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o dejinách ópia sa už v našom časopise písalo (Súkeník, 1973). Údaje uvedené 
v spomenutej práci doplníme niekoľkými pripomienkami, poznámkami či novými poznat
kami a zisteniami. 

Problém návykových látok níe je nový. V štúdiu dejín ľudstva nachádzame stále dôkazy, 
že ľudstvo stále hľadalo cesty k eufórii v každej dobe a v najrôznejších látkach, či už to 
bolo ópium, víno, koka alebo mexické drogy. Cieľom ich užívania bola snaha rozšíriť 
vlastné vedomie, vedeníe, poznať minulosť a vniknúť do tajomstiev budúcnosti pomocou 
kultových drog. 

V dnešnej dobe však kult drogy alebo drog dosiahol vari vrchol, alebo sa k nemu ešte 
len blíži? V odbornej tlači sa uvádza správa, že vedci-výskumníci, zaoberajúci sa problé
mami drog zistili vraj 400 príčin, prečo sa človek utieka k drogám, prečo hľadá a nenachá
dza le paradis artificiel... a vydáva sa na cestu zdania, na cestu preludov, klamania zmyslov, 
alebo na cestu skazy, na realizáciu sebazničenia, lebo ten, čo pootvoril bránu rozšírenia 
vedomia, ale i ten, čo sa oddal hociktorej droge, stojí na pokraji priepasti. Padnúť do nej? 
Stačí malý chybný krôčik. 

Dnes drogy zachvátili celý svet a obeť prínášajú prakticky všetky národy. V Zlatom 
trojuholníku sa vyrobí ilegálne vyše tisíc ton ópia, z ktorého možno vyrobiť 300 ton morfia 
a z neho 300 ton heroínu. A trpí obyvateľstvo spomenutého trojuholníka. Trpí India, ktorá 
má vyše polmilióna heroinistov vďaka obchodným cestám, ktorými prechádzajú spomenu
té drogy, najmä z Afganístanu. I územie Zlatého polmesiaca produkuje značné množstvo 
ópia a v tajných laboratóriách ho prepracúva na morfium či heroín. Balkánska cesta 
prepravy týchto drog do Európy bola porušená, prísne kontrolovaná a našlo sa ihneď i nové 
riešenie - cesta krížom cez Afriku na západné pobrežie a odtiar do Európy alebo Ameriky. 

Pred koncom druhej svetovej vojny Európa poznala len závislých od ópia alebo morfia. 
Boli to prakticky jednotlivci, grupujúci sa z umeleckých kruhov (básnici, spisovatelia, 
hudobníci, divadelníci), alebo príslušníci vyšších spoločenských tried alebo duševne či 
telesne stigmatizovaní jedinci. 

Obdobie po druhej svetovej vojne prinieslo vlnu amfetamínov, ktoré zostali nespotre
bované vo vojenských skladoch porazených armád Nemecka a najmä Japonska. Obyvateľ
stvo týchto štátov nemalo po vojne dostatok potravín, dostalo sa však k drogám, ktoré 
stimulovali, ale potláčali aj pocit hladu. 

V povojnovom období nastáva prudký rozvoj chémie. Tá sa stáva všemocnou, vševe
diacou, lebo vedela všetko zo syntetizovať, vyrobila nové účinné liečivá, ktoré sa dostali 
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nielen do rúk odborníkov- lekárov a lekárnikov a pacientov, ale aj do rúk, respektíve stali 
sa centrom záujmu drogových mafií a ilegálnych organizácií, od nich do rúk priekupníkov 
a zakončením reťaze bol človek-narkoman . 

Všetky drogy sú chemicky presne definované a opísané. Avšak trust mozgov drogových 
mafií začal obmieňať chemickú skladbu liekov či uznaných drog, a nepatrnými zmenami 
ich štruktúry sa obchádzajú nariadenia zákonov a takto pripravené drogy sa stávajú 
"legálnymi". Takto sa dostávajú na trh tzv. Designer Drugs, ktoré sú často účinnejšie ako 
pôvgdné lieč ivo či pôvodná omamná látka, napriklad nové halucinogény (Kovár, 1987). 

