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DROGOV Á MINIEPIDEMIOLOGIE 

J . RUBEŠ 

Souhrn 

V historických a kazuistických souvislostech jsem poukázal na epidemiologický prevenční význam 
zachycení a publikování každého jednotlivého prípadu zneužití nové drogy nebo nového zpusobu 
zneužití známé drogy . 

K I í čo v á s lova : nealkoholové toxikomanie - depistáž (resp. včasná depistáž) - epidemiologie. 

J . Rubeš : MINIEPIDEMIOLOGY OF HABIT-FORMING DRUGS 

Summary 

In historic and casuistic content attention is drawn to the epidemiological and preventive impor
tance of finding and publishing every case of an abuse of a new drug, or new method of abuse of 
a known drug. 

Ke y wo rd s: nonalcoholic toxicomania - screening (or early screening) - epidemiology. 

J . Rubeš: DROGEN MINIEPIDEMIOLOGIE 

Zusammenfassung 

In einem historischen und kasuistischen Kontext wird darauf hingewiesen , wie sehr es aus der 
epidemiologischen und preventiven Sicht wichtig ist jeden Fail eines Missbrauches einer neuen 
Droge , oder einer neuen Methode des Missbrauches e iner schon bekanntenn Droge zu entdecken 
und publizieren . 

Sch I ii s s e I w ô rt e r : Nichtalkoholtoxikomanie - Screening (resp. friihes Screening) - Epidemio
logie. 

1.1:. Py6ern: HAPKOTWlECKAH MJ1HJ13I1J1.n;EMJ10JIOľJ1H 

Pe310Me 

CTaTbR B I1CTOpl1'ieCKJ1X 11 Ka3yI1CTl1'IeCKJ1X CBR3ax yKa3bIBaeT Ha 3ITH,!I;eMI10JIOrl1'ieCKI1 
npo<pl1JIaKTJ1'ieCKOe 3Ha'leHl1e perl1CTpa~11 11 ny6JIJ1Ka~1111 Ka2K,Zl;OrO oT,!{eJIbHOrO CJIY'iaR 
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3JIoynoTpe6JIeHJUl HOBbIM HapKoTHKOM HJIH Ka}!{,l:\OrO HOBoro cnoco6a 3JIoynoTpe6JIeHHR 
H3BeCTHbIM HapKoTHKOM. 

KJIIO'l e B bI e C JIO B a: HeaJIKOrOJIbHaR HapKoMaHHR - ~enMCTa}K (MJIM }Ke CBoeBpeMeHHhIH 
~e=CTa}K) - 3~eMMOJIOrMR. 

Vedie milé výzvy paní redaktorky Valérie Turčekové , pokračovatelky životní ho díla 
mého nezapomenutelného pfítele MUDr. Michala Turčeka , vedia mne k následujícím 
úvahám a záverečnému doporučení moje dlouholetá zkušenost a posléze též pečIivá 
a podnetná statistická studie MUDr. Jany Novotné , prednesená koncern roku 1990 na 
pracovní schuzi protialkoholní a protidrogové sekce Psychiatrické společnosti J . E. 
Purkyne . 

V této studii ukázala , že počet drogových abuzéru, zvlášte z rad mládeže, zachycova
ný v jejím regionu, výrazne vlnovite kolísá. Zvlášte vlne posledního vzestupu predch á
zelo období nekolikamesíčního poklesu , které výstižne definovala jako jakési období 
latence , pčipravující však už novou erupci. 

Ze zkušenosti víme, že taková vlna vzestupu znepokojí společnost vždy až s určitým 
opoždením. Teprve tehdy , když nabude takového rozmeru, který ji konečne zmobili
zuje k nejakým zásahum či opatrením nebo alespoň pokusum o ne. Tento jev "opož
ďování" považuj i za jeden ze základních "zákonu" sociální patologie ve všech jejích 
oblastech. 

Každou novou vetší sociálne patologickou erupci či epidemii predchází vždy nej prve 
výskyt ojedinelých pčípadu . Pfi drogové epidemii je to obvykle zjištení, že byla použita 
nejaká nová droga , dosud neregistrovaná nebo nejaká nová technika, resp. zpusob uži
tí drogy známé už dríve . 

Príkladnou ukázkou z poslední doby je inovace zpusobu zneužívání prastaré drogy 
k o k a i n u v podobe kourení. _ 

Pri svých občasných pobytech v USA jsem byl pred ne kolika. lety svedkem toho, jak byla po 
zavedení anonymního poradenství verejnost státu New Jersey šokována rozsahem do té doby ne
tušeného počtu zájemcii o pomoc v jej ich težké kokainové závislosti. VedIe možnosti zavedení 
anonymní péče sehrála pri tom, podle mého mínení , svo u roli prudká ofenzivnost a zničující úč in 

nost cr a c k u - koufení kokainu . Tato rychlost nekdy umožní , aby postižený jedinec rozpoznal 
katastrofálnost své závislosti už v dobe , kdy ješte droga zcela nezničila jeho schopnost sviij stav 
si uvedom it a hledat pomoc. V americkém tisku jsem tehdy ješte dlouho nenacházel žádné zprávy 
o existenci kolumbij ské narkom afie a jejího madalinského trastu . Ty se objevi ly až pozdeji . sou
časne s nabídkou USA na vojenskou pomoc speciálních jednotek k vyhledávání a ničení kokových 
plantáží. Tuto pomoc ovšem kolumbijská vláda zpočátku naprosto odmítala . Možná díky svému 
pseudoekonomickému exportnímu zájmu po ničivém snížení cen kávyapatrne i zájmu americ
kých bank na .. vypírání" mafiánských penéz. 

