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Схизофренија
 Психотични ментални 

поремећај

 Карактерише је широк 
спектар менталних симптома, 
који обухватају комплетну који обухватају комплетну 
личност, мишљење, емоције 
и понашање

 Хроничан ток 

 Дезинтеграција и 
дезорганизација личности



Схизофренија као клинички ентитет
- историјат

 1869. године Емил Крепелин: 
– psychosis maniaco - depressiva
– dementio praecox

Крепелин: јединствени "морбогени процес"Крепелин: јединствени "морбогени процес"

 1911. године Eуген Блојлер: назив 
схизофренија(schizein - расцеп, phrenos - душa)

Блојлер: група болести са сличном клиничком 
сликом



Епидемиологија

Jавља се у 1% опште популације

Убраја се у десет водећих узрока 
инвалидности у свету инвалидности у свету 

Између 15 и 44 година старости,  у периоду 
када се очекује највећи лични развој и 
продуктивност појединца

Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење схизофреније, 
Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе, 

Министарство здравља Републике Србије, Београд, 2013.



Повећан ризик од схизофреније:
 Повезан са следећим срединским факторима:

– Компликована трудноћа, порођај и неонатални период 

– Одложено успостављање хода и тешкоће у неуролошком 
развоју 

– Неадекватни рани социјални контакти и поремећаји 
понашања у детињству понашања у детињству 

– Вирусна инфекција мајке у трудноћи и рођење у зимском 
периоду 

– Степен урбанизације 

 Неуроразвојне теорије

 Хипотеза два удара



Мултифакторска етиопатогенеза 
схизофреније

Теорије:

 психосоцијалне 
 генетске
 биохемијске и неуротрансмитерске биохемијске и неуротрансмитерске
 неуропатолошке
 поремећај неуралних кругова, можданог 

метаболизма и електрофизиологије мозга
 неуроендокринолошке 
 имунски систем



 Допаминска хипотеза: симптоми схизофреније су последица 
функционалне хиперактивности допаминског система



Акутна психотична епизода
- позитивни синдром

Халуцинације

Сумануте идеје прогањањаСумануте идеје прогањања

Социјална депривација

Пад радне ефикасности и погрешно тумачење 
социјалних односа (суманутост односа)



Акутна психотична епизода
- изглед и понашање

Изглед од обичног па до крајње упадљивог

Неадекватност у друштву, неспретност, заокупљеност 
сопственим мислима, повученост и чудноватост:

 сами са собом и смеју се, без јасног разлога сами са собом и смеју се, без јасног разлога 

изгледају збуњено и уплашено због онога што им се 
дешава

немирни, бучни, агресивни и све то могу испољити 
изненада и неочекивано

повлаче се из друштва, осамљују, дуге временске периоде 
проводе лежећи непомично, видљиво задубљени у своје 
мисли и садржаје које их преплављују



Акутна психотична епизода
- халуцинације

Најчешће халуцинације су акустичне, у облику 
„гласова“: 

императивни (наредбодавни) 

наметнутинаметнути

коментаришу поступке пацијента

два или више

Могу се јавити тактилне, олфактивне и телесне 
халуцинације и најчешће се њихово постојање 
тумачи суманутостима

Осећање екстремног страха и анксиозности



Акутна психотична епизода
- расположење

Измене се манифестују на три начина:

промене расположења у којима доминирају депресија, промене расположења у којима доминирају депресија, 
анкисозност, раздражљивост или еуфорија

 заравњење афекта (отупљење, нивелација), као губитак 
испољавања фине модулације расположења

неадекватност афекта кроз психопатолошке феномене 
паратимија и парамимија, односе се на дисоцијацију 
емоција и мишљења, односно емоција и мимике



Акутна психотична епизода
- говор и мишљење

 Обично постоји поремећај мишљења по форми: блок мисли 
(престанак формирања мисли), до потпуно неповезаног 
мишљења и говора услед губитка асоцијација („салате од речи“)

 Нејасни, неразумљиви и са терминима који немају адекватно 
значење

 Због немогућности схватања апстрактних идеја, оболели се 
служе конкретним мишљењем 

