schizofrenická 
• katalepsia 
• katatónia 
• flexibilitas cerea (vosková zohýnavosť) 

F20.3 Nediferencovaná schizofrénia
Psychotické stavy vyhovujúce všeobecným diagnostickým kritériám pre schizofré-
niu, ale nezaraditeľné do žiadneho zo subtypov (v F20.0 – F20.2), alebo vyzna-
čujúce sa črtami viacerých podskupín bez zreteľného prevládania určitej skupiny 
diagnostických charakteristík. 
Zahŕňa: Atypická schizofrénia
Nezahŕňa:  akútnu psychotickú poruchu podobnú schizofrénii (F23.2) 

chronickú nediferencovanú schizofréniu (F20.5) 
postschizofrenickú depresiu (F20.4)
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F20.4 Postschizofrenická depresia
Epizóda depresie, niekedy pretiahnutej vznikajúca pri doznievaní schizofrénnej 
choroby. Musia byť ešte prítomné niektoré pozitívne alebo negatívne schizofrénne 
príznaky, ale už neprevládajú v klinickom obraze. Depresívne stavy sú spojené so 
zvýšeným rizikom samovrážd. Ak pacient už nemá žiadne schizofrénne príznaky, 
mala by sa diagnostikovať depresívna porucha (F32.-). Ak sú schizofrénne príznaky 
ešte florídne a nápadné, mala by zostať diagnóza príslušného subtypu schizofrénie 
(F20.0 – .3). 

F20.5 Reziduálna schizofrénia
Chronický stav v priebehu schizofrénnej choroby, pri ktorej bola jasná progresia 
od skorého do neskorého štádia charakterizovaného dlhotrvajúcimi, aj keď nie 
vždy ireverzibilnými negatívnymi príznakmi a poškodeniami, t. j. psychomotoric-
kým spomalením, zníženou aktivitou, otupením afektov, pasivitou a nedostatkom 
iniciatívy, ochudobnením kvantity alebo obsahu reči, chudobnou neverbálnou 
komunikáciou výrazom tváre, očným kontaktom, moduláciou hlasu a postojom, 
nedostatočnou osobnou starostlivosťou a sociálnym výkonom. 
Zahŕňa:  Chronická nediferencovaná schizofrénia 

Zvyškový stav (schizofrenický) 
Schizofrenický reziduálny stav 

F20.6 Jednoduchá schizofrénia
Porucha s plazivým, ale progresívnym vývinom čudáckeho správania, neschop-
nosťou vyhovieť spoločenským požiadavkám a úpadkom celkovej výkonnosti. 
Charakteristické negatívne črty reziduálnej schizofrénie (napr. otupenie afektu, 
strata vôľovej schopnosti atď.) sa vyvíjajú bez toho, aby ich predchádzali zjavné 
psychotické príznaky. 

F20.8 Iná schizofrénia
Zahŕňa:  Cenestopatická schizofrénia 

Schizofreniformný(á) 
• záchvat NS 
• porucha NS 
• psychóza NS

Nezahŕňa: Krátke schizofreniformné poruchy (E23.2)

F20.9 Nešpecifikovaná schizofrénia
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1.5. Schizoformné psychózy
Okrem diagnóz pre schizofréniu sú v MKCH-10 zaradené aj akútne vznikajúce psychotické 

stavy ako akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie a akútna psycho-
tická porucha podobná schizofrénii. Tieto psychózy trvajú menej ako mesiac a veľmi často 
predchádzajú diagnostikovanie schizofrénie:

F23. Akútne a prechodné psychotické poruchy
Heterogénna skupina porúch charakterizovaných akútnym vznikom psychotických 
príznakov, ako sú bludy, halucinácie a poruchy vnímania s vážnym narušením zvy-
čajného správania. Akútnosť sa definuje ako rýchlo sa prehlbujúci rozvoj zreteľne 
abnormálneho klinického obrazu v priebehu krátkeho času. Nie je prítomná orga-
nická príčina týchto porúch. Častá je zmätenosť, ale dezorientácia časom, miestom 
a osobou nepretrváva alebo nie je taká hlboká, aby oprávňovala na diagnózu or-
ganického delíria (F05.-). Úplné zotavenie sa pozoruje v priebehu niekoľkých dní, 
týždňov až mesiacov. Ak porucha pretrváva, treba zmeniť jej zatriedenie. Porucha 
môže, ale nemusí byť spojená s akútnym stresom, ktorý sa definuje ako zvyčajné 
stresové udalosti predchádzajúce nástup príznakov o jeden až dva týždne. 

F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
Ide o akútnu psychotickú poruchu s polymorfným a nestálym klinickým obrazom, 
zo dňa na deň, z hodiny na hodinu s častou a intenzívnou emočnou labilitou. 
Napriek tejto nestálosti sú po väčšinu času prítomné aj niektoré príznaky typické 
pre schizofréniu. Ak schizofrenické príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť 
na schizofréniu (F20.-).
Zahŕňa:  Bouffée délirante (delirantný záchvat) s príznakmi schizofrénie 

Cykloidná psychóza s príznakmi schizofrénie 

F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
Ide o akútnu psychotickú poruchu, pri ktorej sú psychotické príznaky pomerne 
ustálené a oprávňujú na diagnózu schizofrénie, ale trvajú kratšie ako zhruba mesiac, 
chýbajú polymorfné nestabilné príznaky, ako sa opisujú v F23.0. Ak schizofrénne 
príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).
Zahŕňa:  Akútna (nediferencovaná) schizofrénia 

Oneirofrénia 
Schizofrénna reakcia 
Krátka schizofreniformná 
• porucha 
• psychóza

Nezahŕňa:  organické poruchy [podobné schizofrénii] s bludmi (F06.2) 
schizofreniformné poruchy NS (F20.8) 
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V DSM-IV sa akútne psychózy zaraďujú pod kód 298.8 ako Krátka psychotická porucha. 
Kritéria pre jej diagnózu sú:
A. Musí byť prítomný aspoň jeden z nasledujúcich symptómov:

1) bludy
2) halucinácie
3) dezorganizovaná reč (t. j. častá nesúvislosť alebo inkoherencia)
4) dezorganizované alebo katatónne konanie

B.  Trvanie poruchy je najmenej jeden deň a nie viac ako jeden mesiac, s eventuálnym ná-
vratom na premorbídnu úroveň adaptácie

C.  Nesmie byť veľmi výrazná kategória Poruchy nálady (t. j. nie je prítomný plne rozvinutý 
syndróm) alebo kategória schizofrénie nesmie byť vyvolaná priamym vplyvom drogy 
(t. j. abúzom drog, medikácie), prípadne iným medicínskym ochorením.
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2.  ENVIRONMENTÁLNE ČINITELE V ETIOLÓGII 
SCHIZOFRÉNIE – PREHĽAD LITERATÚRY
V práci uvedieme vybrané environmentálne činitele, ktoré sú najčastejšie sledované 

a analyzované a uvažuje sa o ich vplyve na zvýšené riziko schizofrénie. Uvedené faktory by sa 
dali rozdeliť podľa času ich hlavného pôsobenia na:
1.  Prenatálne (mesiac narodenia, nutričný deficit, infekčné ochorenia, teplota prostredia, 

nedostatok vitamínu D, pohlavie, vek otca).
2. Perinatálne (pôrodné komplikácie, hemolytická choroba novorodencov).
3.  Postnatálne (miesto narodenia a života, adopcia, zneužívanie návykových látok, migrá-

cia, socioekonomický status, vzdelanie rodičov, traumy hlavy, dojčenie, epilepsia, psy-
chosociálne faktory).

2.1. Prenatálne faktory
2.1.1. Mesiac narodenia

Jedna zo skorších prác poukázala na skutočnosť, že na severnej pologuli sa medzi pa-
cientami so schizofréniou častejšie vyskytujú ľudia narodení v neskorú zimu, alebo skorú jar 
(Bradbury, Miller, 1985). 

Dánska štúdia (Mortensen a kol., 1999) je založená na populačnej štúdii 1,75 miliónov 
ľudí z občianskeho registračného systému v Dánsku. Ukazuje relatívne riziko schizofrénie ako 
sínusoidu mesiacov narodenia. Zvýšený výskyt ochorenia je u ľudí narodených počas neskorej 
zimy alebo skorej jari, čo môže byť v súvislosti s vystavením materskej infekcii in utero (hlavne 
vírus chrípky a osýpky) v chladných zimných mesiacoch a ovplyvnením fetálneho mozgu. 

V talianskom súbore (Bersani a kol., 2006), ktorý pozostával z 506 pacientov so schizofré-
niou sledovaných v rokoch 1990—2003, bol štatisticky signifikantne vyšší počet pacientov 
so schizofréniou narodených v máji. Najnižší počet pacientov so schizofréniou sa narodil 
v októbri. Zaujímavé je, že sa nenašla štatisticky významná závislosť v podskupine žien, ani 
závislosť pre iné psychotické poruchy. Kontrolný súbor tvorilo 676 pacientov. 

V americkom súbore (Gallager a kol., 2007) 436 pacientov so schizofréniou bol pozo-
rovaný štatisticky signifikantný vzostup pacientov s nedeficitnou schizofréniou narodených 
v januári o 29 % a s deficitnou schizofréniou u narodených v septembri o 35 % (p=0,0411). 

V austrálskej štúdii (McGrath a kol., 1995) boli pacienti rozdelení na dva súbory. Prvý 
tvorilo 8 027 pacientov so schizofréniou narodených na južnej pologuli. V tomto súbore sa 
pozoroval 7 % nárast počas austrálskej zimy (júl, august september). V druhom súbore, ktorý 
tvorilo 1 321 pacientov so schizofréniou narodených na severnej pologuli, ktorý imigrovali do 
Austrálie, sa pozoroval nárast v marci a apríli, čím sa dokázal podobný trend ako na severnej 
pologuli. 

Vo veľkej japonskej štúdii (Yoshio, Iwao, 2006) sa rovnako skúmal exces narodení v zime 
a na skorú jar, ktorá dovtedy nebola potvrdená prechádzajúcimi štúdiami v Japonsku. Cieľom 
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tejto štúdie bolo preskúmať tieto zistenia použitím veľkej vzorky. Do štúdie bolo zaradených 
88 788 pacientov so schizofréniou, ktorí boli hospitalizovaní v rôznych nemocniciach v Japonsku 
medzi rokmi 1982 a 1996. Distribúcia narodení pacientov so schizofréniou bola porovnávaná 
s bežnou populáciou (49 903 708 ľudí z toho 25 278 346 chlapcov a 24 278 362 dievčat). Zistili 
signifikantný exces narodení v zime a skorú jar v Japonsku. Autori si myslia, že diskrepancia 
medzi touto štúdiou a predchádzajúcimi japonskými štúdiami bola spôsobená malou vzorkou.

Niektorí autori skúmali charakter rozloženia narodenia v ročných obdobiach u deficitnej 
schizofrénie, u ktorej bol najvyšší výskyt v lete (jún, júl) a nondeficitnej schizofrénie, ktorej 
výskyt bol najvyšší v neskorých zimných alebo skorých jarných mesiacoch. Vyššie riziko u na-
rodených v zime sa asociuje hlavne s paranoidnou formou schizofrénie (Messias a kol., 2004). 

Prognosticky závažnejšie formy schizofrénie by mohli mať užší vzťah k narodeniu v lete 
(Andreasen N.C. a kol., 2001). 

Zhrnutie možných mechanizmov, ktoré by súviseli s rozdielmi v sezonalite narodenia 
súhrnne uvádza Dean a Murray (2005). Sú to možné pôrodné komplikácie, variácie svetla, 
teplota, výživa, sezónne genetické efekty, Infekčné choroby. Tieto faktory sú však analyzované 
aj samostatne. 

2.1.2. Nutričný deficit
Vzťah k nutrícii skúmali autori Susser a Lin (1992) na súbore pacientov narodených v Ho-

landsku počas „holandskej hladnej zimy“ v čase 2. svetovej vojny v rokoch 1944—1945. 
V tom čase bola výživa veľmi obmedzená s energetickým príjmom menším ako 4200 kJ/deň. 
Najvyšší výskyt ochorenia bol u ľudí narodených v novembri a decembri, u ktorých sa skorý 
fetálny vývoj odohrával na jar, v období krutého hladu. Riziko vzrástlo približne 2,56 násobne. 
Postihnuté boli predovšetkým ženské plody. Podobná štúdia bola robená v Číne (St Clair a kol., 
2005) na súbore pacientov narodených počas dvojročného hladomoru v rokoch 1959—1961, 
z ktorej taktiež vyplývalo, že u detí žien, ktoré hladovali bolo dvojnásobne vyššie riziko vzniku 
schizofrénie.

2.1.3. Infekčné ochorenia
Z infekčných chorôb v súvislosti so schizofréniou je najlepšie prebádaná chrípka (Bagalkote 

a kol., 2000, McGrath a kol., 1995), najmä v súvislosti s epidémiou v roku 1957. 
Predpokladá sa aj vplyv ďalších infekcií ako pneumónia a diftéria (Watson, 1984), osýpky, 

varicella-zoster, poliomyelitída (Torrey a kol., 1988, Suvissari a kol., 1999), bronchopneumónia 
(O‘Callaghan a kol., 1994) 

Jedným s možných mechanizmov je patologická imunitná odpoveď matky voči plodu 
(Dean, Murray, 2005). 

