
PSIHOPATOLOGIJA

Psihopatologija je veda o abnormnih pojavih èlovekovega duševnega
življenja. Je izrazito interdisciplinarna stroka.
Zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak tudi psihièno, fizièno in
socialno blagostanje. Psihièno zdravje ni idealno stanje, ampak
le najboljše možno stanje v danih okolišèinah. Èlovek je bio-,
psiho- in socialna enota. Njegovo telo je biokemièna masa, živi v
socialnih razmerah... V vsaki bolezni moramo raèunati na vse tri
komponente.
Vse, kar se dogaja v telesu, reflektira na dušo in obratno. Vsaka
bolezen spremeni duševno stanje. Psihosomatska obolenja so bolez
ni, pri katerih se bolezen (vsaj navidezno) zaène v duši. Najdemo
jih pri dolgotrajnih napetostih, depresijah... To lahko vpliva na
srce, pljuèa, želodec... Za vsa ta obolenja je potrebno tudi
psihološko zdravljenje - psihoterapija (luskavica, rak, primarna
hipertenzija...).
obstaja veliko stanj, ki jih je težko opredeliti kot zdravje
oziroma bolezen. Mnenja se tekom zgodovine spreminjajo. Današnja
psihopatologija je tako odsev današnjega zgodovinskega stanja. Èe
je neko stanje ogrožujoèe za  zdravje ali celo življenje, je to
bolezen. Nekatera stanja so, šele ko postanejo trajajoèa, bole
zenska (depresija, strah...). Meja med normalnim in bolezenskim
je težko doloèljiva.
Dandanes je problem psihopatologije v tem, da vsaka stroka vsil
juje svoj pogled na bolezen. Potreben je interdisciplinarni
pogled. Gibanje antipsihiatrije trdi, da je družba kriva za vse,
kar je slabega v svetu. Vpliv ima v resnici tudigenetska naravna
nost. Ta stališèa povzroèe gonjo proti psihiatriji. Prihaja tudi
do politiènih zlorab. V javnosti prihaja tako do nezaupanja
pshatrièni kot tudi zdravstveni službi nasploh. Antipsihiatrija
je pretirano sociološki model.

Psihopatološki fenomeni

Deljenje motenj je nekoliko nasilno, saj so med seboj integralno
povezane; med njimi potekajo interakcije. Psihiatrija je zveèine
še v fenomenološkem (opisnem ) stadiju; iskanje vzrokov je speku
lativno. Opazovanje je pomembno za diagnosticiranje, ki pa je
lahko tudi zelo nezanesljivo.

Motnje zaznavanja

Zaznavanje sestoji iz dražljaja, ki vzdraži živène celice, nato
pa se po aferentnih poteh prevaja do možganov v primarne in
sekundarne èutilne centre. Izvrši se analiza in njen rezultat je
zaznava.
Elementarne motnje zaznavanja so nevrloške; okvarjen je
senzorièni aparat. Agnozija nastane, kadar so okvarjeni sekundar
ni centri zaznavanja. Lahko je slušna, tipna... Ne pride do inte
gracije tega, kar pride v možgane. Bolnik ve, da èuti, a ne ve,
kaj. Aleksija je agnozija, pri kateri ne prepoznavamo dražljajev
èrk, številk...
Zaznavne anomalije so spremembe v itenziteti ali obliki zaznavan
ja; gre za novo kvaliteto, ki je ni v predmetu. Nastajajo ob
spremenjenih psihiènih stanjih; motnjah zavesti (bolezen, droge,
strupi...). Pri intenzivnosti obèutka poznamo hiperstezije



(poveèan), hipestezijo (zmanmjšan), anestezijo (izgine). Pri
izkrivljanju poznamo parestezije (trganje, peèenje,
mravljinèenje...0, dizopsije (izkrivljanje vidnega; mikropsije,
makropsije, dismegalopsije - popaèenje barv ali prostora...)
Iluzije imajo pridano vsebino k realnemu dražljaju; ta se preple
ta z elementi, ki jih dodaja subjekt. Nastanejo pri spremenjenih
psihopatoloških stanjih; motnjah zavesti. Pacient jeih doživlja
kot realnost. S pogovorom je to njegovo preprièanje možno oma
jati.
Pareidolije se pojavljajo pogosteje pri ljudeh z razvito
domišljijo - zapažanje scen, ki so iluzorno razširjene na druge
vsebine.
Halucinacije so zaznave brez ustreznega zunanjega fizikalnega
dražljaja. Pacien verjame v realnost doživljaja (je del paciento
vega realnega sveta), se ravna po tem doživetju in slepo verjame
vanj. Bolnika se ne da preprilèati v njegovo zmoto. Kaže se lahko
abnormno vedenje. Halucinacije nastopajo na vseh èutilnih
podroèjih. Tako obstajajo optiène halucinacije - prividi, ki so
lahko elementarni (brez posebnih objektov) ali pa scenski (pa
cient doživlja tudi objekte). So znak za psihozo ; eno izmed
duševnih bolezni - navadno organskih. Slušne halucinacije so
prisluhi. Lahko so elementarni - akoazorni (šum pisk...) ali
scenski (govorica ljudi...). Obstajajo tudi halucinacije telesne
ga obèutka; haptiène (površina telesa) ali cenestetiène (notran
jost telesa). Zaradi vonjalnih (olfaktornih) ali okušalnih
(gustatornih) halucinacij lahko prihaja do zavraèanja hrane.
Kinestetiène halucinacije so halucinacije obèutkov gibanja.
Pacient lahko trdi, da plava, lebdi, doživlja potres... Pojavlja
jo se predvsem pri zastrupitvah. Psevdohalucinacije so optièna
ali slušna doživetja, ki imajo karakter zelo živahne prdstave.
Dogajajo se ljudem, ki so utrujeni, bolni ali pa nekaj prièakuje
jo... Te psevdohalucinacije so hitro dostopne korekciji. Obèutki
depersonalizacije in derealizacijeso pogosti fenomenipri psiho
zah. Pri depersonalizaciji se spremeni obèutje lastne osebe ali
lastnega telesa. Lahko se v sebi doživlja veè osebnosti. Derweal
izacija je doživljanje okolice kot spremenjene; lahko ljudi ali
predmetov. O etiologiji (vzrokih) halucinacij ne vemo veliko.
Verjetno so povezani z nevrotransmiterji oz. njihovo kolièino;
posledica biokemiène motnje v možganih. Nastopajo tudiv sanjah
(fiziološke halucinacije), hipnagoških stanjih (uspavanje),
okvarah aparata za prevajanje doživljajev ali cetrov v možganih.
Pri teh halucinacijah se èlovek zaveda, da niso realneoz. so
posledica okvare. Vzroki halucinacij so lahko tudi zastrupitev z
alkoholom, gobami, halucinogeni (podobna sestava kot nevrotrans
miterji)... Sledijo lahko tudi senzorni deprivaciji.

Motnje predstavljanja

Predstave so v zavest prebujene slike oz. reprezentacije objektov
in dogajanj. Zunanji objekt pri njih ne obstaja. Predstavljanje
je odvisno od zavesti, mišljenja, inteligence, pozornosti... Tudi
pri njem lahko pride do anomalij. Do hipofunkcij predstav prihaja
ob utrujenosti, navelièanosti, motnjah zavesti, psihozah...
Hiperfunkcije prestav so eidetizem. Zanimiva fenomena pri motnjah
predstav sta deja vu in jamais vu. Pri jamais vu ima posameznik
obèutek, da neke že doživljene situacije še ni doživel. Deja vu
pomeni že videno; posameznik ima vtis, da je neko situacijo že
doživel, èeprav je še ni. Oba fenomena lahko nastopata tudi pri
zdravih ljudeh. Nastopata tudi pri epileptikih in shizofrenikih.



Spominske halucinacije so dživetja, pri katerih se posameznik
spomni, kot pravi sam, neèesa pozabljenega, v obdobju èesar je
bil narkotiziran in prisiljen v neka dejanja od zunanjih sil.

Motnje pozornosti

Okvarjena datoteka

Motnje spomina

Spomin je sposobnost zadržanja vsebine doživljanj za daljši èas,
ne da bi bila ta v zavesti. Spominski engram se vskladišèi v
celico. Da spomin priklièemo, moramo engram egforirati. Na spomin
vplivajo emocije, zavest, pozornost... Opisujemo ga na dveh
inštancah: pomnjenje in priklic. Poznamo hiperfunkcije spomina;
genialne spominske sposobnosti, ki niso odvisne od inteligence.
Hipofunkcija spomina se zaène s poèasnim upadom po 20. letu.
Resnejša je kot posledica arterioskleroze, poškodb... Najprej je
prizadeta funkcija zapomnitve, kasneje šele tudi spomniski zak
lad. Pride lahko do spominske opustošenosti; demence - popolnega
propada spominske funkcije.
Korzakovljeva bolezen je velika razlika med pomnjenjem in prikli
com. Nastopi lahko po poškodbah, zastrupitvah, hipoksiji...
Pacient si ni sposoben zapomniti nièesar, spominja se lahko
starih dogodkov. Za to bolezen so znaèilne konfabulacije; zapoln
jenje spominskih vrzeli z neresnicami. Orientacije (vedenje, kje
se nahajamo...) ni. Tudi to je funkcija spomina.
Amnezija je popolna ali delna nesposobnost spominjanje za dogodke
ostro omejenega obdobja. Obièajno gre za motnje zavesti v tem
obdobju; nezavest, delirij... Zaradi tega se ne tvorijo spominski
engrami. LAhko je posledica organskega stanja ali pa psihogena.
Retrogradna amnezija je pojav, ko amnezija seže še za nekaj èasa
(minut - let) pred trenutek motene zavesti. Anterogradna amnezija
je pojav, da se ne spominjamo dogodkov za èas po nezavesti. Pojav
amnezije ima veliko forenzièno (sodno) vrednost.