 Поремећаји мишљења по садржају се односе на појаву 
суманутости на бази халуцинаторног механизма настанка:
 идеје прогањања, односа, контроле мисли и понашања

 суманутости о наметању мисли или пак „емитовању“ мисли 

 Мишљење схизофрених карактерише идео-афективна 
дисоцијација



Поремећаји воље

Хипобулија: недостатак енергије и иницијативе, 
запостављање личне хигијене и хигијене простора у 
коме борави

Кататони феномени: Кататони феномени: 

– „психички јастук“

– „воштана савитљивост“ (flexibilitas cerea)

– кататони ступор: одсуство комуникације са спољним 
светом, прекид узимања хране

– кататона помама: узбуђење, када руши све пред собом и 
испољава висок ниво агресивности - ургентно стање у 
психијатрији



Когнитивне измене у схизофренији

Пад или умањење сазнајних функција

 Оштећене егзекутивних функција, опажања и  Оштећене егзекутивних функција, опажања и 
памћења

Смањен је и увид у сопствено стање 



Схизофрени синдром према Блојлеру

 "Синдром 4А":

1. поремећај Асоцијација

2. поремећај Афективитета2. поремећај Афективитета

3. Амбиваленција

4. Аутизам



Димензије схизофреније
- Ненси Андреасен

• халуцинације
• сумануте идеје

• дезорганизован 
говор

• дезорганизовано 

• алогија
• афективна 

заравњеност

• губитак              
“его- граница”

позитивна 
димензија

• дезорганизовано 
понашање

• неусклађеност 
афекта

дезорганизована 
димензија

заравњеност
• одсуство спонтане 

вољне активности
• поремећаји пажње

негативна 
димензија+ -*



Стубови третмана схизофреније
- БИОПСИХОСОЦИЈАЛНИ МОДЕЛ

Лекови (атипични антипсихотици) да се 
купирају симптоми и превенира релапс

Психосоцијалне интервенције да се пацијенту и 
породици помогне у савладавању менталног породици помогне у савладавању менталног 
проблема

Рехабилитација помаже пацијенту да се 
реинтегрише и поново радно ангажује

Индивидуални приступ
Rossler W. Schizophrenia – Current Science and Clinical Practice, WPA, 2015



Клинички ток схизофреније

преморбидна 
личност

психотична 
епизода

(прва и/или 
поновљена)

- ремисија

- опоравак

продромални 
стадијум

хронична фаза



Продромални стадијум
 Промене у афекту:

– анксиозност, раздражљивост, 
депресија

 Промене у когницији:

– тешкоће концентрације и памћења

 Промене у мишљењу:

– интензивна и изненадна преокупација 
новим идејама (често необичног, 
чудног садржаја), сумњичавост, 
неповерљивост

 Опште промене

– поремећај спавања и губитак енергије

 Друштвено повлачење и пад 
ефикасности и интересовања у 
уобичајеним дневним активностима

Нађа М. Рано откривање и третман психоза, 2011



Критеријуми за постављање 
дијагнозе схизофреније

Дефинисање поузданих дијагностичких 
критеријума:

– Међународна класификација болести, 10. ревизија (МКБ-
10), 1992. година 

– Дијагностички и статистички приручник, 5. ревизија – Дијагностички и статистички приручник, 5. ревизија 
(Diagnostic and Statistical Manual, 5th Edition- DSM- 5), 
2013. година

 Заснива се на циљаном и структуираном 
психијатријском разговору с болесником и 
члановима његове породице 



МКБ- 10: F20 Схизофренија

За дијагнозу је потребан

1 врло јасан симптом 

(или 2 ако су мање јасни) 

из група од a) до d): 

a) ехо феномени

b) сумануте идеје о утицају 

c) халуцинаторни гласови 

d) сумануте идеје које су непримерене

или да симптоми из бар две 
групе означених под e) до 
i) буду јасно изражени у 
периоду од месец дана 
или дуже:

e) халуцинације било којег модалитета, 
уз пролазне или полууобличене 
сумануте идеје, без јасног 
афективног садржаја, или ако се 
упорно јављају 

f) поремећаји мишљења по форми

g) кататони феномени 

h) "негативни" симптоми 

i) промена личног понашања



Параноидна схизофренија (F20.0)

