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Souhrn 

Vyšetřili jsme 57 pacie ntů, kteří užili před 2 až 21 hodinami u rčitou drogu. Z to
hoto počtu bylo 19 pacientů po užití heroinu, 5 pacientů po heroinu s benzodiazepi
ny, 4 pacienti po heroinu s marihuanou, 3 pacienti po heroinu s pervitinem a 3 pa
cienti po heroinu s dal šími dvěma drogami . Dále bylo provedeno 12 vyšetž'ení po 
užití alkoholu, 5 po užití marihuany, 4 po užití pervitinu a 2 po užití toluenu . 

Uživatelé heroinu měli miosu (74 %), bradykardii 52 - 701 1min., kromě dvou 
případů tachykadie za 2 hodiny po užití , 80 a 881 1min. a nižší krevní tlak TK 
90-125/ 55-75 mmHg, kromě jednoho pacienta s TK 140/90 mmHg. 

Chování bylo u všech pacientů zdvořilé, lx lakrimace, lx mnohomluvnost. Sym
ptomy z odnětí se objevily po 6 hodinách, ale ne u všech pacientů. 

U kombinací heroinu s ostatními drogami převládaly příznaky užití heroinu. Po 
užití benzodiazepinu nebo pervítinu došlo jen ke zvýšení tepové frekvence a u kom
binace s benzodiazepiny byla i nížší reakce na podněty. 

Po užití marihuany měli paciennti nížší krevní tlak TK 95-120/55-70, nízkou te
povou frekveci 58-72/1min, kromě jednoho pacienta 188/1min a nízkou frekvenci 
mrkání víček 1-8 11min. 

283 



K. HAMPL / KLINICKÉ PROJEVY PO UŽITÍ NĚKTERÝCH 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK DO 24 HODIN PO UŽITÍ 

Po užití pervitinu měli pacienti vyšší tepovou frekvenci 76-96 11min a zvýšenou 
frekvenci mrkání víček 12-261 1min. 

Změny spojené s alkoholem byly následující: vyšší tepová frekvence 78-ll61 1min 
a vyšší krevní tlak TK 125-1651 85-ll5 mmHg I kromě jednoho pacienta!, překrvení 
spojivek u 50 % pacientů, Rhomberg pozitivní v 75 %, nystagmus jen u pacientů 
s hodnotami alkoholu v dechu od 1,66 g/l. Chování pacientů bylo normální i při vy
sokých hodnotách alkoholu v dechu. 

K I í č o v á s lov a: užívání drog - klinícké projevy 

K. Hampl: CLlNICAL DISCOVERS AFTER USING SOME 
DRUG UP TO 24 HOURS AFTER USING 

SUMMARY 

We examined 57 patients who used drug from 2 to 21 hours ago. 19 patinets of 
this number was after heroin using, 5 after heroin+benzodiazeoines, 4 after heroin 
+ marijuana, 3 after heroin + methamphetamine and 3 after heroin + another two 
drugs and 12 patients were examined after alcohol using, 5 patients after marijua
na, 4 after methamphetamine and 2 after toluene. 

Heroin users had miosis /74 %/, bradycardia 52-70/1min., except two cases of ta
chycardia two hours after using 80 and 881 1min and lower blood pressure BP 
90-125/55-75 mmHg, except one patient BP 140/90 mmHg. Behaviour was polite in 
ca se of aU patients, lx lacrimation, lx talkative. Withdrawal symptoms appeared af
ter 6 hours but not at aU patients. 

Symptom s of heroin were prevailing by heroin combination with other drugs, on
ly puls frequention increased after using benzodiazepine or methaphetamine and 
reactions on stimulus was slower by the combination with benzodiazepine. 

Patients after using marijuana had lower blood pressure BP 95-120/55-70 mmHg, 
lower puls frequention 58-721 1 min, except one patient 881 lmin. and low average 
eyes blink frequention 1-8 /lmin. 

Patients after using methaphetamine had higher puls frequention 76-961 1min 
and higher eyes blink frequention 12 - 261 1min. 

Alcohol related changes were : higher pulse frequention 70-ll61 1min, higher 
blood pressure BP 125-165/85/ll5 mm Hg lexcept one patientl, conjuctivities in 50 % 
patients, Rhomberg positive in 75 %, nystagmus only in patients with the alcohol 
breath level from 1,66 g/l . Patients behaviour was normal also by high breath alco
hollevels. 

