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Souhrn 

V České republice pravidelne zneužívá metamfetamin približne 25 000 osob. 
Práce uvádí nejvýznamnejší výsledky sedmiletého sledování pacientu závislých na 
metamfetaminu na Psychiatrické klinice v Hradci Králové po stránce genetické, 
psychologické a kognitivní. Do studie postupne vstoupilo 123 nemocných (z toho 
44 žen) prumerného veku 24,0±4,4 let, kdy prumerná délka zneužívání memtafeta
minu činila 7,0±3,1 roku. Ve srovnání se 400 zdravými dobrovolníky jsme ne
prokázali asociaci závislosti na metamfetaminu s polymorfismem Va1158Met genu 
pro katechol-O-methyltransferázu. Osobnost závislých dIe dotazníku Tel se vý
znamne lišila od kontrolních jedincu, kdy novelty seeking, harm avoidance a self
transcendence byly významne zvýšeny u pacientu, oproti tomu reward dependence, 
self-directedness, cooperativeness a persistence (trend k významnosti) byly vý
znamne vice vyjádreny u duševne zdravých osob. Na základe testu WeST jsme 
prokázali oslabení kognitivních funkcí u nemocných závislých na metamfetaminu, 
zejména ve schopnosti flexibilne reagovat na novou situaci, formulovat logickou 
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koncepci a učit se. Výsledky testu CPT svedčí pro "kognitivní impulzivitu" pacienti!. 
Výsledky naší studie mohou být potenciálne využity v profylaxi, léčbe i rehabilitaci 
závislých na metamfetaminu. 

K l í č o v á s lova: závislost na metamfetaminu - polymorfismus Va1158Met 
genu COMT - osobnost závislých na metamfetaminu - ko
gnitivní postižení 

L. Hosák, J. Hrnčiarová, J. Bažant, A. Tibenská, 

R. Maixnerová, D. Valešová: FOLLOW-UP OF 

METHAMPHETAMINE DEPENDENT PATIENTS 

AT THE DPT. OF PSYCHIATRY IN HRADEC KRÁLOVÉ -

SUMMARY OF INTERESANT RESULTS 

Summary 

About 25 000 people regularly abuse methamphetamine in the Czech Republic. 
This paper presents the most important results of the seven-years follow-up of me
thamphetamine dependent patients at the Dpt. of Psychiatry in Hradec Králové 
from the genetic, psychological, and cognitive perspective. One hundred and twenty
three patients (women N = 44) at the average age of 24.0±4.4 years consequently 
entered the study. The average duration of their methamphetamine abuse was 
7.0±3.1 years. As compared to 400 healthy volunteers, we did not prove the 
associaction between methamphetamine dependence and the Va1158Met catechol-O
methyltransferase gene polymorphism. The personality of methamphetamine de
pendent patients was significantly different from control subjects according to the 
TCI questionnaire. Novelty seeking, harm avoidance and self-transcendence were 
significantly more prominent in the patients, whilst reward dependence, self
directedness, cooperativeness and persistence (a trend to significance) were signifi
cantly more expressed in healthy volunteers. Based on the WCST examination, we 
proved a cognitive weakening in the methamphetamine dependent patients espe
cially related to the ability to flexibly react to a new situation, form a logical concep
tion, and learn. The CPT results suggest a "cognitive impulsiveness" in the patients. 
Our results can be potentially useful in the prophylaxis, treatment and rehabilita
tion of persons dependent on methamphetamine. 

Key w o r ds: dependence on methamphetamine - Va1158Met polymorphism of 
the COMT gene - personality in methamphetamine dependence -
cognitive impairment 
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Úvod 

Metamfetamin (MA) je stimulant centrálního nervového systému, který 
pfináší výrazné riziko vzniku závislosti. MA zvyšuje uvolňování a blokuje 
zpetné vychytávání dopaminu, což vede ke zvýšení dopaminergní neuro
transmise v mozku. Dopamin je zahrnut do systému biologické odmeny. 
Schopnost metamfetaminu rychle uvolňovat dopamin v centrech odmeny 
mozku, jako napríklad ventrální striatum, navozuje intenzivní euforii (Dre
vets et al., 2001). Chronické zneužívání metamfetaminu významne mení 
mozkovou strukturu i funkci. Hlavním následkem je degenerace dopami
nergních a serotoninergních neuronálních zakončení a apoptóza. Neurotoxi
cita metamfetaminu je zprostredkována oxidativním stresem, hypertermií 
a excytotoxicitou (Schep et al., 2010). 