 Најчешћи тип схизофреније
 Почиње између тридесете и четрдесете године живота
 Клиничком сликом доминирају поремећаји мишљења по 

садржају, у виду несистематизованих суманутих идеја:
– прогањања
– односа – односа 
– величине

 Халуцинације: слушне, али и ценестетске, олфактивне и 
густативне и углавном прате садржаје суманутих идеја

 Обољење има ремитирајући карактер и релативно благ, 
али ипак прогресивни ток, тако да фасада личности остаје 
дуго очувана

 Лечење је углавном прогностички добро



Хебефрена схизофренија (F20.1)
(hebos- дечко, phrenos- душа) 

 Обично почиње у пубертету или раној адолесценцији, најкасније 
до 25. године живота, болест има прогредирајући ток и брзо 
доводи до дезинтеграције и пропадања личности

 Изражена је регресија са дезинхибираним и неорганизованим 
понашањем, због чега се назива и дезорганизовани тип 
схизофренијесхизофреније

 Јављају се:

– поремећаји мишљења, како по садржају тако и по форми

– халуцинације и сумануте идеје, које су дезорганизоване и 
бизарне

 Понашање је крајње упадљиво, детињасто, неодговорно, обесно, 
манировано, постоји склоност ка неумесним шалама и 
преокупација филозофским темама 



Кататона схизофренија (F20.2)

 Почиње између двадесете и тридесете године живота, нагло

 Кататони феномени доминантни

 Све се ређе јавља на нашим просторима, честа је у Африци 
и Азији, а има ремитирајући ток

 Фазе стабилизације, односно ремисије, по правилу су добре, 
па је и прогноза релативно повољна



Постсхизофрена депресија (F20.4)

Позитивни и негативни симптоми се одржавају, али 
нису више доминантни

Депресивно расположење је то које доминира 
клиничком сликом

Висок ризик од самоубиства



Резидуална схизофренија (F20.5)

 Резидуе: ублажени схизофрени симптоми, који су у оквиру 
хроничног стадијума развоја схизофреније изгубили 
интезитет клиничког испољавања

 Халуцинације и сумануте идеје не утичу значајно на  Халуцинације и сумануте идеје не утичу значајно на 
понашање и комуникацију са околином, јер се емоционално 
реаговање на њих одликује осиромашењем афективне сфере

 Понашање је упадљиво за околину, али је битније не ремети 
и зато је толерисано у друштву



Једноставна схизофренија (F20.6)

 Постепен, подмукао почетак, у периоду адолесценције

 Прогресивног је тока и доводи до осиромашења и 
пропадања (опустошења) личности, због чега се сматра 
једним од најтежих облика схизофреније

 Клиничком сликом доминирају негативни симптоми,  Клиничком сликом доминирају негативни симптоми, 
позитивни се јављују, али нису изражени

 Прогресија болести врло брзо доводи до афективне тупости 
и атимије (нивелисан афект), до губитка виталних 
динамизама, односно развија се атимохормични синдром, 
који је за овај облик схизофреније најкарактеристичнији

 Пацијент се повлачи од спољњег света, не остварујући 
комуникацију ни са својим најближим



Друга схизофренија (F20.8)
 Овај облик схизофреније односи се на тзв. „ценестопатску 

схизофренију“, коју карактеришу ценестетичке 
халуцинације повезане са суманутим идејама утицаја, врло 
бизарних садржаја на тело и поједине органе болесника

 Понекад су симптоми толико изражени па се овај облик  Понекад су симптоми толико изражени па се овај облик 
схизофреније назива „лудило физичког прогањања“

 Овај облик схизофреније односи се и на схизофренију која 
се јавља код пацијената са менталном ретардацијом, а назива 
се „propf  shizofrenija“ - комбинација менталне ретардације и 
схизофреније уз ретку појаву халуцинација



Diagnostical and Statistical Manual, 
5th Edition (DSM – V)

 Један од следећих језгровних позитивних симптома симптома: 
сумануте идеје, халуцинације и дезорганизован говор

 Елиминисани параноидни, дезорганизовани, кататони, 
недиференцирани и резидуални типнедиференцирани и резидуални тип

