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PAMĚTI U KUŘÁKŮ MARIHUANY 

K. HAMPL 

Souhrn 

Orientační testy krátkodobé paměti sluchové, zrakové a prostorové jsou u ku
řáků marihuany rychlou a jednouchou metodou pro průkaz poškozeni paměti mari
huanou a jsou proto jedním z důvodů proč s kouřením marihuany přestat. J e popsán 
způsob provedení a některé výsledky testů . 

Úvod 

V roce 1997 vydala NIDA (6) jako jednu ze svých publikací "Průvodce 

učitele" (Teacher's Guide), určenou pro výuku mladistvých na 5-9 stupni 
školy. Učební materiál se týká anatomie mozku, neurotransmise a vlivu 
abuzu drog, specielně marihuany, opiátů, inhalačních drog, halucinogenů, 
steroidů a stimulancií na funkce mozku. 

V kapitole o marihuaně je zmínka i o vlivu marihuany na krátkodobou 
paměť a způsob vyšetření krátkodobé sluchové paměti. Vypracovali jsme si 
vlastní, časově nenáročnou metodiku vyšetření krátkodobé paměti sluchové, 
zrakové a prostorové, kterou používáme s úspěchem dodnes. 
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Metodika 

Pacient je informován o postupu vyšetření, má přípraven ou tužku a vol
ný list papíru. Informace o údajích při každém testu trvá 30-60 vteřin, pak 
pacient (vyšetřovaný) napíše co si zapamatoval. 

Test sluchové paměti 

Lékař přečte nahlas, zřetelně 20 následujících slov: strom, koza, skříň, 
koberec, ulice, deštník, peřina, kopříva, úředník, kovář - myšlení tvorba, 
naděje, naslouchání, poznání, telepatie, moudrost. závist, lenost, snění. 

Po přečtení dostane vyšetřovaný příkaz "piš". Nato zapisuje , co si zapa
matoval. Píše pokud si něco pamatuje, pak oznámí lékaři, že skončil, pro
tože si nic dal šího nepamatuje . 

Test zra/lOvé paměti 

Zkoušenému je předložen napsaný text (tištěný, psaný čitelně/na stroji) 
na dobu 30-60 vteřin, následujících 20 slov: list, býk, židle, podlaha, tram
vaj, stokoruna, postel, pelyněk, ředitel, prodavač - cítění, víra, láska, vidění, 
rozjímání , telekineze, hloupost, nenávist, píle, bdění. 

Po 30-60 vteřinách je text odstraněn a vyšetřovaný opět napíše která slo
va si z přečtených slov pamatuje. 

Test prostorové paměti 

Úkolem zkoušeného je pamatovat si a nakreslit uspořádání 4 prvků: 
trojúhelníků , koleček, čtverečků a obdélníků srovnaných ve vodorovných, 
svislých a křížových řadách (obr. 1). Nákres má pacient k dispozici opět 
30-60 vteřín . 

Obrázek 1 
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Výsledlly 

Orientační testy recentní paměti jsme nejprve provedli u 19 studentek 
čtvrtého ročníku střední zdravotní školy ve věku 18-19 let. 

Při testu sluchové paměti si pamatovalo ze 20 slyšených slov viz (tab . 1). 

Tabulka 1. 

Počet slov 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Počet studentek 1 1 1 2 2 1 5 2 2 2 

Deset a více slov si pamatovalo 16 studentek, tj . 84 %. 
Při testu zrakové paměti si pamatovalo ze 20 přečtených slov (tab. 2). 

Tabulka 2. 

Počet slov 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Počet studentek 1 O O O 2 3 4 4 3 2 O 

Deset a více slov si pamatovalo 18 studentek, tj. 90 %. 
Při testu prostorové paměti si pamatovalo z 19 čtyř různých znaků 

správný znak a jeho umístění (tab. 3). 

Tabulka 3. 

Počet znaků 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Počet studentek 1 O 1 1 O 1 1 3 4 4 3 

Deset a více správně umístěných znaků si pamatovalo 18 studentek, tj. 
89,5 %. 

Hodnocení 

Z uvedených výsledků je patrné, že nekuřačky marihuany, středoško
lačky uvedeného věku si v 84 % až 90 % si pamatuji nejméně polovinu ze 
slyšených a přečtených slova uvedených znaků. 
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Proto za neporušenou krátkodobou (recentní) paměť pokládáme zapama
tování si nejméně 10 a více slov nebo znaků . Nejlépe je hodnocení podle 
součtu všech tří testů, kde hodnota pro normální výkon by měla být 30 
správných údajů . 

U výše uvedené skupiny studentek byl u všech součet správných reakcí 
nejméně 33 a více. Podrobnější rozpis viz (tab. 4) tj. 100 %. 

Tabulka 4. 

Počet bodů 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 

Počet studentek 1 2 2 O O 1 3 O 4 1 1 2 

Vyšetření u kuřáků marihuany 

Celkem bylo vyšetřeno 41 pacientů- 28 chlapců a 13 dívek ve věku 12 až 
26 let. Pacienty jsme rozdělili do následujících věkových skupin: 

12-14 let 
15-18 let 
19-26 let 

3 pacienti 
28 pacientů 
10 pacientů 

2 chlapci a 1 dívka 
17 chlapců a 11 dívek 

9 chlapců a 1 dívka 

Pro srovnání s kontrolní skupinou jsme zvolili věkovou skupinu 15-18 
let. Výsledky: 

Při testu sluchové paměti si ze 20 uvedených slov pamatovalo (tab. 5). 

