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Súhrn 

Napriek nejednotnosti v názoroch na existenciu, výskyt, priebeh a obraz kanabi
noidných psychotických porúch predkladáme prípad schizofreniformnej psychózy 
II mladého muža, ktorá podľa katamnézy pretrvávala minimálne tri mesiace, v kli
nickom obraze sa objavili napriklad aj depersonalizačné príznaky, neprejavovala sa 
negatívnymi schizofrénnymi symptómami a, podľa nášho názoru , jej príčinou bolo 
predovšetkým viacročné užívanie marihuany. 

K ľ ú č o v é s lov á: schizofreniformná kanabinoidná psychóza - negatívne schi
zofrénne symptómy - marihuana 

Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch APA z r. 1980 -
DSM III (1989) uvádza pod kódom 292.11 kanabisovú bludovú poruchu, 
charakterizovanú organickým bludovým syndrómom s perzekučnými blud
mi a napr. depersonalizáciou, trvajúcu nie dlhšie ako niekoľko hodín. 
DSM IV (1998) uvádza kanabisom indukovanú psychotickú poruchu s blud-
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mi, alebo halucináciami počas mesiaca užívania alebo abstinencie od kana
bisu . Raboch a kol. (2001) vo svojej učebnici neuvádza alternatívu kanabiso
vej psychózy. Existuje aj všeobecne vžitá predstava a argumentácia mla
dých zneužívajúcich kanabis, že "fajčenie trávy" nie je škodlivé. 

Novotný a kol. (2005) uvádzajú v literatúre prevládajúci názor, že kana
bisová psychóza neexistuje, alebo je zriedkavá a ide vlastne o vyprovokova
né schizofrénie . Uvádzajú tiež záver analýzy Grecha a kol. (2005), že u 119 
sledovaných počas 4 rokov sa objavovali len pozitívne a nie negatívne prí
znaky schizofrénie. Raboch a kol. (2001 ) zmieňuje skúmanie možností vy
užitia kanabinoidov v liečbe parkinsonského syndrómu a v tejto súvislosti je 
zaujímavý aj dávnejší koncept Crowa (1985) o schizofrénii II. typu s nega
tívnymi symptómami a predpokladom štrukturálnych abnormalít mozgu 
(Kapur, Lecrubier, 2003) . V týchto súvislostiach by sme mohli tušiť odpoved 
na otázku, prečo droga indukuje schizofrenické psychózy bez negatívnych 
symptómov typických pre schizofrénne poruchy. 

Ak by sme hypofunkciu mezokortikálnej dopamínergickej dráhy zjedno
dušene považovali za príčinu negatívnych príznakov a prejav štrukturálnej 
a aj funkčnej abnormality mozgu, a zároveň pripustili, že aspoň časť zneuží
vajúcich kanabis nemá takto definovanú predispozíciu pre schizofréniu, zdá 
sa byť absencia negatívnych príznakov pri kanabisových schizofreniform
ných psychózach pochopiteľná. Tým viac, ak predpokladáme, že kanabis 
v dôsledku užívania aktivoval dopamínergické dráhy k hyperfunkcii a vzni
ku pozitívnych symptómov (cestou aktivácie CB receptorov k inhibícii glu
tamátovej neurotransmisie a tým k dopamínergickej stimulácii?). 

Naša kazuistika je ojedinelý príklad psychotickej poruchy v súvislosti 
s užívaním kanabisu a čas sledovania je príliš krátky, ale priviedla nás 
k názoru, že toxické, napr. kanabisové schizofreniformné psychózy by mohli 
byť samostatnými nozologickými jednotkami, resp . nemusia nevyhnutne 
znamenať len aktiváciu latentnej dispozície pre schizofréniu. 

