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Samotný alkohol i samotná marihuana s sebou přinášejí zdravotní rizika včetně 
nebezpečí závislosti. Kombinace těchto látek je však v některých směrech ještě pod
statně rizikovější, než každá z nich sama o sobě. V České republice se jedná o reálný 
a častý problém. Data z rozsáhlé studie ESPAD získaná v roce 1999 od 7588 ado
lescentů ve věku 16 až 18 let svědčí o tom, že existuje zřetelná a statisticky 
významná souvislost mezi frekvencí konzumu nadměrných dávek alkoholu a frek
vencí kouřeni marihuany (viz graf 1). 
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Graf 1. Vztah mezi pitím nadměrných dávek alkoholu a kouření marihuany 
u českých adolescentů 

% 
20 D Kouření marihuany více než 5x v posledním měsíci 

16,3 

~ 
15 13,7 

~ 
~ 

10 
8 
~ 

5 
4,5 
~ 

1,1 

o f=1J. & 

ani jednou jednou dvakrát 3x až 5x 6x až 9x lOx a častěji 

Jaká jsou rizika souběžného zneužívání alkoholu a marihuany? 

Úrazy 

Souvislost mezi i malými dávkami alkoholu a dopravními nehodami a pra
covními úrazy je známa dlouho (např. Morrow a kol., 1991). Po alkoholu se popisuje 
např. vyšší tendence riskovat, nepřiměřená sebedůvěra, zhoršená schopnost rozez
nat pohybující se světla, horší odhad vzdálenosti, prodloužený reakční čas, poruchy 
zrakového vnímání a při vyšších hladinách i poruchy rovnováhy nebo spánek. Re
ceptory, na něž se váží molekuly účinné látky z konopí (THC), jsou zejména v čás
tech mozku, které ovlivňují libost, paměť, myšlení, soustředění, smyslové a časové 
vnímání a pohybovou koordinaci . Nepřekvapuje proto, že intoxikace konopím osla
buje paměť, zhoršuje koordinaci pohybů a prodlužuje reakční čas . Některé z uve
dených změn přetrvávají kratší nebo delší dobu po odeznění intoxikace. Podle studie 
prováděné v USA zvyšuje kombinace marihuany a alkoholu riziko dopravních nehod 
ještě více než tyto drogy samostatně . Při kombinované intoxikaci zvláště trpí re
akční čas, schopnost střídat zrakové ohnísko (např. při vnímání postranních ulic) 
a schopnost reagov~t na změny rychlosti jiných vozidel (Marijuana Abuse, 2002). 

Agresivita 

Podle statistik z různých zemI Je velké procento násilných trestných činů 
pácháno pod vlivem alkoholu. V připadě konopí se agresivíta a podrážděnost obje-
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vují po delším užívání v období odvykacích obtíží, které bývají jinak relativně slabé 
vzhledem k pomalému vyplavování THC z organismu. 

Školní prospěch a pracovní výkonnost 

Negativní působení alkoholu v pracovním prostředí je evidentní, a řada zahra
níčních zaměstnavatelů proto organízuje pro své pracovníky preventivní a léčebné 
programy. Existují doklady o tom, že i dlouhodobé zneužívání konopí zhoršuje 
schopnost učení i pracovní výkon (např. Zwerling a kol. 1990). Po intoxikaci ko
nopím bývá paměť oslabena řádově dny, pracovní výkonnosti nepomáhají aní úz
kostné stavy, deprese a depersonalizace související s předchozím abúzem. Lze prá
vem předpokládat, že při kombinaci alkoholu a konopí se negativní efekt obou drog 
na pracovní výkonnost a školní prospěch bude zesilovat. Zajímavé údaje v tomto 
směru přináší práce Scheidera a Botvina (1995). Podle těchto autorů jsou na tom 
dospívající, kteří pijí alkohol a zneužívají konopí o něco hůře už v 8. ročníku . Rozdíl 
mezi nimi a jejich vrstevníky se však pronikavě zvýrazňuje v průběhu dalších let 
a ve 12. ročníku jsou už oproti normálním vrstevníkům výrazně opožděni. Nedosta
tek kognitivních a sociálních dovedností pak zhoršuje jejich sociální adaptaci 
i schopnost zvládat vlastní emoční stavy a činí je tak ještě zranitelnější ve vztahu 
k návykovým látkám. 

Psychotické poruchy a poškození mozku 

Psychotické stavy po alkoholu (např. paranoidní psychózy) nebo alkoholická de
mence nastávají zpravidla až po mnoha letech nadměrného pití alkoholu. Naproti 
tomu po marihuaně nebo hašiši se psychotické stavy, zejména v případě vyšších 
dávek, mohou objevit i u nahodilého uživatele po krátké době užívánÍ. V současnosti 

není jasné, nakolik může souběžné zneužívání alkoholu a konopí uspíšit vznik psy
chotického stavu po alkoholu nebo alkoholické demence, tuto možnost však nelze vy
loučit. 

