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Souhrn 

Po roce 1989 se ve Slovenské a České republi cc rozšíi'i] o (m imo jiné) (zne)užíváni heroinu . 
Autol-i, čerpajíc i z vlastlúch zkušeností. srovnávají tenlo vývoj s vývojem v Nizozelllsku po
čátkem sedmdesátých let. Ve svém sděl elÚ se dotýkají historie. metabolismu, výroby a druhll he
roinu . Dále se zmiŤllljí o poli tické teorii šíi'elú hel·o ilůSIUU . Podrobněji se zabývaj í pi'ízuaky z od
nětí heroinu a pi'edávkovánílU heroinem. 

Klí čová s l o va: Heroin - Ni zozcmsko - historie - výroba a šíi'CIÚ -- pl' íznaky z Odll ětí 

- pi'edávkovani 

J . M. Nerad, L. Neradová: SOME ASPECTS 
OF THE PROBLEMATIC OF HEROIN ADDICTION 

Summary 

Following thc ycar 1989, the use and abuse of heroin - beside other drugs - has spl'cad in th e 
Slovak and Czech republic. The authors , drawing froIU t heir OWIl experience compal'e that 
trend with the one in Netherlallds at the begirů ng af the seventics. ln their report, th e authors 
tou ch the history, metabolism, production and SQrts or heroill. They furtll er lake notice aboul 
the political theory Oll th e SllJ'ead af heroin.ism. Withdrawal and overdosage symptoms are dealt 
witll in detail. 

K e y w o r d s : Heroin - Netherlauds - production and spread - withdrawal symptoms -
overc!osage 

Je neoddiskutovatelným faktem, že si heroin našel cestu na území Slovenské a 
České republiky. V této souvislosti nepřekvapuje rozvíjejíci se abúzus a závislost na 
této látce v regionech heroinem dříve nepoznamenaných. 
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Podle Ivanyse (1974) hospitalizovalli za čtyřleté období (1969 - 1972) v tehdejší 
České republice celkem 21 mužů a 8 žen v psychiatrických lůžkových zařízelúch s 
diagnózou závislosti na opiu, opiových alkaloidech a jejich derivátech. 

Jak ukazují první odborné práce zabývající se problematikou heroinové závislos
ti v bývalém Československu, situace se podstatně změlúla (Kolibáš, Novotný, 
1994, 1995; Kolibáš a spoluprac., 1994; Kolibáš, Belúaková, 1995; André a spolu
prac., 1994, 1995; Nejdlová, Šikulajová, 1955; Novotný, André, 1995; Provazník, 
1995) 

Jde o práce velice záslužné, dalo by se říci průkoplúcké, týkající se nejen v míst
lúch podmínkách dříve se nevyskytující závislosti či zneužíválÚ, ale také celého 
konglomerátu a komplexu problémů s danou problematikou souvisejících. 

Z našeho současného pohledu jde do jisté míry o situaci obdobnou situaci lUZO
zemské v prvé polovině sedemdesátých let . Rádi bychom se podělili o naše zkušeno
sti v t.éto oblasti, současne však varujeme před bezhlavým kopíroválúm přístupů, 
pocházejícich z jiné země, geograficky velice svérázně položené, oplývající svébyt.nou 
historií, odlišným politickým, právlúm, ku!t.unúm, sociáhúm a ekonomickým systé
mem, specifickým moráhum kodexem, včetně otázek dotýkajících se hodnot a no
rem, v neposledlú řadě i v oblasti religiozlú. A pochopitelně alú nemluvě o orgaluza
ci zdravotIúcké péče, se speciáhúm přihlédnutím k psychiatrii a problematice 
závislostí, kde velnú důležitou roli hraje pojišťovlUct.ví a s lúm spojené možnosti (či 
nemožnosti) financoválú různých drullll léčby . Alternativlú získáválú financí (např. 
z justičních kanálll) je pochopitelně též velmi závažné. 

Jah dlouho zná lidstvo heroin? 

V řadě publikací bývá mylně uváděn rok 1898 jakožto rok objevelú heroinu, a ně
mecký chenúk Praser označován za jeho objevitele. 

Heroin (chenucky diacetylmorfin) byl poprvé vyroben v St. Mary's Hospital 
v Londýně již v roce 1874 britským chellukem Wrightem. 

Ale teprve německý vědec Dreser, který pokračoval v experimentech s diacetyl
morfinem, jej v roce 1897 nazval heroin. Název je odvozen od řeckého slova hérós 
(hrdina) a je odrazem nebetyčného očekáválú jež do diacetylmorfinu bylo vkládano: 
heroický pi-ipravek, se zázračným, nadlidským působelúm, přímo posvěcený Bohy, 
bezpečný, zbavujíci veškeré bolesti, s nulovým rizikem vZlúku závislosti, schopný 
vyléčit morfilúsmus. To posledlú bylo jediné platné, ovšem za cenu vZlúku závislos
ti na heroinu, tehdy volně dostupného bez lékařského předpisu a v inzerátech uvá
děného pod názvem The Sedative for Coughs (Gossop, 1993; Van de Wijngaart., 
1991). 

Co se děje s heroinem v těle? 