Pacient, 23-ročný muž, bol vyšetrený ambulantným psychiatrom 
3. 1. 2006 so záverom akútna psychóza schizofrénneho okruhu, v .s. vy
provokovaná toxoinfekčne psycho aktívnymi látkami, F20.0, poruchy psychi
kya správania zapríčinené užívaním rôznorodých drog, F19.1 (doslovný zá
znam). Subjektívne uvádzal, že sa stal bojazlivý, myslí si, že každý pozná 
jeho myšlienky ... že majú aj rovnaké pocity, ako on .. . akoby mu v hlave cho-
dila sinusoida ... nemá konštantný náboj, ale sa dotýka šťastia a nešťastia, 
včera chytil v sinusoide agresivitu, bil pravou rukou do prekážky, oškrel si 
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hánky ... aj preto sa bojí seba samého ... usne až nadránom okolo piatej . .. ked 
niečo šuchne v jeho blízkosti, vo všetkom vidí význam ... v každom predmete, 
organizme ... všeobecne ... bol v Anglicku a Írsku, šiel načierno lodou, zatkla 
ho polícia, nechcel sa k ničomu priznať , len prišiel o peniaze . .. stratil dokla
dy, chcel sa dostať z ostrova na kontinent ... chytili ho policajti , vyzeral 
rôzne, vie rôzne jazyky ... pretvaroval sa pred policajtmi ... oni ho obviňovali , 

že preváža narkotiká , bol tam v rôznych väzniciach ... v celách ... tam vošlo 
toľko ľudí , koľko sa len zmestilo ... on to nechápe ... . (cielená otázka) .. . celkom 
dobre anglicky, grécky, začal sa učiť po španielsky, arabsky, po hebrejsky 
málo, latinu sa učil... po arabsky vie 40-50 slov ... sám cíti v sebe akoby em
patiu strašne silnú ... (cielená otázka) .. . vyskúšal všetky druhy drog ... okrem 
opiátov, odskúšal kokaín, kanabis , v lete užil psylocybin ... je to huba z Thaj
ska .. . on to nechce užívať ... on by sa chcel dať do poriadku ... (odporúčaná 
hospitalizácia) ... (odmieta, žiada ambulantnú formu .. . sľubuje spo-
luprácu) ... snažil sa vyvažovať stav v sebe ... pre otcovu žiarlivosť často 

odchádzal z domu .. . cítil, že mu ľudia závidia . .. má takú schopnosť, že to vy-
pozoruje u iných .. . on nemá v sebe závisť ... ale má zmenený rebriček 

hodnôt. .. neuznáva peniaze, ale ich musí mať ... marihuanu má strašne 
rád ... naposledy to užil včera alebo predvčerom ... 

Objektívne psychiatricky popísaná psycho motorická instabilita, škriabe 
sa (abstinenčné prejavy), intrapsychické halucinácie, extrapotenčné myš
lienkové koncepty, afektovo labilný, psychoticky alterovaný. 

V liečbe odporučený quetiapin 150 mg denne s tým, že ked sa stav 
zhorší, má byť hospitalizovaný na akútnom psychiatrickom oddelení. 

Pacient prišiel na oddelenie v sprievode matky 5. 1. 2006. Subjektívne 
uvádzal... joj, je mi zle ... ja som bral všetko ... ešte naposledy som fajčil mari-
huanu ... asi mi hlava praskne . .. mám také myšlienky o náboženstvách .. . 
ničomu neverím ... keby ste ma napríklad dali do sanitky, tak ma zabijete .. . 
káže mi nejaký hlas, že mám už spravené ... neviem, či sú to myšlienky .. . 
počujem iba v jednom hlase, musím dať pozor, aby som nepočul v 1000 hla
soch .. . viete, ja cítim, čo zažili ostatní ... aj vaše myšlienky počujem hovoriť 
mojím hlasom ... 

Podla matky bol ako dieťa hyperaktívny, učil sa dobre až po 3. ročník na 
strednej škole, vtedy začal užívať marihuanu, ročník pre absencie musel 
opakovať ... ale potom SPŠ ukončil, potom bol 9 mesiacov na vojne a potom 
chodil do zahraničia za robotou , nejako som si nevšimla, že by drogoval , má 
ešte mladšieho brata, teraz 4. 11 . 2005 prišiel z Anglicka, po týždni asi niečo 
užil, bol agresívny, aj nepokojný, potom sa upokojil, išiel naspäť ... 
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27. 11. 2005 nám volali z ambasády v Poľsku , že si máme po neho prísť, aj 
tam bol v nemocnici, bol už na tom zle ... bol nervózny , aj búchal do steny, 
bol agresívny, tam sa asi niečo stalo, ja neviem ... predvčerom sme išli k psy
chiatrovi . .. ten nás posielal na hospitalizáciu, a le on nechcel ísť ... až dnes, 
ked mu bolo zle ... 

