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TOXIKOMANICKÉ TENDENCE
V ČSSR V POSLEDNÍCH LETECH
V. VONDRÁČEK, J. PROKÚPEK,
R. FISCHER, D. AHRENBERGOVÁ

Považujeme za přesnější mluvit o toxikomaniích než narkomaniích, nebot" jsou
konsumovány i léky excitační.
Ještě lépe by bylo mluvit místo o toxikomanii o toxikofilii, ale označení toto je
málo užíváno.
Jsou zvyky kolektivní a zvyky individuální. Člověk zachovává určitý denní ceremoniel, v urč ité hodiny pracuje, v určité hodiny jí, v určité hodiny se prochází atd.
Narušení ceremonielu nese nelibě. J e též zvyklý na urči té potraviny, z m ěnu kuchyn ě
nese nelibě, po př ípade odpoví indisposicí.
O terminologii zvyku, návyku, žádostivosti, náruživosti není jednotnosti.
V. Petráň mluví o náruživosti, neodolatelné touze opatřit si drogu, nemožnosti si
ji odepří t . Náruži vost se může objevit hned po prvém použití drogy, návyk je pravidelné užívání drogy, z něhož se může časem vyvinout náruživost.
Považujeme za výhodnější mluvit o usu, abusu bez návyku, o návyku abusu.
Jako návyk je v Československu označována jakákoliv závislost na léku, tedy
bud psychická nebo somatická nebo oboje. V naší psychiatrické terminologii tedy pro
definici návyku "addiction" není nezbytná závislost tělesná, uznáváme tedy snad do
jisté míry na rozdíl od mnoha západních autorů, že existuje návyk i na stimulující
farmaka nebo sedativa a některá fa rmaka vůbec. V naší terminologii tedy slovem
návyk označujeme anglické terminy "habituation" i "addiction", která vlastně obojí
znamenají návyk.
Povodne publikované Protialk Obz, I , 1966, 4, s . 119 - 123.
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Toxikomanie vzniká za různých okolností. Některé v rozeně anomální osobnosti
touží po doplllku svého insuficietního duševního života. Setkají-li se se svou drogou,
stanou se toxikomany. Jsou však i psychopati nezdrženliví, hledači požitků, kteří
zkouší drogy, vybírají si je a stl'ídají je, nebo často používají několik druhů. In adekvátní situace vyvolává inadekvátní řešení, spěch, termíny, pI'íliš mnoho práce,
stresové situace atd., to vše vede k sáhnutí po droze. Vedle toho hraje určitou roli
i moda, svedení, napodobnění. Též částečná deprivace, osamocení phnutí někoho
k útěše v toxikomanickém prostředku.
Návyk může být několikerého druhu:
1. na určité potraviny, sladkosti, koření. Vondráček pozoroval několik phpadů
tohoto druhu, napr. enormní konsum suchých ovesných vloček u ženy asi 40-leté,
která je nosila stále u sebe a stále je pojídala a dožadovala se léčení, sama nemohla
od toho upustit. Pojídání slunečnicových semen je velmi rozšířené v jižnějších
zemích.
2. Návyk na nesprávně jako dráždidla označenou skupinu látek, za lepší bych
považoval civilizační noxy denního života: alkohol, kofeinové nápoje, tabák;
3. Hojn ě té doby užívané léky psychotropního účinku, analgetika, hypnotika atd.
4. Návyk na látky sloužící jen toxikomanickým účelům: hašiš-marihuana, peyotl,
kat aj.
5. Látky málo obvyklé jako toxikomanické prostředky: éter, benzin, chlorované
uhlovodíky, čistidla atd.
Nás zajímá v tomto sdělení skupina třetí.
Tak jako na celém světě i v Československu stoupá v posledních letech spotřeba
léků. Mimo zlepšující se lékařské péče je nutno předpokládat, že jistá část vydaných
lé/nl je zneužívána toxikomany. Svědčí proto, že stoupající spotřeba je zejména u ně
kterých léků, dále kolísáni spotřeby léků v určitých letech svědčí o stoupajícím a klesajícím módním zájmu o tento lék, že tedy jistá část léků je předmětem phnejmenším abusu.
Jsou dva typy lidí: 1. farmakofobní, 2. farmakofilní. První nikdy nepodlehnou
lékové toxikomanii.
Stoupáni konsumu hypnotik a analgetik ve světě je nám známo. Uvedem čísla
z našeho státu, pokud se nám je podahlo získat:
Spotl'eba v tisících tablet