Během několika minut je heroin v orgalusmu t.ransformován na morfin: dvě ace
tylové skupiny jsou tedy odštěpeny a heroin vděčí za svůj opiátový účinek molekule 
morfinu. Jediný rozdíl je v rychlosti, jakou účinná látka prolukne do mozku. U he
roinu jde o rychlejší proces. Flash ("orgastický" pocit) nastupuje rychleji a je inten
zivnejší . Podálú morfinu má za následek silněj ší histallunovou reakci a proto také 
int.ravenózně podaný morfin víc "píchá": pins-and-needles sensation. Doba působelú 
je u heroinu a morfinu zhruba totožná: biologický poločas obnáší 2 - 3 hodiny. Proč 
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proniká heroin rychleji do mozku? Protože se - díky dvěma acetylovým skupinám 
(CH300) - lépe rozpouští v tucích. Přechod z krve ("vodni " prostředí) do mozkového 
liquoru ("tukové" prostředí) je pro molekulu heroinu snadnější, takže heroi n se 
dostáva přes hematoencefalickou bariéru rychleji než morfin . 

Jak se heroin vyrábí? 

Heroin se připravuje z morfinu (a možná také přímo z opia) poměrně s loži tým 
postupem. Jde tedy o polosynt.et.ický opiát. Morfin se získává z opia, což je šťáva 
vzniklá "dojením" nezralých makovic . Morfin je tedy opiátem přírodlúm, poměrně 

snadno z opia vyrobitelným. To se děje v blízkosti makových polí, z dilvodil dil 
ležitých pro transport: opium zpracované na morfin zabere lOx méně nústa při 

pašoválú. 
Surové opium se získává pracným primitivním způsobem . Ke sklizlú jednoho ki 

logramu surového opia je třeba asi 20 000 makovic a 200 až 300 pracovných hodin 
(Urban, 1973). White (1985) udává odlišná čísla: k sebrání 1,6 kilogramu surového 
opia je třeba asi 3 000 makovic, přičemž každá makovice se nařezává celkem pět 

krát a den po naříznutí se škrabkou stírá nahnědlá šťáva . Rozdíly v údají ch moholl 
být způsobeny odlišnými postupy při sběru surového opia. 

Vzhledem k pracnosti (jde o ruční výrobu) zůstává produkce opia omezena IIU 

země, v níchž jsou pracovní sí ly velmi levné . (Zlatý trojuhehúk : Laos , ll1ajsk o, 8n r
ma; Zlatý půlměsíc: Libanon, Afganistan, Pakistan) . 

Surové opium obsahuje řadu alkaloidů a také řadu příměsí, po jeji chž od 
stranělú vzníká "čandu", neboli kuřlavé opium, které obsahuje více morfinu a mé liP 
ostatních alkaloidů, dále má žádoucí aroma a lépe se hněte . 

Kouření opia má letitou tradici v čínskych čtvrtích v Amste rdamu a Rott e rda
mu. V roce 1911, v době velkých přístavních stávek v t.ěchto dvou měst ech najímali 
totiž v Londýně čínské námořIúky coby stávkokaze a v roce 1914 žilo v Alll s te rda 
mu a Rotterdamu již 14 000 Číúanů, vykonávajících neatraktivlú práce lIa lodích 
(topiči), či pracujících jako nosi či v přístavech (kuliové) 

Kromě Číúanů užívaly opium především nizozemské prosti t utky a s poradi cky 
také Nizozemci neprovozujíci toto nejstarší řemeslo na světě . Zatímco ČílÍané opi 
um tradičně kouříli, osta tni rozpouštěli opiové plátky v horké kávě, kterou pak 
konzumovali . 

V šedesátých letech kvetlo v Nizozenú užíválú hašiše a marihuany, LSD a p s y 

chostimula ncií. Někteří přísluŠlúci této generace začali kupovat od Číóanů plut 
kové opium, i když to bylo dražší než marihuana a hašiš . Ti, kt eří byli zvyklí užívat 
stimulancia intravenózně začali opium rozpoušt.ět a píchat si je . 

Morfin se vyrábí poměrně jednoduchým způsobem, a konečným produktem byv:! 
nejčastěji morfin-hydrochlorid . Ten je li sován do bloků, označených čís li cemi 999 
Jde o bloky vysoké morfinové koncentrace: mezi 80 - 90 %. Nejobvyklejší přímě S I jt' 
kodein, v koncentraci 6 - 18 %. 

Druhy heroinu 

Při výrobě heroinu se nejčastěji vychází z morfinu a hovoříme celkem o cty'-·cch 
rtiznych druzích heroinu, označovaných písmenem H a číslicemi jedna až čtyři . 
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Pod označením Hl se neskrýva lÚC jiného než morfin. Jde tedy do určité míry 
o označení nesprávné, lúcméně vžité . 

Zahřívaním morfinu a přidáním velmí jednoduchých látek vzniká velmi nekva
litní diacetylmorfin, takzvaný heroin číslo dvě. Z heroinu číslo dvě se vyrábí heroin 
č í slo tři a čtyři. 

Heroin číslo tři : jde o zrnka typické šedé až hnědé barvy, velikosti 2 - 5 mm. Je 
určený ke kouřelú a proto se k němu přidávají látky zvyšující těkavost : nejčastěji 

kafein . Není zcela jasné, proč je k H3 přidáván také strychnin: možná má funkci i 
preventivlúho předcházení útlumu dýchacího centra po větších dávkach heroinu, 
ale k tomu je použitelná koncentrace strychninu naprosto nedostatečná . Další 
přídavky - prokain, fenacetin a clúnin jsou užívány převážně v nepatrných dávkach 
a nehrají žádnou roli . Možná jde "o personal touch" výrobců, kteří chtějí tímto 
zpllsobem zajistit originalitu svému výrobku. (O možném riziku z additiv prame
lúcím se zmílúme níže). 

