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Souhrn 

V č lánku je popsán případ 40 leté klientky s antisociální a hraniční strukturou osobnosti , závislé 
na drogách , alkoholu a patologickém hazardu , u které se intermitentně objevují krátkodobé psy
chotické stavy. Autoři diskutují o možné diagnostické klisifikaci těchto stavů : jde o intoxikační 
psych6zu , "nash-backs", psychotické stavy v rámci hraniční struktury osobnosti, nebo se jedná 
o psychické poruchy v souvislosti se změněným metabolismem amino kyselin (zvýšené odbourává
níserinu na glycin), jímž klientka trpí? Autoři nevylučují ani jednu z těchto možností. 

Kl íčOl'iÍ s lov a: polydrogová závislost - závislost na alkoholu - krátkodobé psychotické stavy 
-h ra niční o obnost - intoxikačn í psychóza - Ilash-backs - porucha metabo lismu serinu a glycinu. 

J . Nerad , R. Mann . L. Neradová: PSYCHOTIC INTOXICATION CONDI
TIONS , "FLASH-BACKS", OR METABOLlC DlSORDER AT POLYAD
D1CTIVE, BORDERLlNE AND ANTISOCIAL PERSONALITY 

Summary 

The case of a 40 yrs o ld female c1ient of antisocial and horderline personality structure. drug , 
alcohol and pathologic hazard dependend with inte rmittently occuring short-term psychotic condi
tion i described . The authors discuss the possible diagnostic c1assification of these conditions: is 
it thc maile r of intoxication psychosis, ., Ilash-backs", psychotic conditions within the frame of bor
derline personality structure. or of psychic disorder in re lationship with changed meta?olism of 
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aminoacids (increased serine to glycine degradation) , thc c1ient is suffering from ? The au thors 
don't ru le cither of these out. 

Ke y wo r d s: polydrug dependence - alcohol dependence - short-term psychotic conditions- bor· 
derline personality - intoxication psychosis - flash backs - serine and glycine metabolism disor· 
ders . 

J. Nerad , R. Mann, L. Neradová: PSYCHOTlSCHE INTOXIKATIONSZUS· 
TÁNDE, "FLASH-BACKS", ODER METABOLlSCHE STORUNGEN 
BEl POL YABHÁNGlGER, GRENZLlNIEN U D ANTISOZIALER 
PERSONUCHKEIT? 

Zusammenfassung 

Der Fa)) einer 40 Jahre alten Klientin mit antisozialer und Grenzlinienpersonalitat Struktur. 
Drogen-Alkohol und pathologisches Hasard abhangig, bei welcher intermittent kurzfristigc psy· 
chotische Zustande erschei nen , ist beschrieben. Die Autoren diskutieren die mČlgliche diagnosli· 
sche Klassifikation dieser Zustande : geht es hier um eine Intoxikationspsychose, "Flash-backs··. 
psychotische Zustande im Ramen der Grenzlinienstruktur der Personalitat, oder um psyehi~chc 
Storungen im Zusammenhang mit veranderten Aminosauremetabolism us (erhohter Serin aur 
Glyceri n Abbau) an den die Klientin leidet? Die Autoren schliessen keine dieser MČlgliehkeilcn 
aus. 

Se h I li s s e I w ČI rl e r: Polydrogen Abhangigkeit - Alkoholabhangigkeit - Kurzfristige pSYChllli· 
sehe Zustande - GrenzliniepersČlnliehkeit - lntoxikationspsychose - Flash-backs - Serin und Gly· 
cinmctabolismusstorung. 

IiI . HepaA, P . MaHH, JI. HepaAoBa: l1HTOKCl1KAIJJt10HHbIE COCTOH· 
Hl1H rrCl1X03A, "FLASH-BACKS" l1JIl1 HAPYIIIEHl1E OBMEHA 
BEIII;ECTB "Y BCECTOPOHHE 3ABl1Cl1MOIiI, rrOrPAHJ.flIHOI1 
l1 ACOUl1AJIbHOIiI JIYfLIHOCTl1? 

Pe310Me 

ABTOpbl CTaTbl1 orrnCblBalOT cJIy'-lal1 COpOKaJIeTHel1 nal.\HeHTKH aHTHCOl.\HaJIbHOrO 11 no· 
rpaHJ.1'-1HOrO CKJIaAa JII1"'-1HOCTH, 3aBHCI1M0l1 OT HapKoTHKOB, aJIKOrOJIR H naTOJIOrl1'-1eCKOrO 
a3apTa, y KOTOpOI1 C nepepblBaMI1 nORBJIRIOTCR KpaTKoBpeMeHHble COCTORHHR nCl1"X03a. 
ABTOpbl 06cy)l{,/\alOT B03MOJKHylO AHarHOCTl1"'-IecKylO KJIaCcl1"<pl1"Kal.\l1"1O 3TJ.1X COCTOJlHl1il 
l1" cTpeMRTcR HaI1Tl1" oTseT Ha Bonpoc, '-leM nal.\l1"eHTKa CTpaAaeT. 3TO I1HTOKCl1"Kal.\l1"OHHblli 
nCl1"X03, ,.flash-backs'·, COCTORHl1e nCl1"X03a B npeAeJIaX nOrpaHl1"'-IHOrO CKJIaAa JIl1"'-IHOCTII. 
I1JIH 3TO paCCTpOI1CTBO nCJ.1XI1KJ.1 , CBR3aHHoe C H3MeHeHHeM MeTa60JIH3Ma aMJ.1HOKJ.1CJlOI 
(nOBblweHHoe paCll.\enJIeHHe Cepl1Ha Ha rJIHl.\I1H)? ABTOpbl He HCKJIIO'-IaIOT HH OAHy 113 3TIIX 
B03MO}KHOCTel1. 

