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PRíSPEVKY Z PRAXE

INTOXIKACE S PORUCHOU VĚDOMÍ
PŘI KOUŘENÍ MARIHUANY
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Psychiatrická l éče bna, ordina ce AT, Brno,
MUDr. J . PejcW

ředitel:

Zneužívání konopí na jižní Moravě má svoji několika let ou tradici a to díky historickému pě stová ní a příznivým klimatickým podmínkám. V současné dob ě se
rychle rozšířílo . Zároveň se však posunula věková hranice začátku kouření marihuany - u dětí až k hranici 10 let.
Vlivem bezstarostné kampaně o neškodnosti kouření konopí v nedávné době,
jsou děti a mladiství pře svědčeni o jeho nezávadnosti či mínimálních nepříznivých
účincích . O to větší je pak jejich údiv, překvapělú i strach, když se setkají s projevy
zmatenosti, psychózy, či jsou přítomni náhle vzniklé poruše vědomí .
Účinky konopí pří jednorázovém kouřelú lze dělit na účinky:
A) Ps y

chi c k é

1. Veselá, euforická nálada;
2. letargie, pasivíta až apatie;
3. povrchní, fragmentované až inkoherentní myšlení se ztrátou zážitkové kontinuity;
4. poruchy soustředení a pozornosti;
5 . poruchy krátkodobé i dlouhodobé paměti ;
6 . poruchy vnímání - iluze, halucinace;
7. poruchy tělesného schématu;
8. nekritičnost k okamžitému jednání;
9. poruchy psychomotoriky - změny v mimice, gestikulaci, neklid .
Atypický průběh omámení:
1. Depresivní nálada, dysforie;
2. dráždivost, popudlivost, motorický neklid;
J
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3. úzkost, panika;
4. paranoidní obsahy myšlení ;
5. agresivní chování vůči sobě i okolí;
6 . dezorientace .
B) S o

mat i c k é

1. Tachykardie;
2. zvýšení TK;
3 . mydriáza;
4. hyperreflexie;
5 . parestezie;
6 . třes;
7. ataxie;
8. cephalea;
9. zvýšená chuť k jídlu;
10. žízeň;
U . ospalost, únava ;
12. nauzea, vomitus;
13 . studené akrální časti končetin .
Závažné poruchy vědomí jsou v literatuře ojediněle uváděny jen při kouření hašiše, event. kouření hašiše s přiměsí jiných drog.
V tomto sdělení chci upozornit na výskyt poruchy vědomí po prvním jednorázovém kouření marihuany.
Na podzim 1994 skupina 5 chlapců ve věku 12 až 16 let kouřila s polečně konopí
z dýmky, v témže roce získané z pozemku na jižní Moravě . 12-letý chlapec dobře somaticky vyvinutý (který kouřil tabákové cigarety také od 12 let), provedl několik
hlubokých vdechů z dýmky. Dostavila se rychle euforie, pocit šťěstí, blaha, radosti ,
který trval asi 1 1/2 hodiny. Poté cítil závrať, cephaleu, nauzeu, nemohl jít, měl tendenci k pádu. Závrať se st upňovala, začal cítit úzkost, rychle proto z místa srazu
odešel domů, kde doufal, že najde pomoc. Nejasně si již pamatuje krátkou cestu k
domu, před domem na chodníku upadl, na nic se od té chvile nepamatuje. Byl nalezen náhodně v 17.00 hodin a převezen vozem RZP na oddělení ARO .
Zde přijat v 17.30 hod . s dg: Soporózní stav - nejasné etiologie, podezření na
otravu neznámým jedem.
TK při přijetí 140/80, P UO/min. pravidelný, bledý, kontakt není vůbe c možno
navázat.
Th: forsírovaná diruéza, infuze s Intrenomem. Zvolna návrat k vědomí, v prů
běhu noci stabilizace TK i pulzu, ráno již lucidní, přetrvává cephalea. Přiznává k ouření marihuany z dýmky. Uzavřeno : otrava marihuanou.
Závěr

I když se v dostupné literatuře zatím nesetkáváme s údaji o závažných poruchách vědomí , chci upozornit, že zejména u dětí i po vykouření konopí naší provenience se mohou dostavit byť krátkodobé poruchy vědomí, které jsou jednoznačně v
přičinné souvislosti s kouřením konopí . O možném nebezpečí kouření konopí u dětí
nelze z tohoto pohledu vůbec pochybovat. Zpochybňování, a to jak krátkodobého
účinku, tak i důs ledků při pravidelném zneužívání, považuji za krátkozraké .
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