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Súhrn 

V klinickej praxi sa ukazuje ako osožné lepšie diferencovať psychotické stavy, ktoré súvi
sia s užívanim návykových látok. Často vzniká problém ohraničiť tieto obrazy od primárnych 
porúch, čo môže mať veľký význam z hľadiska ďalšieho vedenia a liečby pacienta. V práci pos
kytujú autori nielen literárny prehIad problematiky, ale prezentujú aj svoj vlastný prístup, 
ktorý vychádza a je demonštrovaný na základe analýzy výberu pacientov, hospitalizovaných 
na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v období rokov 1997 až 2001. 

Ukazuje sa, že sú možnosti, ako lepšie diferencovať tieto obrazy. Jednotlivé psychotické 
obrazy je možné rámcovo zaraďovať a podľa niektorých základných charakteristík aj od seba 
odlišovať. Autori sa pokúsili aj o akcentovanie niektorých dôležitých diferenciálne diagno
stických znakov, ktoré môžu byť pre lepšiu klinickú orientáciu užitočné . V súvislosti s expan
ziou stimulačne pôsobiacich návykových látok pokladajú autori za nevyhnutné zaoberať sa 
problémom aj z hIadiska našich špecifických pomerov (napr. vývoja drogovej scény), ktoré 
môžu mať na výsledný tvar týchto obrazov tiež vplyv. 
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DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS 

Summary 

It seems to be beneficial to make a better difTerentiation of psychotic states, related to the 
use of addictive substances. It is of ten a problem to distinguish those clinical pictures from 
primary disorders , which may be of a great importance from the view of further follow-up and 
treatment. The authors provide not only literature overview of this issue, but also present 
their own approach, which is based on and is demonstrated by an analysis of a sample of pa
tients, treated at the Department of Psychiaty, University Hospital in Bratislava between 
1999-200l. 

The results indicate, that there are possibilities to difTerentiate these states . Individual 
psychotic cases can be classified within a framework and some can be differentiated according 
to certain basic characteristics. The authors point out certain important difTerentiating dia
gnostic features , which may be useful for a better clinical orientation. In connection with an 
expansion of the abu se of stimulating substances, the authors consider as necessary to deal 
with this issue also from the view of specific conditions of our country. 

Key w o r ds : toxic psycho sis - clinical orientation - diagnostic features 

Úvod 

MKCH 10 (1992) definuje psychotickú poruchu v súvislosti s užívaním psycho
aktívnych látok ako poruchu, ktorá vzníká bezprostredne po požití drogy a ktorá je 
charakterizovaná živými, typicky sluchovými halucináciami, zámenou osôb, bludmi, 
psychomotorickými poruchami a abnorrnnými emóciami, vedomie je väčšinou jasné, 
ale môže sa vyskytnúť i určitý stupeň poruchy vedomia. Porucha by mala vymiznúť 
aspoň čiastočne do jedného mesiaca, úplne do šiestich mesiacov. 

Vzťah medzi užívaním psychotropných látok a psychotickými poruchami je po
merne komplikovaný. Napr. Huber (1994) vo vzťahu k schizoformným obrazom roz
lišuje tri možnosti, symptomatickú schizofréniu, schizofréniu vyprovokovanú drogou 
a primárnu schizofréníu so sekundárnym konzumom psychotropných látok. 

E. aM. Bleuler (1983) odporúčajú pri orientácii a diagnostike toxických psychóz 
vychádzať z modelu najlepšie preskúmanej drogy, alkoholu. Akútne priebehy možno 
priradiť k jednoduchej, či abnormnej alkoholovej opojenosti, delíriu tremens alebo 
k alkoholickej halucinóze. Veľmi významné je stanovisko týchto autorov k priebehu 
alkoholickej halucinózy. Ak stav trvá dlhšie ako šesť mesiacov, narastá riziko chro- . 
nífikácie a medzi chronifikovanými halucinózami rozlišujú dve formy: Prvá sa vyvija 
v zmysle organíckého psychosyndrómu s amnestickým obrazom v popredí, druhá sa 
prakticky nedá odlíšiť od chronickej paranoidnej schizofréníe. 

