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Výko n ochranného li eče nia často privádza do zdravotníckych za riadení osoby s bo
hatou kriminálnou skúsenosťou a obyčajne so slabou. či žiadnou motiváciou liečiť sa. 
ale len formá lnym prispôsobovaním sa režimu. často i so značnou invenciou hľadania 
spôsobov na oklamanie zdravotníckeho personálu. takže len rutinné prístupy bez po
trebnej ostražitosti môžu do značnej miery komplikovať priebeh hospitalizácie . ako o 
tom svedčí predkladaná kazuistika . 

Pacient J . R .. 2~-ročný. bez pracovného pomeru. prij atý dň a 27 . S. 1987 do Psychiat rickej lie
čebne Plešivec na prvú nútenú hospi talizáciu na ochra nnú protialkoholickú liečbu. eskortova ný 
priamo po výkone trestu z nápravnovýchovné ho ústavu na základe predchádzajúceho o bjedna
nia. 

RA: Otec potátor. ~S-ročný suicidoval stra ngulác iou. keď mal pacient asi l~ ro kov. Matka 
53-ročná dôchodkyňa . Pacient je siedmy v poradí z deviatich detí. má ešte 4 bratov a 4 se try. 
Ďalšiu neuropsychickú príiaž v rodine neudáva. 

OA: O pô rode a psychomotorickom vývoji neinformovaný. Pre konal bežné detské ochorenia. 
Asi ako IS-ročný a v Bratislave nakazil syfilisom . li eči l sa na Kožnej klinike injekčným pe nicilí
nom cca tri mesiace . po tom už na ďal š i e kon tro ly nechodil. Asi pred štyrmi rokmi v ebriete ho 
zrazi lo auto . tržná rana na hlave. v bezvedomí asi nebol. Nikd y nebo l psychi atricky vyšetrený ani 
l iečený. nespomína si an i. že by ho vyšetrova li znalci v súvislosti s nariadením ochrannej liečby. 
Na detstvo nemá dobré spomienky pre zlé sociálne pome ry. V prvo m ročníku ZDŠ pre padol. po
tom mu už učenie šlo priemerne. Začal sa učiť za murára. ale pre nedostatočné mate riálne zabez
pečenie školu necha l a odišie l za prácou do Bratislavy. T am po kratšom období s podporou brata 
znova začal chodiť na stavebné učilište . ktoré však neukončil. pretože šiel prvýkrát na výkon tres
tu: tri roky nepodmienečne pre trestný čin lúpeže a k tomu aktuáln a ochra nná li ečba . Po devät
nást ich mesiacoch podmie nečne prepu~tený. vrá til sa do Bratislavy a robil čističa sudov v Slovnaf
te. kým nenarukoval. Pre oneskorc"ný nástup na zá kladnú vojens kú službu znova nepodmienečne 
odsúdený: pre trestný čin vyhýbania sa vojenskej povi nnosti dostal rok nepodmienečne a k tomu 
zvyšok z predchádzajúceho trestu . V protialkoholickej záchytnej stanici bol trikrát . vodičský 
preukaz ani povolenie na zbraň nevla,tn í. Z koníčkov udáva čí t a ni e a šachy. Považuj e sa za sa
motára . uzavretej . smutnejšej povahy. Je slobodný. býva s matkou a dvo ma mladšími súrodenca
mi . cmá vážnejšiu známosť . v sexuál nom živote promiskuitný. Fajčí denne IS cigariet s filtrom 
asi od 16 rokov. kávu pil zriedka. liek,· nezneužíval. sni ffing popieral. Ani v base .. ne klepal". ne
pil .. magorák". Preferuje pivo s borovičkou. pri výplate a zálohe pil 5-6 pív a pollitcr destilátu. 
inak len príležitostne 2-3 pivá a l - 2 poldecáky. Priznáva palimpsesty. neguj~: pokles toleranci e. 

Prednescné na Celoštátnej konferencii AT v itre dl'w 12 . 5. 1989 
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st ratu ko ntro ly. Prvýkrá t bol o pi tý v IS ro koch. alkoho l mu pomáha za hudnúi na iažkosti . kto ré 
v živo te má. 