Státy, ktoré boli zachvátené vlnami drog, začali hľadať cesty, možnosti, ako znič iť alebo 
obmedziť zdroje drog, prekaziť obchodné spojenia a zabrániť ich šíreniu. Spomedzi ta· 
kýchto opatrení spomenieme akciu ničenia porastov kokainovnika v štátoch Južnej Ame
riky, náhradu pestovania maku na území Zlatého polmesiaca a podporu pestovania iných 
vhodných rastlín, vyhľadávanie ilegálnych zdrojov surovín, vyhľadávanie tajných labora
tórií. Takýchto akcií bolo už priveľa, a výsledok bol slabý. Príčina? Mafia, ktorá profituje 
a žije z drog je vysoko a kvalitne organizovaná. Má odborníkov zo všetkých oblastí, ktorí 
pracujú pre ňu . Ako príklad môžeme uviesť akciu vyhľadávania ilegálnych laboratórií. 
V roku 1960 objavili vo Francúzsku tajné laboratórium French Connection v Marseille, 
ktoré vyrábalo a zásobovalo heroínom Severnú Ameriku. Keď laboratóri}Jm bolo objavené, 
na trhu s návykovými látkami sa objavil heroín - výrobok východnej Azie. 

Cesty transportu drog 

Na Ďalekom Východe prekladiskom drog, určených pre Ameriku a Austráliu, sú 
pristavy: Bangkok, Hongkong, Singapur. Pre zásobovanie Európy z Blízkeho Východu 
viedli cesty cez Grécko, Bulharsko, Rumunsko, alebo južnou cestou cez Juhosláviu, 
Taliansko, neskôr i cez územie bývalého ZSSR a najnovšie poku~y i cez naše územie. Tovar 
z Afganistanu a z oblasti Zlatého trojuholníka sa preváža cez Indiu, krížom cez Afriku na 
jej západné pobrežie a odtiaľ na miesta určenia (Európa, Amerika) . 

Tieto cesty sú známe. Ich kontrola je ťažká. Musí byť dobre organizovaná medzinárod
nými akciami a výsledky sú niekedy prekvapujúce, ako prináša denná tlač, ale i odborné 
časopisy. 

Tab. l Zhabané drogy v tonách (Neuninger, 1991a) 

Svet Rok 

Európa 1986 1987 1988 1989 

Kannabis 438,8 43 1,9 478 ,6 

165,0 234,0 

Kokaín 127,9 151 ,8 21 3, 1 

5,8 7,7 

Heroín 15,4 16,6 22,9 

3,8 4,8 

Návykové drogy podľa psychotropných účinkov môžeme rozdel iť do niekoľkých skupín 
(N euninger, 1991 a) 
I , Hlavný účinok tlmenie vedomia: 

al silné analgetiká - anodyna 
b,' narkotiká 
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cl euforiká 
2. Budivé amíny, hlavný účinok: povzbudzujú a zvyšujú vedomie 

al psychostimulanciá 
bI energetiká 
cl psychotoniká 
dl sympatikometiká 

3. Halucinogény: klamú, zavádzajú zmysly, zastierajú vedomie 
al eidetiká 
bI psychomimetiká 
cl fantastiká 
dl psychodeliká 

Ópiové alkaloidy 

Za niekolko desaťročí minulého storočia boli z ópia izolované mnohé alkaloidy. Lite
ratúra ich uvádza 23, ba niektoré pramene až 25. Uvedieme ich podľa Issekutza (1971) : 
gnoskopín, hydrokotarnín, kodeín, kodamín, lantopsín, laudanosin, laudanidín, laudanín, 
mekonoisin, mekonidín, morfium, narceín, narkotín, oxynarkotín, papaverín, porfyroxín, 
protopín, roeadín, xantalín, triptopín, tebaín, atď. 