Fenmetrasúz
Dex(enmetrasin
Celkem
Praha:
Fenmetrasin
Dex(enmetrasin
Celkem
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1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

185

568

9788

185

568

9788

9342
3331
12673

5128
8084
13212

9629
8053
14982

8897
10498
19395

6570
10600
17170

200

2168

200

2168

1980
384
2364

827
1778
2605

1424
1483
2907

1280
1846
3126

1070
170
1240
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Pohledem na tato čísla je patrno, že spotřeba stoupá až do roku 1964, a to v roce
1964 na dvojnásobek spotřeby v republice v roce 1960, že zejména stoupala spotřeba
dexfenmetrasinu, o němž je známo, že jeho centrální účinky jsou silnější než u fenmetrasinu, a k léče ní obesit by spíše byl vhodnější fenmetrasin racemický. Spotřeba
dexfenmetrasinu v roce 1964 byla trojnásobek spotřeby roku 1961. Pokles spotřeby
v roce 1965 lze vysvětlit zvýšenou pozornosti, věnovanou tomuto leku a tedy vetší
opatrnosti lékařů při preskripci, ač předepsaní léku není nikterak administrativně
omezováno: ve smyslu opiového zákona. J e tedy patrno, že již jistá informovanost
lékařů docílí částečného efektu.
V Praze je vývoj spotřeby obdobný jako v celé republice, rozdíly ve spotřebě v jednotlivých letech, mimo počátek, nejsou tak nápadné. Příznivý dojem však zmizí,
srovnáme-li si, že například v roce 1965 představuje spotřeba obou léků v Praze
16 % spotřeby celé republiky, ač v počtu obyvatel má Praha asi 8 %. Je tedy spotře
ba dvojnásobná oproti počtu obyvatel, v jiných letech je tento poměr ještě
nepříznivější. Srovnejme si data o spotřebě: Meprobamat v tisících tablet:

ČSSR

1958

1959

1960

1961

1962

1963

39

637
54

14837
2729

23601

34643
5959

42563 26213
5967 4170

29275

194
21

213
15

224
21

257
21

10841

9990

9005

11480 13400

1992

1887

1765

1851

Praha
některá

ČSSR

nejběžnější

ČSSR

1965

4012

oblíbená analgetika v milionech tablet:

149

Praha

Praha

4992

1964

164
18

185
21

237
20

barbituráty v tisících tablet:
7608

8424
1754

2346

15143
2745

Ze spotřeby meprobamatu je patrno, že vrchol byl v roce 1963, v Praze přibližně
ve stejné době. Daná čís la ukazují jasně módnost zájmu o některé léky. Spotřeba
v Praze představuje v roce 1965 13,5 % spotřeby celé republiky. Analgetika ve své
spotřebě v celé republice stoupají. Naproti tomu v Praze spotřeba v letech 1960 až
1965 kolísá na celkem stejné úrovni. Spotřeba v Praze představuje také v roce 1965
přiměřenou část 8 % spotřeby celé republiky. Hlavní město zřejmě již našlo jiná
vhodná farmaka k abusu, ostatní části republiky zůstávají u analgetik. Zajímavé je,
(že když jsme korelovali spotřebu analgetika s obsahem ve směsi, jasně se ukázalo,
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že na prvých místech ve spotřebě jsou látky s nejvyšším obsahem kyseliny acetylosalicylové, na druhém místě látky s vysokým obsahem fenacetinu, potom s obsahem
amidopyrinu.
Toto je dosti překvapující faktum. Očekávali bychom, že lidé sahají po antineuralgicích, aby uvolnili vnitřní tenzi a tuto nejlépe uvolní acetfenektidin (fenacetin)
a snad lépe amidopyrin zvláště v kombinaci s malou dávkou barbiturátu. Acylpyrin
je z nich nejméně toxický, známe lidi, kteří jej používají bez poškození léta denně,
ovšem úplně netoxický není a ohrožuje ledviny.
Analgetika lze v republice volně koupit na rozdíl od ostatních léků, které jsou jen
na lékařský předpis. Teprve v poslední době došlo ke změně, že i některé další léky
lze zakoupit bez předpisu .
Barbituráty, podobně jako jinde ve světe, projevují vzestupnou tendenci. Jejich
spotřeba v Praze v roce 1965 je 18 % spotřeby celé republiky.
Zajímavý v této souvislosti je pohled na počet toxikomanií hospitalizovaných
v psychiatrických zařízeních. Nápadný vzestup je patrný v roce 1961 .
Počet hospitalizovaných toxikomanů v létech 1959-1962
(dg. 323 Mezinárodní statistické klasifikace nemocí)
absolutně a v % ze všech přijatých