TO: Subjektívne sa cí ti zdravý, za alko holika sa ne~ovažuj_c. uvedomuj e si však . že musí 
pitie obmcdzii. Liečbe sa chce pod robii . chápe ju ako súčasi trestu . nechce si už rohii zbytočné 
problémy. Znalecký posudok nám napriek o pakovanej žiadosti príslušný súd nezasla l. v rozsud ku 
sa uvádza : .. Vzhľadom na zna lcami ps!chiat rami zistený abúzus alkoholu u obžalovaného. vzhľa
dom na čast é požívan ie a lko holid.ých nápojov. zrejmé zo správ o povesti a posudkov. súd na 
návrh znalcov tomu to uložil protia lkoholické ochranné lieče n ie. ktoré bude vykonané ústavnou 
fo rmou .. . Iné objektívne údaje sme k J ispozícii nemali. 

Ohj. psych.: Pacien t pri vyše trení auto- i alo psychicky správne o rientova ný. ochotne ~polupra
cuje . správanie a kontakt ade kvát ne. Mierne zvýšená intrapsychická tenzia. zvýšená afekt ívna 
drážd ivosť. nálada eutymna. vyššie city a záujmy pl ytšie . Psychomotorické tempo primerané. my
slenie koherentné . simplex né. susp ktná disimulácia, bagate lizácia mie ry pitia. nekritickos ť . Vní
manie intaktné. prosexia a mncstické funkcie v norme. intelekt o ri e ntačne ľahko podpriemerný. 
Osobnosť ext rovertova ná. psychopaticky štrukturovaná. s črt ami nezdržanlivosti , impulzivity . aso
ciálnymi prejavmi . A lkoho lická symptomati ka svedč i aca pre ll . - III. tádium . Modifikovaný 
MAST-test : 2R bodov. Test určovania tablie t metódou MU Dr. Drtil a. CSc .. so záve rom: Susp. 
abúzus medikamentov (analge tiká). beL zjavnejších prejavov závis losti . Priebe h: Vzhľadom na 
závažný údaj o v i acročnom za nedbaní vcnero logických kontro l odoslaný na ambul antné odborné 
vyše tre ni e a odber mate riálu na prís lušné testy na syfili s. Z ostatn ých laborató rnych vyše trení : 
FW. KO . glykémia. bie lkoviny. urea. hcpatá lne testy. amylázy. mine ralogram. výtery z hrd la . 
rekta. moč chemicky i ku lt ivačne- vše tky výslcuky v no rme . RTG pľúc ncgat .. EKG: intc rme
diá rna po loha , normogram. Závery inte rného , neuro logického a očného vyše trenia: ná lezy v no r
me . Pacient sa na oddele ní rýchle zadaptoval. hol disciplinovaný. dodržiava l režim . aktívny 
v komunitnom systéme. rea lizova l a najmä v špo rtových akti vitách. Vzh ľadom na uvedené 
výsledky vyše trení začat á averzívna l iečba apomorfínom dvakrát denne s celkovým počtom 
30 reakcií. Potom nas ledovala príprava sto pe ty!ového pokusu . V priebehu troch dn í dostal cel
kove 3,6 g Disulfiramu . Deň pred samotným pqkusom , cca po 7 t ýždňoch po bytu v PL , odoslaný 
na o bj ednanú vene rologickú kontro lu . keďže k dispozícii už bo li výs ledk y špecifických testov na 
syfili s: RRR a VD RL negatívne. BWR , TPI-test. TPHA-tcst a FT A-ABS test pozitívne. Záver: 
Lues latens a odporučen á terapia: pro ka ín penicilín G 1,5 milióna jedno tiek i.m. dvakrát denne 
IO dní. 19. 10. 1987 dostáva prvú dávku penicilínu . nasledujúci deň u skutočnen ý stope tylový po
kus s do brým efektom a priebehom. 22. IO. 1987 popo ludní pozoruj e pe rsonál odde lenia pre
chodný stav útlmu: pacient iažšie arti ku loval, mal neistú chôdzu. celkove pôsobil somnolentným 
doj mom. V krátkom čase sa to upravilo . O bdobný stav sa opakoval ďal š í de ň predpoludním - pô-
obil dojmom .. naklepaného ... čo viedlo k podozreniu z in toxikácie v.s. medikamentami prepašo

