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NA POMOC PRAXI 

TROP ANOVÉ ALKALOIDY - ZDROJ LIEKOV, 
OMÁMENIA A HALUCINÁCIÍ 

L. SÚKENÍK 

Do skupiny tropanových alkaloidov zadeľujeme účinné látky - alkaloidy rastlín 
čeľade IuIkovitých - Solanaceae. Do tejto čeľade patria naše najjedovatejšie rastliny: 
Hyoscyamus niger L. - blen čierny, Atropa bella-donna L. ľuľkovec zlomocný, Datu
ra stramonium L. durman obecný, ale aj viaceré rastliny dôležité z hospodárskeho 
hľadiska: tabak, zemiak, paprika, rajčiak, baklažán. 

V tomto príspevku budeme sa zaoberať len uvedenými jedovatými rastlinami, 
pretože sú dôležité v medicíne ako zdroj účinných tropanových alkaloidov v pos
ledných 20-30 rokoch sa objavujú i na drogovej scéne ako zdroje omámenia a halu
cinácií, ktoré sú zapríčinené ich účinnými alkaloidmi: hyoscyamínom, atropínom, 
skopolamínom. 

Tieto účinné látky sa nachádzajú vo všetkých orgánoch spomenutých rastlín: 
v listoch-folium, v kvetoch - flos, vo vňati - herba, v koreňoch - radix, v plodoch -
fructus , v semenách - semen. Tieto látky sa nachádzajú v rastlinných orgánoch oby
čajne v zmesi, napríklad hyoscyamín s atropínom, hyoscyamín so skopolamínom. Ich 
pomer v zmesi je rôzny a záleží: na vegetačnom období - mladé rastliny obsahujú 
viac hyoscyamínu, staršie zasa viac atropínu, semeno a nezrelé plody obsahujú viac 
hyoscyamínu, zrelé plody zasa viac atropínu, zber, sušenie, uskladnenie drogy, ale 
aj jej spracúvanie pôsobí na hyoscyamín a jeho premenu na atropín. 

Chemické zloženia: 
hyoscyamín obsahuje bázický amínoalkohol tropín a kyselinu L tropovú, 
atropín - bázický amínoalkohol tropín a kyselinu DL tropovú, skopolamín - bá

zický amínoalkohol skopín a kyselinu tropovú. 
Zo skupiny tropanových alkaloidov najtoxickejší je hyoscyamín. Tvorí sa v mla

dých rastlinách, starnutím či dozrievanim rastliny prechádza na racemickú formu -
teda na atropín. To sa stáva i sušenim drogy, teplotou pri extrakcii alebo pri gale
nickom spracúvani. Hyoscyamín je v chémii zaujímavý i tým, že obracia polarizo
vané svetlo doľava, preto ho v chémii a v odbornej literatúre označujeme ako L (lat. 
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laevus - ľavý) alebo forma hyoscyamín. Atropín sa skladá z jednej molekuly L - hyo
scyamínu a druhej D (dexter - pravý) alebo hyoscyamín, ktorý je neutrálny k polari
zovanému svetlu a označuje sa LD-hyoscyamín. 

Prečo si vytvárajú rastliny jedovaté látky - nielen alkaloidy, ale i saponíny, gly
kozidy, triesloviny a podobne - nie je doteraz vedecky vysvetlené. Ako dôvody sa 
uvádzajú: rastlina sa chráni pred škodcami: pred mikroorganizmami, hmyzom, byli
nožravcami, ale i pred človekom. To však je iná oblasť ... 

Atropín a hyoscyamín v medicíne 
Používanie týchto alkaloidov v medicíne je pomerne časté. Užívajú sa nielen 

v čistej forme, ale často i v galenickej, ako napríklad: tinktúra, extrakt spissum či 
siccum, olej . Použitie uvádzame len heslovite: 

spazmolytikum hladkého svalstva gastrointestinálneho traktu, spazmolytikum 
svalstva bronchov - ešte v 60. rokoch boli známe anti astmatické cigarety, nakuro
vadlá, zadymovadlá - horením listov, ktoré sa miešali do tabaku alebo do iných 
drog, vzníkal dym, ktorý obsahoval uvedené alkaloidy a tie vyvolávali útlm spazmov 
bronchov, dýchanie sa zlepšilo, znižujú produkciu tráviacich štiav, najmä kyseliny 
chlorodíkovej, 

znižujú sekréciu žliaz: slinných - dochádza k suchosti sliznice dutiny ústnej, 
sťaženie prehÍtania jedla, potných - dochádza k prehriatiu organizmu, suchosť kože 
- xerostomia účinkujú na oko, vyvolávajú mydriázu, sťaženíe akomodácie oka, 
atropín sa používa v premedikácii v anesteziológii - antidotum pri otravách organo
fosfátmi. 