Motnje v mišljenju

Mišljenje je povezano s spominom, zaznavanjem, èustvovanjem... To
so kognitivn procesi, ki potekajo v obliki predstav in pojmov. Je
proces, ki nam omogoèa odkrivanje odnosov in zvez med predmeti in
pojavi in pri tem ustvarjamo nove pojme.
Primitivno mišljenje je most med normalnim in patološkim. Nekat
eri ga imenujejo avtistièno. Zapušèa obièajna pota logiènega
sklepanja. Njegovo izhodišèe so intuitivna spoznanja; gradi na
tradicijah, dogmah... Je statièno, obièajno nima abstrakcije.
Vtisi iz sveta se sprejemajo,a logiène zveze med njimi ni. Najde
mo ga pri otrocih. Pogosto je pri shizofreniji, obsesivnih motn
jah. Samo primitivno mišljenje ni bolezen, je le drugaèen vzorec
povezovanja informacij.
Motnje mišljenja delimo na formalne in vsebinske.  Formalne
motnje mišljenja vedno nastanejo v nekem psihopatološkem stanju.
Bolestna obširnost oz. dolgoveznost (drobnjakarstvo) je pojav, da
èlovek navaja množico nepomembnih podrobnosti, bistvo pa pušèa ob
strani. Znaèilna je za organske spremembe na možganih; te so
lahko posledica epileptiènih napadov...
Vrvežavost (beg idej) je pojav, da besede vrejo iz èloveka; zelo



veliko govori, ciljna ideja pa se stalno menja. Te ideje so
asociativno povezane. Pogosto se javlja pri maniji.
Miselna zavrtost je pojav, da pacient malo ali niè ne pove, ker
je št. njegovih predstav borno. Lahko ves èas govori le o eni
stvari. Sreèamo jo pri depresijah.
Miselne zadrge (bloki oz. zapore) so znaèilne za shizofrenijo.
Pacient govori, nato nendoma utihne. Èez nekaj èasa nadaljuje.
Meni,da mu nekdo odvzema misli.
Perseleracija je ponavljanje istih misli (besed, stavkov). Lahko
nastopi ob utrujenosti, zaspanosti, zastrupljenosti... Najdemo jo
tudi pri psiohoorganskih poškodbah.
Inkoherentnost ali nekohezivnost je mišljenje, ki sestoji iz
posameznih odsekov, ki so sami zase logièni, med njimi pa ni
zveze. Nastopi pri blodnjah, halucinacijah, delirantnih
stanjih...
Shizofrenska miselna disociiranost (paralogièno mišljenje) je
razrahljano asociativno razmišljanje. Misli niso z nièemer pove
zane. Pacient uporablja neologize in paralogizme (znani besedi da
drug pomen).
Vsebinske motnje mišljenja so motnje vsebine.
Blodnje (paranoidne ideje) so na bolezenski osnovi nastala zmota
v presoji neèesa. Z realnostjo se sploh ne ujemajo, subjekt jih
ni voljan korigirati in uveljavlja svojo zmotno misel ter se
ravna po njej. Pomagajo lahko samo zdravila. Pri ekspanzivnih
blodnjah (grandomanskih, velièavskih, megalomanskih) se subjekt
povelièuje; trdi, da je veè, kot je v resnici. Sreèamo jih pri
maniènih, organskih psihozah. Depresivne blodnje so lahko eko
nomske, samoobtoževalne, hipohondriène ali nihilistiène. Blodnje
ekonomskega propada so trditve, da bo vse propadlo. Pojavljajo se
pri depresivnih psihozah. Subjekt je obupan, depresiven, lahko
suicidalen. Samoobtoževalne blodnje so trditve, da je pacient
kriv vsega mogoèega. Hipohondriène blodnje so pacientove trditve,
da ima neko hudo bolezen, kljub temu, da izvidi to zanikajo. Pri
nihilistiènioh blodnjah pacient trdi, da neèesa nima veè; notran
jih organov, telesa... Preganjalne (persekutivne) blodnje so
blodnje, se bolnik èuti preganjanega; je zasledovan, prisluškuje
se mu, skušajo ga ubiti, vplivajo mu na misli... Ljubosumnostne
blodnje so neutemeljeno oèitanje partnerju, da nas vara. Že na 1.
pogled so absurdne. Za bolnika ni protidokaza njegovim bodnjam.
Te blodnje najdemo pri shizofreniji, alkoholni ljubosumnostni
blodnjavosti... Zdravljenje ni posebno uspešno. Pri erotiènih
blodnjah je bolnik preprièan, da ga neka oseba ljubi; kljub
obratnim dokazom. Nanašalne (interpretativne) blodnje so pojav,
da bolnik neko dogajanje iz okolice zmotno prenaša nase; da je
povezano z njim. Pri religioznostnih blodnjah se pacient
povelièuje v religioznem smislu.
Dissimulacija je prikrivanje psihopatoloških doživetij. Nastopi
pri relativni urejenosti bolnika.
Simulacija je ustvarjanje simptomov, ki jih v resnici ni.
Inducirana psihoza je pojav, da nekdo, ki ima halucinacije ali
blodnje, nekoga iz okolice preprièa v njihovo resniènost.
Primarne blodnje nastanejo brez predhodnih psihopatoloških
doživetij. Sekundarne blodnje so posledica že predhodnjega psiho
patološkega doživljanja.
Rezidualne blodnje so nekakšni prebliski preživele blodnje, ki je
že minila.
Kritiènost oz. uvidevnost bolnika je pojav, da je bolnik po
blodnjah kritièen do njih; spozna njihovo bolezensko naravo.
Lahko je tudi delno kritièen ali pa sploh ne.
Tudi prevalentne (preveljavne) ideje so vsebinske motnje



mišljenja. Lahko so podobne blodnjam, a njihova vsebina je blizu
resnici; ni absurdna. Èlovek stoji za njimi, ga povsem prvzamejo.
Prisilne ideje (vzponitvene, anankastiène) so ideje, za katere
pacient ve, da niso rsniène, se jih otepa, a se mu kar naprej
vsiljujejo. Anksioznost se z obrambo veèa. Prevalentne ideje so
lahko misli  (obsesije0, impulzi za neka dejanja (kompulzije) ali
strahovi (fobije). Fobije so zoofobijue (živali), sitofobije
(hrana), fotofobije (svetloba), niktofobije (tema), nekrofobije
(mrliè), mizofobije (umazanija), hidrofobije (voda), klavstrofo
bije (zaprt prostor), agorafobije (odprt prostor). Annkastiène
ideje so ideje v zvezi z redom. Prisilne ideje zdravimo v tera
pevtskih skupinah, z antidepresivi (poveèajo conc. serotonina v
živè. konèièih). Domnevamo, da so posledica prisilne vzgoje.
Psihoza ali duševna bolezen je bolezen, pri kateri se bolnik
obnaša, kot da je ni; se ne poèuti bolnega in ne išèe pomoèi. Gre
za psihopatološka doživetja, ki popolnoma spremene bolnikov odnos
do sveta, ga popolnoma obvladujejo, vedenje se spremeni. Èe je
nekdo psihotièen in bi to njegovo stanje lahko ogrožalo njega,
druge ali veèje premoženje, ga lahko prisilno hospitaliziramo.
Pacient im pravico do odvetnika, pregleda ga neodvisna komisija.

Motnje inteligentnosti

Inteligentnost je duševna prilagodljivost na nove življenjske
razmere. Je sposobnost reševanja konkretnih ali abstraktnih
problemov. Wechsler meri splošno pouenost, sposobnosti koncentra
cije, abstrakcije, pomnjenja loèevanja bistvenega od nebistvene
ga, anticipatornega predvidevanja, motoriène koordinacije,
natanènost vidnega spomina, sposobnost asociativnega uèenja.
Motnje inteligentnosti delimo na primarne in sekundarne. Primarne
nastanejo še preden je konèan razvoj možganov. Sekundarne nas
tanejo, ko neka noksa (bolezen) razruši že zrajeno inteligent
nost. Oboje lahko povzroèe bolezni, poškodbe, infekcije, intoksi
kacije, dedni material, vaskularni sistem, degenerativni procesi,
metaboliène motnje...

Primarne motnje imenujemo tudi duševna manjrazvitost (subnormal
nost), slaboumnost, oligofrenija, intelektualna deficitarnost,
dševna retardacija... Pri njih neka bolezen prizadane še razvija
joèe se možgane. Del njihovih vzrokov je v genih, infekcijah,
intoksikacijah, poškodbah, obsevanju, psihoocialnih razlogih... S
èasom je teh motenj vse manj (trenutno 3%), ker znamo
prepreèevati vzroke. Pri njih gre za majhno intertestno variabil
nost (nizki dosežki na vseh testih, predvsem koncentracije,
abstrakcije, sklepanja, spomina, hitrosti psihomotorike, asocia
tivnega uèenja). IQ je približen pokazatelj prizadetosti:
IQ < 20          idiotija; težka subnormalnost
20 < IQ < 50     imbecilnost;
     20 - 35         huda duševna subnormalnost
     35 - 50         zmerna duševna subnormalnost
50 < IQ < 70     debilnost; blaga duševna subnormalnost
70 < IQ < 80     mejna inteligentnost
80 < IQ < 90     podpovpreèna inteligentnost
90 < iQ < 110    povpreèna inteligentnost
Pri težkih subnormalnih gre za popolno nebogljenost, navezanost
na tujo pomoè in oskrbo. Pri nas jih oskrbujemo v Hrastovcu.
Pogosto so tudi telesno prizadeti. Mentalna starost takega bolni
ka je 0 - 2 leti. Nekateri lahko nerodno hodijo, govorijo nekaj
besed. Pri imbecilnosti je mentalna starost 2 - 7 let. Hodijo, so



