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Súhrn 

Toxické psychózy sú rastúci problém každodennej klinickej psychiatrickej praxe. 
Známa je skutočnosť, že užívanie psychoaktívnych látok, najmä psychostimulancií 
a kanabinoidov, je spojené s výskytom psychotických porúch. Rozdiely medzi psy
chopatológiou schizofrénie a toxických psychotických stavov nie sú presne defino
vané. Cieľom predkladanej štúdie bolo porovnať psychopatologické príznaky pacien
tov so schizofréniou, ktorí užívali psychoaktívne látky (súbor SCH, n = 80) a pacien
tov s nealkoholickými toxickými psychózami (súbor TP, n = 80). Autori retros
pektívne analyzovali údaje z hospitalizácií pacientov liečených na Psychiatrickej kli
nike LFUK a UN v Bratislave v intervale rokov 2006 - 2010. V obidvoch súboroch 
bolo najčastejšie užívanie psychostimulancií a kanabinoidov. V súbore SCH sa za
znamenalo štatisticky významne zhoršené sociálne fungovanie. V klinickom obraze 
v obidvoch skupinách dominoval paranoidno-halucinatórny syndróm. Štatisticky 
významne častejšia prítomnosť jadrových príznakov schizofrénie sa zistila v skupine 
SCH. Výsledky potvrdili, že hoci psychoaktívne látky môžu vyvolať psychotické 
príznaky, jadrová schizofrenická symptomatika, aj pri ovplyvnení drogou, zostáva 
odlišnou a stabilnou psychopatologickou štruktúrou. Naše výsledky naznačujú, že je 
možná podrobnejšia deskripcia a klasifikácia toxických psychóz a schizofrénie. 

K ľ ú č o v é s lov á: toxická psychóza - psychopatologická symptomatika - ja
drová schizofrenická symptomatika 
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Ľ. Izáková, L André, V. Novotný, B. Baloghová, 
M. Borovská: STABILITY OF CORE SCHIZOPHRENIC 
SYMPTOMS AFFECTED BY DRUG 

Summary 

Toxic psychoses are growing problem in every-day clinical psychiatric practice. 
Well-known is fact that use of psycho active substances, particularly stimulants and 
cannabis, is associated with psychotic mental disorders. Differences between psy
chopathology of schizophrenia and toxic psychotic states are not exactly defined. 
The aim of the presented study was to compare psychopathology of patients treated 
with schizophrenia who used psycho active substances (group SCH, n = 80) and non
alcoholic toxic psychosis (group TP, n = 80). Authors in this retrospective study ana
lysed data from hospitalisations of patients treated at the Psychiatric Clinic of Co
menius University and University Hospital in Bratislava in the range of years 2006 
- 2010. In both groups has been most commonly used stimulants and cannabis. 
Group SCH had reported significantly impaired social functioning. In clinical pictu
re in both group s dominated paranoid-hallucinatory syndrome. The presence of core 
schizophrenic symptoms was statistically significantly higher in group SCH. The re
sults have shown that although psychoactive substances can induce psychotic sym
ptoms, core schizophrenic symptomatology, also affected by drug, remains stable 
and distinct psychopathological structure. Our results suggest more specific descrip
tion and classification of toxic psychoses and schizophrenia. 

Key w o r ds: toxic psychosis - psychopathological symptomatology - core schi
zophrenic symptoms 