Anamnéza - rodinná - bez verifikovaných psychických ochorení, údaj 
o žiarlivosti otca, strýko potátor, agresor, osobná - vážnejšie ochorenia 
v detskom veku neuvedené, ale v zdravotnej dokumentácii je údaj o m. hae
morrhagicus neonatorum bez dalších následkov. Nebol operovaný, mal úra
zy - zlomenina záprstnej kosti ľavej ruky, commotio cerebri v 2001 po bitke, 
alergia neuvedená, sociálna - žije s rodičmi , mladším bratom v byte, prie
merné podmienky, pracovná - skončil strednú školu dopravnú v roku 2002, 
pracoval v zahraničí v ČR (2003), Grécku (2004), UK (2005), zakaždým prib
ližne pol roka. 

Návykové látky - v l3-tich rokoch začal fajčiť, v l7-tich začal užívať ma
rihuanu, denne, vypil 2-3 pivá cez víkend, ale pol roka nepije , destiláty len 
ked bol doma , v zahraničí nie. Skúsil pred dvomi rokmi LSD asi päťkrát, 
pred rokom pervitín asi 30x celkovo, šnupal, v novembri minulého roka 
párkrát halucinogénne huby - holohlavec kopijovitý. Marihuanu užíval aj 
po návrate domov, aj pred hospitalizáciou. 

Záľuby - robil karate, futbal , volejbal , crimina - trestaný nebol, vita se
xualis od l8-tich rokov, viaceré partnerky, hodnotí ako bezproblémový. Pred 
hospitalizáciou sa povahovo hodnotil - som v strede, ked si predstavíte 
kruh . Plánuje partnerský vzťah, ale t. č. nemá partnerku. 

Koncom hospitalizácie v pohovore uviedol, že v novembri 2005 zjedol hu
by, čítal knihu Tajomstvo grálu, vyzliekol sa a myslel , že niekto po ňom ide, 
počuje jeho myšlienky, išiel z Anglicka do Írska, tam to vyvrcholilo. Ka
marát ho zainteresoval medzi Židov ... myslel, že majú zvláštne schopnosti , 
telepatia a tak ... myslel , že aj on je Žid .. . v Írsku chcel ísť na lod, chytili ho 
a dali na záchytku a do basy. Deportovali ho v decembri do Poľska , lebo od
mietal povedať odkiaľ je. Tam po neho prišla rodina. Myslel, že ho vidia cez 
televíziu, alebo počujú cez rádio (vláda, svet, náboženské organizácie, pá
pež) ... myslel , že predišiel III. svetovej vojne, že zastavil vojnu v Iraku, že 
psychikou ovládal lietadlo . .. že v okruhu 3 m okolo neho počuli jeho myšlien
ky, pričom to nie je možné. Potom už bol hospitalizovaný, ale predtým bol 
u ambulantného psychiatra. V Írsku bol aj na intenzívnej jednotke, ARO, 
mal stav strachu a plač. Psychiater mu tam vysvetlil, že nie je Žid. Praco-
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val, kým ho nedeportovali. Marihuanu užíval aj v Írsku , aj doma, pomenej . 
Po návrate domov znova denne. 

Objehtívny psychiatrichý nález - pozorovanie - prichádza v sprievode 
matky, upravený, hygienický status primeraný, nepokojný, trasie sa, spolu
pracuje. 