Z prehľadu štúdií vyplýva, že asociácia medzi schizofréniou a chrípkou je najsilnejšia, ak 
k infekcii došlo v druhom trimestri gravidity (Brown a kol., 2000).

Vo francúzskom súbore 974 pacientov so schizofréniou bol navyšší výskyt v piatom me-
siaci gravidity (Limosin a kol., 2003). V anglickom súbore 3 827 pacientov so schizofréniou 
bol najvyšší výskyt v štvrtom mesiaci gravidity (Murray a kol., 1994). 
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Stále nie je celkom objasnená otázka, či ide o priamy neurotoxický vplyv vírusovej infekcie 
alebo neuroimunologickú odpoveď na vírus. Uvažuje sa aj o úlohe pomalých vírusov, ktoré 
perzistujú v organizme.

2.1.4. Teplota prostredia
Vzťah k teplote bol skúmaný v práci autorov Kendell a Adams (1991), v ktorej bolo za-

radených 13 361 pacientov so schizofréniou z nemocníc v Škótsku, narodených medzi rokmi 
1914—1960. Pokiaľ teplota v mesiaci narodenia bola najmenej o 1°C pod priemer, zistil sa 
nárast schizofrénie o 7 %. Ak bola vyššia najmenej o 1°C nad priemernou teplotou, zistil sa 
pokles schizofrénie o 7 %.

2.1.5. Nedostatok vitamínu D 
Nedostatok vitamínu D má vplyv na množstvo ochorení. Najčastejšie ide o osteoporózu 

alebo rachitídu, ale v animálnych modeloch sa zistilo, že má vzťah aj k iným ochoreniam ako 
napríklad sclerosis multiplex, rôzne druhy karcinómov (prostaty, prsníka a kolorektálny), 
inzulín dependentný diabetes mellitus a v neposlednom rade schizofrénia. 

McGrath a kol. (1999) predpokladá, že má vplyv na funkčné charakteristiky rôznych tkanív. 
Aktívny metabolit vitamínu D, 1,25 dihydroxivitamín D3 reguluje diferenciáciu a proliferáciu 
buniek, imunitné funkcie a stabilitu genómu, okrem klasickej role v kalciovom metabolizme 
a raste kostí. Nízka hladina vitamínu D má pravdepodobne nežiadúci efekt na vyvíjajúci sa 
fetálny mozog, čím zvyšuje u novorodencov riziko neskoršieho rozvoja schizofrénie. McGrath 
a kol. (2004) rovnako zistili, že suplementácia vitamínu D v priebehu prvého roka života je 
spojená so zníženým rizikom schizofrénie u mužov.

2.1.6. Pohlavie
Začiatok ochorenia sa častejšie vyskytuje medzi 20. a 39. rokom, u mužov s vrcholom 

medzi 20—28. rokom, u žien medzi 26—32. rokom. (Castle a kol., 1991). 
Pri použití všeobecných diagnostických kritérií je celková incidencia rovnaká u mužov 

a žien, ale pri použití prísnejších diagnostických kritérií existujú dôkazy o mierne zvýšenom 
výskyte u mužov. Prevalencia schizofrénie je tiež vyššia u slobodných, u obidvoch pohlaví 
(Stephan a kol., 2002).

2.1.7. Vek otca
V r. 2001 bola v Izraeli realizovaná veľká štúdia (Malaspina a kol., 2001), založená na zázna-

moch narodení a psychiatrických záznamoch, ktorá naznačuje, že riziko rozvoja schizofrénie 
sa mení s vekom otca. Skoro z 90000 ľudí narodených v Jeruzaleme medzi rokmi 1964 a 1976 
bolo 658 pacientov so schizofréniou. Bol skúmaný vek rodičov, vzdelanie rodičov, sociálna 
trieda, finančný príjem, etnický pôvod, dĺžka manželstva. Zistilo sa, že riziko schizofrénie vzras-
talo s vekom otca pri narodení. Záver z tejto štúdie bol, že deti, ktorých otec mal viac ako 50 
rokov pri ich narodení, mali trikrát vyššie riziko vzniku schizofrénie ako priemerná populácia. 
Pomer bol 3,5:1000 keď mal otec menej ako 25 rokov a 11,4:1000 keď mal otec viac ako 50 
rokov. Vek matky nemal žiadny vplyv. 
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2.2. Perinatálne faktory
2.2.1. Pôrodné komplikácie 

Veľké populačné štúdie ukázali, že pôrodné komplikácie sú častejšie u ľudí so schizofréniou, 
u ktorých je vyšší výskyt aj viacerých komplikácií. Meta-analýzy potvrdzujú, že pôrodné kom-
plikácie približne zdvojnásobujú riziko vzniku neskoršej schizofrénie (Geddes, Lawrie, 1995). 
Posledné dôkazy hovoria, že preschizofrenické bábätká majú menší obvod hlavy a menšiu 
pôrodnú hmotnosť ako celková populácia (Stefan a kol., 2002).

Najčastejšie pôrodné komplikácie pri vzniku schizofrénie sú:
• asfyxia (Cannon M. a kol., 2002, Dean, Murray 2005)
• inkompatibilita Rh faktoru matky a dieťaťa (Cannon M. a kol., 2002)
• cisársky rez (Cannon a kol., 2002, Dean, Murray 2005)
• zauzlenie pupočníka (Dean, Murray 2005)
• protrahovaný pôrod (Dean, Murray 2005)
• placentárne komplikácie (Cannon M. a kol., 2002, Dean, Murray 2005)
• inkubátor alebo resuscitácia po narodení (Geddes a kol., 1999)
• prematurita – gestačný vek < 37 týždňov (Geddes a kol., 1999, Dean, Murray 2005)
• nízka pôrodná hmotnosť < 2500g (Geddes a kol., 1999)
Narodenie pred 37. týždňom tehotenstva je relatívne časté. Vyskytuje sa asi u 11 % popu-

lácie. Asi 50 % je považovaných za idiopatické a 30—40 % je vyvolaných nejakou infekciou, 
ktorá je často chronická a klinicky nerozpoznaná pred pôrodom (Haram, 2003).

Ostatné príčiny predčasného narodenia zahŕňajú imunologické poruchy, abnormality 
maternice a faktory súvisiace so spôsobom života matky ako zneužívanie drog, fajčenie a ne-
dostatočná výživa (Leveno a kol., 2003).

Placentárne komplikácie bývajú spojené so zvýšeným vekom matky pri otehotnení, pree-
klampsiou, chronickou hypertenziou a predčasným roztrhnutím plodového vaku (Lieberman 
a kol., 2006).

U detí narodených predčasne alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú v detstve a ado-
lescencii pozorované rovnaké zmeny ako u pacientov so schizofréniou. Okrem zväčšenia 
mozgových komôr je pozorovaný úbytok kortikálnej šedej hmoty a hipokampálneho objemu 
(Allin a kol., 2004, Isaacs a kol., 2000, Nosarti a kol. 2002, 2003, Peterson a kol. 2000).

Viaceré štúdie ukázali, že u mužov je zvýšené riziko pôrodných komplikácií a preschizofre-
nického správania a častejšie sa u nich vyskytujú štrukturálne zmeny v mozgu. Toto by mohlo 
viesť k záveru, že schizofrénia je pri použití prísnejších kritérií častejšia u mužov, vzniká skôr 
a je závažnejšia (Stefan a kol., 2002). 

2.2.2 Pôrodné komplikácie a vek začiatku
Pôrodné komplikácie približne zdvojnásobujú riziko vzniku neskoršej schizofrénie. Tento 

účinok platí len pre ľudí, u ktorých ochorenie vzniklo do 25 rokov, pretože pôrodné komplikácie 
nie sú zahrnuté medzi etiologickými faktormi neskorej schizofrénie. U pacientov s anamnézou 
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pôrodných komplikácií u matky, sa pozorovalo skoršie objavenie schizofrénie ako u tých, ktorí 
im neboli vystavení. Do týchto komplikácií môžu byť zahrnuté pôrodné a popôrodné faktory 
(O‘Callagan a kol., 1992, Cannon T.D. a kol., 2000, Rosso a kol., 2000).

2.2.3. Hemolytická choroba novorodencov
Jedným z ďalších rizikových faktorov, ktorý bol sledovaný je hemolytická choroba novo-

rodencov. Ide o patologickú imunitnú reakciu matky na základe inkompatibility D antigénu 
Rh faktoru alebo ABO skupiny matky a plodu. Táto reakcia sa prejaví väčšinou až pri druhom 
a ďalšom pôrode. 

Inkompatibilita Rh faktoru ako riziko schizofrénie bola prvýkrát popísaná Hollisterom 
a kol. (1996) a potvrdená v štúdiách, ktoré boli časťou metaanalýz Cannon M. a kol. (2002).

Inkompatibilita Rh faktoru môže viesť k hypoxii a k zvýšeným hladinám bilirubínu, ktoré 
môžu mať škodlivý vplyv na vyvíjajúci sa mozog, zahŕňajúc apoptózu neurónov a astrocytov 
(Shapiro a kol., 2003).

Zvýšená hladina cytokínov pri inkompatibilite Rh faktora môže mať rovnako škodlivý vplyv 
na vyvíjajúci sa mozog (Davenport a kol., 1994).

Autori Mollison a kol. (1993) predpokladajú, že na základe tejto imunitnej reakcie môže 
dôjsť k poškodeniu fetálneho neurovývoja na základe viacerých imunologických ciest, ktoré 
vedú k závažným patologickým stavom ako napríklad hemolyticky indukovaná chronická 
fetálna hypoxia.

2.3. Postnatálne faktory
2.3.1. Dojčenie

Autori Sorensen a kol. (2005) skúmali, či môže byť skoré odstavenie od dojčenia spojené 
so zvýšeným rizikom schizofrénie. Do štúdie bolo zaradených 6841 ľudí z perinatálnej kohorty 
v Kodani (približne rovnaký počet mužov a žien) narodených medzi októbrom 1959 a decem-
brom 1961, z ktorých 1 671 (24 %) boli dojčení 2 týždne a menej a 5 170 (76 %) boli dojčení 
dlhšie. Schizofrénia bola identifikovaná na základe záznamov pacientov hospitalizovaných 
s touto diagnózou do konca roku 1999 z dánskeho psychiatrického centrálneho registra. Fak-
tory ako schizofrénia u matky, sociálny status rodičov, dieťa bez otca a pohlavie, boli zahrnuté 
ako kovarianty analýzy efektu skorého odstavenia na riziko schizofrénie. Vzorka pozostávala 
z 93 prípadov schizofrénie (1,4 %). Najsilnejší rizikový faktor bola schizofrénia u matky. Bola 
pozorovaná aj súvislosť medzi dieťaťom bez otca a zvýšeným rizikom schizofrénie. V tejto 
štúdii schizofrénia u otca nebola signifikatný prediktor vzniku schizofrénie u sledovaných 
novorodencov. Skoré odstavenie signifikantne súviselo s neskoršou schizofréniou v uprave-
nej aj neupravenej analýze (incidencia schizofrénie u skoro odstavených bola 2 %, incidencia 
schizofrénie u neskôr odstavených 1,1 %). 

Dve štúdie McCreadie a kol. (1997), Peet a kol. (1997) dokázali, že dojčenie je menej časté 
u bábätiek, u ktorých sa v dospelom živote zistila schizofrénia.

V Britskej štúdii (Leask a kol., 2000) sa nedokázala táto súvislosť.
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2.3.2. Miesto narodenia a života
Posledné štúdie ukázali, že výskyt schizofrénie je vyšší u ľudí, ktorí sa narodili alebo boli 

vychovaní v centre mesta oproti ľuďom z predmestia alebo z vidieka, čo sa vysvetľuje teó-
riou „geografického smerovania“, podľa ktorej väčšina pacientov so schizofréniou putuje do 
mestských častí kvôli chorobe alebo jej prodrómom.

Podľa štúdie Lewis a kol. (1992) bola incidencia schizofrénie 1,65 krát vyššia u mužov, ktorí 
boli vychovaní v meste oproti tým, ktorí boli vychovaní na dedine. Toto spojenie pretrvávalo 
napriek úprave ostatných faktorov spojených s mestským životom ako zneužívanie marihuany, 
rozvod rodičov, pozitívna rodinná anamnéza. Toto zistenie sa nemôže vysvetliť predchádzajú-
cou hypotézou, pravdepodobne existujú nezistené faktory, ktoré zvyšujú riziko schizofrénie.

2.3.3. Zneužívanie návykových látok
Vzťah medzi zneužívaním návykových látok a schizofréniou je komplexný. Väčšina z návy-

kových drog ako ketamín, amfetamín, kokaín, LSD sú psychomimetické látky a môžu vyvolať 
psychózu podobnú schizofrénii. Zneužívanie psychoaktívnych látok predchádza a nasleduje 
objavenie sa psychotických symptómov. 

