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Schizofrénia a zneužívanie psychotropných látok: etiopatogenetické
teórie vzniku závislosti
I. Dóci, M. Kovaničová, H.M. Shahpesandy1

Súhrn
Zneužívanie psychotropných látok pacientmi so schizofréniou je vážnym problémom. Celoživotná prevalencia
zneužívania psychotropných látok u schizofrénie je takmer 50 %. Príčiny tejto komorbidity, teda súčasného
výskytu schizofrénie a zneužívania psychotropných látok, nie sú doteraz presne objasnené. Autori v práci
uvádzajú dve základné etiopatogenetické teórie a ich implikácie na psychofarmakologickú liečbu schizofrénie
(lit. 30).
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Úvod

A. Hypotéza o samoliečbe

Výskyt zneužívania psychotropných látok pacientmi so schizofréniou je vysoký (pojem zneužívanie psychotropných látok zahŕňa škodlivé užívanie bez závislosti alebo nadmerné
užívanie spojené so závislosťou od určitej psychotropnej
látky). V literatúre sa uvádza, že viac ako 70 % pacientov
s chronickou schizofréniou je závislých od nikotínu (Ziedonis a George, 1997). Celoživotná prevalencia zneužívania
alkoholu a drog v skupine schizofrenikov sa uvádza okolo
50 % (Buckley 1998). Príčiny zvýšeného požívania alkoholu
a iných psychoaktívnych látok u pacientov so schizofréniou
nie sú doteraz presne objasnené. Na vysvetlenie sú dve základné teórie. Staršia, ale doteraz akceptovaná, je hypotéza
o samoliečbe“, ktorú navrhol Khantzian (1985) a stotož”
nil sa s ňou o niekoľko rokov neskôr aj Siris (1990). Táto
hypotéza predpokladá, že pacienti požívajú alkohol a drogy
v snahe redukovať najmä negatívne symptómy schizofrénie,
ovplyvniť kognitívny deﬁcit a zlepšiť, resp. potlačiť vedľajšie
účinky neuroleptickej liečby, ako sú postneuroleptická depresia, extrapyramídový syndróm (EPS) a tardívna dyskinéza.
Novšia teória o príčinách zneužívania psychotropných látok
u pacientov so schizofréniou uvádza, že u týchto pacientov sa prekrývajú biologické mechanizmy medzi psychózou
a pridruženým zneužívaním psychotropných látok a že genetická vulnerabilita sa javí ako spolupôsobiaci faktor (Buckley
1998). V predloženej práci podrobnejšie opíšeme obe hypotézy z pohľadu výskumu v posledných rokoch a vplyvu na
súčasnú psychofarmakologickú liečbu schizofrénie.

Hypotéza o samoliečbe výrazne ovplyvnila liečbu psychóz aj
zneužívania psychotropných látok u psychiatrických pacientov v posledných 25 rokoch. Podľa tejto teórie pacienti so
schizofréniou zneužívajú psychotropné látky, pretože takto
redukujú:
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1. extrapyramídový syndróm navodený neuroleptikami,
2. pozitívne aj negatívne symptómy schizofrénie,
3. kognitívne deﬁcity,
4. dysfóriu,
5. reziduálne abstinenčné syndrómy.

1. Extrapyramídový syndróm
Nikotín, alkohol, kanabis a kokaín môžu redukovať exgtrapyramídové symptómy (EPS) stimuláciou uvoľňovania dopamínu (Dalack a Meador-Woodruﬀ, 1996; Fitzgerald a Nestler, 1997). Alkohol môže redukovať EPS aj facilitáciou
receptorov gama-amino-maslovej kyseliny a antagonizmom
N-metyl-D-aspartátových receptorov (Fitzgerald a Nestler,
1997). Abúzus týchto substancií môže zvyšovať aj vulnerabilitu k EPS. Abstinenčné syndrómy vznikajúce po vysadení
nikotínu, alkoholu a kokaínu tiež môžu zvýšiť vulnerabilitu
k EPS, pretože redukujú dopamínergickú aktivitu (Dalack
a Meador-Woodruf, 1996).