KJI 10 '-I e B ble CJI o B a: nOJIHHapKOTH'-IeCKaR 3aBHCHMOCTb - 3aBHCHMOCTb OT aJIKOrOJlR 
KpaTKOBpeMeHHoe COCTORHHe nCHX03a - nOrpaHJ.1'-IHaR JIJ.1'-IHOCTb - I1HTOKCHKal.\HOHHbUi 
llCI1X03 - flash-backs - paCCTpOI1CTBO MeTa60JIH3Ma Cepl1Ha H rJIHl.\HHa. 

V klinické praxi jsme každodenně konfrontováni s diagnostickými a terapeutickými 
problémy , které ma jí leccos společné , ale nesou s sebou také řadu individuálních odliš· 
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ností. Právě tyto odlišnosti způsobují, že musíme pátrat u každého klienta zvlášť po 
terapeutickém klíči , otevírajícím brány jeho světa. Často a le také musíme pátrat po 
klíči diagnostickém, což bychom rádi doložili následující kazuistikou . 

Ktientka X. Y ., 30 let , svobodná. Od prosince 1988 do června 1991 hospitalizová na v psychia
trické l éčebně. Ambulantně psychiatricky léčen a od 1983 : individuální psychiat rie, .,face to face", 
vefrekvcnci jedenkrát týdně nepřetržitě, tj. až do součastnosti a i po dobu hospitalizace . Dochází 
stále ke stej né terapeutce . Důvod přijetí : automutilační chování , suicidální myšle nky , impulsivita , 
efektivní labi lita. heteroagrese. Dg. hraniční osobnost. Terapie: individuá lní psychote rapie 
(u "své" terapeutky na psychiatrické poliklinice , tedy mimo l éčebnu) . Medikace: Tegretol , Lora
zepam, Flurazepam , Promethezin . Šestnáct měsíců byl stav klientky značně kolísavý a to jak na 
oddělení příjmovém , tak (později ) na oddělení resocializačním . Byla patrna značná instabilita ve 
vztazích k lidem, přetrvávala impulsivita, dysforické rozlety, he te roagrese, anxieta, vnitřní nej is
tota , masívní nedůvčřivost a nedůvěra. Situace eskalovala v květnu 1990 po příchodu druhého 
z autorů na resocializační oddělení, což klientka vnímala jako ohrožení vlastní ide ntity a existen
ce. (D ruh ý z autorů převzal odpovědnost za terapeutické vedení klientky a stal se jejím ošetřují
cím lékařem). Klientka se začíná "utíkat " ke "své" terapeutce na polikliniku , prostředí léčebny 
přestává považovat za "bezpečné". Necítí se zde "doma", je přesvědče na , že její potíže a problé
my zde nejsou brány vážně. Pe rsonálem léčebny se cítí být až "zavržena". Tuto krizi bylo možno 
řešit jedině za přítomnosti všech zúčastněných: klientky , její psychoterapeutky a celého týmu re
socia lizačního oddělení. Při analýze za přítomnosti supervizora (prvého z autorů) se jakožto " nej 
zhoubnější" projevil mechanismus "splittingu", jimž se klientce podařilo rozštěpit te rapeutické 
úsilí zúčastněných na dva protikladné tábory: na jedné straně "hodná , dobrá terape utka , plná ma
teřského porozumění", na straně druhé personál resoci alizačního oddělení (a celé léčebny) , klient
ku "nechápající, nemilující ji a odmítající jí pomoci". O tom, jak "úspěšné" byly ,. manipulace '· 
ze strany klientky svědčí vehemence a zarputilost, s nimž se profesionální léčite l é na celé situaci 
podíleli: personál resocializačního oddělení byl přesvědčen, že psychoterapeutka ,.slízává tera
peutickou smetanu při individuálních pohovorech", kdežto na nich , na č l enech pe rsonálu " leží 
břemeno terapeutické odpovědnosti", aniž by "de facto dostali ša nci klientku l éčit ". neboť "ona se 
přece léčí jinde". Agresívní naladění personálu vůči psychoterapeutce bylo přímo hmatatelné. 
Ovicm ani ona nezůstala personálu nic dlužna : plně se identifikovala s negativním pohledem klient
ky na léčebnu a i o na byla plně přesvědčena o "nekompetenei, nezáujmu a neochotě ze strany 
personálu klientce pomoci" . Ko nfrontace dvou terapeutických táborů (v podstatě dle scénáře 
klientky) , spojená s ventilováním agresívních pocitů , vyvěrajících z poraněného terapeutické ho 
narcismu , hrozila uváznout ve slepé uličce: psychoterape utka byla nesmírn ě dotčena představou 
Jízání terapeutické smetany", personál oddělení představou "nekompetence, nezáj mu a neoeho
ty pomoci". V rámci supervize bylo n aštěstí na lezeno pro všechny přijatelné řešení: klientka bude 