Alkohol a marihuana u duševně nemocných 

Alkohol i drogy z konopí mohou dekompenzovat řadu chronických duševních one
mocnění přímo i nepřímo . V případě alkoholu dochází často k interakci mezi alkoho
lem a léky, pití alkoholu často zhoršuje i tak nesnadnou sociální adaptaci a spo
lupráci při léčbě. Konopí může vyvolávat úzkostné stavy, iluze, depersonalizace 
a deprese i u duševně zdravých, tím spíš existuje riziko dekompenzace již ex
istujících duševních poruch. U alkoholu, u konopí i v případě jejich kombinace je 
běžné, že si pacient s duševní nemocí náhle vysadí dlouhodobě podávanou medikaci, 
což může také zhoršit jeho zdravotní stav. 

Rizika pro srdce a oběhový systém 

Akutní intoxikace alkoholem vede k prudkému zvýšení krevního tlaku i tepové 
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frekvence a může bezprostředně předcházet cévní mozkové příhodě . Při kouření ma
rihuany dochází také ke zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku a navíc ke 
snížení vazebné kapacity krve pro kyslík . Z tohoto hlediska by neměl překvapit 

údaj, že během první hodiny kouření marihuany roste riziko srdečního infarktu 4x. 
Pří souběžné intoxikaci alkoholem a konopím lze tedy očekávat vyšší riziko i pro 
srdeční i oběhový systém. 

Rakovinotvorné účinky 

Existují četné doklady o tom, že alkohol spolu s tabákem zvyšují riziko rakoviny 
více než kterákoliv z těchto látek samostatně. Marihuana obsahuje podobné rakovi
notvorné látky jako tabák a to ve větším množství . Spotřeba marihuanových cigaret 
bývá podstatně nižší , než je tomu u tabáku, na druhé straně se ale marihuanový 
kouř vdechuje hlouběji a při vzniku nádorů se může uplatňovat i negativní vliv ma
rihuany na imunitní systém. Zesilování rakovinotvorných vlivů při souběžném 
kouření marihuany a pití alkoholu je tedy nanejvýš pravděpodobné. 

Poškození plodu 

Poškození plodu , jestliže budoucí matka dítěte požívá během těhotenství alkohol, 
jsou známa dlouho a týkají se i začátku těhotenství, kdy o něm žena ještě neví. Mů
že se jednat o plně rozvinutý fetální alkoholový syndrom nebo mírnější stupeň posti
žení zvaný "ARND" (alcohol-related neurodevelopmental disorder ), což je poškozeni 
mozku plodu alkoholem, aniž by došlo k jiným znakům fetálního alkoholového syn
dromu. U dětí , jejichž matky v těhotenství kouřily marihuanu, byl pozorován vyšší 
třes, více problémů s chováním v předškolním věku a horší výsledky v některých 
psychologických testech. Při souběžném zneužívání alkoholu a marihuany v těho
tenství se bude uplatňovat , možná i potencovat, negativní působení obou látek. 

Deprese 

Alkohol v období kocovin vede sám o sobě k depresivním rozladám. Stavy ospalo
sti a deprese jsou typické i pro doznívání účinků konopí. Depresivní stav a útlum po 
jedné z uvedených látek i v případě kombinace obou může vést k nepředloženému 
jednání (např. sebepoškození), zvyšuje riziko úrazů a může komplikovat mezilidské 
vztahy. Vyšší skór deprese se prokázal ve výše zmíněném souboru českých 

dospívajících, kteří uvedli nadměrné pití alkoholu a kouření konopí . Na základě 
zmíněných dat nelze s určitostí říci , zda nadměrné pití alkoholu nebo kouření mari
huany vede k depresivnim rozladám, zda se osoby s depresivními rozladami častěji 
uchylují k alkoholu nebo marihuaně nebo zda se uplatňují oba mechanismy. To, že 
existuje vztah mezi depresivítou a užívánim zmíněných návykových látek, je ale 
z hlediska prevence i léčby důležité v každém případě. 

46 



K. NEŠPOR, L. CSÉMY, T. ZIMA / MARIHUANA A ALKOHOL - ČASTÁ 
A NEBEZPEČNÁ KOMBINACE 

Literatura 

Marijuana Abuse (The National Institute on Drug Abuse Research Report), aktualizace ze 
17. 12.2002, dostupné na adrese www.drugabuse .gov. 

Morrow, D. - Leier, V. - Yesa vage, J . - Tinklenberg, J .: Alcohol, age and piloting: judgment, 
mood and actual performance. International J of the Addict, 26, 1991 , s . 669 - 683 

Scheier, L. M. - Botvin, G. J. : EfTects of early adolescent drug use on cognitive efficacy in 
early-Iate adolescence: A developmental structural model. J of Subst Ab, 7, 1995, 4, s . 379 
- 404 

Zwerling, C. - Ryan, J. - Orav, E. J .: The Efficacy of Preemployment Orug Screening for Ma
rijuana and Cocaine in Predicting Employment Outcome, JAMA 264, 1990, 20, s . 2639 -
2343 

00 redakcie prišlo dňa : 4. 12. 2002 
Adresa autora : MUDr. K. Nešpor, CSc., Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 

181 02 Praha 8, ČR 
e-mail: nespor@plbohnice.cz 
Internet: www.plbohnice.czlnespor, www.mujweb.cz/veda/nespor 

47 