Používajú sa v mg dávkach, obyčajne per os alebo subkutánne. Pri terapeu
tických dávkach účinok je ohraničený vo všeobecnosti na periférnu oblasť nervového 
systému. Avšak pri dlhšom pravidelnom užívaní pripravkov s ich obsahom dochádza 
k určitým nepriaznívým príznakom: motorický a psychický nepokoj, podráždenosť, 
sčervenaníe tváre - hyperémia, hypertermia - blokádou potenía, suchosť slizníc -
xerosis - znížením sekrécie, tachykardia, zvýšenie tlaku, ale i kŕče, nevoľnosť, zvra
canie, zášklby a kŕče svalstva. 

Pri zvýšení dávky - otrava, droga - sú zjavné príznaky eNS: stav vzrušenia, psy
chický i psychomorický nepokoj, zmätenosť, vyčerpanía, excitovanosť prechádza do 
agresivity, do zúrivosti, gestikulácia je veľmi bohatá, omámený vera hovorí, často 
nezrozumiteľne bľaboce, reči sú nezrozumiteľné, rozpráva sa sám so sebou ako v ho
rúčke, prezrádza a priznáva svoje túžby, želania, očakávania, ale i zážitky, tajom
stvá. 

Často dochádza k sexuálnym túžbam, k rôznym návrhom, lesbickým pokusom 
a pri ich uskutočnení k sexuálnym orgiám. 

Na ne sa rýchlo zabúda, spomienky sa nevybavia ... Čosi podobné ako stredoveké 
výlety - zájazdy či stretnutia s démonmi či so samým diablom a bosorkami. 

Postihnutý sa škriabe na celom tele. Lezú po ňom muchy, mravce, rôzne chro
báky - mikrozoopsie. Upadá do delíria a pri prechodnej poruche vedomia prežíva 
halucinácie. 

Halucinácie môžu byť: 
Vizuálne - zrakové sú bohaté na farby, na ich zmeny. Tieto halucinácie sa viažu 

na vizuálne zážitky oka. Predmety strácajú tvar, obrysy sa rozmazávajú, roztekajú, 
sú nepresné a rozplývajú sa v priestore. Často dostávajú tvar-formu človeka, inoke-
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dy zvierat, osoby i zvieratá majú svoju mimiku. Takéto antropomorfné ilúzie po
známe už z Homérovej Odyssey, kde čarodejnica Kirke premieňa Odysseových ná
mornikov na prasce. 

Sluchové - zvukové: percepcia sluchom je zvýšená, vnimanie je vermi zostrené. 
Tieto halucinácie sú primerané, respektíve ich kvalita zodpovedá hudobnému či 

umeleckému vzdelaniu omámeného, jeho hudobným schopnostiam. Od týchto fakto
rov závisí ich pestrosť. Zvuky prichádzajú z vesmíru, každý zvuk má svoju farbu. 

Senzorické: môžu byť čuchové, chuťové, ale i hmatové (taktilné-dotykové). 
Kvalita halucinácií závisí od dávky drogy, ale i od nálady omámeného. Zrakové 

a sluchové sú fantastickej povahy. 
Skopolamín v medicíne a na drogovej scéne 
Skopolamín je ďalším tropanovým alkaloidom. Bol izolovaný roku 1892 z koreňa 

Scopolia carniolica Jack- skopolia kranská. Pôvodne sa nazýval hyoscín. Neskôr bol 
však premenovaný, aby nedochádzalo k omylom či zámenám s hyosciamínom. Sko
polamín má podobné účinky ako atropín a hyoscyamín. Aj použitie v medicíne je 
prakticky rovnaké. Rozdiel je len : jeho periférny účinok je zoslabený a nemá 
dráždivý, ale sedatívny účinok . Na základe sedatívneho účinku sa používal v me
dicíne ako: 

sedatívum - na upokojenie pri. stavoch vzrušenia, utíšenie psychicky chorých pa
cientov, vyvoláva spavosť, únavu, často sa užíva pri liečbe morbus Parkinsoni; 

pri kinetózach - choroby z pohybu, letu, plavby (morská choroba). Jeho centrálne 
tlmivý účinok sa využíva v premedikácii pred anestéziou. 