1959
abs.

1961

1960
%

sbs.
oddělení

1962

abs.

%

sbs.

%

%

A.

Psychiatrická

České kraje

37

0,44

27

0,32

460

5,57

17

0,19

Slovensko

4

0,05

17

0,23

12

0,15

9

0,12

ČSSR

41

0,26

44

0,28

472

2,9

26

0,16

B:

Psychiatrické

České kraje

28

0,12

66

0,28

95

0,39

48

0,19

Slovensko

1

0,05

12

0,56

7

0,24

4

0,11

ČSSR

29

0,11

78

0,30

102

0,38

52

0,18

A+B

Všechna psychiatrická

České kraje

65

0,20

93

0,29

555

1,7

65

0,19

Slovensko

5

0,03

29

0,30

10

0,18

13

0,11

ČSSR

70

0,17

122

0,29

574

1,35

78

0,17
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N. B. Po roce 1962 nelze získat ani hrub ě orientační data celostátní o hospitalizovaných toxikomanech, neboť jsou vykazována společně s alkoholismem.
Data jsou j en globální, nerozlišena pokud jde první či opakovanou hospitalizaci,
nediferencuje se podle věkových skupin, pohlaví atd.
V roce 1961 neobyčejně značné stoupnutí, zvláště v psychiatrických odděleních
nemocnic v čes kých krajích.
Návyk na drogy, vedoucí k psychopatologickým stavům, jež byly pří č inou hospitalizace, se u nás v průběhu posledních let zaznamenává ve zdravotnické statistice
poměrně v malém počtu. V létech 1959-1962, kdy byly případy toxikomanie vykazovány odděl e n ě od alkoholismu, jejich počet kolísal mezi 70-122; jen v roce 1961 je
nápadný vzestup, zvláště v psychiatrických odděleních nemocnic na 574! a to pře
devším v čes kých krajích. Slovensko melo maximum (29 případu) v roce 1960.
Opatření zákona týkající se předpisování manipulace s opiáty (včetně Psychotonu) m ěla nesporně vliv na celkem příznivou situaci, ve srovnání se stavem po
1. světové válce.
Některé nevyrovnané osobnosti nacházejí náhradu v hypnoticích, antiastmaticích
a předev ší m však ve Fenmetrazinu a Dexfenmetrazinu, zvláště ženy. Kromě těžších
psychotických stavů, u nichž bylo nutno provést hospitalizaci, je jistě mnohonásobný
počet těch, jež si dosud celkem volně dosažitelný tento lék opatrují a konsumuji. Dosavadní úsilí a to, aby byl vázán předpisy opiového zákona neuspělo především pro
odpor dietologů. Ač hlásáme principy prevence, nepodařilo se ji dosud na tomto poli
realizovat, právem se obáváme, že následky abusu Fenmetrazinu a Dexfenmetrazinu
budou častější, že bude více národohospodářských škod, vedle somatických postižení,
přervaných interpersonálních vz tahů a pod.
Skutečnost, že v roce 1961 došlo ke zmíněném u vzestupu toxikomanií není již
analyzovatelná, neboť sestavy statistické nejsou tehdy prováděny podle individuelních sčítacích lístků, ale ze souhrnných hlášení - v nichž je možná také chyba.
Ovšem na druhé straně je nutno připustit, že právě Fenmetrazin se na tom vzestupu
mohl podílet, n eboť tehdy ještě nebyly o b ecně známy jeho škodlivé účinky v drobné
lékařské praxi.
Srovnáme-li s touto statistikou zkušenosti Psychiatrické kliniky v Praze za léta
1963, 1964 a 1965, zjišťujeme, že z 2392 příjmu v roce 1963 toxikomanie tvoří 2,7 %
(oddělení pro dospělé a protialkoholní odděle ní), v roce 19642,6 %, v roce 1965 skoro 3 % příjmu. Tato čísla jsou však částečně zkreslena tím, že na protialkoholním
oddělení jsou samostatně zaznamenány toxikomanie jen bez kombinace s alkoholismem, čís la budou tedy spíše vyšší ve skutečnosti, neboť kombinace s alkoholismem je
častá. V roce 1964 bylo přijato 2291 nemocných a v roce 19652627 nemocných.
Bližší rozbor nemocných psychiatrické kliniky ukazuje, že téměř ve 40 % je u při
jatých toxikomanů zastoupen Fenmetrazin . K této otázce se ještě vrátíme. Nutno
však zdůraznit, že klasické narkomanie, t. j. návyk na morfin a jeho deriváty je
v naších příjmech velmi málo. Za poslední 3 roky jde o 5 nemocných, vesměs
z okruhu zdravotnických pracovníků. Tato problematika tedy nepředstavuje v Čes
koslovensku vážný problém díky přísnému dodržování opiového zákona.
Bližší rozbor látek zneužívaných toxikomany ukazuje statistika klinické základny
Ústav u pro doškolování lékařů v Praze. Toto pracoviště, podobně jako klinika, má
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svůj