nadále veškeré své záležitosti , problémy , potřeby, stížnosti atd. řešit v kontaktu pouze s jedinou 
osobou, aby se předešlo dalšímu "splittingu". Klientka sama si vybrala supe rvizora za koordinující 
osobu, neboi jí připomínal spíše (fa ntazijn ě) postavu otcovskou , neohrožující , na rozdí l od většiny 
,maskulinních typů v kovbojských botách", které ji zuzkostňovaly a následné u ní vyvolávaly agre
sívní reakce. Po terapeutické st ránce fungovala tato dohoda velmi dobře (krize byla zažehnána), 
ovšem společně se zvýšeným zájmem o klientku se u supervizora dostavil pocit nedostatečnosti 
původní diagnózy, tj . diagnózy ., hran iční osobnost". Ana mnestické údaje se ukázaly jako nedos
tatečné a v doplňujúcích rohovorech vyšly naj evo další skutečnosti. Z biografických a dalších úda
jů vyjímáme: Klie ntka je páté dítě ze šesti , má tři starší bratry , starší sestru a mladšího bratra. 
Otec byl Nizozemec , matka Surinamka. Rodiče vnímala jako protipó ly : "milý. laskavý, hodný' 
otec" a "tvrdá, zahořklá, dominantní matka , neschopná projevit emoce". Otec byl závislý na al
koholu , zemřel na malignitu ve 44 le tech , když bylo klientce jedenáct let. Otcova smrt pro ni byla 
velkým traumatem : vnímala jej jako jediného člověka, který ji byl schopen ochránit a poskytnout 
jí pocit jistoty a bezpečí. Dnes si uvědomuje , že tomu tak ve skutečnosti nebylo ; otce si nesmírně 
idealizovala . On, ani nikdo jiný z jejího okolí nezabránil tomu , aby klientka nebyla již od před
školního věku systematicky sexuálně zneužívána jedním starším bratrem a druhým starším brat
rem psychicky a fyzicky týrána. Ze strachu - bratři jí vyhrožovali zabitím - nikdy o těchto věcech 
nemluvila. V souvislosti s tělesným týráním byla od pěti let opakovaně hospitalizována a operová-
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na . Poslední operaci prodělala ve třiceti letech , úpravu následků poranění obličeje. S odstupem 
času se zdá být neuvěřitelným, že toto "rodinné mystérium" nikdy mimo rodinu neprosáklo . Klient· 
ku dodnes naplňuje odporem a zoufalstvím "nelidskost lidských bytostí v jejím bezprostředním 
okolí", neboť tito lidé nikdy v její prospěch nezasáhli . Když byly klientce dva roky , setrvala , spo
lečně s ostatními dětmi, dlouhodobě bez rodičů : oba byli hospitalizováni . Matka po narození 
mrtvého dítěte a otec po úrazu , velmi pravděpodobně ve spojitosti s požitím alkoholu. V rychlém 
sledu se u nich doma střídaly pečovatelky - "aby se u dětí nevytvořila citová vazba k někomu 
jinému než k rodičům". Nejhorší den v životě klientka zažila když se ji matka pokusila zaškrtit. 
Po nezdařeném pokusu o vraždu spáchala matka sebevraždu, ale lékařům se ji podařilo zachránit 
(šlo o medikamenty) . Navrácena životu udělala matka něco , co nikdy předtím neudělala : poprvé 
v životě klientku obejmula. Zemřela v sedmdesáti jedna letech , po nejasnostmi opředeném suici· 
dálním pokusu a pět týdnů trvajícím komatózním stavu. Škola: od základní školy časté záškolác· 
tví , útěky z domova , lhaní. Vyučila se prodavačkou (třetí ročník opakovala). Práce prodavačky 
ji absolutně nepřitahovala , proto vystudovala na zdravotní sestru: nejdříve všeobecnou , posléze 
se specializovala na psychiatrii (v Nizozemí jde o dvě různá studia) . Zaměstnána byla velmi spo
radicky a ve třiceti pěti letech dostala plný invalidní důchod pro "psychické potíže" . Oblast sexu: 
po katastrofálních incestních zážitcích zůstala vůči mužům trvale "emočně zablokována". Od 
osmnácti do třiceti pěti let měla pět letmých a dvě dlouhodobější známosti. Při sexuálním styku 
"otáčela vypínačem", takže nic necítila a neprožívala . Po emoční stránce se směrem k partnerům 
neotevírala , neboť se obávala citového traumatu . Alkohol: v patnácti jí matka dala ochutnat sladký 
likér. Od té doby se občas napila. Poprvé se opila v osmnácti letech , s nesmírnou kocovinou. 
V této době začala preferovat rum a během několika let se propila do čtvrtého stadia gama závis
losti : tajné pití , třesy , ranní doušky , tahy až několikaměsíční s průměrnou denní "spotřebou" jed· 
