DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ DROGAMI
l	 návyková látka: mění psychický stav, má potenciál návyku a závislosti
l	 úzus, misúzus,. abúzus 
l	 nejrozšířenější v ČR: alkohol, nikotin
l	 ethylalkohol vzniká kvašením cukrů
l	 pivo: ječmenný slad, chmel, voda, kvasnice
l	 obsah ethanolu 2,7-4,5 %
l	 mnoho dalších látek, pomalejší vstřebávání
l	 ČR: národ pivařů, nejčastější závislost

ALKOHOL
l	 víno: kvašení šťávy z vinných hroznů, 10-16 % ethanolu
l	 destiláty: 30-60 % ethanolu, u nás většinou    40 % (výčepní lihovina)
l	 mimo ethanol přítomny vyšší alkoholy, fenoly, kyseliny,…
l	 ethanol se s vodou mísí v každém poměru, dobře se vstřebává
l	 endogenní ethanol: 0,04 g/l, fermentační pochody ve střevě, ovoce: zvýšení až do 0,2 g/l
l	exogenní alkohol: více než 0,2 g/l, většinou požití alkoholického nápoje
l	 vstřebávání alkoholu: 20 % v žaludku, 80 %     v tenkém střevě, zpomaluje jídlo, zrychlují dráždivé látky, CO2
l	 průnik do mozku, plic, jater, ledvin, závislé na prokrvení, distribuce ukončena za 45-90 min. po požití
l	 10 % se eliminuje močí, dechem, potem, stolicí, zbytek je metabolicky degradován, nejvíce enzymy v játrech
l	ethanol-alkoholdehydrogenáza-acetaldehyd-aldehyddehydrogenáza-MEOS (mikrosomální systém oxidující etanol)-kataláza-acetyCoA-Krebsův cyklus-CO2, H2O, energie
l	 nespecifické odbourávání, zkřížená závislost alkohol-barbituráty, BZD…
l	 odbourávání závislé na pohlaví, věku, rase, odolnosti, hmotnosti
l	 resorpční (invazní) fáze: od požití do 30-90 min. (maximum)
l	eliminační (rozkladová) fáze: 0,12-0,018 ‰ za hodinu (do 2 ‰ požitého ethanolu), 0,24 ‰ za hodinu při vyšší hladině
l	 centrální psychoaktivní účinek, anxiolytikum, psychorelaxans, vylepšení nálady, stimulace, potenciace až agrese v nižší dávce, ve vyšší tlumivé až narkotické působení

AKUTNÍ INTOXIKACE ALKOHOLEM
l	 4 stadia:
l	 excitační
l	 hypnotické
l	 narkotické
l	 asfyktické
l	 podnapilost: 0,5-1,0 g/l (tj. ‰), uvolnění napětí, úzkosti, rozjařenost, ústup zábran, zhoršeno vidění za šera, zúženo zorné pole, zpomalení nervosvalových reakcí - řidiči !!!
l	lehká opilost: 1,1-1,5 ‰, růst euforie, ztráta sebekontroly, hlučnost, motorická neohrabanost, prodloužení reakční doby
l	 středně těžká opilost: 1,6-2,0 ‰, hrubě narušeno chování, zlost, agresivita, vrávorání, pády, nadávky, pláč
l	 2,1-2,5 %: těžká opilost, poruchy rovnováhy, vrávorání, blábolení až smazaná řeč, spánek, znečištění
l	 2,6-3,0 ‰: velmi těžká opilost, neschopnost chůze
l	3,1-4,0 ‰: těžká intoxikace, porucha vědomí, selhávání dýchání, koma, ohrožení života
l	 při vyšších hladinách u 90 % osob smrt, nelze přežít bez pomoci na ARO, JIP
l	 ovlivnění metabolismu transmiterů a endorfinů, zásah do metabolismu minerálů, glykémie, změny ABR (pH)
l	 asociální chování, možné poranění při pádu, rvačce, nehodě, smrt aspirací zvratků
l	 časté kombinované intoxikace s léky

