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Súhrn 

Problematika toxických psychóz má dlhú históriu. Popisujú sa aktuálne definíci e 
podľa Medzinárodnej klasifikácie MKCH 10 i podľa americkej DSM IV. Poukazuje 
sa na nejednosť termínov. Nejednosť je aj v údajoch o ich výskyte. Najčastejši e 
okrem alkoholových psychóz sa vyskytujú kanabisové psychózy. Psychózy spôsobené 
inými drogami sú zriedkavejšie. 

Popisujú sa tiež farmakokinetické a farmakodynamické charakteristiky drog, 
ktoré môžu súvisieť s formovaním toxických psychóz. Priebehové charakteristiky sú 
dôležité. Toxické psychózy by mali byt krátkodobé , dlhodobý priebeh, najmä nad 
6 mesiacov je už suspektný pre schizofréniu. Publikované práce o terapii majú len 
fragmentárny charakter. 

K ľ ú č o v é s lov á: toxické psychózy - klasifikačné problémy - diagnostika -
výskyt - klinické aspekty 
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V. Novotný, I. André, J. Somošová: TOXlC PSYCHOSIS -
PART I. - TERMINOLOGY, INCIDENCE , DIAGNOSTICS 

The issue of toxic psychosis has a long history. Up to date definitions according 
to the lCD 10 and DSM IV are well described. The terminology, as well as data 
about incidence, are unconsistent. Beside alcohol induced psychoses, cannabis indu
ced psychotic states are the most common. Psychotic states induced by other subs
tances are less frequent. 

The pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of substances are 
described and can be related with toxic psychoses. Clinical courses are important. 
Toxic psychoses should be short-term, long-term courses, especially over 6 months, 
are suspicious from schizophrenic origin. Papers published so far only have a frag
mentary character. 

K ey w o r ds: toxic psychoses - classification problems - diagnostics - occurence 
- clinical aspects 

Úvod 

Prvý raz toxickými psychózarni sa zaoberal jeden z teraj ších autorov už 
v roku 1976. Vtedy sa konštatovalo, že "nie je jednotná terminológia a jed
notné nazeranie na etiológiu a patogenézu" týchto psychóz. Tento problém 
má dlhú históriu. V roku 1935 Prinzmetal použil amfetamín pri terapii nar
kolepsie. Wand onedlho v roku 1938 upozornil na možnosť návyku. V roku 
1942 Kalus a kol. popísali prvé psychózy po konzume psychostimulancií. My 
sme v citovanom článku popísali kazuistiku študenta, ktorý po konzume 
dexfenmetrazinu prekonal psychotický stav. Následne o niekoľko rokov zno
vu po konzume mierne stimulujúcej látky - pemolinu prekonal novú psy
chózu (Novotný a kol., 1976). 

V predmetnej práci sa pokúsime zhodnotiť aktuálny stav poznania v ob
lasti toxických psychóz. 

Definície 

MKCH 10 (Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia) definuje psy
chotickú poruchu v súvise s konzumom psychoaktívnych látok ako poruchu, 
ktorá vzniká bezprostredne po požití drogy. Je charakter izovaná živými slu-
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chovými halucináciami, zámenou osôb, bludmi , psychomotorickými porucha
mi a emočnými poruchami. Vedomie je väčinou jasné. Porucha by mala vy
miznúť do jedného mesiaca. Pri dlhodobej šom priebehu by nemala trvať 
dlhšie ako 6 mesiacov (WHO, 1992). Trvanie dlh šie je suspektné pre rozvoj 
psychózy schizofrenického okruhu (bližšie pozri André a kol. , 2003). 

MKCH 10 pozná aj typy toxických psychóz (pozri tab. 1). 