noho až jednoho a půl litru čtyřicetiprocentního alkoholu. Od počátku rozvoje závislosti enorm· 
ní palimpsesty . Abúzus byl finančně velmi náročný , proto alkoholické nápoje kradla v samoob
sluhách, nebyla při tom nikdy přistižena . Ve dvaceti třech letech byla hospitalizována pro plné 
rozvinutý obraz deliria tremens , zároveň byla diagnostikována jaterní steatóza. Po propuštění 
z nemocnice pila dále , ale "logicky přešla na víno, protože to je méně riskantní". 'Ovšem již po 
roce se vrátila k destilátům, tentokrát preferovala vodku. Objevily se opět veškeré příznaky čtvr· 
tého stadia rozvoje gama závislosti. Drogy: v sedmnácti letech začala s každodenním kouřením 
hašiše . Ve dvaceti (v souladu se "stepping - stone" hypotézou, tj. přechod z "měkčích" drog na 
"tvrdé") začala zneužívat LSD a heroin . Obě zneužívala tři roky , preferovala LSD (okolo padesáti 
"trips" , také "bad" či "horror trips"). Po heroinu (i.v.) měla "emoční kocovinu", ale předtím 
předcházel .,prima zážitek". Paralelně zneužívala "speed", diazepam, oxazepam a především pre· 
parát "Mandrax", v té době v Nizozemí masívně "oblíbený" a zneužívaný: jde o kombinaci nebal' 
biturátového hypnotika methaqualonu s antihistaminikem difenhydraminchloridem v dávkách 
250 mg (methaqualon) a 25 mg (difenhydraminchlorid) v jedné tabletě . "Terapeutická šíře" toho
to preparátu je malá , takže u toxikomanů dochází snadno k předávkování a úmrtím . Nejčastěji 
bývá zneužíván závislými na heroinu . Methaqualon má renomé afrodisiaka , zneužívaného kezvý. 
šení potence a sexuálních prožitků. V této souvislosti hovořili američtí hippies o tzv. "Iove-drug' 
(Van Epen , 1983) . Po hospitalizaci pro delirium tremens přestala klientka zneužívat LSD a heroin. 
Ve dvaceti šesti letech začala devítiletou "kokainovou šňupací kariéru" . Subjektivně prožíváno 
byl kokain , ve srovnání s ostatními drogami, pro klientku "nej lahodnější". Byla vždy "sólovým 
typem" : alkohol ani drogy nezneužívala ve společnosti jiných lidí. S drogami nikdy neobchodo
vala. V jejím životě jsou důležité ještě dvě období: 
a) Se začátkem zneužívání kokainu se kryje její odjezd do Izraele , kde pobyla tři roky. Důvody 
emigrace shrnuje pod "útek před minulostí" (chtěla "totálně zapomenout") a pod "hledání vlastní 
identity , smyslu života a vlastní existence". V tomto ohledu se identifikovala s útrapami příslušní· 
ků židovské rasy a s jejich pocity vykořenění. V Izraeli doufala najít "pravý domov". Částečné 
židovský původ otce a surinamský původ matky , která se v· Nizozemí nikdy zcela nezadaptovala, 
sehrály také svou roli. Izrael se pro ni ale nestala zemí zaslíbenou: přítel , s nímž - poprvé v životě 
- mohla prožít velkou lásku , zde zemřel , což bylo trauma , jenž ji , společně s nenalezením všeho 
toho. co v Izraeli doufala nalézt, vrátilo zpět do Evropy: "kdo nemá klid v duši, nemá jej ani I'e 
vlastním domě" . Ve zneužívání alkoholu a drog v Izraeli pokračovala ; v případě drog velmi .. uta· 
jeně", neboť se obávala vypovězení ze země. 
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b) Finanční tíseň po návratu do Nizozemí (způsobená zneužíváním kokainu) a rozčarování z po
bytu v Izraeli "všechno mě bylo jedno, na ničem mě nezáleželo" ) zapříčínily, že se odstěhovala 
do Kolína nad Rýnem , kde si osm měsíců vydělávala jako prostitutka . Pocit totálního ponížení 
ji přivedl zpět do života . Vrátila se do Nizozemí a poprvé byla schopna nepřetržitě pracovat ve 
zdravotnictví (dva roky). Ve třiceti dvou le tech ji opět "začala ujíždět půda pod nohama" v důs led
ku abúzu alkoholu : opě t preference vodky. Následně proto vstoupila do individuální psychote ra
pie a k původní psychoterapeutce dochází ješte v době psaní tohoto č l ánku , tj . osm let. Ztotožňuje 
~jispoci ty bezpečí , jistoty , domova, matky . V souvislosti se závislostí byla třikrát hospitalizová
na: 
I. Ve 23 letech pro delirium tremens (ad výše) ; 
2. ve 24 letech dvoutýdenní detoxikace s abruptním odnětím všech návykových látek , takže si 

