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Súhrn 

Diferenciálna diagnostika akútnych stavov spojených s požitím drogy zahrnuje aj 
aspekt ďalšieho vývoja psychopatológie. Rozhodnutie, či ide o problém čisto "drogo
vý", alebo vývoj smeruje k psychotickému ochoreniu, je pre konkrétneho pacienta 
kľúčové, a je potrebné ho urobiť čím skôr, pretože od toho závisí ďalšia terapeutická 
stratégia. 

V priebehu posledných 5 rokov bolo na psychiatrickom oddelení NsP Bojnice hos
pitalizovaných 138 pacientov s akútnou drogovou problematikou. U 27 z nich 
(19,5 %) sa vyvinulo psychotické ochorenie, prevažne z okruhu schizofrénie. CieIom 
bolo metódou retrospektívnej analýzy chorobopisov týchto pacientov sledovať, ktoré 
charakteristiky tohto súboru by mohli byť nápomocné pre diferenciálnu diagnostiku 
týchto stavov už pri prvom prijatí. Výsledky prezentovanej analýzy môžu byť nápo
mocné diferenciálnej diagnostike akútnych stavov súvisiacich s požitím drogy 
a v ďalšej starostlivosti o takéhoto pacienta: 
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K r ú č o v é s l ov á: akútny drogový stav - vývoj psychotického ochorenia - dife
renciálna diagnóza 

V. Garaj , E . Garajová: URGENT DRUG STATES 
AND FIRST EPISODE OF PSYCHOSIS 

Summary 

Differential diagnosis of the urgent drug states includes the aspect od following 
development of psychopatology. To decide if it is exlusive grog induced situation, or 
if there is the trend to development of psychotie disorder, is the key problem for 
each patient and to do this decision is necessary as soon as possible because of next 
therapeutic strategy. 

In the last 5 years 138 patients with urgent drug problems were hospitalized in 
psychiatrie department of Hospital Bojnice. In 27 of them (19,5 %) psychotie disor
der has been developed, main from the range of schizophrenia. The aim of this pre
sentation was to follow up, which charakteristics could be helpful for differential 
diagnosis of these states, alreday at the time of the first admission. Results of this 
analysis can be helpful on diferential diagnosis urgent drug states and management 
of patiants. 

Key w o r ds: urgent drug states - the development of psychosis - diferential 
diagnosis 

Problém v literatúre 

Komorbidný abúzus alkoholu a psychoaktívnych látok je u pacientov so 
schizofréniou bežný, jeho dopad na priebeh a výsledok ochorenia je nepriaz
nivý: zvyšuje závažnosť schizofrénie, predstavuje značnú emočnú záťaž na 
rodiny schizofrenikov a zvyšuje finančnú záťaž pri liečbe ochorenia. 

Najčastejšie zneužívaný je alkohol a cannabis (88 % zo zneužívaných 
drog). Abúzus alkoholu je dvakrát častejší ako v bežnej populácii (21-24 % 
V.s. 12 %), abúzus drog je 2 a viackrát častejší ako v bežnej populácii: 14 % 
- 37 % (z toho 28 % abusus cannabis) v.s.7 % (5,7,9). 
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Abúzus psychoaktívnych látok pri schizofrénii zhoršuje krátkodobý aj 
dlhodobý priebeh ochorenia, sú častejšie relapsy, častejšie hospitalizácie, 
viac násilného správania, vrátane suicidálneho, častejšie sú bezdomovci. 
Jednoznačne zhoršuje pozitívne symptómy (halucinácie, bludy), kým pôso
benie na negatívne symptómy nie je chápané jednoznačne: Podľa Khantzia
novej hypotézy selfmedikácie defektní schizofrenickí pacienti berú psycho
aktívne látky s cieľom zmierneniť negatívne symptónomy, najmä anhedonie 
a celkového diskomfortu (Green a kol., 2006). 

Novotný (2003) v súhrnnej práci o problematike vzťahu kanabinoidov, 
kanabinoidného receptorového systému a psychóz venuje výraznejšiu pozor
nosť možným funkciám, zvlášť ku schizofrénii. So spoluautormi sa k téme 
vracia v práci o toxických psychózach, v závere ktorej sa poukazuje na to, že 
je stále dostatok prác, ktoré spochybňujú ich nozologickú samostatnosť a že 
nie zanedbateIný počet publikácií diskutuje o tom, že ide vlastne o drogou 
vyprovokované schizofrenické psychózy pri istej geneticky a inak podmiene
nej vulnerabilite (Novotný a kol., 2005). 