K e y w or d s drug using - clinícal discovers 
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Úvod 

Narůstající problematika užívání návykových látek nás přiměla ke sle
dování klinických projevů po užití některých návykových látek. Zlepšila se 
tak naše orientace o zdravotním stavu uživatelů a možnosti diagnostiky uži
tí návykové látky . 

Provedli jsme a vyhodnotili celkem vyšetření u 57 pacientú a získali tak 
údaje o nej častěj ších projevech užití návykové látky v době od 2 do 21 hodin 
po užití. Získané výsledky lze použít při vyšetření pacientú zejména u těch , 

kteří užití návykové látky popírají. 
Překvapilo nás, že většina pacientú nepociťovala žádné závažn ěj ší znám

ky intoxikace za poměrně krátkou dobu po užití , zřejmě pro již vyvinutou 
zvýšenou toleranci na užívanou návykovou látku. 

Materiál a metodiha 

Postupně jsme v naší ordinaci AT vyšetřili 57 pacientú , kteří přiznali 
užití návykové látky nejpozději v době před uplynutím 24 hodin. U někte
rých jsme údaje o užití návykové látky kontrolovali toxikologickým vyšet
řením bud přímo v ordinaci rapid testem nebo odesláním vzorku do toxiko
logické laboratoře . U pacientů po užití alkoholu byla změřena Dragerovým 
přístrojem hodnota alkoholu v dechu. 

Před každým vyšetřením byl podle data a hodiny vyšetření a uvedené 
doby užití návykové látky vypočítán časový interval, který uplynul od užití 
návykové látky. Tento interval nesměl být delší než 24 hodin. Bylo vyšetře
no 19 pacientů po užití heroinu, 5 po heroinu s benzodiazepiny, 5 po heroi
nu s marihuanou, 3 po heroinu s pervitinem, 3 po heroinu s dalšími dvěma 
drogami. Dále bylo vyšetřeno 12 pacientů po užití alkoholu, 5 po užití mari
huany, 3 po užití pervitinu a 2 po užití toluenu. 

Klinické vyšetření se týkalo chování, orientace, výbavy představ , dále vy
šetření očí: stav spojivek, stav zornic, reakce zornic, pozice víček, frekvence 
mrkání, konvergence a nystagmus. 

Dále byla sledována hybnost pacienta: chúze, předklon, záklon, koordi
nace pohybů , stoj na jedné noze, Rhombergův postoj , řeč, krevní tlak, tepo
vá frekvence , přítomnost psychomotorického neklidu, známky ataxie a kon 
trola vpichú. 

Údaje byly zpracovány podle užitých návykových látek. 

285 



K. HAMPL / KLINICKÉ PROJEVY PO UŽITÍ NĚKTERÝCH 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK DO 24 HODIN PO UŽITÍ 

Výsledhy 

H eroin 

Nejčastějším projevem po užití heroinu byly miosa a zpomalená reakce 
zornic, zejména v prvních osmi hodinách po užití heroinu . Jedenáct pa
cientú mělo v celém časovém limitu nižší krevní tlak TK 90-125/ 55-90 
mmHg, jeden pacient ale měl TK 140/90. Všichni pacienti měli nižší tepovou 
frekvenci 52-70/ 1 min, kromě dvou pacientů, kteří za 2 hodiny po užití he
roinu měli puls 80 a 88/ 1 min. 

Symptomy z odnětí se objevily nejdříve po 6 hodinách po užití heroinu, 
ale ne u všech pacientů. 

Chování pacientů bylo u všech zdvořilé , klidné, lx se objevila lakrimace, 
lx mnohomluvnost. Horizontální nystagmus byl přítomen jen dvakrát, vždy 
za přítomnosti příznaků z odnětí . Spojivky byly vždy bledé . Toxikologické 
vyšetření pokud bylo provedeno bylo vždy pozitivní. 