Heroin číslo čtyři predstavuje téměř naprosto čistý (80 - 90 %) heroin-hy
drochlorid ve formě bílého prášku. Je určený k parenteráhú aplikaci a k jeho 
výrobě jsou potřebné určité odborné znalosti . Především poslední krok procedury 
(použití éteru) je velnú riskantní : éterové výpary jsou ve směsi se vzduchem značně 
explozivní, na což doplatila již celá řada ilegálních laboratoří . 

Záměrne jsme se - z etických důvodů - vyhnuli detailnímu popisu výroby morfi
nu a různých druhů heroinu. Ovšem ve zcela běžné dostupné nizozemské literatuře 
si každý "zájemce" může naprosto přesně přečíst, jak má při výrobě postupovat. 

Až do konce sedemdesátých let se v Nizozemsku prodával na černém trhu téměř 
výhradně heroin číslo tři, standardně obsahujíci heroin, kafein, acetylkodein a 
strychnin. Přítomnost acetylkodeinu je důkazem ilegální výroby. Obsah heroinu 
kolísal od 14 - 52 %, ale v naprosté většině případů šlo o koncentraci heroinu v roz
mezí 38 - 48 %. Šlo tedy o poměrně značně konstantní složení. Na konci sedem
desátých let bylo signalizováno snížení koncentrace heroinu ve vzorcích až 20 %. V 
roce 1979 se na nizozemském trhu objevuje nový druh heroinu: tzv. turecký či stře 

dovýchodní heroin . V Západním Neměcku byl na trhu již o dva roky dříve a prak
ticky vytlačil z prodeje heroin z jihovýchodní Asie . I v Nizozemsku vytlačil turecký 
heroin ostatní druhy rychle z ilegálního trhu. Tento typ heroinu se nazýva turecký 
kvůli národnosti lidí s ním obchodujících. Nejde tedy o heroin pocházející z Turecka 
(nebo jen v malém množství) . Jde o světle až tmavě béžový prášek, s koncentrací 
heroinu mezi 70 - 80 %. Jde tedy o heroin " neřezaný" . (Různé druhy heroinu s kon
centrací vyšší než 60 - 70 % jsou neřezané, tzn., že na základě jejich způsobu zpra
covaní jsou znečistěny pouze přírodními látkami, např. morfinem. Také papaverin 
a narkotin jsou přítomny) . Přítomnost těchto látek by mohla svědčit o tom, že hero
in pocházející ze Sředního Východu je vyráběn přímo z opia a nikoliv z morfinu. 
Příměsi jsou k tureckému heroinu dodávany jednak pravděpodobně již pří výrobě -
např. antipyrin, aminofenazon, prokain, či později (na ulici) - např. kafein, cukr, 
chinin a kalciumkarbonát. V Německu (Západním) byly oblíbenými prostředky pro 
řezání heroinu kyselina askorbová, acylpyrin a cukr. Neřezaný turecký heroin se 
vyskytuje převážně v zásadité podobě, což (společne s příměsí křídy) má za násle
dek jeho obtížné rozpouštění ve vodném roztoku a z toho pramenící problémy při in
travenózní aplikaci. 
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Jak se šíří užívání heroinu? 

V druhé polovině dvacátého stolet.í se heroinová epidemie rozšířila po USA, o Il ~ 

co později pak také v západlú Evropě _ Van Epen (1983), na základě studia a nlt' 
rických pramenů, shrnuje poznatky o šířeni užíválú heroinu a jeho příčinách . Tento 
souhrn je typický pro sedmdesátá (a zčásti také pro osmdesátá léta), ovšem proulp
matika (heroinové) závislosti je mnohem komplexnějš í , než aby se dala vysvpt lit 
pouhou politickou teorií. 

Pro vznik heroinové epidem.ie je zasadně nut.ná přít.omnost. následujících fak 
torů : 

1) země (či územi), kde je možno pěstovat papaver somnjferum a s urové opiulll 
zpracovávat ; 

2) políticky nestabilni klima, vyznačující se co největ.ším kont ra stem mezi leVI
covými a pravicovými politickými syst.émy: 

3) trh (odbyt) . Tímje některý ze státll s vysokou životní úrovlú . 
Jde zčásti o teorie, přežívající z doby studené války, nicméně je zajímavé S I! 

podívat., jak tyto teorie vypadají v praxi . 
Americká tajná služba (CIA) potírala komunismus (či jemu podobné systémy) 

na celém světe . V mistnich podminkach se vždy opírala o pravicové a ult.rapravi 
cové elementy, přičemž necouvla ani před s poluprací s orga.úzovaným zločinem . 

Výměnou za polit.ickou podporou žádaly kriminálni organizace volnou ruku (kromě 
jiného) v obchodu s drogami . CIA se bez pomoci ultrapravicových (fašistických) elf'
mentů nemohla obejít, a proto musela v mnoha ohledech přimhouřit oči : tak é v ou
chodu s drogami, jako například v Itálii, Francii či Vietnamu. 

Po druhé světové válce vznikla v Itálii a Francii silná komunistická hnutí, což 
velmi znepokojovalo USA. CIA se na Sicílii s pojila s mafií, která byla ochot ná po
moci v boji proti komunismu výměnou za nepřímou pomoc při kri minálnich a kt i
vitách ve velkém měřítku v Itálii a později ve Francii. Při potlačelú velkých stávek 
a povstálú dělniků v Marseille začátkem padesátých let hrála mafie význačnou roli 
Za tuto pomoc při "potíráni mezinárod.úho komunismu" se mafii dostalo ochrany 
při zákládálú nespočetných ilegálJúch laboratoří na výrobu heroinu v Marse ille a 
okolí . A odbytištěm byly USA! 