PATICKÁ OPILOST
l	 chorobný krátkodobý stav, porucha vědomí
l	 náhle vzniklá patická reakce na alkohol
l	 kvalitativní porucha vědomí, zkreslené chápání situace, vlastní činnosti, nepochopitelné, nereálné chování, agresivita, vztek
l	 přechodná změna osobnosti (v rozporu s premorbidním stavem), úzkost, poruchy myšlení, bludy
l	 trvá minuty až hodiny, poté spánek a amnézie
l	 delirantní či mrákotná forma
l	 jednání automatické, dezorientace, osoba se okolí nejeví jako opilá
l	vzácný stav, výjimečně opakovaný
l	 soudně: nepříčetnost
l	 silný rozpor mezi množstvím vypitého alkoholu (nestačilo by k tak výrazným projevům u většiny populace) a chováním
l	 průkaz alkoholu: vyšetření krve, moči, orientačně dechu
l	 stanovení ADH, jaterních enzymů
l	 Detalcol
l	 dechové analyzátory
l	 soudně uznatelná metoda: analýza krve na alkohol

NÁSLEDKY ABÚZU ALKOHOLU
l	 vznik závislosti na alkoholu
l	 chronická expozice: 15 g alkoholu denně, nebo více ?
l	 imunitní systém: pokles funkce zvl. nespecifické protiinfekční imunity, riziko TBC
l	 nádory: změny enzymů, měnících prekarcinogeny na karcinogeny, přímý karcinogen?, Ca jícnu, žaludku, střeva, plic, prostaty, močového měchýře, kokarcinogen ?, alkohol+tabák=velmi nebezpečná kombinace
l	 endokrinní systém: hypoglykémie, poruchy sekrece insulinu, snížení hladin testosteronu, atrofie varlat
l	metabolismus: poruchy přeměny cukrů a proteinů, alkohol zvyšuje hladinu HDL-sice antisklerotické působení, ale riziko pro játra a mozek!!!, poruchy metabolismu K, Fe, N, změna bílkovinného spektra v krvi, karence vit. B1, B12, THF, podvýživa
l	 nemoci krve a krvetvorby: anemie, poškození lymfocytů a destiček, útlum kostní dřeně, poruchy srážlivosti
l	 neurologické komplikace:
l	 postižení periferního nervstva, polyneuropathie, poruchy chůze, citlivosti, hlavových nervů, polyradikuloneuritidy
l	postižení CNS, hepatocerebrální syndrom (NH3), poruchy spánku, paměti, řeči, únavnost, třes
l	 epidurální a subdurální hematom, intraparenchymatosní krvácení-komplikované krvácivé stavy po úrazech v opilosti
l	 mozková atrofie, epi záchvaty, alkoholová atrofie mozečku
l	 dýchací soustava: záněty průdušek a plic (BPN)
l	 oběhová soustava: arteriální hypertenze, alkoholická kardiomyopatie (toxické účinky na myokard, nedostatek B vit., Mg, nadbytek lipidů), ICHS-méně častá, ? protektivní účinek HDL
l	gastrointestinální trakt: 
l	 jícen: divertikly, Ca, varixy
l	 žaludek a dvanáctník: záněty, vředy, Ca
l	 játra: steatosa, hepatomegalie, enzymatické změny, reverzibilní; alkoholická hepatitis, chronická či agresivní forma-nebezpečné, závažné, hepatom, cirhóza, osa steatosa-hepatitis-cirhóza-hepatom
l	 slinivka: ac. i chron. pankreatitida
l	 ledviny: méně častá poškození, proteinurie, nefropathie
l	 kůže, svaly: névy, hnisání, poruchy barvy, změny na svalech
l	fetální alkoholický syndrom (FAS):     teratogenní působení alkoholu, pre- a post- natální postižení růstu, dysfunkce CNS (psycho-somotorická retardace, změny chování, mikroce-falie), svalová hypotonie, anomálie oční, kostní, změny na obličeji, ethanol volně prochází placen-tou do plodu, ? sy. Sue-Ellen Ewingové ??? :-g
l	 alkoholový abstinenční syndrom: po několikadenních tazích s následnou abstinencí, hrubý třes rukou, jazyka, víček, nausea, zvracení, malátnost, slabost, hyperaktivita vegetativního nervstva (pocení, bušení srdce, hypertenze), anxieta, deprese, podrážděnost, ortostatická hypotenze)
l	alkoholické psychózy, bývají u závislých pijáků alkoholu
l	 delirium tremens (alkoholové delirium): po přerušení déletrvajícího přísunu alkoholu u závislých, poruchy spánku, třes končetin a jazyka, neklid, úzkost, nausea, pocení, halucinace, epi záchvaty (GM), za několik dní agitovanost, růst třesu, teploty, zrakové, hmatové, sluchové halucinace, kvalitativní porucha vědomí, bludy, často se připojují tělesné komplikace (nervový systém, játra, dýchací cesty homeostáza, minerály, oběh), až 10 % úmrtnost !!! i přes léčbu
l	 alkoholická halucinóza: u osob, dlouhodobě závislých na alkoholu po náhlém vysazení či redukci, příznaky jako u abst. sy., sluchové halucinace, vícehlasé diskuse o postižené osobě, nepříjemné, někdy děsivé noční můry (předstupeň deliria tremens) 
l	Korsakovova alkoholická psychóza: u závislých na alkoholu, často přechod do alkoholické demence, snížení intelektových schopností, tupost, apatie, sociální degradace, atrofie mozkové tkáně
l	 závislost na alkoholu: jen u některých osob, z pravidelné nadměrné konzumace, nelze jednoznačně odhadnout, kdo se stane závislým (psychologické, sociologické, biologické, genetické faktory)
l	 abúzus (nadměrná konzumace) alkoholu: chybí abstinenční syndrom (rozdíl od závislosti)

ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
l	 pomalý vývoj (léta, u mladistvých měsíce)
l	 4 vývojová stadia dle Jellineka:
l	 I. a II.: častější konzumace, růst tolerance bez stavů opilosti
l	 III. stadium: růst tolerance, změna kontroly v pití, opilost, výpadky paměti, sociální a zdravotní problémy, počátek závislosti
l	 IV. stadium: pokles tolerance (játra), ranní třesy a doušky, denní pitky, degradace osobnosti, psychózy, demence-typ závislosti gamma=anglosaský
l	 typ delta=románský, stálé ovlivnění alkoholem bez zjevné opilosti
l	 typ beta=primární poškození orgánů
l	 typ alfa=abúzus, pití kvůli euforii a zmírnění strachu
l	 typ epsilon: episodické pití (kvartální), sekundární
l	léčení závislosti na alkoholu
l	 odebrání alkoholu
l	 zvládnutí abstinenčního syndromu
l	 psychická a sociální restituce
l	 resocializace
l	 řešení somatických problémů
l	 příčinná léčba neznámá
l	 vitaminy, Antabus, ?apomorfin
l	 Skálova škola: psychoterapie skupinová a komunitní
l	 psychoterapie partnerská a rodinná
l	 doléčování, kontakt s terapeuty, kluby (AA-Anonymní alkoholici, A-kluby)
l	 léčba dobrovolná, ale možno nařídit povinnou ambulantní či lůžkovou terapii (obecní úřad)
l	 v případě spáchání trestného činu pod vlivem alkoholu soudem nařizována léčba ochranná na základě znaleckého posudku