 Важан је димензионални прилаз процени тежине симптома

 Кататонија може бити дијагностикована као обележје
депресивног, биполарног или психотичног поремећаја, као 
издвојена дијагноза у контексту других медицинских стања или 
друге појединачне дијагнозе



Диференцијално- дијагностичке 
недоумице

 Схизоафективни поремећај: истовремено постојање 
симптома схизофреније и клиничких знакова маније односно 
депресије: биполарни (поред маничних има и депресивне фазе) 
и депресивни тип

 Акутни психотични поремећај сличан схизофренији: 
акутни почетак, типични знаци схизофреније, који настају 
после продуженог стреса, пре почетка болести

 Схизотипални поремећај: ексцентрично понашање, поремећај 
мишљења и афекта, слично ономе које се виђа у схизофренији, 
али не тако карактеристично као у самој схизофренији, 
клиничка слика и ток слични су као код поремећаја личности

 Адолесцентна криза: квантитативне и квалитативне разлике, 
дуже праћење како би се избегла стигматизација



Алкохол, психоактивне супстанце 
и схизофренија

Посебно честа злоупотреба у схизофренији

Најчешћи уживаоци су млади, мушкарци, уз лошу 
комплијансукомплијансу

Честе су рехоспитализације

Покушаји самолечења депресије или нежељених 
ефеката примена антипсихотика



Савремене могућности фармаколошког 
третмана схизофреније

Rispolept 
CONSTA,
Оланзапин
памоат

XEPLION 
(палиперидон
палмитат),
арипипразол
– дугоделујућа
ињекција

Флуфеназин
ДЕПО
Халоперидол
ДЕПО

префармаколошка ера
класични

антипсихотици
(прва генерација)

атипични антипсихотици
(друга генерација)

Nasrallah & Smeltzer. Contemporary Diagnosis and Management of Schizophrenia.
Handbooks in Healthcare: First Edition; 2011
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Фармакотерапија схизофреније
 Типични и атипични антипсихотици: суштина 

ефикасности антипсихотика се заснива на антагонистичком 
деловању на допаминергичке рецепторе, како постсинаптичке, 
тако и пресинаптичке, на који начин се утиче на активност 
допаминергичког система

 Комплијанса

 Формулације лека: солуција, таблете, са постепеним 
ослобађањем, депо препарати

 Орална или парентерална употреба

 Нежељена дејства:

– типични антипсихотици: екстрапирамидални синдром

– атпични антипсихотици: метаболички синдром

 Хоспитализација – дневна болница - амбуланта



Смернице у лечењу схизофреније 
антипсихотицима

 Прецизно одредити симптоматологију како би се одабрао 
најефикаснији антипсихотик 

 Узети подробнe анамнестичкe податке везане за претходна 
искуства узимања одређених лекова искуства узимања одређених лекова 

 Терапију спроводити најмање 4-6 недеља, како би се могао 
утврдити прави ефекат лечења 

 Не препоручује се комбинација два или више антипсихотика 

 Доза одржавања у лечењу схизофреније је значајно мања од 
оне која се примењује током интензивног лечења



Циљеви терапије и њихов учинак у
схизофренији

- континуитет
терапије

- побољшање у
функционисању

- социјална

дугорочна
подношљивост

- здравље и
задовољство

- запослење

- квалитет

ремисија
симптома

- социјална
интеграција

- квалитет
живота

Nasrallah et al. Psychiatr Serv 2005;56:273-282

симптома

краткорочно дугорочно



Прогноза схизофреног поремећаја
 Повољнијом прогнозом поремећаја позитивно корелирају: 

 старији узраст у време јављања болести

 женски пол

 више образовање

 запосленост

 бољи социоекономски статус

 живот са партнером живот са партнером

 боља социјална подршка

 боље преморбидно психосоцијално функционисање

 непостојање хередитарног оптерећења за схизофренију

 непостојање употребе психоактивних супстанци у анамнези

 нагао почетак поремећаја

 постојање позитивних и афективних симптома

 одсуство неуроанатомских промена централног нервног 
система



“Recreation”, Thomas Windisch
Manicomio di Anime, Italy, 2015