Stejná hra se opakovala ve vietnamské válce . Kmeny Meo žijící v pohrani č llí 

oblasti mezi Vietnamem, Laose m a Kambodží, se odjakživa zabývaly výrobolJ opia . 
CIA potřebovala tyto kmeny co nejvíce zmobilizovat proti komuni smu a proto jim 
výrobu heroinu tolerovala . Odbyt.iště bylo tentokrát. přímo za rohem: americk.i 
armáda ve Vietnamu! Podle této (zde velmi zjednodušené) teorie použila CIA (a t( ·
dy americká vláda) vždy vlastní občany jakož potenciáltú zákazlúky pro vznik hero
inové závislosti . Kromě přispělú k vytvořelú klimatu, příznivého pro výrubu herni· 
nll, není zcela jasné, zda se participace CIA týkala také jiných činností . P"dll' 
některých autorů byl heroin převážen americkýl1Ú letadly přímo do blízkos t i 
armádních posádek. Tento heroin měl přezdívku air-opium, byl VYlúkajíci kvalit y 
(na rozdíl od ostatniho zboží prodávaného Američanům), byl prakticky volně dos
tupný a to za velice nízkou cenu . Šlo o op ravdový "dárek" Indočíny, Nixona a jeho 
předchůdcll americkým vojákiIm. 

Dalš í variantu této politické hry bylo možno s ledovat v Bolívii, jež jf' největ š ílll 

prorlnCf'ntfllll kokainu na ~ vPt;' . tJltrapravi!'ové. převážně vojenské síly, se s pomocí 
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CIA zbavily svých levicových a demokratických politických protivIÚků, přičemž ge
nerálové, kteří se takto dostali k moci, získali od CIA volnou ruku v obchoo.u s ko
kainem. A odbytištěm se opět staly USA (a přes Surinam a Antilly také Evropa)! V 
souvislosti s touto teorií je tedy zjednodušeně možno říci, že rozšíří-li se někde epi
demicky užívaIÚ drog, stojí v pozadí tohoto fenoménu vždy mocné skupiny lidí, ma
rupulující, těžko postřehnutelným způsobem s velkým množstvím jiných lidí (Van 
Epen, 1983). 

V souvislosti s válkou ve Vietnamu je nutné přípomenout nejčastěj ší heroinový 
mýtus, jenž se týká nebezpečnosti této látky ve smyslu schopnosti vyvolat a udržet 
závislost. Podle Skály (Riesel, 1971) je riziko vzruku výkytu návyku u osob vysta
vených působelú heroinu stoprocentIÚ a závislost se rozvíjí během několika týdnů . 

O tom, kolik dávek je potřeba ke vzruku heroinové závislosti, se miněIÚ růzIÚ : 

Urban (1973) uvádí sedm dávek. V tomto podáIÚ by závislost na heroinu byla čistě 
výsledkem biologického působeIÚ látky samé. Že tomu tak neIÚ je zřejmé z velmi 
důležité role (kromě jiného) sociálních faktorů . Klasickým příkladem (převažně) so
ciúlIÚ podminenosti heroinové závislosti byla situace v americké armádě za viet
namské války . 

Vietnam byl velkým rozčarovúlúm pro americkou společnost a jednou z ne
příjemných zkušeností bylo velké rozšířeIÚ užíváIÚ drog příslušIÚky americké 
a rmády. Od roku 1970 se prakticky každý nováček standardně setkal s nabídkou 
heroinu, a to již v průběhu prvIÚch čtyř týdnů po příjezdu. Některým vojákům nabí
zeli heroin vojáci opouštejíci Vietnam již pří výstupu z letadla . V roce 1971 mělo 
OSOblÚ zkušenost s opiáty (v napřosté většině případů šlo o heroin) téměř 50 % 
vojáků, většina z lúch je užívala opakovaně po dlouhou dobu a převážně v kombina
ci s jinými látkami: psychostimulancii a barbituráty. A více než 75 % příslušIÚků 
americké armády zneužívalo hašiš a marihuanu. 20 % amerických vojáků bylo 
závislých na opiátech. Nic příjemného pro vojenské a civilIÚ autority, bojující proti 
komUIŮsmu v jihovýchodIÚ Asii, navíc s vyhlidkou, že se tito závislí po skončeIÚ 
služby vrátí zpátky do USA 

Jěšte mnohem více šokující byly zprávy o chováIÚ některých vojáků: například v 
My Lai, kde vyvraždili více než 400 dětí , žen a starých lidí. Hrozný čin doprovázely 
akty znásilněIÚ, mučeIÚ, mrzačeIÚ a sodomie. A to jak individuálně, tak skupinově . 
Dalšími "neobvyklými příhodami" bylo zabíjeIÚ vlastIÚch, příliš horlivých důstoj
lúků a poddůstojIÚku, ženoucích americké vojáky do boje. Tyto " příhody" vešly do 
dějin jako fragging attacks, neboť pří ruch použili tříštivé granáty. V roce 1969 tak
to zabili 126 a v roce 1971333 členů důstojIÚckeho a poddůstojIÚckeho sboru. Časté 
byly také střelecké útoky na vlastIÚ (americké) helikoptéry. A počet dezertujících 
vojáků narůstal : v roce 1966 dezertovalo 1,6 % a v roce 1972 již 6,5 % vojáků. Zmi
úujeme se o tom proto, že tyto činy se obvykle dávají do souvislosti s užívaIÚm drog. 
Ovšem bez jediného důkazu. 

