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EURÓPA, 2016 
(EMCDDA, 2017-es éves jelentés) 

 Az európai piac évről évre változik 

 Új pszichoaktív szerek használata a 

marginalizálódott és krónikus szerhasználók 

körében nagyobb arányú 

 Szintetikus katinonok és kannabinoidok stabil 

előfordulása 

 Injektálás gyakorisága talán csökken – továbbra is 

jelentős probléma 

 Szintetikus opioidok jelentősége – nagy dózisú 

szerek  

 Darknet piacok jelentősége 
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PSZICHOAKTÍV SZEREKKEL 

KAPCSOLATOS ZAVAROK 

 1. Pszichoaktív szer használat zavarai 
 Abúzus és dependencia (DSM-IV) 

 Szerhasználati zavar (DSM-5) 
Enyhe, közepes, súlyos 

 2. Pszichoaktív szer okozta zavarok 
(DSM-IV) 
 Intoxikáció 

 Megvonás 

 Szer okozta tartós demencia /amnesztikus 
zavar 

 Szer okozta pszichotikus zavar 

 Szer okozta hangulatzavar, szorongásos 
zavar, alvászavar, szexuális zavar 



SZERHASZNÁLAT ÉS PSZICHIÁTRIAI 

KOMORBIDITÁS: KETTŐS DIAGNÓZIS 

 Kettős diagnózis: két, aktuálisan fennálló, 

BNO szerint megállapítható pszichiátriai 

betegség, melyek közül az egyik a 

szerhasználat 

 Szerhasználat + 

 Hangulatzavarok (unipoláris depresszió, bipoláris 

zavarok) 

 Személyiségzavarok 

 Szkizofrénia, egyéb pszichózissal járó állapotok 

 ADHD, Szorongásos zavarok, Étkezési zavarok 



KETTŐS DIAGNÓZIS: A TYÚK, A 

TOJÁS, VAGY VALAMI MÁS? 

 Két független betegség egyidőben 
Véletlen? Közös neurobiológiai ok? 

 A szerhasználat időben szorosan összefügg a 

pszichiátriai tünetek megjelenésével ( = 

szerindukált állapot) 

 A szerhasználat „triggereli” a pszichiátriai 

betegséget, de utóbbi lefolyása már 

szerhasználattól független 

 A pszichiátriai betegség rizikófaktora a 

szerhasználati zavar kialakulásának 



SZERHASZNÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ 

PSZICHÓZISOK 

 2010. óta előfordulásuk gyakorisága jelentősen 

emelkedett 

 Gyakoriságuk nehezen becsülhető, irodalmi adatok 

korlátozottak 

 Droghasználók hospitalizációjának gyakori oka – 

„forgóajtó” 

 Katinon és kannabinoid használók között egyaránt 

 Egyéb pszichiátriai betegséggel élők között különösen 

nagy számban fordulnak elő 

 Jelentős differenciáldiagnosztikai és terápiás 
probléma 



SZERHASZNÁLATHOZ 

KAPCSOLÓDÓ PSZICHÓZISOK 

 Szintetikus katinonok 

 Monoaminok (dopamin, noradrenalin, szerotnin) visszavétel 

gátlása / felszabadulás fokozása 

 Egyes vegyületek között kifejezett pharmakokinetikai és -

dinamikai különbségek 

 Szintetikus kannabinoidok (SCRA-k) 

 CB1 receptor agonisták – nagy affinitás 

 Glutamát transzmisszió fokozása, GABA transzmisszió 

csökkentése a PFC-ben 

 Következményes fokozott dopamin felszabadulás a 

mesolimbicus pályákon 

 CBD (és egyéb CB1-antagonisták) ellenkező hatást fejt ki, 

protektív hatású  



SZERHASZNÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ 

PSZICHÓZISOK - DIAGNOSZTIKA 

 Intoxikáció során jelentkező pszichotikus tünetek 

 Általában tudatzavar (akár delírium) is észlelhető, ezzel 

társul agitáció, élményzavarok, paranoiditás, stb. 

 Intoxikációtól független, de szerhasználattal időbeli 

kapcsolatot mutató pszichózisok 

 1. Előzmény nélküli, gyorsan szűnő, egyszeri pszichotikus 

epizód ( ~ drogindukált pszichózisok) 

 2. Előzmény nélküli, krónikussá váló, szkizofrénia-szerű 

lefolyást mutató tünetek (negatív, kognitív, affektív tünetek 

is) 

 3. Ismert pszichiátriai betegség fellángolása, súlyosbodása 

droghasználatot követően 



Intoxikációtól független, de 

szerhasználattal időbeli kapcsolatot 

mutató (indukált) pszichózisok  
 Esetismertetések és klinikai tapasztalatok alapján 

– szkizofreniform pszichózisoknak megfelelő kép 
gyakori 

 Dezorganizált viselkedés, változó mértékű 
pszichomotoros agitáció, hetero- és 
autoagresszivitás – szakirdalomban dokumentált 
szuicidumok 

 Élményzavarok – vizuális, akusztikus 

 Vonatkoztatások, jelentőségadások, többé-
kevésbé rendszerezett, jellemzően persecutoros 
doxasmák 

 Ekbom tünet néhány esetben 



DIZÁJNER DROGOK ÉS SZKIZOFRÉNIA 

 Szintetikus kannabinoidok – legtöbb adat 

 THC használat kapcsán felmerült összefüggés 
 Statisztikai adatok 

 Koherens neurobiológiai elmélet 

 Gén-környezeti interakciók (COMT polimorfizmus pl.) 