Z 19 sledovaných pacientů bylo 15 mužů a 4 ženy. 
Přehled výsledků vyšetření je uveden v tab. 1. 
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Tabulka 1. Výsledky vyšetření 

Heroin 

Dmg čas Zornice TK P ATA CH RP Poznámky 

S R 

BlOO 2 M O 125/70 88 + Š samovol n& pohyby 
očí. prstů 

B 50 2 M P 120/70 80 + N N žena 

B500 2 M O 90/55 54 + P Ú usí nání 

B100 2 M O 95/70 70 + N P že na, pi'ivi'ená 
víčka 

B200 2 M P 100/75 70 +- - P mrkání víče k O. 
logorhea 

B400 4,5 M P 100/70 - + P N zpocené ruce 

H300 6 M O 115/80 62 + N N známky sy 
z odnětí 

B200 6,5 M O 100/70 52 +- N N 

B100 8,5 M N 120/75 70 - P P 

H"5č" 9 n p 105/70 70 - Š N žena,lakrimace , 
třes víček 

B800 11,5 N N 140/90 70 - Š N známky sy 
z odnětí, 
nystagmu s 

B500 14 M P 100/70 56 - Š P 

B250 16 N N - 63 / P N žena 

H100 17 N P - - - p P 

B500 17,5 M P 100/55 52 - N Ú 

H200 18 M O 90/75 64 +- Š N sy z odnětí, 
samovolné pohyby 
očí 

?500 18 M N 100/65 56 / P N 

B900 19 M P 110/70 64 +- N Ú sy z odnětí , 

nystagmus 

B500 21 N N 125/65 53 - N N v l éčbě 

metadonem 
115 mg 
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o = druh heroinu: B - bílý , H - hnědý 

mg = přibližné množství užitého heroinu v mg 
Čas = interva l od doby užití drogy do vyšetření 
S = stav zornic: M - miosa, N - normální 
R = reakce zorni c: O - žádná, P - pomalá, N- normálni 
ATA = ataxie (prst - nos): + pozitivni, - negativní, +- neurčitá 
Chůze: Š - širší báze, P - odchylka vpravo, N - normální 
RP = reakce na podněty : N - normální , P - pomalá, Ú - útlum 
"5č" = pět čárek heroinu = údaj o množství 

Kombinace heroinu s ostatními drogami 

Řada pacientů kombinuje heroin s dalšími návykovými látkami, nejčas
těji s benzodiazepiny, marihuanou a pervitinem. 

Při kombinaci s dalšími drogami převládaly příznaky užití heroinu: zpo
malení reakce zornic, miosa a nižší hodnoty krevního tlaku. Kombinace 
u našich pacientů: 

Heroin + benzodiazepiny 

Došlo jen k mírnému zvýšení tepové frekvence P 60-94 / 1 min a ke zpo
maleným rekcím na podněty. Chůze bylo širší bázi s odchylkami od střední 
čáry . 

Heroin + marihuana 

Zůstala nižší tepová frekvence P 58-74/1 min, reakce na podněty ale 
ovlivněna nebyla. 

Heroin + pervitin 

Tepová frekvence byla P 74-76/1 min, reakce na podněty zůstala nor
mální. 

Marihuana, pervitin, toluen 

Dalších 11 pacientů bylo vyšetřeno po užití marihuany (5), pervitinu (4) 
a toluenu (2). 

Po užití m a r i h u a n y měli všichni pacienti nižší krevní tlak TK 
95-120/55-70, tepovou frekvenci P 58-72/1 min. Bezprostředně po vykouření 
marihuany byl ale puls 88/1 min a byla přítomna ataxie a nystagmus, frek
vence mrkání byla 1/1 min, zatímco u ostatních byla 5-8/1 min. 
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Po užití per v i t i n u jsme očekávali zvýšení krevního tlaku, ale pa
cienti měli krevní tlak jen TK 90-130/60-85 mmHg. Měli ale zrychlenou te
povou frekvenci / 75-96/1 min a zvýšenou frekvenci mrkání 12-26/1 min . 

Nejnápadnější byli svými projevy oba pacienti po užití t o I u e n u . První 
se cítil špatně, měl pomalou výbavu představ, překrvené spojivky, přivřená 
víčka, občasné samovolné pohyby hlavou, třes rukou v Rhombergově postoji. 
Kyselina hippurová v moči měla hodnotu 13,5 g/l (normální hodnota je do 
2,0 g/l). Druhý pacient byl naopak euforický, mnohomluvný, víčka ši roce ro
zevřená , chůzi mělo široké bázi. 