Chorým so schizofréníou a zneužívaním psychotropných látok, teda komorbiditt. 
týchto dvoch ochorení sa venuje pozornosť už viac rokov. Hovorí sa o tzv. duálnej 
diagnóze. Dóci (2002) uvádza, že v posledných rokoch v odbornej literatúre pre-
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važujú zdelenia zamerané prakticky, teda na liečbu schizofrénie aj zneužívania psy
chotropných látok v tejto špecifickej subpopulácii pacientov. 

Pacienti so schizofréniou a inými psychotickými poruchami užívajú psychotropné 
látky, aby si zlepšili hlavne tzv. negatívnu symptomatológiu (Philips, 2001). Hall 
a kol. (2000) uvádzajú dve hypotézy o vzťahu medzi užívaním kanabinoidov a psy
chózou. V prvom prípade ide o precipitáciu schizofrénie a jej symptómov, v druhom 
prípade o pravú kanabisovú psychózu u ťažkých konzumentov drogy. Podla Johnsa 
(2001) sú pacienti s diagnózou schizofrénie zvlášť na efekt kanabinoidov vulnera
bilní a tieto vo všeobecnosti provokujú rela psy a zvýrazňujú existujúce symptómy. 
Yeh a kol. (2001) sa zaoberali priebehom metamfetamínovej psychózy. U väčšiny pa
cientov odoznejú jej prejavy do šiestich mesiacov, ide teda o odlišné ochorenie ako 
schizofrénia a spontánne rekurencie súvisia so zvýšenou senzitivitou na stres. Vor
uganti a kol. (2001) publikovali výsledky SPECT štúdie u konzumentov kanabinoi
dov. Štúdia ukázala 20 % pokles viazania dopamínu v striate a s tým súvisiacu 
zvýšenú dopaminergnú aktivitu. Sekine a kol. (2001) realizovali meranie denzity do
pamínového transportu v nd. acumbens pomocou PET. Redukcia transportu bola 
spojená s užívaním metamfetamínu a zistila sa signifikantná súvislosť s psychia
trickou symptomatológiou. 

Autori sledovali výskyt a klinický obraz toxických psychóz v materiáli Psychia
trickej kliniky FN a LFUK v období rokov 1997 až 2001. Zamerali sa na identi
fikáciu jednotlivých klinických foriem z tohto diagnostického okruhu, niektoré 
základné demografické údaje, uvažuje sa o vzťahu medzi klinickou formou a užíva
nou látkou. Nezahrnuli sa pacienti s diagnózou alkoholickej psychózy a syndrómu 
závislosti od alkoholu, alkohol konzumovaný však mohol byť. 

Materiál a metodika 

Retrospektívnou metódou bol prezretý chorobopisový materiál z obdobia rokov 
1997 až 2001. Vybrané boli diagnózy, kde bol stanovený záver v zmysle psycho
tického stavu toxickej genézy. Ako už bolo uvedené, pozornosť bola hlavne venovaná 
detailnejšej identifikácii týchto klinických obrazov, kde bolo možné vyčleniť niektoré 
základné klinické formy. 

Výsledky 

Tabuľka 1. Výber pacientov s diagnózou toxickej psychózy (1997-2001) 

- počet .. . . ....... .. .. . ... . . . n = 26 
- podiel MIŽ .... . ............ 24/2 
- vekový rozptyl ... . . . . . ... . 18-51 r. 
- priemerný vek ............. 27 r. 
- užívaná látka . ............ (kanabinoidy, pervitín, alkohol, kokaín, opioidy) 

Čo sa týka pohlavia, jasne dominujú muži, priemerný vek poukazuje na prevahu 
mladých rudí s priemerným vekom 27 rokov. Iba v jednom prípade sa vyskytol jedi
nec v staršom strednom veku (57 r .). A.1to najčastejšie užívaná látka boli zistené ka-
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nabinoidy, vo väčšine prípadov išlo o kombinovaný konzum, kde sa súčasne objavo
valo viacej užívaných látok. Len vo dvoch prípadoch išlo o systematický konzum 
a závislosť od jednej látky - opioidov. Poradie uvedených látok zodpovedá frekvencii 
výskytu v našom výbere. 