Tabuľka 1. Typy toxických psychóz podla MKCH 10 (WHO, 1992) 

1 Flx.50 schizoformná 

2 Flx.51 prevažne bludná (zahrnuje aj alkoholickú paranoiu ) 

3 Flx.52 prevažne ha lucinatórna (zahrnuje aj alkoholickú ha lucinózu) 

4 Flx.53 prevažne polymorfná 

5 Flx.54 s prevahou depresívnych príznakov 

6 Flx.55 s prevahou manických príznakov 

7 Flx.56 zmiešaná 

Podobne aj DSM IV (Diagnostic and statistic manual, IV. vydanie) po
važuje za hlavné symptómy halucinácie a bludy. Podľa DSM IV má 
"substance-induced psychotic disorder" jasné kritérium vzniku do jedného 
mesiaca po poslednom konzume drogy. DSM IV rozoznáva dva typy začiat
ku : po intoxikácii alebo po začiatku abstinencie (APA, 1998). Podobne v mi
nulosti sa rozoznávali dva typy začiatku alkoholických psychóz. 

Neexistuje však žiadna štúdia , ktorá by porovnávala reliabilitu alebo va
liditu prístupov MKCH 10 a DSM IV, teda ani štúdia porovnávajúca dia
gnostiku toxických psychóz (Rounsaville , 2002). Toxická psychóza sa väčši

nou považuje za komplikáciu závislostí (napr. Somošová a kol. , 2004). 

Terminológia 

Bleuler (1930) termín toxická psychóza, alebo ekvivalenty nepoznal. Po
užíval v prípade kokaínu "Kokainwahnsinn". Neskorší pojem bol toxická 
psychóza, alebo intoxikačná psychóza. Intoxikačná psychóza súvisela pria
mo a bezprostredne s konzumom návykovej látky, kým pojem toxická psy-
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chóza sa rezervoval skôr pre psychózu , ktorá sa objavila už v období bez 
dokázateInej návykovej látky v organizme. Hanzlíček (1982) toxickú psy
chózu definuje ako toxickú exogénnu poruchu po najrôznej ších látkach . 

V nemeckej literatúre posledného obdobia sa udomácnil termín "Subs
tanzinduzierte psychotische Storung" (Maier a kol. , 1999). Anglosaská lite
ratúra je nejednotná, jednak používa termín "substance-induced psychotic 
disorder" (podľa DSM IV), ale aj amfetamínová psychóza, LSD psychóza 
a pod. (Donoghoe a kol. , 1997), prípadne kokaínov á toxická psychóza 
(s. 1088, Sadock, Sadock, 2000). Podobne v nemeckej literatúre sa objavuje 
aj termín "LSD Psychose" alebo "Post-LSD-Psychose" (Rommelspacher, 
1999). 

Výshy t 

Toxické psychózy sa vyskytujú v SUVlse s konzumom alkoholu, fency
klidínu, kokaínu, kanabinoidov, halucinogénov a psychostimulancií (Fran
ces a Franklin, 1989; Kolibáš a Novotný, 1996; Castle a Murray, 2004). Ne
vyskytujú sa v súvislosti s konzumom opioidov. Veľmi raritne sa vyskytujú 
v súvise s konzumom sedatív, hypnotík a anxiolytík (Schuckit, 1995). 

Je zaujímavé, že najrenomovanej šie kompendiá psychiatrie neuvádzajú 
žiadne údaje o výskyte toxických psychóz (Sadock aSadocková, 2000, Gel
der a kol. , 2000). 

Ak odhliadneme od alkoholických psychóz, najčastej šie sa vyskytujú ka
nabisové psychózy. Ich výskyt je menlivý. Prevalencia u konzumentov a zá
vislých kolíše medzi 5-14 %. Záleží na intenzite a dížke konzumu kanabinoi
dov, ale aj na výskyte vhodných a rizikových osobnostných čŕt (Castle 
a Murray, 2004). Thomas (1996) uvádza vo svojom súbore (n = 1000 No
vozélanďanov vo veku 18-35 rokov) výskyt tranzitórnych psychóz 15 %. Čas
tejšie pri kanabise sú anxiózne poruchy - 22 %. Podľa jednej práce denný 
konzum marihuany počas jednoho roka zvýši riziko psychózy 7-násobne 
(Tien a Anthony, 1990). 