2. Pozitívne a negatívne symptómy
Prítomnosť pozitívnych symptómov schizofrénie, ako sú halucinácie a bludy, môže zvyšovať abúzus látok (Brunette
a spol., 1997). Vo všeobecnosti však alkohol a marihuana

DÓCI I. A SPOL.: SCHIZOFRÉNIA A ZNEUŽÍVANIE PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

25

nezlepšujú pozitívne symptómy, ale naopak ich môžu zhoršovať. Konzum alkoholu a marihuany niekedy predchádza
vzniku pozitívnych symptómov (Hambrecht a Hafner, 1996).
V týchto prípadoch môže užívanie uvedených látok znamenať samoliečbu prodromálnych symptómov psychózy. Súčasne však škodlivé užívanie psychotropných látok v priebehu prodromálneho štádia schizofrénie môže spolupôsobiť
na vzniku a ďalšom rozvoji psychózy u vulnerabilných jedincov (Bowers, 1987). Negatívne symptómy môžu byť menej intenzívne u pacientov s abúzom psychotropných látok
ako u ostatných pacientov so schizofréniou (Buckley a spol.,
1994).

mechanizmov medzi psychózou a pridruženým zneužívaním
psychotropných látok. Sú aj štúdie, ktoré túto hypotézu o samoregulácii psychotických symptómov nepotvrdzujú. Napríklad Brunette v roku 1997 skúmal vzťah medzi schizofrénnymi príznakmi a zneužívaním psychotropných látok u 172
pacientov s touto komorbiditou. Výsledky štúdie nepotvrdili teórie o samoliečbe“ schizofrénnych pacientov psychot”
ropnými látkami (Brunette, 1997). Napriek tomu hypotézu
o samoliečbe doteraz nikto nevyvrátil a obsahuje myšlienky,
ktoré sú aktuálne aj z pohľadu moderného výzkumu posledných rokov.

3. Kognitívny deﬁcit

B. Hypotéza o prekrývaní biologických
mechanizmov a genetickej vulnerabilite

Kognitívny deﬁcit je prítomný asi u 40–60 % schizofrenických pacientov a predstavuje pre nich výrazný invalidizujúci
faktor (Davidson a Keefe, 1995). Predpokladá sa, že zhoršenie výkonových a pamäťových funkcií je zapríčinené štrukturálnymi abnormalitami vo frontálnych a temporálnych oblastiach mozgu. Pacienti so schizofréniou môžu znižovať kognitívny deﬁcit samoliečbou nikotínom alebo psychostimulanciami. Naopak, alkohol a kanabis zhoršujú v tejto skupine
pacientov kognitívne funkcie (D’Souza a spol., 1997). Výskumy v posledných rokoch naznačujú, že nikotín môže zvyšovať uvoľňovanie acetylcholínu v mozgu a tým podporuje
pamäť (Marchi a Raiteri, 1996) a u niektorých pacientov
môže zlepšovať schopnosť koncentrácie pozornosti. Tieto pozitívne efekty sú však prechodné a tak nútia pacientov k ďalšiemu príjmu nikotínu a nakoniec k závislosti – 70 až 90 %
pacientov s chronickou schizofréniou je závislých od nikotínu
(Goﬀ a spol., 1992; de Leon a spol., 1995; Ziedonis, 1997;
Kosten a Ziedonis, 1997).

4. Dysfória
Dysfória je jedným z významných faktorov pre zneužívanie
psychotropných látok u pacientov so schizofréniou. Zistilo sa,
že psychiatrickí pacienti s postneuroleptickou dysfóriou sa
4-krát častejšie stanú abuzérmi alkoholu alebo drog ako pacienti bez dysforickej nálady v anamnéze (Voruganti, 1997).
V epidemiologických štúdiách počet depresívnych symptómov priamo úmerne zvyšuje riziko vzniku užívania alkoholu,
marihuany (Cuﬀel a spol., 1993). Vzťah medzi depresiou
a závislosťou od alkoholu alebo škodlivým užívaním kanabisu potvrdila aj štúdia Brunetta a spol. (1994).

