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Souhrn 

Dlouholetým sledováním souboru chlapců zneužívajících rozpustidla bylo potvrzeno výjimeč
né postavení prchavých látek mezi ostatními drogami. Zatímco abúzus tabáku, kávy, alkoholu 
a farmak s věkem stoupá, zneužívání rozpustidel (sniffing) kulminuje ve věku okolo 14 let a od 
této doby klesá až mizí okolo 19 let . 

Bylo prokázáno, že sniffing rozpustidel u mladých jedinců nepříznivě ovlivňuje rozvoj abúzu 
alkoholu a drog v dospělosti. 

K I í č o v á s I o v a : Sniffing- prchavé látky - prognóza u dětí. 

K. XaMnJI: IIPOfH03 ,li;ETEM l1 HECOBEPillEHHOJIETHl1X, 3JIO
YIIOTPEEJIHIOJ:nl1X P ACTBOPI1TEJIHMI1 

Pe3IOMe 

,ll;oJiroJieTHJ1e Ha6JIIOAeHJ1R 3a rpynno:i1 MaJ!b'IHKOB, 3JioynoTpe6JIRIO~J1X pacTBOpHTeJI
.f!Ml1 TIOATBepA11JIJ1, 'ITO JieTY'Il1e Be~ecTBa 3aHHMaJOT cpeAl1 APYfYlX HapKOTHKOB oco6oe 
ITOJIO:lKeHl1e. BTO BpeMR KaK 3JIOYTIOTpe6JieHl1e Ta6aKOM, KoclJe, aJIKOrOJieM :11 JieKapCTBa
Ml1 C B03paCTOM TIOBbiiiiaeTCR, 3JIOYTIOTpe6JieHJ1e paCTBOpHTeJIRMYl (sniffing) KYJ!bMYl
mq>yeT B B03pacTe OKOJIO 14 JleT, a TIOTOM OHO TIOHYl:lKaeTCJI y ,!{a:lKe np116JIY13J1TeJ!bHO B 19 
JJeT l1C'Ie3aeT. 

EbiJIO ,!{OKa3aHO, 'ITO HJOXaHbe MOJIO,!{biMYl JIIO,!{bMYl paCTBOpl1TeJie:i1 OKa3biBaeT He6Jia
ronp111ITHOe B03Ae:i1CTBHe Ha pa3Bl1Tl1e y HJ1X 3JioynoTpe6JieHJ1R aJIKoroJieM :11 H;:tpKOTl1Ka
Ml1 B 3peJIOM B03paCTe. 

K Jl 10 't e 6 bt e cA o 6 a : sniffing (HJOXaHbe) - JieTy'll1e Be~eCTBa - nporH03 y .l{eTe:i1. 

K. Hampl : PROGNOSIS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS ABUSING 
SOLVENTS 

Summ a r y 

A long-time observing the group of boys abusing solvents confirmed an exceptional position of 
volatile compounds among other drugs . While the abuse of tobacco , coffee, alcohol and pharma-
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cons grows with age , abuse of solvents (sniffing) culminates at the age of about 14 and since then 
it declines till it disappears at the age of about 19. 

It has been proved that young persons' sniffing of solvents unfavourably influences develop
ment of abuse of alcohol and drugs in adulthood . 

Ke y wo rds : sniffi ng- volatile compounds- children's prognosis . 

K. Hampl: PROGNOSE DER KINDER UND JUGENDLICHEN MISS
BRAUCHENDEN LŮSUNGSMITIEL 

Zusam me n fa s s ung 

Durch langjahrige Beobachtung der Gruppe von Jungen missbrauchenden Lósungsmittel wur
de die Ausnahmestellung der fliichtigen Stoffe zwischen den anderen Drogen bestatigt. Wahrend 
der Abusus des Tabaks, Cafés, Alkohols und der Pharmaka mit dem Alter steigt, kulminiert 
der Missbrauch von Auflósungsmitteln (Sniffing) im Alter etwa 14 Jahre und danach sinkt er oder 
verschwindet- etwa um 19 Jahre. 

Es wurde erwiesen , dass der Sniffin.g von Lósungsmitteln bei jungen Individuen ungiinstig die 
Entwicklung des Abusus von Alkohol und Drogen im Erwachsenenalter beeinflusst. 

S chI ii s se I w ó rte r: Sniffing- die Auflósungsmittel - Prognose bei Kindern . 

