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Souhrn 
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. 
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Summary 
Schizophrenia is a severe mental disorder that significantly impairs patients’ lives. Problems with 

returning to normal functioning, such as self-reliance, social life, academic or work performance are 

largely due to severity of one of the major symptoms, cognitive deficit. Some neurocognitive changes 

can be observed in most of the patients; however, the form of deficit varies greatly. It can be a mild 

reduction in performance or a global deficit affecting wide range of routine daily activities. Research 

showed that cognitive deficit can be clearly found even in prodromal phase and often persists beyond 

acute phase. Early detection of psychotic symptoms and timely intervention can mitigate negative 

impact of full-blown illness.  

Despite the growing amount of information on genetic or environmental risks, etiology of schizophrenia 

remains still poorly understood. Currently, the focus is on endophenotypes, i.e., heritable traits 

associated with an illness. Research is interested on high-risk groups, either individuals with attenuated 

psychotic symptoms or relatives of patients with the same genetic background. High-risk individuals 

are also siblings who share not only genes, but also family and socioeconomic background.  

The results of studies examining cognitive deficit in schizophrenia remain very heterogeneous. 

Therefore, the introductory part of the thesis reviews available data on individual cognitive domains, 

their impairment in schizophrenia, and their neurobiological correlates. It also describes the nature of 

cognitive deficit at the onset of illness and its further development. Summarized are the theories on its 

origin and links to neuroimaging findings. A separate part reviews research of endophenotypes of 

schizophrenia, a cognitive one and others.  

Experimental part describes an original study investigating cognitive profiles of patients with psychotic 

disorders and their healthy siblings. The primary study objective was to examine whether cognitive 

deficit can be considered as an endophenotype of schizophrenia. Study sample consisted of four groups: 

first-episode patients, siblings of the patients, and two control groups. All subjects were administered 

an extensive battery of neurocognitive tests that measured performance in individual domains: attention, 

memory (verbal, visual, working), speed of information processing, and executive functions. The results 

confirmed findings reported by other authors: overall cognitive performance of siblings is poorer than 

that of control subjects; nevertheless, this weakening is less severe than the deficit observed in patients. 

Analysis confirmed a similarity of cognitive profiles between the patients and their siblings. Additional 

goal was to examine whether cognitive deficit can be linked to metabolic changes measured with proton 

magnetic spectroscopy in the main nodes of the salience network, i.e., ACC and AI. Our hypothesis was 

based on the triple network dysfunction that assumes the origin of cognitive deficit in the anti-correlation 

activity of this network. We found just a nonsignificant trend, an association of the NAA levels in the 

ACC and working memory. The study results confirmed that cognitive impairment is present in healthy 

relatives of patients with psychotic illness, thus meeting one of the basic characteristics of an 

endophenotype.  
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Úvod  
Oslabení kognitivních funkcí je jedním z jádrových příznaků schizofrenie  (Heinrichs & Zakzanis, 1998; 

Schaefer, Giangrande, Weinberger, & Dickinson, 2013) a patří mezi klíčové aspekty ovlivňující 

následující kvalitu života (Cruz et al., 2016). Neurokognitivní změny se objevují u většiny pacientů, 

nicméně liší se rozsahem a závažností postižení, od mírného poklesu ve výkonu až po hluboký 

kognitivní deficit podobný demenci (Seidman & Mirsky, 2017). Kognitivní deficit se může manifestovat 

v podobě globálního poklesu ve všech doménách (Keefe, Eesley, & Poe, 2005), ale i parciálním 

oslabením dílčích domén. Mezi statisticky nejvýznamnější zasažené domény patří rychlost zpracování 

informací, pozornost, pracovní paměť, verbální fluence, paměťové schopnost a exekutivní funkce (Bora, 

2015; Mesholam-Gately, Giuliano, Goff, Faraone, & Seidman, 2009). Kognitivní funkce se u pacientů 

se schizofrenií jeví jako kvalitativně zachovalé, ale ne zcela funkční ve smyslu snížení kvantity těchto 

procesů (Mohn & Torgalsboen, 2018). Kognitivní oslabení se u schizofrenie objevuje nezávisle na 

zeměpisné poloze (Schaefer et al., 2013), postihuje více muže (Mendrek & Mancini-Marie, 2016) a je 

závažnější při časnějším nástupu onemocnění (Rajji, Ismail, & Mulsant, 2009). Hloubka kognitivního 

deficitu může souviset se závažností negativních symptomů (Lewandowski, Cohen, & Ongur, 2011). 

Prozatím nebyla ale prokázána souvislost s pozitivní symptomatologií (Heydebrand et al., 2004) ani s 

délkou neléčené psychózy (Bora, Yalincetin, Akdede, & Alptekin, 2018). Mezi výsledky studií 

věnujících se zmapování kognitivního deficitu u schizofrenie stále panuje značná heterogenita 

reflektující přetrvávající nejasnosti ohledně jeho etiologie. Je velmi obtížné stanovit, jaké oslabení se 

objevuje jako primární a jaké jako sekundární v důsledku probíhajícího onemocnění (Doughty & Done, 

2009). Při první epizodě psychotického onemocnění je nejčastěji zachycen globálnímu pokles 

kognitivních funkcí s nejvíce zasaženou oblastí verbální paměti a rychlosti zpracování informací 

(Gonzalez-Blanch et al., 2010; McCleery et al., 2014; Mesholam-Gately et al., 2009). Zobrazovací 

nálezy u prvních epizod potvrzují sníženou funkční konektivitu v oblasti prefrontálního kortexu a 

snížený nebo zvýšený signál v oblasti temporálního laloku, jak při resting state, tak při plnění 

kognitivních úloh  (Mwansisya et al., 2017).  