Americká vláda si dělala starosti, jaké následky bude mít návrat závislých osob 
( především na heroinu) do USA Americký heroin byl mnohem dražší a méně kon
cetrovaný než vietnamský, z čehož logicky vyplývala obava před krimínálIÚ činností 
heroirustů po návratu do USA Proto zkoušeli vojáky detoxifikovat přímo ve Vietna
mu, před návratem do vlasti . Jak překvapivá ale byla realita! Po odchodu z armády 
(a příchodu do USA) jen 7 % vojáků užívalo příležitostně opiáty (ve válce téměř 
50 %) a z původIÚch 20 % závislých na heroinu (ve válce) jich pokračovala v jeho 

6 



J. M. NERAD, L NE RADOVÁ I NĚKTERÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY 
ZÁ VlSWSTI NA HEROINU 

zneužíváIÚ méně než jedna desetina. Ve srovnáIÚ s civilIÚmi statistikaml opiátové 
závislosti jsou tato čísla neporovnatelně ruŽŠí . Vietnamská válka znamenala nový 
pohled na heroinovou závislost: do té doby se tradovalo, že tato závislost je nevyh
nutelným důsledkem působeIÚ drogy samé, že úporně přetrvává, když se jednou 
rozvinula a že závislý se jí nemůže sám zbavit. Přesto mnoho vojáků, užívajícich he
roin ve Vietnamu, nestalo na něm závislými a navíc se naprostá většina heroinist ů 
po návratu do USA k němu již nevrátila . Z tohoto příkladu je vidět., jak důležitoll 
roli zde hrála řada jiných faktorů: 

a) psychologicky bylo významné vytržeIÚ z důvěrného, bezpečného, rodinného 
prostředí s náhlým vystaveIÚm extrémně ohrožujícímu, neznámému, válečnému 
klimatu. Drogy byly prostředkem, který "efektivně" pomáhal vypořádat se coping s 
pocity strachu, úzkosti, fyzické únavy a nudy - což jsou typické symptomy válečné 
situace. 

b) sociálně byl "tour of duty" charakterizován vymizeIÚm doposud platných hod
not a norem - a to jak sociálIÚch tak morálIÚch. Hodnot a norem, v normáhúm ži
votě sružujících pravdepodobnost braIÚ drog. Vojáci měli silnou tendenci považovat 
službu ve Vietnamu za něco, co bylo absolutně odděleno od normálIÚho, opravdové
ho života. Navic zde byl nesmirně silný sociálIÚ tlak od spoluvojáků, v naprosté vět
šině drogy užívajících. Brát drogy bylo prostě sociálně vzato samozřejmé . 

c) snadná dostupnost kvalitIÚho a laciného heroinu a jiných látek také nemůže 

být podceňována . Těžko si lze představit "přízruvější" faktory pro epidemické roz
šířeIÚ braIÚ drog. Tyto faktory jsou také klíčovými pro pochopeIÚ, proč po návratu 
do USA naprostá většina bývalých vojáků s braIÚm drog přestala : ve všch s ložkách 
byl vliv výše uvedených faktorů drasticky omezen, takže potřeba užívat drogy se 
sIÚžila na mirumum. Ve Vietnamu došlo k vyjímečnému posilněIÚ sociálIÚch a psy
chologických faktorů v kombinaci s neobvykle snadnou dostupností drog. Dostup
nost drogy zde musíme vidět v širších souvislostech. Nejde pouze o pouhou fyzickou 
(faktickou) dostupnost drogy, ale také o další složky: psychologickou, ekonomickou 
a sociální dostupnost. A drogy byly ve Vietnamu dostupné ve všech uvedených výz
namech tohoto slova . 

V souvislosti s heroinovou problematikou bychom se rádi dotkli jěšté dvoch ob
lastí : odvykacích příznaků a tzv. předávkováIÚ. S touto problematikou se totiž stan
dardně setkáváme pří výuce mediků. 

Příznaky z odnětí heroinu 

Pokusili jsme se seřadit veškeré známé (i méně známé) symptomy, které se mo
hou objevit po odnětí heroinu. Nediferencujeme přítom mezi psychickými a soma
tickými příznaky, jak někdy býva obvyklé. K heroinovým odvykacím příznakům 
patří: 

- (psychomotorický) neklid, nespavost, anxieta; 
- slzotok, hyperémie spojiviek, "velké" oči s mydriázou; 
- rrunorhea, sliněIÚ; 
- poceIÚ, piloerekce ("husí kůže"), střídavě pocit tepla a zimy; 
- zíváIÚ, škytavka, nechutenstvi, nauzea, vomitus (ve zvratcích býva někdy krev 

ze žaludečIÚho krváceIÚ), diarea, žaludečIÚ a střevIÚ spasmy; 
- následně dehydratace, úbytek na váze; 
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- tachykardie, zvýšelú krevlúho tlaku a tělesné teploty, zvýšená tepová frekven
ce, zvýšená frekvence dýcllálÚ; 

- poněkud propadlý, studeně vlhký obličej ; 

- t re mor, svalové záškuby (především v nohách), bolesti ve svalech, kloubech a 
kostech, svalové křeče ; 

- pocit celkové únavy; 
- s pontál1lú orgasmus u žen i mužů (u mužů včetně ejakulace); 
- leukocytóza a narušený metabolismus núnerálů; 

- neutišitelná touha po heroinu. 
Dva výrazy původtú anglicky (či americky) hovořící toxikomalúcké populace se 

vztahují k odvykacím příznakům a našly si cestu i do odborné literatury. 
Výraz cold turkey se vztahuje: 
a) k vzhledu pokožky: studeně se potící "husí kůže" přípomíná na první pohled 

kůži oškubaného krocana; 
b) v širším slova smyslu jde o označetú celého odvykacího heroinového syndro

mu, ovšem s jednou specifickou podnúnkou: jde o abruptIú přerušení užívátú heroi
nu a po celé období odvykátú netú použito žádné substituce atú medikamentů . Jde 
tedy o odvyká tÚ "na tvrdo" . 