.vanými na odde lenie. Uži tie a lkoholu -,a nezi ti lo. pri telesnej prehli adke . ani pri ko nt ro le osob
ných vecí sa v~a k .. skryté zásoby'· ani znaky možného zneužitia medikamentov nenašli . Cielené 
o tázky o zneužit í a kýchko ľve k drog negoval, svoj zho ršený stav vysvetľova l . že je to zrejme z in
jekcií . kto ré dostáva. Pacie nt podrobe ný zvýšenému dozoru . moč odoslaný do biochemického la
borató ria OÚNZ, ktoré je však scho pné z i st i ť len barbit uráty {pri predpokladanom zneužití Alna
gonu, eventuálne iných analge tík s ob~ahom barbiturátov). Výsledok bol negatívny. as ledujúcc 
štyri dni je pacient bez akýchko ľvek iažkostí. až 28. lO . predpoludním znova registrovaná su
spe ktná intox ikácia: pacient je tupo eufo rický. cxeitovaný. nesústredený. odpovedá in adekvátne. 
po latencii . vedomie zúžené. postupne prevláda somnolencia. Po nie koľkých hodinách stav znova 
plne v norme. Keďže kl inicky obraz ~tále vzbudzoval podozrenie. že ide o intoxikáciu medika
mentami- typické .. naklepanie sa'·- odoslali sme moč na analýzu do Toxiko logického laborató
ria KÚ z. Chýbanie objek tívnych dôkazov o takej to etio lógii a zapie ranie pacienta nás nútilo 
uvažovai tiež o eventuálnom inom pôvode zho ršenia stavu. Uvažova li sme. vzhľadom na ko inci
de nci u vzniku ťažkost í so zaČiatkom an tibiotickej liečby a nasadením Antabusu. v prvom rade 
o antabusovej p~ychóze. eventuá lne i o raritnom psychickom ekvivalente Jarisch-Herxhe imero
vej reakcie na rozpad t reponém, k čomu však sme nenašli žiad ne údaje v lite ratúre a podo bnú 
možnosť vy l účil a i konzultácia s prís lu~ným odborn íkom. Ani možnosť antabusovej psychózy . na-