JINÉ DROGY
l	 psychoaktivní látky (dle WHO), 4 skupiny
l	 látky neužívané v lékařství, potenciálně velmi nebezpečné z hlediska vzniku závislosti (THC, psilocybin, LSD)
l	 látky v lékařství užívané, potenciálně nebezpečné      z hlediska závislosti (fenmetrazin, amfetamin)
l	 látky v lékařství užívané, s menším rizikem závislosti (chlordiazepoxid)
l	 látky ostatní, jež mohou závislost vyvolat (solvencia, lepidla…)
l	 rozdělení dle typu (WHO):
 1. alkoholo-barbiturátový typ (alkohol, léky pro navození spánku, na uklidnění, k odstranění strachu)
 2. amfetaminový typ (amfetaminové a efedrinové deriváty, některá antidepresiva-inhibitory MAO)
 3. cannabisový typ (hašiš, marihuana, hašišový olej)
 4. kokainový typ (kokain, crack)
 5. halucinogenový typ (LSD, meskalin, psilocybin, harmin, PCP, antiparkinsonika, anticholinergika)
 6. khatový typ (Catha edulis)
 7. opiátový-morfinový typ (opium, morfin, codein, heroin, deriváty morfinu vč. syntetických)
 8. solvenciový typ (organická rozpouštědla)
 9. tabákový typ
10. kofeinový typ
11. antipyretiko-analgetikový typ (ACP, fenacetin, chinin)
12. neuroleptikový typ (psychofarmaka)
13. antidepresivový typ
14. projímadla, hormony...

BARBITURÁTOVÝ TYP
l	 hypnotika všech typů, analgetické směsi
l	 zkřížená závislost mezi alkoholem a barbituráty, vzájemná potenciace a zástupnost
l	 silný craving, tolerance, psychická i fyzická závislost
l	 abstinenční syndrom:
l	 do 24 hod po odnětí, úzkost, třes, slabost, závratě, poruchy zraku, nevolnost, poruchy spánku, pokles tlaku, epi GM, obluzenost
l	 zprvu tlumivý, pak i paradoxně stimulační efekt
l	 chronický abúzus:
l	 porucha koordinace pohybů, výslovnosti (nezřetelná, bezvýrazná, smazaná řeč), gestikulace, nystagmus, střídání apatie a podrážděnosti, zmatenost, degradace osobnosti, demence)
l	 u náhlého vysazení delirantní stavy

AMFETAMINOVÝ TYP
l	 větší výskyt ve 40. a 50. letech 20. stol.
l	 užívali příslušníci zvláštních jednotek, letci…
l	 oddálení únavy, hladu, růst aktivity, sebedůvěry, odvahy, nálady, odstranění zábran
l	 anorektika, často euforie, psychomotorický neklid, poruchy spánku, úzkost, schizofrenní stavy
l	 Fenmetrazin, Dexfenmetrazin, pervitin, efedrin
l	 tablety, pervitin inj.
l	 hrozí hnisání kůže, záněty žil, endokarditida, sepse, VHB,C, AIDS…
l	 intoxikace: psychomotorický neklid, veselá nálada, rychlý puls, dilatace zornic, růst tlaku, pocení, zimnice, nevolnost, zvracení, někdy agresivita, nespavost
l	abstinenční sy.: deprese, únava, poruchy  spánku, hrozí sebevražda 
l	 delirium: po požití do 24 hod., po i.v.inj. někdy ihned, postupně odeznívá, agitovanost, agresivita, halucinace
l	 paranoidní psychóza: stihomam, vztahovačnost, agresivita, nepřátelské chování, úzkost, agitovanost, poruchy vnímání, vše trvá týdny, někdy i rok
l	 v ČR zneužívána i antidepresiva, zvl. inhibitory MAO

KANABISOVÝ TYP
l	 Cannabis sativa, indica
l	 marihuana, hašiš, hash oil
l	 kouření, pojídání
l	 pálení v krku, tlak v hlavě, nevolnost, euforie, pohoda, uvolnění, vyrovnanost, snové zážitky, někdy sexuálního obsahu, “vysmátost”
l	 intoxikace: apatie, poruchy chování, paranoidita, panika, dysforie, rychlý puls, překrvené spojivky, hlad, sucho v ústech
l	 kanabisová psychóza: bludy (stihomam), úzkost, depersonalizace, emoční labilita, trvá hodiny, mizí, často s amnézií

KOKAINOVÝ TYP
l	 za období První republiky rozšířen zvl. v uměleckých kruzích
l	 šňupání, kouření (crack), injekce
l	 výrazné psychostimulans, euforie, pocit síly, energie, výkonnosti
l	 těžká psychická závislost a degradace
l	 intoxikace: psychomotorický neklid, veselost, povznesenost, rychlý puls, vysoký tlak, rozšíření zornic, pocení, zimnice, nevolnost, zvracení, agrese, bojovnost, nekritičnost, někdy zmatenost, vše začíná vrzy po aplikaci, trvá asi hodinu, do 24 hod. zcela odeznívá
l	 abstinenční syndrom po vysazení nenastává