Další skupinu tvořili pacienti po užití alkoholu. 

Alkohol 

Pacienti po požití alkoholu, kteří přicházeli do ordinace AT byli druhou 
největší skupinou po pacientech, kteří užili heroin. U všech byla vyšetřena 
hladina alkoholu v dechu a v následující tabulce byli seřazeni podle výše 
hladiny alkoholu v dechu. U všech pacientů , bez ohledu na výši hladiny al
koholu v dechu, bylo chování normální, zdvořilé, s normální výbavou před
stav. Šlo zřejmě o pacienty s vysokou tolerancí na alkohol. 

Z 12 sledovaných pacientů bylo 8 mužů a 4 ženy. 
U všech pacientů, kromě jednoho, byly zvýšeny hodnoty krevního tlaku 

a tepové frekvence. Překrvení spojivek bylo pouze u poloviny pacientů , 

spíše při vyšší hladině alkoholu. Pozitivním přiznakem ve většině připadů 
bylo kolísání v Rhombergově postoji a třes víček, prstů nebo rukou. Nystag
mus se objevil teprve u pacientů s hladinou alkoholu v dechu od 1,66 g/l . 

Chůze pacientů byla obvykle o širší bázi a s odchylkami vpravo nebo vle
vo od středové čáry. Projevy ataxie (prst - nos) nebyly přesvědčivé. 

Hodnoty alkoholu v dechu, čas od posledního požití alkoholu, krevního 
tlaku, tepové frekvence, vyšetření ataxie, chůze, reakce na podněty , nystag
mu, Rhombergova postoje a stavu spojivek ukazuje následující tab. 2. 
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Tabulka 2. Hodnoty alkoholu 

Alkohol 

g/l čas TK P ATA CH 

0,13 12 145/95 78 pozit Š 

0,52 17 140/90 94 +- L 

0,93 12 115/80 84 neg L 

1,20 13 90/55 60 neg L,Š 

1,66 2 125/85 80 po zit P,Š 

1,75 12 165/100 90 ? Š 

1,87 10 110/70 92 neg L 

2,12 10 150/105 110 neg P ,Š 

2,30 4 160/115 82 pozit P 

2,72 0,5 130/100 84 neg N 

2,91 ? 140/85 100 pozit P ,Š 

? 18 120/75 116 ? N 

g/l = množství alkoholu v dechu 
čas = doba od posledního požití alkoholu 
TK = krevní tlak 
P = puls 
ATA = ataxie (prst - nos) 

RP 

N 

N 

N 

N 

P 

R 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

NYS 

neg 

neg 

neg 

neg 

pos 

neg 

pos 

neg 

pos 

pos 

neg 

pos 

RHOM sp poznámka 

K,T N 

K,T N žena 

K.T P + marihuana 

K N 

K N 

K,T N logorhea 

S N žena 

K,T P 

S P 

K P mírně 

K P žena 

S P 21 vína , žena 

CH = chůze: N - normální , Š - široká báze, L,P - odchylka vlevo, vpravo 
RP = reakce na podněty: N - normální , P-pomalá, R - rychlá 
NYS = nystagmus: neg - negativní, pos - pozitivní 
RHOM = Rohombergův postoj : S-stabilní, K-kolísá, T-třes 
sp = spojivky: N - normální , P - překrvené 

Diskuse 

Provedená vyšetření nás překvapila tím, že často ani po u žití většího 
množství návykové látky (podle údajů pacienta) nebyly přítomny žádné vý
razné známky intoxikace. U pacientů nebyly přítomny žádné poruchy cho
vání, orientace nebo komunikace. Většina pacientů nebudila dojem, že užili 
návykovou látku. 
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Po heroinu se obvykle udává ospalost, respirační deprese, pokles střevní 
mobility, nausea, vomitus, miosa (Wenig, 1992). U našich pacientů byla pří
tomna pouze miosa a ospalost do šesti hodin po užití heroinu . Pak se začaly 
objevovat příznaky z odnětí , které se obvykle udávají po užití heroinu za 
2 - 4 hodiny (Wenig, 1992). Není ale zcela vyloučeno , že pod deklarovaným 
heroinem může být podáváno i určité množství jiného opioidu, například 
morfinu, po kterém se objevují příznaky z odnětí až po 5 - 6 hodinách. 
Orientační vyšetření rapid testem nelze tyto dvě látky od sebe odlišit. Do še
sti hodin po užití byly přítomny i známky ataxie. 