ľab . 2 

Alkaloid 

Narkotín 

Morfium 

Kodeín 

Narceín 

Tebaín 

Papaverín 

Diacetylmorfín 

Etylmorín 

Dôkaz niektorých alkaloidov alebo ich izolácia podľa Issekutza 
(1971) a Neuningera (199Ib) 

Rok Objaviteľ Syntéza, výrobok fa 

1803 Derosne 

1806 Sertiimer 

1832 Pelletier 

1832 Robiquet 

1935 Pelletier 

1848 Merck 

1898 Wright fa Bayer pod menom heroín za-

viedla do medicíny Grimaux, 

1898 Merck dionín Merck 

Diacetylmorfín - heroín a etylmorfin - dionín - boli pripravené polosynteticky z teba
ínu naviazaním potrebných radikálov. ľebaín má vlastnosti kŕčového jedu, podobné strych
nínu, v medicíne sa neuplatní!. Používa sa len ako surovina na výrobu niektorých látok. 

Pre našu prácu je dôležitý morfium a heroín. O morfiu bolo pomerne zavčasu zistené, 
že spôsobuje závislosť. Už v roku 1869 upozorníl Američan Bartholow na túto jeho 
vlastnosť. V nasledujúcom roku tak urobil v Anglicku Allbut (Neuninger, 1991 b). 

V roku 1870 vypukla nemecko-francúzska vojna, ktorá sa pričinila i o rozvoj morfi
nizmu v Európe. Velké straty na životoch, veľa ranených vojakov a jediný prostriedok na 
utíšeníe bolestí bolo morfium a injekčná striekačka francúzskeho lekára Pravaza. Len to 
mohlo zmierňovať bolesti ranených vojakov, ale i civilov. A lekári pichali ... Po skončení 
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Obr. I Morfinisti zo San Franciska 
Z knihy 1. L. Brau: Histoire de la Drogue 
vydavateľ Tchou, Paris, 1968 

Obr. 2 Alegória maku, Grandville, 1858 
Z knihy 1. L. Brau: Histoire de la drogue 
vydavatefTchou, Paris, 1968 

vojny sa zistila smutná skutočnosť - počet závislých od moďia neobyčajne vzrástol 
(Wagner, 1970). 

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia, najmä však po skončení druhej svetovej vojny 
začal sa prudký rozvoj chémie. Zosyntetizované boli mnohé chemické látky a zdalo sa, že 
chémia dokáže všetko. 

Snahou chemikov a lekárov, ktorí pracovali vo výskume v syntéze liekov, bolo obmeniť 
molekulu moďia tak, aby analgetický účinok bol zachovaný, respektíve i zvýšený, avšak 
bez rizika závislosti, alebo znížiť ho na minimum. No tieto snahy boli neúspešné a nepo
darilo sa pripraviť látku s takými vlastnosťami (Wagner, 1970). Z tebaínu v Anglicku 
pripravili prípravky, ktorých analgetický účinok bol 8 až 10 tisíckrát vyšší ako východis
kovej látky, napríklad M 99, Mi 83, avšak opojný - omamný účinok sa nepodarilo odstrániť 
(Wagner, 1970). 

Medzi týmito novými látkami získal záujem výskumnikov i heroín, ktorý dala ako prvá 
do obehu fa Elbeďelder Farbenfabriken, ale aj Bayer. Tento prípravok sa propagoval ako 
neškodný, kašeľ utišujúci prostriedok, ba odporučovali ho aj na odvykanie od moďia. Len 
okolo roku 1920 sa už upozorňovalo na nebezpečenstvo vzniku závislosti od heroínu 
(Neuninger, 1991b). Neskôr aj ostatné ópiové alkaloidy sa vyskúšali na riziko návyku. 
Viaceré sa ukázali ako pozitívne, hoci toto riziko bolo nižšie ako porovnávajúcich látok: 
morfium, heroín, a tak poznáme závislosť od kodeínu, dionínu a iných látok. 
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Fyzikálno-chemické vlastnosti podľa ČsL 4 