prilagodljivi, govorijo nekaj besed, se sami umivajo, gredo,
kamor jih pošljemo, se prilagajajo prometu. Sposobni so za delov
no usposabljanje, ne šolo. Imamo jih v Zavodu Janeza Levca.
Debilni pacienti so dokaj podobni zdravim ljudem. Razvijejo
govor, motorièno spretnost, sposobni so za šolo s prilagojenim
uènim programom. Nauèijo se pisati, enostavno raèunati... Da se
jih zaposliti.
Primarne motnje loèimo na osnovi sindromov. Nekateri so posledica
poškodbe kromosomov. Ti so odgovorni za encime, ki omogoèajo
mielinizacijo. Njihova posledica je Downov  (Langdonov) sindrom -
mongoloidizem; trisomija. Domnevamo, da ni deden. Mongoloidne
otroke rojevajo predvsem starejše matere (motnje vgnezdenja).
Imajo ožjo glavo, top nos, mongoloidno pozicijo oèi,
displastiènosti (napaèna konstruiranost), slabovidnost, srène
napake, mongoloidno pego na hrbtu, manjkajoèe èrte na dlani...
Obièajno so imbecilni, zelo dobrodušni, mirni in se dajo vzga
jati. Njihova življenjska doba je lahko enaka življenjski dobi
drugih ljudi. Klinefelterjev in Ulrich - Turnerjev sindrom sta
prizadetost genov za razvoj testisov oz. ovarijev. pri Klinefel
terjevem sekundarni sp. znaki nisoizraženi. Veèkrat gre za debil
nost, ni pa nujno. Pri Ulrich - Turnerjevem sindromu gre za
hipofunkcijo ovarijev in doloèen inteligentnostni defekt (debil
nost), ki pa ni nujna.
Pri metabolnih motnjah gre prav tako verjetno za poškodbe kromo
somov, ki pa niso vidne. Pri fenilketonuriji se kažejo znaki
okvare živè. sist. Zmanjka encima fenilalaninhidroksilaze. Feni
lalanin se kopièi v organizmu in okvarja živèevje. Motnja se
pokaža 2 leti po rojstvu. Èe te otroke zgodaj odkrijemo, jim
dajemo hrano brez fenilalanina in do motnje ne pride. Tay Sachsov
sindrom je slepota in oligofrenija. Gauscherjev sindrom in Gar
goilizem (Pfaundlerjev sindrom) sta pravtako motnji v metaboliz
mu. Prisotni so oligofrenija in somatske motnje. Fakomatoze so
bolezni, kjer se prirojeni tumorji vežejo z razliènimi stopnjami
subnormalnosti. Tuberozna skleroza (pringlerjev sindrom) je
tvorjenje tumorèkov po celem telesu; tudi v centr. živè. sist.
Pri endokrinih motnjah ne delujejo hormoni. Lahko so posledica
napaènega delovanja hipofize. Pri kretenizmu gre za hipofunkcijo
šèitnice. Prisotna je golšavost (endemska), lahko tui pritlika
vost, zastoj mentalnega razvoja.
Duševna prizadetost zaradi Rh inkompatibilnosti nastane zato, ker
mati otroka obravnava kot tujek in tvori protitelesa. V kri
prihajajo krvna barvila, ki okvarjajo živèni sistem. Otrok se
rodi moèno zlatenièen. Pri 1. in 2. noseènosti praviloma ni
posledic.
Tudi infekcije lahko povzroèe duševne motnje. Pri sifilisu lahko
pride do vnetja možganov. Pride lahko do zlepljenja poti, skozi
katere odteka likvor. Parazit toksoplazmoza odloži v možgane
lièinko, ki deluje kot tumor. Rdeèke so prav tako nevarne, še
posebej v prvih treh mesecih.
Nevarne so tudi zastrupitve matere ali otroka z drogami (alkohol,
nikotin, zdravila...), plini, sevanjem... Okvare lahko nastanejo
tudi zaradi poškodb pred, med ali po porodu. Za razvoj ploda je
pomembna tudi pravilna prehrana.
Pomembna je preventiva. S primarno dosežemo, da do doloèene
motnje sploh ne pride. S sekundarno prevencijo skušamo motnjoèim
prej odkriti in jo zdraviti. Pri terciarni pevenciji habilitiramo
oz. rehabilitiramo. Preventiva je družbeni problem.

Sekundarni primanjkljaji inteligentnosti (mentalna deterioracija
ali psihoorganski sindrom) so posledica delovanja neke nokse na



inteligentnost, ki je bila že normalno razvita. Konèni stadij
mentalne deterioracije je demenca (pozabljivost). Nastane zaradi
poškodb, infekcij, intoksikacij, degenerativnih bolezni, zastru
pitev s plini, sladkorne bolezni... Te motnje so lahko lakunarne;
se ne pojavljajo vedno in na vseh podroèjih. Pri tem so najbolj
prizadeti zapomnljivost, psihomotorika, anticipatorno mišljenje.
Razmeroa dobro je ohranjeno razumevanje in splošna razgledanost.
Znaki so motnje mišljenja (šibka presoja, nesposobnost abstrakt
nega mišljenja, pacient se ne znajde v novih situacijah, ne loèi
bistveno od nebistvenega, karakterne posebnosti pridejo do pou
darjenega izraza), slaba spominska funkcija, motena èustvena
funkcija (labilno, inkontinentno). Nanje se veèkrat nacepijo
blodnje, halucinacije, depresije, manije.
Pri duševni retardiranosti gre za pomanjkanje stimulusov iz
okolja. Psevdodemenca je neresnièna demenca; bolnik jo igra tako,
kot si domišlja, da se vede duševni bolnik. Lahko gre za podzav
estni beg. Vedenje se veèkrat pojavi ob preiskovalnem postopku in
se konèa ob njegovem koncu.

Motnje zavesti

Zavest je celokupnost vseh psihiènih doživljanj v nekem trenutku
in vedenje o tem, kaj doživljamo 9zavedanje). Podzavest so
psihièna doživetja, ki jih lahko priklièemo v posebnih pogojih
(psihoanalitièna terapija...). Predzavest priklièemo lažje.
Motnje zavesti delimo na kvalitativne in kvantitativne.

Kvantitativne motnje zavesti so odvisne od stopnje budnosti
(bistrosti, lucidnosti). Lucidnost je brezhibna kvantitativna
zavest, jasna, bistra zavest. Omotiènost (zaspanost) je
upoèasnjenost, orientirnost, urejenost. Lahko je znak nekega
hujšega dogajanje v možganih (intoksikacija, poškodba). Pri
somnolenci (dremavost) lahko subjekt zbudimo in z njim vzpostavi
mo kontakt; orientacija je ohranjena, dojemanje in zaznavanje je
upoèasnjeno. Pri Soporju 9polkoma) subjekt trdno spi, lahko ga
zbudimo z zelo moènimi dražljaji, verbalnega kontakta ne moremo
vzpostaviti. Pri nezavesti (koma) bolnik trdno spi, ne moremo ga
prebuditi, diha, srce deluje, prav tako prebava, zavest je ukin
jena.

Kvalitativne motnje zavesti (skaljena zavest) je doživljanje
moteno z sanjskimi primesmi (motnje zaznav, mišljenja...) Zavest
je lahko tudi kvantitativno motena.
Pri deliriju so znaèilne živahne (predvsem vidne) halucinacije,
inkohererntno (raztrgano) mišljenje (posamezne smiselne misli med
seboj niso povezane), sekundarne blodnje (na podlsagi psihopato
loških doživetij; se hitro menjavajo), labilna pozornost, sugest
ibilnost pacienta, psihomotorièni nemir, zaposlitveni nemir (dela
tisti, kar dela celo življenje), dezorientiranost v kraju, èasu
in situaciji (osebna orientiranost ni prizadeta), amnezija
(popolnoma ali delno pozabi dogajanje v deliriju, lahko se spomni
halucinacij).
Amencialno stanje (demencialno) je neke vrste delirij, manj je
halucinacij in nemira. Prisotni sta inkoherentnost in disorienti
ranost - akutna zmedenost.
Zamraèenost je stanje skaljene zavesti, ko bolnik sitematièno
zmotno interpretira svojo okolico. Pacient je na videz urejen,
zaradi halucinacij lahko postane agresiven. Za stanje
zamraèenosti sledi popolna amnezija. Vèasih se pojavi pri epilep



tikih (nevrološke motnje). Zamraèenoast je lahko psihogena
(disociativno stanje - konverzivna histerièna motnja zavesti;
neko doživetje tako prevzame bolnika, da pride do zamraèenosti).

Do motenj zavesti lahko pride zaradi psihogenih dejavnikov (moèna
doživetja, ki obrambno ukinejo zavest) ali organskih izvorov;
poškodb, infekcij možganov ali celotnega živè. sist., zastrupitve
(plin, strup, alkohol, droge, jetrna ali ledvièna obolenja,
sarkom). Delirantnega bolnika pregleda internist, endokrinolog.
Lahko gre za akutne pretoène motnje v možganih. Avtopsihièna
orientacija je vedenje o sebi. Pri delirantnih stanjih ni motena.
Pri psihozah je motena zaradi blodenj in halucinacij.