Teorie vzniku kognitivního deficitu 
První hypotézy popisují schizofrenii jako neurodegenerativní onemocnění. Kognitivní deficit je dle této 

teorie důsledkem neuropatologických změn vyvolaných přítomností poruchy. Proti této myšlence jsou 

ovšem výsledky současných studií, které dokládají zlepšení kognitivních schopností v průběhu několika 

let po počátku onemocnění. V této souvislosti se tedy objevuje neurotoxická hypotéza, jež dává do 

souvislosti délku neléčené psychózy a hloubku kognitivního oslabení, a tím vysvětluje zlepšení v oblasti 

kognice při užívání adekvátní medikace. Nicméně ani tuto teorii současné meta-analýzy nepotvrzují 

(Bora et al., 2018). Objevují se tedy další názory pokoušející se objasnit vznik kognitivního deficitu u 

schizofrenie. Neurovývojový model předpokládá, že potíže se objevují již při rozvoji kognitivních 

schopností (např. vlivem oslabené maturace, migrace neuronů nebo jejich funkční specializací). Bora et 

al. (2018) tak předpokládá, že samo oslabení kognitivních schopností v průběhu vývoje jedince je 

rizikovým faktorem pro rozvoj schizofrenního onemocnění. Existují ale také teorie, které vysvětlují 

snížení kognitivních schopností v důsledku interference nástupu prvních příznaků psychózy a kritického 

období (adolescence, mladá dospělost) pro rozvoj vyšších kognitivních funkcí, jako je plánování, 

generalizace apod. V pubescenci a adolescenci totiž dochází k nadměrnému a progresivnímu 

synaptickému pruningu umožňujícímu mimo jiné asociativní myšlení (Thompson et al., 2001). Na 

druhou stranu Falkai et al. (2015) ve své přehledové práci shrnuje: na podkladě animální modelů a dat 

ze zobrazovacích studí od pacientů se schizofrenií se zdá, že rizikové genetické předpoklady společně 

se stresory z prostředí vedou k dlouhodobé dysfunkci a redukci schopnosti mozku regenerovat. To se 

projevuje sníženou funkcí oligodendrocytů, sníženou synaptogenezí a pravděpodobně i sníženou 
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neurogenezí.  Autor tak nakonec označuje schizofrenii za neurodegenerativní onemocnění. 

Neurobiologické nálezy u schizofrenie jsou tedy rozličné a zatím neukazují na jednoznačnou 

patofyziologii.  

Triple network dysfunction 

Základní zpracování informací je lokalizováno do jednotlivých oddělených kortikálních oblastí, zatímco 

komplexní funkce, jako kognitivní nebo afektivní procesy, jsou zpracovávány paralelně v rámci 

rozsáhlých neuronálních sítí (Bressler, 1995). Kortikální sítě náležící k určité kognitivní funkci jsou 

definovány za pomoci funkční magnetické rezonance, která umožňuje zobrazení funkčních vztahů 

jednotlivých mozkových oblastí v průběhu plnění specifického úkolu. Teorie neuronálních sítí (network 

paradigm) je důležitá pro pochopení složitosti kognitivních procesů. Výzkumy zaměřující se na 

kognitivní funkce se zpravidla věnují těmto třem kortikálním sítím: default mode network, central 

executive network (CEN) a salientní síť (salience network, SN). DMN je organizovaná síť mozkových 

oblastí zapojených do mozkové aktivity pozorovatelné v klidovém stavu. CEN je naopak aktivní 

v průběhu plnění kognitivních úkolů, což potvrzují studie s využitím funkční magnetické rezonance 

(Osaka et al., 2004). Tato síť zajišťuje zpracování informací v pracovní paměti a je nepostradatelná pro 

vyvozování závěrů v kontextu na cíl zaměřeného chování (Raichle et al., 2001). Studie s využitím 

funkční magnetické rezonance potvrdily existenci třetí nezávislé sítě, která zahrnuje insulu (In), přední 

cingulum (ACC) a subkortikální struktury (amygdala, substantia nigra, ventral tegmental area a 

thalamus), a která je odlišná od CEN a DMN (Seeley, 2019). Salientní síť tak pravděpodobně zodpovídá 

za antikorelační aktivitu mezi DMN a CEN (Sridharan, Levitin, & Menon, 2008), kdy každá z těchto 

sítí je aktivní při různých zdrojích stimulů. Jako centrální uzly salietní sítě bývají označovány anterior 

insula a přední kortex cinguly (Seeley, 2019).  Neurokognitivní oslabení v těchto oblastech je spojováno 

se sníženou schopností porozumět sociálním situacím a fungování ve vztazích (Baumgartner, 

Fischbacher, Feierabend, Lutz, & Fehr, 2009; Singer, Critchley, & Preuschoff, 2009). Narušená 

interakce mezi CEN a DMN může vysvětlit spojení mezi kognicí a sociálním fungováním. Dále 

v průběhu plnění kognitivních úkolů dochází ke zvýšení aktivace CEN a poklesu aktivace DMN (Menon 

& Uddin, 2010). Autoři (2010) předpokládají, že insula jako centrální hub SN přímo souvisí s 

pozorností, protože vytváří první flitr k odlišení podstatných a nepodstatných informací. V této 

souvislosti může narušení činnosti SN vést k zaplavení informacemi a zpomalení rychlosti informačního 

processingu. A na tomto podkladě se dále rozvíjí změny vnímání a myšlení, tak jak je známe u 

schizofrenie.  

Endofenotypy schizofrenie 

Jelikož ještě etiopatogeneze onemocnění rozvoje onemocnění není zcela známa, nelze ani stanovovat 

biomarkery, které by potvrzovaly přítomnost tohoto onemocnění. Je ale možné pátrat po endofenotypech 

v podobě různých biologických variací nasvědčujících přítomnosti zděděných rizikových znaků pro 

rozvoj onemocnění (Allen, Griss, Folley, Hawkins, & Pearlson, 2009). Endofenotyp onemocnění se 

vyznačuje tím, že se jedná o dědičný znak, který má prokázanou spojitost s onemocněním, neměl by být 

závislý na akutním stadiu onemocnění, v postižených rodinách by se měl vyskytovat společně s daným 

onemocněním a především by měl být přítomen u zdravých příbuzných pacienta významně více než ve 

všeobecné populaci (Gottesman & Gould, 2003). To jsou jakási základní kritéria pro posuzování 

endofenotypu daného onemocnění. Dále by měl mít endofenotyp blíže k příčinám než k následkům 

onemocnění nebo k jejím diagnostickým kritériím. S určitou pravděpodobností pak výskyt tohoto znaku 

může sloužit k predikci daného onemocnění. Míra vyjádření tohoto znaku by měla být spolehlivě 

měřitelná (Hosák, 2012). 
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Neurokognitivní změny 
Neurokognitivní změny lze vysledovat, jak u zdravých příbuzných pacientů s psychotickým 

onemocněním (Bora et al., 2014), tak i u skupiny osob v riziku rozvoje onemocnění (Chu et al., 2019). 