Protialkohol Obz , 24 , 1989, 3, s. 135- 141 

Začátkem sedmdesátých let začali někteří mladiství a děti v našem okrese zneužívat 
rozpustidla . Sledovali jsme dlouhodobě skupinu chlapců s cílem stanovit prognózu 
užívání návykových látek v dospělosti . 

Soubor a metodika 

Soubor se skládá z patnácti chlapců , kteří začali inhalovat čistící prostředky obsahu
jící trichloretylén - dvanáct chlapců, méně toluen- dva chlapci a jeden zneužívající 
nezjištěnou prchavou látku . 
Věk chlapců při prvním vyšetření byl14 až 18let. Navštěvovali základní školu nebo 

první ročník odborného učiliště . Skoro polovina měla sníženou známku z chování pro 
kázeňské přestupky . Většina pocházela z formálně úplných rodin, s některými se do 
ordinace při prvním vyšetření dostavil i otec. Informace rodičů o abúzu dětí byly mini
mální nebo žádné. 

Všichni chlapci dosáhli jen nižšího vzdělání, deset se vyučilo řemeslu , dva absolvo
vali dvouletý učební obor a tři zůstali nevyučeni. 

V anamnéze byly zjištěny častější úrazy, u pěti byla psychiatrická zátěž v rodině, 
u mnohých bylo zjištěno užívání návykových látek již před prvním vyšetřením v naší 
ordinaci. 

U všech chlapců jsme sledovali nejen zneužívání rozpustidel, ale také ostatních ná
vykových látek: tabáku , alkoholu, kávy a léků , a to až do věku dvaceti let. Po této do-
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Tabulka 1. Detekční test dne 

Jméno nar . bydliště 

pracovište 

jako 

I. Jaké znáte léky? II . Co užíváte při 

únavě 

bolesti 

nespavosti 

nervových potížích 

dýchacích potížích 

srdečních potížích 

jiné 

III. Oblíbené vůně : (3) IV. 3 nejprotivnější 
zápachy (smrady) 

V. Asociační test odp. Hodnocení 

rohlík 

mléko 

stříkačka 

auto 

jehla 

postel 

schody 

tableta 

kámen 

les 

pivo 

květina 

bě jsme dále sledovali jen ty, u kterých se objevil abúzus nebo závislost na některých 
jiných návykových látkách . Všichni byli vyšetřeni detekčním testem (tab. 1), podle po
třeby jsme prováděli toxikologické vyšetření moče . 

Detekční test používáme v naší ordinaci AT již řadu let pro rychlou orientaci: I. , II. o 
znalosti farmak a jejich užívání, III. , IV. o schopnosti vnímání a vztahu k prostředí 
a V. o rychlosti a kvalitě asociací. 

Pro hodnocení prognózy jsme z testu užili část I. , kde jako "pozitivní detekční test" 
jsme hodnotili situaci, kdy ve vyjmenovaných lécích se objevily alespoň dvě látky oblí
bené v toxikomanické subkultuře. 
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Výsledky 

Ve skupině zkoumaných chlapců patřila rozpustidla stejně jako tabák a alkohol 
k úvodním , startovacím drogám. Chlapci začínali kouřit již v sedmi letech , pít alkohol 
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v jedenácti letech, inhalovat rozpustidla v třinácti letech. Vzestup znalosti léků a jejich 
užívání bez lékařského předpisu se objevil ve čtrnácti letech, pití kávy v šestnácti le
tech (graf 1) . 

Kouření sice předcházelo sniffing o několik let , ale pití kávy se objevilo až při počí
najícím poklesu zájmu o rozpustidla (graf 2) . 

Kontakty s alkoholem o něco sniffing předcházely , ale vlastní abúzus alkoholu se 
rozvinul rovněž až s poklesem zájmu o rozpustidla (graf 3) . 

Abúzus léků a jejich užívání bez předpisu se objevily při vyvrcholení sniffingu 
a stoupaly při současném poklesu zájmu o rozpustidla (graf 4). 

Zatímco užívání tabáku, alkoholu, kávy a léků narůstalo se stoupajícím věkem , uží
vání rozpustidel kulminovalo ve čtrnácti letech a potom začalo klesat. V devatenácti 
letech již naši pacienti rozpustidla neužívali. Po skončení užívání rozpustidel sedm pa
cientů- 46,6 % ještě ve svých dvaceti sedmi letech a později zneužívalo alkohol a dro
gy. 

Ukázalo se , že závažnost zneužívání návykových látek v dospělosti je přímo závislá 
na délce inhalování rozpustidel. Čím delší byla doba zneužívání rozpustidel , tím zá
važnější byly následky zneužívání návykových látek v dospělosti. 