rajon, odkud je nuceno přijímat nemocné. Obvod Psychiatrické kliniky předsta 
vuje střed města. Ústav pro doškolování lékařů přijímá nemocné spíše z okrajových
čtvrtí. Tabulka ukazuje počet návyků na jednotlivé látky:
Návykové látky u toxikomanů Psychiatrické katedry ÚPL za léta 1959 1. čtvrtletí 1966 u mužů:
Analgetika
5
4
Barbituráty
Antiastmatika
3
Morfiové preparáty
3
Fenmetrazin
2
Jiné
2
Návykové látky u toxikomanů Psychiatrické katedry ÚDL za léta 1959 1. čtvrtletí 1966 u žen:
Analgetika
2
Fenmetrazin
11
Barbituráty
3
Morfiové deriváty
1
Antiastmatika
2
Jiné
1
Délka hospitalizace u mužů byla na tomto pracovišti asi 2 měsíce, vek přijatých
mužů 36-36,6 roků, žen 36-36,8 roků.
Pokud jde o risika jednotlivých látek, je známo, že Fenmetrazin vyvolává
psychózy velmi podobné schizofrenii a shodné s psychózami po amfetaminu (Conell).
Evans roku 1959 popsal 12 případu toxické psychózy po Fenmetrazinu, McConnel
v Severním Irsku nalezl za 3 roky 31 nemocných s Fenmetrazinovou psychózou, což
představuje 2,1 % všech příjmů za toto období. Cituje japonské zkušenosti, kde látky
tohoto charakteru zneužívá z 83 milionu obyvatel 1,5 milionu, v krajovém zkoumání
1 % obyvatel a 5 % obyvatel věkové skupiny 16-25 let. Japonští autoři také nalezli
v 90 % amfetaminových psychóz příznaky jako u schizofrenie.
Z našich autorů psychózu po Fenmetrazinu popsali Prokšová s Němečkem (1959)
a Grumlík a spol. (1963). Černá na Psychiatrické klinice shromáždila za roky
1963-1965 10 návyků na fenmetrezin z přijatých nemocných . Příznaky byly podobné
jako v citovaných pracích.
Typický je přiklad lékaře, který při požívaní 400 mg fenmetrazinu na den se dopustil rady trestních přestupků, jeho stav klinicky imponoval jako manie.
Jiný příklad je opět lékařka J. N. 37-letá, která léta užívala kodein později fenmetrazin, maximální dávky 800 mg na den. Vznikla psychoza s halucinacemi zrakovými, sluchovými, paranoidními bludy a zcela odlišitelná od schizofrenie paranoidní. Příznaky odezněli teprve dva měsíce po vysazení drogy.
Problém fenmetrazinu však není jen mezi zdravotnickými pracovníky, jak ukazuje tento případ:
S. J . nar. 1913, svobodná, úřednice.
RA-bez psychické zátěže.
OA-společenská, zájem o beletrii.
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NO-I. hospitalizace od 26. 7. 28. 10. 1960. Nebyla vážněji nemocná, v posledních
letech přibrala na váze asi 10 kg, nyní několik měsíců nepravidelné menses. Cítila se
unavená, nemohla zastat práci v úřade. Její přítelkyně jí poradila, že se bude cítit
lépe, když ubere na váze. Poradila jí, aby si opatřila Fenmetrazin a vařila si častěji
černou kávu. Z počátku užívala jen ráno 1 tabletku a asi 3x denně pila kávu. Líčí,
jak všechnu práci hladce zastala, pracovala ochotně i pres čas, cítila se velmi dobře .
Přiznává, že dávky stuPllovala již po měsíci, prakticky nejedla normální stravu,