Treba však uviesť, že sú práce, ktoré nepotvrdili úzke vzťahy medzi kon
zumom kanabisu a psychózou. Newcombe (2004) porovnal trendy v konzu
me kanabisu v Anglicku a výskyt kanabisových psychóz. Napriek nárastu 
konzumu kanabisu v posledných rokoch štatistika nezachytila podobný ná
rast aj vo výskyte kanabisových psychóz (pozri tab. 2.) 
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Tabuľka 2. 

1998 

296 

Výskyt kanabisových psychóz v Anglicku 
(roky 1998 - 2002) 

1999 2000 2001 

279 287 322 

2002 

380 

Korelácia medzi konzumom kanabisu a psychózou bola štatisticky slabá
r = 0,37, nesignifikantná. Predsa však kanabisové psychózy majú iné cha
rakteristiky než schizofrenické psychózy. Typický pre kanabisovú psychózu 
je nižší vek - priemerne 26 rokov, schizofrenici v Anglicku majú priemerne 
40 rokov. Pri kanabisových psychózach jasne dominujú muži - 85 %, len 
15 % sú ženy, u pacientov so schizofréniou tvoria ženy až 35 %. Kanabisová 
psychóza v Anglicku priemerne trvala 4-5 týždňov, epizóda schizofrénie 
priemerne 4-5 mesiacov. 

Aj v našom pilotnom súbore 26 toxických psychóz dominovali kanabinoi
dy ako vyvolávajúca droga (André a kol., 2003). Konzum kanabisu sa u nás 
šíri. Aj v epidemiologickom prieskume u vysokoškolákov sme zistili konzum 
kanabinoidov už u 27 %, kým osobnú skúsenosť s amfetamínmi má len 
12,3 % vysokoškolákov (Kolibáš a kol., 2003). Kanabisová psychóza je cha
rakterizovaná agitovanosťou, násilím, uvoľnenosťou myslenia (Frances 
a Franklin, 1989). V našom pilotnom súbore prevažoval akútny paranoidne 
halucinatórny obraz (André a kol., 2003). 

LSD je typickou halucinogénnou látkou. Napriek tomu do polovice 90. ro
kov sa popísalo len 75 psychóz. V experimentálnej situácii sa následné 
psychózy vyskytli u 0,08 % až 4,6 % probandov. Popísali sa pri psychózach 
optické halucinácie, bludy s religióznym obsahom, manická nálada s ma
nickými bludmi. Po fencyklidíne a ketamíne sa pozorovali paranoidné 
psychózy s výraznou agresivitou. Pre halucinogény sú typické aj tzv. flash
back psychózy. Ide okrátkotrvajúce psychotické stavy s poruchami vníma
nia - halucináciami aj psychosenzotrickými poruchami. Niekedy halucinácie 
majú charakter nechcených opakovaných obrazov (Rommelspacher, 1999). 

V USA v 90. rokoch výrazne vzrástol počet akútnych prijatí v su VIse 
s konzumom stimulancií (vrátane psychóz) v porovnaní s 80. rokmi 
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(Griffiths a kol. , 1997). Stále je ale v poradí až za kanabinoidmi a heroínom. 
Podobne v Kanade donedávna stimulanciá ani ich komplikácie nehrali 
vážnejšiu úlohu (Griffiths a kol. , 1997). 

Inak je to v Japonsku, tam je výskyt častej ší. V súbore pacientov 
liečených v určitej oblasti až 81,8 % malo amfetamínovú psychózu (Griffiths 
a kol. , 1997). 

V Austrálii sa publikoval súbor 231 pacientov s abúzom amfetamínu. 
70 % malo psychotické príznaky ("paranoia"), 43 % malo agresívne epizódy 
(Hando, Hall , 1993). 