DIe odhadu Úradu pro návykové látky pfi Organizaci spojených národu 
v roce 2009 13,7 až 52,9 miliónu lidí po celém svete alespoň jednou zneužilo 
nekterou návykovou látku ze skupiny amfetaminu (United Nations Office, 
2010). 

V České republice je počet jedineu, kterí závažným zpusobem zneužívají 
nelegální návykové látky, odhadován ve výši 37 000 pfi celkovém počtu 
10 miliónu obyvatel. Zneužívání metamfetaminu je prítomno u 25 000 tech
to osob (The Government Office, 2010). 

Genetický podklad závislosti na návykových látkách je neoddiskutovatel
ný. Heritabilita závislosti na návykových látkách je uvádena v rozmezí 
0,4 až 0,6 (Nurnberger et al., 1998). Jedním z enzymu, které se mohou na 
rozvoji závislosti na metamfetaminu podílet, je katechol-O-methyltransferá
za (COMT). Ta v lidském mozku inaktivuje dopamin a noradrenalin (Lach
man et al., 1996). Role COMT je nejvýznamnejší v prefrontální mozkové ku
re. COMT je kódována genem, lokalizovaném na chromozomu 22qll.1-11.2. 
Dve ko dominantní alely (G a A) na čtvrtém exonu genu COMT ovlivňují 
strukturu aminokyselin v molekule COMT (Valin, Val nebo Methionin, Met) 
na 158. pozici. Aktivita enzymu COMT je geneticky polymorfní (vysoká ak
tivita u homozygotu VaWal, strední aktivita u heterozygotu VallMet a níz
ká aktivita u genotypu MetIMet). Rozdíl v aktivite COMT je takto až čtyr
násobný (VaWal vs MetIMet). Tento bodový polymorfismus genu COMT se 
označuje jako Va1158Met (Malhotra et al., 2002). 

Osobnost pacienta závislého na metamfetaminu je významná v etiopato
genezi, klinických projevech, léčbe a profylaxi této duševní poruchy. Znalost 
osobnosti nemocného muže napomoci pri vytvárení specifických preventiv
ních, léčebných a rehabilitačních programu. Neurobiologické koreláty osob-

131 



L. HOSÁK, J. HRNČIAROVÁ, J. BAŽANT, A. TIBENSKÁ, 
R. MAIXNEROV Á, D. V ALEŠOV Á / VÝZKUM ZÁVISLOSTI 
NA METAMFETAMINU NA PSYCHIATRICKÉ KLINICE V HRADCI 
KRÁLOVÉ - SOUHRN NEJZAJÍMA v:EJŠÍCH VÝSLEDKU 

nosti jsou významné, jelikož v pnpade potreby mohou být ovlivneny farma
kologicky. To se týká napnklad povahové vlastnosti vyhledávání nového 
(novelty seeking, NS), která k vyhledávání návykové látky vede (Hosák et 
al., 2004) a je typicky spojena s dopaminergní transmisí (Benjamin et al., 
2000). Mezinárodne uznávaným nástrojem k posuzování lidské osobnosti je 
dotazník Temperament and Character Inventory (TCI), který sestavil Clo
ninger (1994). TCI zahrnuje čtyfi dimenze temperamentu (novelty seeking, 
NS; harm avoidance, HA; reward dependence, RD; persistence, PS) a tfi di
menze charakteru (self-directedness, SD; cooperativeness, CO; self-trans
cendence, ST). Jak originální dotazník TCI tak jeho revidovaná verze TCI-R 
byly preloženy do českého jazyka (Kožený et al., 1989; Preiss et al., 2007). 