To přivádí současné vědce k hypotéze o kognitivním deficitu jako možném endofenotypu schizofrenie. 

Seidman et al. (2015) v rámci velkého konsorcia pro výzkum genetiky u schizofrenie (COGS) určuje 

pomocí faktorové analýzy dat získaných od pacientů a jejich zdravých sourozenců 5 faktorů, jako 

možných kognitivních endofenotypů: 1) epizodická paměť, 2) pracovní paměť, 3) bdělost/zaměřená 

pozornost (perceptual vigilance), 4) vizuální abstrakce a 5) inhibiční procesy. Longitudinální studie 

(Islam et al., 2018) potvrzuje pět stabilních kognitivních profilů u pacientů: závažné kognitivní oslabení, 

středně závažné, mírné, normální a výborný kognitivní výkon. Nejzasaženější oblasti kognitivního 

profilu u sourozenců jsou exekutivní schopnosti, rychlost zpracování informací a všeobecná inteligence 

(Cella, Hamid, Butt, & Wykes, 2015). Totožné výsledky autoři potvrzují i u ultra-high risk osob (UHR), 

tedy jedinců ve vysokém riziku rozvoje schizofrenie. Při porovnání těchto dvou skupin je oslabení IQ a 

premorbidního IQ u příbuzných robustnější než u UHR. Naopak UHR prokazují závažnější oslabení 

vizuoprostorové pracovní paměti než příbuzní pacientů se schizofrenií. Nejzávažnější oslabení 

kognitivních funkcí bylo pozorováno u jedinců, kde dochází k prolnutí těchto dvou faktorů, tedy je zde 

genetické riziko a současně přítomnost mírných známek psychotického onemocnění.  

Hypotézy a cíle práce 
Hlavním cílem předkládaného výzkumu bylo zmapování kognitivních funkcí u zdravých příbuzných 

(sourozenců) pacientů s psychotickým onemocněním. Vytvořením neurokognitivních profilů této 

skupiny a následně jejich porovnáním s výkonem pacientů s psychotickými onemocněním a zdravými 

kontrolami chceme objasnit, v jakých doménách vzniká primární oslabení a nastínit trajektorii 

kognitivního deficitu u schizofrenie. Detailní popis kognitivního deficitu a změn ve vzájemné 

provázanosti kognitivních domén bude dále nápomocný při výzkumu endofenotypů psychotických 

onemocnění. Dalším dílčím cílem předkládané studie je ozřejmit, zda deficity ve specifických doménách 

mají souvislost s metabolickými změnami v hlavních uzlech salientní sítě (tedy ACC a AI) dle teorie 

triple network dysfunction. Jako předpokládané domény primárního oslabení byly dle studia soudobé 

literatury vybrány: rychlost zpracování informací, pracovní paměť a exekutivní schopnosti. Výsledky 

této části mohou posílit závěry plynoucí z hlavní části, a sice určit primární oblast poškození a její další 

vývoj.  Celkově výsledky studie přispějí k hlubšímu porozumění neuropsychopatologických změn u 

schizofrenie. 

Hypotézy 
1) Výkon v kognitivních testech bude signifikantně horší u skupiny pacientů s psychotickým 

onemocněním než u zdravých kontrol. 

2) Výkon v kognitivních testech bude u příbuzných pacientů s psychotickým onemocněním 

v měřených kognitivních doménách horší než u zdravých kontrol. 

3) Výkon v kognitivních testech bude u příbuzných pacientů lepší než u pacientů s psychotickým 

onemocněním ve všech oblastech. 

4) U pacientů s psychotickým onemocněním budou patrné spektroskopické změny v oblasti insuly 

a předního cingulárního kortexu, které budou statisticky významně souviset s mírou 

kognitivního deficitu v oblastech rychlost zpracování informací, pracovní paměť a exekutivní 

funkce. 
5) U příbuzných pacientů s psychotickým onemocnění budou patrné spektroskopické změny v 

oblasti přední insuly a předního cingulárního kortexu, které budou statisticky významně 

souviset s mírou kognitivního narušení v oblastech rychlost zpracování informací, pracovní 

paměť a exekutivní funkce. 
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Výzkumný design  
Jednalo se o kohortovou studii, která byla realizována v Národním ústavu duševního zdraví, Klecany, 

Česká republika. Design studie byl schválen místní etickou komisí. Všichni zúčastnění vstoupili do 

studie dobrovolně a podepsali informovaný souhlas. Po vstupu do studie byla zjišťována základní 

demografická data (pohlaví, věk, počet let vzděláni, sociální status) a klinické údaje (zdravotní 

anamnéza, délka trvání onemocnění, medikace). Následně každý absolvoval pohovor se zaškoleným 

psychiatrem pro potvrzení diagnózy (pacienti) nebo k jejímu vyloučení (kontrolní skupiny a sourozenci). 

Dále proběhlo testování neuropsychologickými testy, měření v magnetické rezonancí a vyplňování 

dotazníkových metod. Každému účastníkovi byly v závěru sděleny výsledky testových metod a 

případně předána patřičná doporučení kognitivního tréninku.  

Kognitivní testování 

Neuropsychologické testování bylo prováděno školeným psychologem. Faktorové analýzy kognitivních 

funkcí u schizofrenie opakovaně ukazují deficit v šesti nebo sedmi doménách: pozornost, verbální, 

vizuální a pracovní paměť, rychlost zpracování informací, exekutivní funkce (řešení problému a 

abstrakce) (Nuechterlein et al., 2008). Testová baterie proto byla navržena tak, aby právě výkon v těchto 

doménách měřila alespoň dvěma testy. Pro hodnocení kognitivního výkonu jsme použili dle studia 

příslušné literatury základní neurokognitivní testy (Lezak et al., 2004; Preiss M., 2012) a vybrané dílčí 

testy z WAIS-III (Wechsler, 2010), jež jsme přiřadili k standardně užívaným kognitivním doménám 

(Harvey, 2019). Doménu exekutivních funkcí jsme na základě analýzy pilotních dat rozdělili na dvě 

podskupiny: abstrakce a řešení problému. Přehled domén je zobrazen na diagramu č1. Testy byly 

administrovány převážně metodou tužka-papír, část byla prováděna na počítači (WCST, Tower of 

London/ToL, Continuous Performance Test/CPT). Celková doba administrace neuropsychologických 

metod trvala max. 120 minut. 