Úvod 

Výskyt psychotických príznakov v súvislosti s konzumom psychoaktív
nych látok (PL) aj u osôb, ktoré netrpia inou duševnou poruchou, je už dlho
dobo známy. Medzinárodná klasifikácia chorôb definuje psychotické prízna
ky vyskytujúce sa pri poruchách psychiky a správania zapríčinené užitím 
(užívaním) psychoaktívnych látok ako psychotické fenomény, ktoré sa vy
skytujú v priebehu užívania alebo ako následok abúzu PLo Nejde o samotnú 
akútnu intoxikáciu, ani o odvykací stav. Vyskytuje sa v priebehu užívania, 
resp. do 2 až 6 týždňov od ukončenia užívania PLo Psychotické príznaky 
pretrvávajú dlhšie ako 48 hodín a ustupujú zvyčajne do jedného mesiaca, 
najneskôr do 6 mesiacov úplne odznejú (WHO, 1992). Ich dlhšie pretrváva-
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nie je suspektné pre rozvoj psychózy schizofrenického okruhu (André a kol., 
2003). MKCH-10 podľa klinického obrazu rozlišuje niekoľko typov toxických 
psychóz, uvádza schizoformný, prevažne bludný, prevažne halucinatórny, 
prevažne polymorfný typ, typ s prevahou depresívnych alebo manických 
príznakov a zmiešaný typ. Americká klasifikácia DSM-IV limituje výskyt 
psycho aktívnymi látkami indukovaných psychotických stavov na obdobie 
jedného mesiaca po poslednom konzume drogy (APA, 1998). Rozlišuje dva 
typy porúch podľa ich vzniku po intoxikácii alebo po začiatku abstinencie. 
Ako základné príznaky uvádza bludy a halucinácie. V návrhu klasifikácie 
DSM V je doplnený aj ďalší príznak, dezorganizovaná reč (DSM - V deve
lopment, 2012). 

Výskyt toxických psychóz bol pozorovaný najmä v súvislosti s alkoholom, 
fencyklidínom, tetrahydrokanabinoidmi (THC), kokaínom, psychostimulan
ciami a halucinogénmi. Neopisujú sa pri užívaní opioidov. 

Psychopatologická symptomatika endogénnych a exogénnych psychotic
kých stavov je veľmi podobná, mnohé príznaky sa prekrývajú, resp. sa 
v klinickom obraze vyskytujú len tranzitórne. Diferenciálnej diagnostike to
xických psychóz a endogénnych psychotických porúch môže napomôcť, že 
psychotická porucha nezávislá od PL pretrváva zvyčajne dlhšie ako jeden 
mesiac a jej príznaky sú závažnejšie ako by sa dalo očakávať vzhľadom na 
typ, množstvo použitej látky a dÍžku jej konzumu. V prípadoch, keď symptó
my neodznejú ani do šiestich mesiacov, úvahy o príčinnosti prestávajú byť 
relevantné. Stav sa posúdi ako primárne procesuálne ochorenie, ktoré po
kračujúci konzum PL môže ďalej zhoršovať (Dóci, 2002). Dôležitý je aj pred
chádzajúci výskyt netoxickej psychotickej poruchy v osobnej anamnéze pa
cienta. 

Vzhľadom na skutočnosť, že komplexný terapeutický algoritmus je 
z hľadiska pozitívneho ovplyvnenia prognózy pacienta potrebné iniciovať už 
vo včasných štádiách psychotickej poruchy, dôležitá je rýchla, ale podrobná 
diferenciálna diagnostika psychotických stavov. Liečba endogénnych a exo
génnych psychotických stavov sa významne odlišujú. Pacienti s toxickou 
psychózou vyžadujú predovšetkým komplexnú protitoxikomanickú liečbu, 
antipsychotická liečba je indikovaná krátkodobo na zvládnutie akútneho 
stavu. Na druhej strane je antipsychotická liečba u pacientov s endogénny
mi psychózami dlhodobá, v mnohých prípadoch celoživotná. 

V klinickej praxi však obidva problémy neexistujú iba nezávisle od seba, 
ale nezriedka sa prekrývajú. U pacientov s duálnou diagnózou škodlivé uží
vanie PL môže predchádzať prvú epizódu schizofrénie a spolupodieľať sa na 
jej manifestácii alebo sa vyskytne v priebehu poruchy (D'Souza a kol., 
2009). Epidemiologické štúdie uvádzajú u pacientov so schizofrenickými 
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psychózami vyššie riziko konzumu PL ako vo všeobecnej populácii (Weaver 
a kol., 2001; Cantor-Graae a kol., 2001). Na druhej strane u pacienta s opa
kovaným výskytom toxických psychóz a pokračujúcim konzumom PL sa ma
nifestácii schizofrenických jadrových príznakov často nevenuje dostatočná 
pozornosť a zabúda sa na revíziu diagnózy. Dôsledkom je použitie nevhod
ného terapeutického postupu a zhoršenie prognózy. 