ubrala na vaze asi 5 kg. Asi po půl roce začala večer, když se vrátila ze zaměstnání
slyšet doma v pokoji příjemný hlas muže, který ji oslovoval. Z počátku zaslechla:
"Jarmilo!", po několika dnech slyšela opakované své jméno v různých zdrobnělinách,
napr. i v gradaci "Jarmilo, Jarmilko, Jarmilinko". Hlas jí byl prý příjemný, obvykle
si šla pak lehnout, vše zaspala. Nebyla prý v takovém stavu, aby přemýšlela, jak je
to možné.
Přibližn ě asi za 14 dní pozorovala, že se tón hlasu mění, že slyší v něm zlost,
někdy vysmívání, až nadávky. V té době se již nemohla soustředit na práci, v noci
přestala spát, bála se co z toho bude, pila jen černou kávu a brala Fenmetrazin,
snad 10 tbl. za den. V zaměstnání se svěřila se svými stavy spolupracovnici a byla
poslána na psychiatrické vyšetření.
Na oddělení zpočátku utlumená, plačtivá, anxiosní, ochotně přizná abusus Fenmetrazinu, podrobuje se léčbě i režimu na oddělení. Po několika dnech podávání
Mellerilu (150 mg pro die) se stav upravil.
Dg. Halucinatorní psychosa průběhu abusu Fenmentrazinu.
Zkušenosti ze Spojených států (Modlen a Montes 1964) ukazují, že 15 % toxikomanů jsou lékaři a dalších 15 % lidé ze zdravotnických okrajových povolání. Zdá se,
že v Československu je i mezi zdravotnickými zaměstnanci incidence toxikomanií
častější, z 10 nemocných Černé s návykem na Fenmetrazin, nebo Dexfenmetrazin bylo 6 lékařů. Nebezpečí v ČSSR však nejvíce představuje Fenmetrazin a Dexfenmetrazin pro snadnost s jakou vyvolává toxickou psychosu. Jsou proto pochopitelné snahy
zařadit Fenmetrazin pod opiový zákon. Je zajímavé, že methylfenidát (Ritalin, Centedrin) nepředstavuje v Československu nebezpečí například na rozdíl od Skandinávských zemí, ač je na recept v lékárnách dostupný .
Maximální dávka používaná u našich nemocných bylo 1600 mg, t. j. 64 tbl. Fenmetrazinu za 24 hodiny. Pokud jde o Meprobamat, není spolehlivé pozorování z Československa o vzniku
návyku a toxického poškození. Z literatury jsou známy případy požívající až 8 g na
den (Eitinger), v jiném případe 6,4 g na den (Little), u našich nemocných se s Meprobamatem však setkáváme spíše jako prostředkem sebevražedných pokusů .
Zajímavou kapitolu tvoří u nás psychózy Yastylové. Yastyl je antiastmatikum
a obsahuje:
Antipyrini
800 mg
Jodantipyrini
13 mg
Coffeini
80 mg
Ephendrinum hydrochloricum 50 mg
Procainum hyqrochloricum
10 mg
Jde o efedrinové psychózy. Efedrin je tu patrně potencován některými ze složek.
Psychózy probíhají pod obrazem paranoidně halucinatorním a upomínají na
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psychózy z okruhu schizofrenie.
S analgetiky je situace komplilwva n ější. I v čs. l ékařské lit eratuře jsou publi·
Iwuány případy poškození ledvin fenacetinem po velkých dávkách. Není však práce