Tabuľka 2. Klinické formy 

- akútna psychóza ..... ... .... .. . . 14 pac. 
- toxické delírium . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 pac. 
- sub akútny priebeh .. . . . ...... ... . . 1 pac. 
- chronický priebeh . . . . . . . . . . . . . .. 5 pac. 
- akútna intoxikácia ... . .... . .... . . 3 pac. 

Akútny psychotický obraz bol diagnostikovaný najčastejšie, psychopatologickým 
vyjadrenim išlo o akútne schizoformné stavy s prevažne paranoidno-halucinatórnym 
obrazom, chronický priebeh mal najčastejšie málo vyhranený schizofrenický charak
ter, pripomínal teda najskôr nediferencovanú schizofréniu. V troch prípadoch sa ob
javil delirantný syndróm, ktorý nemal komplikovaný priebeh a pomerne rýchlo odo
znel. Akútna intoxikácia pripomínala vo všetkých troch prípadoch priebeh ab norm
nej alkoholovej ebriety s prchavými psychotickými prejavmi. 

Tabuľka 3. Vzťah medzi klinickou formou a užívanou látkou 

- pri chronickom priebehu 
- delírium 
- pri ostatných formách 

dominancia THC 
prevaha opioidov 
kombinovaný konzum 

Pri chronickom priebehu mali jednoznačnú dominanciu z hľadiska užívaných 
látok kanabinoidy. Diferenciálne diagnosticky sa uvažovalo aj o psychotickom ocho
reni, ktoré už prebieha autonómne, bez vplyvu a účasti návykovej látky. Pri forme 
s poruchou vedomia (delírium) dominovali zase opioidy. Išlo o stavy vzniknuté 
v rámci ťažšie prebiehajúcich abstinenčných syndrómov. 

Diskusia a záver 

Problematika toxických psychóz bola aktuálna aj v minulosti, dnes ale nadobúda 
ešte väčší význam aj v tej súvislosti, že sa mení drogová scéna, v rámci Slovenska sa 
stále viac uplatňujú ilegálne látky so stimulačným účinkom, ktoré sú stále maso
vejšie konzumované a ktoré z hľadiska možnej spoluúčasti pri vzniku toxických 
psychóz zohrávajú významnú úlohu. Kolibáš a kol. (2003) referujú o skúsenostiach 
vysokoškolskej mládeže s užívaním THC a derivátov amfetamínu, až 27 % (THC), 
resp. 12,3 % (derivátyamfetamínu) študentov má s týmito látkami osobnú skúse
nosť. Somošová a Pospíšil (2003) zase udávajú vysoké zastúpenie syntetických drog 
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na bratislavskej techno- a house tanečnej scéne. Podobne sa dá aj predpokladať 
lepší prístup k týmto látkam v populácii jedincov, ktorí už do kontaktu s psychia
trickou liečbou prišli a ktorí už prekonali, resp. prekonávajú epizódu duševného 
ochorenia. 

