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Súhrn 

Prezentujú súbor 49-tich pacientov s diagnózou toxickej psychózy, hospitalizo
vaných na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave v rokoch 1999-2003. 
Uvádzajú základné charakteristiky súboru, klinickú symptomatológiu a vlastný 
pohlad na klinické obrazy. 

K I ú č o v é s lov á : Toxická psychóza - stimulanciá - iné návykové látky 

J. Cook, V. Novotný, 1. André: TOXIC PSYCHOSES. 

4th part. OUR CLINICAL SAMPLE 

Summary 

The presented work is a continuation of the previously published introduction in 
toxic psychosis (Novotný et al. , 2005). It presents a sample of 49 subjects hospitali
sed at the Department of Psychiatry, University Hospital, Bratislava between 1999 
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and 2003. The authors give basic characteristics of the sample, presents symptoma
tology and their own insight in the issue. 

K ey w o r d s: Toxic psychosis - stimulants - another psychotropic drugs 

Úvod 

Výsledký mnohých epidemiologických štúdií poukazujú na pretrvávanie 
trendu šírenia užívania amfetamínov v Európe, ako aj na západnom pobreží 
USA. Najobľúbenejšíou látkou z tejto skupiny je metamfetamín, keďže v po
rovnaní s inými stimulanciami menej ovplyvňuje perifériu a vyvoláva in
tenzívnejšie poruchy vnímania a eufóriu. 

Pretrváva tiež stúpajúci trend v počte zdravotných komplikácií a úmrtí 
v dôsledku užívania tej to látky. Psychiatrické zariadenia sa v posledné roky 
čoraz častejšie stretávajú s pripadmi toxickej psychózy. 

V prezentovanej práci autori nadväzujú na teoretický úvod (Novotný 
a kol. , 2005; André a kol., 2006). 

Toxickú psychózu definoval prvýkrát Young a Scoville v r. 1938 ako krát
ky, spontánne remitujúci paranoidný stav, intenzívne a strach vyvolávajúce 
bludy a halucinácie, pričom je zachované jasné vedomie a neporušená 
štruktúra myslenia (Angrist, 1994). Vzniká počas intoxikácie pri dlhodobom 
užívaní vysokých dávok kokaínu, amfetamínov a ich derivátov (Tinklen
berg, 1975). Prolongované užívanie nízkych dávok súvisí s komorbiditou ako 
aj precipitáciou preexistujúceho psychiatrického ochorenia. 

Rozvoj toxickej psychózy 

Toxická psychóza zväčša nastupuje postupne. Samotný subjekt si je spo
čiatku vedomý tranzitórnych subpsychotických epizód, ktoré sa snaží auto
medikovať alkoholom alebo znižovaním dávok. Následne sa pridruží "zveda
vosť" , skúmanie okolitého diania, hľadanie "tajných kódov" a nových "obja
vov". "Sledovanie okolia" prechádza plynule do pocitu "byť sledovaný". 
Správanie sa stáva stereotypnejšie, podozrievavosť sa stupňuje do paranoid
ných bludov. Pridružujú sa vizuálne ilúzie a halucinácie, často aj elemen-
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tárne až komplexné verbálne halucinácie. Postupne dochádza ku anozog
nózii, perzekučným bludom, jedinec je v zvýšenej miere senzitívny voči sti
mulom, dochádza ku zmätenosti a exhauscii. Výnimkou nie sú ani panické 
reakcie, agresivita až homicidné správanie. 

Vysoko senzitívnym symptómom pri toxických psychózach sú stereotý
pie, konkrétne repetitívne rozoberanie a skladanie mechanických pred
metov (vo viacerých prípadoch sme sa v prezentovanom súbore stretli s ana
mnestickými údajmi od príbuzných a blízkych potvrdzujúcimi stereotypné 
správanie našich pacientov, neraz mali ráz až anekdotických príbehov ... ). 
Pokus nasilu zastaviť toto správanie vyvoláva napätie a frustráciu . Sprá
vanie pôsobí celkovo bizarne. 

Príznaky pri abstinencii postupne ustupujú - halucinácie obvykle po 24 
- 48 h abstinencie, paranoidné bludy do 15 dní, hypersomnia po troch 
dňoch. 

Pri typickom obraze toxickej psychózy tvoria paranoidné bludy 80 % kli
nického obrazu, taktilné a čuchové halucinácie 60-70 %, zvýšok tvorí zmäte
nosť, hyperaktivita a excitácia, bizarné, často autoerotické sexuálne správa
nie, nemotivované útoky, deštrukčné správanie. Zriedka býva na psy
chotický stav amnézia. 

Prolongované užívanie vysokých dávok metamfetamínu vedie k intenzív
nejším bludom a halucináciám, u chronických užívateľov možno pozorovať 
systematizované bludy. Pri prolongovanom užívaní metamfetamÍnu počas 
už rozvinutého psychotického obrazu sa stupňuje anxieta, postihnutí sa zač
nú schovávať, kompulzívne kontrolujú okolie, nosia pri sebe zbraň . 