Diagram č1: Přehled kognitivních domén 
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Spektroskopie 

Protonová MR spektroskopie (1H-MRS protokol) zahrnovala tři oblasti zájmu (VOI): ACC a symetrické 

oblasti pravé a levé In (obr. 3). Pro ACC byl VOI umístěn midsagitálně, anteriorně genu corporis callosi. 

VOI byl umístěn přesně na rostrálním okraji corpus callosum jako kolmá osa k AC-PC linii. Voxel pro 

In byl umístěn na operculum frontale. Anteriorní část voxelu byla zarovnána s anteriorním okrajem 

insuly. Snímky z magnetické rezonance byly použity pro lokalizaci spektroskopických VOI. 

 

Obr. 3: Umístění spektroskopických voxelů pro pravou a levou In (a,b,c) a ACC (d,e,f) 

 

Spektrální analýza byla provedena pomocí modelu lineární kombinační metody (LCModel). Pro 

výpočet metabolických koncentrací byla použita jako vnitřní standard voda.  LCModel ukázal 

koncentraci sloučenin cholinu (Cho), N-acetylaspartátu (NAA), celkového kreatinu, myo-inositolu, 

kyseliny gama-aminomáselné, glutamátu a glutaminu. Pilotní analýzy určily metabolity, které 

rozlišovaly mezi pacienty a zdravými kontrolami. Jednalo se o NAA a Cho, které byly použity 

předkládané studie jako markery morfologických změn v těchto oblastech 

Statistická analýza 

Kognitivní skóry 

Hrubý skór v kognitivních testech u každého subjektu byl převeden na standardní z-skór. Jako průměrná 

hodnota populace (průměr a směrodatná odchylka) byly použity výsledky testů od větší kontrolní 

skupiny zdravých dobrovolníků (N=114). Jednotlivé testy byly rozděleny do sedmi domén (viz diagram 

č.1). Hodnota každé domény byla spočítána jako kompozitní skór složený z průměrných hodnot testů 

tvořících danou doménu. U každé domény pro každou skupinu byly zobrazeny box ploty pro identifikaci 

odlehlých měřeni (outliers = vzdálenější o více než 1,5x mezikvartilový rozsah), jež posléze nebyly 

zahrnuty do komparativních výpočtů. 

Deskriptivní statistika a porovnání výzkumných skupin  

U ordinálních proměnných byl proveden test normality (Shapiro-Wilk test) a zobrazen histogram pro 

určení normálního rozložení souboru. V případě nenormálního rozložení byly použity neparametrické 

verze t-testů nebo ANOVY (např. Mann-Whitney test nebo Kruskal-Wallis test) pro porovnání rozdílů 

mezi skupinami. Výsledky vícečetných porovnání byly korigovány pomocí Bonferroniho korekce. 

Předpokládané vztahy mezi proměnnými byly ověřeny u nominálních dat kontingenční tabulkou a 

Cramerovým V, u ordinálních dat pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Analýza dat byla 

realizovaná s pomocí programu IBM SPSS Statistics 23. 
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Kognitivní subtypy u sourozenců 

Výzkumná skupina sourozenců byla dle svého kognitivního výkonu rozdělena do třech skupin dle Quee, 

Alizadeh, Aleman, van den Heuvel, and Investigators (2013). První skupinu tvořili sourozenci bez 

jakéhokoliv kognitivního deficitu, jejichž výkon byl srovnatelný s výkonem zdravých kontrol (označeni 

jako „bez obtíží“). Druhou skupinu („částečný deficit“) tvořili sourozenci s částečným kognitivním 

oslabením, tzn. výkon pouze v jedné kognitivní doméně se pohyboval o 1 směrodatnou odchylku pod 

průměrem. Sourozenci s globálním kognitivním deficitem (označeni jako „globální deficit“), tedy 

s výkonem u dvou a více domén pod průměrem, byli přiřazení do třetí skupiny. Pacienti byli také 

rozděleni do tří skupin podle své příbuznosti k sourozencům. Pokud měl pacient více jako jednoho 

sourozence zařazeného do studie, byl pro detailnější analýzu náhodně vybrán pouze jeden z nich. 

Výsledky 

Přehled dosažených výsledků  

Studijní soubor  

Celkem výzkumný soubor tvořilo 120 subjektů: 1) 33 sourozenců pacientů s psychotickým 

onemocněním. Jeden sourozenec musel být ze studie vyřazen kvůli propuknutí psychotického 

onemocnění krátce po vstupu do studie. Jeden zdravý sourozenec byl vyřazen, protože jeho příbuzný 

pacient odstoupil ze studie. Celkem je tedy zařazeno 31 sourozenců (průměrný věk 25 let, sd=7.55, 36% 

ženy), 2) 31 zdravých kontrol k sourozencům (průměrný věk 29, sd = 7,12, 36 % ženy), 3) 29 pacientů 

s první epizodou psychotického onemocnění (průměrný věk 27, sd.= 6,2; 45% ženy), 4) 29 subjektů 

tvořících jejich kontrolní skupinu (průměrný věk 27, sd.= 5,6 , 45 % ženy). U 27 pacientů je vždy zařazen 

jeden sourozenec, od 2 pacientů jsou zařazeni dva příbuzní zdraví sourozenci, proto celkový počet 29 

pacientů. Pro podrobnější analýzy profilů byl vždy náhodně vybrán pouze jeden sourozenec. Všichni 

pacienti měli diagnostikované onemocnění psychotického spektra naplňující kritéria MKN 10 

(paranoidní schizofrenie F20.0 N=18, akutní psychotická porucha F23.0 N=11).  

