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Súhrn 

Alkohol a ostatné psychotropné látky sú často zneužívané pacientmi so schizofréniou 
a spolupodieľajú sa na závažnom priebehu ochorenia. Konvenčné, alebo typické antipsycho
tiká neznižujú tento konzum a naopak ho ešte môžu zvyšovať. 

Informácie z odbornej literatúry naznačujú, že atypické neuroleptikum klozapín môže 
znižovať konzum psychotropných látok u schizofrenikov. 

K ľ ú č o v é s lov á: schizofrénia - abúzus psychotropných látok - klozapín 

I. Dóci : CLOZAPINE AND SUBSTANCE USE IN PATIENTS 
WITH SCHIZOPHRENIA 

Summary 

AIcohol and other drugs are commonly used by persons with schizophrenia and contribute 
to the overall morbidity of the disorder. Standart, or typical antipsychotie drugs do not limit 
this substanee use and abuse and may even render it more likely. However, preliminary data 
suggests that the atypical antipsychotie clozapine may decrease substanee use in this popula
tion. 
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Úvod 

Zneužívanie psychotropných látok pacientmi so schizofréniou je psychiatrickým 
problémom, ktorý je spojený s nízkou spoluprácou pacientov pri liečbe (16), so 
zvýšeným počtom relapsov psychózy a so zníženou úrovňou fungovania pacienta 
v rodine a spoločnosti (2). Sociálne, zdravotné, ekonomické, psychologické a psy
chiatrické dôsledky zneužívania látok u tejto skupiny pacientov sú veľmi vážne. 

Epidemiologické údaje 

Výskyt zneužívania psychotropných látok pacientmi so schizofréniou je vysoký. 
V odbornej literatúre sa udáva, že viac ako 70 % pacientov s chronickou schi
zofréniou je závislých od nikotínu (23), pričom výskyt fajčenia v bežnej populácii je 
okolo 20 %. Celoživotná prevalencia zneužívania alkoholu a drog v skupine schizof
renikov sa udáva okolo 50 % (7), napríklad známa americká Epidemiologic Catch
ment Area (ECA) Study udáva, že 47 % pacientov so schizofréniou spÍňa v určitom 
časovom období svojho života diagnostické kritériá pre abúzu s alebo syndróm závis
losti od psychotropných látok - nebral sa do úvahy kofeín a nikotín (Rieger 1990). 
Najčastejšie zneužívanou látkou podľa tejto štúdie bol alkohol (37 %), nasledovali 
cannabis (23 %) a stimulanciá a halucinogény (13 %). 

Etiopatogenéza 

Príčiny zvýšeného požívania alkoholu a iných psychoaktívnych látok u pacientov 
so schizofréniou nie sú doteraz presne objasnené. Na vysvetlenie existuje niekoľko 
teórií. Staršia, ale doteraz akceptovaná je hypotéza o "samoliečbe", ktorú navrhol 
Khantzian (11) a stotožnil sa s ňou o niekoľko rokov neskôr aj Siris (19). Táto hy
potéza predpokladá, že pacienti používajú alkohol a drogy v snahe redukovať najmä 
negatívne symptómy schizofrénie, ovplyvniť kognitívny deficit a zlepšiť, resp. po
tlačiť vedľajšie účinky neuroleptickej liečby, ako sú postneuroleptická depresia, ex
trapyramídový syndróm (EPS) a tardívna dyskinéza. Napríklad bolo zistené, že pa
cienti s postneuroleptickou dysfóriou sa 4x častejšie častejšie stanú abuzérmi alko
holu alebo drog než pacienti bez dysforickej nálady v anamnéze (22). Niektoré nov
šie štúdie však túto teóriu o samoregulácii psychotických symptómov nepotvrdzujú. 
Napríklad Brunette v roku 1997 skúmal vzťah medzi schizofrénnymi príznakmi 
a abúzom látok u 172 pacientov s touto komorbiditou. Výsledky štúdie nepotvrdili 
teórie o "samoliečbe" schizofrénnych pacientov psychotropnými látkami (4). Novšie 
teórie o príčinách abúzu látok u schizofrenikov uvádzajú, že u týchto pacientov sa 
prekrývajú biologické mechanizmy medzi psychózou a pridruženým zneužívanim 
psychotropných látok a že genetická vulnerabilita sa javí ako spolupôsobiaci faktor 
(7). 