Rozdělili jsme proto sledované chlapce do tří skupin podle délky zneužívání rozpus
tidel (graf 5). 

První skupinu tvořilo 6 chlapců , kteří zkusili užívat rozpustidla jednorázově, příleži
tostně , ve druhé skupině byli chlapci, kteří zneužívali rozpustidla 1 až 3 měsíce a ve 
třetí skupině ti , kteří je zneužívali 2 až 3 roky. 

Problémy spojené s abúzem alkoholu měli v dospělosti pacienti ve všech třech skupi
nách , ale ve třetí skupině byly tyto problémy nejtěžší. Dvěma pacientům se závislostí 
na alkoholu byla soudem uložena ochranná protialkoholní léčba. 
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Pozitivní detekční test mělo ll pacientů ve všech skupinách, nejvíce jich však bylo 
ve třetí skupině, kde se 2 pacienti pokusili o sebevraždu. 

Zvýšený kontakt s farmaky a užívání léků bez předpisu se rovněž vyskytlo ve všech 
skupinách , ale nejčastěji ve třetí skupině, kde mělo i nejtěžší následky. Jednomu pa
cientovi se závislostí na kodeinu (parenterální alnagonista) , byla soudem uložena och
ranná protitoxikomanická léčba. 

Diskuse 

Ukazuje se, že inhalování rozpustidel (prchavých látek) není nebezpečné jen při ak-
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tuálním sniffingu, kdy jsou pacienti přímo ohroženi na životě, ale má i špatnou pro
gnózu pro budoucí pacientův život. Každého čichače proto evidujeme v ordinaci AT 
a sledujeme nt<jméně pět let, a to i v případech , když šlo o jednorázový experiment. 

Pozoruhodné je postavení rozpustidel mezi ostatními návykovými látkami. Zatímco 
zneužívání všech návykových látek s věkem stoupá, zneužívání rozpustidel vrcholí 
okolo čtrnáctého roku a končí před dvacátým rokem. Stoupající zneužívání návyko
vých látek s věkem s výjimkou zneužívání rozpustidel potvrzuje i kanadská studie sle- · 
dující kouření , pití alkoholu a zneužívání zakázaných drog mezi adolescenty v Onta
riu (Boyle, Offord, 1986) . Podobnou situaci konstatovala ve své práci i E. M. Mora 
z Mexika (1988) . Zdá se tedy, že jde o jev obecný, nezávislý na národnosti nebo loka
litě, i sociokulturních zvyklostech. Příčiny uvedeného jevu nejsou zatím známy. 

Domníváme se že jedna z příčin tkví v tom, že mladí lidé, toužící po fantastických 
zážitcích, užíjí pro realizaci svých snů to, co mají po ruce, co je i cenou pro ně dostup
né. Ve vyšším věku jim však již iluze a halucinatorní prožitky nepřinášejí dostatečné 
uspokojení , hledají něco nového a s poznáváním jiných drog opouštějí prchavé látky. 

Jinou příčinou může být akutní nebezpečí sniffingu, se kterým se mladí lidé se stou
pajícím věkt<m stále více a více při abúzu rozpustidel seznamují. 

Prchavé látky také nejsou společensky tolerovány, snad pro své akutní nebezpečí 
a po krátkou dobu své historie . Poznávání sociálně tolerovaných drog vede k přechodu 
od zneužívání rozpustidel k sociálně a kulturně tolerovaným drogám: k tabáku, alko
holu , kávě a lékům. Tyto látky se zneužívají také mnohem pohodlněji a snadněji 
a zneužívání některých lze i dobře dlouhou dobu utajit (farmaka). 
Přimlouváme se o absolutní administrativní, distribuční a spotřební nedostupnost 

rozpustidel , a to v jakékoliv formě: čistidel (Čikuli), lepidel (Vulkan) , a jiných pří
pravků používaných v domácnostech a v průmyslu dětem a mladistvým do dvaceti let . 

Závěr 

Bylo prokázáno, že sniffing rozpustidel u mladých jedinců nepříznivě ovlivňuje roz
voj abúzu alkoholu a drog v dospělosti. V ordinacích AT by proto měli být sledováni 
všichni abuzéři rozpustidel nejméně pět let , včetně těch, u kterých šlo i jen o jednorá
zový experiment. 

Předneseno na Celostátní konferenci AT v Janských Koupelích dne 20. 4. 1988 a na 35. meziná
rodním kongresu o alkoholismu a drogových závislostech v Oslo dne 1. 8. 1988 
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