prožila stav v anglosaské literatuře nazývaný "cold-turkey", česky "absťák" ; 
3. ve 24 letech desetidenn í detoxifikace za použití chlordiazepoxidu . Po té důsledně abstinovala 

šest měsíců , což bylo jediné abstinenční období v jejím ž ivotě od počátku rozvoje závislosti. 
Specifické protialkoho lní a protitoxikomanické l éčení vždy odmítla. 

Hazard: v 35 letech se objevila nová závislost : tentokrát na hracích automatech . Často hraj e 
celé dny v tahu , za den prohrává stovky nizozemských zlatých . Současný dluh se pohybuje okolo 
!esti tisíc v nizozemské měně. S hazardem nechce přestat , protože jí dodává " kick" . Zároveň si 
pii hazardu velice dobře může odreagovat agresivní pocity: "když to v automatu zapraská, tak se 
dostaví pocit uklidnění ". 

Psychopatologie (vyjma výše uvedeného): při cílených rozhovorech vyšlo najevo , že klientka 
od 191et trpí (preudo)-psychotickými stavy, n ápadně se podobajícími stavům po požití halucino
genů -především LSD a meskalinu : barvy nabývají na intenzitě, předměty se deformují a vlnovitě 
pohybují ; hranice mezi nevědomím a vědomím , s tejně jako hranice mezi prožíváním a realitou, 
se stírají; čas a prostor jsou prožívány změněně ; klientka se uzavírá do sebe, ztrácí kontakt s vněj
!ím světem . cožji zúzkostňuje, stej ně jako obsah některých (pseudo)halucinací : barevní , zkrvave
ni ptáci vystupující ze stěn, lidské ob ličeje se mění v lebky , lidské paže v kamení ; auditivní (pse u
do)halucinace převážně animálního charakte ru (zvířecí zvuky) doprovázené (pseudo)halucinace
mi olfaktorickými , též z "nehumánní" oblasti , subj ektivně ve lmi nepříjemně prožívané; vzhledem 
k vlast ní osobě : "To je , jako bych to nebyla já"; (pseudo )halucinace v oblasti gustatorní se neob
jevují. Jde většinou o stavy krátkodobé, trvající jeden až několik dnů . Kromě těchto (pseudo)psy
chotických stavů je u klientky přítomna celá řada rysů , svědčících pro antisociální a hraniční struk
turu osobnosti : časté záškoláctví , útěky z domova , brachiální agrese , lhaní (nejen aby se vyhnula 
tělesnému , psychickému a sexuálnímu zneuži tí) , časté krádeže ; neschopnost de lší dobu nepřetrži
tě pracovat , nedodržování společenských norem (krádeže, prost ituce) , dluhy; nestabilní vztahy 
vůči lidem charakterizované přehnanou idealizací a na druhé straně znevažováním , impulsivní 
chování v mnoha oblastech (zneužívání alkoho lu a drog, sex, hazard , krádeže v obchodech). afek
tivní labilita s depresívním , anxiózním či podrážděným laděním , suicidální "výhrůžky" a automu
tilace. porucha identity, pocity prázdnoty v oblasti vlastní existence, zoufalé předcházení fantazij
ním pocitům ,.býti ponechána ve štychu celým světem". 

Medikamentózní léčba: od prvého , čistě psychiatrického kontaktu (ve 32 letech) jí byly v chro
nologickém pořadí předpisovány tyto léky: flurazepam , promethazin , lorazepam , chlordiazepo
xid ,oxazepam, maprotilin , trazodon, cJomipramin, amitriptylin v kombinaci s perfenazinem, lor
metazepam , levomepromazin , glafenin , carbamazepin , ritanserin . Tedy látky ze skupiny benzo
diazepinů (5x) , antidepresiv (4x), antipsychotik (2x) , lx derivát fenothiazinu se si lným antihista
minovým a sedativním účinkem (promethazin), lx neopiátové analgetikum (glafenin) , l x antiepi
leptikum , užívané v profylaxi maniodepresívní psychózy a konečně ritanserin , centrálně účinku 
jící serotonin-S 2 antagonista . V některých případech (benzodiazepiny!) šlo o medikaci trvající 
léta . Bereme-Ii v úvahu hledisko terapie závislosti, tak u klientky byla zcela jis tě celá řada přede
pisovaných preparátů kontraindikována . 

Somatické vyšetřen í: o pakovaná inte rní a neurologická vyšetření (včetně mozkové tomografie) 
neprokázala žádné odchylky . Gynekologické vyšetření: ute rus myomatosus , jinak bez odchylek. 
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Laboratorní vyšetření: veškeré hodnoty opakovaně v mezích normy. 
Biochemické vyšetření zaměřené na metabolismus aminokyselin : výrazně zvýšená přeměna e· 

rinu na glycin . 