Schizofrénia predstavuje pre väčšinu pacientov duševnú poruchu s chro
nickým priebehom, ktorá negatívne ovplyvňuje ich sociálne fungovanie. Ne
priaznivé dôsledky súčasného užívania PL v tejto populácii pacientov je 
možné predpokladať už z klinickej skúsenosti. V odbornej literatúre Langas 
a kol. (2011) zhŕňajú, že duálna diagnóza je spojená s vyšším rizikom one
skoreného stanovenia správnej diagnózy, závažnejšími psychopatologickými 
príznakmi, horšou odpoveďou na liečbu, vyššou prevalenciou somatickej ko
morbidity, častejšou potrebou ústavnej liečby a zhoršeným sociálnym fungo
vaním. 

Ciel a metodika práce 

Cieľom predkladanej štúdie bolo potvrdiť, že rozlíšenie toxických a en
dogénnych psychotických stavov je možné aj na psychopatologickej úrovni. 
Psychopatologická analýza etiologicky rôznych psychotických stavov sa za
meriavala na identifikáciu schizofrenickej jadrovej symptomatiky, ktorá má 
relatívnu stabilitu a je prítomná v celom priebehu formovania charakteri
stickej schizofrenickej štruktúry, a to aj pri primárnom alebo sekundárnom 
ovplyvnení drogou (Fleischer, 1997). Uvedené naznačujú aj výsledky via
cerých biologicky evidence-based zameraných výskumov (Benson a kol., 
2007, Wobrock a kol., 2010). 

Retrospektívne sa hodnotili údaje z hospitalizácií pacientov liečených na 
Psychiatrickej klinike LFUK a UNB v intervale rokov 2006 - 2010 s duál
nou diagnózou schizofrénie (F20.x) a abúzu alebo závislosti od PL (súbor 
SCH) a s non- alkoholovou toxickou psychózou (súbor TP). 

Zdrojom údajov boli chorobopisy pacientov. Vzájomne sme porovnali de
mografické a klinické charakteristiky jednotlivých súborov. Na štatistickú 
analýzu sme použili metódu chí-kvadrát. 

Výsledky 

Na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB sa v priebehu rokov 2006 - 2010 
realizovalo 4975 hospitalizácií. Z nich 1327 (26,7 %) bolo ukončených s hlav
nou diagnózou poruchy psychiky a správania zapríčinenou užitím 
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(užívaním) psychoaktívnych látok podľa MKCH-10 (WHO, 1992). Non- alko
holové TP sa vyskytli v záveroch 93 hospitalizácií pacientov (súbor TP, n = 
93). Hlavnú diagnózu niektorej z foriem schizofrénie sme zistili u 566 hospi
talizácií (11,4 %), pričom u 80 z nich sme v anamnéze pacientov zaznamena
li údaj o abúze, resp. závislosti od PL (súbor SCH, n = 80). Demografické 
údaje jednotlivých súborov uvádza tab. 1. 

Tabuľka 1. Demografické charakteristiky súborov 

Súbor TP Súbor SCH p 
n = 93 n = 80 

VEK (roky) 
priemerný vek + SD 28,8 + 7,5 29,8 + 7,7 ns 

medián (interval) 28 (18 - 49) 28 (18 - 46) 

POHLAVIE (%) 

mužské 86,0 93,7 ns 
ženské 14,0 6,3 

VZDELANIE (%) ns 
ZŠ 37,1 34,3 

SŠ 53,9 60,5 

VŠ 9,0 5,2 

ZAMESTNANIE (%) 

nezamestnaný 59,1 32,9 

zamestnaný 29,6 13,9 < 0,001 

ID 2,2 44,3 

SPOLUŽITIE ( %) 

sám 18,5 33,3 

s rodičmi/s partnerom 74,5 51,3 < 0,001 

bezdomovec 7,0 15,4 

ns - štatisticky ne signifikantný výsledok 

Priemerný vek bol v obidvoch súboroch štatisticky porovnateľný. Kon
zum PL sa vyskytoval zhodne v mladšom dospelom veku. V obidvoch súbo
roch bola zistená významná prevaha mužov, pri vzájomnom porovnaní sú
borov z hľadiska rodového zastúpenia sa nezaznamenali štatisticky signifi-
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kantné rozdiely. Tieto sa zistili pri porovnaní súborov z hľadiska demogra
fických niektorých položiek. V súbore SCH žila väčšia časť pacientov osamo
te, resp. bola bez domova, v porovnaní so súborom TP. Pri porovnaní úrovne 
vzdelania sa medzi súbormi nezaznamenali významné rozdiely. Avšak v sú
bore SCH bolo zamestnaných signifikantne menej pacientov. Podľa očakáva
nia, pacienti so schizofréniou boli častejšie invalidizovaní ako pacienti s TP. 