Jako další projevy intoxikace heroinem se uvádějí hypotenze a bradykar
die ( Minařík, 2003). Nízký krevní tlak byl téměř u všech pacientů , rovněž 

tepová frekvence byla nižší u všech pacientů kromě dvou za dvě hodiny po 
užití heroinu . Dva výjimeční pacienti měli naopak tachykardii P 80/1 min 
a 88/1 min. Do dvou hodin po užití heroinu by se proto mělo počítat i s mož
ností tachykardie. Po užití heroinu lze tedy očekávat nejčastěji miosu a zpo
malenou reakce zornic, bradykardii, hypotenzi a známky ataxie. Po 6 ho
dinách mohou být přítomny příznaky z odnětí. 

Podezření na užití heroinu nebo jiné návykové látky by mělo být potvrze
no toxikologickým vyšetřením. To často ukáže kombinaci heroinu s ostat
ními návykovými látkami, většinou s benzodiazepiny, marihuanou nebo 
pervitinem. Obvykle u takových pacientů ale převládají známky užití heroi
nu. Pří kombinaci s benzodiazepiny nebo s pervitinem dojde k mírnému 
zvýšení tepové frekvence, u kombinace s marihuanou dojde ke zpomalení 
reakcí na zevní podněty. 

Samotné užití marihuany může vést k nižšímu krevnímu tlaku, k brady
kardii a k nízké frekvenci mrkání víček. Na rozdíl od užití pervitinu, kdy se 
může objevit vyšší tepová frekvence a vyšší frekvence mrkání víček. Někteří 
uživatelé marihuany a pervitinu nebývají společensky nápadní a dokáží uží
vání své návykové látky skrývat i několik let. Naopak uživatelé toluenu mo
hou být nápadní svojí mnohomluvností , neklidem, samovolnými pohyby, 
třesem, nejistou chůzí. 

Pacientů, kteří užili jen jednu drogu byl malý počet (marihuana 5, pervi
tin 4, toluen 2) a proto uvedené nálezy by se mohly lišit při vyšetření vět
šího počtu pacientů. 

Ani po užití alkoholu se neobjevily očekávané výrazné změny v chování 
nebo udávané příznaky excitace do 1,5 g/l , ani účinky hypnotické 1,6-2 g/l, 
ani narkotické pří množství nad 3 g/l alkoholu v krvi. Tento popis stavu ja
ko lehké, střední a těžké opilosti se traduje již 50 let (Skála, 1957, Hampl, 
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1987, Popov, 2003). Neplatí a le pro chronické uživatele alkoholu , kteří mají 
zvýšenou toleranci na alkohol. 

Některé nálezy po požití alkoholu jsou ale obvyklé. Jedná se o zvýšení 
krevního tlaku, zrychlení tepové frekvence, v Rhombergově postoji je pří
tomno kolísání a třes víček, prstů, rukou. 

Při vyšších hladinách alkoholu se objevuje překrvení spojivek, horizon
tální nystagmus a zvýšená frekvence mrkání. 

V práci uvedené hodnoty alkoholu v dechu lze orientačně přepočítat na 
hladiny alkoholu v krvi odpočtem maximálně 0,19 g/l, protože hladina alko
holu v krvi je nižší než hladina alkoholu v dechu. 

Závěr 

Po užití i většího množství návykové látky (alkoholu nebo ostatních drog) 
za 2 - 21 hodin nemusí být vždy přítomny výrazné projevy intoxikace. 
U chronických uživatelů návykových látek je potřebné počítat s rozvojem 
tolerance, která může zmírnit projevy užití návykové látky a umožnit pa
cientovi i normální sociální kontakty. 

Při vyšetření lze ale některé příznaky užití návykové látky zjistit. Ty ale 
nemusí být vždy specifické pro užitou látku. Proto je potřebné přítomnost 
návykové látky ověřit toxikologickým vyšetřením nebo vyšetřením hladiny 
alkoholu v dechu nebo v krvi, zejména v případech, kdy pacient užití návy
kové látky popírá. 
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