Motnje èustvovanja

Èustvovanje je odnos subjekta do sebe, okolja, pojavov okoli
sebe. Je pomemben del psihe,ki daj barvo vsem drugim doživetjem.
Vpliva na druge duševne funkcije in ima tudi efekte na telo;
srce, motoriko dihal in prebavil, žleze... Težko je ugotoviti,
kdaj je neko èustveno stanje patološko (ogroža zdravje ali
življenje).
Afekt je intenzivno, kratkotrajno pojaèano em. stanje oz. èustvo
vanje. Vsaka èustvena ekspresija ima svoj afekt; jeza - nekon
troliran bes, strah - grozavost (panika), zaskrbljenost - obup,
veselje - vzhièenje... Za afekt je znaèilna utemnitev
zavesti(psihogena zamraèenost - intenzivno èustveno stanje),
amnezija na afekt (kjer je moten zavest). Razpoloženje je dolgo
trajnejše enakomerno porazdeljeno èustveno stanje, lahko normal
no, depresivno... Pomembn ovpliva na motivacijo, odnose z okol
jem...
Bolezenska depresija ima veè stopenj. Težko je doloèiti, kdaj je
depresija bolezenska. Lahko se izraža na somatskem podroèju
(glavoboli, motnje dihanja, spanja,prebave, tlaka...0. Èe najdemo
le somatske motnje, afekt ni jasen - gre za zamaskirano depresijo
(izvidi je ne kažejo). Depresivna nevroza je blaga depresija,
lahko endogenega (notranjega) izvora. Pri depresivnih blodnjah se
pojavljajo nelagodnostni obèutki, tesnoba, strah, brezishodnost,
spihomotorièna upoèasnjenost, motnje spanja in apetita. So sekun
darne blodnje, ki so posledica spremenjenega èustvenega stanja.
bolezenska evforija (eksaltacija) je nerazumljiva veselost,
razigranost, zgovornost, podjetnost. Pacient ni sposoben narediti
tistega, kar trdi, da bo. Pacient prodaja, kupuje, je spolno
zahteven, zelo samozavestem. Pri bipolarni motnji se pojavljajo
faze depresije in evforije. Èe se evforiji pridruži logoreja in
psihosomatska agitacija, govorimo o maniji. Evforija je lahko
tudi organsko pogojena.
Anksioznost (tesnobnost) je strah, ki mu ne vemo vzroka, nelagod
no obèutje, obèutje, da se bo nekaj hudega zgodilo. Anksioznost
se lahko poglablja. Je splošni èloveški pojav, ki lahko doseže
bolezenske dimenzije. Njen afekt je grozavost, panika. Je obram
ba. Èe jo nekdo veèkrat doživlja, lahko postane trajno anksiozen.
Ob anksioznosti se pojavljajo razne telesne znaèilnosti; bledia,
potenje, pospešen utrip, glavoboli, driska, povian tlak. Èe ank
siooznost ni prehuda, nas lahko vodi k ustvarjalnosti (uspeh nas
zadovolj in trenutno reši anksioznosti). Njen prototip najdemo že
pri otroku pri poskusu separacije.
Pri bolezenski razdražljivosti subjekt reagira na manj pomembne
dražljaje z moènim in dolgim razburjenjem (afekti besa, togote).
Izkazujejo jo organski pacienti (epileptiki...), starajoèi se,



ljudje z možganskim tumorjem... Je posledica organskih sprememb.
Pri apatiji (èustvena togost, indiferentnost, otopelost) gre za
pomanjkanje interesa do okolice, pomanjkljivo reagirnaje na njene
dražljaje, ni moduliranja èustev v odvisnosti od dogajanja, ni
zanimanja. Otopelost nastopi pri organskih pacientih, shizofre
niji, osebnostnih motnjah (brezèutni, neusmiljeni).
Èustvena labilnot je pojav, da hkrati gjiš dve loèeni èustvi. S
seboj prinaša osebnostni konflikt. Pojavlja se v medosebnih
odnosih, še globlje pa pri shizofreniji.
Paratimija (paramimija pri mimiki) je neadekvatno èustvovanje;
oseba èusvuje drugaèe kot bi prièakovali. Hedefreni bolnik se na
primer ves èas hahlja. Paratimija je znak shizofrenije.
Ekstatièno razpoloženje navadno nastane pod vplivom droge ali
silnega doživetja; je blaženost, vznesenost.

Motnje potreb (nagonov, nagibov, vzgibov, motivacije, hotenja...)
so pojav motnje èlovekovih potreb. Motivacija pomeni hipotetièno
silo, ki èloveka sili k delovanju. Danes menimo, da je vzbur
jenje, ki nastane v centr. živè. sist. pod vplivom senzoriènih,
endokrinoloških... dejavnikov. So ustvarjanje pogojev za uravna
vanje homeostaze. Vzbudi se želja po dejanju, ki bo potešilo
potrebo. Sekundarni nagoni se razvijejo z uèenjem; so socializir
ani nagoni po ohranitvi.
Pri motnjah potrebe spanja loèimo veè motenj. Hipersomija je
pojav pretiranega spanja izven normalnega ritma spanje - budnost.
Lahko je kontinuirana hipersomija - letardija (infekcijske bolez
ni - encefalitis), pri kateri je poškodovano možgansko deblo ali
pa je posledica psihogenih dejavnikov. Lahko je narkoleptièno
stanje, esencialna narkolepsija (vzrok neznan, bolnik nenadoma
zaèuti potrebo po spanju in zaspi), katapleksija (nenadna izguba
zavesti oz. mišiènega tousa, obièajno ob prijetnem obèutju),
piknolepsija (kratek napad motene zavesti pred puberteto; poble
di, se zastrmi...). Premajhna speènost se imenuje insomnija.
Lahko se kaže v veè oblikah. Je spremljevalec raznih telesnih in
duševnih motenj, bolezni, zastrupitev... Pri otrocih nastopa
noèni strah - pavo nokturnus. Prisotna je pri psihozah, pljuènih
bolnikih... Zdraviti je treba osnovno motnjo.
Hranjenje je v osnovi nagonska funkcija. Daje nam tudi obèutek
varnosti. Zaradi tega lahko pride do konflikta 9podobno kot pri
spolnem nagonu). Anoreksija nevroza je patološko odklanjanje
hrane. Sreèamo jo predvsem pri odrašèajoèih dekletih. Ta je lahko
svojevrsten protest proti staršem. Lahko je tudi posledica psiho
patoloških stanj; goboko depresivni, shizofreniki, manièni bol
niki. Bulimija je obratno od anoreksije; èlovek se naje do bru
hanja. Pretirana ješènost (fagomanija) in pretirana žeja (dipso
manija) sta lahko posledica anksiolitiènega delovanja hrane
(blaži anksioznost), endokrinih motenj, oligofrenije (subnormal
nosti). Pika ali sraka je uživanje nenavadnih snovi (omet, košèki
premoga), predvsem pri otrocih in noseènicah; koprofagija
(uživanje blata, ki je pri otrocih normalno, pojavlja se tudi pri
oligofrenih - imbicilih in idiotih, hudo dementnih bolnikih).
Odvajanje je fiziološki proces, ki pa ima tudi simbolièni pomen.
Enkopreza je nekontrolirano odvajanje blata. Enureza je ponovno
odvajanje urina v hlaèe. Èe ni org. vzrokov, gre verjetno za
psihiène; lahko so nevrotièni znaki. Najbolje je, da ne izvajamo
pretirane prisile.
Hipobuliènost oz. abuliènost sta motnji hotenja. Kažeta se v
psihomotoriki. Hotenje je moteno, kadar so motene tudi druge
duševne funkcije (mišljenje, èustvovanje, zaznavanje); so sekun
darne motnje. Èe je hotena dejavnost znižana do skrajnosti,



govorimo o stuporju; pacient se ne hrani, ne govori, ne reagira
na dražljaje in je v konèni fazi negiben. Shizofrenski stupor ali
katatonski je verjetno posledica motenj mišljenja, zaznavanja.
Organski stupor je posledica nekaterih možganskih obolenj (lupus,
encefalitis). Depresivni oz. melanholièni stupor je pojav, da
zaradi depresije preneha vsa dejavnost. Stupor je lahko pogojen
tudi emocionalno; je posledica hudega pretresa, ki smo ga
doživeli. Drugi pol motenj hotenja je, da je motorike vse veè.
Hiperkinezija je zaposlitvena sla; bolnik ne more prenehati z
delom. Nastopa pri èustveni vzburjenosti, navadno pri maniji. Sla
po gibanju je kinezija, pri kateri dela pacient nesmotrne gibe.
Najdemo jo pri katatonski shizofreniji. Bizarnost ali manire so
izvajanje neke dejavnosti na poseben naèin, ki izpade ponarejeno,
nenaravno. So posledica motenj v emocionalni, miselni ali zaznav
ni sferi. Lahko se izražajo v pisavi, oblaèenju, frizuri. Stereo
tipija je pojav, da pacient ponavlja ene in iste kretnje ali
misli. Avtomatija na ukaz (avtomatska poslušnost) je slepo ubo
ganje ukazov. Negativizem je slepo neuboganje ukazov. Aktivni
negativizem je izvajanje nasprotnih dejanj. Fleksibilitas cerea -
katalepsija (vošèena upogljivost) se veèkrat pojavlja pri stupo
roznih bolnikih. Bolnika lahko po mili volji modeliramo.

Motnje motorike so delno psihièno, delno nevrološko pogojene. Tik
je nehotna kretnja, ob zadrževanju pomeni to še veèjo napetost.
Nastopa pri aksioznih, so izraz napetosti, lahko so tudi
nevrološko pogojeni. Spastièni tortikulus je trd vrat, ki je
lahko tudi psihogeno pogojen. Grafospazem je krè v mišicah, s
katerimi pišem. Tresenje oz. tremor je prav tako lahko psihogen.
Ohromitve so pareze (delne) in paralize (popolne). Lahko so
psihogeno sprožene pri bolnikih s konverzivno nevrozo (vèasih:
histerija), kadar so psihièno pogojene, govorimo o psevdoparezah.
Tudi motnje govora so lahko tako nevrološko kot psihièno pogo
jene. Take motnje so sigmatizem (narobe s), roticizem (narobe r),
parasigmatizem (s=š), pararoticizem (r=l), jecljavost. Afazija je
nesposobnost izražati, povedati neko stvar; kadar so psihièno
pogojene, govorimo o mutacizmu - psihièni nemosti (nastopi lahko
pri shizofreniji).