Skupiny se statisticky významně nelišily věkem (p= 0,975 pro sourozence a jejich zdravé kontroly; 

p=0,797 pro pacienty a jejich kontroly). Ve vzdělání se odlišovala skupina pacientů od kontrol 

(Cramerovo V=0,47, p=0,005). U kontrolní skupiny pro pacienty chybí zastoupení základní školy.  

Sourozenci se od své kontrolní skupiny ve vzdělání neodlišovali (Cramerovo V=0,137, p=0,761). 

Pro navazující část studie, tedy porovnání spektroskopických změn, byla použita data od 17 pacientů, 

17 kontrol a 17 sourozenců. Vyšetřeno bylo celkem dohromady 91 subjektů. Vyřazeno bylo 5 pacientů 

a 3 kontroly pro patologické nálezy na MRI, u 2 pacientů byla dodatečně zjištěna delší doba od 

propuknutí onemocnění než byla ve vstupních kritériích (delší než dva roky), 5 kontrol a 1 sourozenec 

neabsolvovali kognitivní testy, 1 kontrola byla vyřazena pro zjištění psychiatrické diagnózy a u 1 

kontroly byla zjištěna pozitivní rodinná anamnéza. Nakonec tedy byla použita data od 17 sourozenců, 

k ním bylo vybráno ze zbylého souboru náhodným výběrem 17 pacientů a 17 zdravých kontrol.   

Rozdíly mezi skupinami 

Výkon ve všech měřených doménách se u skupiny pacientů statisticky významně lišil od skupiny 

zdravých kontrol, konkrétně: vizuální paměť (F=3,98, p>0,00), verbální paměť (F=2,02, p>0,00), 

pracovní paměť (F=5,61, p>0,00), pozornost (F=2,22, p>0,00), rychlost zpracování informací (F=2,80, 

p>0,00), abstrakce (F=8,56, p>0,00) a řešení problému (F=15,85, p>0,00). Největší rozdíly mezi 

skupinami byly v doménách vizuální paměť a řešení problému. Výkon se u skupiny sourozenců 

statisticky významně lišil od výkonu zdravých kontrol pouze v doméně abstrakce (F=3,59, p>0,00). 

Největší rozdíly mezi skupinami byly v doménách abstrakce, pracovní a verbální paměť. Zřejmý trend 

u paměti nedosahuje statistické významnosti. Sourozenci oproti své kontrolní skupině podávali 
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statisticky nevýznamně lepší výkon v doméně vizuální paměť a pozornost. Pacienti a jejich sourozenci 

se statisticky lišili v doméně vizuální paměť a rychlost řešení problému ve prospěch sourozenců. 

V doménách verbální paměť, pracovní paměť a pozornost nebyl po aplikaci Bonferroniho korekce rozdíl 

statisticky významný. U domén abstrakce a řešení problému byl rozdíl mezi sourozenci a pacienty 

statisticky nevýznamný. Jak ukazuje graf č. 1, pacienti podávají nejnižší výkon ve všech měřených 

doménách. Na druhou stranu u zdravých kontrol se výkon ve všech doménách pohyboval v očekávaném 

pásmu průměru. Výkon v kognitivních testech u sourozenců se pohyboval mezi pacienty a zdravými 

kontrolami. Hodnoty kognitivních domén pro každou skupinu a jejich porovnání jsou v tabulce č. 1 a 2. 

Tabulka č. 1: Ověření hypotéz mezi skupinou pacienti a zdravé kontroly – průměrné hodnoty domén u 

obou skupiny a výsledky t-testu pro nezávislé soubory 

doména Pacienti Kontroly pacientů 
Rozdíly mezi 
skupinami 

Vizuální paměť,  
z-skór průměr (sd) 

-0,93 
(1,15) 

0,21 
(0,75) 

F=3,98 
p>0,001 

Verbální paměť,   
z-skór průměr (sd) 

-1,10 
(0,98) 

0,10 
(0,71) 

F=2,02 
p>0,001 

Pracovní paměť,  
 z-skór průměr (sd) 

-0,88 
(1,19) 

0,03 
(0,51) 

F=5,61 
p>0,001 

Pozornost,   
z-skór průměr (sd) 

-0,49 
(0,80) 

0,21 
(0,51) 

F=2,22 
p>0,001 

Zpracování informací, 
z-skór průměr (sd) 

-0,92 
(0,88) 

-0,01 
(0,60) 

F=2,80 
p>0,001 

Abstrakce,   
z-skór průměr (sd) 

-0,90 
(1,15) 

-0,03 
(0,72) 

F=8,56 
p>0,001 

Řešení problému,   
z-skór průměr (sd) 

-0,91 
(2,04) 

0,20 
(0,74) 

F=15,85 
p>0,001 

Bonferroniho korekce je 0,007 

Tabulka č. 2: Ověření hypotéz mezi skupinou sourozenci a zdravé kontroly – průměrné hodnoty domén 

u obou skupin a výsledky t-testu pro nezávislé soubory 

 

 

 

 

doména Sourozenci 
Kontroly 

sourozenců 
Rozdíly mezi 
skupinami 

Vizuální paměť,  
z-skór průměr (sd) 

-0,04 
(1,08) 

-0,34 
(1,16) 

F=0,83 
p=0,291 

Verbální paměť,   
z-skór průměr (sd) 

-0,50 
(0,69) 

-0,18 
(0,77) 

F=0,02 
p=0,083 

Pracovní paměť,   
z-skór průměr (sd) 

-0,29 
(0,76) 

0,03 
(0,64) 

F=0,65 
p=0,078 

Pozornost,  
z-skór průměr (sd) 

-0,26 
(0,77) 

-0,14 
(1,20) 

F=1,01 
p=0,699 

Zpracování informací,  
z-skór průměr (sd) 

-0,07 
(0,67) 

-0,13 
(0,61) 

F=0,84 
p=0,463 

Abstrakce,  
z-skór průměr (sd) 

-0,48 
(0,86) 

-0,14 
(0,95) 

F=3,59 
p=0,007 

Řešení problému,   
z-skór průměr (sd) 

-0,19 
(0,86) 

0,02 
(0,75) 

F=0,49 
p=0,409 
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Souvislost mezi úrovní kognitivních funkcí a rodinným stavem nebo zaměstnaností nemohla být 

ověřena, protože většina respondentů žije v rodině a je zaměstnaná nebo studuje. Ostatní skupiny 

obsahují příliš nízký počet subjektů. U pacientů jsme nezaznamenali statisticky významný vztah mezi 

výkonem v kognitivních testech a věkem prvních příznaků, délkou neléčené psychózy, 

chlorpromazinovým ekvivalentem a škálou PANSS. Z demografických údajů byla potvrzena středně 

silná korelace (Pearsonova korelace = 0,44) mezi délkou neléčené psychózy a pozitivními příznaky 

měřenými škálou PANSS. 

