
ZNEUŽÍVANIE 
PSYCHOFARMÁK 

POUŽÍVANÝCH V LIEČBE 
ADHD

MUDr. Marcela Šoltýsová
II. Psychiatrická  klinika  SZU, FNsP  F.D. Roosvelta, Banská  Bystrica

II. Detská  klinika  SZU, DFNsP  Banská  Bystrica



Porucha  pozornosti  s 
hyperaktivitou  

(ADHD)
prevalencia:  6-12% detí  v školskom  veku

2-5% dospelých

etiopatogenéza:  genetické  faktory  (DA, α2A  receptory, HT receptory), 
faktory  prostredia  (pre-, peri-, a postnatálne  komplikácie  ako  predčasný  
pôrod, expozícia  nikotínu  a alkoholu  in utero, poškodenie  mozgu, rodinné  
prostredie  a vzťahy  -  ranná  deprivácia, spoločnosť  a pod.)

triáda  príznakov:  nepozornosť, hyperaktivita, impulzivita

klinický  obraz  v závislosti  od veku  (porucha  biorytmov, dezinhibícia, 
kognitívna  dysfunkcia, poruchy  správania, sociálna  maladaptácia, kriminalita)



Stahl SM, 2013



Liečba  ADHD
Nefarmakologický  prístup: režimové  opatrenia

Farmakologická  liečba: 

Psychostimulanciá  (1.voľba)-  metylfenidát  a deriváty  amfetamínu

Metylfenidát -  Ritalin (10mg), Concerta  (18mg, 36mg, 54mg) 

-  tablety, žuvacie  tablety, kapsuly, transdermálne  náplaste, roztok

Amfetamíny -  Aderall, Aderall  XR (d,l-amfetamín, 5-30mg tablety),                                            

-  Vyvanse  (lisdexamfetamín, 20-70mg kapsuly)

Nestimulačné  preparáty  -  atomoxetín  a alfa-2-adrenergické  agonisty  
(guanfacin, klonidín)



Potenciál  vzniku  závislosti

farmakodynamika  -  dávka, spôsob/forma užitia; 
intranazálna, i.v.  aplikácia, drvenie/žuvanie  tabliet

farmakokinetika

genetické  faktory  (dysfunkčný  systém  odmeny) 

osobnostné  črty  (impulzivita), očakávanie  a 
motivácia  k užitiu  drogy



Potenciál  vzniku  
závislosti

Farmakodynamika:

Metylfenidát  -  alosterická  blokáda  DAT, NAT

Amfetamíny  -  kompetitívna  inhibícia  DAT, NAT

terapeutické  dávky  MPH, AMP = približne  rovnaký  klinický  efekt

vysoké  dávky  AMP  = kompetitívny  inhibítor  VMAT2 pre DA,NA, uvoľnenie  DA 
do cytoplazmy  -  DAT -  reverzný  transport DA do synapsy  -  eufória, 
posilňovanie, odmena  -  závislosť

Farmakokinetika: 

DAT/NAT  -  rýchlejšia, vyššia  a krátko  trvajúca  obsadenosť  (eufória)  vs pomalá, 
dlhšie  trvajúca  neúplná  obsadenosť  DAT (zlepšenie  pozornosti, antidepresívne  
pôsobenie  bez eufórie)  -  optimalizácia  liečby  ADHD



Zneužívanie  
psychostimulancií

Zneužívanie/nemedicínske  použitie  -  nadužívanie, závislosť, predaj, simulácia  
symptómov  za  účelom  získania  predpisu

celoživotná  prevalencia:  7,1%  -  29% dospelých

5,3  -  55% študentov  VŠ  (aj  v závislosti  od ročníka  VŠ)

1,7% -  4,5% adolescentov  (malý  počet  štúdií)

Zneužívané  preparáty:  Ritalin, Adderall, Adderall XR, Concerta, Vyvanse  (Cassidy et al., 
2015); prevažne  IR formy, v kontexte  s užitím  iných  návykových  látok

zdroj:  dealer, vlastný  predpis, príbuzní  -  deti, kamaráti  -1/3 pacientov  (Garnier  et al., 2010)

forma aplikácie:  viac  ako  90% orálna, 40% intranazálna  (Teter  et al., 2006, White et al., 2006)

nadužívanie: adolescenti  (Kroutil  et al., 2006)

dependencia: častejšie  v dospelom  veku, častejšie  u žien  (Wu and Schlenger, 2003, Kroutil  et al., 
2006)