Klinická symptomatológia - kontakt na vyzvanie , odpovede priliehavé , 
vedomie v lucidite kolíše, hodnotené ako lucidné až zastreté, orientovaný 
plne. Hypoprosexia, psychomotorické tempo instabilné , vysoká intrapsy
chická tenzia, emočneafektívna sféra labilná, ale kontrolovaná, nálada bez
radná, vo vnímaní auditívne halucinácie, intrapsychické halucinácie a halu
cinácie podobné verbálno-motorickým Séglasovym (syndróm psychického 
automatizmu Clérambaultov-Kandinského - depresonalizačný prejav), mys
lenie miestami inkoheretné, paranoidné a extrapotenčné bludné obsahy, 
rozpriestraňovanie myšlienok, správanie až na nepokoj bez nápadností , 
v priebehu dlhšieho sledovania aj ambivalentné a ambitendentné prejavy 
(k liečbe , hospitalizácii, k zdravotníkom). Dlhodobo abúzus návykových lá
tok, prevažne kanabisu, s prechodnými stavmi nepokoja, dyskomfortu, v.s. 
v rámci odvykacieho stavu, ktoré odozneli po požití drogy. Osobnosť psycho
ticky alterovaná. 

Stav bol hodnotený ako paranoidno-halucinatórny syndróm , s pracovnou 
dg. pravdepodobnej psychotickej schizofreniformnej poruchy, F19.50, závis
losť od viacerých návykových látok, F19.2 , diferenciálno-diagnosticky sa 
uvažovalo o procesuálnom ochorení. 

Psychologický nález zlO. 1. 2006 - záver - v aktuálnom obraze je možné 
pozorovať psychotickú symptomatológiu so schizofreniformnými prejavmi. 
Prítomnosť procesuálneho ochorenia z okruhu schizofrénie sa však zatiaľ 
jednoznačne nepreukázala. Osobnosť sa javí ako extrovertne orientovaná, 
s bohatšou afektivitou , v záťažových situáciách s možnými ťažkosťami v jej 
spracovaní. 

Epihríza - už na druhý deň pri detoxifikačnej a pacifikačnej liečbe s in
fúziami, vitamínmi a diazepamom sa cítil lepšie, pokojnejší, druhú noc sa 
opäť objavili a zvýraznili extrapotenčné obsahy myslenia, nespal, bol ordino
vaný olanzapin 10 mg p.o., tretí deň nozoagnostický , nepokojný, vyhráža sa 
opustením oddelenia, chce ísť domov, lebo mu niekto vyvažuje zdravie, psy
chické ... v mozgu sú také oblasti, ktoré fungujú na určitú frekvenciu . .. 

Objektívne psychiatricky hodnotené ako zhoršený kontakt s realitou, no-
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zoagnozia, paranoidno-perzekučné obsahy myslenia, asociačné skoky, pseu
dofilozofovanie, afektívna irritabilita, dysforicko-rezonantná nálada, bez prí
tomnosti abstinenčných príznakov. 

Ordinovaný olanzapin 40 mg pro die. Nasledujúcu noc dobre spal, po
chvaľoval si, ako sa dobre cíti. Hovoril, že pracuje na projekte presunu zvie
rat do chránenej oblasti ... prenasledovali by ho, preto tam treba jazdnú po
líciu , slúžiacej sestre uvádza, že v televízii ho označili za štátneho nepria
teľa, je vo Farradayovej klietke , aby ho ktosi zlikvidoval. Vzhľadom na in
tenzitu psychotických príznakov a nakoniec odmietaniu p.o. liečby oše
trujúci lekár ordinoval parenterálne haloperidol (v priebehu 4 hodín celkovo 
10 mg), pre stupňovanie príznakov a extrémnu tenziu po návšteve príbuz
ných , kedy naliehal na prepustenie a pre hrozbu agresívneho správania fi
xovaný. Ďalší deň sme pokračovali v liečbe olanzapinom v kombinácii s dia
zepamom 20 mg pro die. Uvádzal, že bol priviazaný, lebo nechápal, že mu 
tu chceme pomôcť. 

