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Súhrn 

Toxické psychózy sú v súčasnej klinickej praxi veľmi časté, ich zvýšený výskyt 
súvisí s rozmachom užívania psychostimulanciÍ v našich podmienkach. Situáciu ale 
komplikuje aj skutočnosť, že k týmto látkam inklinujú jedinci vo veku, kedy je naj
väčšie riziko vzniku procesuálneho ochorenia. V práci sú diskutované zložité súvis
losti medzi toxickými psychózami a schizofréniou, vyznačujú sa základné znaky psy
chopatologických obrazov týchto stavov. Zdôrazňuje sa potreba správnej orientácie 
a diagnostiky v tejto oblasti. 
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Summa r y 

Toxic psychoses are very frequent in clinical practice. Their increased frequency 
is related to the rise in the use of psychostimulants in our living conditions. The si
tuation is complicated by the fact that individuals who incline to these substances 
are in age, when the risk of procesu al disorder is the highest. In article are discus
sed complicated links between toxic psychoses and schizophrenia, basic signs of 
their psychopatological states. The authors underline need of correct orientation 
and diagnostic process in this field . 

Key w o r ds: toxic psychoses - schizophrenia - psychopathology 

Úvod 

Problematika toxických psychóz bola dôležitá aj v minulosti, v súčasnosti 
ale nadobúda ešte väčší význam hlavne v tej súvislosti, že sa v rámci drogo
vej scény u nás čoraz viac uplatňujú ilegálne látky so stimulačným účin
kom, ktoré zohrávajú z hľadiska možnej spoluúčasti pri vzniku toxických 
psychóz významnú úlohu. Ide najmä o kanabinoidy a amfetamíny, ktoré sú 
v porovnaní s opioidmi lacnejšie a pre konzumentov ľahšie dostupné. Prie
beh závislosti od týchto látok nebýva do takej miery nápadný ako to bolo 
v pripade heroínu, medicínsky sú pripady často riešené až v rámci rôznych 
komplikácií, medzi ktoré patria z psychiatrického hľadiska najmä toxické 
psychózy. 

Ďalším závažným faktorom je skutočnosť, že k uvedeným látkam inkli
nujú prevažne mladí ľudia, kedy je súčasne najaktuálnejšie aj riziko vzniku 
procesuálneho ochorenia. Tento pomerne zložitý proces sa premieta do kli
nickej reality, pribúdajú mladí pacienti, kde sa okrem endoformne impo
nujúceho psychotického stavu konštatuje aj anamnéza konzumu stimulačne 
pôsobiacej drogy. Často potom vznikajú diagnostické rozpaky, najmä pri 
dlhšom priebehu psychózy so súčasným sporadickým, či pravidelným užíva
ním drogy (André a kol., 2003). 
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Toxiché psychózy u súčasných hlasifihačných systémoch 
a tradičnej literatúre 

MKCH 10 (1992) definuje toxickú psychózu ako poruchu , ktorá vzniká 
počas užívania alebo bezprostredne po požití drogy, typický je nápadný pro
duktívny klinický obraz so živými sluchovými halucináciami, zámenou osôb, 
bludmi, psychomotorickými poruchami a emočnými zmenami. Vedomie je 
väčšinou jasné, pričom sa ale pripúšťa aj porucha vedomia. Stav by mal as
poň čiastočne vymiznúť do jedného mesiaca, úplne do šiestich mesiacov . Po
dobne aj DSM IV (APA,1998) považuje za hlavné symptómy halucinácie 
a bludy. MKCH 10 rozlišuje niekoľko typov toxických psychóz: 

- schizoformný typ 
- prevažne bludný 
- prevažne halucinatórny 
- prevažne polymorfný 
- s prevahou depresívnych príznakov 
- s prevahou manických príznakov 
- zmiešaný typ 

Vzťah medzi užívaním psychotropných látok a psychotickými poruchami 
je veľmi komplikovaný. Huber (1994) vo vzťahu k schizoformným klinickým 
obrazom rozlišuje tri možnosti: symptomatickú schizofréniu, schizofréniu 
vyprovokovanú drogou a primárnu schizofréniu so sekundárnym konzumom 
psychotropných látok. Ide o klinické konštelácie , v praxi často ťažko od seba 
odlíšiteľné. Uvedená triáda predstavuje tzv. širšie chápanie pojmu toxických 
psychóz. 