HALUCINOGENOVÝ TYP
l	 LSD dříve podáváno lege artis v psychiatrii, později zavrženo jako rizikové
l	 po prožité intoxikaci hrozí halucinogenní bludná porucha: paranoidní bludy, poruchy vnímání i po 24 hod. od podání
l	 halucinogenní afektivní porucha: úzkost, deprese, i po 24 hod. od podání
l	 houbičky (lysohlávky,muchomůrka), léky (Triphenidyl)
l	 PCP: euforie, neklid, agresivita, pocit zpomalení času, lhostejnost, paranoidita, poruchy vnímání
l	 intoxikace PCP: zvýraznění prožitků, úzkost, zmatenost, útočnost, nepředvídatelné chování, nystagmus, tachykardie, hypertenze, ataxie, poruchy řeči, hrozí smrt -útlum dechového centra
l	 delirium po PCP: během 24 hod., ale i později, neklid, poruchy vnímání, vědomí
l	 smíšená organická duševní porucha s bludy, halucinacemi, dezorientací

KHATOVÝ TYP
l	 běžné psychostimulans v arabském světě, v zemích kolem Rudého moře (Catha edulis)
l	 příznaky intoxikace podobné, jako u stimulancií jiného typu 

OPIÁTOVO-MORFINOVÝ TYP
·	látky získávány vykrádáním lékáren, zdrav. zařízení, falšováním Rp., nedovolenou výrobou
·	kodein, braun, morfin, opium, heroin…
·	kouření, šňupání, inhalace, i.v. injekce
·	intoxikace: zúžení zornic, euforie, apatie, ospalost, porucha řeči, pozornosti, bezvědomí, koma, útlum dechového centra, smrt
l	   abstinenční syndrom: po náhlém odnětí látky za několik hodin až dní
l	   příznaky připomínají “nachlazení”: rýma, slzení, dále bývá plačtivost, dilatace zornic, pocení, poloerekce, průjem, zívání, rychlý puls, horečka, neklid, podrážděnost, deprese, nevolnost, zvracení, kloubní a svalové bolesti
l	 častým jevem v ČR je střídání injekční aplikace pervitinu a morfinových derivátů, event. heroinu
l	 po zničení končetinových žil aplikace do třísel, plosek nohou, dlaní, pod jazyk, do ohanbí, vlasaté části hlavy, do podpaždí...

SOLVENCIOVÝ TYP
l	 často rozšířen u mladých lidí, zvl. ve školním věku
l	 těkavá org. rozpouštědla, jako toluen, trichlorethylen, benzen, aceton, benzin…
l	 vdechování časté v partách
l	 aplikace pomocí vaty, kapesníku, polštářku nasáklých látkou, k zesílení účinku inhalace s hlavou v plastikovém pytlíku
l	 euforie, excitace, snové scény, zrakové iluze
l	 hrozí psychózy, paranoidita, halucinace, mají přetrvávající ráz
l	 rizikové reflexní zástavy a smrti udušením, nemožnost kontroly dávkování

DALŠÍ TYPY
l	 tabákový typ: nedochází k degradaci osobnosti ani psychickým poruchám, hrozí ale závažné somatické následky, jde o úpornou závislost s abstinenčním syndromem: craving, podrážděnost, úzkost, agresivita, trávicí potíže, bolesti hlavy, neklid
l	 kofeinový typ: nedochází k poruchám osobnosti, může se vyskytnout intoxikace, chybějí abstinenční příznaky
l	 antipyreticko-analgetický typ: častý u lidí, kteří dříve brali léky lege artis (bolesti hlavy, páteře…), kodeino-barbiturátové směsi, zvl. Alnagon
l	 psychofarmaka: zneužívána zvl. antidepresiva.