Niektorí pacienti uvádzajú, že pociťovali dočasnú úľavu a zneužívajú drogy ako formu 
„samoliečenia“ proti čiastočným negatívnym symptómom schizofrénie a depresívnym 
symptómom. Títo pacienti sa zrejme naučili vyvážiť hypodopaminergný prefrontálny stav 
dopaminergným efektom kanabinoidov. Zneužívanie týchto látok vedie k zvýšenému riziku 
vzniku schizofrénie (Stefan a kol., 2002). 

V štúdii Andreasson a kol. (1987) zisťovali užívanie marihuany u brancov švédskej armády 
a bola vyhodnotená o 15 rokov. Ukázalo sa že tí, ktorí pripustili užívanie marihuany viac ako 
päťdesiatkrát, mali šesťnásobne zvýšené riziko vzniku schizofrénie oproti abstinentom. 

Odhaduje sa, že 20—50 % populácie so schizofréniou v západných krajinách možno po-
sudzovať ako zneužívačov drog alebo ľudí s duálnou diagnózou. Títo pacienti sú častejšie 
hospitalizovaní a je u nich zvýšené riziko relapsu. 

Nedávne štúdie ukázali, že rozvoj psychózy závisí od dopamínovej senzitizácie (Kapur 
a kol., 2003).

Senzitizácia je proces, pri ktorom opakovaná prerušovaná stimulácia (dopamínovými 
agonistami alebo nepriamo cez iné neurotransmitery) vyvolá progresívnu a prípadne pretr-
vávajúcu odpoveď skôr ako toleranciu (Wolf a kol., 1993). Kapur a kol. (2003) navrhol mo-
del, v ktorom dopamínová senzitizácia spája biologické, farmakologické a fenomenologické 
koncepty schizofrénie.

V anglickej štúdii (Barnes a kol., 2006) sa skúmal vplyv najčastejších návykových látok 
alkoholu a fajčenia u 152 ľudí zo západného Londýna s prvou epizódou schizofrénie na vek 
vzniku schizofrénie. Zistili, že 60 % účastníkov boli fajčiari a 27 % malo v minulosti problémy 
s alkoholom.

Zneužívaniu psychotropných látok u schizofrenikov na Slovensku aj v zahraničí j sa venoval 
Dóci, 2003. Do tejto štúdie bolo zaradených 99 pacientov (60 mužov a 39 žien) vo veku od 
30 do 50 rokov. Fajčenie sa vyskytovalo u 64,65 %, závislosť od alkoholu u 5 % pacientov so 
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schizofréniou. Zaujímavosťou bol relatívne veľký rozdiel pacientov s abúzom alkoholu pri 
použití rôznych diagnostických kritérií (MKCH-10 – 6 %, DSM IV – 29,29 %). Škodlivé užívanie 
psychotropných látok sa zistilo u 6 % pacientov podľa MKCH-10 a 31,31 % podľa DSM IV. 

V štúdii Beratis a kol. (2001) bolo zo 406 pacientov 58 % fajčiarov (muži 70 %, ženy 40 %).

2.3.4. Trauma hlavy
Úraz hlavy sa považuje už dlho za možný rizikový faktor pre schizofrénne psychózy. Schi-

zofrénia môže prepuknúť mnoho rokov po traume hlavy. O tejto problematike bolo robených 
prekvapivo málo štúdií a jednalo sa väčinou o kauzistické spracovania alebo retrospektívne 
štúdie s informáciami od príbuzných alebo boli limitované inými metodologickými problé-
mami. 

Autori Nielsen a kol. (2002) tiež skúmali vplyv tohto rizikového faktora. Do svojej štúdie 
zaradili 8288 ľudí (z toho 5 197 mužov a 3 109 žien), u ktorých sledovali množstvo úrazov 
hlavy 15 rokov pred prvým výskytom schizofrénie a porovnávali ich s 82 880 kontrolami 
(z toho 51 790 žien a 31 090 mužov), veku a pohlaviu primeraných. Ako vymedzenie pre úraz 
hlavy použili hospitalizáciu pre otras mozgu alebo závažný úraz hlavy. Výsledky tejto štúdie 
ukázali, že úraz hlavy môže u mužov prispievať k zvýšenému riziku schizofrénie v limitovaných 
prípadoch. Tento vzťah môže existovať aj pre ženy, ale je paralelný so zvýšenou náchylnosťou 
k traumám všeobecne. 

2.3.5. Migrácia
V prisťahovaleckých skupinách je zvýšený výskyt prvodiagnostikovanej schizofrénie oproti 

populácii, ktorú opustili, aj oproti tej do ktorej sa zapojili. Najlepším príkladom sú posledné 
štúdie týkajúce sa incidencie schizofrénie u afro-karibských prisťahovalcov vo Veľkej Británii 
z Camberwellu v južnom Anglicku (Castle a kol., 1991). Zistil sa nápadne vyšší výskyt schi-
zofrénie v skupine afro-karibských prisťahovacov oproti bežnej populácii (až šesťnásobne), 
obzvlášť v druhej generácii narodenej už vo Veľkej Británii, z čoho vyplýva, že okrem genetic-
kých faktorov museli vplývať aj environmentálne. V prvej generácii migrantov boli v štúdiách 
najdôležitejšie faktory: sociálna izolácia, odcudzenie sa, rozpad rodiny, sťahovanie do miest 
a celkový stres vyplývajúci z migrácie. V druhej generácii sa uvažuje o zvýšenom riziku víru-
sových infekcií in utero, vysokej prevalencii zneužívania kanabinoidov a nepriaznivej sociálnej 
situácii vďaka rasovej diskriminácii.

Podľa Štúdie Odeegard a kol. (1932) bol výskyt schizofrénie dvojnásobne vyšší u Nórov, 
ktorý emigrovali do USA ako u ostatných ľudí v Nórsku. Dôvody nie sú úplne jasné, ale podľa 
tejto štúdie zrejme išlo o disproporcionálnu migráciu nestálych ľudí, ktorí začínali byť psy-
chicky chorí. 

Na Slovensku skúmali psychózy vniknuté v zahraničí autori Čaplová a kol. (1978). Vše-
obecným nálezom u pacientov so schizofréniou boli nevýraznosť a nekompletnosť primárnych 
príznakov schizofrénneho procesu. Spoločným znakom všetkých nálezov u pacientov so schi-
zofréniou bola tiež zreteľná patoplastická determinovanosť ovládavých bludných tém. Pred-
pokladá sa, že pri intenzívnejšom vplyve patogénnych podnetov z prostredia vzniká psychóza 
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aj pri menšom stupni vlohy. Pritom od stupňa vlohy alebo „endogénnej priebojnosti“ závisí 
symptomatológia psychózy. „Najendogénnejšie“ sú ťažšie, majú najvýraznejšie symptómy 
a symptomatologicky kompletný obraz. 

2.3.6. Vzdelanie rodičov
O vzdelaní rodičov ako o rizikovom faktore bolo popísaných veľmi málo prác, ale za rizikové 

sa považuje vyššie vzdelanie rodičov. 
V Dánskej štúdii Byrne a kol. (2004) bolo skúmaných 7 704 prvohospitalizovaných pacien-

tov so schizofréniou (podľa kritérií MKCH-10 alebo MKCH-8) za roky 1981 až 1998 a 192 590 
časovo, vekovo a pohlavím párovaných kontrol z národného registra. Rovnako boli skúmaní 
aj ich rodičia a súrodenci. Zaujímavé je, že podľa výsledkov tejto štúdie bolo vyššie riziko 
schizofrénie spojené s nezamestnanosťou a nižším príjmom, ale vyšším vzdelaním rodičov.

2.3.7. Adopcia
Adoptívne štúdie dokázali, že tendencia ku schizofrénii v rodinách súvisí skôr s genetickou 

záťažou ako so spolužitím s psychicky chorým (Rosenthal a kol., 1971).
Heston a kol. (1966) zistil zvýšený výskyt schizofrénie a iných psychických ochorení u bio-

logických potomkov rodičov so schizofréniou, pri porovnaní s adoptovanými, ktorí mali 
zdravých rodičov. 

Podobne Kety a kol. (1971) zistili, že biologickí príbuzní adoptovaných, ktorí mali schi-
zofréniu, mali signifikantne vyššie riziko ako adoptívni príbuzní, ktorí ich vychovávali. Takisto 
výskyt schizofrénie u biologických príbuzných adoptovaných so schizofréniou bol vyšší ako 
u príbuzných (biologických alebo adoptovaných) zdravých adoptovaných. Existuje zvýšené 
riziko pre biologických a nie pre adoptívnych rodičov postihnutých detí. 

2.3.8. Socioekonomický status
Zvýšený výskyt schizofrénie je aj u ľudí z nižšej socioekonomickej triedy čo súvisí s nedo-

statkom financií a tým aj s nižším zdravotným štandardom, nutričným deficitom, zvýšeným 
výskytom infekcií počas fetálneho vývoja a častejším zneužívaním drog (Stefan a kol., 2002).

2.3.9. Epilepsia
V retrospektívnej štúdii z dvoch dánskych registrov Bredkjær a kol. (1998) sa zistilo vysoko 

signifikantné spojenie medzi diagnózou epilepsie a neskoršou diagnózou niektorej neorganic-
kej, neafektívnej psychózy (OR 2,30). Toto spojenie bolo obzvlášť silné pre psychomotorickú 
epilepsiu a niektorú psychózu u mužov (OR 5,07) a pre psychomotorickú epilepsiu a schizofré-
niu u mužov (OR 2,56). Táto štúdia podporuje myšlienku, že epilepsia (a to najmä epilepsia 
temporálneho laloka) je rizikový faktor pre neafektívnu psychózu, ktorá zahŕňa aj schizofréniu.

2.3.10. Psychosociálny model
Psychosociálny model predpokladá, že vyvolávajúcim vplyvom ochorenia sú určité 

komplexné sociálne požiadavky. Boli formulované štyri kritériá pre stresom indukovanú 
schizofréniu:
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a) situácia vyžadujúca akciu alebo rozhodnutie
b)  zložitosť, dvojznačnosť alebo nejednoznačnosť informácií poskytnutých k vyriešeniu 

úlohy
c) situácia vyžadujúca akciu alebo rozhodnutie pretrváva bez toho, aby bola vyriešená
d) osoba nemá možnosť únikovej cesty
Väčšina z týchto stresorov je nepatogénnych a k vyvolaniu schizofrénie dochádza len 

v spojení so špecifickou genetickou náchylnosťou (Jablensky, 1995).
Študujú sa aj emočné vzťahy a spôsoby interakcie v rodine a zvláštny význam je pripisova-

ný vzťahu matky k dieťaťu. Chronicky narušené vzťahy v rodine a hyperprotektívna výchova 
zo strany matky vedú k citovej ambivalencii a k myšlienkovému chaosu, ktoré patria medzi 
príznaky schizofrénie. 

2.3.11. Celiakia, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba 
Ďalším z faktorov, ktoré môžu vplývať na zvýšené riziko vzniku schizofrénie sú celiakia, 

ulcerózna kolitída a Crohnova choroba, aj keď sa celkom nejedná o environmentálne faktory, 
ale pravdepodobne ide skôr o patologickú imunitnú odpoveď organizmu. Ich etiológia nie je 
rovnako ako etiológia schizofrénie do dnešného dňa celkom objasnená. 

Autori West a kol. (2005) porovnávajú riziko schizofrénie u ľudí s diagnostikovanou celia-
kiou, ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou a bežnou populáciou. Boli použité údaje 
z bežných kontrol v primárnej starostlivosti z General Practice Research Database, kde je 
registrovaných viac ako 8 miliónov ľudí z Veľkej Británie. Identifikovali všetkých ľudí s diag-
nózami Crohnova choroba a ulcerózna kolitída od júna 1987 do apríla 2002, celiakia od júna 
1987 do decembra 2001. Títo boli rozdelení podľa veku a pohlavia. Prevalencia schizofrénie sa 
počítala a porovnávala medzi skupinami chorých a ich príslušnými kontrolami. Do štúdie bolo 
zaradených 4 732 ľudí s celiakiou s kontrolnou skupinou 23 620 ľudí, 5 961 ľudí s Crohnovou 
chorobou s kontrolnou skupinou 29843 ľudí a 8301 ľudí s ulceróznou kolitídou s kontrolnou 
skupinou 41 589 ľudí. Prevalencia schizofrénie bola u celiakie 0,25 % (n=12), u Crohnovej 
choroby 0,27 % (n=16), u ulceróznej kolitídy 0,24 % (n=20). Celková prevalencia schizofré-
nie vo všeobecnej populácii bola 0,37 % (n=351), z čoho vyplýva, že u ľudí so zápalovým 
črevným ochorením je riziko schizofrénie mierne nižšie ako u všeobecnej populácie, aj keď sa 
nepreukázal štatisticky signifikantný rozdiel. U ľudí s celiakiou alebo Crohnovou chorobou 
a schizofréniou, bola schizofrénia diagnostikovaná skôr ako gastrointestinálne ochorenie 
v 75 %, u ulceróznej kolitídy a schizofrénie bola schizofrénia diagnostikovaná skôr v 62,5 %. 

Napriek predchádzajúcim objavom autori nezistili žiadnu spojitosť medzi zvýšeným rizi-
kom schizofrénie u ľudí so spomenutými tromi ochoreniami v porovnaní s bežnou populáciou. 