Zaujímavé je porovnanie dánskeho a nemeckého drogového registra (n = 
10 633-DK, n = 37 024-BRD). V oboch krajinách sa najčastej šie vyskytovali 
psychické poruchy v súvise s alkoholom (vrátane psychóz), v Dánsku však 
na druhom mieste boli poruchy v súvise s konzumom kanabisu , v Nemecku 
v súvise s opioidmi (Lange a kol. , 2002). 

Pokiaľ sa nerozrieši problém, či existuje napr. kanabisová psychóza ako 
samostatná nozologická jednotka, nie je možné ani spresniť jej výskyt. Ne
meckí autori navrhujú neutrálnejší tremín "s kanabisom asociovaná 
psychóza" (Leweke a kol. , 2004). 

Celkom nedávno sa zverejnili údaje z Českej republiky (Nešpor a Csémy, 
2005). Podľa týchto údajov došlo k poklesu výskytu alkoholických psychóz 
v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach. Vzrástol výskyt drogových psychóz 
v posledných 10 rokoch. Nejde o veľké čísla , ale trend je jasný. Pozri tab. 3. 

Tabuľka 3. Výskyt alkoholických a drogových psychóz 
v Prahe-Bohniciach 

PL Bohnice 1994 2003 

Alkoholické psychózy (F 10.5) 67 34 

Drogové psychózy (F 11- 19.5) 17 57 
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Farmalw logické efekty 

Farmalwkinetilw 

Amfetamín a jeho deriváty sú solubiIné v tukoch . Veľmi dobre sa vstre
bávajú z GIT, prechádzajú bez problémov hematoencefalickou bariérou. 
Polčas eliminácie majú psychostimulanciá rôzny, priemerne 8-10 hodín, fen
fluramín až 18 hodín .. Amfetamíny a jeho deriváty sa metabolizujú hydro
xyláciou, N-dealkyláciou a deamináciou . Väčšinou (ako napr. metamfe
tamín) sa vylučujú močom, malé množstvá aj potom a slinami (Ricaurte, 
1997). 

Kanabinoidy sa pri fajčení rýchlo dostanú do pľúcneho cievneho riečišťa. 
Viažu sa v plazme na proteíny a rýchlo sa dostanú do mozgu . 20 % sa 
ukladá v tukoch a odtiaľ pomaly uvoľňuje, 20 % koluje v krvi ešte 5 dní po 
podaní. Kompletná eliminácia podanej dávky je až po 30 dňoch (Kolibáš, 
Novotný, 1996). 

Farmakodynamika 

Amfetamín a jeho deriváty stimulujú periférne a centrálne vylučovanie 
dopamínu, noradrenalínu a serotonínu. Hladiny monoamínov sa zvyšujú 
ešte aj pomocou inhibície monoamino oxidázy (MAO). Tretí mechanizmus 
synergický s predchádzajúcim je zníženie reuptaku monoamínov. Niektoré 
ešte aj aktivujú 5-HT receptory. Z tohto profilu farmakodynamických efek
tov vyplýva ich stimulačný a aj halucinogénny efekt. Výraznejší haluci
nogénny efekt majú najmä metylované deriváty (Ricaurte, 1997). 

Extáza (MDMA) preukázateľne mení funkciu serotonínergných a do
pamínergných neurónov. Dokonca na tieto neuróny má neurotoxický efekt 
(Landabaso a kol., 2002). 

Kanabinoidy sú agonisty kanabinoidných receptorov mozgu (CB1 recep
tory). Tento systém moduluje uvoľňovanie radu neuromediátorov vrátane 
dopamínu (lversen, 2004). 