5. Reziduálne abstinenčné syndrómy
Reziduálne abstinenčné syndrómy od zneužívaných látok
(najmä nikotín, alkohol, kanabis) môžu byť dôležitými faktormi, ktoré sa spolupodieľajú na relapsoch zneužívania psychotropných látok u schizofrenických pacientov. Aj keď tieto
stavy sa väčšinou nediagnostikujú, môžu byť výrazným zdrojom somatického dyskomfortu, majú dysforický efekt a negatívny vplyv na kognitívne funkcie.
Hypotéza o samoliečbe sa uznáva doteraz, aj keď v súčasnosti sa začína preferovať teória o prekrývaní biologických

Zneužívanie psychotropných látok pacientmi so schizofréniou môže byť následkom špeciﬁckej vulnerability k rozvoju ochorenia z okruhu škodlivého užívania a závislosti od
psychotropných látok (Buckley, 1998). Komorbídna vulnerabilita sa môže prejavovať ako sociopatia alebo ako neustále hľadanie nového (novelty-seeking), ktoré môžu vyvolávať alebo zhoršovať priebeh komorbídneho zneužívania psychotropných látok pacientmi so schizofréniou.

1. Sociopatia
Sociopatia môže byť spojovacím článkom medzi vulnerabilitou k závislosti a zneužívaním psychotropných látok u schizofrenikov (Krystal a spol., 1999). Pri vysvetľovaní týchto
vzájomných vzťahov v rámci uvedenej hypotézy autori podrobne porovnávajú sociopatiu u ľudí závislých od psychotropných látok a u pacientov so schizofréniou bez abúzu alebo
závislosti a snažia sa poukázať na to, že niektoré črty sú
spoločné. Napríklad sociopatia u abuzérov alebo závislých
osôb bez psychózy je spojená so včasnejším začiatkom, výraznejšou závislosťou, s požívaním viacerých látok súčasne,
s vyšším počtom psychiatrických symptómov, so závažnejším sociálnym postihnutím, s agresivitou, násilím a iným
málo korigovaným správaním, s nižšou odpoveďou na liečbu
a s pozitívnou rodinnou anamnézou zneužívania psychotropných látok (Alterman a Caciola, 1991; Leal a spol., 1994).
U schizofrenických pacientov sú antisociálna porucha osobnosti a detské poruchy správania spojené s horšou prognózou
vzniku a vývoja škodlivého užívania a závislosti, čo je podobné ako u neschizofrenických pacientov (Mueser a spol.,
1997). Z hľadiska psychofarmakologických výskumov sa ukazuje, že stimulácia 5-HT2c-receptorov sa môže spolupodieľať na vzniku túžby (craving) a požívania alkoholu (Kranzler a spol., 1996; Krystal a spol., 1994). Potom by látky,
ktoré majú antagonistický vplyv na 5-HT2c-receptor, mali
byť efektívne v liečbe alkoholovej závislosti u pacientov s pridruženou schizofréniou aj bez nej. Z poslednej generácie neuroleptík (atypické neuroleptiká) má najvyššiu aﬁnitu k 5HT2c-receptorom klozapín, vysokú aﬁnitu majú aj sertindol,
olanzapín, risperidon (Zimbroﬀ a spol., 1997).
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2. Vyhľadávanie nového (novelty-seeking)
Ďalšou charakteristikou spojenou so zneužívaním psychotropných látok u schizofrenikov, je vyhľadávanie nového
(novelty-seeking). Táto charakteristika sa vypracovala pre
účely psychologických vyšetrení osobnosti dotazníkovými
metódami (Cloninger a spol., 1993) a je podľa výskumov
spojená s alelami pre D4-receptor u alkoholikov (Sander
a spol., 1997). Ak sa tento nález dá aplikovať všeobecnejšie, tak potom psychofarmaká modulujúce D4-receptory by
mohli redukovať abúzus alkoholu a iných psychotropných
látok (Krystal, 1999). Najvyššiu absolútnu aﬁnitu k D4receptoru má z atypických neuroleptík risperidon (Zimbroﬀ
a spol., 1997).