Autori tiež uviedli, že skreslenie mohlo vzniknúť vďaka nesprávnemu určeniu diagnózy, 
zahrnutiu len klinicky diagnostikovanej celiakie a nezahrnutiu tichej alebo latentnej formy, 
miešaniu socioekonomického statusu, podcenením výskytu schizofrénie v ich výbere gastro-
intestinálnych ochorení, a že väčšina ľudí mala diagnostikovanú schizofréniu skôr ako gastro-
intestinálne ochorenie. Záverom spomenuli, že môže existovať asociácia medzi schizofréniou 
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a gastrointestinálnymi ochoreniami, a že by bolo vhodné urobiť sériu testov u psychiatrických 
pacientov v čase diagnózy, napr. sérologické testy na celiakiu. 

Limitáciou je, že gastrointestinálne ochorenie v tejto štúdii mohlo vzniknúť skôr ako 
schizofrénia, len bolo neskôr diagnostikované v dôsledku veľkého percenta klinicky nema-
nifestných foriem. 

Podľa autorov Eaton a kol. (2004) – analýza dánskeho registra pacientov, kde bolo za-
radených 7 997 ľudí starších ako 15 rokov, ktorí boli hospitalizovaní v rokoch 1981 až 1998 
s diagnostikovanou schizofréniou a boli vybratí tí, ktorí mali aj diagnózu celiakie alebo zápalo-
vého črevného ochorenia. Do úvahy sa brali iba ľudia, u ktorých gastrointestinálne ochorenie 
predchádzalo vznik psychického. Táto štúdia ukázala, že relatívne riziko vzniku schizofrénie 
u pacientov s celiakiou je 3,2 v porovnaní s kontrolnou vzorkou po adjustovaní na iné rizikové 
faktory vzniku schizofrénie – na rodinnú anamnézu ohľadne schizofrénie, socioekonomický 
status rodičov, bývanie v meste. Vplyv celiakie môže byť podcenený s ohľadom na skutočnosť, 
že ochorenie býva u mnohých osôb nediagnostikované. Klinické symptómy sa objavia iba 
u časti osôb s detegovanými špecifickými protilátkami pre celiakiu asi 1 zo 7.

2.3.12. Ďalšie
Okrem horeuvedených existujú aj ďalšie environmentálne činitele, ktoré sú rovnako sle-

dované pre podozrenie z vplyvu na zvýšené riziko vzniku schizofrénie:
• strata rodiča v skorom veku
• neželané tehotenstvo
• stres v tehotenstve
• odlúčenie v prvom roku života
• život bez manželského zväzku
• poruchy rodičovskej komunikácie
• iné
Na sledovanie boli vybrané faktory na základe najlepšej dostupnosti a spoľahlivosti ako 

mesiac narodenia, zneužívanie marihuany, vzdelanie rodičov, pôrodné komplikácie, úrazy 
hlavy, dlhodobejší pobyt v zahraničí, vek otca pri narodení, miesto narodenia a života do 
ochorenia, dojčenie. Niektoré faktory ako fajčenie a užívanie alkoholu, boli zisťované len na 
porovnanie ich výskytu u pacientov so schizofréniou s kontrolnou skupinou. Nepredpokladá 
sa ich vplyv na zvýšenú incidenciu schizofrénie. Rovnako boli sledované aj demografické 
ukazovatele ako vek, pohlavie a rodinný stav.
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3. NÁPLŇ A CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE
Náplňou našej práce je sledovanie vybraných faktorov prostredia a overenie ich vplyvu 

na zvýšené riziko vzniku schizofrénie. 

3.1. Ciele práce
Cieľom našej práce bolo:

1.  Získanie a štatistické vyhodnotenie (štandardnými štatistickými metódami ako napr. 
Studentov t-test a pre porovnanie frekvencie znakov χ² test – chí kvadrát test) na-
mi zvolených environmentálnych faktorov, ktoré boli vybraté na základe dostupnosti 
a spoľahlivosti týchto informácií:
a) mesiac narodenia 
b) vek otca pri narodení
c) pôrodné komplikácie
d) dojčenie
e) miesto narodenia a života do ochorenia
f) zneužívanie marihuany
g) trauma hlavy
h) dlhodobejší pobyt v zahraničí
i) vzdelanie rodičov

2.  Získanie údajov od pacientov (diagnózou schizofrénie podľa MKCH-10) a kontrolnej 
skupiny (zdravých dobrovoľníkov, bez doterajšieho psychiatrického vyšetrenia alebo 
liečenia) vyplnením dotazníka s cielenými otázkami.

3.  Získanie dostatočného počtu pacientov na valídne hodnotenie údajov na jednotlivých psy-
chiatrických klinikách, prípadne v denných stacionároch a psychiatrických ambulanciách. 

4.  Porovnanie nami získaných výsledkov s údajmi v literatúre. 
5.  Overenie predpokladu, či jednotlivé environmentálne faktory majú vplyv na zvýšené 

riziko vzniku schizofrénie. 

3.2. Pracovné hypotézy
Pacienti s diagnózou schizofrénie v porovnaní s celkovou populáciou:

1. Sú častejšie narodení v zimných a jarných mesiacoch 
2. Ich otcovia majú vyšší vek pri ich narodení
3. Majú častejší výskyt (aj viacerých) pôrodných komplikácií
4. Sú menej často dojčení 
5. Žijú častejšie v meste ako na dedine 
6. Častejšie zneužívajú marihuanu pred ochorením 
7. Majú častejší výskyt úrazov hlavy 
8. Majú častejší pobyt v zahraničí 
9. Ich rodičia majú vyššie vzdelanie 
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4. MATERIÁL A METODIKA
4.1. Pacienti 

Údaje o mesiaci narodenia, veku otca pri narodení, užívaní marihuany, fajčení, pití alkoholu, 
pôrodných komplikáciách, traume hlavy, pobyte v zahraničí, vzdelaní rodičov, dojčení a mieste 
života do ochorenia sme zisťovali za roky 2006—2009 u pacientov hospitalizovaných na 
Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave a Psychiatrickom oddelení NsP Rimavská Sobota 
(n=98), pomocou cieleného dotazníka, po poučení o účele použitia získaných informácií so 
zachovaním anonymity a poskytnutí súhlasu so spracovaním údajov. 

Ako kontrolná skupina boli vybraní zdraví dobrovoľníci bez doterajšieho psychiatrického 
vyšetrenia a liečenia (n=126), pomocou cieleného dotazníka, po poučení o účele použitia 
získaných informácií so zachovaním anonymity a poskytnutí súhlasu so spracovaním údajov.

Naša práca bola robená v súlade s etickými pravidlami Helsinskej konvencie a etickými 
pravidlami v čase proponovania práce.

Pri analýze údajov o sezonalite narodenia sme k sledovanému súboru použili aj údaje 
z predchádzajúcej štúdie (Janík a kol., 2008) za roky 2002—2006 (n=628). Ako kontrolná 
skupina boli použité dáta o narodení celkovej populácie na Slovensku v jednotlivých mesia-
coch za roky 2002—2006 podľa štatistického úradu slovenskej republiky, Tab. 1 (ŠÚSR, 2007). 

Namerané údaje sme spracovali podľa štatistického programu NCSS 2004 Statistical 
Software.

Vstupnými kritériami boli:
1. Diagnóza schizofrénie podľa MKCH-10
2. Ochorenie trvajúce minimálne 6 mesiacov
3.  Neprítomnosť psychiatrickej komorbidity (s výnimkou abúzu, resp. závislosti od psy-

choaktívnych látok, ale nie ako primárna diagnóza)
4. Dosiahnutý vek 18 rokov
5. Súhlas so spracovaním údajov

Vylučovacími kritériami boli:
1. Nejasná alebo nepotvrdená základná psychiatrická diagnóza schizofrénie
2. Ochorenie trvajúce menej ako 6 mesiacov
3.  Prítomnosť psychiatrickej komorbidity (s výnimkou abúzu, resp. závislosti od psychoak-

tívnych látok)
4. Vek pod 18 rokov
5. Nesúhlas so spracovaním údajov
6. Neschopnosť poskytnutia valídnych údajov
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4.2. Základné demografické charakteristiky
V cielenom dotazníku sme zisťovali aj demografické údaje a to:

1. Pohlavie
2. Vek
3. Najvyššie dosiahnuté ukončené vzdelanie
4. Rodinný stav
5. Rodinná anamnéza poruchy z okruhu schizofrénie

4.3. Faktory prostredia a štatistické analýzy
4.3.1. Sezonalita narodenia

Pre malý počet pacientov zo sledovaného súboru v jednotlivých mesiacoch, ktoré by 
neboli štatisticky hodnotiteľné, sme použili aj údaje z predchádzajúcej štúdie (Janík a kol., 
2008) za roky 2002—2006 (n=628). V dokumentácii kliniky o prijatých pacientoch sme 
identifikovali všetkých pacientov, ktorých diagnóza pri prijatí bola označená kódom F20.x. 
Následne sme vyhľadali chorobopisy pacientov, v ktorých sme overovali stanovenú diagnózu, 
pričom podstatným bol diagnostický záver pri prepustení pacienta. Celkovo bolo do štúdie 
zaradených 726 pacientov.

Zaznamenávali sme nasledovné údaje:
• Mesiac narodenia
• Pohlavie
•  Produktívna forma schizofrénie, kde boli zaradení pacienti s paranoidnou, katatónnou, 

hebefrénnou a nešpecifikovanou schizofréniou (n=502)
•  Neproduktívna forma schizofrénie, kde boli zaradení pacienti s reziduálnou simplexnou 

a schizofréniou zaradenou v kategórii iná schizofrénia (n=224)

Tabuľka č. 1: Počty narodení všeobecnej populácie za roky 2002—2006 (ŠÚSR, 2007).

Mesiac narodenia 2002 2003 2004 2005 2006

Spolu 50 841 51 713 53 747 54 430 53 904
Január 4 218 4 237 4 794 4 561 4 379

Február 3 807 3 955 4 225 4 451 4 269

Marec 4 462 4 382 4 550 4 712 4 655

Apríl 4 365 4 210 4 632 4 539 4 575

Máj 4 407 4 401 4 495 4 807 4 636

Jún 4 155 4 436 4 648 4 727 4 541

Júl 4 539 4 860 4 770 4 831 4 840

August 4 275 4 601 4 766 4 688 4 780

September 4 416 4 656 4 741 4 699 4 850

Október 4 170 4 283 4 054 4 337 4 457

November 3 845 3 756 3 916 4 080 4 032

December 4 182 3 936 4 156 3 998 3 890
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Na odstránenie vplyvu možnej sezonality narodení v bežnej populácii (vrátane rozdielne-
ho počtu dní a tým aj počtu narodení v určitých mesiacoch) sme použili variáciu na výpočet 
kumulatívnych relatívnych frekvencií pre sledované a očakávané hodnoty (Clarke, 1998).

Pre každý mesiac boli vypočítané očakávané hodnoty pomerom počtu ľudí narodených 
v danom mesiaci vo všeobecnej populácii a počtu ľudí narodených za rok v celkovej popu-
lácii vynásobené počtom nameraných hodnôt (počet narodení pacientov so schizofréniou) 
v danom mesiaci. 

O = F/FC × n
Kde O je očakávaná hodnota, F je počet ľudí narodených v danom mesiaci vo všeobecnej 

populácii, FC je počet ľudí narodených za rok v celkovej populácii a n je počet nameraných 
hodnôt (počet narodení pacientov so schizofréniou) v danom mesiaci.

Potom bol vypočítaný pomer nameraných a očakávaných hodnôt vynásobené 100 % pre 
každý mesiac, čím sme dostali odchýlku od očakávaných 100 %, či už v zmysle rastu alebo 
poklesu počtu narodení oproti očakávaným hodnotám. 

E = Z/O × 100%
Kde E je uvedená odchýlka od očakávaných hodnôt, Z je nameraná hodnota pre daný 

mesiac a O je očakávaná hodnota.
Namerané údaje sme spracovali najprv pomocou programu Microsoft Excel 2003, potom 

podľa štatistického programu NCSS 2004 Statistical Software použitím štandardnej štatis-
tickej metódy Chí kvadrát. 

Pearsonov Chi-kvadrát test dobrej zhody vychádza z frekvenčnej tabuľky a testuje nulovú 
štatistickú hypotézu, ktorá tvrdí, že početnosti v jednotlivých kategóriách sa rovnajú očaká-
vaným (teoretickým) početnostiam.

Ak je p-hodnota nižšia ako zvolená hladina významnosti (tradične 5 % = 0,05), nulo-
vá hypotéza sa zamietne. Znamená to, že rozdiel medzi početnosťami zistenými vo vzorke 
a očakávanými početnosťami je príliš veľký na to, aby bol iba dôsledkom náhodného výberu, 
teda je štatisticky významný.

Ak je p-hodnota rovná alebo vyššia ako zvolená hladina významnosti, nulovú hypotézu 
nemožno zamietnuť. Znamená to, že rozdiel medzi početnosťami zistenými vo vzorke a oča-
kávanými početnosťami môže byť dôsledkom náhodného výberu, teda nie je štatisticky 
významný.

Plánovali sme overiť predpoklad zvýšeného počtu narodení pacientov so schizofréniou 
v zimných a jarných mesiacoch.