V súbore TP pri predmetných hospitalizáciách konzumovali PL všetci pa
cienti. V súbore SCH aktuálne konzumovalo drogu 52,5 % hospitalizova
ných pacientov, 48,2 % uviedlo opakované užívanie, resp. závislosť od PL 
v minulosti. Hodnotili sme aj spektrum a spôsob užívania PL (tab. 2). Naj
častejšie konzumovanou drogou v súbore TP boli psychostimulanciá, na dru
hom mieste THC. Opačné poradie užívaných PL sa zaznamenalo v súbore 
SCH. Veľmi časté bolo súčasné užívanie kombinácie psychostimulancií 
a THC. V obidvoch súboroch bol častejšie zistený abúzus ako závislosť od 
PLo V súbore TP sa v 3,2 % zaznamenal rozvoj toxickej psychózy aj po jed
norazovom konzume PLo 

V súbore SCH boli rôzne zastúpené jej formy (tab. 3). Pri porovnaní psy
chopatologickej symptomatiky súborov SCH a TP sme zaznamenali viaceré 
štatisticky signifikantné rozdiely (tab. 4). 

Tabuľka 2. Spektrum a spôsob užívania PL 

TP SCH2 p 

AKTUÁLNA PL ( %) 

THC 50,5 67,5 ns 

psychostimulanciá 75,3 41,3 < 0,001 

Opiáty 23,7 17,5 ns 

THC + psychostimulanciá 34,4 36,3 ns 

UŽÍVANIE PL (%) 

jednorazové 3,2 0,0 ns 

abúzus 54,8 72,5 

závislosť 42,0 27,5 

ns - štatisticky ne signifikantný výsledok 
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Tabuľka 3. Diagnostické spektrum pacientov so schizofréniou 