E. a M. Bleuler (1983) odporúčajú pri orientácii a diagnostike toxických 
psychóz vychádzať z modelu najlepšie preskúmanej drogy, ktorou je alkohol. 
Akútnym priebehom toxickej psychózy zodpovedá jednoduchá a abnormná 
alkoholová opojenosť, resp. zložitejšie formy ako delírium tremens a alkoho
lická halucinóza. Zásadné je stanovisko týchto autorov k priebehu alkoho
lickej halucinózy, toto stanovisko sa aplikuje aj v súčasných diagnostických 
systémoch. Ak stav trvá dlhšie ako šesť mesiacov, narastá riziko chroni
fikácie, stav sa prakticky nedá odlíšiť od chronickej paranoidnej schizofrénie 
alebo sa vyvíja v zmysle organického psychosyndrómu s amnestickým obra
zom v popredí. 
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Teoretiché aspehty 

z hľadiska teoretických aspektov už v minulosti slúžili. toxické psychózy 
ako model na pochopenie schizofrénie. Podla Potvina a kol. (2005) môže 
napr. amfetamínová psychóza slúžiť ako model pre pozitívne symptómy pa
ranoidnej schizofrénie, LSD model slúži na sledovanie iniciálnej symptoma
tológie s poruchami vnímania pri prvej epizóde ochorenia. Kanabis akoby 
reprodukoval depersonalizačné stavy, ako aj niektoré negatívne symptómy 
(ako emočná plochosť a tzv. amotivačný syndróm). Alkoholická halucinóza je 
zase najvhodnejším modelom pre poruchy vnímania (sluchové halucinácie) 
u schizofrenikov. Ketamínový (fencyklidínový) model môže byť použitý na 
sledovanie typických porúch myslenia a kognitívnych deficitov. Podľa spo
menutých autorov môžu všetky typy toxických psychóz slúžiť ako model pre 
niektoré symptómové okruhy schizofrénie. Uvedenými modelmi sa teda re
produkuje len parciálna časť celostnej schizofrenickej fenomenológie , nie 
symptómová skladba schizofrénie vo svojej komplexnosti a nadväznosti (No
votný a kol., 2005) . Samotná toxická psychóza (v užšom slova zmysle) by te
da mohla predstavovať určitú nozologicky samostatnú skupinu, ktorá so 
schizofréniou korešponduje len parciálne a istý vymedzený časový úsek. 
V týchto prípadoch je vzťah medzi užívanou látkou a psychózou transpa
rentný a akútna porucha by mala po vysadení drogy postupne odoznievať. 

Toxické psychózy a schizofrénia 

Ak sa ale na psychopatologickú výstavbu toxických psychóz nepozeráme 
len z hľadiska jednoduchého vzťahu drogy a následnej psychózy, ale z po
hladu širšieho chápania týchto stavov (Huber, 1994), čo je v klinickej praxi 
často nevyhnutné (psychóza napr. neodoznieva ani po období šiestich mesia
cov), symptómová výstavba je spravidla v týchto prípadoch formovaná v zlo
žitom a málo prehľadnom kontexte možných biologicko-procesuálnych 
aspektov. Pacienti so schizofréniou a inými psychotickými poruchami uží
vajú psychotropné látky, aby si zlepšili hlavne tzv. negatívnu symptoma
tológiu (Philips a kol. , 2001). Van Os (2005) uvádza, že dnes už existujú do
statočné dôkazy o tom, že kanabis v interakcii s genetickými faktormi kau
zálne spolupôsobí pri rozvoji schizofrénie. Hypotéza o samoliečení kanabi
som je menej presvedčivá, rozhodujúca sa javí individuálna senzitivita pre 
psychózu. Podľa Leweke a kol. (2004) treba ale v rámci kanabisových psy-
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chóz odlišovať tranzientné psychotické stavy od perzistujúcich foriem, ktoré 
sú asociované so schizofrenickou vulnerabilitou. 

Čo sa týka amfetamínov, názory nie sú natoIko vyhranené ako pri kana
bise. Amfetamíny môžu taktiež indukovať schizofrenické ochorenie (Murray 
a kol., 2004), pravdepodobnosť vyprovokovania psychózy súvisí so schizoid
nými znakmi v detskom veku a celkovou genetickou predispozíciou. Nie 
u každého konzumenta sa vyvinie schizofrénia. Autori zaoberajúci sa sledo
vaním prvej epizódy schizofrénie uvádzajú tradične vysoký podiel pacientov 
súčasne užívajúcich návykové látky, napr. Green a kol. (2004) charakteri
zujú túto skupinu ako takú, kde je vo všeobecnosti viacej pozitívnej sympto
matológie, po 12 mesiacoch horší terapeutický výsledok, častejšie sa prob
lém týka mužov. Psychotickí pacienti, ktorí užívajú kanabinoidy majú vyšší 
výskyt pozitívnej symptomatológie a kontinuálneho priebehu choroby. 
O komplikovaní a zhoršovaní priebehu choroby konzumom ilegálnej drogy 
referuje aj Dóci (2002). 