44 



P. DŽODLA! KAZUISTIKA NEOBVYKLÉHO SNIFFINGU 

priek variabi lnos ti jej klin ické ho obrazu a priebehu . s ohľadom na vlas tné pozorovania. konfron
tované s lite rárnymi údajmi (Škopkovil, 1971. 1973). sa nám nezdala pravde podobná . Rozrieše
nie však pri niesol nasledujúci sled udalos tí. V podvečer to ho istého dňa zistená ďalšia intoxikácia: 
pacien t bol dezorientovaný . nepokoj ný. zmätený, preto bol preložený z odde le ni a aj s osobnými 
vecami do izolácie- izby . ktorá je kontrolovate ľn á· okienkom z ambula ncie odde lenia. Pred
poludním ďalšieho dňa napoko n spozorovaný zdravotnou sestrou pri inh aláci i - st riek aní si do úst 
prípravku An tipo . ~pray proti poteniu nôh. kto rý pri predo lých kontrolách i pri prekladaní ako 
súčasť hygie nických potrieb nevzbudil žiad ne podozrenie z možného zneužívania. Vzhľadom na 
postupný rozvoj a mentne-deli rantného obrazu so značným nepokojom. delirom za mestnanosti. 
anxioz itou . zrakovými ilúziami a halucináciami (napr. na d lážke videl lístie . ktoré chce l zbierať. 
blíži li sa k ne mu svetlá a pod.) . museli sme ho umiestniť v sieťovej posteli a n asadiť mu liečbu in
jekčným Haloperidolom. P ~·hotická sympto matika odpl ynula zhruba za 3ó hodín . Po to m stav 
upravený , chova nie adekviltnĽ . klinick y bez ma nifestných psychotických prejavov . Psychologick y 
vyše tre ný 3. ll. 1987 (teda o 4 dni) me tódami Rave n. Rorschach so záverom: V popredí klinické
ho obrazu t.č. uvoľne ná mentálna kon tro la- na úrovni psychotického regresu . Ďalšie ko ntrolné 
vyše trenie ROR o tri týždn e so závero m: Pretrváva značná uvoľnenosť me ntálnej ko ntroly s mož
nosťou neadekvátnych rieše ní situác ie. Posledné vyšetrenie z ll . 12. 1987 me tóda mi Wechsler. 
test organicity so záverom: Podpri emĽ rná inteligencia. mie rne e ncefalopatické pozadie možné. 
Dodatočne sme dostali výsledok z toxikologického vyšetrenia moču chromatograficko u analýzou 
T LC: V moči pacienta dokázaný z liečiv len Antabus, moč bol analyzovaný na barbituráty, 
fe notiazinové deriváty. benzodiazepinové deriváty, bežné analgetiká s výs ledkom negatívnym. 
Pri telefonickej konzultácii sa potvrdilo. že vzhľadom na spôsob me tabolizácie je touto metódou 
sniffi ng uvedeného spreja nedokázateľný . Pacientovi po ko mpe nzác ii stavu probatórne znova na
sadené udržiavacie dávky A ntabusu zvýšené na dvakrát týždenne l ,2 gramu. v ďalšom priebehu 
však bez akýchkoľvek ťažkostí a komplikácií. Rozhodnutím Okresného súdu z 18. 12. 1987 
ochranné protialkoholické li ečen ie zme nené na ambula ntnú formu, po vzájomnej dohode pacient 
zostáva naďalej dobrovoľne v PL. V dobrom stave je prepuste n}' až 29. l. 1988 . Podl'a jeho ďal
ších údajov po prepustení sa po niekofkých dňoch vybral do Brat islavy . kde sa streto l so svojím 
bývalým dievčaťom. spolu vypili asi liter vína. Potom sa začal neprimerane správa ť , bol zadržaný 
príslušníkmi VB a prevezený do KPL Pezinok. kam ho prijali v rámci prvej psychiatrickej pomo
ci. Podfa prepúšťacej správ) šlo o onĽ iroidnú poruchu vedomia so suspektným halucinátornym 
syndrómom a psychotickou alt eráciou osobnosti . s tranzitórno u amnéziou. V priebehu ni e koľkých 
hodín stav plne kompenzovaný . Vzhľadom na jeho referovanie o údajnom konzume alkoholu na 
Antabus stav uzavretý ako .. Psychot ick á schizoformn á epizóda exotoxickej proveniencie". Asi po 
týždennom pobyte v KPL Pezinok prevezený do príslušnej ~pádovej liečebne PL Plešivec. Keďže 
pri vyšetrení pri prijatí nezistené žiadné známky psychózy. a ni iné dôvody k hospi talizácii . do sta
vu oddele nia ne prijatý. ďalší deň rúno prepustený. Podfa opakovaných informácií z raj ó nnej PA 
na začatie ambulantnej ochrannej liečby sa neprihlásil , na antabus nechodil. v mieste trvalé ho 
byd liska sa nezdržiava . Vzhľadom na tieto o ko lnosti je zrej mé, že skôr či neskôr budeme môcť sle
dovať jeho ďalšie osudy. pretože ambulantná ochranná liečba neplní svoj účel a jej zmena na 
ústavnú je pravdepodobná . 