Diagnóza podľa MKCH-lO n % 

F 20.0 58 72,4 

F 20.3 13 16,3 

F 20.5 5 6,3 

F 20.6 4 5,0 

Tabuľka 4. Psychopatologická symptomatika v jednotlivých súboroch 

(%) TP SCH2 p 

VEDOMIE 
neporušené 92,5 96,7 ns 

kvalitatívna porucha 2,2 2,2 

kvantitatívna porucha 5,3 1,1 

MYSLENIE - ŠTRUKTÚRA 
bez porúch 52,3 35,8 ns 

poruchy 47,7 64,2 

MYSLENIE - OBSAHY 
paranoidné bludy 77,2 67,0 < 0,05 

depresívne bludy 1,1 12,1 < 0,001 

expanzívne bludy 5,4 12,1 ns 

VNÍMANIE 
zrakové 35,2 24,4 ns 

sluchové 50,6 69,2 < 0,05 

intrapsychické 13,2 29,5 < 0,05 

NEGATÍVNA SYMPTOMATIKA < 0,001 
neprítomná 95,7 37,6 

prítomná 4,3 62,4 

ns - štatisticky ne signifikantný výsledok 

V obidvoch súboroch bolo vedomie najčastejšie hodnotené ako lucídne, 
neporušené. Psychomotorické tempo bolo v súbore TP najčastejšie hodno-
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tené ako zrýchlené (63,2 %), na rozdiel od súboru SCH, kde dominoval útlm 
psychomotoriky (55,1 %, p < 0,001). Podobná situácia nastala aj pri po
súdení dynamiky myslenia, i keď v obidvoch súboroch u viac ako tretiny pa
cientov samotné tempo myslenia nebolo hodnotené ako zmenené. Vobsa
hoch myslenia dominovali paranoidné bludy. Zaznamenal sa signifikantný 
rozdiel vo výskyte afektívnych bludov v prospech súboru SCH. Pri depresív
nych bludoch rozdiel nadobudol štatistickú signifikanciu, pri expanzívnych 
bludoch sa štatistická signifikancia rozdielu nepotvrdila. Najčastejšie opiso
vanými poruchami vnímania boli v obidvoch súboroch sluchové halucinácie. 
Signifikantne častejšie sa zistili u pacientov v súbore SCH, podobne ako aj 
intrapsychické halucinácie « 0,05). Opačná situácia bola zaznamenaná vo 
výskyte zrakových halucinácií, ktoré boli častejšie v súbore TP, avšak bez 
štatistickej signifikancie. Pri hodnotení nálady v akútnom stave pacienta sa 
medzi súbormi tiež zaznamenali štatisticky signifikantné rozdiely. U pa
cientov s TP sa vyskytovali najmä úzkostná (36,6 %) a elevovaná nálada 
s dysforickým, resp. rezonantným zafarbením (35,5 %). V súbore SCH bolo 
bez významnejších rozdielov zastúpené celé spektrum porúch nálady. V ko
naní pacientov v súbore TP dominovala agresia (46,2 %), na druhom mieste 
sa uvádzala bludná motivácia bez bližšej charakteristiky (32,3 %). Podobný 
výskyt porúch konania sa zaznamenal aj v súbore SCH, kde sa agresívne 
konanie vyskytlo v 38,0 % prípadoch a v 27,9 % prípadov bolo hodnotené 
ako bludne motivované. Avšak v súbore SCH sa poruchy konania vyskytli 
signifikantne menej často, čo korešpondovalo s celkovou inhibíciou dynamo
génie pacienta. Prítomnosť negatívnej schizofrenickej symptomatiky bola si
gnifikantne častejšie zaznamenaná v súbore SCH. U pacientov s TP bola ich 
osobnosť najčastejšie hodnotená ako abnormne štruktúrovaná (48,4 %), po
merne často sa vyskytli aj poruchy osobnosti (16,7 %) a deprivácia osobnosti 
účinkom PL (22,5 %). Hodnotenie osobnosti ako psychoticky alterovanej sa 
signifikantne častejšie vyskytlo u pacientov so schizofréniou (p = 0,001). 
V súbore SCH bola pomerne často zistená aj reziduálna schizofrenická sym
ptomatika (31,3 %). 

Diskusia 

Problematika toxických psychóz, hoci je dlhodobo aktuálna, nadobúda 
stále väčší význam. Epidemiologické údaje naznačujú, že prevalencia užíva
nia drog v Európe zostáva naďalej vysoká. Narastá trh s novými, aj synte
tickými drogami, užívatelia drog konzumujú širší súbor látok, ktoré často 
navzájom kombinujú. V priebehu ostatných rokov sa mení aj celková dro
gová scéna. Zaznamenal sa posun od opioidov k psychostimulanciám (vý-
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ročná správa 2011). Psychostimulanciá a THC sa v SR medzi konzumova
nými PL umiestňujú na prvých priečkach. V uvedenej súvislosti sa javí ako 
dôležitý fakt, že tieto látky sú pre svoju nižšiu cenu ľahšie dostupné širšie
mu okruhu konzumentov. Ide o látky s psychotomimetickými vlastnosťami. 
Ich jednorazový alebo opakovaný konzum môže provokovať psychotické sta
vy aj u osôb inak duševne zdravých. 

Uvedenú skutočnosť potvrdzujú aj výsledky našej štúdie. Psychostimu
lanciá, najmä metamfetamín, THC a ich kombinácia boli najčastejšie užíva
nými PL v súboroch TP aj SCH. 

Vzájomný vzťah medzi výskytom psychotických príznakov a PL nie je 
jednoduchý. Philips a Johnson (2001) a Caton a kol. (2000) zhodne uvá
dzajú, že pacienti so schizofréniou užívajú PL kvôli zlepšeniu negatívnej 
schizofrenickej symptomatiky, resp. iných symptómov, ako sú depresia a po
ruchy spánku. Zvýšený výskyt depresie v anamnéze u pacientov s duálnou 
diagnózou popisujú Jiménez-Castro a kol. (2011). Na druhej strane Johns 
(2001) poukazuje na zvýšenú vulnerabilitu pacientov k THC, ktorá podmie
ňuje častejšie relapsy a zvýraznenie príznakov schizofrénie. Negatívny 
vplyv PL u pacientov so schizofréniou potvrdzujú aj výsledky iných eviden
ce-based výskumov (Sekine a kol., 2001; Voruganti a kol., 2001). 