zjišťující rozsah návyku. ,Jiná práce ullázala, že nejčas t ějši příčinou granulocytopenie je abusus amidopyrinu. Ve Finsku 10 % dělníků zneužívá analgetika, 34 % nemocných s poškozením ledvin (Kasanen), podobné jsou i zkušenosti ve Švédsku
(GrulI ilund).
Velmi znepokojující je toxikomanie fenacetinová ve Švýcarsku, zvláště v hodinářském průmyslu. Naproti tomu u nás kupodivu se zdá, že fenacetin nehraje velkou úlohu.
Podrobné zkoumání u nás nebylo provedeno, ale analgetika jsou bezpochyby nejmasovější toxikomanickou drogou a lze odhadnout, že také asi 10 % zaměstnanců je
bude zneužívat.
Codein představuje u nás velmi malé nebezpečí a případy návyku jsou ojedinělé.
Podobná situace je s Psychotonem (a mfetaminem), který je vázán opiovým zákonem
a tedy velmi těžko dostupný.
Návyk na barbituráty je častější, zejména v kombinaci s jinými látkami, pře 
devším budivými, nebo i kofeinismem, což se stalo po druhé světové válce, podobně
jako analgetika, masový m zjevem. Spotře ba barbiturátu stoupá a pokud vzestup
není zvláště nápadný, lze to vysvětlit stoupající oblibou nebarbiturátových hypnotik,
jež jsou do republiky dovážena, ale jejich dovoz je ovlivněn elwnomickými hledisky,
takže nelze z jejich spotřeby vyvozovat závěry jako z prepa rá tů čes koslove nské provelIiellce. Ná vyh ilO lIebarbiturátová hypnotika se s nimi již i u nás, (GluthethimidDoridell ) i když dosud v ojedinělých případech.
Závěrem lze tedy shrnout, že v Československu v současné době je největší problém návyk na Fenmetrazin racemický a pravotočivý a to zejména u zdravot n íků. Podle našich zkušeností představuje tato látka nebezpečí svými toxickými účinky a zdá
se nám, že v našich pom ěrech představuje stejné nebezpečí jako amfetamin, neboť
podle Brandona u jednoho z 5 nemocných, jimž byl lék podán, dojde prý k návyku.
Podle Pharmaceutical Joumal u muž ů dokonce u jednoho ze 4. I naše zkušenosti:uIwzují, že nebezpečí je předevší m u psychopatů (z kušenosti Ústavu pro doškolování
lékařů) a to, jak ukázal Sattes (1962), lidí bez náplně životní, ztracených ve svém
prostředí, s vnitřním vakuem. Vyléčení podle něho je možné jen tam, kde je náhled
a touha změnit osobnost. B líže analyzováno, jde tedy o jistou psychickou konstituci,
za druhé o dosažitelnost látky a za třetí o vzájemné setkání látky a osobnosti.
V těchto faktorech je možno zasáhnout účinně na druhém a třetím místě, totiž
ztížit dosažitelnost látky a osobnosti. Velkou roli hraje i sociální prostředí, které
může ptisobit jednak svedením, jednak svým systémem hodnot. Zde nastupuje
výzl/.am osvěty.
Všichni by uvítali preparát, který by neměl vlastnosti excitační, ale snižoval apetenci k jídlu. Preparáty takové se již vyskytují napr. Lucofen Lundack, ale je však
třeba vyčkat zkušeností.
Kdyby takový preparát byl, odpadly by všechny námitky proti zařazení Fenmetrazinu pod- opiový zákon a tím by i příznivý stav ČSSR v ohledu toxikomanií lékových se ještě zlepšil.
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