Skupek simptomov imenujemo sindrom. Tudi ti se lahko združujejo.
To združevanje je diagnostièno pomagalo (etiopatogeneza - razvoj
bolezni). Sindromi pripomorejo k sklepanju na etiologijo bolezni.
Organski sindrom so vse duševne motnje, ki nastanejo zaradi
stanj, ki prizadanejo centr. živè. Akutni organski psihosindrom
naenkrat nastane in mine. Akutni eksogeni reakcijski tip (Bonhef
er) so akutne psihiène spremembe, ki spremljajo org. dogajanje.
Psihopatološka slika ni enotna; en tip bolezni lahko sproži veè
tipov org. sindr. in en org. sindrom se lahko pojavlja pri veè
vrstah bolezni. Simptomatika so razne motnje zavesti (kvalita
tivne in kvantitativne). Posebna vrsta organskega psihosindroma
je Korzakovljev sindrom; slaba zapomnljivost, žive
konfabulacije... Kronièni org. psihosindr. (amnestièni) so trajne
psihiène posledice trajnih spr. v centr. živè. Zaène se z psevdo
nevrasteniènim sindromom; utrudljivost, nerazpoloženost. Konèa se
z globalno demenco. Pride do možganske atrofije. Razlogi so lahko
razlièni: senilna demenca, arterioskleroza, kardiovaskularne
motnje, vnetja možganovine, zastrupitve, metaboliène motnje,
degenerativna stanja, epilepsije, poškodbe... Gre za osiromašanje
duševnih funkcij: spomina, èustvovanja, mišljenja. Tej sliki se
lahko pridružijo tudi druge primesi: manièno, depresivna,para
noidna stanja, halucinacije...



Manièni sindrom združuje evforijo, psihomotorièno agitiranost in
vrvežavost. Lahko se javlja pri bipolarni motnji ali org. sindro
mih.
Depresivni sindrom se pojavlja pri razliènih obolenjih.
Pri paranoidnem sindromu se združujejo blodnje.
Katatonski sindrom poteka s stuporjem ali hiperkinezami v okviru
shizofrenije.
Hipohondrièni sindrom je muèenje z neutemeljenimi boolezenskimi
bojaznimi.

Pri duševnih boleznih si razloge razlagamo na veè naèinov. Èlovek
je biopsihosocialna celota. V njem obstaja preddispozicija, na
katero vpliva okolje in lahko nastane bolezen. Pri etiologiji
velikokrat grešimo. Govorimo raje o riziènih faktorjih za bole
zen. Veè ko jih je, verjetnejša je bolezen pri posamezniku.
Faktorje delimo na notranje (endogene, prirojene) in zunanja.
Notranji so konstitucija, ki jo sestavljajo pretežno dedni fak
torji, pa tudi faktorji ogrganskih vplivov (ima osnove v genotipu
in zgodnjih pre- in neonatalnih vplivih). Vanjo ne spadajo uèenje
in izkušnje. Geni so pomembni pri shizofreniji, bipolarni motnji
(manièna depresija), genuini epilepsiji, hartingtonovi horei. Te
bolezni imenujemo endogene motnje. Dejavniki okolja delujejo na
konstitucijo. To so fizikalni dejavniki (meteorski, fizièni),
kemièni vplivi (zastrupitve: notranje, zunanje), biološki agensi
(paraziti, bakterije, virusi), pretoène motnje (arterioskleroze,
višji pritisk), hormonske motnje, prehrana (avitaminoze), degen
erativni procesi v možganih). Pomembni so tudi socialni faktorji
okolja: pomembni dogodki v življenju, sociokulturni dejavniki.
Klasifikacija je osnova vsake znanosti. 1896 Kraeppelin 1. zaène
s klasifikacijskimi poskusi; loèi manièno depresijo od shizofre
nije. Danes delimo motnje na organske, endogene in psihoreaktivne
duševne motnje. Organske imajo ugotovljeno psihofiziološko osno
vo. Endogene duševne bolezni imajo za najpomembnejši faktor
dednost. Psihoreaktivne motnje so moèneje vezane na faktor okol
ja. So reakcije na nek dogodek, ki so trenutne, osebnostne
motnje, ki dalj trajajo (skozi vse življenje).

Preiskava duševno abnormne osebe mora biti sistematièna. Glavni
instrument je pogovor. Amneza sestoji iz osebnih podatkov, aktu
alnih pritožb (vidi ali ne vidi težav), rodbinske anamneze
(genetska, socialna), medisinske anamneze (noseènost, porod,
donošenost, psihomotorièni razvoj, dojenje, poškodbe in bolezni
po porodu, otroške psihiène težave), šolska in poklicna anamneza,
zakonska anamneza, slabe navade, prejšnje dševne motnje, sedanja
duševna motnja. Èe pacient ne da zanesljive anamneze, vzamemo
heteroanamnezo iz njegovega okolja.
Opišemo psihièni status: funkcije (zaznavne, èustva, misli, zav
est, orientiranost, spomin, pozornost), ocenimo inteligentnostno
stanje, izgled, uvidevnost do psihiènih motenj. Sledijo lahko
medicinske preiskave.

Specialna patologija

Etiološki faktorji org. motenj so infektivni, fizikalni, kemièni,
notranje intoksikacije, poškodbe, žilna obolenja, metaboliène
motnje, hormonske motnje, stanje prehrane, vitaminske
zasièenosti, dehidracija, Rh inkompatibilnost, epilepsija... Pri
akutnih org. psihiènih motnjah prevladujejo motnje zavesti;
minejo brez posebnih posledic. Pri kroniènih motnjah gre za



okvaro centr. živèevja, ki ni popravljiva, najhujša stopnja je
demenca. Prikljuèene so lahko razliène psihopatološke slike.
Anatomska podlaga za org. motnje je pešanje možganov; možganska
atrofija.
Senilna demenca je degenerativna bolezen; nastopa s staranjem,
krèi se možgansko tkivo - propadajo živè. cel. in nadomešèajo jih
druge. Je pogost pojav. Vzroki zanjo so kongenitalni (prirojeni),
sumimo tudi slow-viruse, pešanje holinergiènega sistema
(prenašanje acetilholina). Znaki so poèasno pojeanje psihiènih
funkcij v smislu kroniènega org. psihosindr. Prikljuèene so mu
lahko slike v obliki akutnega org. psihosindr.: depresivna,
manièna, blodnjava, halucinogena stanja. Terapije zanjo ne pozna
mo, prav tako ne preventivnih faktorjev. Èe to stanje nastopi
pred 65 letom, govorimo o presenilni demenci; alzheimerjevi
demenci (pickovi ali jacob - kreutzfeldovi; glede na mesto de
mence).
Arteriosklerozna demenca ima vzroke v procesu na krvnih žilah,
zaradi katerega pride do slabšega pretoka krvi v možgane. Celice
odmirajo, nadomešèa jih vezivno tkivo. Prihaja do nevrološke
simptomatike; kap, epilepsije, parkinsonova bolezen, glavoboli,
vrtoglavice... To jo loèi od senilne demence. Multiinfarktna
demenca je demenca, ki nastopi po veè kapeh. Pacient z arterios
klerotièno demenco ima uvid v svoje stanje, sicer je
psihopatološka simptomatika enaka kot pri senilni demenci.
Rizièni faktorji za arteriosklerozo so slaba prehrana (preveè
beljakovin, mašèob), debelost, zvišan pritisk, kajenje, stres,
alkohol, sladkorna bolezen... Preventiva je mogoèa: skrb za
zdravo življenje, zdravljenje obolenj.
Huntingtonova chorea je hereditarna degenerativna bolezen. Gre za
okvare v sekundarnih gibalnih centrih. Iz neznanih razlogov prije
pri ljudeh med 35 in 55 letom do možganske atrofije. Pride do
psihiatriène (progredientna demenca s horeatiènimi kretnjami -
nehotni vzgibi s proksimatiènimi deli okonèin) in nevrološke
simptomatike. Je kronièni progredientno obolenje, ki se zaène s
psevdonevrasteniènimi znaki. Lahko gre za preprosto demenco ali
pa tudi vložke. Bolezen traja 10 do 15 let in se konèa s smrtjo.
Vzgibke blažimo z zdravili. Bolezen je dedna (50%otrok).
Infektivni org. sindromi so posledica infekcij; encefalitisi.
Lahko so hujše ali blažje oblike. Lahko pride do akutnih ali
kroniènih psihoorg. sindr. Pri meningoencefalitisu (nastane
zaradi sifilisa) gre za vnetje možganov in njihove ovojnice.
Poteka skozi stadije; v 3. bakterija napade možgane in njihove
ovojnice. Sifilis lahko zdravimi, èe ne pride do progresivne
paralize. Stanje se lahko izboljša tudi z okužbo z malarijo.
Danes sifilis zdravimo s penicilinom. Tudi progresivni paralizi
se lahko pridružijo druge slike.
Pri težkih možganskih poškodbah se lahko razvijejo zelo hude
demence, ki nastanejo trenutno. Lahko so trajne. Prav tako pri
intoksikacijah, avitaminozah, izèrpanosti, bolezni ledvic ali
jeter, stanj po operacijah (izguba krvi in tekoèine, stres...).