4.3.2. Vek otca pri narodení 
Pri veku otca sme vychádzali z predpokladu, že priemerný vek otca pri narodení pacientov 

so schizofréniou bude vyšší ako u kontrolnej skupiny. Na hodnotenie sme použili štandardnú 
štatistickú metódu Studentov t-test. 

Studentov t-test pre nezávislé vzorky testuje hypotézu o rozdiele priemerov dvoch skupín 
(príslušnosť ku skupine je daná hodnotou binárnej premennej). Test sa väčšinou používa na 
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overenie, či zo vzoriek zistený rozdiel priemerov môže byť iba náhodný (rovný 0) alebo je 
štatisticky významný. Významný rozdiel (P < 0,05) znamená, že medzi intervalovou a binárnou 
premennou existuje vzťah.

4.3.3. Pôrodné komplikácie u matky
Pri pôrodných komplikáciách u matky sme vychádzali z predpokladu, že sa vyskytujú 

častejšie pri narodení pacientov so schizofréniou ako u kontrolnej skupiny. 
Za pôrodné komplikácie sme považovali nasledovné:

1. cisársky rez
2. predčasný pôrod
3. zauzlenie pupočníka
4. protrahovaný pôrod
5. placentárne komplikácie
6. asfyxia
7. nízka pôrodná hmotnosť

4.3.4. Dojčenie
Podľa údajov z literatúry sme overovali zvýšený výskyt schizofrénie u ľudí, ktorí neboli 

vôbec dojčení. V prípade, že pacient nevedel, či bol dojčený, bola odpoveď hodnotená ako 
„neviem“ a nebol zaradený do hodnotenia údajov.

4.3.5. Miesto narodenia a života
Overovali sme teóriu geografického smerovania, podľa ktorej sa schizofrénia vyskytuje 

častejšie u ľudí žijúcich v meste. V prípade, že sa miesto života počas života menilo, bolo 
v sledovanom súbore hodnotené miesto života do ochorenia. Ak boli miesta života menené 
aj do ochorenia, bolo vybrané miesto najdlhšieho pobytu. U kontrolnej skupiny bolo rovnako 
vybraté miesto najdlhšieho pobytu.

4.3.6. Zneužívanie marihuany
Pri zneužívaní marihuany sme vychádzali z predpokladu, že užívanie marihuany sa vy-

skytuje častejšie a s vyššou frekvenciou u sledovaného súboru ako u kontrolnej skupiny. Za 
užívanie marihuany sme považovali akékoľvek aj jednorazové užitie marihuany minimálne 
6 mesiacov pred ochorením.

4.3.7. Trauma hlavy
Pri traume hlavy predpokladáme, že môže mať rovnako vplyv na zvýšený výskyt neskoršej 

schizofrénie. 
Za traumu hlavy sme považovali akýkoľvek vážny úraz hlavy, ktorý si vyžiadal lekárske 

vyšetrenie a ošetrenie a stal sa minimálne 6 mesiacov pred prvými prejavmi ochorenia.
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4.3.8. Pobyt v zahraničí
Vzhľadom na vysoký výskyt psychóz a to hlavne schizofrenických, ktoré „prepukli“ v súvis-

losti s dlhším pobytom v zahraničí predpokladáme, že tento zvyšuje riziko vzniku schizofrénie. 
Za pobyt v zahraničí sme považovali pobudnutie v cudzej krajine v trvaní viac ako 4 týždne 

za študijným alebo pracovným účelom. Táto doba bola vybratá, pretože kratší pobyt býva 
spojený väčšinou s dovolenkou a oddychom. 

4.3.9. Vzdelanie rodičov
Častý výskyt pacientov vyššieho vzdelania u rodičov pacientov so schizofréniou, hospi-

talizovaných na Psychiatrickej klinike LF a FN v Bratislave nás viedol k predpokladu, že vyššie 
vzdelanie rodičov môže pôsobiť ako rizikový faktor schizofrénie. 

Vzdelanie bolo rozdelené do troch kategórií:
1. Základné
2. Stredoškolské
3. Vysokoškolské 

Ak boli vzdelania rodičov rozdielne, hodnotené bolo vždy vyššie vzdelanie jedného z ro-
dičov. V prípade, že pacient nevedel udať vzdelanie rodičov bola odpoveď hodnotená ako 
„neviem“ a nebol zaradený do hodnotenia údajov.

4.3.10. Ostatné
Údaje o fajčení a pití alkoholu boli skúmané pre zistenie ich výskytu u pacientov so schi-

zofréniou v porovnaní s kontrolnou skupinou pre predpokladanú vyššiu incidenciu. Nepred-
pokladáme ich vplyv na zvýšené riziko schizofrénie. Medzi fajčiarov boli zaradení probandi 
s denným fajčením. Medzi probandov užívajúcich alkohol boli zaradení tí, ktorí ho užívajú 
viac ako raz za 2 týždne.

Údaje o pôrodných komplikáciách u matky, o dojčení, mieste narodenia a života, zneužíva-
ní marihuany, traume hlavy, pobyte v zahraničí, vzdelaní rodičov, fajčení a pití alkoholu života 
sme spracovali rovnako pomocou štatistického programu NCSS 2004 Statistical Software 
použitím štandardnej štatistickej metódy Chí kvadrát ako je opísaná vyššie.
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5. VÝSLEDKY
5.1. Základné charakteristiky pacientov
Tabuľka č. 2: Základné charakteristiky pacientov zaradených do štúdie.

Súbor (n=98) Kontroly (n=126)

Pohlavie Muži  
Ženy

n=66 (67,3 %)  
n=32 (32,7 %)

n=40 (31,7 %)  
n=86 (68,3 %)

Vek celkovo Priemer±SD  
Medián  
Rozpätie

41,13±14,162  
39,5  
18—81

23,66±1,176  
24,00  
21—29

Vek muži Priemer±SD  
Medián  
Rozpätie

38,12±13,668  
35,5  
18—72

23,53±1,176  
24  
21—26

Vek ženy Priemer±SD  
Medián  
Rozpätie

47,34±13,292  
49,5  
24—81

23,72±1,436  
23,5  
21—29

Vzdelanie Základné  
Stredoškolské 
Vysokoškolské

12 (12,3 %)  
65 (66,3 %)  
21 (21,4 %)

0 (0 %)  
126 (100 %)  
0 (0 %)

Rodinný stav Slobodný  
Ženatý  
Rozvedený

67 (68,4 %)  
10 (10,2 %)  
21 (21,4 %)

122 (96,8 %)  
4 (3,2 %)  
0 (0 %)

Rodinná anamnéza 
schizofrénie

Áno  
Nie

20 (20,4 %)  
78 (79,6 %)

2 (1,6 %)  
124 (98,4 %)

Probandi v našej štúdii mali v sledovanom súbore (n=98) priemerný vek 41,13 rokov, 
zastúpenie mužov bolo 67,3 % (n=66) s priemerným vekom 38,12 rokov a žien 32,7 % (n=32) 
s priemerným vekom 47,34 rokov, prevažovalo stredoškolské vzdelanie (66,3 %). V kontrolnej 
skupine mali probandi priemerný vek 23,66 rokov, zastúpenie mužov bolo 31,7% %, (n=40) 
s priemerným vekom 23,53 rokov a žien 68,3 % (n=86) s priemerným vekom 23,72, domino-
valo stredoškolské vzdelanie (100 %). V obidvoch súboroch prevažovali slobodní probandi. 
V súbore pacientov mali muži podľa jednorozmernej variačnej analýzy (One Way ANOVA) 
signifikantne nižší vekový priemer ako ženy na hladine P < 0,01** (F = 9,99; df = 1). V súbore 
kontrol nebol signifikantný vekový rozdiel podľa jednorozmernej variačnej analýzy (One Way 
ANOVA) medzi mužmi a ženami: P = 0,453 (F = 0,567; df = 1). V sledovanom súbore mali 
pacienti signifikantne vyšší vekový priemer (41,13 rokov) ako v kontrolnom súbore (23,66 
rokov) podľa jednorozmernej variačnej analýzy (One Way ANOVA) na hladine P < 0,0001*** 
(F = 189,84; df = 1).
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V sledovanom súbore bol v rodinnej anamnéze oveľa častejší výskyt schizofrénie (20,4 %) 
ako v kontrolnej skupine (1,6 %). 

χ2 test ukázal, že v sledovanom súbore bol signifikantne častejší výskyt pozitívnej rodinnej 
anamnézy ochorenia ako v kontrolnom súbore na hladine P < 0,001*** (χ2 = 22,05; df = 1). 
Relatívne riziko (odds ratio) výskytu pozitívnej rodinnej anamnézy bolo v súbore pacientov 
16-krát vyššie ako v súbore kontrol.

5.2. Sezonalita narodenia
V sledovaných rokoch prevažovali muži (59 % z celého súboru), ženy tvorili menšiu časť 

(41 % z celého súboru). 

Tabuľka č. 3:  Rozdelenie súboru podľa mesiaca narodenia v rokoch 2002—2009 a porovnanie 
s očakávanými hodnotami

Mesiac Namerané Očakávané Z/O × 100% Chí2 p
Január 80 60,9 131,40 1,77 0,18

Február 40 56,8 70,41 3,19 0,07

Marec 67 62,4 107,30 0,21 n.s.

Apríl 71 61,2 115,90 0,83 n.s.

Máj 74 62,4 118,60 1,24 0,27

Jún 40 61,7 64,80 4,97 0,025*

Júl 55 65,4 84,10 0,76 0,38

August 71 63,4 112,0 0,52 0,46

September 49 63,1 77,67 1,89 0,16

Október 35 58,4 59,90 6,07 0,01**

November 69 53,9 128,10 1,99 0,15

December 75 55,3 135,60 3,38 0,06
Σ 726

V tabuľke číslo 3 uvádzame rozdelenie súboru pacientov (n=726) podľa mesiaca narodenia. 
Z celkového počtu sa najviac pacientov so schizofréniou narodilo v januári (n=80), čo tvorilo 
11 %. Štatisticky signifikantne nižší je počet narodení pacientov v júni (p=0,025*) a vysoko 
signifikantne v októbri (p=0,01**). Rovnako je jasný trend zvýšeného počtu narodení v no-
vembri, decembri (na hranici štatistickej signifikancie p=0,06) a januári.
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Graf č. 1: 

Graf znázorňuje pomer nami nameraných [Z] a očakávaných hodnôt [O] v  % z celkového 
počtu pacientov. Je zrejmé viacvrcholové rozloženie celkového počtu narodení pacientov so 
schizofréniou v priebehu roka. Z grafu vyplýva zvýšený počet pacientov so schizofréniou oproti 
očakávaným hodnotám (100 %) v zime v mesiacoch november, december, január a potom 
na jar – mesiace marec, apríl, máj. Z hľadiska tohto bimodálneho rozdelenia je prekvapujúci 
ďalší vrchol výskytu v auguste. Viac narodení pacientov so schizofréniou sme zaznamenali 
v prvom polroku, ako v druhom polroku.
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Tabuľka č. 4: Rozdelenie súboru podľa formy schizofrénie a pohlavia za roky 2002—2009

Produktívna forma Neproduktívna forma

Celkovo Muži Ženy Celkovo Muži Ženy
Január 51 35 16 Január 29 23 6

Február 30 6 24 Február 10 3 7

Marec 42 30 12 Marec 25 15 10

Apríl 59 35 24 Apríl 12 6 6

Máj 47 31 16 Máj 27 18 9

Jún 32 12 20 Jún 8 4 4

Júl 29 13 16 Júl 26 17 9

August 52 40 12 August 19 15 4

September 25 12 13 September 24 12 12

Október 30 17 13 Október 5 2 3

November 57 36 21 November 12 6 6

December 48 29 19 December 27 12 15

Σ 502 296 206 Σ 224 133 91

Rozdelenie pacientov podľa formy schizofrénie (produktívna/neproduktívna) na celkový 
počet, mužov a ženy podľa mesiaca narodenia. Z celého súboru pacientov bolo do produktívnej 
formy zaradených 69 % pacientov so schizofréniou (n=502 z toho 296 mužov a 206 žien) 
a do neproduktívnej 31 % pacientov so schizofréniou (n=224 z toho 133 mužov a 91 žien). 

Tabuľka č. 5:  Porovnanie počtu nameraných narodení v rokoch 2002—2009 a očakávaných  
narodení pri produktívnej forme.

Mesiac Namerané Očakávané Z/O × 100% Chí2 p
Január 51 42,1 121,14 0,95 0,32

Február 30 39,3 76,30 1,26 0,26

Marec 42 43,2 97,20 0,01 0,909

Apríl 59 42,3 139,50 3,18 0,07

Máj 47 43,1 109,04 0,19 0,66

Jún 32 42,7 74,94 1,46 0,23

Júl 29 45,2 64,16 3,73 0,05*

August 52 43,8 118,70 0,73 0,39

September 25 44,3 56,40 5,6 0,01**

Október 30 40,4 74,26 1,53 0,21

November 57 37,2 153,20 4,69 0,03*

December 48 38,2 125,7 1,27 0,26

Σ 502

Z tabuľky je zjavný štatisticky signifikantný pokles počtu narodení v júli (p=0,05*) a vysoko 
signifikantný v septembri (p=0,01**) a rovnako štatisticky signifikantný vzostup narodení 
v novembri a apríli (na hranici štatistickej signifikancie p=0,07).