Výraz kicking the habit má též dvojí význam: 
al vztahuje se ke svalovým záškubům v dolních končetinách, které někdy nabý

vají takové intenzity, že dochází k náhlým, prudkým pohybům, obdobným pohybu 
při nakopnutí fotbalového míče, Ude tedy o odvykací příznak) ; 

bl v ši rším slova smyslu znamená tento výraz zanechat toxikomaIÚe, přestat 
užívat drogy. 

Počet odvykacích příznaků, jejich intenzita a doba trvání jsou závislé od násle
dujících faktorů: dávky heroinu, trválú závislosti, rozvinutí tolerance a dále od pro
středí, ve kterém odvykání probíhá . Navic je reakce na odnětí drogy individuálně 
odli šná. Přesto že je odvykací syndrom považován za kritérium tělesné závislosti, 
s poluúčast lú se na něm ve značné míře i sociálně-psychologické faktory . Příběhy 
o pekle odvykacích příznaků patří v naprosté většině do říše fikce, velmí atraktiv
lÚ pro některé závislé (kteří je využívají k maIÚpulacím) a pro sdělovací prostřed
ky 

V zemích, kde je heroin snadno dostupný ( např. Pakistan), zneužívají závislé 
osoby běžně mezi 4 - 10 gramy denně a přesto po postupném odnětí (trvajícím ně

kolik dnů až maximálně tři týdny) nedochází k žádnému bouřlivému rozvoji odvy
kacích příznaků . (Gossop, 1993) . 

V IÚzozemských podmínkách jsme učiIÚli následující zkušenosti : v bezdrogovém, 
klidném, bezpečném prostředí specializovaného, medicínsky, socioterapeuticky a 
psychoterapeuticky kvalitně vedeného, jasně strukturovaného, kliIÚckého detoxi
kačního oddělení je průběh odvykacích příznaků u naprosté většiny klientů zcela 
nedramatický a odpovidá průběhu obyčejné chřipky. Klienti také hovoří o tom, že 
jsou "nemocní" . A to hovoříme o klientech, kteří dlouhodobě (roky) zneužívají hero
in. U některých klientů se dokonce odvykací příznaky téměr neobjevi . Přitom jde o 
bezdrogová, "čistá" oddělení, kde se nepodávají žádna farmaka aIÚ substituční pre
paráty. Jedná se o odvykání "na tvrdo" . Atmosféra a terapeutické klima oddělení 
totiž rozvoj odvykacích příznaků nepodporují, nově příchozí klient je také perso
nálem a spoluklienty jasně veden k mitigovanému obrazu rozvoje odvykacích 
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příznaků, jejichž průběh může být velice silně ovlivněn sociá lně· psychologickými 
faktory, jak vidno z níže uvedených příkladů: 

Má·li závislý potřebu si "pichnout" a nemá-li k dispozici drogu, často přináší 

úlevu injekce vody, nebo jen samotné zavedení jehly s prázdnou stříkačkou do žíly . 
Či opačně: 

Jenom pouhé příblížení se původní drogové scéně, ve které si závislý opatřova l a 
užíval drogy, může vést k vyprovokování celé řady odvykacích příznaků, a to i u o· 
sob, které jsou již delší dobu "čisté" . 

Neléčené odvykací příznaky kulminují ve své intenzitě třetí až čtvrtý den a poté 
se vytrácejí, aby během 7 - 10 dnů zcela vymizely. 

Předávkování heroinem 

Předávkování, v literatuře i slangově čast.o označované zkratkou OD (overdose), 
se na první pohled jeví velmi jednoduchou záležitostí, ovšem v mnoha konkrétních 
případech jde - co do příčiny - o naprosto nevyjasněný jev. 

V Nizozemi umirá na tzv. předávkování okolo 250 osob ročně, ča sto za 
záhadných okolností, neboť množství užitého heroinu neodpovídá letální dávce, tím 
spíše, že v naprosté většině případů jde o zkušené toxikomany s vysoce rozvinutou 
toleranci . S jistotou můžeme konstatovat následující : úmrtí po tzv. předávková llÍ 

heroinem jde jen ve velmi malém procentu na vrub opravdového předávkování, tj. 
na vrub užití letální dávky heroinu danou osbou. V naprosté většině případů je tedy 
úmrtí způsobeno jinými mechanismy. 

Podívejme se nejdříve na samotné předávkování heroinem: 
1) Aktutní OD se občas vyskytuje u pašeráků, transportujících heroin v tě

lesných dutinách (anus, vagina) či spolknutý. Jde o různá množství účinné látky, 
nalézající se v uzavřených prezervativech či sáčcích z umělé hmoty. Při porušení 
obalu může dojít k uvolnění toxické dávky s následným úmrtím. Přitom nemusí jít 
vůbec o závislé osoby. 

