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Súhrn 

Syntetické drogy ako pervitín, či MDMA možno považovať za integrovanú súčasť elektro
nickej hudobnej a tanečnej kultúry mladých ľudí. House a techno-večierky si získali medzi 
mladými ľuďmi popularitu a stali sa masovým fenoménom. Vzhľadom na tento jav sme sa roz
hodli preskúmať spektrum psychotropných látok na "tanečnej" scéne a porovnať toto zistenie 
s údajmi získanými podobnou metodikou v roku 1999. Z porovnávania súboru z roku 1999 
(n=60) a z roku 2002 (n=250) vyplynulo, že deriváty amfetamínu (pervitín, MDMA) patria 
naďalej k najužívanejším psychotropným látkam v tejto rastúcej komunite. Pri porovnaní 
s údajmi z roku 1999 sa zistili len mierne zmeny v miere užívania konkrétnych psycho
tropných látok, avšak alarmujúci je posun od experimentov k pravideInejšiemu užívaniu . 
Jednotlivé výsledky, ako aj rozdiely medzi rokom 1999 a 2002, diskutujeme v závere. 

K r ú č o v é s lov á : amfetamíny - extáza - techno-scéna - neurotoxicita 

J. Somošová, R. Pospíšil: COMPARISSON OF THE SPECTRUM 
OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES USED AT THE BRATISLAVA'S 
RA VE AND TECHNO SCENE IN THE YEARS 1999 AND 2002 

Summary 

Synthetic drugs as metamphetamine or MDMA can be considered as an integrated part of 
electronic music and dance culture. House and techno parties gained high popularity among 
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youth and became a mass phenomenon. According to this fact we decided to explore the spec
trum of psychoactive substances use on the dance scene and to compare our findings from 
2002 with results of our pilot study from 1999. By comparing samples from 1999 (n = 60) and 
2002 (n = 250) we found out that amphetamine derivates (metamphetamine, MDMA) still be
long to the most frequently used substances in this community. As a r esult of this comparis
son only slight changes of the spectrum of misu sed substances was observed but we consider 
a shift towards regular use as alarming. Results are dicussed in detaiIs in conclussions of the 
presented work . 

K ey w o r ds : Amphetamines - ecstasy - techno scene - neurotoxicity 

Podla ofici álnych údajov Európskeho monitorovacieho centra drog a drogových 
závislostí (EMCDDA, 2001) popularita syntetických drog, ktorá kulminovala v EÚ 
v rokoch 1997 a 1998, v ostatných rokoch opäť vzrástla, a to obzvlášť v krajinách 
centrálnej a východnej Európy (EMCDDA, 2002). Vzhľadom na to, že užívatelia syn
tetických látok iba zriedka vyhladávajú pomoc, nepovažujú sa za závislých a re
kreačné užívanie ich nemarginalizuje tak ako pri iných závislostiach, je veľmi ťažké 
vytvoriť si presný obraz o expanzii užívania syntetických psychotropných látok 
v týchto krajinách. 

Syntetické drogy (zvlášť MDMA) možno považovať za neoddeliteľnú súčasť elek
tronickej hudobnej a tanečnej kultúry nazývanej "house" a "techno", jej životného 
štýlu , ba dokonca svetonázoru mladých ľudí , ktorí túto kultúru vyznávajú (Calafat, 
1998). 

Nejde pritom o minoritnú skupinu. House a techno večierky si získali medzi 
mladými ludmi popularitu a stali sa masovým fenoménom. Bližšie sme o techno
-subkultúre referovali už v minulosti na odborných fórach , v poslednom čísle časopi

su boli publikované výsledky našej predbežnej sondy do súčasnej tanečnej scény 
(Somošová a kol. , 2002), kedy sme administrovali vlastný dotazník náhodne vy
braným účastnikom techno-večierkov v Bratislave v roku 1999. 

V roku 2002 sme v zbieraní dát pokračovali, v predkladanej práci porovnávame 
charakteristiky dvoch súborov účastníkov techno- a house večierkov . Snažíme sa 
predostrieť prehlad o spektre užívaných psychoaktívnych látok na tanečnej scéne 
a prípadné zmeny, ktoré nastali v priebehu posledných 3 rokov. 

Metodika 

V roku 2002 sme náhodne vybraným účastníkom (každý 20-ty účastník pri vcho
de do miestnosti) významných house a techno-večierkov (Boomerang, Doubledecker, 
DiscoTV) administrovali vlastný dotazník so základnými sociodemografickými údaj
mi, týkajúcimi sa rodinnej a osobnej anamnézy, predchádzajúcej psychiatrickej sta
rostlivosti , skúseností s užívaním návykových látok s dôrazom na syntetické drogy, 
spôsob ich užívania, ako aj vedľajšie účinky po ich požití (Somošová a kol., 2002) 

10 



J. SOMOŠOV Á, R. POSPíŠIL / POROVNANIE SPEKTRA 
PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK UŽÍVANÝCH NA BRATISLAVSKEJ 
TANEČNEJ SCÉNE ZA ROKY 1999/ 2002 

Získané dáta sme porovnali s dátami získanými od respondentov z roku 1999. 
V práci sme sa zamerali na porovnanie spektra užívaných látok a základných cha
rakteristík súboru , neporovnávame tu udávané želané a negatívne účinky po požití 
extázy (MDMA). 