MUDr. Peter Janík / Environmentálne vplyvy pri schizofrénii

37

Graf č. 2: 

Na grafe je znázornený pomer nami nameraných [Z] a očakávaných hodnôt [O] v  % u pro-
duktívnych foriem. Z grafu vyplýva obdobne zvýšený počet pacientov so schizofréniou oproti 
očakávaným hodnotám (100 %) v zime v mesiacoch november, december, január a potom na 
jar – mesiace apríl, máj ako pri celom súbore. Rovnako ďalší vrchol výskytu v auguste. 

Tabuľka č. 6:  Porovnanie počtu nameraných narodení v rokoch 2002—2009 a očakávaných 
narodení pri neproduktívnej forme.

Mesiac Namerané Očakávané Z/O × 100% Chí2 p
Január 29 18,7 155,1 2,33 0,12

Február 10 17,5 57,1 2,43 0,11

Marec 25 19,3 129,5 0,90 0,34

Apríl 12 18,9 63,4 1,69 0,19

Máj 27 19,3 139.9 1,55 0,21

Jún 8 19,0 42,1 4,76 0,02*

Júl 26 20,2 128,7 0,87 0,35

August 19 19,6 96,9 0,02 0,86

September 24 19,8 121,2 0,4 0,15

Október 5 18,0 27,8 7,74 0,005*

November 12 16,6 72,3 0,92 0,33

December 27 17,1 157,9 2,5 0,11
Σ 224
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Z tabuľky je zjavný štatisticky signifikantný pokles počtu narodení v júli (p=0,05*) a vysoko 
signifikantný v septembri (p=0,01**) a vzostup narodení v decembri v januári a máji.

Graf č. 3:

Na grafe je znázornený pomer nami nameraných [Z] a očakávaných hodnôt [O] v  % 
u neproduktívnych foriem. Z grafu vyplýva difúznejšia distribúcia narodení pacientov so 
schizofréniou u neproduktívnej formy. Nie je jasná oscilácia frekvencií narodení v zimných 
a jarných mesiacoch. Najvyšší počet narodení je v januári.

Tabuľka č. 7:  Zastúpenie jednotlivých diagnóz pri produktívnej a neproduktívnej forme za 
sledované roky 2002—2009

Produktívna forma Neproduktívna forma

2002—2009 Celkovo Muži Ženy 2002—2009 Celkovo Muži Ženy

F20.0 474 280 194 F20.3 97 60 37

F20.2 13 6 7 F20.5 69 33 36

F20.9 9 5 4 F20.6 51 39 12

F20.1 6 5 1 F20.8 7 1 6

V tabuľke je zastúpenie jednotlivých diagnóz za roky 2002—2009, ktoré sú rozdelené podľa 
formy (produktívna/neproduktívna). Najväčšie zastúpenie z celého súboru mala paranoidná 
schizofrénia (F20.0), ktorá tvorila 65 % zo všetkých diagnóz.
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Graf č. 4: Zastúpenie jednotlivých sledovaných diagnóz 2002—2009 pri produktívnej forme

V grafe č. 4 je uvedené rozdelenie podľa typu diagnózy podľa MKCH-10 pri produktívnej 
forme. Paranoidná schizofrénia tvorila 94 % diagnóz produktívnej formy schizofrénie. Muži 
tvorili 59 % a ženy 41 %. 

Graf č. 5: Zastúpenie jednotlivých sledovaných diagnóz 2002—2009 pri neproduktívnej forme

V grafe č. 5 je uvedené rozdelenie podľa typu diagnózy podľa MKCH-10 pri neproduktívnej 
forme. Najväčšie zastúpenie mala diagnóza nediferencovaná schizofrénia (F20.3), ktorá tvorila 
43 % diagnóz neproduktívnej formy. Druhá najčastejšia diagnóza bola reziduálna schizofrénia, 
ktorá tvorila 30,1 % diagnóz neproduktívnej formy schizofrénie.
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Graf č. 6: Počty pacientov so schizofréniou 2002—2009 podľa mesiaca narodenia – celkovo

Na grafe č. 6 je zrejmé viacvrcholové rozloženie celkového počtu narodení pacientov so 
schizofréniou v priebehu roka. Najviac pacientov so schizofréniou sa narodilo v zime v mesia-
coch november, december, január a potom na jar – mesiace marec, apríl, máj. Exces narodení 
v menovaných mesiacoch je signifikantne nenáhodný. Z hľadiska tohto bimodálneho rozde-
lenia je prekvapujúci ďalší vrchol výskytu v auguste. Celkove je tiež jasný trend. Viac narodení 
pacientov so schizofréniou sme zaznamenali v prvom polroku, ako v druhom polroku. 
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Graf č. 7: Počty pacientov so schizofréniou 2002—2009 podľa mesiaca narodenia – muži

U mužov rovnako platilo viacvrcholové rozloženie počtu narodení pacientov so schizofré-
niou v priebehu roka, ktoré približne kopírovalo celkové výsledky.
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Graf č. 8: Počty pacientov so schizofréniou 2002—2009 podľa mesiaca narodenia – ženy

Zaujímavé je, že u žien boli počty narodení pacientov so schizofréniou v priebehu roka 
distribuované difúzne. Nie je jasná oscilácia frekvencií narodení v zimných a jarných mesia-
coch. Najvyšší počet narodení bol v decembri.
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Graf č. 9:  Počty pacientov so schizofréniou 2002—2009 podľa mesiaca narodenia  
– produktívne formy – celkovo

Podľa grafického znázornenia môžeme konštatovať, že produktívne formy kopírovali 
celkové rozloženie narodení pacientov so schizofréniou. 
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Graf č. 10:  Počty pacientov so schizofréniou 2002—2009 podľa mesiaca narodenia  
– neproduktívne formy – celkovo

U neproduktívnych foriem rovnako ako u žien boli počty narodení pacientov so schizofré-
niou v priebehu roka rozdelené difúznejšie. 
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5.3. Vek otca pri narodení
Tabuľka č. 8: Porovnanie veku otca u pacientov so schizofréniou oproti kontrolnej skupine

Vek otca

Priemer

Súbor n=98 Kontrola n=126 T p

Muži 30,72 27,95 2,416 0,01**

Ženy 31,5 28,31 2,949 0,0039**

Celkovo 31,1 28,2 4,02 < 0,001***

Priemerný vek otca bol vyšší u žien ako u mužov v sledovanom súbore aj kontrolnej sku-
pine. Vek otca bol štatisticky vysoko signifikantne vyšší v súbore ako u kontrolnej skupiny 
v celkovom počte, u mužov aj u žien.

5.4. Pôrodné komplikácie u matky
Tabuľka č. 9:  Porovnanie výskytu pôrodných komplikácii u matiek pacientov so schizofréniou 

oproti kontrolnej skupine

Pôrodné  
komplikácie

Súbor n=98 Kontrola n=126 Chí2 p

Áno Nie Áno Nie

Muži 24 42 5 35 7,13 0,0075**

Ženy 9 23 9 77 5,62 < 0,01**

Celkovo 33 65 14 112 20,91 < 0,0001***

Pôrodné komplikácie u matky sa vyskytovali štatisticky vysoko signifikantne častejšie 
v sledovanom súbore ako u kontrolnej skupiny v celkovom počte, u mužov aj u žien. V sledo-
vanom súbore sa vyskytovali u 33,6 % probandov (muži 36,4 %, ženy 28,1 %). Najčastejšími 
komplikáciami boli predčasný pôrod, cisársky rez a asfyxia. U matiek pacientov so schizofré-
niou sa vyskytovali aj viaceré pôrodné komplikácie.
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5.5. Dojčenie
Tabuľka č. 10:  Porovnanie dojčenia matkou u pacientov so schizofréniou oproti kontrolnej 

skupine

Dojčenie Súbor n=79 Kontrola n=126 Chí2 p

Áno Nie Áno Nie

Muži 40 11 40 0 9,81 0,001***

Ženy 21 7 80 6 6,79 < 0,009***

Celkovo 61 18 120 6 15,25 < 0,0001***

Dojčenie sa vyskytovalo štatisticky vysoko signifikantne menej často v sledovanom súbore 
ako u kontrolnej skupiny v celkovom počte, u mužov aj u žien. Nedojčených bolo 22,8 % pro-
bandov zo sledovaného súboru (muži 21,5 %, ženy 25 %). Zo sledovaného súboru (n=98) bolo 
hodnotených len 79 pacientov (80,6 %), 19 pacientov (19,4 %) nevedelo udať či boli dojčení. 

5.6. Miesto narodenia a života
Tabuľka č. 11: Porovnanie miesta života u pacientov so schizofréniou oproti kontrolnej skupine

Miesto života Súbor n=98 Kontrola n=126 Chí2 p
Mesto Dedina Mesto Dedina

Muži 56 10 29 11 2,39 0,12
Ženy 30 2 60 26 7,41 0,006**
Celkovo 86 12 89 37 9,45 0,002**

Bývanie v meste bolo štatisticky vysoko signifikantne častejšie v sledovanom súbore 
v celkovom počte a žien oproti kontrolnej skupine. U mužov rozdiel nedosahoval štatistickú 
signifikanciu. V sledovanom súbore bolo bývanie v meste prítomné u 87,8 % probandov (muži 
84,8 %, ženy 93,8 %).

5.7. Zneužívanie marihuany
Tabuľka č. 12:  Porovnanie zneužívania marihuany u pacientov so schizofréniou oproti 

kontrolnej skupine

Zneužívanie  
marihuany

Súbor n=98 Kontrola n=126 Chí2 p

Áno Nie Áno Nie

Muži 24 42 15 25 0,01 0,9

Ženy 2 30 28 58 8,51 0,0035**

Celkovo 26 72 43 83 1,49 0,22

Z výsledkov vyplýva, že zneužívanie marihuany je paradoxne štatisticky vysoko signifikant-
ne vyššie u žien v kontrolnej skupine ako v sledovanom súbore. Ostatné hodnoty sa štatisticky 
nelíšia. Avšak pri podrobnejšej analýze je častosť zneužívania marihuany niekoľkonásobne 



MUDr. Peter Janík / Environmentálne vplyvy pri schizofrénii

47

vyššia u pacientov zo súboru ako u kontrolnej skupiny, kde sa najčastejšie vyskytovalo jed-
norazové zneužitie marihuany. Zneužívanie marihuany bolo prítomné u 26,5 % probandov 
zo sledovaného súboru (muži 36,4 %, ženy 6,25 %). Zaujímavý je vysoký počet zneužívania 
marihuany v kontrolnej skupine.

5.8. Trauma hlavy
Tabuľka č. 13:  Porovnanie výskytu traumy hlavy u pacientov so schizofréniou oproti kontrolnej 

skupine

Trauma hlavy Súbor n=98 Kontrola n=126 Chí2 p

Áno Nie Áno Nie

Muži 34 32 12 28 4,69 0,03*

Ženy 10 22 16 70 2,17 0,14

Celkovo 44 54 28 98 12,99 0,0003***

Trauma hlavy sa vyskytovala v sledovanom súbore štatisticky signifikantne častejšie u mu-
žov a štatisticky vysoko signifikantne v celom sledovanom súbore oproti kontrolnej skupine. 
U žien bol rovnako vyšší počet úrazov hlavy v sledovanom súbore ako u kontrolnej skupiny, 
ale rozdiel nebol štatisticky signifikantný. Trauma hlavy sa vyskytovala u 44,9 % probandov 
zo sledovaného súboru (muži 51,5 %, ženy 31,3 %).