Do stejné kategorie patří (výjimečně se vyskytující) následující příklad : obchod· 
ník s drogami (popřípadě závislý) spolkne při příchodu policie větší množství bale· 
ného heroinu, aby neměl problémy se zákonem. Pokud obal nevydrží, může dojít k 
intoxikaci a úmrtí . 

2) U začínajících heroinistů není ještě rozvinuta tolerance a proto může i "nor· 
mální" dávka, běžně užívaná závislými vést k předávkování . 

3) I u prokazatelně závislých heroinistů dochází po období abstinence (řádově 
měsíce) ke ztrátě tolerance. Nejsou-li dostatečně o tomto fenoménu infomovállÍ, mo
hou se při recidivě předávkovat již pouhým užitím stejné dávky, na jakou byli 
zvyklí v období před započetím abstinence, (vrchol tolerance) . 

4) Změny koncentrace heroinu v účinné dávce, související : 
a) se změnami na trhu tvrdých drog, kdy je heroin nižší koncentrace nahraze n 

heroinem vyšší koncentrace. Typickým příkladem může být akutní zaplaveni lUZO
zemského trhu v roce 1979 levným středoasijským (tureckým) heroinem, obsa 
hujícím průměrně 60 - BO % účinné látky. Než-li vešel tento pohyb na trhu ve zná
most, zemřela během krátké doby řada osob na předávkování , např . jen v Rotterda
mu v období jednoho týdne tři závislí. Tržní mechanismus však toto riziko rychle 
odstranilo, neboť koncentrovanější heroin dávkují prodávající v menším množství, 
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takže obsah účitUlé látky je totožný. V praxi se to někdy (ale ne vždy) pozná podle 
váhy: jedna dávka koncentrovanějšího heroinu váží méně než dávka méně koncen· 
t rovaného, musíme ovšem brát v úvahu přídavné látky; 

b) s cestováním: vycestuje· li osoba (zne)užívající heroin do jiné země, ať již v 
rá mci dovolené, pracovně apod., nebo v rámci tzv. drogové turistiky, musí brát v ú· 
vahu rozdíly a odlišnosti v mezinárodném měřítku . Vycestuje-li např . heroinísta 
z USA, kde je pouliční heroin silně řezán, takže koncentrace účinné látky dosahuje 
nmohdy poullých šesti procent a zpravidla nepřesahuje deset procent, do Nizozemi, 
kde je k di spozici daleko koncentrovanější heroin a celková dávka je podstatně 
vyšší, vystavuje se jistému riziku předávkování . V tomto případe hrají roli i jiné 
mechanismy, o nichž se zmitúme túže. 

5) Suicidium (nebo suicidální pokus) za použití letální dávky heroinu je též 
možné, ale nebývá časté. 

6) Jde o vraždu za použití letální dávky opiátu, která má navodit dojem pře
duvkovutú se dotyčné osoby, aby smrt nevzbudila podezření . 

Ve většině případů - zcela jistě v Nizozemi - se však úmrtí nedá vysvětlit 
předávkovuním heroinem, neboť se jedná především o zkušené závislé s rozvinutou 
tolerancí, kteří se vyznají velmi dobře v dávkování i v kvalitě heroinu. Analýza na
lezených zbytků heroinu, popřípadě injekčních jehel a stříkaček také neodhalí níc 
neobvyklého. Navíc se při pitvě zjistí, že šlo o užití přiměřeného (vzhledem k tole
ranci), či dokonce menšího množstvi heroinu, než závislý pravděpodobně užíval. 
Podle popisu očitých svědků zůstávají při některých úmrtích závislí "viset na jehle", 
tj smrt nastává akutně, aniž by dokonce stačili jehlu se stříkačkou vyjmout z mista, 
do kt erého ji zavedli. A přitom jde opět často o použití přiměrěných či malých dávek 
účinné látky. Příčiny úmrtí musíme proto hledat jinde, neboť nejde o předávkování 
heroinem. 

Z možných mechani smů přichází v úvahu: 
1) Šok či alergická reakce. 
2) Vzduchová embolie. Ovšem naprostá většina nizozemských závislých si hero

in nevpichuje, takže se tato možnost týká jen velmi malého procenta případů . 
3) Při pitvě bývá nalezen akutně vzniklý plicní edém, jenž může způsobit smrt. 

Problémem ale zůstává mechanismus vzniku plicního edému: netú způsoben srdeč
tÚ dekompenzací . Uvažuje se proto o uvolnění histaminu působením opiátu, tká
tlové hypoxii a také o aspiraci kyselého žaludečního obashu. Objeví-li se po užití 
heroinu známky plicního edému, je třeba v každém případě dotyčného hospitalizo
vat na specializovaném oddělení a také je třeba myslit na eventualitu (zne)užívárú 
heroinu (či jiných opiátů) . 

4) Syndrom-X (tímto názvem bývá někdy označováno úmrtí u osob (zne)
uživajících heroin) je spojován s alkoholovo-barbiturátovo-opiátovou hypotézou: 
americký patolog Brecher (Van Epena, 1988) provedl celou řadu pitev zemřelých 
heroinistů, včetně pečlivé analýzy tělních tekutin a došel k závěru, že téměř ve 
všech případech šlo o kombinované kóma způsobené interakcí alkoholu, barbi
turátů a heroinu. Heroinisté by proto měli být varováni před rizikem vyplývajícím z 
této kombinace: v žádném případě nekombinovat heroin s alkoholem či barbituráty! 