Psychofarmakoterapia klozapínom 

Psychofarmakologická liečba schizofrenikov s abúzom alebo závislosťou od alko
holu je zložitá (5). Psychotické symptómy u týchto pacientov majú zníženú terapeu-
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tickú odpoveď na tradičné neuroleptiká (24). V klinickej štúdii, v ktorej sa podávali 
konvenčné antipsychotiká u schizofrenikov s anamnézou a bez anamnézy zneužíva
nia psychotropných látok, Bowers s kolektívom (3) zistili nízku terapeutickú odpo
veď na tieto tradičné neuroleptiká u pacientov s ab úzom alebo závislosťou. Ďalším 
.problémom v liečbe je, že schizofrenici, ktorí zneužívajú psychotropné látky, sú 
vnímavejší na vedľajšie účinky neuroleptickej liečby, najmä na akatíziu (20) a sú 
menej motivovaní k liečbe (1). 

V posledných rokov sa v odbornej, najmä americkej literatúre objavili výsledky 
viacerých štúdií, z ktorých vyplýva, že klozapín môže výrazne znižovať abúzus psy
chotropných látok u schizofrenikov. Napríklad Buckley a kol. (8) na základe svojej 
štúdie uvádzajú , že pacienti, ktorí trpia schizofréniou a súčasne zneužívajú psycho
tropné látky, majú rovnakú terapeutickú odpoveď na klozapín ako pacienti len 
s diagnózou schizofrénie. To znamená, že požívanie alkoholu alebo drog podľa tejto 
štúdie nemá negatívny vplyv na liečbu klozapínom. Frankenberg (9) uvádza, že 
50 % schizofrenikov s pridruženou diagnózou abúzu alkoholu prestalo užívať alko
hol v priebehu l8-mesačnej liečby klozapínom. Zimmet a kol. (24) zhromaždili v re
trospektívnej štúdii údaje o 58 pacientoch s diagnózou schizofrénie, ktorí boli abu
zérmi alkoholu alebo drog v čase, keď začali byt liečení klozapínom. Z výsledkov štú
die vyplýva, že 85 % pacientov výrazne znížilo svoj abúzus v priebehu liečby kl 0-

zapínom. U pacientov bolo zníženie abúzu výrazne spojené so zlepšením symptómov 
schizofrénie. Výsledky tejto retrospektívnej štúdie uverejnenej v minulom roku pod
porujú predošlé pozorovania, že klozapín redukuje abúzus psychotropných látok 
u pacientov s ochorením z okruhu schizofrénie. Ďalšou štúdiou z roku 2000 je 
štúdia, v ktorej Drake a kol. liečili 36 pacientov s komorbiditou schizofrénie a abúzu 
látok, najma alkoholu. Pacienti liečení klozapínom pili alkohol priemerne 12,5 dňa 
za polrok, pacienti neliečení klozapínom 54 dní za polrok. Na konci trojročnej štúdie 
bolo 79 % pacientov z klozapínovej skupiny v remisii od abúzu alkoholu a iných psy
chotropných látok (6). Markus a Snyder (12) zisťovali vplyv klozapínu na fajčenie 
u pacientov so schizofréniou . Z výsledkov štúdie vyplýva, že 85 % schizofrenikov -
fajčiarov liečených klozapínom obmedzilo fajčenie alebo úplne prestalo fajčiť . 

Výsledky svojej štúdie publikovali aj McEvoy a kol. (13) a uvádzajú, že liečba tera
peutickými dávkami klozapínu zníži spotrebu cigariet u schizofrenikov o 25-35 %. 
Naopak, niekoľko štúdií z posledných rokov ukázalo, že napríklad podávanie Halo
peridolu zvyšuje fajčenie u pacientov so schizofréniou (14). 

Záver 

Terapeutický účinok klozapínu na negatívne aj pozitívne symptómy schizofrénie 
a súčasne aj na abúzus psychotropných látok je daný jeho unikátnym farmakolo
gickým profilom (7). Tento účinok je pravdepodobne spojený so schopnosťou kl 0-

zapínu znižovať deficity v mezokortikálnych aj mezolimbických dopaminergných 
neuronálnych projekciách cez účinok na dopaminergné, serotoninergné a čiastočne 
aj noradrenergné neuróny (10). Okrem vplyvu na redukciu abúzu psychotropných 
látok klozapín u schizofrénnych pacientov výrazne znižuje ich agresivitu (21) 
a zmenšuje riziko suicidálneho konanía (15). Preto sa v súčasnosti klozapín od-
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porúča v liečbe pacientov so schizofréniou, ktorí zneužívajú psychotropné látky 
(v našich slovenských podmienkach je to prevažne nikotín a alkohol). Použitie klo
zapínu v tejto indikácii vedie k redukcii symptómov schizofrénie, k redukcii požíva
nia psychotropných látok (6), k zlepšeniu compliance (16), zníženiu počtu relapsov 
psychózyarehospitalizácií (17) a tým k zniženiu nákladov na liečbu. Súčasne sa 
zlepšuje fungovanie pacienta v rodine a v spoločnosti (2). 
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