Napriek dlhotrvajúcemu odbornému záujmu o problematiku, včasné odlí
šenie toxických psychóz a schizofrénie zostáva naďalej nezodpovedanou 
otázkou. Problém prestavuje heterogenita ich klinických a nedostatočná zna
losť longitudinálnych priebehových charakteristík. 

Autori sa v predkladanej práci pokúsili prispieť k odlíšeniu dvoch etiopa
togeneticky, terapeuticky a prognosticky veľmi rozdielnych, ale psychopato
logicky podobných psychotických stavov a nájsť demografické a klinické 
markery, ktorých identifikácia u konkrétneho pacienta by mohla napomôcť 
v ich diferenciálnej diagnostike. 

Skutočnosti, že užívanie PL sa vyskytuje prevažne v mladšom dospelom 
veku a v mužskej populácii (Výročná správa 2011; Jiménez-Castro a kol., 
2011; Cook a kol., 2008; Kavanagh a kol., 2004) sú všeobecne známe a doku
mentujú ich na obidvoch súboroch aj výsledky našej štúdie. Demografické 
údaje zachytávajú nepriaznivú sociálnu situáciu konzumentov PL v obi
dvoch súboroch, i keď pri ich vzájomnom porovnaní sa závažnejšie sociálne 
dôsledky prejavili v sledovaných položkách u pacientov s duálnou diagnó
zou. Narozdiel od našich výsledkov zaznamenali zhoršené sociálne fungova
nie u pacientov s TP vo svojom 3-ročnom longitudinálnom sledovaní pacien
tov so včasnou fázou toxických a primárnych psychotických porúch Caton 
a kol., (2007, n = 400). Súčasne bol u pacientov s TP zistený závažnejší stu
peň drogového problému, čo v našom súbore odráža početnejšie zastúpený 
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syndróm závislosti od PL v súbore TP. Podobné výsledky zaznamenali aj 
Smith a kol. (2009). Súčasne si je však dôležité uvedomiť, že pre rozvoj to
xickej psychózy nie je závislosť od PL podmienkou. Ako bolo už spomenuté, 
rozvinúť sa môže aj po jednorazovom podaní. V našom súbore uvedená si
tuácia nastala len v priebehu troch hospitalizácií (3,2 %). 

Z psychopatologického hľadiska pacienta zo súboru TP charakterizoval 
klinický obraz neporušeného vedomia, zrýchleného psychomotorického tem
pa a myslenia. V obsahoch myslenia dominovali paranoidné bludy. Vníma
nie bolo najčastejšie narušené sluchovými a menej často zrakovými halu
cináciami. Zrakové halucinácie sa však vyskytli signifikantne častejšie ako 
v súbore SCH, čo uvádzajú aj iní autori (Caton a kol., 2005). Typická bola 
úzkostná, rezonantná alebo dysforická nálada. Často boli prítomné poruchy 
konania, prevládala agresia a bludná motivácia. Osobnosť pacienta mala ab
normnú štruktúru, disociálne črty a bola často deprivovaná účinkom PLo 
Častejšie disociálne charakteristiky u pacientov s TP v porovnaní s pacient
mi s duálnou diagnózou zaznamenali aj Caton a kol. (2005). 

Pacient zo súboru SCH mal tiež neporušené vedomie. Psychomotoricky 
bol inhibovaný. Myslenie mal spomalené, v obsahoch dominovali paranoid
né, ale pomerne často sa vyskytovali aj afektívne, najmä depresívne bludy. 
Vnímanie bolo v klesajúcom poradí narušené najčastejšie sluchovými, in
trapsychickými a zrakovými halucináciami. Žiadna z porúch nálady nebola 
pre pacienta zo súboru SCH charakteristická. Poruchy konania sa vyskytli 
menej často ako v súbore TP, ale tiež bola na prvom mieste agresia a blud
ná motivácia. Častá bola negatívna schizofrenická symptomatika, ktorú zaz
namenali vo väčšej miere u pacientov s duálnou diagnózou ako u pacientov 
s TP aj Caton a kol. (2005). Osobnosť pacienta bola najčastejšie hodnotená 
ako dezintegrovaná psychotickým ochorením a identifikovali sa aj rezi
duálne schizofrenické symptómy. 