Diskuse 

V diagnostickém obraze bylo tedy možno nalézt následující kategorie : 
1. závislost na alkoholu; 
2. polydrogovou závislost; 
3. patologický hazard; 
4. (pseudo )psychotické stavy, obdobné stavům psychodelickým; 
5. hraniční a antisociální strukturu osobnosti; 
6. metabolickou poruchu: zvýšenou přeměnu serinu na glysin. 

o bodech 1, 2, 3, 5 a 6 panovala všeobecná shoda (i s ostatními kolegy , s nimiž jsme 
problematiku konzultovali) . Diagnostické rozpaky vzbuzovaly pseudopsychotické sta· 
vy, protože : 
l. nebylo jasné, zda jsou obsahově specifické; 
2. jaký byl jejich vztah ke struktuře osobnosti?; 
3. mohly být vyvolány zneužíváním drog?; 
4. nebo mohlo jít (později) o tzv. "flash-backs?"; 
5. či o krátkodobé psychotické epizody v rámci metabolické poruchy? 

Ad 1. Po obsahové stránce - převážně negativně prožívané (pseudo)halucinace 
animálních obsahů - se nabízí paralela s výzkumem Deikera a Chamberse (1978): tito 
autoři srovnáva li po strukturální a obsahové stránce pseudohalucinace a halucinace 
u závislých na alkoholu a u psychotiků (téměř výhradně šlo o schizofrenní psychózy). 
Auditivní a vizuální (pseudo )halucinace se u závislých na alkoholu vyznačovaly signi
fikantně vyšším množstvím animálních obsahů . Vizuální pseudohalucinace a halucina· 
ce byly také závislými na alkoholu signifikantně negativněji prožívány . Navíc byl u zá
vislých na alkoholu signifikantně nižší výskyt gusta torických (pseudo )halucinací . Ani 
naše klientka netrpěla gusta torickými (pseudo)halucinacemi. Není vyloučeno, že u zá
vislých na alkoholu dochází ke snížení gustatorní senzitivity . Autoři výzkumu, bohu· 
žel, nerozlišují mezi kuřáky a nekuřáky , čímž mohou být výsledky zkresleny. 

Ad 2. V Nizozemí je aktuálně používán revidovaný manuál DSM III z roku 1987. 
V jeho rámci nebylo pochybností o výše uvedených osobnostních poruchách . Ovšem 
okolo pojmu "hraniční osobnost" se vynořuje několik problémů: 

V DSM-R je uvedený koncept čistě deskriptivní, založený, obdobně jako v OSM 
III z roku 1980, na taktéž deskriptivních pracech Gundersona et al. (1975, 1981) a Kol
beho et al. (1980) . Ti - po inventarizaci veškeré literatury - popsali pět oblastí , typic
kých pro diagnózu hraniční osobnosti: sociální přizpůsobení, impulsívní chování. 
výskyt intenzívních afektů, krátkodobé psychotické epizody a labilní osobní vztahy. 
Ovšem v DSM III a DSM III-R nejsou psychotické epizody (ani sociální adaptace) jako 
kritéria uvedeny! Především třetí z autorů považuje výskyt krátkodobých (pseudo)psy· 
chotických stavů u klientky za možný v rámci hraniční struktury osobnosti; první dva 
autoři tuto možnost též nevylučují. Nace et al. (1983) diagnostikovali (za použití "Diag· 
nostického dotazníku hraničních osobností" Kolbeho a Gundersona z r. 1980 12,8 % 
klientů závislých na alkoholu , ústavně léčených, jakožto hraniční osobnosti . Při liberál· 
nějším diagnostickém pohledu našli hraniční črty osobnosti u 39,3 % klientů. Jde tedy 
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oproblérn kritérií , která zvolíme pro diagnostikování hraniční poruchy. "Diagnostický 
dotazník hran ičních osobností" zahrnuje širší diagnostický pohled na hraniční stavy 
než DSM III a DSM I1I.R. Logickým důsledkem je menší počet hraničních stavů, diag· 
nostikovaných za pomoci DSM m·R manuálu (Hummelen, 1990). 

Na rozdíl od deskriptivních klasifikací existují klasifikace založené na jasně formu
lované teorii , explicitně v diagnostickém procesu zahrnuté . Nejznámější je psychoana
Iytický koncept Kernbergův (1977, 1984) , týkající se struktury osobnostní organizace 
a dovolující diferencovat mezi osobnostním uspořádáním neurotickým , hraničním 
a psychotickým . Přitom se jedná především o tři kritéria: 
I. identita : integrita versus difúze ; 
2. obranné mechanismy: vyvinuté versus primitivní; 
3. testování reality : přítomnost versus nepřítomno. 