Chlorid morfínia - ihličkovité kryštáliky, hodvábne lesklé, alebo mikrokryštalický 
prášok, niekedy sformovaný v ľahkých kockách, biely alebo takmer biely, bez zápachu. 
Dobre rozpustný vo vode, ťažko rozpustný v liehu 95 % a prakticky nerozpustný v chloro
forme. Podlieha zákonným ustanoveniam o omamných látka. 

Maximálne dávky: jednotlivá (perorálne, subkut. , vnútrosvalovo) 0,02 g 
denná (ako vyššie) 0,06 g 

terapeutické dávky: jednotlivá (ako vyššie) 0,01 - 0,02 g 
denná (ako vyššie) 0,01 - 0,04 g 

3,5-diacetylmorfín (synonymum, obchodné meno Heroín, Heroinum chloratum, Heroi
num HC1, Heroinum HC). Táto látka nie je oficiálnou. Pripravuje sa v zjednodušenej 
"technológii": z maku - ópium, z neho morfium - acetyláciou heroín a prevedenie na 
chlorid. Ilegálna priprava je podobná. Klany používajú ako surovinu na výrobu: ópium, 
ópiové preparáty, soli morfia, kodeín a viaceré farmaceutické prípravky (Katzung, 1990). 

Druhy heroínu na drogovej scéne, ktorými sú zásobovaní narkomani (nemecké výrazy: 
Strassendroge, Szeneformen) náš slovník nepozná presné výrazy. 

Hl anglicky čítané "ejč" - neobsahuje heroín, ale morfium; 
H2 obsahuje bázu heroínu; 
H l a H2 medziprodukty pri výrobe heroínu, pri nedostatku drogy sa pripraví 

náhradná varom morfia s kyselínou octovou alebo citrónovou a takto sa 
pripraví látka vhodná na injekčné podanie - teda soľ heroínu; 

H3 je chlorid heroínu, hnedý práškový alebo zrnkový prípravok, neriedený, 
s obsahom 80 - 96 % heroínu (známy ako Hong- Kong- Rocks) 

H3 a H4 vo vode rozpustné ako chloridy, možno ich podávať injekčne, riedené 
formy obsahujú rozdielne množstvá 5 - 15 % účinnej látky (Katzung, 
1990). 

Prímesi k drogám, ale i k heroínu, môžeme zadeliť do dvoch skupín: 
Adulterans - látky aktívne, podporujúce účínok hlavnej drogy, napríklad: chinín, chi

nidín, kofeín, barbituráty, metakalon, ale i strychnín, v našom prípade aj zvyšky po acety
lácii morfia na heroín. 

Diluents - možno ich nazvať riedidlami, sú látky indiferentné, inaktívne, rôzne druhy 
cukrov, napríklad glukóza, fruktóza, mannóza, mliečny cukor, ale i škroby - ryžový, 
pšeničný a podobne. Dávkovanie heroínu podľa Katzunga ( 1990) u heroinistov - narko
manov KE (Konsumeinheit) - obyčajná spotrebiteľská dávka je: 

IO mg čistého heroínu, fajčiarska jednotlivá dávka je 50 - 500 mg; 
drogy (Strassendroge), denná až 0,5 - 3 g! 
Na dosiahnutie rahkej eufórie stačí dávka 2 - 5 mg i.v.; na silnú eufóriu asi IO mg i.v. 
Na medicinálne použitie: jednotlivá dávka - analgetikum, sedatívum proti kašru - 5 mg, denná 

15 mg. Do roku 1945 bola povolená denná dávka 30 mg udávaná v mg, avšak účinná je uvádzaná 
ako Strassendroge, Szene-Masse-Strassendroge 200 - 250 mg; 

Pack, Briefchen, Szene-Gramm je 100 - 200 mg; 
Halbes: 50 - 100 mg (dávka polovičná) ; 
Halbe-Halbes: 25 - 50 mgje dávka štvrtinová. 
Das Halbe sa označuje ako Hit, Schuss, Druck (Katzung, 1990). 