Zneužívanie skopolamínu na vymývanie mozgu - Brain-Washing - sa datuje od 
30. rokov nášho storočia - začiatok občianskej vojny v Číne, kde bol pôvodne naz
vaný HSI-NAO. Droga potláča reakcie eNS do takej miery, že ľudia, ktorí pôvodne 
odmietali spoluprácu s nepriateľom, podľahnú pod účinkom drogy návrhom, začnú 
prijímať rozkazy, poslúchať ich. Začnú spolupracovať, čo bez drogy odmietali a ne
prijímali. Droga bola zneužívaná políciou pri vyšetrovani, niektorými náboženskými 
sektami, niektorými organizáciami a podobne. 

V stave porušeného vedomia je vôľa omámeného silne ovplyvnená, zoslabená 
a takto zmanipulovaná osoba začne podliehať nátlaku. Schopnosť myslenia, vyja
drovania, reči je zachovaná, avšak postihnutý pôsobí ako zhypnotizovaný alebo ako 
by bol v hlbokom tranze, či vo vytrženi. Odpovedá i na intímne otázky z vlastného či 
rodinného života. 

Pod vplyvom skopolamínu omámený sotva môže odporovať sexuálnym návrhom 
či túžbam. Droga sa stáva pomocničkou k dosiahnutiu erotického cieľa. 

Takto je skopolamin zneužívaný v nápojoch nielen v Indii , ale používajú ho i Don 
Juans v Mexiku na sexuálne dobrodružstvá a zneužívanie žien, ktoré príjali 
ponúkaný nápoj. 

Po druhej svetovej vojne bol skopolamín používaný ako sérum či droga pravdy -
TRUTH-Drug. Používali ho rôzne organizácie, polícia, vyšetrovatelia. 

Pri otravách skopolamínom objavuje sa fialové videnie-ianthinopsia alebo i kya
nopsia - modré videnie. 

Prekvapujúca je odvaha mládeže na celom svete k toxikologickým experímentom 
na vlastnom tele, ale i na vlastnej psyché. V nádeji, že si pripravila SRIP" podobný 
LSD, používajú rôzne rastliny na prípravu experimentálnych dávok, ktoré ich majú 
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omámiť, ktoré im majú priniesť zážitky a halucinácie doteraz nepoznané, ne
prežité . . . A k takýmto rastlinám patria nielen už nám známe, ale i ďalšie. 

Halucinácie po užití skopolamínu sa dostavia po určitom čase - 2-4 hod. po požití 
dávky. Môžu trvať i niekoľko dni, lebo niekedy sa objavi bez užitia drogy fenomén 
znovuvzplanutia tzv. flashback, čo je pri halucinogénoch zaujímavý jav. To sa môže 
stať i niekoľko týždňov po užití halucinogénnej drogy - napr. niektorej zo 
spomínaných či opísaných, kedy je už droga z tela eliminovaná. Postihnutý je prek
vapený, neistý, lebo si nevie tento jav vysvetliť. 

Skopolamínové halucinácie nebudeme opisovať. Prebiehajú tak ako pri hyo
scyamíne či atropíne. 

Niekoľko rokov po skončeni druhej svetovej vojny zažil celý svet epidémiu drog. 
Začiatok tejto epidémie sa začal v USA, postupoval do Európy a zachvátil celý svet. 
Jednotlivé epidémie sa možno podľa času zadeliť: 

1960 - 1970: vlna LSD, droga vzdelaných, prívržencov psychedelizmu, skupina 
mládeže ACID heads 

1965 - 1980: vlna marihuany - hašiša, deti kvetov, Hippies 
1967 - 1973: vlna heroínu, národnostné menšiny v USA, menej vzdelaní obyva-

telia, zločinecké bandy, 
1975 - 1985: vlna kokaínu 
1983 -- 1988: vlna cracku 
Kokaín dosiahol vrchol používania v predvojnovej dobe - tridsiate roky. V uve

dených rokoch zasa vzplanul. Zachvátil mladých i starších. Každého, kto mal dosta
tok finančných prostriedkov. Mládež ich nemala, preto hľadala náhradné drogy. 
V lekárňach vykúpili lieky, ktorých zloženie sa dalo využiť ako drogy, napriklad fy
tofarmaká proti záduchu, spazmolytiká s obsahom tropanových alkaloidov, neskôr 
začali zberať rastliny čeľade Solanaceae, objavili tzv. nonsens drogy (nonsens dro
gues) látky bez farmakologického účinku - to bol "vynález" skupiny Hippies (roky 
1960-1970). 

Skupiny mládeže, ktoré holdovali drogám: deti kvetov, Hippies, Beatles, bop
teners, Acid heads atď. 
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