Graf č. 1 Kognitivní profily skupin pacienti, sourozenci a zdravé kontroly 

 

Výkon zdravých kontrol byl pro přehlednost zprůměrován a zobrazen jednou křivkou. 

Kognitivní subtypy u sourozenců 

Podrobnější analýza výkonu sourozenců pacientů je zobrazena v grafu č. 2 (a, b, c). Grafy zobrazují tři 

clustery kognitivních profilů sourozenců: bez obtíží, parciální deficit a globální deficit. K nim jsou 

přiřazeny dle příbuznosti jejich sourozenci. Výkon skupiny bez obtíží (N=10) se pohyboval jak u 

sourozenců, tak pacientů v pásmu průměru. Výkon druhé skupiny (N=11), tedy parciální deficit, se u 

sourozenců souhrnně stále nacházel v pásmu průměru. U pacientů nicméně výkon klesl k pásmu 

podprůměru v doménách: verbální paměť, rychlost zpracování informací a abstrakce. Ve třetí skupině, 

globální deficit (N=10) byl výkon sourozenců stále průměrný, kromě domény abstrakce, kde klesl 

k podprůměru. U pacientů byl výkon již ve všech doménách podprůměrný. Při celkovém porovnání byla 

zjištěna pozitivní korelace mezi výkonem sourozenců a pacientů v doméně verbální paměti (Pearsonova 

korelace =0,407, p=0,23). Korelace výkonu v jednotlivých podskupinách nemohla být provedena kvůli 

nízkému počtu subjektů v jednotlivých klastrech. Příslušnost pacientů ke skupině pozitivně korelovala 

s přítomností negativních příznaků měřených škálou PANSS (Pearsonova korelace =0,485, p=0,012), 

tzn. čím horší byl deficit, tím vyššího skóru bylo dosaženo v subškále negativních příznaků PANSS.     
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Graf. č. 2a: Kognitivní profil sourozenců a pacientů bez obtíží 

 

Graf č.2b: Kognitivní profil sourozenců a pacientů s částečným deficitem 

 

 

 

Graf č.2c: Kognitivní profil sourozenců a pacientů s globálním deficitem 
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Spektroskopie  

Skupina pacientů se od zdravých kontrol statisticky významně nelišila v žádných z provedených měření. 

Zřejmý je trend v hodnotě NAA v oblasti ACC (F=1.1; sig>0.05), který nicméně přestává být statisticky 

významný po Bonferroniho korekci. Skupina sourozenců a zdravých kontrol se od sebe statisticky 

významně nelišila v žádné z měřených oblastí, podobně jako skupina sourozenců a pacientů. Byl 

nalezen středně silný vztah (Pearsonova korelace=0,623, p>0,00) mezi celkovým výkonem v pracovní 

pamětí a NAA v oblasti ACC. Při rozdělení do jednotlivých skupin se ale statistická významnost vytrácí.  

Diskuse 
V předkládané studii jsme se zaměřili na verifikaci kognitivního deficitu jako endofenotypu 

psychotického onemocnění. Porovnávali jsme výkon v neuropsychologických testech pokrývajících 

několik kognitivních domén u pacientů s psychotickým onemocněním s jejich sourozenci a zdravými 

kontrolami. Dílčím cílem studie je zkoumat, zda deficity ve specifických doménách mají souvislost 

s metabolickými změnami v hlavních uzlech salientní sítě (tedy ACC a In). Naše data potvrzují 

očekávané výsledky, a sice že výkon pacientů se ve všech měřených doménách statisticky významně 

lišil od výkonu podávaného zdravými kontrolami. Je tedy potvrzena první hypotéza. U skupiny 

sourozenců jsme potvrdili statisticky významnou odlišnost od kontrolní skupiny v doméně abstrakce. 

Dále ve shodě s jinými autory (Islam et al., 2018; Quee et al., 2013)  naše výsledky nejen při grafickém 

zobrazení ukazují, že výkon sourozenců pacientů je nižší než u zdravých kontrol (platí pro obě kontrolní 

skupiny). Ale zároveň nedosahuje takového oslabení, jaké pozorujeme u pacientů s psychotickým 

onemocněním. Potvrdili jsme tedy první stanovenou hypotézu. Druhá hypotéza byla potvrzena pouze 

částečně. Výkon ve všech doménách byl u sourozenců lepší než u pacientů. Nicméně při statistickém 

porovnání se domény abstrakce a řešení problému od sebe významně nelišily. V ostatních měřených 

doménách byli statisticky významně lepší sourozenci. Je nutné ovšem dodat, že skupiny pacientů a jejich 

sourozenců nejsou vyvážené dle věku a dosaženého vzdělání, což může hrát svoji roli při porovnávání 

výsledků kognitivních testů (Wahlin, MacDonald, deFrias, Nilsson, & Dixon, 2006). Spektroskopická 

data z oblasti předního cingula a insuly nepotvrzují existenci rozdílů mezi skupinami. Rozdílný trend je 

patrný u skupiny pacientů a zdravých kontrol v NAA v oblasti předního cingula. Statisticky významný 

rozdíl se ale ztrácí po provedení Bonferoniho korekce pro vícečetná porovnávání. Středně silná korelace 

v celém souboru byla potvrzena mezi výkonem v pracovní paměti a hodnotou NAA v oblasti ACC. Při 

rozdělení souboru na skupiny pacientů a sourozenců se ale korelace neprokázala.  