Výsledky 

Tabuľka 1. Charakteristika súborov: 

1999 2002 
n = 60 n = 250 

* Pohlavie Muži 58 % (35) Muži 61 % (153) 
Ženy 42 % (25) Ženy 39 % (97) 

* Vek Priemer 23,4 + 3,05 Priemer 22,04 + 4,48 
Rozptyl: 18-32 rokov Rozptyl: Hi-37 rokov 

.. Ukončené vzdelanie 

Základné 6 % 12 % 

Stredoškolské 72 % 76 % 

Vysokoškolské 22 % 12 % 

Porovnávame 60-členný súbor z roku 1999 (dalej "1. súbor") s početnejším 

250-členným súborom z roku 2002 (dalej "2. súbor"). V oboch súboroch prevládajú 
muži , priemerný vek je v druhom súbore o niečo nižší , je v ňom zastúpených viac je
dincov s ukončeným základným vzdelaním, menej vysokoškolsky vzdelaných. 

V roku 1999 uviedlo 18 % respondentov výskyt psychickej poruchy v rodine, 
v r . 2002 to bolo iba 7,6 %. Vr. 1999 uviedlo 30 % problematické pitie v rodine, v r . 
2002 to bolo o niečo menej - 25,7 %. 

Vr. 1999 uviedli 3 % účastnikov výskyt závislosti v rodine, v r . 2002 už na túto 
položku odpovedalo pozitívne až 12,1 % účastníkov. Kontakt s psychiatrickým zaria
dením v minulosti uviedlo v roku 1999 12 % účastníkov , vr. 2002 15 %. 

Na položky, týkajúce sa užívania psychotropných látok odpovedali účastnici tak
to: 
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Graf 1. MD MA a pervitín 
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Počet jedincov, ktorí udali skúsenosť s MDMA (extáza) je v 1. súbore (1999) šta
tisticky významne vyšší (p < 0,05) v celkovom počte, v jednotlivých položkách nevýz
namný, v oboch súboroch prevládajú tí, ktorí užili MDMA za ostatný mesiac, nasle
dujú tí, ktorí užili MDMA niekedy v minulosti, a ďalej tí, ktorí užívajú MDMA pra
videlne (min. raz týždenne). 

Graf2. Kanabinoidy a halucinogény 
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Poče t jedincov , udávajúcich skúsenost s pervitínom je štati sti cky vysoko význam
ne vyšší (p < 0,001) v 1. súbore, avšak v 2. súbore je významne viac tých, ktorí 
užívajú pervitín pravidelne (p < 0,05). V 1. súbore je teda štatisticky významne viac 
tých, ktorí s pervitínom mali skúsenost, no nešlo o pravide lných konzumentov. 

Jedinci majúci skúsenost s THe sa nelí šia v celkovom počte v oboch skupinách 
(93 % v oboch súboroch). Hoci v oboch súboroch prevládali pravidelní užívate lia , vý
znamne viac ich je v 1. súbore (p < 0 ,001). 

Významný rozdiel zaznamenávame medzi oboma súbormi aj v skúsenosti s .halu
cinogénmi, i keď nie v celkových počtoch, ale vo frekvencii u žívania . Štatisticky 
významne viac je pravidelných užívate ľov halucinogénov v 2. súbore (p < 0,01), 
v 1. súbore bolo viac tých, ktorí udávali skúsenost niekedy v minulosti. (p < 0,001 ). 

Graf 3. Opioidy 
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Oba súbory sa štatisticky nelíšili v celkových počtoch tých, ktorí udávali skúse
nost s opioidmi. 

V 2. súbore však bolo viac tých, ktorí udávali pravidelné užívanie opioidov a vý
znamne viac tých, ktorí užili opioidy za ostatný mesiac (p < 0,05 ). 
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Graf 4. Licitné psychotropné látky 
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Nelíšili sa ani celkové počty užívateľov nikotínu (v oboch súboroch fajčí 85 % je
dincov!), rozdiely sme zaznamenali v skupine užívateľov alkoholu . Štatisticky vý
znamne viac jedincov udalo pitie alkoholu v 2. súbore (p < 0,01 ). V oboch súboroch 
prevládali pravidelní konzumenti alkoholu , no viac ich bolo v 1. súbore (p < 0,001). 
Konzum za ostatný mesiac bez pravidelného pitia bol výraznejšie zastúpený 
v 2. súbore (p < 0,01 ). 