Toxické psychózy v materiáli kliniky 

Autori sledovali výskyt a klinický obraz toxických psychóz v materiáli 
Psychiatrickej kliniky FN a LFUK (André a kol. , 2003) . V súbore pacientov 
užívajúcich amfetamíny bol zaznamenaný akútnejší obraz, s agitovanosťou 
a ostatnými produktívnymi prejavmi, hlavne paranoidno-halucinatórneho 
charakteru. Pri kanabinoidoch bol pozorovaný pozvoInejší, menej drama
tický priebeh, obraz skôr pripomínal nediferencovanú schizofréniu. Pri for
me s poruchou vedomia dominovali opioidy, išlo o stavy vzniknuté v rámci 
ťažšie prebiehajúcich abstinenčných syndrómov. V minulosti dominantné 
opioidy nezohrávali ale v probléme toxických psychóz takú úlohu ako stimu
lačne pôsobiace látky. Vo významnej miere sa uplatňoval aj kombinovaný 
konzum (kanabis, resp. metamfetamín s alkoholom). 

Psychopatologický obraz toxických psychóz 

Poznatky o psychopatologickom obraze toxických psychóz mozno teda 
zhrnúť takto: 

V prvom rade platí pravidlo klasickej psychiatrie, že z klinického obrazu 
aj tohto typu exogénnej psychózy nemožno jednoznačnejšie usudzovať na 
konkrétny typ škodliviny, resp. návykovej látky. Tú možno s istotou určiť 
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len toxikologickým vyšetrením. Je možné vyčleniť niektoré základné preja
vové formy , charakteristickým predstaviteľom je schizoformný typ s preva
hou bludov alebo halucinácií . Forma s poruchou vedomia je zriedkavá, no 
možná. Pre toxickú psychózu v úzkom zmysle slova je typický akútny prie
beh a pomerne rýchle odoznenie symptomatológie po vysadení drogy. Pre 
tieto priebehy sú príznačné bohaté produktívne psychopatologické prejavy, 
dobre reagujúce na liečbu. Môžu byť prítomné rôzne symptómové kon
štelácie, ktoré ale predstavujú vždy len jeden výsek celostnej schizofrenickej 
fenomenológie, nie schizofrenickú štruktúru ako celok. Negatívne symptó
my nedokáže droga v takej miere precipitovať ako pozitívne (Novotný a kol., 
2005). Častý je ale vývoj v zmysle dlhodobého perzistovania symptómov 
a postupná chronifikácia stavu. Psychopatologická výstavba sa v týchto prí
padoch komplikuje, môže sa formovať v zložitom kontexte biologicko-proce
suálnych aspektov, ktoré sa užívanou drogou aktivovali . 

Záver 

Na záver treba zdôrazniť, že pre definitívne stanovenie diagnózy je pod
statné trvanie psychózy, teda rozhoduje časový faktor , zo samotného psy
chopatologického nálezu v prierezovom pohľade nemožno vyvodzovať spo
ľahlivé závery. Významnejší je teda dlhodobý, longitudinálny faktor . Nie je 
ani rozhodujúce to, či konkrétny jedinec ďalej užíva drogu, alebo nie. Pokra
čujúci konzum drogy priebeh ochorenia ale samozrejme zhoršuje a kompli
kuje. 

Otvoreným problémom ostáva otázka nozologického postavenia a samos
tatnosti týchto psychóz, parciálna a dočasná korešpondencia so schizofre
nickým okruhom je pravdepodobná, pri chronifikácii sa nedá vylúčiť splynu
tie s týmto okruhom. 

Korektná orientácia v tejto oblasti je dôležitá pre klinickú prax, terapeu
tické vedenie, posudzovanie , ako aj forenzné prístupy. Iné je napr. postave
nie obvineného v zmysle diagnózy toxikománie s anamnézou krátkej a pre
chodnej psychotickej epizódy, inú váhu má diagnóza schizofrénie vo forenz
ných súvislostiach. 
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