5.9. Pobyt v zahraničí
Tabuľka č. 14:  Porovnanie pobytu v zahraničí u pacientov so schizofréniou oproti kontrolnej 

skupine

Pobyt  
v zahraničí

Súbor n=98 Kontrola n=126 Chí2 p

Áno Nie Áno Nie

Muži 13 53 10 30 0,41 0,52

Ženy 18 14 42 44 0,51 0,47

Celkovo 31 67 52 74 2,195 0,138

Rozdiel medzi pobytom v zahraničí v sledovaných skupinách nebol štatisticky signifikantný. 
Pobyt v zahraničí dlhší ako 4 týždne bol prítomný u 31,6 % probandov zo sledovaného súboru 
(19,7 % muži, 56,3 % ženy).
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5.10. Vzdelanie rodičov
Tabuľka č. 15:  Porovnanie vzdelania rodičov u pacientov so schizofréniou oproti kontrolnej 

skupine

Vzdelanie  
rodičov

Súbor n=79 Kontrola n=126 Chí2 p

ZŠ SŠ VŠ ZŠ SŠ VŠ

Muži 14 23 19 0 14 26 15,02 0,0005***

Ženy 2 13 4 0 30 56 18,6  < 0,0001***

Celkovo 16 36 23 0 44 82 39,55  < 0,0001***

ZŠ – základné vzdelanie, SŠ – stredoškolské vzdelanie, VŠ – vysokoškolské vzdelanie

Vzdelanie rodičov bolo napriek očakávaniam štatisticky vysoko signifikantne vyššie v kon-
trolnej skupine ako v sledovanom súbore a to v celkovom počte, u mužov aj u žien. Zo sledo-
vaného súboru (n=98) bolo hodnotených len 75 pacientov (76,5 %), 23 pacientov (23,5 %) 
nevedelo udať vzdelanie svojich rodičov. Vysokoškolské vzdelanie malo 30,7 % rodičov pro-
bandov zo sledovaného súboru (muži 34 %, ženy 21 %)

5.11. Fajčenie
Tabuľka č. 16:  Porovnanie výskytu fajčenia u pacientov so schizofréniou oproti kontrolnej 

skupine

Fajčenie Súbor n=98 Kontrola n=126 Chí2 p

Áno Nie Áno Nie

Muži 49 17 9 31 26,91  < 0,0001***

Ženy 12 20 9 77 11,65 0,0006***

Celkovo 61 37 18 108 55,5  < 0,0001***

Fajčenie sa vyskytovalo štatisticky vysoko signifikantne častejšie v sledovanom súbore 
v celkovom počte, u mužov aj u žien oproti kontrolnému súboru. Fajčiari tvorili 62, 2 % (muži 
74,2 %, ženy 37,5 %)
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5.12. Pitie alkoholu
Tabuľka č. 17:  Porovnanie výskytu užívania alkoholu u pacientov so schizofréniou oproti 

kontrolnej skupine

Pitie alkoholu Súbor n=98 Kontrola n=126 Chí2 p

Áno Nie Áno Nie

Muži 35 31 27 13 2,14 0,14

Ženy 18 14 47 39 0,02 0,876

Celkovo 53 45 74 52 0,485 0,486

Užívanie alkoholu bolo o niečo častejšie v kontrolnej skupine ako v sledovanom súbore, 
ale rozdiel nebol štatisticky signifikantný. Alkohol užívalo 54 % probandov zo sledovaného 
súboru (muži 53 %, ženy 56,2 %).
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6. DISKUSIA

6.1. Základné charakteristiky
Probandi v našej štúdii mali v sledovanom súbore (n=98) priemerný vek 41,13 rokov, 

zastúpenie mužov bolo 67,3 % (n=66) s priemerným vekom 38,12 rokov a žien 32,7 % (n=32) 
s priemerným vekom 47,34 rokov, prevažovalo stredoškolské vzdelanie (66,3 %). V kontrolnej 
skupine mali probandi priemerný vek 23,66 rokov, zastúpenie mužov bolo 31,7 %, (n=40) 
s priemerným vekom 23,53 rokov a žien 68,3 % (n=86) s priemerným vekom 23,72, domino-
valo stredoškolské vzdelanie (100 %). V obidvoch súboroch prevažovali slobodní probandi. 
V súbore pacientov mali muži podľa jednorozmernej variačnej analýzy (One Way ANOVA) 
signifikantne nižší vekový priemer ako ženy na hladine P < 0,01** (F = 9,99; df = 1). V súbore 
kontrol nebol signifikantný vekový rozdiel podľa jednorozmernej variačnej analýzy (One Way 
ANOVA) medzi mužmi a ženami: P = 0,453 (F = 0,567; df = 1). V sledovanom súbore mali 
pacienti signifikantne vyšší vekový priemer (41,13 rokov) ako v kontrolnom súbore (23,66 
rokov) podľa jednorozmernej variačnej analýzy (One Way ANOVA) na hladine P < 0,0001*** 
(F = 189,84; df = 1).

V sledovanom súbore bol v rodinnej anamnéze oveľa častejší výskyt schizofrénie (20,4 %) 
ako v kontrolnej skupine (1,6 %). 

χ2 test ukázal, že v sledovanom súbore bol signifikantne častejší výskyt pozitívnej rodinnej 
anamnézy ochorenia ako v kontrolnom súbore na hladine P < 0,001*** (χ2 = 22,05; df = 1). 
Relatívne riziko (odds ratio) výskytu pozitívnej rodinnej anamnézy bolo v súbore pacientov 
16-krát vyššie ako v súbore kontrol.

6.2. Sezonalita narodenia
Rozšírenie súboru pacientov z predchádzajúcej štúdie (Janík a kol., 2008) umožnilo pres-

nejšiu analýzu vzťahu o sezonalite narodenia.
Podľa výsledkov sa produktívna forma diagnostikovala u 69 % pacientov so schizofréniou 

(n=502 z toho 296 mužov a 206 žien) a neproduktívna u 31 % pacientov so schizofréniou 
(n=224 z toho 133 mužov a 91 žien). 

Z celkového počtu sa najviac pacientov so schizofréniou narodilo v januári (n=80), čo 
tvorilo 11 %. Štatisticky signifikantne nižší je počet narodení pacientov v júni (p=0,025*) 
a vysoko signifikantne v októbri (p=0,01**). Rovnako je jasný trend zvýšeného počtu narodení 
v novembri, decembri (na hranici štatistickej signifikancie p=0,06) a januári.

Najväčšie zastúpenie z celého súboru mala paranoidná schizofrénia (F20.0), ktorá tvorila 
65 % zo všetkých diagnóz.

Paranoidná schizofrénia tvorila 94 % diagnóz produktívnej formy schizofrénie. Muži tvorili 
59 % a ženy 41 %.

Pri neproduktívnej forme mala najväčšie zastúpenie diagnóza nediferencovaná schizofrénia 
(F20.3), ktorá tvorila 43 % diagnóz neproduktívnej formy. Druhá najčastejšia diagnóza bola 
reziduálna schizofrénia, ktorá tvorila 30,1 % diagnóz neproduktívnej formy schizofrénie.
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U mužov platilo viacvrcholové rozloženie počtu narodení pacientov so schizofréniou 
v priebehu roka, ktoré približne kopírovali celkové výsledky.

U žien bolo rozloženie počtu narodení pacientov so schizofréniou v priebehu roka distri-
buované difúzne. 

Pri produktívnej forme je zjavný štatisticky signifikantný pokles počtu narodení v júli 
(p=0,05*) a vysoko signifikantne v septembri (p=0,01**) a rovnako štatisticky signifikantný 
vzostup narodení v novembri a apríli (na hranici štatistickej signifikancie p=0,07).

Pri neproduktívnej forme je zjavný štatisticky signifikantný pokles počtu narodení v júli 
(p=0,05*) a vysoko signifikantný v septembri (p=0,01**) a vzostup narodení v decembri a ja-
nuári a máji. U neproduktívnych foriem rovnako ako u žien bolo rozloženie narodení pacientov 
so schizofréniou v priebehu roka difúznejšie. 

Môžeme potvrdiť, že medzi pacientmi so schizofréniou: 
•  sa častejšie vyskytujú jedinci narodení v zime a v skorú jar (ako Bradbury, Miller, 1985, 

Mortensen a kol., 1999, Yoshio, Iwao, 2006) 
•  Vyšší počet narodených v máji a nízky počet narodených v októbri (ako v Taliansku 

Bersani a kol., 2006)
• Sinusoidné rozloženie platilo pre mužov, ale nie ženy (tak isto Bersani a kol., 2006)
• Absolútne najviac sa narodilo v januári (USA-Gallager a kol., 2007)
•  Nízky počet narodení v letných (jún, júl) a jesenných mesiacoch (Hare, Price 1968, 

Conversely, Pulver a kol., 1981)
Počty narodení celkovej populácie na Slovensku za roky 2002—2006 v jednotlivých me-

siacoch roka podľa štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚSR, 2007) zodpovedajú len 
minimálnym náhodným výkyvom a v podstate kopírujú priamku, z čoho vyplýva, že uvedené 
rozloženie narodení u pacientov so schizofréniou v priebehu roka je nenáhodné. 

Jedna z teórií pôsobenia jednotlivých environmentálnych faktorov (Cowgill a kol., 1966; 
Warren a kol., 1986, James a kol., 1990; Russel a kol., 1993) hovorí, že pre dôvody, ktoré nie sú 
celkom objasnené, existuje sezonalita narodení všeobecnej populácie, v Európe je maximum 
narodení v jarných mesiacoch. 

Keďže pacienti so schizofréniou majú maximum narodení rovnako v skorých mesiacoch 
roka vedie to k teórii (Odegard a kol., 1977), že sa jedná o rovnaké príčiny ako vo všeobecnej 
populácii. Maximum narodení všeobecnej populácie je v Severnej Amerike na jeseň a u pa-
cientov so schizofréniou v zime a na jar, čo túto teóriu spochybňuje.

Existujú aj takmer anekdotické interpretácie – napr. podľa Jamesa a kol. (1978) „v lete 
ľudia nosia menej oblečenia v posteli a...schizoidný partner si skôr všimne svojho partnera/
ku a preto sa skôr iniciuje sexuálne správanie.“

Hare a Price (1969) predpokladali, že zvýšená odolnosť spojená so schizofrenickým ge-
notypom môže viesť k zvýšenému prežívaniu bábätiek narodených v zime, ktoré sú náchylné 
k schizofrénii. 

Conversely, Pulver a kol. (1981) zistili, že sa venuje malá pozornosť mesiacom, v ktorých je 
narodených menej pacientov so schizofréniou, predpokladajú, že môže existovať sezónne sa 
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meniaci faktor v lete a na jeseň, ktorý zvyšuje riziko úmrtia plodov s génmi predisponujúcimi 
k schizofrénii. 

Crow (1987) predpokladal, že sezonalita schizofrénie môže byť vysvetlená vysokým vý-
skytom mutácií, ktoré sú modifikované environmentálnym faktorom ako napríklad teplo.

To, že sa veľa faktorov vyskytuje prirodzene sezónne, viedlo k dohadom, že nadmerný počet 
narodení v skorých mesiacoch roka môže byť dôsledkom prematurity (Hare a kol., 1975). 

Turnquist a kol. (1993) predpokladal, že sezónne zmeny hladiny materských hormónov, 
môžu ovplyvniť neuronálne prerezávanie a iné vývojové podmienky a tým poskytujú vysvet-
lenie na vyšší výskyt narodení v zime u pacientov so schizofréniou. 

Ďalšia teória presadzovaná autormi Jongblet a kol. (1975) a Pallast a kol. (1994) hovorí, 
že sezónne svetelné zmeny, môžu viesť k sezónnym zmenám v uvoľnení zrelého vajíčka va-
ječníkom. 

Podľa Pasamanicka a kol. (1961) proteínový deficit počas letných mesiacov, v čase počatia 
môže byť príčinou zvýšeného výskytu narodení pacientov so schizofréniou v zimných a jarných 
mesiacoch, mentálnej retardácie a neurovývojových porúch. 

McGrath a kol. (2003) predpokladali ako rizikový faktor nedostatok vitamínu D skoro po 
narodení. Podľa tejto štúdie, suplementácia vitamínu D počas prvého roka života je spojená so 
zníženým rizikom vzniku schizofrénie u mužov. V ďalších štúdiách sa sledoval vplyv nedostatku 
vitamínu C, D a K pre- a perinatálne na sezonalitu schizofrénie.

Čo sa týka ostatných environmentálnych vplyvov, horeuvedené údaje z literatúry potvr-
dzujú dôležitosť ich ďalšieho skúmania na objasnenie etiológie schizofrénie, ktorá dodnes nie 
je známa alebo aspoň jej parciálne vysvetlenie. 

6.3. Vek otca
Priemerný vek otca bol vyšší u žien ako u mužov v sledovanom súbore aj kontrolnej sku-

pine. Vek otca bol štatisticky vysoko signifikantne vyšší v súbore ako u kontrolnej skupiny 
v celkovom počte (p < 0,001***), u mužov (p=0,01**) aj u žien (p= 0,0039**). 

Naše výsledky sú v súlade s údajmi v literatúre (Malaspina a kol., 2001). 
Vysvetlenie vplyvu tohto faktoru je zrejme v mutáciách spermiotvorných buniek, ktoré 

vznikajú pri každom delení. Vo veku 40 rokov je to už viac ako 600 delení a každé delenie vy-
tvára možnosť mutácie. Riziko genetických defektov môže byť 4—5 krát vyššie u 45 ročných 
otcov ako u 20 ročných. Tieto mutácie by mohli pomôcť vysvetliť prečo schizofrénia pretrváva 
v ľudskej populácii napriek tomu, že ľudia so schizofréniou majú zriedkakedy deti. 

6.4. Pôrodné komplikácie u matky
Pôrodné komplikácie u matky sa vyskytovali štatisticky vysoko signifikantne častejšie 

v sledovanom súbore ako u kontrolnej skupiny v celkovom počte (p < 0,0001***), u mužov 
(p=0,0075**) aj u žien (p=0,01**). Najčastejšími komplikáciami boli predčasný pôrod, ci-
sársky rez a asfyxia. U matiek pacientov so schizofréniou sa vyskytovali aj viaceré pôrodné 
komplikácie. 
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Nami zistené výsledky korešpondovali s literárnymi (Geddes, Lawrie, 1995, Cannon M., 
2002, Dean, Murray, 2005)

Jedna z teórií vysvetľuje mechanizmus vzniku schizofrénie pri pôrodných komplikáciách 
na podklade hypoxickej ischémie, ktorá môže spôsobiť intra alebo periventrikulárne krváca-
nie, ktoré vedie k zväčšeniu mozgových komôr. Tento faktor môže byť jeden z mechanizmov 
ventrikulomegálie vyskytujúcej sa pri schizofrénii. Cytotoxické poškodenie spojené s perina-
tálnou hypoxiou môže byť zodpovedné za niektoré neurochemické abnormality. Komplikácie 
sa môžu vyskytnúť už pri vývoji plodu, ktoré môžu viesť k poškodeniu genetickej kontroly pre 
vývoj mozgu a vystaveniu nepriaznivým environmentálnym vplyvom (Susser a kol., 1996). 