Vzhledem k výše uvedené neurotoxicite metamfetaminu jsou pfi jeho 
chronickém zneužívání poškozeny neurokognitivní funkce, napnklad myšle
ní či pozornost. Wisconsin Card Sorting Test (WC ST) muže odhalit perseve
rativní chyby v myšlení pacientu závislých na návykových látkách (Henry 
et al., 2010). V rámci WCST má vyšetrovaná osoba správne pfirazovat karty 
ke kartám predloženým, pravidla pro toto pfirazování se však prubežne 
mení aniž by byl testovaný jedinec predem upozornen. Hodnocení perseve
rativních chyb v rámci WCST je klinicky vysoce relevantní, jelikož tento typ 
neurokognitivní dysfunkce je indikátorem poškození čelního mozkového la
loku (Heaton et al., 1993). Continuous Performance Test (CPT) men schop
nost trvalé a selektivní pozornosti a impulzivitu (Conners, 2000). Pomocí 
testu CPT lze merit abnormality mozkové činnosti vlivem neurotoxických 
účinku metamfetaminu (Piper et al., 2011). Jak Wisconsin Card Sorting 
Test tak Continuous Performance Test byly validizovány a opakovane po
užívány v České republice (Preiss et al., 2006). 

Cílem tohoto článku je stručne shrnout základní poznatky, získané pfi 
genetickém, psychologickém a neurokognitivním výzkumu skupiny závis
lých na metamfetaminu na Psychiatrické klinice v Hradci Králové. 

Soubor a metodika 

Pacienti závislí na metamfetaminu, léčení v Léčebne návykových nemocí 
Nechanice (detašované pracovište Psychiatrické kliniky LF UK a FN 
v Hradci Králové) vletech 2005 - 2011 byli zahrnuti do výzkumu. Vylučo
vacím kritériem byla závislost na jiných návykových látkách s výjimkou ni
kotinu. 

Zdraví dobrovolníci pro genetická, psychologická a kognitivní vyšetrení 
byli vybíráni prostrednictvím Psychiatrického centra Praha aLaboratore 
neurobiologie a molekulární psychiatrie v Brne. 
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Genetické vyšetrení COMT bylo provádeno v Ústavu klinické biochemie 
a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové metodou polymerase 
chain reaction (PCR). 

Osobnost pacientu a zdravých dobrovolníku byla hodnocena dotazníkem 
TCI se 238 dichotomickými otázkami. 

Pacienti i zdraví dobrovolníci byli vyšetrování počítačovými verzemi 
testu WCST a CPT. 

Pfi statistickém zpracování výsledku jsme využili software NCSS 2007 
ve spolupráci s Lékarskou fakultou UK v Hradci Králové. 

Studie byla schválena Etickými komisemi Fakultní nemocnice Hradec 
Králové a Psychiatrického centra Praha. Pacienti i zdraví dobrovolníci v prí
pade svého vstupu do studie podepisovali "informovaný souhlas". 

Výsledky 

Skupina závislých na metamfetaminu mela 123 členu (ženy N = 44) pru
merného veku 24,0±4,4 let (rozmezí 18-38 let). Jejich vzdelání bylo základní 
(N = 47), stredoškolské bez maturity (N = 53) nebo stredoškolské s maturi
tou (N = 23). Tficet se dm pacientu melo place né zamestnání, zbytek byli ne
zamestnanÍ. Sto se dm pacientu bylo svobodných, tfináct rozvedených, pouze 
tri nemocní byli ženatí či vdané. Devadesát osm osob žilo se svými rodiči či 
prarodiči, dvacet pacientu žilo samostatne, pet osob byli bezdomovci. Pade
sát dva pacientu již bylo odsouzeno v minulosti za trestnou činnost, obvykle 
spojenou s výrobou či distribucí metamfetaminu. Vetšina pacientu si apliko
vala MA nitrožilne (N = 104), ostatní jej čichali. Prumerná délka zneužívání 
metamfetaminu dosáhla 7,0±3,1 roku (rozmezí 1-15 let). Nejčastejší dávka 
MA používaná pri jedné aplikaci byla 0,5 gramu (N = 61), následovaná dáv
kou 1 gram (N = 29). Typická frekvence zneužívání metamfetaminu byla 
jednou denne (N = 63), nekolikrát denne (N = 18) nebo méne často (N = 42). 
Tficet pet pacientu v minulosti prodelalo psychotickou epizodu navozenou 
metamfetaminem. Všech techto 123 pacientu melo genetické vyšetrení 
COMT, pouze část z nich však byla vyšetrena testy TCI, WCST a CPT. 