U neurotiků je identita dobře integrována (na rozdíl od hraničních a psychotiků), 
jejich centrálním obranným mechanismem je vytěsnění , okolo kterého se kupí další 
rozvinuté obranné mechanismy . U hraničních a psychotiků převládá "splitting", ruku 
v ruce s dalšími primitivními obrannými mechanismy. Testování reality je neporušeno 
jak u neurotiků, tak u hraničních, na rozdíl od psychotiků. Diagnostika je takto pod
ložena psychoanalytickým referenčním rámcem , což umožňuje vyjadřovat se o klien
tech způsobem v rámci této teorie platným. Tímto způsobem je možno se vyjadřovat 
io průběhu a výsledcích léčby , což je nesporná výhoda oproti deskriptivním přístupům , 
jimž teoretický referenční rámec schází. U deskriptivních přístupů chybí konzistentní 
vztah mezi diagnostikou (diagnózou) na jedné straně a léčebným modelem na straně 
druhé (Hummelen, 1990). 

Ad 3. Krátkodobé (pseudo )psychotické stavy se u klientky objevily po dvouletém 
každodenním zneužívání produktů konopě seté. Hašiš a marihuana mohou bezesporu 
způsobit nejen stavy označované jako "high" či dokonce "trips", a le jejich zneužívání 
může mít za následek i objevení se akutních, krátkodobých psychotických stavů. Tyto 
stavy jsou podstatně méně časté než při zneužívání např. LSD; cannabis totiž , kromě 
látek s halucinogenním účinkem , obsahuje i látky s efektem sedativním. Není jasné, 
zda zneužívání produktů konopě seté může mít za následek dlouhodobé psychotické 
stavy. V evropském a americkém písemnictví nejsou takové to chronické psychózy po
psány. v Indii a severní Africe však ano. Nelze vyloučit vyšší koncentraci psychoaktiv
ních látek v rostlinách těchto oblastí a především podstatně vyšší dávkování: 5 - 8 gra
mů hašiše na jednu osobu a den (Van Epen, 1983). LSD může psychotické stavy způ
sobit. Hranice mezi " bad trip" a psychotickým stavem je někdy obtížně vystopovatelná. 
Psychotické stavy při zneužívání "speed" a kokainu jsou velmi dobře známy. Psycho
patologický obraz u některých příslušníků " hippie generace", zneužívajících v minu
losti značné množství LSD , cannabisu a psychostimulancií , je v Nizozemí (a pravděpo
dobně nejen zde) prakticky neodlišitelný od psychopatologického obrazu chronického 
průběhu schizofrenní psychózy . Autoři jsou toho názoru, že krátkodobé (pseudo)psy
chotické stavy klientky mohly být zapříčiněny zneužívaním drog. 

Ad 4. "Flash-backs" neboli žargonem českých toxikomanů, ,.vracečky". Spontánní 
znovuobjevení se příznaků patř·ících k LSD intoxikaci je možné . Jde tedy o " trip" bez 
požití LSD. U zneužívačů LSD je " trip" snadno vyprovokovatelný i cannabisem, tedy 
be~ požití LSD . "Vracečky" se však objevují i při zneužívání samotného hašiše (či ma
rihuany) (Van Epen, 1983). Mezi nejčastější teorie vzniku "flash-backs" (mechanismus 
sám znám není) patří (globálně): 
a) určité poruchy metabolismu CNS jsou v latentní podobě stále přítomny a za jistých 

okolností se formou "vraceček" manifestují; 
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b) psychogenní teorie : "trip" zahrnuje podstatnou složku prožitkovou . Prožitkyob· 
dobné (zážitky, situace) mohou navodit stav ("tripu" podobný); 

c) "flash~backs" jsou zapříčiněny podrážděním orgánu rovnováhy : objevují se totiž 
často při jízdě na pohyblivých schodech, ve výtazích, během jízdy autem , při star· 
tování a přistávání v letadlech . 
Autoři rozhodně nevylučují možnost "flash-backs" u klientky , právě naopak; vzhle

dem k tomu , že hašiš nikdy zneužívat nepřestala , je aktivace prožitků obdobných pro· 
žit~ům při "trips" vysoce pravděpodobná. __ 