V patofyziológii schizofrénie zohrávajú úlohu genetická predispozícia 
a environmentálne faktory. Expozícia cannabisom je jedným z environmen
tálnych faktorov, ktorý by mohol mať vzťah ku vývoju schizofrénie u adole
scentov. Užívanie cannabisu môže interferovať s rozvojom bielej mozgovej 
hmoty u niektorých predisponovaných adolescentov a môže exacerbovať 
anatomickú patológiu. Tento mechanizmus môže vysvetľovať deficity v pra
covnej pamäti a zhoršenie v závažnosti klinických symptómov (Kumra, 
2007). 

Akútne komplikácie vyplývajúce z požitia drog sú v pohotovostnej praxi 
časté a predstavujú závažný problém diferenciálne diagnostický (nedosta
točné anamnestické údaje, úmyselné negovanie požitia drog). Najčastejšie 
sú akútna intoxikácia, poruchy správania (závisí od typu drogy), akútna to
xická psychóza, pripadne aj debaklová situácia. 

Terapeutická stratégia závisí od toho, či daný stav je dôsledkom požitia 
drogy, alebo ide o akútne psychotické ochorenie inej genézy, komplikované 
požitím drogy, preto je potrebné urobiť diferenciálnu diagnostiku čo najskôr, 
optimálne už pri prvom prijatí pacienta. 

V psychiatrických prijmových centrách majú klinici tendenciu hodnotiť 
psychotické symptómy skôr ako primárne psychotické. Z 223 pacientov tak
to hodnotených sa ukázalo, že u 1/4 išlo o drogovú psychózu. Pri toxických 
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psychózach sa našli tri kľúčové prediktory: abúzus drog u rodičov, diagnóza 
závislosti od nejakej drogy, vizuálne halucinácie. Pri primárnych psychó
zach bolo kľúčovým prediktorom celkové skóre pozitívnych a negatívnych 
symptómov, ktoré bolo v tejto skupine vyššie (Schanzer a kol. , 2006; Caton 
a kol., 2005). 

Ciel práce 

U 27 psychotických pacientov, ktori boli prvýkrát prijatí na psychiatrické 
oddelenie NsP Bojnice s akútnou drogovou problematikou retrospektívnou 
analýzou údajov v chorobopisoch sledovať niektoré charakteristiky, ktoré by 
mohli byť nápomocné pre diagnostiku týchto stavov už pri prvom prijatí. 

Súbor 

N a psychiatrickom oddelení NsP Bojnice bolo za posledných 5 rokov pri
jatých 138 pacientov s akútnou drogovou problematikou. Sledovaný súbor 
tvorilo z nich vybratých 27 pacientov, u ktorých sa vyvinulo psychotické 
ochorenie. 30 náhodne vybratých zo zostávajúcich 111 pacientov tvorilo kon
trolnú skupinu. 

Metóda 

Retrospektívnou analýzou chorobopisov týchto 27 pacientov a náhodne 
vybratej skupiny 30 pacientov zo zostávajúcich 111 pacientov s toxiko
mániou, boli sledované a porovnané tieto údaje: dôvod prijatia, druh zneuží
vanej drogy, počet zneužívaných drog, psychopatológia v predc~orobí a ro
dinná anamnéza, vrátane disharmónie v rodinnom prostredí. 

Výsledky (graf 1, 2, 3, 4 , 5) 

Pri skupine psychotických pacientov najčastejším dôvodom na prijatie 
bol akútny psychotický stav v dôsledku po žitia drogy 70 %, kým v skupine 
toxikomanických pacientov to bola akútne vyhrotená debaklová situácia 
(70 %). V psychotickej skupine najčastejšie zneužívanou drogou boli kanabi
noidy (70 %), v toxikomanickej skupine boli kanabinoidy zastúpené o niečo 
menej (60 %), výraznejšie zastúpené boli stimulanciá (53 %) a prchavé 
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rozpúšťadlá (47 %), spektrum zneužívaných drog bolo v tejto skupine širšie , 
výrazne boli zastúpení pacienti zneužívajúci tri a viac drog (44 %). Bez psy
chopatológie v premorbídnom období bolo len 26 % psychotických pacientov 
v porovnaní s 53 % toxikomanických pacientov. Psychiatrická záťaž v rodin
nej anamnéze bola u 59 % psychotických a u 57 % toxikomanických pacien
tov. Kým v prvej skupine dominovala záťaž schizofréniou (37 %), v skupine 
toxikomanickej sa v rodinnej anamnéze najčastejšie vyskytoval alkoholiz
mus (33 %), a drogová problematika (13 %), pričom častý bol výskyt uvede
nej psychopatológie u viacerých členov rodiny. Vo výskyte familiárnej dys
harmónie neboli medzi obidvoma skupinami rozdiely. 