Čtyfi sta jedincu (ženy N = 250) bez závislosti na jakékoliv návykové 
látce, telesne a duševne zdravých, prumerného veku 32,0±11,1Iet (rozmezí 
18-66 let) byli zdraví dobrovolníci v rámci genetického vyšetrování COMT. 

V rámci vyšetrování osobnosti dotazníkem TCI predstavovalo skupinu 
zdravých dobrovolníku 45 mužu bez závislosti na drogách či alkoholu a bez 
jakékoliv duševní poruchy, prumerného veku 25,8±4,8 let (rozmezí 20-37 
let). 
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Zdraví dobrovolníci pro test WCST byli získáni v počtu 52 (muži N = 28) 
prumerného veku 38,7±12,1 let (rozmezí 20-59 let). Nebyli závislí na dro
gách či alkoholu, nemeli vážnou duševní poruchu. 

Zdravých dobrovolníkit v prípade testu CPT bylo 118 (muži N = 50) pru
merného veku 28,1±7,2 let (rozmezí 18-50 let). Nebyli závislí na drogách ani 
alkoholu, nemeli vážnou duševní poruchu. 

Ani genotypové (P = 0,41), ani alelické (P = 0,51) frekvence polymorfismu 
Va1158Met genu COMT se významne neodlišovaly u nemocných závislých 
na metamfetaminu oproti zdravým dobrovolníkitm (Odds Ratio = 1,0062; 
CI95 OR = 0,756-1,3392; Risk Ratio = 1,003; CI95 RR = 0,8726-1,153) 
(tab. 1). 

Tabulka 1. Genotypy Va1158Met genu COMT u pacientit závislých 
na metamfetaminu a zdravých jedincit 

Soubor Met/Met (N) Val/Met (N) ValNal (N) Celkem (N) 

Závislost na MA 36 54 33 123 

Kontroly 104 203 93 400 

Genotypové frekvence u pacientu oproti kontrolám: P = 0,41 (test Chí-kvadrát) 
Alelické frekvence u pacientu oproti kontrolám: P = 0,51 (Fisheruv presný test) 

Pokud jde o celkové skóry temperamentových a charakterových dimenzí 
dotazníku TCI, novelty seeking, harm avoidance a self-transcendence byly 
významne zvýšeny u pacientit závislých na metamfetaminu, oproti tomu re
ward dependence, self-directedness, cooperativeness a persistence (trend ke 
statistické významnosti u persistence) byly významne více vyjádreny u du
ševne zdravých osob (tab. 2). 
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Tabulka 2. Rozdíly celkových skór-u dotazníku Temperament 
and Character Inventory u muž-u závislých na metamfetaminu 

oproti zdravým dobrovolník-um v České republice 

Promenná pru.mer±S.D. Prumer±S.D. Medián Medián P 
Kontroly Pacienti Min-Max Min-Max (test) 
(N = 45) (N = 45) Kontroly Pacienti 

(N = 45) (N = 45) 

NS 17.7±4.6 25.4±4.6 18 (9-31) 26 (16-32) 0.000000 (MWU) 

HA 1O.1±6 17±6.3 9 (1-24) 17 (2-31) 0.000001 (TST) 

RD 16±3.4 14±4.5 17 (6-21) 14 (4-23) 0.02 (MWU) 

SD 33.4±7.1 20.8±7 35 (9-43) 20 (9-37) 0.000000 (MWU) 

CO 33.7±5 26.4±7.7 35 (19-41) 28 (9-39) 0.0002 (KS) 

ST 12.5±6 16.6±5.8 12 (1-23) 16 (5-30) 0.002 (TST) 

PS 5.4±2 4.6±1.9 6 (2-8) 5 (0-8) 0.069 (MWU) 

KS - test Kolmogorov-Smirnov; MWU - test Mann-Whitney U; S.D. - smerodatná 
odchylka; TST - dvouvýberový T -Test 
NS - novelty seeking; HA - harm avoidance; RD - reward dependence; SD - self
directedness; CO - cooperativeness; ST - self-transcendence; PS - persistence 

