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PERVITIN – VÍTĚZ NAD OPIOIDY

Prevalence pervitinu v různých vzorcích (NMS, 2018)

Pervitin Opioidy P/O
Problémoví
uživatelé

33 500 10 200 3,3

Žadatelé o léčbu 3700 1360 2,7
Nízkoprahové
programy

25 600 10 150 2,5

Ambulantní péče 2653 1207 2,2
Detoxifikace 1251 337 3,7
Ústavní léčba 1678 216 7,7
Terapeutické
komunity

187 25 7,5



NEGATIVNÍ DŮSLEDKY UŽÍVÁNÍ PERVITINU 
NA PSYCHIKU

q Jednorázové užití vysokých dávek: může dojít k těžkým
příznakům intoxikace, jako jsou agitovanost, výkyvy
nálady s prvky agresivního chování, silný
psychomotorický neklid a psychotické stavy s typicky
paranoidně-halucinatorním syndromem.

q Pravidelné užívání: zejména psychóza, depresivní a
úzkostné poruchy, sebevražedné chování a násilné
chování.

q Psychotické stavy jsou častou komplikací, jedná se
především o metamfetaminem přímo vyvolanou tzv.
toxickou psychózu.

q Prevalence psychotických stavů vyvolaných
metamfetaminem dle různých studií je uváděná
v rozmezí 7-51 %.



DIGNOSTIKA METAMFETAMINOVÝCH 
PSYCHÓZ 

F15.5 PSYCHOTICKÁ PORUCHA
q Porucha vzniká během nebo bezprostředně po požití látky,

nejpozději do 14 dnů.
q Není součástí akutní intoxikace nebo odvykacího stavu.
q Měla by trvat déle než 48 hodin.
q Po jednom měsíci by mělo dojít k odeznění příznaků nebo k

výraznému zlepšení.
F15.7 PSYCHOTICKÁ PORUCHA REZIDUÁLNÍ A S POZDNÍM
NÁSTUPEM
q Vznik poruchy má prokázaný vztah k předchozímu užívání

látky.
q Porucha by měla odeznít do 6 měsíců, jinak je nutné uvažovat

o psychóze samostatné etiologie.



KLINICKÝ OBRAZ METAMFETAMINOVÝCH 
PSYCHÓZ 

q Klinický obraz připomíná paranoidní schizofrenii
q Typická je agitovanost a paranoidně–halucinatorní

syndrom
qČasto jsou přítomny bludy pronásledování („jdou

po mně“)
q Halucinace:
q nejčastěji sluchové („slyšiny“), ale i zrakové (či

pseudo-halucinace), taktilní („něco po mně leze“)
nebo kombinované



VLIVY NA KLINICKÝ OBRAZ

ZINGERŮV TROJÚHELNÍK

DROGA

VNITŘNÍ NASTAVENÍ                          KONTEXT
(set)                                        (setting) 
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ETIOLOGICKÉ ÚVAHY
DOPAMINOVÁ HYPOTÉZA
q Amfetaminy vykazují dopaminergní neurotoxicitu. Zvyšují 

mimobuněčnou koncentraci biogenních aminů, zejména 
dopaminu, v mezolimbické dráze mozku. 

q Podobě jako u paranoidní schizofrenie, souvisejí psychotické 
příznaky (paranoidně-halucinatorní syndrom) s nadměrnou 
aktivací D2 receptorů.  

SPÁNKOVÁ DEPRIVACE
q Obvykle se spojuje s méně závažnými a rychleji 

odeznívajícími psychotickými epizodami. Těžká spánková 
deprivace může vyvolat paranoidně-halucinatorní syndrom i 
u lidí, kteří amfetaminy neužívají.

NEUROTOXICITA PŘÍMĚSÍ
q „Špatný var“ přináší do pervitinu další neurotoxické látky, 

které mohou vznik psychózy podpořit.    



DOPAMINOVÁ HYPOTÉZA 

Have 
drug dependence
recognized 
as a disease
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RIZIKOVÉ FAKTORY

q Užití vysoké dávky
q Chronické užívání
q Velký objem drogy zkonzumovaný v průběhu 

drogové kariéry
q Začátek užívání v nízkém věku (nezralý mozek je 

zranitelnější vůči neurotoxickým účinkům) 
q Užívání jiných drog (alkohol, THC)
q Depresivní stavy
q Poruchy osobnosti
q ADHD v anamnéze či v současnosti  





PROTEKTIVNÍ FAKTORY

q Vyšší věk při začátku užívání
q Kratší drogová kariéra
q Nižší dávky rozložené v čase (ne excesivní „jízdy“ 

se spánkovou deprivací)  
q Jiná než intravenózní aplikace
q Epizody spontánní abstinence v minulosti aspoň 

v řádu týdnů
q Vyšší míra duševního zdraví a osobnostní zralosti 
q Zachovaná kontrola reality  