Ad 5. Neoddiskutovatelným "tvrdým faktem" bylo , že klientka trpěla poruchou me· 
tabolismu aminokyselin (serinu a glycinu) neznámé etiologie. Během nepsychotických 
období byly hodnoty serinu a glycinu v moči v mezích normy. Ve vzorcích moči, sbíra
ných po dobu (pseudo)psychotických stavů, bylo nalezeno výrazně snížené množstvÍ 
serinu při poměrně menším snížení množství glycinu. Podle Bruinvelse et al. (1975, 
1980) a Pepplinkhuizena et al. (1980, 1983, 1985) by episodické, akutní psychotické 
stavy, obdobné stavům psychodelickým, mohly vznikat podobným hypotetickým pato· 
genetickým mechanismem jako psychické poruchy při porfyrii : při zvýšené spotřebě 
glycinu dochází ke zvýšené přeměně serinu na glycin, přičemž vzniká nadměrné množ
ství metyléntetrahydrofolátu ; ten se štěpí na tetrahydrofolát a formaldehyd. Formalde
hyd neenzymatickou cestou kondenzuje s monoaminy za vzniku alicyklických alkaloidů 
(např. beta-karbolinu a isochinolinu). Tyto alkaloidy jsou známy svým halucinogenním 
účinkem, obdobným účinkům LSD . Serin se ve zvýšené míře odbourává na glycin, pa
kliže působením enzymu 5-aminolevulátsyntházy vzniká velké množství 5-aminolevu
látu z glycinu a sukcinyl-CoA. Tento proces probíhá v mitochondriích a ve zvýšené 
míře k němu dochází při de-represi 5-aminolevulátsyntházy. Aktivita tohoto enzymu 
je negativně zpětněvazebně řízena koncentrací hernu v buňkách : při nízké koncentraci 
hernu se zvyšuje aktivita 5-aminolevulátsyntházy, při vyšší koncentraci hernu aktivity 
5-aminolevulátsyntházy ubývá . Aktivitu tohoto enzymu snižuje také intravenózní po
dání hematinu nebo perorální či i.v. aplikace většího množství glukózy. Příčinou sní
žené koncentrace hernu bývají dědičné nebo získané enzymatické defekty metabolismu 
porfyrinů . Jinou příčinou může být podání látek, blokujících syntézu hernu či urychlu
jících odbourávání hemoproteinů nebo způsobujících depleci hernu enzymatickou in
dukcí. Také výrazně nízkokalorická dieta (popřípadě hladovění) a horečnatá onemoc
nění snižují koncentraci hernu. Naše klientka ovšem porfyrií netrpěla. Nelze ale vylou
čit vztah mezi vznikem epizodických psychotických stavů a dietní chybou u osob meta
bolicky stigmatizovaných: zvýšeným exogenním přívodem serinu (a v menší měře gly
cinu) lze u nich vyvolat stavy obdobné psychedelickým a zvýšeným přívodem glukózy 
tyto stavy kupírovat (Pepplinkhuizen et al. 1980, 1983 , 1985, zatěžovali klienty trpící 
tzv. dyspercepční psychózou dávkou 2 mmol na 1 kg hmotnosti) . Z výše uvedených důvo
dů měla naše klientka předepsanou dietu bohatou na uhlohydráty a chudou na bílkoviny 
a tuky. Zdravotním personálem však bylo signalizováno občasné 'porušení diety pacient
kou : především holdování typicky holandským "herinkům" (slanečkům) a burským 
oříškům se pravděpodobně neobešlo bez následků ve smyslu (pseudo)psychických sta
vů: 100 gramů slanečka obsahuje totiž 947 mg serinu a 1062 mg glycinu; 100 gramů bur
ských oříšků 1460 mg serinu a 1620 mg glycinu. Autoři nevylučují ani tuto možnost 
vzniku (preuso)psychotických stavů u klientky. Na doporučení profesora L. Pepplin
khuizena , jehož pacienti s "dyspercepčními (pseudo)psychotickými stavy", obdobným 
stavům po požití LSD a rezistentní vůči neuroleptikům, se výrazně zlepšovali při medi
kaci Ritanserinem , byl klientce tento medikament nasazen . (Jde o specificky působící 
antagonistu serotoninu - S 2 a také antagonistu LSD (Jansen, Wielink, 1988). Pro ne-
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gativní vedlejší účinky nemohl být Ritanserin pacientce dlouho podáván: cítila se po 
něm unavená , s konstantně přítomnými bolestmi , jež kuriózně umísťovala do " kostní 
dřeně". Proto byl po dohodě s klientkou Ritanserin vysazen a nasazen levomepromazin 
v malých dávkách; při této medikaci se cítila klientka psychicky a fyzicky nejlépe . 

Katamnéza 

Po dvouapůlletém pobytu v Psychiatrické léčebně (převážně na resocializačním od
dělení) mohla být klientka v červnu 1991 propuštěna . V době psaní tohoto článku mů
žeme s rezervovaným, nicméně mírně optimistickým potěšením konstatovat, že je již 
téměř pól roku schopna samostatné existence (bydlí sama), dochází pravidelně na indi
viduální psychoterapii a redukovaný program denního stacionáře resocializačního od
dělení. Po řadě let opět navázala (zatím opatrně) partnerský vztah, který jí přináš í 
emoč ní uspokojení. Pevným přátelským svazkem je svázána se svou le titou nejlepší 
přítelkyní a její rodinou. Pozitivní citovou vazbu (kromě ke své terapeutce) má i vůči 
personálu resocializačního oddělení; z původního "splittingu" nepřetrvává nic . V ob
lasti objektivních vztahů lze tedy pozorovat určité zrání a větší stabilitu . 

Závěr 

Co se další prognózy týče zůstáváme nadále poněkud rezervováni ; je to pochopitel
né. neboi klientka se nadále pohybuje ve velice rizikové zóně: trvalou a důslednou 
abstinenci nezachovává a nehodlá zachovávat ; lx za půl roku se opije, nepravidelně 
holduje hašiši a s vynucenými pauzami (finanční problémy) pravidelně hraje na hracích 
automatech. 

Shrnuto a podtrženo: prognóza nejistá. 
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