Kot shizofrenijo opisujemo veè bolezni, ki ne spadajo nujno
skupaj. Kraepelin 1896 prvi opiše 2 veliki psihozi: dementio
praecox (shizofrenijo) in manièno depresijo (bipolarna motnja).
Uèi, da dementia peaecox nastane brez kakršnekoli povezave z
zunanjimi faktorji in privede (kot on misli) do demence. Pride do
svojevrstnega razrušenja med psihiènimi funkcijami; pride do
psihiènega kaosa, saj vsaka psihièna funkcija deluje brez pove
zave z ostalimi. 1911 pojavi Bleuler, ki bolezen imenuje shizo



frenija (duševna razcepljenost). Opiše njene osnovne in akcesorne
(stranske) znake. Osnovne najdemo pri vsakem bolniku: motnje v
miselnem procesu, motnja volje in depersonalizacija, avtizem,
motnja èustvovanja (paratimija, èustvena otopelost). Akcesorni
znaki niso nujni, so izraz reaktivne formacije pri bolniku:
blodnje, halucinacije, katatonski znaki.
Shizofrenija se lahko zaène v nekaj dnevih ali pa zelo poèasi -
plazeèe. Bolnik se najprej umakne vase, izgubi prijatelje, stike
s svetom, voljo... Prvi znaki so motnje mišljenja (formalne).
Pacient jih lahko skuša interpretirati. Drugi znaki so motnje
èustvovanja; nenavadno reagiranje na dogodke v okolici, èustvena
otopelost. Naslednje motnje so motnje volje. Vse te motnje so
negativni znaki psihoze. Zaradi njih postaja bolnik vse bolj
delovno nesposoben. Pojavljajo se lahko razliène halucinacije
(sluène - lastne misli, pogovori o bolniku v 3. os.). Pride lahko
do katatonskih znakov. Zavest, orientacija in spominske funkcije
pri shizofreniji niso motene.
Loèimo veè vrst shizofrenije. Simplex shizofrenija je simptomati
ka pretežno na èustvenem podroèju. Hebefrenija je mešana simpto
matika, ki se pojavi že koncem otroštva. paranoidna shizofrenija
nastane v poznejšem obdobju, zanjo so znaèilne blodnje in haluci
nacije. Katatonija je shizofrenija, pri kateri so v ospredju
negativizem, stupor, agitacije... Postshizofrenska depresija je
depresija po odhodu iz bolnice; lahko je povzroèena z boleznijo,
reaktivno ali medikamentozno pogojena. Shizoafektivna psihoza je
mešanica psihopatoloških doživetij, pri kateri se mešajo znaki
shizofrenije in bipolarne motnje. Ne prištevamo je ne k enim ne k
drugim.
Potek shizofrenije lahko razdelimo na tretine; hudo, zmerno in
blago. 10 - 15% primerov poteka fazièno: bolnik zboli v doloèenem
èasu, nastopa obdobje, ko ni znakov bolezni. 40 - 50% bolnikov
ima srednje težak potek bolezni. Izražena je blažja negativna
simptomatika in psihotièna stanja. 35 - 40% bolnikov ima stalno
negativno simptomatiko in psihotièna stanja.
S terapijo bolezni ne moremo ozdraviti, lahko pa bistveno vpliva
mo na njen potek. Pri faziènih bolnikih lahko z zdravili
skrajšujemo faze in prepreèujemo recidive bolezni. Pri blagokro
niènih oblikah lahko s terapijo bistveno zmanjšamo intenzivnost
bolezni. Prav tako pri katastrofalnih oblikah. Pri zdravljenju
uporabljamo tudi socioterapevtske in psihoterapevtske ukrepe.
Ocenjujemo, da je v populaciji 0.2 - 0.8% shizofrenih bolnikov. V
Sloveniji naj bi jih bilo 6000. Hospitaliziranih je cca. 1/3
bolnikov. Razmerje med moškimi in ženskami je 1:1, pri moških se
zaène prej in njen izid je hujši. Pojavlja se po vsem svetu,
ponekod pogosteje kot drugod.
Nekateri trde, da je shizofrenija posledica nekega patološkega
fiziološkega dejvnika. Po psihološkem modelu naj bi bila globlje
nevrotièno stanje. Danes je uveljavljeno mnenje, da gre pri njej
za multifaktorialne vplive. Zdi se, da je najpomembnejša
genetièna osnova. Pri mnogih shizofrenih bolnikih najdemo
možgansko atrofijo. Možno, da je shizofrenija tudi posledica
patološkega nevrotransmiterja, pretirane dejavnosti nekega siste
ma (dopamin...) Veè bolnikov se rodi v zimskih in zgodnjih pom
ladnih mesecih; možno, da je shizofrenija posledica infekcije. Na
njen nastanek lahko vpliva tudi poškodba pred ali med porodom.

Afektivne motnje so motnje, ki se navadno pojavljajo ciklièno.
Kadar se pojavljajo kronièno, se izmenjujejo depresivna in
manièna stanja. So med najpogostejšimi boleznimi.
Bipolarna motnja ima depresivni in manièni pol. Depresivna motnja



je motnja, pri kateri se pojavljajo samo depresivne faze. Genet
sko se razlikuje od bipolarne. Lahko se pojavljajo samo manièna
stanja; tudi v tem primeru govorimo o bipolarni motnji. Distimija
je kronièna depresivna motnja. Ciklotimija je kronièna bipolrna
motnja.
Depresivna motnja se pojavlja pri 3-6% populacije. Razmerje je
2:1 v korist žensk. Možno, da je te motnje še veè; 20%. Obstaja
možnost, da ima pacient v celem življenju samo eno fazo. Bipolar
na motnja je manj pogosta; 0.4-0.8%. Razmerje med spoloma je 1:1.
Depresivna motnja se zaène v poznih 20-ih letih, bipolarna v
zgodnjih. Pri depresivni motnji so na zaèetku prisotni provocira
joèi zunanji dogodki (reaktivno stanje), pri bipolarni motnji
(vsaj zdi se, da) ne. Dednost je bolj izražena pri bipolarni
motnji. Poznamo antidepresive, ki delujejo proti depresijam.
Zvišujejo raven nevrotransmiterjev; biogenih aminov. Ljudje, ki
imajo depresijo, so bolj biološko voulnerabilni; pogosteje in
burneje reagirajo na zunaje okolišèine. Depresija je stanje
žalosti. Pri globokih depresijah je anhedonija stanje, ko se
bolnik ne more nièesar veè veseliti, vse mu je èrno, brezizhodno.
Pacient izgubi interes za vsako delo ali opravilo. Skoraj vedno
odpove apetit in bolnik hujša, redkeje pa je apetit pojaèan.
Pojavijo se motnje spanja; pacient se zbuja ali (redkeje) preko
merno spi. Pride lahko do telesnih znakov: prebava, pulz, pri
tisk... Larvirana ali maskirana depresija se kaže skozi
nerazložljive telesne simptome (nimajo telesnega vzroka). Ank
sioznost je spremljevalec vsake depresije, lahko pride do agita
cije. Lahko pride tudi do popolne blokade - stuporja. Mišljenje
je zavrto, asociacije revne, pride lahko do mutacizma. Lahko se
razvije tudi psihoza; blodnje ekonomskega propada... Nastane pri
cca. 1/3 depresivnih faz. 15% ljudi z depresivno ali bipolarno
motnjo naredi tekom življenja samomor. Depresivna faza traja
povpreèno 3-6 mesecev (èe je ne zdravimo). Kadar depresija traja
daljši èas (veè kot 2 leti), govotimo o kronièni depresiji.
Depresija se lahko pojavlja v vseh obdobjih življenja. Otroci so
begavi, neuspešni v šoli, nagnjeni k drogam. Za manijo je
znaèilen trias: evforija, vrvežavo mišljenje, motorièna agitira
nost. Pri hipomaniji je pacient še zmožen dela. Pri floridni ga
ne moremo veè zadrževati; veliko govori, dobro se poèuti (lahko
preide v jezavo komponento), ves èas nekaj poène, postane sek
sualno zahteven, nadleguje ljudi, nagnjen je k drogam, se diskre
ditira. Manièna faza se 1. zaène v zgodnjih 20-ih letih. Lahko
tudi šele po 50. letu. Traja cca. 3-6 mesecev. Ko mine, je pa
cient popolnoma urejen.
Trajne afektivne motnje so ciklotimija in distimija. Pri cikloti
miji gre za stalno nihanje razpoloženja od blage depresije do
blage manije. Verjetno je v genetski povezavi z bipolarno motnjo;
je mini bipolarna motnja. Pacienti so nagnjeni k drogam. Za
ciklotomika proglasimo nekoga, ki ima vsaj 2 leti nepretgano
nihanje. To je lahko tudi že otrok. Distimija (depresivna nevro
za) je veè ali manj trajno (vsaj 2 leti) blago depresivno razpo
loženje; pacienti se hitro zjoèejo, vse jim je slabo, se
jezijo... Lahko zaidejo v droge. Distimijo najdemo tudi že pri
otrocih.
S terapijo teh bolezni ne moremo pozdraviti, lahko pa prepeèimo
ponavljanje faz ali pa jih blažimo. Lahko uporabljamo psihotera
pijo, ki pa ni vedno priporoèljiva; v poštev pride, ko bolnik
pride iz depresivne faze. Prav tako je s socioterapijo. Kombini
rati moramo biološki, psihološki in sociološki pristop.

Med endogene motnje (psihoze) prištevamo tudi druge motnje, ki



jih ne znamo uvrstiti: paranoja, parafrenija, inducirana psihoza.
Imenujemo jih tudi neshizofrenske psihoze. Pri njih ni primarnih
znakov shizofrenije.
Paranoja je kronièna bolezen, ki nastane v odrasli dobi. Pri njej
nastopajo blodnje, ni halucinacij. So na meji verjetnosti. Para
noiki se veèkrat tožijo po sodišèih.
Parafrenija je psihoza med paranojo in shizofrenija. Prisotne so
blodnje in halucinacije, ni primarnih znakov shizofrenije. Zaène
se v poznih letih življenja.
Inducirana psihoza je pojav, da psihotièna oseba v resniènost
svojih blodnih konstruktov preprièa zdravega èloveka v svoji
okolici. Induktor in inducirani navadno živita skupaj, loèena od
ostalega sveta, inducirani je na nek naèin odvisen od induktorja
in obièajno intelektualnoi nižji. Govorimo o norosi v dvoje.
Inducirana psihoza hitro mine, ko se stik med induciranim in
induktorjem prekine. Možno je tudi, da je induciranec (sploh pri
sorodnikih) prav tako psihotièen.