6.5. Dojčenie
Dojčenie bolo štatisticky vysoko signifikantne menej časté v sledovanom súbore ako 

u kontrolnej skupiny v celkovom počte, u mužov aj u žien. Zo sledovaného súboru (n=98) bolo 
hodnotených len 79 pacientov (80,6 %), 19 pacientov (19,4 %) nevedelo udať či boli dojčení. 

Naše výsledky sú v súlade s niekoľkými literárnymi údajmi (Sorensen a kol., 2005, McCre-
adie a kol., 1997., Peet a kol., 1997).

Pravdepodobný protektívny účinok materského mlieka oproti kravskému mlieku a väčšine 
umelých prípravkov je v obsahu veľkého množstva dlhoreťazcových nenasýtených mastných 
kyselín, špeciálne tých, ktoré sú dôležité pre stavbu bunkových membrán CNS. Nedostatok 
týchto mastných kyselín by mohol vysvetliť poruchy kognitívneho neurologického vývoja, 
ktoré sa premorbídne vyskytujú pri schizofrénii. Žiadne alebo menej ako dva týždne trvajúce 
dojčenie bolo spojené s 1,7-krát vyšším rizikom schizofrénie. Novorodenci bez otca boli dojčení 
kratšie a mali zvýšené riziko schizofrénie, čo mohlo súvisieť s ďalšími rizikovými faktormi ako 
prenatálny stres a depresia matky. Údaje potvrdzujú hypotézu protektívneho účinku dojčenia 
proti riziku neskoršej schizofrénie.

6.6. Miesto narodenia a života
Bývanie v meste bolo štatisticky vysoko signifikantne častejšie v sledovanom súbore 

v celkovom počte (p=0,002**) a žien (p=0,006**) oproti kontrolnej skupine. U mužov bolo 
bývanie v meste v sledovanom súbore rovnako častejšie ako v kontrolnej skupine, ale rozdiel 
nedosahoval štatistickú signifikanciu. Naše výsledky boli v súlade s uvedenou literatúrou 
(Lewis a kol.,1992)

6.7. Zneužívanie marihuany
Z výsledkov vyplýva, že zneužívanie marihuany je paradoxne štatisticky vysoko signifi-

kantne vyššie u žien v kontrolnej skupine (p=0,0035**) ako v sledovanom súbore. Ostatné 
hodnoty sa štatisticky nelíšia. Avšak pri podrobnejšej analýze je častosť zneužívania marihuany 
niekoľkonásobne vyššia u pacientov zo súboru ako u kontrolnej skupiny, kde sa najčastejšie 
vyskytovalo jednorazové zneužitie marihuany.

Naše výsledky nepotvrdili údaje zo štúdie Andreasson a kol. (1987), pravdepodobne z dô-
vodu uvedeného vyššie.
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6.8 Trauma hlavy
Trauma hlavy sa vyskytovala v sledovanom súbore štatisticky signifikantne častejšie u mu-

žov (p=0,03*) a štatisticky vysoko signifikantne v celom sledovanom súbore (p=0,0003***) 
oproti kontrolnej skupine. U žien bol rovnako vyšší počet úrazov hlavy v sledovanom súbore 
ako u kontrolnej skupiny, ale rozdiel nebol štatisticky signifikantný. 

Naše výsledky korešpondovali s literatúrou (Nielsen a kol., 2002).

6.9. Pobyt v zahraničí
Rozdiel medzi pobytom v zahraničí v sledovaných skupinách nebol štatisticky signifikantný. 
Naše výsledky neboli v súlade s literárnymi (Castle a kol., 1991, Odegaard a kol., 1932, 

Čaplová a kol.,1978).

6.10. Vzdelanie rodičov
Vzdelanie rodičov bolo napriek očakávaniam štatisticky vysoko signifikantne vyššie v kon-

trolnej skupine ako v sledovanom súbore a to v celkovom počte (p < 0,0001***), u mužov 
(p=0,0005***) aj u žien (p < 0,0001***). Zo sledovaného súboru (n=98) bolo hodnotených 
len 75 pacientov (76,5 %), 23 pacientov (23,5 %) nevedelo udať vzdelanie svojich rodičov. 

Nepotvrdili sme údaje z literatúry (Byrne a kol., 2004).

6.11. Fajčenie
Fajčenie sa vyskytovalo štatisticky vysoko signifikantne častejšie v sledovanom súbore 

v celkovom počte (p < 0,0001***), u mužov (p < 0,0001***) aj u žien (p=0,0006***) oproti 
kontrolnému súboru, čo potvrdzuje vysokú incidenciu fajčiarov u pacientov so schizofréniou.

Naše výsledky potvrdzujú údaje zo štúdie Barnes a kol., 2006. Fajčiari tvorili 62, 2 % (muži 
74,2 %, ženy 37,5 %) podobne ako v štúdii Dóci, 2003 a Beratis 2001.

6.12. Pitie alkoholu
Užívanie alkoholu bolo o niečo častejšie v kontrolnej skupine ako v sledovanom súbore, 

ale rozdiel nebol štatisticky signifikantný.
Už viac ako storočie epidemiologický výskum schizofrénie (Jablensky a kol., 2000) rieši 

základné otázky: 
i.  Aká je „naozajstná frekvencia výskytu schizofrénie v populácii medzi rôznymi popu-

lačnými skupinami a v ich vnútri?
ii.  Mení sa dopad prejavov a priebeh schizofrénie vo vzťahu k faktorom fyzikálneho a so-

ciálneho prostredia?
iii.  Kto je rizikový a čo určuje toto riziko?
iv.  Môžu odpovede na tieto otázky pomôcť vysvetliť čo vyvoláva toto ochorenie a ako 

mu predchádzať?
Pravdepodobne najdôležitejším moderným konceptom je pochopenie etiológie schizofré-

nie ako interakciu génov a prostredia (Tsuang a kol., 2001).
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7. LIMITÁCIE
Za základnú limitáciu považujeme veľkosť súboru, ktorá nám neumožňovala kvalitnejšiu 

analýzu dát. 
Ďalšou limitáciou je rozdielny počet mužov a žien v sledovanom súbore a kontrolnej 

skupine a nižší priemerný vek probandov z kontrolnej skupiny, čo však pri hodnotení jednot-
livých faktorov s vopred stanovenými kritériami (viď vyššie) neznižuje validitu nami zistených 
výsledkov.

Pri sezonalite narodenia sme museli k našim údajom pridať aj údaje z predchádzajúcej 
štúdie (Janík a kol., 2008), pretože pri rozdelení súboru na jednotlivé mesiace narodenia by 
počty pacientov boli príliš malé na štatistické zhodnotenie. 

Štatistická analýza mužov a žien z celkového súboru nebola realizovaná pre nemožnosť 
získania dát o narodení mužov a žien jednotlivo v celkovej populácii.

Obmedzením pri hodnotení údajov o dojčení bol fakt, že časť pacientov zo súboru neve-
dela uviesť, či boli dojčení. 

Pri hodnotení zneužívania marihuany by bolo vhodné rozdelenie súboru podľa častosti 
zneužívania na jednotlivé podskupiny, pretože v kontrolnej skupine sa najčastejšie vyskytovalo 
jednorazové zneužitie marihuany, čo mohlo skresliť celkové výsledky. Na to by však rovnako 
musel byť väčší počet probandov.

Pri hodnotení pobytu v zahraničí sme pravdepodobne zvolili príliš krátku dobu pobytu 
(4 týždne), resp. by bolo vhodné lepšie definovať okolnosti pobytu na valídne zhodnotenie 
vplyvu tohto faktora.

Určitú rolu v skreslení výsledkov mohlo mať aj to, že poskytnuté údaje boli subjektívne 
bez možnosti objektívneho zhodnotenia. Najlepšie by bolo konfrontovať subjektívne údaje 
s objektívnymi (od príbuzných, z dokumentácie) napr. údaje o pôrodných komplikáciách, 
dojčení matkou, zneužívaní psychoaktívnych látok, čo však nie je vždy celkom možné. 

Na valídnejšie hodnotenie všetkých uvedených faktorov by bolo ideálne zriadenie cen-
trálneho registra tak ako napr. v škandinávskych krajinách, kde sú všetky tieto údaje uvedené 
a ľahko dostupné. 
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8. ZÁVER
V teoretickej časti našej práce sme uviedli literárny prehľad nami zvolenej problematiky 

najčastejšie sledovaných a skúmaných environmentálnych faktorov, z ktorých boli pre náš 
výskum vybraté s najlepšou dostupnosťou a spoľahlivosťou týchto informácií. 

V praktickej časti našej práce sme zistili, niekoľko zaujímavých faktov pri porovnaní pa-
cientov so schizofréniou s kontrolným súborom, ktoré korešpondujú s literatúrou:

•  Viac pacientov so schizofréniou sa narodilo v mesiacoch december až máj ako v me-
siacoch jún až november.

•  Tretina (31 %) je narodených v mesiacoch november, december, január a skoro tretina 
(29 %) pacientov je narodených v mesiacoch marec, apríl, máj. 

• Vysoký výskyt narodení v auguste však nie je v zhode s bimodálnym rozdelením.
•  Zaujímavý je nízky počet narodení v letných (jún, júl) a jesenných (september, októ-

ber) mesiacoch, čo potvrdzuje dôležitosť ďalšieho sledovania nízkeho počtu narodení 
v týchto mesiacoch.

• Sezonalita narodenia je výraznejšia u mužov ako u žien. 
•  Sezonalita narodenia sa výrazne týka produktívnych foriem, ale nie neproduktívnych 

foriem.
•  Priemerný vek otca pacientov so schizofréniou pri ich narodení je vyšší ako v celkovej 

populácii.
• Pôrodné komplikácie sa vyskytujú častejšie, u niektorých dokonca aj viacnásobné
• Dojčenie bolo výrazne menej časté
• Žijú častejšie v meste
•  Zneužívanie marihuany sa nevyskytuje častejšie, čo do počtu ľudí, ale pri podrobnejšej 

analýze je niekoľkonásobne vyššia častosť jej zneužívania u jednotlivcov. 
• Častejšia anamnéza vážnych úrazov hlavy
•  Pobyt v zahraničí môže byť častejší, ale v našej štúdii sa nedokázal jeho vplyv, pravde-

podobne pre nevhodne zvolenú metodiku
• Častejšie sa medzi nimi vyskytujú fajčiari
• Nedokázali sme vyššie vzdelanie rodičov u pacientov so schizofréniou
•  Neexistuje jedna etiologická príčina pre schizofréniu, ale skôr množstvo rizikových 

genetických a environmentálnych faktorov, ktoré na seba navzájom pôsobia, pričom 
ochorenie vznikne len u ľudí, ktorí prekročia určitý záťažový prah.

V etiológii schizofrénie sú nepochybne dôležité genetické faktory, ale podstatnú úlohu 
môže zohrávať prostredie jedinca, v ktorom sa gény exprimujú a ďalšie rizikové faktory, ktoré 
môžu ochorenie precipitovať (infekcie, úrazy, zneužívanie psychotropných látok). 

Skúmanie environmentálnych faktorov samozrejme neznižuje dôležitosť genetiky. 
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Naša práca nemala za cieľ vysvetliť etiológiu schizofrénie, ani dokázať, že uvedené faktory 
vyvolávajú schizofréniu. Cieľom bolo skôr ukázať, že sa vyskytujú častejšie (niektoré výrazne) 
u pacientov so schizofréniou, preto sú považované za rizikové a je potrebné sa nimi zaoberať. 

Napriek niektorým uvedeným limitáciám sme zistili, že schizofrénia podlieha sezónnym 
výkyvom. Narodenie v jarných a zimných mesiacoch, vyšší vek otca pri narodení, nedojčenie, 
pôrodné komplikácie u matky, traumy hlavy, život v meste sa vyskytujú výrazne častejšie 
u pacientov so schizofréniou ako v bežnej populácii a môžu byť teda považované za rizikové. 

Často sa hovorí, že schizofrénia je ochorenie neznámej etiológie, ale početné práce do-
kázali vplyv rôznych faktorov na zvýšené riziko vzniku tohto ochorenia.

Schizofrénia je multifaktoriálne ochorenie, tak ako napríklad ischemická choroba srdca, 
z čoho vyplýva, že nemá jednu príčinu, ale existujú viaceré faktory, ktoré zvyšujú riziko jej 
vzniku. Jedná sa o interakciu medzi genetickou záťažou a environmentálnymi faktormi, pri-
čom ochorenie vznikne len u ľudí, ktorí prekročia určitý záťažový prah (rovnako ako napríklad 
vzťah fajčenia a rakoviny). Jednotlivé faktory sa navzájom dopĺňajú, spolupôsobia prípadne 
sa potencujú.
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