Ako sa aplikuje morfium a heroín ? 

Morfium si závislí pichajú i.v. Dávky per os sa nevyskytujú. Podávanie heroínu je veľmi 
pestré a v skutočnosti - len v prehľade - vyzerá takto: intravenózne podanie sa označuje 
v nemeckom slovníku ako Fixen, Schiessen, Driicken, Pu mp en - tieto výrazy sú u nás 
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pomerne dobre známe a netreba ich vari prekladať. Subkutánne a najmä intramuskuláme 
podanie sú zriedkavejšie, vdychovanie, šnupanie - podobne ako pri kokaíne. Inhalácia 
dymu: na plech sa dá zmes heroínu, pridajú sa pomocné - adulterants drogy, napríklad 
barbituráty, zmes sa zahreje a vdychuje - Dragon Chasing. Alebo cigarety sa posypú 
heroínom (ACC - ACK) a takto sa fajčia. 

U mladých či ešte neskúsených narkomanov je najrozšírenejší spôsob - insuflation, 
snorting, Snuffing, Sniefen - teda vdychovanie. Nepresné informácie tvrdia, že tento 
spôsob užívania drogy nevyvoláva návyk. 

Y prispevku o kokaíne sme hovorili o "Stereoschusse", podobne sa podáva i heroín. 
Miesta na tele, kam si pichajú dávky, sú vefmi rafinovane ukrývané, napríklad koreňjazyka, 
krk, slabiny, päty, ale i penis, medziprstie. Toto sú bežné triky fixérov. 

Počet denných dávok sa meni podra možností závislého. Obyčajne je to 3 - 5 krát denne, 
tri dni v týždni a v ostatných dňoch užíva náhradné drogy (Katzung, 1990). 

Náhradné drogy 

Nedostatok drog na trhu môže mať viacero príčin. Tým sa však nebudeme zaoberať . 
Narkomani situáciu riešia aj požitím náhradných drog. Ich zoznam je pomerne pestrý: 
amfetamíny, barbituráty, benzodiazepíny. 

Obr. 3 ínsky plagát v boji proti ópiu 
Z knihy 1. L. Brau: Histoire de la drogue 
vydavater Tchou, Paris, 1968 
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Fencyklidíny sú zaradené do tzv. spoločenských drog, spôsobujú Body - High - Sein 
s akustickými halucináciami a zmenami zmyslového vnímania (Kovar, 1987a). 

Fentanyly sa v USA považujú za syntetický heroín (Kovar, 1987a), benzomorfany 
(Pentazocinum, Fortral), kodeín, metadon, metakalon, ópioidy - silné analgetiká, prodi
ny - Petidin a jeho deriváty (Kovar, 1987a), Buprenorfin (Temgesic) (Keup, 1983). 

Okrem toho sa používajú aj ďalšie drogy: ópium, ópiové alkaloidy, koncentráty ópia, 
odvary z čerstvých alebo usušených makovíc, makovišťa (tzv. O-čaj , O-kompót). 

Jednou zo zaujímavých drog je Black-Tar - obmena heroínu, o ktorej sme písali 
v našom časopise (Neuninger, 1987). Táto droga je známa ako black tar, goma, tootsie, roll, 
junk a podobne. 

Názvy heroínu: 
Brown sugar (Powder, Rocks, Stuff-, Dollies, H - H4, Tinke (Berliner, 0-, M-, jink, 

junk, Hong-Ko.ng- Rocks, turecký med (Ketzung, 1990). AAA - pečať, znak kvality hero
ínu a morfia z Cíny a Hong-Kongu, Boy - chlapec, americké označenie heroínu, H - ejč 
heroín; Jack - heroín v tabletkách; Harry; Horse - kôň; Junkie - americký výraz pre opiáty 
a heroín, ale i pre konzumenta; Zázračný kôň; Divý tiger (Schmidbauer, 1971). Tieto názvy 
sa p9užívali v Egypte. 