C. Implikácie pre psychofarmakologickú liečbu
schizofrénie
Z vyššie uvedeného vyplývajú niektoré závery pre liečbu
schizofrenikov s pridruženým zneužívaním psychotropných
látok:
1. Dôležité je ovplyvňovať vzniknuté extrapyramídové
symptómy – a to redukciou dávky neuroleptika, pridaním anticholínergík alebo amantadínu alebo zameniť
neuroleptikum za iné, ktoré má nižší potenciál vyvolávať extrapyramídové symptómy (Kane, 1996). U pacientov s rozvinutou akatíziou je vhodné pridať benzodiazepín alebo antagonisty beta-adrenoreceptorov.
V tejto skupine pacientov je však potrebné starostlivo
zvažovať podávanie benzodiazepínov a anticholínergík
pre ich potenciál spôsobovať závislosť (Krystal, 1999).
2. Ak je u pacienta so schizofréniou prítomná aj depresia, napr. popsychotická depresia, poneuroleptická depresia, sekundárna alkoholická depresia (Dóci a Shahpesandy, 2001), prípadne depresia (ako ďalšie ochorenie, nezávislé od schizofrénie), je vhodné podávať antidepresíva. Na liečbu depresií spojených s alkoholizmom
sa dnes najviac využívajú prípravky zo skupiny SSRI.
Ich antidepresívny účinok je už spoľahlivo dokázaný,
nemajú anticholínergické, hypotenzívne ani sedatívne
účinky a predávkovanie, ani prípadná kombinácia s alkoholom, nespôsobujú vážne zdravotné problémy (Markou a spol., 1998).
3. Vzhľadom k vyššie uvedeným psychofarmakologickým
vlastnostiam atypických neuroleptík a k ich schopnosti modulovať niektoré receptory spolupodieľajúce sa
na vzniku závislostí, niektorí autori odporúčajú používať atypické neuroleptiká ako neuroleptiká prvej
voľby v liečbe pacientov so schizofréniou, ktorí zneužívajú psychotropné látky (Krystal, 1999; Zimmet, 2000;
Drake, 2000).
4. Zabrániť zneužívaniu psychostimulancií, ktoré môžu
zhoršovať psychózu, pri schizofrénii najmä pozitívne
príznaky (Lauruelle a spol., 1996).
5. Niektorí pacienti so schizofréniou, u ktorých je prítomný reziduálny abstinenčný syndróm od alkoholu,

môžu proﬁtovať z liečby akamprosátom (Littleton,
1995; Neradová, 1998; Kolibáš a Novotný, 2000).
Psychofarmakologická liečba by mala byť doplnená primeranou edukáciou pacienta o vplyve požívania psychotropných látok na psychiku a somatický stav pacienta.

Záver
Zneužívanie psychotropných látok pacientmi so schizofréniou je psychiatrickým problémom, ktorého sociálne, zdravotné, ekonomické, psychologické a psychiatrické dôsledky
sú veľmi vážne. Etiopatogenéza tejto komorbidity je doteraz
nejasná. Prvá z vyššie uvedených teórií sa snaží vysvetliť
tento jav najmä z hľadiska psychopatológie, druhá, novšia,
prevažne z hľadiska neurobiologických mechanizmov. Nazdávame sa, že obe teórie danú problematiku zjednodušujú.
Sme toho názoru, že problém je zložitejší, že zneužívanie
psychotropných látok u schizofrenikov je zapríčinené celým
komplexom príčin. Okrem vyššie uvedených príčin môžu mať
svoju úlohu v rozvoji tejto komorbidity aj vplyvy sociálne
a prítomnosť určitej stigmy u pacientov so schizofréniou.
Podrobnejšie objasnenie celej problematiky vyžaduje ďalší
experimentálny a klinický výskum (Krystal a spol., 1999).
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