Pri časti kanabinoidných psychóz podľa štúdie Dunedin psychóza vzniká 
v dôsledku polymorfizmu génu pre katechol-O-metyl- transferázu (COMT). 
COMT gén typu VallVal súvisí signifikantne častejšie skanabisovou psy
chózou než bežný gén COMT MetJMet (Caspi a kol., 2005). 
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Nie je bez zaujímavosti, že fencyklidín (PCP) v animálnom pokuse pri 
chronickom podávaní mení frontálnu kortikáinu aktivitu podobným spôso
bom ako sa mení aj pri schizofrénii. Podľa istých údajov sa podieľa na tom 
sekretogranin (proteín), ktorý moduluje prefrontálnu aktivitu (Hinterhoelzl 
a kol., 2004). 

Toluén má tiež psychotogénne účinky , zvysu]e totiž vylučovanie do
pamínu. Pôsobí predovšetkým v nucleus accumbens, teda ako iné látky 
s adiktívnym potenciálom (Riegel a kol. , 2003). 

Krystal (2005) sa domnieva, že všetky látky, ktoré spôsobujú toxické 
psychózy, v konečnom dôsledku zvyšujú ponuku dopamínu, bez ohľadu na 
primárny farmakodynamický účinok. 

Kliniché aspehty 

Amfetamín a jeho deriváty (napr. metamfetamín , metyléndioxymetamfe
tamín - MDMA a pod.) spôsobujú niekoľko typov psychotických stavov 
(Uchtenhagen, 1997): 

1. Je to akútna paranoidná psychóza s halucináciami, paranoidnými 
bludmi, agresivitou, ale bez zmätenosti a dezorientácie. Minimálna psycho
togénna dávka je 50 mg metamfetamínu denne konzumovaná po 3 dni. 
Avšak záleží na type aplikácie. Pri intravenóznom podaní je táto dávka psy
chotogénna už po niekoľkých minútach. 

2. Vedie sa spor o existencii chronickej schizofreniformnej paranoidnej 
psychózy. Viacerí ju už považujú za schizofréniu. 

3. Vyskytuje sa aj toxická delirantná psychóza s dezorientáciou, delirant
nou poruchou vedomia a amnéziou. Pri konzume amfetamínov je zriedkavá, 
ale pri kombinácii amfetamínov s alkoholom alebo barbiturátmi je častejšia . 

Jedna z mála prác, ktorá dokumentuje exaktne symptomatológiu pri psy
chóze po MDMA bola publikovaná nedávno. 32 pacientov s takouto psy
chózou sa hodnotilo na začiatku, po mesiaci a po 6 mesiacoch. U skoro všet
kých na začiatku boli pritomné halucinácie a poruchy myslenia (v 96,9 %), 
po mesiaci liečby došlo k radikálnemu ústupu hlavných symptómov (ha
lucinácie sa vyskytli len u 6,3 %, bludy u 9,4 %, Landabaso a kol., 2002). 
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Pri psychotických stavoch u konzumentov kanabinoidov Verdouxová 
a kol. (2003) konštatovali pozitívnu aj negatívnu symptomatológíu. Sledova
li súbor 571 študentiek, pravidelných konzumentiek marihuany, ktoré nebo
Ji hospitalizované. Časť konzumovala marihuanu niekoľkokrát denne. 
Porovnávali výskyt psychotických symptómov s alkoholikmi. Pozitívna a ne
gatívna symptomatológia bola signifikantne častejšie prítomná u konzu
mentiek marihuany, ako u konzumentiek alkoholu. Depresia bola nesignifi
kantne častej šie u alkoholičiek. 

Soyka a kol. (2001) porovnávali u 447 schizofrenikov výskyt jednotlivých 
symptómov. Časť z nich konzumovala rôzne návykové látky, tých porovnali 
s tými, ktorí také látky nekonzumovali . Konzumenti návykových látok mali 
signifikantne častejšie (p < 0,05): 

Náhle bludné nápady 
Vizuálne halucinácie 
Odnímanie myšlienok 
Iritabilitu 
Zvýšenú aktivitu 

Signifikantne zriedkavejšie mali: autoakuzačné bludy, anxietu, paratý
mie, inhibovanosť , manierovanie a mutizmus. 