 THC használattal kapcsolatosan sincsenek biztos 
válaszok 

 Szintetikus szereknél még nagyobb bizonytalanság – 
hasonló hatásmechanizmus, de kevesebb adat 
 triggerelik / előbbre hozzák / súlyosbítják? 

 

 Meglévő betegség tüneteit súlyosbítják – 
elsősorban affektív, negatív és kognitív 
tüneteket 
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SE, Pszichiátriai Klinika 

 Keresztmetszeti kép a mindennapi 

betegellátásról 

 A Klinika krízis és addiktológiai, valamint 

akut részlegének betegei (akut felvételes, 

nem rehab osztályok, főleg területi és 

hajléktalan ellátás) 

 

 2017. 12. 06-án bent fekvő betegek + 

 A megelőző 10 napban a fenti osztályokról 

elbocsátott betegek 

 



Pszichiáriai diagnózisok 

 Összesen 72 beteg – 100% 

 Krízis és addiktológiai osztály 
 Alkalmazkodási zavar, krízis 

 Személyiségzavar (borderline, disszociális, 
egyéb/kevert) 

 Affektív zavarok 

 Dementia, Korsakow szindróma 

 Akut osztály 
 Szkizofrénia, szkizoaffektív zavar 

 Affektív zavarok, suicid veszély 

 Átmeneti pszichózisok (szerindukált?) 

 Mentális retardáció 



Szerhasználati zavarok 

 72 ellátott betegből 49 (68%) 

 1. Alkoholhasználati zavar: 29 (40.3%) 

 2. Benzodiazepin: 22 (30.6%) 

 3. Illicit drog: 20 (27.8%) 

 3a. Designer: 13 (18%) 

 1+2. Alk+BZD: 12 (16.7%) 

 1+3. Alk+D: 7 (9.7%) 

 2+3. BZD+D: 6 (8.3%) 

 1+2+3. A+BZD+D: 4 (5.6%) 



Dizájner szer használók 

 Összesen 13 beteg (18%) 

 Használt szer: kristály, biofű 

 

 Pszichiátriai diagnózisok: 

 Átmeneti (drogindukált?) pszichózis: 4 

 Szkizofrénia: 3 

 Személyiségzavar (+alk. zav.): 3 

 Mentális retardáció: 2 

 Szkizoaffektív zavar: 1 



Dizájner szer használók 

 Szomatikus komorbiditás 

 Akut, súlyos szövődmény: 0 

 HCV: 11 

 HIV: 1 

 Demográfiai és egyéb jellemzők 

 Ffi/nő: 7/6 

 Hajléktalan vagy VIII. ker 

 Szegény, iskolázatlan, munkanélküli 

 Gondozásra nem jár, gyógyszerét nem szedi 

 „Forgóajtó” beteg 

 Rossz szomatikus állapot 



Összefoglalva: 

 Akutan felvett pszichiátriai betegeink 2/3-a 

küzd szerhasználati zavarral; 

 Közel ötödük dizájner szereket (is) 

használ 

 Ők legtöbbször pszichotikus állapot vagy 

krízishelyzet miatt kerülnek felvételre 

 Nehezen gondozható, rossz szomatikus 

állapotú, gyakran osztályra kerülő, rossz 

prognózisú, nehezen javítható állapotú 

betegek, marginális szociális helyzetben 
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KETTŐS DIAGNÓZISBÓL ADÓDÓ 

NEHÉZSÉGEK 

 Súlyosabb pszichopatológia 

 HIV/hepatitis fertőzéshez vezető kockázatos 

szerhasználat nagyobb valószínűsége 

 Pszichoszociális következmények súlyosabbak 

 Kriminális viselkedés valószínűsége nagyobb 

 Mindkét kórállapot prognózisa rosszabb 

 Nagyobb suicid rizikó 

EMCDDA, 2015 
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AZ IDEÁLIS TERÁPIA  

 Pszichózis (elsősorban gyógyszeres) terápiája + 
 (Szkizofrénia egyéb tüneteinek (elsősorban 

pszichoszociális) terápiája + ) 
 Szerhasználati zavar (elsősorban pszichoszociális) 

terápiája; 
 

 Szignifikáns javulás a pszichotikus tünetek és a 
szerhasználat tekintetében egyaránt 
 (egyéb komorbiditások esetén kevésbé meggyőző adatok) 

 
 Első tünetek megjelenésétől kezdve, 
 Integráltan, egy team-en belül, hosszútávon; 

 
 Súlyponti kérdések: belátás, motiváció, compliance, 

adherencia 
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KÉRDÉSEK, KÉRDÉSEK, 

KÉRDÉSEK… 

 Legoptimálisabb gyógyszeres terápia? 
 Komplex addiktológiai rehabilitáció – 

pszichotikus állapotok 
gyógyulóban/remisszióban lévő fázisában? 
Szkizofréniával élőknél? (Negatív, kognitív, 
affektív tünetek jelentősége?) 
 

 Ki ért hozzá? 
 Hol fogadnak kettős diagnózisú beteget?  

 Gondozóban? 
 Rehabilitációs intézményben? 

 (Gyógyszermentesség követelménye számos helyen!) 

 18 év alatt? 



Köszönöm a  

figyelmet! 