Zkušenost ukázala , jak je duležité, abychom včas registrovali a vyvodili efektivní qu
sledky z každého, byť zdánlive zcela ojedinelého prípadu, kdy se setkárne s nej akým 
abúzem, i když do té doby nám neznámým . Ať už se jedná o druh zneužívané látky 
nebo nový zpusob, resp . techniku jejího zneužívánÍ. 

Vzpomenu-li si na začátek epidernie drogového postižení pražské mládeže , jehož 
jsem byl prímým svedkem, musím si s výčitkou uvedomit , jak hrubou chybou byl o na
príklad nedocenení našeho prvého zjištení nitrožilní aplikace chemicky upraveného fil
trátu Alnagonu. V té dobe mela tato zahnedlá tekutina v rodící se drogové subkulture 
už i sv uj specifický název "braun", odvozený od její barvy . 

V epidemilogii drog hraje totiž vždy roli také neco, co má určitou analogii napríklad 
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ve vývoji a rozširování módy. Nový zvláštní název je obvykle príznačným projevem 
počínajícího hromadného šífení. Stává se současne jakýmsi tajným heslem v jazyce 
.,zasvecencu" a: propagátoru nové módy . 

V subkultufe veznic byla kdysi takovým pojmem slova klepání a klepka, odvozená 
od adjustace preparátu Yastyl ve složených papírcích, z nichž se vyklepával. Ty to pa
pírky byly ovšem v pokoutné expedici skladnejší a lépe uschovatelné než tablety . 

"Braun" se stal tzv . odborným názvem pro hydrocodon , stej ne jako o nekolik let 
pozdeji perník pro Pervitin (metamphetamin) vyrábený transformací dlouho volne 
prodcjných léku, obsahujících efedrin. Obema predcházela téčka , odvoze ná z prvního 
písmene preparátu Triphenidyl. Jeho komerčními distributory byli zejména psychia
tričtí pacienti, jimž se dlouhodobe podával k mírnení vedlejšího účinku udržovacích 
dávek phenothiazinu. 

Epidemiologicky zajímavým jevem je prípadný presun abuzérské módy v toxikoma
nické subkulture . 

Je znárné , že jedinec s rozvinutou závislostí dává prednost jedné určité droze ateprve 
pfi její stížené dosažitelnosti vyhledává drogu náhradní. Mám ovšem dojem, že tzv. 
polymorfní charakter abúzu , považovaný zvlášte Kielholzem a jinými za jednu z no
vých specifit toxikomanického postižení dnešní mládeže , byl od počátku diktován spíše 
otázkou dosažitelnosti než nejakou zásadní zmenou primární monodrogové tendence 
starší generace. Svou roli však sehrává i současný sortiment nabídky, která se rychle 
rozšifuje zásluhou rozvoje nekdy dost problematické psychofarmakologie , jež se 
vymkla z rukou iedine oprávnených profesionálních odborníku. 

U náhražkové drogy trvá obvykle nejaký čas, než se na ni toxikoman metabolicky 
i psychologicky adaptuje. 

Jako príklad mohu uvést sdelení bývalého pacienta: "Po válce jsem brával spoustu Psychotonu. 
Potom se celá léta težko shánel, pro tože ho dali pod zákon. Ale jednou mi kamarád rekl , že se 
objevil nový, podobný lék , pomerne snadno dosažiteiný na lékaŤSký predpis i jinak. Slo o Fenme
trazin. Zkusil jsem to , ale zdaleka to nebylo ono. Bral jsem ho ale dál a asi tak za 8 dní jsem 
pocítil, že už je to tady". 

Jako príklad nezdarené adaptace mi jiný pacient vyprável , jak se pokusil prejít z Psychotonu 
na efedrin , který však u nej vyvolával tak razantní vedlejší príznaky, že toho zanechal. Pozdeji 
jsem se ale setkal i s "čistými" efedrinisty. V Yastylu byl a patrne "vegetativní ofenzivnost" efedri
nu zmirňována dalšími komponentami tohoto preparátu s vysokým toxikomanickým "appealem". 

Rozprava 

Považuj i za mimorádne duležité, abychom dusledne sledovali všechny podrobnosti 
každého prípadu , byť i zcela ojedinelého, ale do té doby nepoznaného toxikomanické
ho zneužití nejaké nové látky nebo nového zpusobu, resp. techniky zneužití už známé 
drogy. . 

Každé takové zjištení bychom meli co nejdríve detailne publikovat a konfrontovat 
s poznatky ostatních pracovníku oboru . 

Rozhodující pokrok v potlačení tuberkulózy neprinesly jen nové , účinné léky, ale 
také zavedení soustavné depistáže zdroje nákazy každého nove zjišteného onemocne
ní. 

Velmi podobné' epidemiologické zákonitosti mají rUzné sociálne patologické jevy, 
ať už je jejich základní puvod čiste sociální , primárne biologický nebo jiný. 

Pfi zneužívání drog maj í zásadní epidemiologický význam biologické, psychologické 
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i sociální prvky , mezi ne je nutné zaradit i významné komerční aspekty ana všechny 
je nutné brát zrete l pfi depistáži , léčení i represivním pŤÍstupu . 

Do redakcie prišlo dňa: 7. 1. 1991 
Ädresa autora: MUDr. J. Rubeš , Markušova 1632, 149 OO Praha 4 - Chodov 
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