Stresor (najčastejšie insomnia alebo alkohol) precipituje flash - back 
symptómy. Podľa niektorých autorov môžu psychotické príznaky perzistovať 
aj rok po poslednom užití metamfetamÍnu (Nakatani, 1994). 

Podľa MKCH-I0 je možné odlíšiť nasledujúce obrazy (WHO, 1992): 
- stav akútnej intoxikácie, kedy psychotický stav ustúpi do 48 hodín po 

poslednej aplikácii. 
- psychotickú poruchu vyvolanú psychoaktívnou látkou s neskorším 

začiatkom, kedy psychotický stav vznikol neskôr ako 48 h po poslednej apli
kácii 

- psychotickú poruchu inej etiológie, kedy psychoaktívna látka zohráva 
rolu spúšťača 

- psychotickú poruchu vyvolanú návykovýmí látkami (tzv. toxická 
psychóza), kedy psychotický stav trvá dlhšie ako 48 h a úplne sa upraví do 
šiestich mesiacov. 
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Nemožno nespomenúť klasifikáciu toxických psychóz podľa Poola a Brab
bin sa (Nakatani, 1994): 

- intoxikácia podobná funkčnej psychóze (vyvolaná najčastejšie haluci
nogénmi, amfetamínmi a THe) 

- patoplastické reakcie pri funkčných psychózach (amfetamíny alterujú 
obraz funkčných psychóz, časté sú prejavy agresivity a výtržníctva) 

- chronické halucinózy (alkohol, LSD flash-back) 
Relaps funkčnej psychózy je najčastejšie indukovaný psycho aktívnymi 

látkami, často v rámci automedikácie. 
Vzhľadom na komplikovanú situáciu, ktorej srne vystavení pri diferen

ciálnej diagnostike takýchto obrazov, srne sa snažili o detailnejšiu 
diferenciáciu klinických obrazov. 

Metóda 

V prezentovanom súbore srne použili retrospektívnu analýzu chorobo
pisov jedincov, u ktorých srne mali podozrenie na toxíckú psychózu a ktorí 
boli hospitalizovaní na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave -
Staré mesto, pričom srne sa zamerali na roky 1999-2003. 

Výsledky 

Základné charakteristiky súboru: 

Analyzovali srne súbor 49 pacientov s dg. psychotického stavu, u ktorých 
srne súčasne zistili užívanie psychoaktívnych látok. V 86 % išlo o mužov, 
v 14 % o ženy. Priemerný vek v celom súbore bol 27, 7 roka. 

Sociálne charakteristiky boli nasledujúce: 
Nezamestnaní 47 % 
Zamestnaní 
Študenti 
Iné 

33 % 
14 % 

6 % 

60 % zo súboru trpelo na somatickú komorbiditu, 24 % uviedlo pozitívnu 
rodinnú anamnézu abúzu a závislosti od psychoaktívnych látok. Takmer 
u polovice probandov (45 %) išlo o prvozáchyt. 
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Sledovali srne sieť priemerného času hospitalizácie v súbore. Situácie vy
zerala takto: 

Pacienti u ktorých srne toxikologickým vyšetrením zistili prítomnosť sti
mulancií zotrvali na oddelení v priemere 11,7 dní, tí, u ktorých srne zistili 
pritomnosť iných látok, zotrvali priemerne 18 dní. 

Najčastejší súvis medzi drogou a psychózou bol u pacientov konzumu
júcich amfetarnín a jeho deriváty. 2/3 pacientov nášho súboru konzumovali 
amfetarnín a jeho deriváty, tretina pacientov s toxickou psychózou konzu
movala všetky možné iné látky. V 67 % sa na rozvoji psychotického obrazu 
podieľal amfetarnín a jeho deriváty, v 33 % iné látky (halucinogény, roz
púšťadlá, kanabinoidy, alkaloidy, teofylin, analgetiká). 

Klinické charakteristiky 

V samotnom klinickom obraze v celom súbore dornínovali bludy (77 %), 
frekventne sa tiež vyskytovali halucinácie (72 %) a agitovanosť (53 %). Po
ruchy vedornía sa konštatovali len v 29 %. 

Graf 1. Klinický obraz v celom súbore (n = 49) 

Poruchy vedomia Agitovanosť Halucinácie Bludy 

Symptómy 
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Celý súbor pozorovaných pacientov s toxickou psychózou sme rozdelili na 
dva podsúbory, v jednom dominovali psychostimulanciá, v druhom sa vy
skytovali iné návykové látky. 