V 1. súbore by MDMA (extázu) užilo znovu 95 % opýtaných jedincov, v roku 2002 
už "len" 83 %. 

Diskusia a záver 

Výsledky nášho terénneho prieskumu potvrdili vysoké zastúpenie syntetických 
drog na bratislavskej techno- a house tanečnej scéne. Z nich prevláda užívanie 
extázy (3,4-metylén- dioxymetamfetamín), pervitínu (metamfetamín), ako aj haluci
nogénov (LSD). V porovnaní so spektrom najčastejšie užívaných tanečných alebo 
"klubových" drog v EÚ (Freese a kol. , 2002) naši respondenti neudávali skúsenosť 
s anestetikami GHB (gama-hydroxybutyrát), skúsenosť s ketamínom (disociatívne 
anestetikum, sprostredkujúce silné derealizačné a depersonalizačné zážitky) uviedol 
iba jeden respondent v 1. súbore. 

Skúsenosti s extázou pre\ ládajú v oboch súboroch, pričom najviac respondentov 
UVIedlo užitie extázy za posledný mesiac, v druhom súbore je viac excesívnych uží
vateľov, ktori uviedli požitie viacerých tabliet MDMA za večer (údaje o užití 12 tab
liet v priebehu večera). 
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V druhom súbore zaznamenávame menej užívatelov pervitínu oproti roku 1999, 
avšak významne viac pravidelných užívatelov (aspoň raz týždenne). 

V oboch súboroch sú vysoko zastúpení užívatelia halucinogénov, v roku 2002 
však zaznamenávame viac tých, ktorí uvádzajú skúsenosť s týmito látkami za ostat
ný mesiac, resp. ich užívajú pravidelne, a vysoko významne menej tých, ktorí 
s halucinogénmi iba experimentovali. 

V Európe je podľa správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a dro
gové závislosti (Annual Report on the state of drug problem in the EU , 2001) extáza 
(MDMA) spolu s amfetamínmi hneď po kanabise druhou najužívanejšou drogou, čo 
potvrdzujú aj výsledky nášho prieskumu. Podla údajov z tejto správy užívanie extá
zy zaznamenalo po kulminácii v roku 1998 určitý pokles s následnou stabilizáciou, 
resp. veľmi miernym rastom. Stúpa však užívanie ostatných amfetamínov a ko
kaínu. Mierny pokles, aj keď nie štatisticky signifikantný v užívaní extázy zazna
menávame aj v našom porovnaní roku 2002 oproti 1999, taktiež zaznamenávame 
vyšší podiel pravidelných užívateľov pervitínu. 

Vysoký ostáva podiel fajčiarov nikotínu, vzrástol počet konzumentov alkoholu, 
avšak zaznamenávame menej tých, ktorí uvádzajú pravidelný konzum alkoholu. 

Oba súbory tvoria jedinci s vekovým priemerom 22,72 roka v rozmedzí 16-37 ro
kov, zamestnaní, študujúci, s dobrým zázemím. Tieto údaje sa zhodujú s austrálsky
mi autormi, ktorí sledovali demografické parametre v súbore 329 rekreačných 
užívateľov extázy (Topp, 1999). Podľa slovinského prieskumu sú dokonca užívate lia 
MDMA a derivátov amfetamínu úspešní v bežnom živote (štúdium, práca) na rozdie l 
od užívateľov marihuany (Sande, 2000). 

Nezistili sme významnejšie rozdiely medzi mužmi a ženami ani v jednom zo 
súborov, a to ako v sociodemografických parametroch, tak ani v škále užívania psy
choaktívnych látok. 

Vysoké percento opýtaných (95 % v 1. súbore, 83 % v druhom súbore) by extázu 
užilo znovu. 

Vzhľadom na nízky vekový priemer účastníkov tech no- a house večierkov a na 
množiace sa práce poukazujúce na neurotoxicitu MDMA (Ricaurte a kol. , 1990; Bol
Ia a kol., 1998; Reneman a kol., 2000), ako aj vysoký počet závažných nežiaducich 
účinkov (Schwartz, 1997; Gore, 1999; Ajaelo, 1998) považujeme za potrebné venovať 
tejto problematike pozornosť. 

Na záver možno povedať, že techno a house kultúra patrí dnes k hlavnému 
prúdu kultúry mladých ľudí a polymorfný abúzus psychotropných látok, či už li
citných alebo ilicitných, ktorý ju sprevádza, poukazuje na zlyhávanie prevencie na 
tomto poli a potrebu záujmu a diskusie odbornej verejnosti o tejto masívnej skupine 
užívateľov psychotropných látok. 
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