V holandskej štúdii NEMESIS sa sledoval prospektívne 3 roky popu
lačný súbor 4848 ľudí. Porovnal o sa 59 ľudí konzumujúcich kanabis 
s 59 ľudmi bez konzumu kanabisu . Obe skupiny už pri začiatku mali isté 
psychotické symptómy. Kanabis výrazne zvyšoval riziko tzv. BPRS psychózy 
(podľa Vedrouxovej, 2004). 

Takéto práce sú zriedkavé. Preto v literatúre prevláda názor, že kanabi
sov á psychóza neexistuje alebo je zriedkavá, že ide vlastne o vyprovokované 
schizofrénie (Hall a Degenhart, 2004). 

Sú však aj opačné názory, ktoré poukazujú na to, že kanabis aj u nevul
nerabilných (teda bez vulnerability pre schizofréniu) dokáže vyprodukovať 
psychózu. D'Souza a kol. (2004) predpokladajú, že existujú dva typy kanabi
sových psychóz - endogénne aj exogénne. O tom, či sa vyskytne toxická ale
bo typická schizofrenická psychóza rozhoduje miera výskytu schizoidných 
a schizotypálnych čŕt u postihnutých jedincov ako aj v rodine. Čím viac 
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schizoidity je prítomnej u postihnutého, tým dlhšie trvá psychóza a tým čas

tej šie má charakteristiky schizofrénie (Murray a kol. , 2004). 

Všeobecnejší klinický pohľad a klinické roztriedenie je v literatúre zried
kavé. Poole a Brabbins (1996) navrhli klinické roztriedenie na niekoľko ty
pov: 

1. Intoxikácia napodobňujúca funkčnú psychózu - trvá len niekoľko dní . 
2. Patoplastická reakcia pri funkčnej psychóze-droga alteruje klinický 

obraz, napr. pri afektívnej poruche pri konzume kanabisu sa objavia schizo
formné symptómy. 

3. Chronická halucinóza indukovaná abúzom psycho aktívnej látky (napr. 
alkoholická halucinóza, kanabisové flashbacky). Stav perzistuje aj pri dlhšej 
abstinencii . 

4. Drogou indukovaný relaps už preexistujúcej funkčnej psychózy. 
5. Abstinenčný stav s psychotickými symptómami. 
6. Pravá , drogou indukovaná psychóza - líši sa symptómami aj priebe

hom od funkčných psychóz. 

Priebeh 

Toxické psychózy trvajú väčšinou len niekoľko dní, nanajvýš týždňov. 
Ale opakovane sa popísali priebe hy dlhodobé - až 2 roky (napr. McCann 
a kol. , 1991). Všeobecne sa však akceptuje, že toxické psychózy by nemali 
trvať viac ako mesiac (Krystal, 2005). Zvláštnosťou sú rekurentné a flash
back psychózy najmä v súvise s konzumom MDMA (Uchtenhagen, 1997), 
ktoré sú extrémne krátkotrvajúce. 

Catonová (2005) sledovala 3 roky súbor 386 pacientov s psychózou. Po 
3 rokoch 90 % pacientov s toxickými psychózarni boli v remisii, ale len 50 % 

pacientov s funkčnými psychózami. 