Diskusia 

Zneužívanie inhalačných drog. ako uvádza Novotná (1980). bolo rozšírené už v mi
nulom storočí, naj mä v Severnej A merike, a aj zavedenie éte ru do medicínskej praxe 
dr. Lou dom bolo inšpirované ,.spo ločnosťou čuchačov éte ru". Renesancia tohto dru hu 
drogovej závislosti nasta la znova v USA v 60. rokoch nášho storočia, ako tzv ... giue" 
či ,. thinncr sniffing" (Vondráček . 1980) a už od r. 1966 sa zi s ťuj e aj u nás. ako o tom 
referujú práce Bauera a Molčana ( 1974) či Boučkovej (1974) . Po prechodnom ústupe 
nová vlna fetovania nás zasiahla v polovici 80. rokov a trvá i v súčasnosti . Paleta zneu
žívaných prchavých látok je veľmi široká , v našich podmienkach však v obľube prevlá-
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dajú najmä toluén , trichlóretylén (Cikuli) , é ter , tetrachlór , benzín , chloroform či lepi
dlá typu Vulkán , ako o tom referujú Medvecký a spolupracovníci (1972) , Boučková 
(1974), Drtil (1978). K málo obvykl ým inh a lačn ým drogám z halogenovaných uhľovo
díkov patria fluorokarbóny, vzhľadom na súčasné ekologické súvislosti sve toznáme 
pod názvom, s kto rým sa pôvodne v USA vyrábali : freóny. Podľa info rmácie Toxiko
logického informačného strediska FN 2 v Prahe má spray Antipo zloženie: zastúpenie 
účinných lá tok 0,5 % trichló rfenylacc tátu , 1,5 % parfému , 3 % izopropylmyristátu 
a 95 % bezvodného liehu . Hnacími plynmi sú Freón ll a Freón 12 v pomere 50 : 50. 
T oxicita izopropylmyristátu a trichló rfenylacetátu je nízka , v prípravku je ich málo, 
preto sa toxikologicky pravdepodobne ne uplatňujú . Toxikologické vlas tnosti zvyšných 
ingrediencií podľa Marholda ( 1986): Dichlórdifluórmetán (synonymá: Arcton 12, 
Eskimo n 12, F 12, Freón 12, Frigen 12, Gene tron 12, Ledon 12) chemického vzorca 
C C12F2• je plyn ťažš í ako vzduch , pôsobí hl avne fyzikálnym vytl ače ním kyslíka a jeho 
nepatrné toxické a narkotické účink y sa prejavia len pri inha lácii vyso kých koncent
rácií. Koncentrácie 2500 - 3000 ppm vedú u č loveka k ospalosti, pri koncentrácii 20 
vol % dráždi oč i a dostavujú sa závraty. R ovnako ako iné podobné látk y môže sa zne
užiť na inha lačnú narko mániu . Ncmetabolizuj e sa v te le a po pre rušení expozície sa 
vydýcha za krátky ča s. Účinky na krvn ý obeh a na dýchanie nie sú ve ľké, pre tože však 
senzibilizuje myo kard na adrenalín , nic je vylúčený fatálny koniec vefkej zá ťaže , kto rú 
to to zneužitie predstavuje v dôsledku fibril ácie srdca. 

