
Abstrakt 

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění, které výrazně zasahuje do života pacientů. Těžkosti 

spojené s návratem k běžnému životu jako je samostatnost, udržování sociálních kontaktů, vzdělávání 

či návrat k zaměstnání, často souhrnně nazývané funkční schopnosti, se do značné míry odvíjí od podoby 

jednoho ze základních příznaků, tedy kognitivního deficitu. Jisté neurokognitivní změny nacházíme u 

většiny pacientů, podoba deficitu je však velmi proměnlivá. Může se jednat o mírný pokles výkonu, ale 

také o globální deficit zasahující do širokého spektra běžných denních aktivit. Kognitivní deficit je dle 

výzkumů dobře rozpoznatelný již v prodromálním období a často přetrvává i po odeznění akutní fáze.  

Včasná detekce příznaků psychotického onemocnění a s tím související vhodná intervence může zmírnit 

negativní dopad plně rozvinuté epizody.  

I přes stále rostoucí množství informací ohledně rizik genetických či přítomných v prostředí, zůstává 

etiologie tohoto onemocnění stále nejasná. Pozornost je v současnosti věnována hledání endofenotypů, 

tedy dědičných znaků spojených s onemocněním. Výzkum tak bývá často zaměřen na rizikové, tzv. 

high-risk skupiny, ať už jsou to jedinci, u nichž už se v menší míře vyskytují příznaky psychotického 

onemocnění, nebo se jedná o příbuzné pacientů se stejným genetickým základem. Do high-risk skupiny 

tak patří i sourozenci, kteří sdílí nejen genetické předpoklady, ale také většinou stejné rodinné a 

socioekonomické zázemí.   

Mezi výsledky studií věnujících se zmapování kognitivního deficitu u schizofrenie stále panuje značná 

heterogenita. I z toho důvodu je úvodní část práce věnovaná přehledu získaných informací o 

jednotlivých kognitivních doménách, podob jejich oslabení u schizofrenie, ale také jejich 

neurobiologickým korelátům. Dále předkládám doposud popsanou podobu kognitivního deficitu na 

počátku onemocnění a usiluji o zmapování jeho dalšího vývoje. Shrnuji teorie vztahující se k jeho 

vzniku a propojuji je s nálezy zobrazovacích metod. Zvláštní část je také věnována výzkumu 

endofenotypů tohoto onemocnění, a to nejen se zaměřením na kognitivní deficit.  

V experimentální části se zaměřujeme na kognitivní profily pacientů s psychotickým onemocněním a 

jejich zdravých sourozenců. Primárním cílem předkládaní studie tak bylo přispět k důkazům, že 

kognitivní deficit může být endofenotypem schizofrenie. Výzkumný soubor tvořily čtyři skupiny: 

pacienti s první epizodou psychotického onemocnění, sourozenci těchto pacientů a dvě kontrolní 

skupiny. Všem byla administrována rozsáhlá baterie neuropsychologických testů, jež mapovaly výkon 

v jednotlivých doménách: pozornost, paměťové schopnosti (verbální, vizuální, pracovní), rychlost 

zpracování informací a exekutivní funkce. Naše výsledky potvrzují data soudobých výzkumů, a sice že 

výkon sourozenců je celkově oslaben oproti výkonu kontrolní skupiny, nicméně toto oslabení 

nedosahuje hloubky deficitu, tak jako je tomu u pacientů. Další analýzy prokázaly také podobnost 

kognitivních profilů mezi pacienty a jejich sourozenci.  Dílčím cílem bylo ověřit, zda tyto kognitivní 

deficity mohou mít souvislost s metabolickými změnami, měřenými pomocí protonové magnetické 



spektroskopie, v hlavních uzlech salientní sítě, tedy v oblasti předního cingula (ACC) a insuly (In). 

Vycházeli jsme z teorie triple network dysfunction, jež předpokládá původ kognitivního deficitu 

v antikorelační aktivitě této sítě.  I přes určitý trend v oblasti ACC spojený s výkonem v pracovní paměti 

nedosahují data dostatečné statistické významnosti. Nicméně naše výsledky potvrzují, že kognitivní 

oslabení je přítomno u zdravých příbuzných pacientů s psychotickým onemocněním a splňuje tak jeden 

ze základních charakteristik endofenotypu. 

 