Psychotické ochorenie sa rozvinulo u 27 (muži 22, ženy 5) zo 138 pacien
tov prijatých pre akútnu drogovú problematiku na PO Bojnice za 5 rokov, čo 
je 19,5 %. 

Z toho schizofrénia bola u 22, schizoafektívna psychóza u 2 a bipolárna 
afektívna porucha u 3 pacientov. 

Graf 1. Dôvod prijatia 
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Graf 2. Druh drog 
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Graf 3. Počet zneužívaných drog 
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Graf 4. 
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Dislwsia 

V skupine psychotických pacientov najčastejším dôvodom pre prijatie bol 
akútny psychotický stav v dôsledku požitia drogy 70 %, kým v skupine toxi
komanických pacientov to bola akútne vyhrotená debaklová situácia (70 %). 
V psychotickej skupine najčastejšie zneužívanou drogou boli kanabinoidy 
(70 %), v toxikomanickej skupine boli kanabinoidy zastúpené o niečo menej 
(60 %, výraznejšie zastúpené boli stimulanciá (53 %) a prchavé rozpúšťadlá 
(47 %), spektrum zneužívaných drog bolo u tejto skupiny širšie, výrazne boli 
zastúpení pacienti zneužívajúci tri a viac drog (44 %). Bez psychopatológie 
v premorbídnom období bolo len 26 % psychotických pacientov v porovnaní 
s 53 % toxikomanických pacientov. Psychiatrická záťaž v rodinnej ana
mnéze bola u 59 % psychotických a u 57 % toxikomanických pacientov. Kým 
v prvej skupine dominovala záťaž schizofréniou (37 %), v skupine toxikoma
nickej sa v rodinnej anamnéze najčastejšie vyskytoval alkoholizmus (33 %) 

a drogová problematika (13 %), pričom častý bol výskyt uvedenej psychopa
tológie u viacerých členov rodiny. Vo výskyte familiárnej dysharmonie nebo
li medzi obidvoma skupinami rozdiely. 

V domácej literatúre v závere práce o toxických psychózach zdôrazňujú 
André a spoluautori (2006), že na 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 dlhodobý, longitudinálny faktor. Nie je roz
hodujúce to , či konkrétny jedinec dalej užíva drogu, alebo nie. Pokračujúci 
konzum drogy priebeh ochorenia samozrejme zhoršuje a komplikuje. 

Gemza (2006) v kazuistike schizofreniformnej kanabisovej psychózy 
v pripade konkrétneho pacienta má názor, že toxické, napr. kanabisové 
schizofreniformné psychózy by mohli byť samostatnými nozologickými jed
notkami, resp nemusia nevyhnutne znamenať len aktiváciu latentnej dis
pozície pre schizofréniu. Zároveň sa v závere uvádza aj to, že je sporné ho
voriť o čisto kanabisovej schizofreniformnej poruche, ak v priebehu 
ostatných dvoch rokov pacient užíval opakovane aj iné návykové látky. 

Záver 

Aj ked z výsledkov tejto retrospektívnej analýzy počtom neveľkého súbo
ru , samozrejme, nemožno robiť žiadne jednoznačné uzávery, môžu byť pre 
prax, najmä z diferenciálne diagnostického aspektu, pre tieto zistenia uži
točné: 
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Na možný vývoj procesuálneho psychotického ochorenia je prospesne 

myslieť najmä vtedy ak je prijatý akútny pacient s drogovou problematikou, 
ktorý 

- je v psychotickom stave 

- nie je v debaklovej situácii 

- zneužíva kanabinoidy ako dominantnú drogu 
- spektrum zneužívaných drog je menej pestré 

- má vpredchorobí psychopatológiu 
- má hereditárnu záťaž schizofréniou 
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