Pri porovnávaní symptomatológie v podsúbore, ktorý sme v grafe 2 na
zvali "Stimulanciá" (pacienti, u ktorých sme v moči zistili pritomnosť sti
mulancií) s podsúborom "Iné" (pritomnosť iných látok), sme zistili nesigni
fikantne častejšiu prítomnosť viac pozitívnej symptomatológie (bludy, halu
cinácie) a psychomotorickej agitovanosti v pod súbore "Stimulanciá" a sig
nifikantne viac porúch vedomia v podsúbore "Iné" (p<O,Ol). 

Graf 2. Porovnanie podsúborov "Stimulanciá" a "Iné" 

Poruchy vedomia Agitovanosť Halucinácie Bludy 

• Stimulanciá O Iné 

Symptómy 

Pri analýze klinického obrazu v našom súbore pacientov s toxickými psy
chózami bolo možné identifikovať nasledujúce obrazy: Na lepšiu orientáciu 
sme vyčlenili nasledujúce klinické obrazy na graf 3. 
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Graf 3. Klinické formy 

11% 

C Akútna psychóza 

BToxické delírium 

C Chronifikovaný obraz 

OAkútna intoxikácia 

Podrobnejšie tieto obrazy popísal André a kol. (2002, 2006). Len na 
zhrnutie, akútna psychóza je charakterizovaná schizofreniformným obra
zom, najčastejšie býva prítomný paranoidno halucinatórny syndróm. Naj
častejšie k nemu dochádza pri užívaní stimulancií. 

Akútna intoxikácia je podobná abnormnej alkoholovej ebriete s prcha
vými psychotickými príznakmi. Chronifikovaný obraz je podobný nediferen
covanej schizofrénii, dochádza k nemu najčastejšie pri užívaní THe. Pre to
xické delírium je typický nekomplikovaný priebeh a rýchle odoznenie 
symptómov. 

Na zvládnutie vyššie popísaných stavov sme najčastejšie použili benzo
diazepíny, z neuroleptik haloperidol na zvládanie agitovanosti a olanzapín 
na zvládanie paranoidno-halucinatórneho syndrómu. Pri liečbe akútnej 
intoxikácie sa odporúča zaistiť vitálne funkcie, redukovať vonkajšie stimuly, 
ale súčasne predísť senzorickej deprivácii, podporný prístup. Pri agi
tovanosti sa odporúča i.V. aplikácia benzodiazepínov. 

Dôležitá je dôkladná dif.dg. (trauma hlavy, intracerebrálna hemorágia, 
tyreotoxik.óza). Nezabúdajme na toxikologické vyšetrenie, laboratórny skrí
ning, sledovanie diurézy. 
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Diskusia 

V nedávnej dobe zhrnuli poznatky o symptómoch toxických psychóz ka
nadskí autori Potvin a kol. (2005). Zistili, že halucinácie a bludy sa častejšie 
a výraznejšie vyskytujú pri psychózach, ktoré vznikli v súvislosti s kon
zumom amfetamínových derivátov, než napríklad v súvise s konzumom ka
nabisu. Podobný trend sme pozorovali aj v našom súbore. Podobný trend po
pisujú citovaní autori aj v súvise s agitáciou, opäť naše výsledky sú porov
nateľné . O poruche vedomía sa títo kanadskí autori nezmíeňujú. 

Ramstrom (2004) upozorňuje, že na rozdiel od iných drog, v súvise s kon
zumom marihuany sa vyskytujú psychotické stavy s poruchou vedomía. Au
tor ho opisuje ako delírium spôsobené kanabisom. V našom subsúbore 
s neamfetamínovými drogamí bol samozrejme zastúpený aj konzum kana
bisu. V tomto podsúbore v súhlase s citovaným švédskym autorom sa vy
skytovala porucha vedomía u 56 % pacientov, kým v podsúbore pacientov 
s amfetamínovou psychózou len u 24 %. 

Záver 

Toxické psychózy sú predmetom určitého zau]mu, najmä pre ich zvy
šujúci sa výskyt ako aj pre ich nozologickú nezatriedenosť (Novotný a kol., 
2005). Záujem však budi aj ich veľmí pestrá symptomatológia (Potvin a kol., 
2005, André a kol., 2006). 

V našom malom súbore (n= 49) sme sa pokúsili v nadväznosti na pred
chádzajúcu prácu (André a kol., 2002) rozlíšiť toxické psychózy vznikajúce 
v súvise so závislosťou od amfetamínov a ich derivátov a toxické psychózy 
vznikajúce v súvise so závislosťou od iných návykových látok (predovšetkým 
v našom súbore išlo o kanabinoidy). 

Paranoidno-halucinatórny obraz bol nesignifikantne častejší pri amfeta
mínových psychózach, poruchy vedomia častejšie pri psychózach s pre
važujúcim konzumom marihuany. Domnievame sa, že tento rozdiel môže 
mať aj praktický dosah. Musí sa zohIadniť v terapň, ale aj napríklad pri fo
renznom hodnotení priebehu konkrétnej toxickej psychózy (André a kol., 
2008). 
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