Výsledky naší studie jsou ve shodě s jinými soudobými výzkumy, které potvrzují nejen oslabení 

kognitivního výkonu u sourozenců, ale také podobnost kognitivního profilu (Islam et al., 2018). Quee 

et al. (2013) roztřídili profily sourozenců pomocí hierarchické klastrové analýzy a identifikovali tři 

kognitivní klastry mezi sourozenci (normální, smíšený a narušený profil). Následně přiřadili 

k sourozencům výkon pacientů. Čím horší byl kognitivní výkon sourozenců, tím více korespondoval 

s výkonem pacientů. Podobně i v naší studii se jednotlivé podtypy nelišily pouze mírou oslabení, ale 

také různými kognitivními profily. Náš soubor sourozenců jsme podobně jako v jiných studiích rozdělili 

do tří skupin. První tvoří sourozenci bez obtíží, tzn. ani v jedné z domén se výkon nepohybuje v pásmu 

pod jednou směrodatnou odchylkou. A stejně tak výkon jejich příbuzných pacientů je podobný normě a 

pohybuje se v pásmu průměru. Druhou skupinu tvoří sourozenci s částečným oslabením, kdy pouze 

v jedné z domén výkon klesá pod jednu směrodatnou odchylku a nachází se tak v pásmu podprůměru. 

U sourozenců byla nejčastěji zasažena doména verbální paměti, poté exekutiva (abstrakce a řešení 

problému). Kognitivní profily jsou si i v této skupině podobné. Rovněž u pacientů byla nejvíce zasažena 

verbální paměť a exekutiva. Ale na rozdíl od sourozenců u pacientů pozorujeme v této skupině oslabení 

také rychlosti zpracování informací. Je ke zvážení, zda oslabení této domény se  je již důsledkem plné 

rozvinutého onemocnění nebo souvisí s užívanou medikací. Poslední skupinu tvoří sourozenci 
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s kognitivním deficitem, u nichž klesá výkon pod jednu směrodatnou odchylku ve dvou a více 

doménách. Zde je oslabení nejvíce heterogenní a zasaženy jsou všechny domény, nejčastěji však 

abstrakce, pracovní paměť a rychlost řešení problému. Výkon u jejich příbuzných pacientů je ze všech 

porovnávaných skupin nejvíce oslaben. Ve všech měřených doménách se pohyboval v pásmu 

podprůměru, v paměťových doménách (vizuální, verbální a pracovní) a rychlosti zpracování informací 

se nacházel pod 1,5 směrodatnou odchylkou. Někteří autoři spojují odlišnosti kognitivních profilů 

s predikcí průběhu onemocnění (van Os et al., 2019), závažností klinických příznaků (Putnam & Harvey, 

2000), strukturálních změn mozku (Geisler et al., 2015), odpovědí na léčbu (Gilbert et al., 2014) a 

schopností navrátit se do běžného života (Fu, Czajkowski, Rund, & Torgalsbøen, 2017). Významnou 

prediktivní roli hrají zejména rychlost zpracování, pozornost a verbální paměť (Bosia et al., 2019). Na 

druhou stranu, i když můžeme vysledovat některé podobnosti napříč skupinami, jako je oslabení 

verbální paměti nebo exekutivních schopností, kognitivní profil vykazuje malou specificitu. Meta-

analýza (Bora et al., 2014) shrnuje, že geneticky jsou přenášeny spíše obecné geny pro kognitivní deficit 

než specifický neurokognitivní korelát schizofrenie. 

Výsledky studie nachází statisticky významný rozdíl mezi sourozenci a zdravými kontrolami v doméně 

abstrakce. Jedná se o originální nález. Předchozí studie jako například Cannon et al. (1994) sice nachází 

odlišnosti v doméně abstrakce, ta je ale měřena jinými testy (Wisconsin Card Sorting Test, Stroop color 

word test, Trail making test), které spíše hodnotí úroveň schopnosti řešení problému jako součást 

exekutivních funkcí. Abstraktní schopnosti jsou potřebné pro plnění úloh zaměřujících se na teorii mysli 

nebo sociální vnímání, jež jsou též popisovány jako deficitní oblasti u pacientů se schizofrenií (Cella, 

Hamid, Butt, & Wykes, 2015) a jejich příbuzných (van Neerven, Bos, & van Haren, 2021). Na podkladě 

deficitu v oblasti teorie mysli je negativní symptomatologie interpretována v souvislosti s nedostatečnou 

schopností rozeznávat emoce a pozitivní symptomatologie naproti tomu spíše souvisí s vyšším 

výskytem interpretačních chyb v interpersonálních situacích (Peyroux et al., 2019). Langdon and 

Coltheart (1999) v této souvislosti popisují existenci specifického kognitivního modulu zajišťujícího 

schopnost skenování a manipulace se symbolickými reprezentacemi, který je součástí procesů teorie 

mysli (neboli mentalizace) a který je dle autorů oslaben u pacientů se schizofrenií. Jejich studijní 

materiál byl velmi podobný subtestu z WAIS-III řazení obrázků, též použitého v naší studii. Teorie 

mysli (Theory of Mind, ToM) je schopnost přisuzovat ostatním jejich duševní stavy (přesvědčení, 

záměry, myšlenky, přání, emoce) a na jejich základě porozumět a predikovat chování druhých (Bora, 

2017). Výzkumy opakovaně prokazují oslabení ToM u schizofrenie (Bora & Pantelis, 2013; Corcoran, 

Mercer, & Frith, 1995), konkrétně se jedná např. o rozpoznávání obličejů, hlasu, mentalizace nebo 

rozpoznání a zpracování emocí (Green, Horan, & Lee, 2015; Savla, Vella, Armstrong, Penn, & 

Twamley, 2013) . Oslabení ToM je potvrzeno i u příbuzných, a tak jej někteří autoři zahrnují mezi 

možné endofenotypy (Tikka, Singh, & Tikka, 2020). Abychom pochopili a dokázali predikovat chování 

druhých, musíme být schopni správně analyzovat a zobecňovat zkušenosti dle nám dostupných 

sociálních klíčů. Právě tento proces je nazýván mentalizací (Green et al., 2015). Abstrakci lze definovat 

jako proces formulování všeobecných závěrů abstrahováním společných vlastností dané instance 