5) V řade případů se jako velmi pravděpodobná jeví teorie vysvětlující úmrtí 
působením příměsí a nečistot, již zakoupený heroin obsahuje. Je známé, že kromě 
farmace utického heroinu se heroin prakticky nikdy neprodává čistý. Analýzy pou-
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ličných vzorků heroinu v newyorském Brooklynu (Gossop, 1993) ukáza la na pn 
tomnost šestnácti různých příměsí . Hlavně v USA je preferovanou příměsí chinin , 
jehož předávkování může vést k úmrtí . 

Dalšími nebezpečnými příměsemi jsou strychnin, barbituráty (!) a jiná hyp not i
ka, především metaqualon. V Nizozemi je častou příměsí PCP (fencyklidin) - droga , 
jejíž (zne)užívání není bez rizika . Další oblíbenou příměsí byl svého času Vim, hojně 

používaný prášek na nádobí, vany a dlaždice (!), který se barvou a st rukturou vehuj 
podobal heroinu. Při intravenózním podání docházelo ke smrtelným komplikací m . 

Jinak bývá heroin zněčištěn vším možným, od práškového cukru ( poměrně čas

to), přes sodu až k talku či prachu z bílých cihel. Proč některý obchodníci Ťežou 

heroin životu nebezpečnými látkami není zcela jasné. Komerčlú motivy nepřicházejí 
v úvahu, protože se mezi závislými okamžitě roznese, že heroin od dotyčného pře
kupníka je nekvalitní a vysoce ri skantní . Někdy jde snad o akt msty, zaměřenp 

proti určitým osobám (nebo osobě) . I přes výše uvedená fakta a teorie zlls tává pří č i 

na většiny úmrtí po užití heroinu záhadou. 
6) Zajímavou možnost, jak vrhnout světlo na tuto problematiku z úplně jineho 

pohledu nabízí teorie anticipační kompenzační reakce, (Jansen, 1989). V této S OIl 

vislosti se dostáváme k teorii podmiňování : 
Pří klasickém podmiňování, kdy je experimentálnímu zvířeti za konstanlJúch . 

identických podminek vstřikován adrenalín navozující tachyka rdii , je po určitI' 
době, při zachování standardních podmínek a "stříkačkového rituálu", dot yčnémll 

zvířeti vstříknuto placebo. Většina experimentátorů by očekávala objevení se tachy
kardje i po aplikaci placeba, ovšem pravý opak je pravdou: dojde ke s nižení s rdeční 
frekvence . Při klasickém podmiňování (vezměme si známý Pavlovův pokus se psy) 
představuje potrava nepodmíněný podnět a produkce slin psem pak nepodminěnou 
reakci. Je-li použito podmíněného podnětu (zvuk zvenku, předcházející podání po
travy), naučí se pokusné zvíře, že zvuk předpovídá podání pot.ravy a docházi k 
podmíněné reakci (slinění) již při zaslechnutí zvonění . Pří experimentu s adrenali 
nem vede podání adrenalinu (nepodmíněný podnět) k tachykardii (nepodmíněná re
akce), kdežto podmíněný podnět (stříkačkový rituál) má za následek reakci pro
tichůdnou reakci nepodmíněné (tj dojde ke vzníku bradykardie). Podnúněná reakce 
je tedy v tomto případě opačná , než reakce nepodmíněná . Zároveň je podnúně ná 
reakce (bradykardie) potenciálně kompenzační vzhledem k reakci nepodnúně np 

(tachykardie) a také nepodmíněné reakci předchází , tzn. je anticipační . Nedojde te
dy ke stejnému efektu jako při klasickém podmiňování , kdy po podmině né lll 

podnětu dojde k reakci totožné s reakci nepodmíněnou . Proč by také mě lo? O rga 
nismus se naučil, že jeden podnět předchází druhý a této znalosti využil VP s v'-"i 
prospěch : anticipačně kompenzuje efekt podané látky. 

Dosadíme-li si na misto adrenalinu např. heroin (nebo jinou drogu), mitžE' 1I1t' 
předpokládat rozvoj obdobných anticipačně kompenzačlú ch mecha lú sm ů vazánych 
na určité podmíněné podněty . Tyto podminěné podně t y nejsou úzce vázány lIa 

pouhý stříkačkový (nebo jiný) rituál, nýbrž jsou šířeji koncipovány ve vztahu k pro
středí, místu, drogové scéně apod . Nápadnou zůstáva skutečnost, že celá řada 
předávkovaných osob je nalezena mrtva na místech a za situací pro ně naprosto 
cizích , neznámých, či neobvyklých , což nás teoreticky přivádí k ná s ledují cí možnos
ti : jestliže je droga užita v cizím prostředí , za nezná mé, nebo nové situace, tedy za 
nepřítomnosti doposud důvěrně známých podmíněných podnět ll, nedojde k rozvoj i 
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anticipačně·kompenzační reakce a stejně velká dávka heroinu pak může působit 
letálně . V souvislosti s touto teorií nás neudivuje, že celá řada osob, které zemřely 
v Nizozemsku v souvislosti s užíváním heroinu, pochází z ciziny (hlavně Itálie a 
SRN). 

Teorie a praxe anticipačně-kompenzační reakce by si jistě zasloužily podrob
nějšího rozvedení, což se ale, bohužel, vymyká rozsahu našeho sdělení . 

Na t.omto oústě proto končíme s vědooúm, že jsme načrtnutou problematiku 
zdaleka nevyčerpali . 
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