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                                            Souhrn  
 
 

V domí p edstavuje projev aktivit mozku, které zahrnují jednotný, 
integra ní a m nlivý proces, odrážející vazbu mezi rozdílnými modali-
tami základních informa ních a subjektivních komponent. Podle 
sou asného výzkumu hrají zm ny v domí a sebeuv dom ní význam-
nou roli v patofyziologii schizofrenie a asto zahrnují zvýšenou aktivaci 
hypothalamo-hypofyzární osy. Studie poukazují na to, že proces po-
ruchy uv dom ní a dezintegrace v domí u schizofrenie spolu 
pravd podobn  mohou souviset a být zp sobeny obdobnými zm nami 
na úrovni mozku, které pak mohou být vysv tleny r znými stupni 
narušení konektivity a zpracování informací, což negativn  ovliv uje 
b žný vzorec synchronní aktivity tvo ící adaptivní integra ní funkce 
v domí. S ohledem na tento kontext je ú elem teoretické ásti diserta ní 
práce popsat základní neurobiologické mechanismy provázející 
integra ní procesy v mozku spolu s komplementární duševní aktivitou 
zahrnující sebeuv dom ní a náhled, které odrážejí návzájem propojené 
procesy psychiky a mozkové aktivity, což implikuje p ímý efekt psy-
choterapie a dalších metakognitivních aktivit na funkci mozku.  

První ást empirického výzkumu zkoumá konceptuální dezorganiza-
ci a její d ležitou roli v patofyziologii schizofrenie. Podle sou asného 
výzkumu mohou být epizody první psychózy úzce spojeny se stre-
sovými událostmi, které mohou souviset se senzitizací a specifickými 
neuroendokrinními zm nami. V tomto kontextu jsme zkoumali souvis-
lost mezi symptomy dezorganizace, disociativními a somatoformními 
symptomy a dalšími p íznaky souvisejícími se stresem, které zahrnují 
hladiny kortizolu ve vlasech u dosp lých mladých žen s první psycho-
tickou epizodou.  

Metodika: V rámci klinické studie jsme vyšet ili 50 hospitalizovaných 
pacientek, mladých žen s prvozáchytem psychózy. Hodnotili jsme 
p íznaky dezorganizace a  pozitivní a negativní symptomy schizofrenie 
(PANSS), stres a disociaci (TSC-40, DES, SDQ-20), symptomy podobné 
komplexním parciálním záchvat m (CPSI), p íznaky deprese a úzkosti 
(BDI-II, SAS) a kortizol ve vlasech. 

Výsledky: Data ukazují, že u pacient  s prvozáchytem psychózy 
p íznaky dezorganizace signifikantn  negativn  korelují s úzkostí, dis-
ociací, symptomy podobnými komplexním parciálním záchvat m a 
hladinou kortizolu ve vlasech.  

Záv r: Výsledky této studie poukazují na to, že pacienti 
s prvozáchytem psychózy mohou být rozd leni podle klinických 
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p íznak  do dvou podskupin. První, s vysokou hodnotou dezorgani-
zace a druhá s vysokou hodnotou disociace a symptom  podobným 
kompelxním parciálním záchvat m, což m že mít významný klinický 
dopad pro lé bu pacient  s psychotickým onemocn ním.  

Ve druhé ásti empirického výzkumu jsme navázali na studie, které 
ukazují d ležitou roli narušení sebeuv dom ní a v domého prožitku 
u patofyziologie schizofrenie, což také asto zahrnuje zvýšenou aktivaci 
hypothalamo-hypofyzání osy. Hodnotili jsme vztah mezi náhledem a 
kortizolem ve vlasech u mladých žen na po átku první psychotické epi-
zody. 

Metodika: V rámci klinické studie jsme vyšet ili 45 mladých žen 
s první epizodou psychózy. Hodnotili jsme psychopatologii schizofre-
nie (PANSS), náhled (BCIS), depresi a úzkost (BDI-II, SAS) a hladinu 
kortizolu ve vlasech.   

Výsledky: Výsledky ukazují, že pozitivní symptomy m ené PANSS 
negativn  korelují s kompozitním indexem náhledu. A dále, že náhled 
ve složce sebereflexe vykazuje signifikantní pozitivní vztah s hladinou 
kortizolu ve vlasech.  

Záv r: Studie p ináší nové výsledky poukazující na to, že zvýšená 
hladina kortizolu pozitivn  koreluje s prožitkem sebereflexe u pacient  
s první epizodou psychózy. Tyto výsledky jsou ve shod  s nálezy, že 
proces sebereflexe m že vést k anticipa nímu stresu, který m že být 
doprovázen zvýšeným kortizolem. Tento nález je ve shod  s d kazy, že 
pozitivní coping (eustres) souvisí se zvýšenou odpov dí kortizolu 
na dob e zvládnutý stres, který m že pozitivn  ovlivnit psychobiolo-
gickou odolnost.  

 
 