(Packwood, Hodgetts, & Tremblay, 2011). Je tedy zřejmé, že mentalizace i abstrakce sdílí podobné 

procesy. Můžeme tedy předpokládat, že specifická kognitivní doména nezbytná pro mentalizaci popsaná 

Langdon and Coltheart (1999) je právě abstrakce, která by tak mohla být pojítkem mezi neurokognicí a 

sociální kognicí. Což ostatně potvrzují i současné studie hledající spojitost mezi těmito dvěma oblastmi 

(Thibaudeau, Achim, Parent, Turcotte, & Cellard, 2020). Alternativní vysvětlení rozdílů v abstrakci 

mezi sourozenci a zdravými kontrolami je spojeno s kognitivním jevem nazývaným „jumping to 

conclusion (JTC)“, kdy člověk usuzuje na něco nebo se rozhoduje, aniž by měl k dispozici dostatek 

potřebných informací. JTC je typicky měřeno „pokusem s korálky“. Představme si dvě sklenice, které 

obsahují modré a červené korálky. Sklenice A obsahuje 85 červených korálků a 15 modrých. Sklenice 
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B obsahuje korálky v opačném poměru. Sklenice jsou nám následně schovány a začíná vytahování 

korálků. Po každém vytažení se musí subjekt rozhodnout, zda už dokáže určit zdroj (sklenice A nebo 

B), či zda má dojít k dalšímu losování. Pacienti s psychotickým onemocněním vykazují stabilní tendenci 

k nižší potřebě důkazů (vytažených korálků) než zdravé kontroly (Andreou et al., 2018), což může 

souviset s vyšším paranoidním nastavením a upevňováním bludné produkce. Důležité je, že tento jev 

nesouvisí s deficity v motivaci  (Moutoussis, Bentall, El-Deredy, & Dayan, 2011), impulzivitou 

(Speechley, Whitman, & Woodward, 2010), nebo inteligencí (van der Leer, Hartig, Goldmanis, & 

McKay, 2015).  Současný výzkum potvrzuje spojitost mezi genetickými faktory přispívajícími k riziku 

rozvoje schizofrenie a tímto jevem nejen u pacientů, ale i jejich sourozenců (van Os et al., 2020). I 

v tomto případě tak lze předpokládat, že oslabení abstrakce může mít souvislost s tímto kognitivním 

jevem. Bližší propojení jsou zatím ale neprobádanou oblastí. Nicméně v této chvíli můžeme uvažovat o 

abstrakci jako o styčném bodu sociálních a kognitivních dysfunkcí u schizofrenie. 

Dílčím cílem výzkumu bylo ověření neurobiologických korelátů souvisejících s kognitivním deficitem 

u schizofrenie v souvislosti s teorií triple network dysfunction. Porovnáním údajů získaných z MR 

spektroskopie jsme nalezli trend v hladině NAA v oblasti ACC mezi pacienty se schizofrenií a zdravými 

kontrolami, které nicméně nejsou statisticky významné po Bonfenrroniho korekci. Hypotéza č. 4 a 5 

tedy nebyla potvrzena. Současně byly nalezeny středně silné statisticky významné korelace mezi 

kognitivní doménou pracovní paměť a NAA v oblasti ACC. Tento nález potvrzují i další zobrazovací 

studie, jež nachází sníženou aktivitu ACC u pacientů se schizofrenií při aktivaci paměťových procesů 

(Andreasen et al., 1996; Mazgaj et al., 2016). Potvrzení této souvislosti by svědčilo pro úvahu vztahující 

se k pracovní pamětí jako specifickému endofenotypu schizofrenie (Toulopoulou et al., 2007; García-

Laredo, 2018). Pracovní paměť úzce souvisí s filtrací příchozích informací, např. v rámci kontrolně 

inhibičních procesů, které bývají lokalizovány právě v této oblasti (Swick & Jovanovic, 2002). Deficity 

v této oblasti, jako uvádíme v teoretické části, mohou přispívat k zahlcení informacemi a ke zpomalení 

rychlosti zpracování informací. Pro možný endofenotyp dále svědčí nejen abnormální aktivita ACC, 

která je detekovatelná i v časných stadiích schizofrenie (Kaur et al., 2019), ale také menší objem ACC 

u příbuzných pacientů se schizofrenií (Ohi et al., 2017).  

 Závěr 
Výsledky studie potvrzují přítomnost kognitivního oslabení u sourozenců pacientů se schizofrenií oproti 

výkonu zdravých kontrol. Toto oslabení nicméně nedosahuje takové hloubky jako u plně rozvinutého 

onemocnění. V souladu se soudobými výzkumy tak výkon sourozenců nalézáme mezi zdravými 

kontrolami a pacienty. Statisticky významný rozdíl mezi sourozenci a kontrolní skupinou byl potvrzen 

v kognitivní doméně abstrakce. Lze předpokládat souvislost oslabení této domény s deficity vztaženými 

k theory of mind nebo k jumping to conclusions. Detailnější analýzou kognitivních profilů sourozenců 

byly popsány tři subtypy, které svou podobou a mírou oslabení korespondují s výkonem pacientů. 

Z oslabení některých domén tak lze vyvozovat trajektorii celého kognitivního profilu,  budoucí výzkum 

by se měl zaměřit na možnost predikce funkčních schopností souvisejících se začleněním do běžného 

fungování podle jednotlivých subtypů. Nepotvrdili jsme souvislost mezi neurokognitivním oslabením 

a neurobiologickými koreláty měřenými pomocí protonové magnetické spektroskopie v oblasti ACC a 

insuly napříč skupinami. Nicméně jsme zaznamenali pozitivní trend mezi výkonem v oblasti pracovní 

paměti a koncentrací NAA v oblasti ACC. Naznačen je i rozdíl mezi pacienty a kontrolami v NAA a 

v oblasti ACC, který ale nedosahuje statistické významnosti při provedení korekce pro vícečetná 

porovnávání.  Výsledky studie přináší robustní data potvrzující kognitivní deficit jako endofentyp 

schizofrenie. Prokázali jsme přítomnost mírného kognitivního oslabení u zdravých příbuzných pacientů, 

čímž jsou naplněna dvě základní kritéria, a sice přítomnost endofentypu v zasažených rodinách a jeho 

kosegregace.  
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