Je málo súborov, ktoré by sledovali stabilitu diagnózy toxickej psychózy 
v čase . First (2005 ) po ročnom sledovaní súboru 302 pacientov zistil, že 
27,4 % pôvodne toxických psychóz bolo potrebné preklasifikovať na primár
ne psychózy, najčastejšie na schizofréniu. Podobne Drake (2005) preklasifi
koval po roku v súbore 169 pacientov 25 ,6 % na funkčné primárne psychózy, 
opäť najčastejšie na schizofréniu. Teda asi 'A pacientov s pôvodne toxickou 
psychózou v priebehu času sa preklasifikuje najmä na schizofréniu. 
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Terapia 

Chýbajú kontrolované štúdie. Sú k dispozícii len kazuistiky, prípadne 
malé série pacientov s toxickou psychózou. Ako pri iných psychózach sú in
dikované antipsychotiká, pri časti krátkotrvajúcich psychóz však postačí aj 
aplikácia diazepamu. Pri dlhotrvajúcich, alebo rekurentných toxických 
psychózach sa použili aj depótne neuroleptiká, napríklad flupentixol deka
noát (Donoghoe, M.C, 1997; Leweke a kol., 2004). 

Pri psychózach po halucinogénoch sa ukázala ako efektívna elektrokon
vulzívna terapia a dokonca aj lítium (Rommelspacher, 1999). 

Teoretiché aspekty 

Už v minulosti slúžili tzv. LSD psychózy ako model na pochopenie schi
zofrénie. Roubíček pri opatrnom hodnotení podobností a rozdielností to
xických stavov a schizofrénie videl skôr rozdielnosť. Bližšie pozri Roubíčko
vu monografiu (Roubíček, 1961). 

Aj v súčasnosti existujú podobné úvahy. Úplne nedávno zhrnuli tieto as
pekty toxických psychóz Potvin a kol. (2005). Podľa nich všetky typy to
xických psychóz môžu slúžiť ako model pre niektoré symptómové okruhy 
schizofrénie: 

1. Amfetamínový model - amfetamínové psychózy môžu slúžiť ako model 
pre pozitívne symptómy paranoidnej schizofrénie. 

2. LSD model (resp. iné halucinogény) - môžu byť modelom pre iniciálnu 
symptomatológíu s poruchami vnímania pri prvej epizóde schizofrénie. LSD 
model nemôže slúžiť ako model pre typické poruchy myslenia pri schizofré
nii . 

3. Ketamínový (fencyklidínový) model slúži na sledovanie porúch mysle
nia, na sledovanie frontálnych kognitívnych deficitov a na niektoré negatív
ne symptómy schizofrénie. 

4. Kanabis akoby reprodukoval depersonalizačné stavy, ktoré sa vysky
tujú pri schizofrénii a tiež aj niektoré negatívne symptómy (napr. emočná 
plochosť, amotivácia a pod.). 

5. Alkoholická halucinóza je najlepším modelom pre poruchy vnímania 
u schizofrenikov. 
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6. Cholinergné látky (ako napr. atropín alebo skopolamín) tiež sú schop
né vyvolať toxickú psychózu s halucináciami a kognitívnymi symptómami. 

Autori zdôrazňujú, že ide v prípade toxických psychóz len o modely. Ani 
jeden model však nereprodukuje schizofrenickú symptomatológiu v jej kom
plexnosti . Čo by na druhej strane mohlo svedčiť pre určitú nozologickú sa
mostatnosť toxických psychóz. 

Záver 

Diskusia v súvise s toxickými psychózarni je stále otvorená. Klasifikácie 
ju poznajú a popisujú, ale stále je dostatok prác, ktoré spochybňujú ich no
zologickú samostatnosť. Nie nezanedbateľný počet publikácií stále diskutuje 
o tom, že ide vlastne o drogou vyprovokované schizofrenické psychózy pri 
istej geneticky a inak podmienenej vulnerabilite. 

Aj celkom nedávno analýza veľkej skupiny pacientov s toxickými 
psychóza mi (n = 119) sledovaných 4 roky, poukazuje na to, že napr. pri kon
zume kanabisu sa objavujú len pozitívne symptómy a žiadne negatívne 
(Grech a kol. , 2005). 

Otázka potom je, skutočne droga precipituje schizofrenické psychózy 
a prečo nie aj s negatívnymi symptómami, ktoré sú typické pre schizofré
niu? 
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