Nevroze, s stresom pogojene motnje in somatoforne motnje so
verjetno bolj reaktivna dogajanja; endogeni dejavniki verjetneje
nimajo glavne vloge.
Vsak èlovek je veè ali manj nevrotièen. Nevroza je vsesplošno
dogajanje, ni pa vsaka nevroza manifestacija bolezni. O nevrozi
prvi govori Cullen že pred 200 leti kot o živènih obolenjih brez
organskega substrata, ki niso psihoze. Danes pravimo, da je
nevroza psihogena nepsihotièna motnaja v predelavi doživetij; s
simptomi spremenjenega doživljanja in vedenja. Gre za telesno in
duševno neugodje, ki nima psihotiènega karakterja. Ozadje nev
rotiènega dogajanja je vedno konflikt, ki pa ni nujno zaveden.
Vire za nastanek nevrotiènih motenj je treba iskati v razvoju
èlovekove osebnosti. Otrok, ko se rodi, naleti na svojo okolico.
V zvezi s preranjevanjem doživlja kup emocij. Vzorec reagiranja
na zunanje okolje otrok prenese v odraslo dobo (psihoanalitièna
teorija); frustracije se fiksirajo in gredo v podzavest. Po teh
teorijah je najboljša preventiva dobra vzgoja. Veliko ljudi v
populaciji kaže takšne ali drugaène znake nevroze. Nevroza je
bolezen, kadar je ogroženo zdravje ali življenje; huda motnja veè
kot 5 let. Stanje je lahko intermitentno; fazièno, obèasno brez
progredience. Pri malignih psihozah gre za progredientno stanje -
je invalidno stanje stalne osebnostne spremenjenosti. Pride do
psihosomatskih obolenj, drog, resne suicidalnosti. Loèimo nas
lednje oblike nevrotiènih reakcij: nevrastenièni, histerièni,
anksiozni sindrom, fobije, prisilna, shizoidna, depresivna nevro
za. V novi klasifikaciji spada shizoidna nevroza k shizofreniji,
depresivna k afektivnim motnjam. Fobièno anksiozna motnja je
mešanje tesnobnosti brez zunanjega objekta in fobije pred zunan
jim objektom. Lahko doseže panièno stanje. Znotraj anksiozno
fobiène motnje loèimo agorafobijo (pred prostorom), socialne
fobije (pred doloèeno socialno situacijo) in sprecifiène fobije.
Obsesivno kompulzivna motnja so obsesivne misli in kompulzivna
dejanja.
Tudi reakcije ne hud stres in prilagoditvene reakcije lahko
dosežejo bolezensko stopnjo. Akutna stresna reakcija je prehodno
psihièno stanje z menjajoèo sliko agitacije, vèasih tudi motnjo
zavesti. Posttravmatska stresna motnja je proizvajanje nevrotiène
slike po stresnem dogodku, ki lahko traja od nekaj tednov do tudi
nekaj let (rentne tendence - želja po iztrženju èim veèje odškod
nine). Pojavi se depresija, anksioznost, pasivnost, obupavanje,
nesposobnost za delo. Disociativna motnja (histeija - konverzivna
motnja) poteka dramatièno; na podroèju motorike, senzitivnem in



senzoriènem podroèju. Nastopa tremor, pareze in paralize. Pride
lahko do psihogene gluhote, slepote, zoži se vidno polje. Nasto
pajo glavoboli, hipertenzije, obèutki boleèine. Prihaja do stanj
motene zavesti (konverzivnih).
Somatoforne motnje so cela vrsta telesnih težav brez telesne
podlage; utrip,pritisk, prebava, izloèanje, dihanje, boleèine,
dismenoreja (motnje v menstrualnem ciklu), požiranje... Nevraste
nija je stanje izèrpanosti, razdražljivosti brez posebnega
vzroka.

Izraz osebnostne motnje nam sicer pove le, da je s èlovekom nekaj
narobe. Uporabljajo se tudi izrazi osebnostna iztirjenost ali
psihopatija, sociopatija, karakterna nevroza, disocialna oseb
nost.
Osebnostna motnja je stanje, ki ni psihoza. Prisotna je pri 5%
ljudi. Naèelno so ti ljudje duševno zdravi (odgovarajo za svoja
dejanja). Njihov nastanek si predstavljamo tako, da zgodnja
frustracija trajno vpliva na naèin reagiranja. Skoraj vse te
ljudi starši zanemarjajo ali so separirani od njih. Veèkrat so
tudi starši osebnostno moteni. Veèjo vlogo imajo verjetno tudi
dednost, pretekle poškodbe. Freud trdi, da je kriv šibek supere
go, ki popušèa nagonskim impulzom. Osebnostno moten èlovek se
vede po principu zadovoljstva. Ni sposoben prenašati notranjih
pritiskov. Ne živi v skladu z družbenimi normami. Zadnja klasifi
kacija trdi, da gre pri osebnostnih motnjah za težko motnjo
vedenja in osebnosti brez org. podlge. Ljudje z njimi so socialno
moteèi.
Osebnostne motnje se zaènejo že v otroškem obdobju. Otroci so
nemirni, s slabo pozornostjo... Simptomi pri njih so podobni
otroški depresiji. Zaène se kriminogenost. V odraslem obdobju je
prisotna agresivnost, nagnjenje h kriminalu, lenoba, prostituci
ja...
Paranoidna osebnostna motnja so fanatiki in sumnièavi ljudje
(prevalentne ideje).
Shizoidna osebnostna motnja je strah pred socialnimi kontakti.
Èlovek živi sam v svojem svetu. Je odljuden. Èustva slabo izraža
ali jih ni sposoben.
Disocialna osebnostna motnja je posebno izražen socialni vidik
(sociopati, psihoati). Ne podrejajo se soc. normam, so
agresivni...
Emocionalno nestabilne osebnosti so nagnjene k impulzivnemu
ravnanju - eksplozivne osebnosti: impulzivni tip brez samokon
trole, border line osebnost (praznost, nestabilnost, avtodestruk
tivnost), histrionièna osebnost (glasni, teatralni, ekspresivni,
sugestibilni, egocentrièni), avoident osebnostna motnja (stalna
anksioznost, inferiornost, težave z druženjem), odvisnostna
osebnostna motnja (osebnostna odvisnost od drugih ljudi -
astenièna osebnostna motnja).
Pri vseh osebnostnih motnjah bolj trpi okolica, med tem ko pri
nevrozah posameznik.

Bolezni odvisnosti

Odvisnost je vtirjenje nekih navad, navezva na neko stvar, ki je
vsaj zaèasna odrešitev pred anksioznostjo, depresijo. Zvišamo
kvantiteto te navezave in zaidemo v slepo ulico. Tako lahko
delujejo razliène stvari: zdravila, hrana, hazardiranje, delo,
kemikalije...
Èe odvisnost povzroèa kemièna snov, govorimo o toksikomanijah.



Toksini, ki jih ljudje jemlejo, imajo psihotropno delovanje;
blažijo boleèino, anksioznost, depresijo, utrujenost, tesnobo.
Stvar se zaène z obèasnim uživanjem. Ko èlovek vidi uèinek, ga
želi ponavljati in substanca ž deluje toksièno; govorimo o zlora
bi substance. Snov se postopoma vkljuèi v metabolizem in za isti
uèinek je treba veèati dozo, po odtegnitvi pride do abstinenènih
znakov; psihièna odvisnost je prešla v fizièno, substanca se
jemlje le še za to, da se premaga abstinenène znake.
Snovi, ki povzroèajo zasvojenost (psihièno ali fizièno) so
analgetiki - sredstva proti boleèinam (delujejo evforizirajoèe:
morfinski iz opija, sintetièni, nemorfinski), hipnotiki - uspava
la (uspavajo in delujejo evforizirajoèe - barbiturati), sedativi
- pomirjevala (ansiolitièen uèinek), inebriansi - opojne sub
stance (alkohol, kloroform, eter, bencin, organska topila),
Psihostimulansi - poživila (pojaèajo zavest oz. budnost: amfeta
minske substance, kokain, kava, èaj, nikotin), halucinogeni
(povzroèajo halucinacije: preparati cannabisa - hašiš in marihua
na, LSD - lisergièna kislina, derivati iz rastline pejotl z
meskalinom, alkaloidi). Po nevroleptikih in antidepresivih ni
abstinenènih kriz.

Pri alkoholu govorimo o sindromu odvisnosti od olkohola (SOA).
Ocena v Sloveniji je, da imamo cca. 100 000 alkoholikov.
Pridružiti je treba še njihove družinske èlane. Alkohol so
uživlai že stari Kitajci, Egipèani, Asirci, Babilonci, Grki in
Rimljani. Razmerje je 6:1 v korist moških, pri ženskah je alkoho
lizem v porastu. WHO kot alkoholika oznaèuje osebo, ki z dolgo
trajnim in èezmernim uživanjem alkohola postane psihièno in
fizièno odvisna in se pri njej razvijejo telesni, duševni in
socialni znaki alkoholizma. Mejno toèko je težko doloèiti.
Pomembno je družbeno okolje, v katerem nastane alkoholizem
(družba spodbuja uporabo alkohola). Alkoholizem lahko razumemo
psihološko: alkohol deluje anksiolitièno, antidepresivno... Je
torej posledica neke predhodne duševne spremembe; govorimo o
sekundarnem alkoholizmu (z alkoholom se zdravijo duševni vzroki).
Zdi se, da je alkoholizem dedno pogojen; alkoholikom manjkajo
encimi, katerih stanje se z uživanjem alkohola popravi. Jelinek
deli alkoholike na alfa, beta, gama in delta alkoholike. Pri alfa
alkoholikih ne pride do pomembnejših telesnih in duševnih posled
ic, obèasno blažijo svoje težave. Beta alkoholiki prekomerno
pijejo predvsem zaradi družbenih navad. Kmalu pride do razvade in
telesnih ter duševnih posledic. Gama alkoholik izgubi kontrolo
nad popito pijaèo. Delta alkoholiki imajo vse znake telesne,
duševne in socialne odvisnosti, abstinenène krize in so nesposob
ni abstinirati.
Pri nastanku alkoholizma gre najprej za željo po alkoholni omami
(simptomatièna faza), ki prinese olajšanje. Pomemben je trenutek,
ko pride do amnezij za opito dejanje (palimpsesti); kritièna faza
bolezni (izguba kontrole nad popito pijaèo). Nato pride do
kroniène faze, ko bolnik ni sposoben abstinence, prihaja do
alkoholnih psihoz, zmanjša se toleranca za alkohol (posledica
org. spr. v centr. živè.).
Telesne posledice so pri alkoholizmu pogoste. Smrtnost in obolev
nost za raznimi boleznimi pri alkoholikih je pomembno višja kot
pri ostali populaciji. Te bolezni so gastritis (vnetje želodène
sluznice), rana na želodcu in dvanajstniku, pešanje jetrnih celic
(nadomešèanje z vezivnii) - jetrna ciroza (sledi smrt), krotice
na požiralniku (razširjene žile, zaradi katerih lahko pride do
izkrvavitve), srène težave, pankreatitis (vnetje trebušne sli
navke), polinevropatije, obolenjahrbtenjaèe, centr. živè