Freón l l: Trichlórfluórmetán , che mickej znač k y C CI1F, je kvapalino u s bodom va
ru 24°C. Má veľmi ľahký narko tický účinok. podľa niektorých údajov vôbec nedráždi , 
podľa iných má ľa hké dráždivé úč inky. Prehlasuj c sa za zre teľne jedovatejší než dich
ló rdifluórme tán , má z látok tejto skupiny najsilnejšie účinky na krvný obeh a značne 
ovplyvňuj e i dýchanie. Je ľahko cítiť po éte ri až pri koncentráciách vyšš ích než 20 % , 
koncentrácie okolo 50 % vyvo lávajú závraty a dráždia oči . Nebezpečenstvo toxikomá
nie je podobné ako pri dichlórdifluórme táne. Podľa Novotnej ( 1980) sa vylučuj e len 
pľúcami , po l čas inhalovaného F 11 u človeka kolíše medzi 12 až 20 minútami . Do 60 
minút sa zníži koncentrácia v nadobličke i nahromadenie týchto láto k v tukových bun
kách a tkanivách . To teda vysvetľuje negat ívny výsledok toxikologického vyše trenia 
chromatografickou analýzou TLC. Poslednou súčasťou sprayu An tipo je lieh , teda 
etylalkohol-e tanol, chemická znač k a C2H60 . Podľa Marholda ( 1986) v reakcii na vdy
chovanie pár sú výrazné individuá lne rozdie ly podľa návyku a podľa citlivosti jednot
livcov. U nezvyknutých pôsobí ťažkosti už koncentrácia o niečo vyššie než 1000 ppm 
asi za pol hodin y. u zvyknutých až ni ekoľko t isíc ppm. Pobyt v koncentrácii 5000 ppm 
vedie väčš inou k výraznej ospa losti a prejavom dráždenia oč í a dýchacích ciest. Dôle
žité je , že alkohol zvyšuj e citlivosť o rganizmu na intoxikácie najmä pri tetrachlórme
táne a iných halogenovaných uhľovodíkoch . tj. i pri freónoch . Účinky halogenovaných 
uhľovodíkov na nervový systém sa dajú ch arakterizovať ako depresia CNS , alebo ako 
účinok narkotický. u iných zas ako stimulácia CNS a lebo ako účino k stimulačn ý, po 
kto rom vša k často nasleduj e pe rióda hlbokého útlmu . Okrem toho sa môžu pri o trave 
ha logenovanými uhľovodíkm i obj aviť i príznaky kompl ikovaného ovplyvnenia činnos
ti ústredného ncrvstva , kto ré sa kl inicky dosť neu rči to označujú (napr. e n e falopa tia 
po metylchloride, či encefalomye lit is po chlo ropréne) . Schematicky sa nedajú tieto 
účinky vystihn úť inak než ich označením ako neskoré účink y neurotox ické. Ich pod
kladom môžu byť mo rfo logické zmeny a môžu poto m zanech a ť trva lejšie následk y. La
cho (1975) zistil u fe tujúcich toxikomanov syndróm organického poškodenia vyše tre
ním Rorschacho m a Kohsovým testom celkom u 52,37 % pacientov. Zároveň uvádza 
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možnosti vzniku dclirantných epizód až v abstinenčnom období pri požití malého 
množstva alkoholu , podľa Hassc ho a Walomanna nazývané Nachhall Psychoscn (do
zvukové psychózy). alebo u nás Dobrotkom pomenované ako echo-psychózy. či v an
glickej lite ratúre uvádza né fl ashbacks (Vojtík, 1987; Wcllcr. 1988). Tento mechaniz
mus vzniku echo-psychózy. pri abstinencii fetovania a požití a lkoholu . by sme mohli 
a plikova ť aj na vysve tlenie tranzitó rnej psychotickej epizódy u nášho pacienta , ktorá 
bola dôvodom hospitalizácie v KPL Pezinok a potom ho znova priviedla do našej PL. 
Pravda. za predpokladu. že jeho údaje budeme považova ť za pravdivé, a neuvedomí
mc si. že mohlo íst' znovu o intoxi káciu . č i už inh a l ačnou drogou , alebo inou farmako
logicky účinnou lá tkou . V týchto súvislostiach tiež ostáva diskutabilné, č i nemôže ísť 
o incipicntné prejavy schizoformncj psychózy. indukovancj drogami. alebo opačne, či 
schizofrcnné prejavy pred isponujú abúzus drog. ako to rozobe rajú Danie ls a Latcham 
( 1984), kto rí opisujú prípady sniffingu benzínu. predchádzajúce schizofrénii , či Weller 
( 1988) s obdobno u tematikou . 

Súhrn 

Autor predkladá kazuistiku pacienta, podrobujúceho sa v psychiatrickej liečebni ú
stavnému ochrannému lieče niu , priebeh ktorého bol komplikovaný opakovanými stav
mi intoxikácie. spočiatku nczistcnou drogou . eskôr sa odha lilo. že pacient zneužíval 
-inhalova l kozme ti cký prípravok Anti po- spray proti poteniu nôh . Rozoberajú sa to
xikologické vlastnosti v ňom obsiahnut ých látok. 
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