Tabulka 5. 

Počet slov 4 5 6 7 8 9 10 11 

Počet vyšetřených 3 4 3 4 9 1 O 3 

Deset a více slov si pamatovali jen 3 pacienti tj . 10,7 %. 
Při testu zrakové paměti si z 20 napsaných slov pamatoval (tab. 6) 
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Tabulka 6. 

Počet slov 3 4 5 6 7 8 9 10 

Počet pacientů 5 4 6 O 3 2 1 2 

Deset a více slov si pamatovali 4 pacienti tj. 14,21 %. 
Při testu prostorové paměti si z 19ti znaků zapamatovalo správný tvar 

a umístění znaků (tab. 7). 

Tabulka 7. 

Počet znaků 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Počet pacientů 2 3 2 1 3 1 5 3 2 2 3 1 

Deset a více znaků si pamatovalo 11 pacientů tj. 39,28 %. 
Součet správných reakcí 30 a více byl u uvedené skupiny následný 

(tab. 8). 

Tabulka 8. 

Počet znaků 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 28 30 33 

Počet pacientů 2 1 1 3 3 1 3 2 2 1 3 1 1 

Třicet a více znaků si pamatovali jen 2 pacienti tj. 7,10 %. 

Diskuse 

Vliv kouření marihuany na paměť je předmětem mnoha studií. V České 
republice vyšla loňského roku (2008) rozsáhlá monografie, ve které je i kapi
tola o vlivu užívání konopných drog na kognitivní funkce upozorňující 

kromě jiného na rozpory v důkazech svědčících pro škodlivé účinky ko
nopných drog na kognitivní funkce jejich uživatelů (4). 

V odkazech na různé autory je ale i údaj o tom, že u adolescentů uživa
telů konopných drog, přetrvávají mírné selektivní deficity krátkodobé pa
měti i po šesti týdnech abstinence. Jiné údaje uvádějí vliv kanabinoidů na 
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krátkodobou paměť během 12-24 hodin po užití. Jedno upozornění se týká 
i upozornění na nedostatečnosti srovnání výzkumu s odpovídající kontrolní 
skupinou. 

I elektronické a neuropsychologické studie ukazují, že konopné drogy 
mají vliv na psychomotorické tempo a krátkodobou paměť 12-24 hodin po 
užití (5), ale po měsíci abstinence nejsou již žádné změny prokazatelné. 

Jiné údaje ale uvádějí, že poškození kognitivních funkcí po posledním 
kouření marihuany může přetrvávat 28 dní (1), (4). 

Byla sledována i závislost poškození sluchové paměti na době užívání 
marihuany. Kuřáci kouřící marihuanu nejméně 5 let si vzpomněli na 9 z 15 
slov, kouřící nejméně 10 let si vzpomněli již jen na 7 slov z 15, zatímco ne
kuřáci si pamatovali 12 slov. Do úvahy byly vzaty i jiné faktory včetně 
věku, IQ a vzdělání . (2). Podle jiných autora se naopak nepodařilo prokázat 
vztah mezi délkou a frekvencí užívání konopných drog (3). 

U našich orientačních testů recentní paměti jde o praktické a rychlé 
vyšetření použitelné k následnému ovlivněni přístupu pacienta ke kouření 
marihuany. Neděláme si nárok na vědecké hodnoceni těchto orientačních 
testů paměti. Nemáme na příklad k dispozici plně odpovídající skupinu 
(věkem, pohlavím, IQ, vzděláním atd.). 

Orientační testy paměti nazýváme "orientační" , protože skutečně mají 
sloužit k rychlému, orientačnímu získáni údajů o recentní paměti, které pak 
používáme v následném hovoru s pacientem. 

Pacienta informujeme o "normálních" hodnotách testů, které srovnáváme 
s hodnotami, kterých dosáhl pacient. Výsledky slouží k přesvědčení pacien
ta o tom, jak v důsledku kouření marihuany u něho došlo k poškození 
paměti i když současnou příčinou může být zanedbávání docházky do školy 
nebo učeni , ale i věk, IQ a výchova. 

Po dlouhodobé zkušenosti s uvedenými testy víme, že mají svůj význam 
při argumentaci proti kouřeni marihuany podobně jako údaje o přibývání 
na váze . Argument "vidíš sám (sama) jak po marihuaně hloupneš a tloust
neš" skutečně u některých kuřáků zapůsobí a snaží se s kouřením marihua
ny přestat, nebo alespoň kouření omezit. 

Závěr 

Orientační testy recentní paměti jsou dostupné každému zdravotníkovi, 
který se zabývá problematikou kouření marihuany. Jsou rychlé, snadno 
proveditelné a bez problémů s jejich hodnocením. Je jen potřebné naučit se 
je správně používat. Slouží k posílení motivace přestat kouřít marihuanu. 
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