Pri vzájomnom porovnaní súborov sa signifikantné rozdiely zaznamenali 
najmä v celkovo vyššej dynamogénii pacienta v akútnom psychotickom sta
ve v súbore TP, ktorá viedla aj k častejším poruchám správania. Osobnosť 
pacienta väčšmi vykazovala charakteristiky chronického konzumenta PL 
s abnormnou štruktúrou a disociálnymi črtami, nebola v celej štruktúre na
rušená procesuálnym ochorením. V súbore SCH napriek vplyvu PL je mož
né identifikovať jadrovú, resp. osovú schizofrenickú symptomatiku. Z psy
chopatologických charakteristík sme zaznamenali výraznejšiu celkovú 
dezintegráciu psychických funkcií, signifikantne častejší výskyt intrapsy
chických halucinácií, negatívnej schizofrenickej symptomatiky a procesuál
ne zmeny osobnosti pacienta. 

Hoci prítomnosť paranoidno-halucinatórnej symptomatiky bola vedúcou 
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psychopatologickou štruktúrou v obidvoch súboroch, v súbore SCH sa ne
vyskytla s rovnakou dominanciou ako v súbore TP. Dominanciu pozitívnych 
symptómov TP manifestujúcich sa pri konzume THC zaznamenali aj Grech 
a kol. (2005). Výsledky nášho výskumu teda potvrdzujú, že symptomatolo
gická výstavba toxických psychóz na rozdiel od schizofrénie nevytvára uce
lenú schizofrenickú štruktúru. Známa je skutočnosť, že PL nedokážu preci
pitovať negatívne symptómy v takej miere ako pozitívne (Novotný a kol., 
2005). 

Ako hlavné limity našej štúdie uvádzame retrospektívny zber dát, hod
notenie údajov aj z opakujúcich sa hospitalizácií pacienta, nízky počet hos
pitalizácií v súboroch, ktorý nedovoľoval ich ďalšie členenie, napr. podľa 
druhu alebo spôsobu konzumu PL a nemožnosť dlhodobého sledovania pa
cientov. Z časového hľadiska totiž nie je pri prierezovom hodnotení u pa
cientov s TP možné vylúčiť ďalší vývin diagnózy a klinickú manifestáciu ja
drovej schizofrenickej symptomatiky (Caton a kol., 2007). Na zmiernenie 
významu členenia súborov podľa druhu PL je potrebné pripomenúť pravidlo 
klasickej psychiatrie, že z klinického obrazu exogénnej psychózy nemožno 
jednoznačne usudzovať na konkrétny typ toxickej látky (André a kol., 2006). 

Záver 

Psychotomimetický účinok psychoaktívnych látok môže viesť k indukcii 
psychotických symptómov aj u inak duševne zdravých osôb, alebo môže 
ovplyvniť manifestáciu a priebeh schizofrenického ochorenia. Napriek tomu 
sa jadrová schizofrenická symptomatika v zložitom kontexte biologicko pro
cesuálnych aspektov, ktoré sa aktivovali drogou, javí ako odlišná a stabilná 
psychopatologická štruktúra. Z hľadiska včasnej a správnej diagnostiky 
a liečby pacienta užívajúceho PL je odlíšenie endogénnej primárnej a exo
génnej toxickej etiológie stavu veľmi dôležité. Výsledky našej štúdie potvr
dzujú, že precízna psychopatologická analýza ako základný "pracovný ná
stroj" psychiatra môže k tomuto odlíšeniu významne napomôcť. Autorom je 
známe, že viaceré klinické zistenia majú evidence-based biologické vysvetle
nia, z ktorých mnohé sú už vo výskumných podmienkach popísané (Langas 
a kol., 2011; Benson a kol., 2007), neboli však predmetom predkladanej pub
likácie. 
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