Pri alkoholizmu se pojavlja tudi veè nesreè pri delu, prometnih
nesreè, samomorov, odsotnosti z dela, invalidskih upokojitev.
Pride lahko tudi do duševnih motenj. Pod vplivom alkohola po
pustijo zavore, postanemo lahko veseli ali agresivni, zgovorni
ali vsiljivi... (akutni alkoholni opoj). Pri 4 promilih alkohola
v krvi smo v smrtni nevarnosti, pri 5 umremo. Patološki alkoholni
opoj je pojav, da pacient ne kaže znakov opitosti (lahko že
majhna kolièina alkohola). Pride do zamraèenosti, prisotna mora
biti že predhodna možganska okvara. Lahko pride do halucinacij,
iluzij.... Težko ga loèimo od akutnega alkoholnega opoja (pri
katerm je kazenska odgovornost). Dipsomanija (pivci na kvatre) je
pojav, da ljudje èutijo potrebo po alkoholusamo ob doloèenih
obdobjih. Delirium tremens (pijanski bledež) je delirantno
stanje, pri katerem se bolnik trese. Do njega pride pri 10%
alkoholikov pri prisilno abstinenci. Za njim zbolijo predvsem
dolgoletni pivci žganih pijaè ali zelo mladi ljudje. Verjetno gre
za okvaro jetrne funkcije. Vèasih se zaène z epileptiènim napadom
ali pa s slabim obèutkom, nespeènostjo, nelagodnostjo. Stanje
traja nekaj dni, nato se pojavi skaljena zavest, in z njo haluci
nacije ter iluzije. Pride do zaposlitvenega nemira (dela se, da
opravlja dela). Tako stanje traja cca. 2-5 dni (èe ga ne zdravi
mo). V tem èasu umre cca. 10% delirantov. Konèa se s kritiènim
spancem. Za èas delirija ostaja vsaj delna amnezija. Z zdravljen
jem znamo dlirij pomembno skrajšati. Alkoholni delirij se lahko
ponovi. Alkoholna halucinoza nima prisotnih motenj zavesti in
izgube orientacije. Pojavljajo se slušne halucinacije; zmerjanje
in grožnje. Bolnika je izredno strah, vèasih pride do samomora.
Treba ga je hospitalizirati tudi brez njegove privoitve. Alkohol
na halucinoza lahko traja tudi do 6 mes. Èe kljub zdravljenju ne
mine, gre morda za shizofrenijo. Alkoholna ljubosumnostna blodn
javost (alkoholna paranoja) je pojav, da projiciramo krivdo za
impotenco v partnerja in produciramo s tem povezane ljubosum
nostne blodnje. Stanje traja veè let z obèasnimi izboljšanji v
primeru abstinence. Korzakovljeva psihoza pri alkoholiku je
stanje, ki pomeni redukcijo psihiènega življenj; motnja za
pomnljivosti, spominska funkcija deluje, obilne so konfabulacije
(izmišljene vsebine). Nastane lahko po prebolelem deliriju. Vsa
psihotièna stanja sicer nastopajo pri cca. 10% alkoholikov, ki
imajo za to verjetno dednostno zasovo.Trajna psihièna posledica
uživanja alkohola je kronièni organski psihosindrom: motnje
spomina, orientacije, mišljenja, èustvovanja, alkoholna demenca.
Nastopi lahko pri vseh alkoholikih. Alkoholna epilepsija je
pojav, da pri hudem pitju pride do epileptiènih napadov, ki z
abstinenco popolnoma izginejo. Razlagamo si jih tako, da imajo ti
alkoholiki latentna epileptogena žarišèa. V opitem stanju veliko
ljudi naredi samomor. Alkoholizem in samomor sta lahko posledica
istega vzroka.
V prvi fazi alkoholizma in alkoholnih psihoz dobi alkoholik pomoè
le pri zdravniku. V prvi fazi abstiniranja prav tako. Pri vzpos
tavljanju trajne abstinence se alhko obrne tudi na druge institu
cije, v katerih se krepijo soc. èustva pri bolniku in vzpostavlja
trajna abstinenca. Pri kroniènih alkoholikih velja le popolna
abstinenca, ne zmerno pitje. Zdravil za alkoholizem ni. Antabus
(tetidis) ob uživanju alkohola sproži slabost, znižanje
pritiska... Ta terapija temelji na strahu in deluje pri nekaterih
alkoholikih.

Opij in njegovi alkaloidi so osnova analgetikom. Opij pridobivamo
iz maka. Ima protiboleèinski uèinek. Poznali so ga že stari Grki.
V njem so alkaloidi, ki jih lahko izoliramo: morfij, kodein...



Heroin je preèšèen in predelan morfij in je 5* bolj uèinkovit od
njega. Moèno umirja boleèine in povzroèa evforijo. Že po nekaj
dozah pride do navajenosti. Po moèi zasvojenosti si sledijo
surovi opij, kodein, morfin in heroin. Poznamo tudi sintetiène
nadomestke alkaloidov: metadon, heptanon, dolantin. Opij kadijo,
jedo, vbrizgavajo. Heroin je bel prašek, ki se ga njuha, vbrizga
va (flash - nenaden obèutek psihiènega in fiziènega
zadovoljstva). Pri odvisnikih po zaužitju nastopi obèutek
blaženosti, ki traja cca. 6 ur po zaužitju. 8 - 14 ur po njem se
zaène abstinenèna kriza in trpljenje, ki zahteva novo dozo. Pri
abstinenèni krizi pride do potenja, nemira, širokih zenic, kurje
polti, trzljajev, boleèin, mrazenja, vroèine, zbeganosti, bruhan
ja, drisk... To je posledica vkljuèitve sreestva v metabolizem.
Pride lahko tudi do delirija, epileptiènih napadov, psihoz... Vrh
krize pride 38-40 ur po zaužitju doze. v tem èasu lahko narkoman
umre. Èe krize ne zdravimo, se po 7-10 dnevih pomiri in nastopi
abstinenca, ki jo bolnik prekrši. Pri hudi abstinenèni krizi damo
pacientu injekcijo morfina oz. heptanona. To dozo zmanjšujemo.
Dajemo mu pomirjevala, uspavala, zdravila proti epilepsiji,
nadomešèamo vodo in elektrolite.
Nemorfinski analgetiki se uporabljajo za uspavanje ali lajšanje
boleèin.

Barbiturati delujejo evforizirajoèe in èlovek se lahko nanje
naadi ter mora zveèevati dozo. Lahko imajo tudi škodljive telesne
posledice. Pride lahko do psihiène in fiziène odvisnosti, ki je
zelo podobna tisti pri opijatih.

Sedativi (tankvilizanti) so zdravila, ki pomirjajo, lahko pos
tanejo nadomestilo za em. toploto. Pride lahko do odvisnosti,
redko je fizièna.

Poživila poveèujejo budnost in (na videz) energetski nivo orga
nizma, ukinjajo apetit. Pride lahko do hude navajenosti. Mednje
spadajo nikotin, kofein, tein, amfetamini, extasy, kokain (evfo
rioja, samozavest, agresivnost, psihotièna stanja, kroniène
psihoze, telesni propad, viša se toleranca).

Halucinogeni povzroèajo halucinacije (psihozominetiki ali psi
hedeliki). Lahko so prijetne ali neprijetne. Pride lahko do
nepredvidljivih stanj.
Cannabis vsebuje kanabinol. Povzroèa mistièno - ekstatièno razpo
loženje, psihotièno stanje, poveèanje fantazije, depersonalizaci
jo... Lahko se kadi, žveèi, pije, vbrizgava... Nahaja se v smol
nati obliki (hašiš) in kot zdrobljeni llisti, korenine (marihua
na). Ne kaže telesne, lahko pa pride do psihiène odvisnosti.
Lahko nastanejo kroniène posledice; psihoze, ki so podobne shizo
freniji (pride lahko do demence).
V to skupino spadata tudi derivata pejotla meskalin in psihocibin
ter LSD (lisergièna kislina). LSD je sintetiziran. Povzroèa opoj
podoben meskalinskemu. Je substanca rez barve, vonja, okusa.
Hitro pride do zastrupitve; potenje, vrtoglavica, bruhanje,
panika, preganjavica. Je teratogen. Ne povzroèa abstinenènih
znakov.

Osebnost narkomanske populacije se menja. Danes droge jemljejo
mladi. Vèasih so jih jemali umetniki. Mladi jih verjetno jemljejo
iz svojevrstnega upora proti svetu starejših.

Terapija ima najprej medicinski del: detoksikacija oz. abstinen



ca. Sledi skrb za trajno abstinenco. To se dogaja v skupinah
izven zdravstva.