Všechny hodnocené parametry testu WCST se významne odlišovaly 
u pacient-u závislých na metamfetaminu oproti zdravým dobrovolník-um 
(P = 0,04-0,006; test Mann-Whitney V, dvouvýberový T Test) (tab. 3). vý
sledky poukazují na vyšší podíl chyb a nižší kvalitu dosaženého výkonu 
u pacient-u oproti zdravým dobrovolník-um. Celková pri:tmerná výkonnost 
pacient-u byla ješte v pásmu normy dIe normativních hodnot (pr-umerné T 
skóry piibližne 50 a smerodatné odchylky kolem hodnoty 10). Kognitivní po
stižení u nemocných oproti kontrolním jedinc-um se významne projevovalo 
v nižší schopnosti flexibilne reagovat na novou situaci, využít novou infor
maci, formulovat logickou koncepci a učit se. 
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Tabulka 3. Rozdíly v testu WeST u osob závislých 
na metamfetaminu oproti zdravým dobrovolníkitm (T skóry) 

Promenná Prumer±S.D. Prumer±S.D. Medián Medián P 
Kontroly Pacienti Min-Max Min-Max (test) 
(N = 52) (N = 43) Kontroly Pacienti 

(N = 52) (N = 43) 

Errors 45.1±11.3 51.5±11.2 45 (20-66) 53 (21-77) 0.007 (TST) 

Errors-p 45.2±11.1 51.2±10.4 45 (21-67) 53 (23-71) 0.008 (TST) 

Pers-Resp 49.1±14.2 57.7±16.1 48.5 (20-80) 54 (21-80) 0.01 (MWU) 

Pers-Resp-p 48.8±13.3 56.9±15.9 47 (20-80) 53 (21-80) 0.02 (MWU) 

Pers-Errors 47.9±13.6 56.3±15.5 47.5 (20-80) 54 (24-80) 0.006 (TST) 

Pers-Errors-p 48±13.6 55.1±14.8 45 (20-95) 52 (23-80) 0.02 (MWU) 

N onpers-Errors 44.5±11.2 49.9±9.8 46 (21-63) 52 (20-66) 0.01 (MWU) 

Nonpers-Errors-p 45.4±1O.4 49.7±9.2 48.5 (23-66) 52 (20-63) 0.04 (MWU) 

MWU - test Mann-Whitney U; S.D. - smerodatná odchylka; TST - dvouvýberový 
T Test; WCST - Wisconsin Card Sorting Test 
Errors - celkový počet všech chyb; 
Errors-p - procento chyb ("denzita" neboli koncentrace perseverativních chyb ve 
vztahu k celkovému výkonu v testu); 
Pers-Resp - perseverativní odpovedi (persistence na nesprávných charakteristikách 
podnetu); 
Pers-Resp-p - procento perseverativních odpovedí; 
Pers-Errors - perseverativní chyby; 
Pers-Errors-p - procento perseverativních chyb; 
Nonpers-Errors - nonperseverativní chyby (odpovedi, které neodpovídají principu 
perseverace); 
Nonpers-Errors-p - procento nonperseverativních chyb 
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Co se týče testu CPT, celkové T skóry v oblasti commissions byly vý
znamne vyšší (medián 56 vs 52; P = 0,02; test Mann-Whitney U) a celkové 
T skóry hit reaction time (medián 36 vs 46; P = 0,001; test Mann-Whitney 
U), speed/accuracy (medián 46 vs 47; P = 0,04; test Kolmogorov-Smirnov) 
a erratic reaction time (medián 45 vs 47; P = 0,04; test Mann-Whitney U) 
byly nalezeny významne nižší u pacientu oproti zdravým dobrovolníkum. 
Zbytek promenných CPT se u techto dvou podskupin nelišil. V testu CPT 
byli pacienti oproti kontrolám rychlejší, avšak časteji odpovídali bezcílne 
a meli méne obezretný zpusob odpovedí. Pacienti závislí na metamfetaminu 
spíše usilovali o odpoveď na všechny podnety a méne se zajímali o to, zda 
jejich odpoveď je správná. Toto lze označit za "kognitivní impulzivitu". U pa
cientu se zvyšoval reakční čas, pokud narustala doba mezi prezentací pod
netu. Prumerná výkonno st pacientu byla povetšinou normální dIe testových 
norem (pri:tmerné T skóry pnbližne 50, smerodatné odchylky blížící se hod
note 10). Výjimkou je nižší hodnota hit reaction time u pacientu, což souvisí 
s jejich impulzivitou. Je evidentní, že pn pnmém srovnání se zdravými do
brovolníky je u nemocných závislých na metamfetaminu patrná kognitivní 
deteriorace. 