Dôvody  zneužívania
subjektívne: vyššia  schopnosť  koncentrácie, bdelosť, 
zlepšenie  akademických/pracovných  výsledkov;  objektívne  
štúdiami  nepotvrdené  (Arria  et al., 2008, McCabe et al., 2005)

rekreačné  účely  (relax, odbúranie  stresu, stavy  eufórie)

redukcia  hmotnosti

vyššia  bezpečnosť  oproti  nelegálnym  drogám/otázka  
legality -  sankcie  v škole, problémy  so zákonom

neinformovanosť/nezáujem  o nežiaduce  účinky  (Arria  et al., 
2008, DeSantis and Hane, 2010)



?
študent  VŠ, vek  18-25 rokov, horšie  
akademické  výsledky, obdobia  zvýšenej  
záťaže, členstvo  v 
bratstvách/sesterstvách

pohlavie: mužské  > ženské?

neuropsychologický  profil: subjektívne  
aj  objektívne  narušené  exekutívne  
funkcie; samoliečba? (Wilens  et al., 2017)

s/bez ADHD (Rabiner, 

2009)/nediagnostikované  a neliečené  
ADHD? (Poulin, 2007)

pridružené  dg: poruchy  správania, PPP, 
depresia, zneužívanie  iných  návykových  
látok  a alkoholu  v anamnéze  (Darredeau  et al., 
2007, Jardin  et al.,2011, Cassidy, 2015, Wilens  et al., 2016)



Zdravotné  riziká
nárast  počtu  vyšetrení  na  pohotovosti  v súvislosti  s užitím  
stimulancií  z 5 212 v 2005 na  15 585 v 2010, z toho  polovica  
v súvislosti  s nemedicínskym  použitím  (Drug Abuse Warning Network, 
2013)

od dávky  závislé  nežiaduce  účinky:  znížená  chuť  do jedla, 
pokles  hmotnosti, isomnia, bolesti  hlavy, bolesti  brucha, 
nevoľnosť, tachykardia, hypertenzia, suchosť  v ústach, 
nervozita, anxieta, emočná  labilita; akútna  psychotická  
porucha, kŕčové  stavy  -  epilepsia, IM, náhle  úmrtie  (Vyvanse  -  
3788 úmrtí  za  rok  2013)



Kazuistika  -  akútna  
psychotická  porucha  po  i.v.  
podaní  MPH (Vérité  F, Micallef  J, 2016)

32-ročný muž  na  UP, i.v.  aplikácia  cca  560mg MPH 

príznaky:  extrémna PM agitácia -váľa sa po zemi, vešia sa na kľučky  dverí, skáče, 
hádže  sa  o stenu, zmätený, logorhoický, kričí; bludná produkcia (presvedčenie, že  
niekoho  zabil), sluchové halucinácie

TK 153/76, P 101

pacifikácia  personálom  a farmakoterapia: 150mg tiapridu  i.m., neskôr  loxapín (typické  AP) 
100mg i.m.

OA:  toxikománia  od 14 rokov  -  marihuana, alkohol  (5xPAL), heroín, buprenorfín, 
metadón, kokaín; v aktuálnom  období  -  pivo, marihuana, kokaín, MPH -  i.v.  á  40mg 
niekoľkokrát  za  deň  (cca  300mg), 3x TS skokom  z okna  pod vplyvom  MPH

po  24 hodinách  -  pokojný, čiastočne  kritický, oploštená  afektivita, chudobný  verbálny  
prejav, nesuicidálny, bez prejavov  abstinenčnej  symptomatiky, priznáva  craving (“silnejší  
ako  pri  kokaíne”)



Zhrnutie
celospoločenský  problém  a zdravotné  
riziko

prísne  pravidlá  preskribcie  na  
Slovensku

správna  diagnostika  ADHD, zváženie  
benefitu  a rizika  medikácie

odhad  rizika  zneužívania  medikácie  u 
pacienta  s ADHD -  skoršie  kontroly  v PA, 
častá  zmena  lekára  aj  medikácie  (Benson et al., 
2015)

správna  liečba  duševných  porúch  s 
vyšším  rizikom  zneužitia  
psychostimulancií

edukácia  o rizikách, drogové  
preventívne  programy

SR -  ?



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ!