Nasledujúci deň absolvoval psychologické vyšetrenie, upratoval , uvádzal , 
že sa mu dá aj dobre rozmýšľať. Od 6. do 8. dňa sa cítil lepšie, podávaný bi
peridon pre akathíziu, od 9. dňa uvádzal retenciu moča neobjektivizovanú, 
zníženie dávky olanzapinu na 20 mg pro die a pridanie biperídonu 2 mg p.o. 
spôsobilo subjektívne zhoršenie dysurických ťažkostí , po prídaní haloperido
lu 5 mg a diazepamu 10 mg p.o. cíti úľavu. Nasledujúce dni mal ordinovaný 
olanzapin 35 mg pro die, od 13 . dňa sa však objavili znova formálne poruchy 
myslenia a bludné obsahy megalomanické , extrapotenčné, vulgarizmy, ne
pokoj. Ošetrujúci lekár sa rozhodol pre zmenu antipsychotika na risperidon, 
avšak prechodne podávaný aj parenterálny haloperidol. Pacient bol vzťaho
vačný , hovoríl o svojich plánoch siať v Afríke obilie, lebo je tam hlad, o svo
jom projekte (extrapotenčné obsahy), cítil sa ako v Írsku, kde bol na psy
chiatrickom oddelení, preto chcel ísť domov. Uvádzal, že má na polovici tela 
rakovinu, ale tá mu neublíži (hypochondrícké obsahy).V priebehu 5 dní po
kus o zmenu olanzapinu na rísperídon, avšak bez dostatočnej účinnosti 

s nutnosťou pridávať haloperídol. Pacient 18. deň opustil svojvoľne oddele
nie , vrátil sa na naliehanie príbuzných večer , lekár hodnotí myslenie ako 
šroubovité, inkoherentné, prítomné pseudofilozofovanie, podaný opäť halo
peridol a liečba bola zmená na monoterapiu haloperidolom s prípadne 
plánovaným nastavením na depotnú formu. V príebehu nasledujúcich desia
tich dní postupne vymizli psychotické príznaky, pri počiatočnej dávke 9 mg 
haloperídolu sa však objavila akathízia, preto sme dávku upravili postupne 
na 4 ,5-3 až 1,5 mg pro die bez návratu psychotických príznakov. Počas hos-
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pitalizácie absolvoval psychoedukáciu, spolupracoval s náhľadom a verbali
zoval aj motiváciu k abstinencii od návykových látok, preto sme sa pred
bežne rozhodli len pre p.o. liečbu . Prepustený bol do ambulantnej starostli
vosti po 4 týždňoch hospitalizácie s dávkou 1,5 mg haloperidolu denne, pri 
dobrej účinnosti aj tolerancii. 

Záver 

Pri hodnoteni hospitalizácie z hľadiska diagnostiky aj liečby si uvedomu
jeme, že je sporné hovoriť o čisto kanabisovej schizofreniformnej poruche, 
ak v priebehu ostatných dvoch rokov pacient užíval opakovane aj iné návy
kové látky. 

Kanabis vzhľadom na dlhodobé a pravidelné užívanie považujeme za 
drogu, ktorá hrala rozhodujúcu úlohu pri rozvoji psychotických príznakov. 
Nie zanedbateľným faktom údaj o hemoragickej chorobe novorodenca, ktorá 
by mohla spôsobiť diskrétne organické poškodenie, možno podobné pre
dispozícii pre schizofrénne ochorenie, čo však nedokážeme diferencovať. 

Psychotické príznaky boli bohaté a podobné schizofrénnym. Priebeh poru
chy pri abstinencii na oddelení kolísal. Spätne hodnotená liečba nezodpove
dala našim predstavám. Rozhodovali sme pre II . generačné antipsychoti
kum vzhľadom na vek pacienta, ale efekt olanzapinu, ale ani risperidonu 
nebol dostatočný. Neriadili sme sa odporučenými algoritmami v trvaní lieč
by jedným antipsychotikom, ani pri zmene antipsychotika, vedení jednak 
aktuálnym stavom, jednak administratívnymi obmedzeniami sme postupo
vali skôr pragmaticky. Nakoniec sme sa vrátili k aplikácii I. generačného 
haloperidolu. Uprednostnili sme účinnosť, pred profilom účinnosti II . gene
račných antipsychotík a ich prípadne lepšou toleranciou. 

Zdravotný stav pacienta sa veľmi dobre kompenzoval a v krátkodobom 
hodnotení bol stabilný s dobrou toleranciou nízkej dávky haloperidolu. Ne
zistili sme negatívne príznaky schizofrénie, emočný prejav, sociálne vzťahy, 
aktivita, komunikácia zodpovedali hodnoteniu úrovni funkčnosti premorbid
nej osobnosti. 
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