KLIENTI S TOXICKOU PSYCHÓZOU V TK 
SANANIM-KARLOV

q Různý věk (16-35)
q Různá délka drogové kariéry (2-17 let)
q Různý počet detoxů a hospitalizaci v PN (1-8)
q Odlišná doba abstinence v léčebném prostředí

před nástupem do TK (5 dní-4 měsíce)
q Při nástupu do TK různá antipsychotika a směsi

psychofarmak
q Někteří klienti odhalují toxickou psychózu až v TK,

předtím se báli o tom mluvit
q Někteří klienti, kteří přišli do psychiatrické

nemocnice s projevy toxické psychózy, užívali před
nástupem do TK antipsychotika až několik měsíců
nebo „historicky“ při opakované ústavní léčbě



SOUVISLOST SE ZAČÁTKEM UŽÍVÁNÍ

Klinické vzorky z TK SANANIM-Karlov

.   

Soubory
N= vždy 10

Věk Začátek 
užívání 
metamfetamin
u – roky

Metamfetaminová 
psychóza – počet 
klientů se 
symptomy

Adolescenti 
M/Ž

16-18 13-15 10

Mladí dospělí 
M/Ž

18-24 13-17 9

Ženy 
„maminky“ 1 

20-24 15-19 2

Ženy 
„maminky“ 2

25-35 20+ 1



FAKTORY PODPORUJÍCÍ ÚZDRAVU

q Abstinence
q Podpora ostatních klientů
q Důvěra
q Zapojení do léčby
q Skupinová terapie
q Šetrná farmakoterapie (platí Vinařovo pravidlo „čím 

více psychosociální podpory, tím méně 
psychofarmak je zapotřebí“)



DYNAMIKA SYMPTOMŮ SMĚREM 
K ÚZDRAVĚ

q Částečná stabilizace, méně úzkosti
q Epizody reálného vnímání a prožívání 
q Pochopení souvislosti s užíváním pervitinu 
q Pocit bezpečí v léčbě, externalizace paranoidity: „ty 

strašné věci se dějí tam venku“
q Halucinace → iluze → eidetické zabarvení skutečnosti
q Bludy → paranoidní nastavení → senzitivní 

vztahovačnost 
q Schopnost mluvit otevřeně o potížích
q Schopnost zeptat se „jak to vlastně je?“ při 

pochybnostech
Reziduální symptomy mohou přetrvávat déle než 6 měsíců!      



MOZEK SE UZDRAVUJE VE VZTAZÍCH
Isolation and Social Status Can Change NeurobiologyIsolation and Social Status Can Change Neurobiology

Individually
Housed

Group
Housed

Becomes Dominant
No longer stressed

Becomes Subordinate
Stress remains

Morgan, D. et al. Nature Neuroscience, 5: 169-174, 2002.

Brain DA D2 Receptors



KOMPLIKACE 1

KOMBINOVANÁ TOXICKÁ PSYCHÓZA
Toxická psychóza u intenzivních uživatelů pervitinu a
THC:
q metamfetamin má mnohonásobně vyšší potenciál k

vyvolání psychózy než THC
q kanabisová psychóza může trvat mnohem déle

(spíše se podobá simplexní schizofrenii, časté jsou
oneiroidní stavy, autismus, apatie, hypobulie atd.).



KOMPLIKACE 2

CO SE MYSL JEDNOU NAUČÍ, MÁ TENDENCI OPAKOVAT
q Tendence k návratu některých symptomů

pervitinové psychózy v abstinenci, během léčby a
následné péče, obvykle ve stresových situacích.

q U člověka, který prodělal pervitinovou psychózu,
může i užití malé dávky (laps v následné péči)
vyvolat její plný návrat.

q Obdobný fenomén vidíme nejen u toxických
psychóz, ale i u dalších psychopatologických
komplikací u uživatelů pervitinu



KOMPLIKACE 3

METAMFETAMINOVÁ → SCHIZOFRENNÍ PSYCHÓZA
Metamfetamin může u disponovaných osob působit
jako spouštěč psychózy schizofrenního okruhu:
q příznaky se nezlepšují řadu měsíců
q terapeutický proces vázne

vnízká schopnost zapojení do programu
vauto – a heterostigmatizace

q častá je farmakorezistence



ZÁVĚRY 

q Metamfetaminové psychózy jsou častou psychopatologickou
komorbiditou či komplikací, ale nikoliv inherentní součástí
klinického obrazu u uživatelů metamfetaminu.

q K prokázaným rizikovým faktorům patří nízký věk při začátku
užívání, excesivní užívání v „jízdách“ se spánkovou deprivací,
užívání více drog a přítomnost další komorbidní
psychopatologie.

q K faktorům podporujícím úzdravu patří nejen šetrná
farmakoterapie, ale také psychosociální vlivy léčebného
prostředí a programu.

q Reziduální příznaky mohou přetrvávat po dobu delší než 6
měsíců a mohou se vracet; důležitá je dynamika úzdravy.

q U disponovaných osob může metamfetaminová psychóza
přerůst ve funkční psychózu schizofrenního okruhu.
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CO BY TOMU ŘEKL JAROSLAV SKÁLA?
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