Tento pomerne zložitý proces sa premieta aj do klinickej práce, pribúdajú mladí 
pacienti, kde sa okrem endoformne imponujúceho psychotického stavu konštatuje aj 
anamnéza konzumu stimulačne pôsobiacej drogy. Často potom vznikajú diagno
stické rozpaky, najmä pri dlhšom priebehu psychózy so súčasným konzumom drogy 
sa nedá posúdiť, čo je primárne a čo odvodené, sekundárne. V našom výbere to bolo 
evidentné v skupine pacientov s chronickým priebehom psychózy. Aj vo svetle uve
dených literárnych dát sa pri diagnostike ukazuje za najužitočnejšie zohľadnenie ča
sového faktora. Ak porucha neodoznie a symptómy pretrvávajú aj po šiestich mesia
coch, úvahy o príčinnosti už nemusia byť z praktického hľadiska relevantné. Stav 
treba posudzovať ako primárne procesuálne ochorenie, kde pravdepodobne droga 
zohrala úlohu provokujúceho, resp. vyvolávajúceho činiteľa. Pacienta treba teda aj 
v tomto zmysle viesť a liečiť . Ak stále konzum ilegálnej drogy pretrváva, tento môže 
priebeh choroby ďalej komplikovať a zhoršovať (Dóci, 2002). 

Ďalším závažným faktorom je skutočnosť, že k uvedeným látkam inklinujú pre
važne mladí ľudia, kedy je aj riziko vzniku procesuálneho ochorenia najaktuálnejšie. 
Často zľahčované kanabinoidy majú z hľadiska frekventnosti významné postavenie, 
tieto konštatovania plne korešpondujú s výsledkami nášho klinického výberu. Pred 
niekoľkými rokmi dominantné opioidy nezohrávajú v probléme toxických psychóz 
takú úlohu ako stimulačne pôsobiace látky. V súčasnosti sa uplatňuje najmä kombi
novaný konzum, vrátane kombinácie kanabinoidov s alkoholom (Nešpor a kol. , 
2003). 

Na záver možno konštatovať, že problematika toxických psychóz sa dá chápať 
v užšom zmysle slova. V týchto prípadoch je vzťah medzi užívanou látkou 
a psychózou transparentný a akútna porucha po vysadení drogy postupne odoznie
va. To však nie je vždy realitou, často sa stáva, že symptómy psychózy, ktorá impo
nuje ako procesuálne ochorenie pretrvávajú bez ohľadu na to, či je psychotropná 
látka ďalej konzumovaná, alebo nie. To už je ale širšie chápanie pojmu, ktorý za
hŕňa široké spektrum klinických stavov a konštelácií, vrátane primárnej schizofré
nie, ktorá sa komplikuje užívaním návykových látok. Z hľadiska diagnostickej praxe 
je rozhodujúci časový faktor; tu ide o pragmatické riešenie, ktoré je užitočné ako pre 
pacienta, tak aj pre lekára. Takéto poňatie je dôležité nielen pre klinickú prax, tera
peutické vedenie týchto pacientov, ale aj napr. pre posudkové účely. 

Analýza sledovaného výberu poukázala aj na skutočnosť, že je možná diferen
ciácia klinických obrazov v skupine tzv. toxických psychóz, dajú sa vyčleniť niektoré 
základné prejavové formy, čo môže prispieť k lepšej orientácii v tejto nie zanedba
teľnej skupine chorobných stavov. 
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OPRAVA 

Dovoľujem si uviesť opravu citácie v práci: J. Somošová, R. Pospíšil: Po
rovnanie spektra psychoaktívnych látok užívaných na bratislavskej ta
nečnej scéne za roky 1999-2002, publikovanej v časopise Alkoholizmus a drogové 
závislosti (Protialkoholický obzor), 38, 2003, 1, s. 9 - 16. Citácia uvedená na strane 
16 (J. Somošová, R. Pospíšil, I. Malatinová: Amfetamíny a techno-scéna, Alkohol 
a Drog Záv, 37, 2002, 3, s. 147 - 159) je nesprávna. Správna citácia je nasledujúca: 
J. Somošová, R. Záleský, R. Pospíšil : Amfetamíny a techno-scéna, Alkohol a Drog 
Záv, 37, 2002, 3, s. 147 - 159. 
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