Diskuze 

Jedna z klíčových prací, která podnítila zájem výzkumníku o polymorfis
mus Va1158Met genu COMT u závislosti na návykových látkách, byla publi
kována Tiihonenem et al. (1999). Ukázalo se, že pntomnost alely Met je vý
znamne spojena s rozvojem alkoholismu ve stredním veku (P = 0,009). 
I když byla Tiihonenova práce publikována již pred 12 lety, pouze nekolik 
následných studií bylo zamereno na polymorfismus genu COMT u závislosti 
na metamfetaminu. 

Li a spolupracovníci (2004) vyšetrovali Va1158Met polymorfismus genu 
COMT a polymorfismus typu variable number of tandem repeats (VNTR) 
promotoru genu dopaminového receptoru D4 pokud jde o asociaci se zneuží
váním metamfetaminu u 416 pacientu a 435 zdravých kontrolních jedincu 
na Taiwanu. Ve skupine zneužívající metamfetamin byl pntomen nadbytek 
alely Val. Rovnež byly zjišteny významné (P = 0,0003-0,01) interakce mezi 
polymorfismem genu COMT a receptoru D4. Auton uzavreli tvrzením, že 
genetické variace dopaminergního systému mohou pnnášet aditivní riziko 
rozvoje závislosti na metamfetaminu. 

Bousman aspoluauton (2010) geneticky vyšetrovali 117 mužu závislých 
na MA a 76 zdravých dobrovolníku bílé rasy pokud jde o polymorfismy šesti 
genu (AKT 1 , ARRB2, BDNF, COMT, GSTP1 a OPRM1) dnve nalezené 
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v asociaci s metamfetaminovou závislostí v Asii. Žádná z techto asociací ne
byla prokázána u mužu bílé rasy. Autofi podtrhují roli etnických faktoru pfi 
genetických studiích u závislosti na návykových látkách. 

Bousman a spolupracovníci (2009) prostudovali 38 genetických asociač
ních studií, týkajících se zneužívání metamfetaminu. Zjistili, že gen eOMT 
je asociován se zneužíváním metamfetaminu, nikoliv však se závislostí na 
nem. Obdobne jiným duševním poruchám, závislost na metamfetaminu je 
komplexne amultifaktoriálne podmínena. 

Lohoff a spoluautofi (2008) geneticky vyšetrovali 330 osob závislých na 
kokainu a 255 zdravých dobrovolníku afrického puvodu v USA. Jednalo se 
o tfi bodové polymorfismy genu eOMT. Byla zjištena významná asociace 
haplotypu rs737865-Va1158Met se závislostí na kokainu (P = 0,005). 

Kweon a kolektiv (2005) vyšetrovali 97 mužu alkoholiku a 94 duševne 
zdravých mužu v Korei. Asociace polymorfismu Va1158Met genu eOMT ne
byla nalezena. Byly však nalezeny významné genetické rozdíly pokud jde 
o eOMT mezi násilne se projevujícími závislými osobami oproti nenásilným 
ethylikum (P = 0,012). Polymorfismus Va1158Met genu eOMT tedy muže 
pfispívat k variabilite klinických projevu závislosti na alkoholu. Co se týče 
závislosti na metamfetaminu, její podtypy mohou mít vztah k výskytu psy
chotických pfíznaku nebo fyzické agresivite pacientu. 

Pacienti se závislostí na návykové látce mohou mít prospech z podávání 
medikace, ovlivňující neurotransmitery spojené s temperamentovými či cha
rakterovými osobnostními dimenzemi. Napríklad léky modulující dopami
nergní systém mohou být účinné pfi rešení problematiky, vyplývající z vy
soké potreby vyhledávat nové podnety. Oproti tomu serotoninergní medika
ce by byla vhodná u osob se zvýšenou potrebou vyhýbání se nebezpečí 
(Farmer et al., 2008). 

Simon et al. (2002) vyšetrovali kognitivní funkce 40 abuzéru MA, 40 je
dincu zneužívajících kokain a 80 duševne zdravých osob v USA. Kognitivní 
poruchy byly nalezeny u zneužívání metamfetaminu i kokainu, navzájem se 
však lišily. Pri použití testu WeST byly celkové chyby, perseverativní od
povedi a perseverativní chyby výraznejší pri zneužívání metamfetaminu ve 
srovnání skokainem (P = 0,04-0,02). Perseverativní chyby v testu weST 
odrážejí poškození frontálního mozkového laloku. Je možné, že MA na rozdíl 
od kokainu toto poškození navozuje. Ukazuje se, že každá z návykových 
látek se muže ve vztahu ke kognitivním funkcím projevovat odlišne. Výsled
ky naznačují, že lidé zneužívající metamfetamin mohou mít potíže se zpra
cováváním informací z více rUzných zdroju a s modifikací svých postoju pfi 
zmene životní situace. 
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Údaje pozitronové emisní tomografie (PET) ze studie Kima et al. (2009) 
u 24 abstinujících pacientu závislých na MA a 21 kontrolních osob vedou 
k záveru, že metamfetamin cílene poškozuje metabolismus čelního moz
kového laloku. 

Literární prehled (Meredith et al., 2005) poukazuje na skutečnost, že MA 
oproti kokainu či heroinu navozuje poškození exekutivních funkcí dIe testu 
WeST, což souvisí s frontální dysfunkcÍ. Ta pretrvává i pfi následné absti
nenci od metamfetaminu. Pacienti zneužívající MA chronicky vykazují po
škození pameti a učení, psycho motorické rychlosti a zpracování informacÍ. 
To snižuje schopnost nemocných efektivne se účastnit psychosociálních lé
čebných programu. Pomoci by mohly neuropsychologické rehabilitační po
stupy či kognitivní medikace. 

Alosterická modulace metabotropních glutamátových receptoru mGlu5 
muže zlepšit kognitivní funkce u drogove závislých (Olive, 2010). Inhibitory 
acetylcholinesterázy jako galantamin mohou zlepšit kognici u abstinujících 
osob závislých na psychostimulanciích (Sofuoglu et al., 2011). Atypická anti
psychotika také mohou pozitivne pusobit na nekteré kognitivní domény 
svou afinitou k serotoninovým receptorum 5-HT1A, 5-HT2A a 5-HT7, což již 
bylo prokázáno u schizofrenie (Meltzer et al., 2011). 

Záver 

Pres zájem vedcu o genetický podklad závislostí na návykových látkách, 
studií týkajících se metamfetaminu včetne polymorfismu Va1158Met genu 
eOMT je dopo sud velmi málo. Další výzkum v této oblasti by mel zahrnovat 
rozbor haplotypu a dalších možných genetických variant dopaminergního 
systému. Studovaná populace by mela být etnicky homogenní s účastí ale s
poň nekolika stovek jedincu. Vetší pozornost je treba venovat jednotlivým 
klinickým podtypum závislosti na metamfetaminu. 

Genetický výzkum osobnosti toxikomanu by mel být komplexnejší (ce
logenomové studie) s hodnocením rovnež významných vlivu prostredí a šir
ším spektrem vyšetrovacích postupu, napríklad zobrazovacími metodami 
mozku. Príno sem bude také vet ší zájem o jednotlivé facety temperamen
tových a charakterových promenných, jelikož jejich genetický podklad se 
muže vzájemne lišit. 

Pokud jde o kognitivní funkce pacientu, závislých na metamfetaminu, je
jich podrobnejší studium muže pomoci vytváret moderní léčebné postupy 
k zamezení negativních dusledku toxikomanie. 
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