Učinok morfia a heroínu je centrálny a periférny. Tlmivý účinok na centrálny nervový 
systém sa prejavuje analgézou a v upokojeni (účinok analgetický a sedatívne hypnotický) . 
Reflexy sú spomalené. Depresívny účinok sa prejavuje najmä v depresii dýchania, ktorá 
môže ohroziť i život. Objavuje sa po parenterálnom podaní drogy, nie však po požití per 
os. Znižuje sa dychová frekvencia, dychový objem, dychové centrum je tlmené (Beubler, 
1991). 

Periférny účinok spôsobuje. zvýšenie tonusu hladkého svalstva a prejaví sa v spomale
nom vyprázdňovaní žalúdka. Dalej sú príznačné: obstipácia, retencia moču, kontrakcia 
žlčníka, zníženie vylučovania žlče, ale i nauzea a vracanie, hypotenzia, sucho v ústach, 
potenie, návaly krvi (Beubler, 1991). 

Zneužívanie 

U oboch drog je vyvinutá silná fyzická a psychická závislosť, návyk je rýchly a veľmi 
silný. Heroín je droga, ktorá má silnejší potenciál zneužívania a závislosti. Psychická 
závislosť sa manifestuje po 7 - IO i.v. dávkach drogy. (Neuninger, 1991a, Beubler, 1991). 
V posledných rokoch sa pozoruje konzum drogy na konci týždňa, hovoríme o príležitost
ných fixeroch. Heroín je drogou introvertných jedincov. 

Začínajúce zneužívanie je charakteristické eufóriou. "Snivé zážitky sa prežívajú vo 
farebných obrazoch. Sen a skutočnosť sa vzájomne prelínajú až sa spoja do jedného celku. 
Pôvodné sny s peknými víziami sa pomaly menia v neznáme formy", takto opisuje svoje 
zážitky de Quincey. ,,Mení sa vzťah k okoliu, priestor i čas sú silne ovplyvnené, menia sa 
predmety, ich rozmery, mení sa miera času a zdalo sa mi, že za jedinú noc som prežil 
70 - 100 rokov" (Schmidbauer, 1971). 

Dochádza k uvoľneniu napätia, problémy ustupujú, zlepšujú sa kontakty s okolím. Pri 
i.v. dávke dochádza k flashu (krick, Blitz) vo forme náhleho pocitu šťastia, spokojnosti, čo 
je zapríčinené rýchlym prechodom drogy z krvi do mozgu. Postupne však účinok drogy 
klesá, flash sa zoslabuje, dochádza k strate záujmov, aktivity, ale aj k stálemu nutkaniu 
zaopatriť, zaobstarať novú dávku drogy. 

Znižuje sa schopnosť koncentrácie, dochádza k poruchám myslenia, psychotické obrazy 
vedú k sekundárnemu ohlúpnutiu a teda pekné boli len prvé zážitky, zážitky po prvých 
dávkach. To, čo potom nasleduje je v princípe nekonečný útek pred časom (Schmidbauer, 
1971). 
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Obr. 4 V Číne na konci mi
nulého storočia 
Z knihy 1. L. Brau: Histoire 
de la drogue, 
vydavateľ Tchou, Paris, 
1968 

Telesná symptomatika chronického zneužívania: zlý telesný stav, zlá výživa, poškode
nie pečene, zvýšená náchylnosť k infekciám, abscesy po vpichoch, záchvaty potenia, 
poruchy GIT, u mužov strata libida a potencie, u žien poruchy menštruácie (Katzung, 1990). 

Príznaky intoxikácie: 
a) somatické (Gerchow, 1988): depresia až obrna dýchania, extrémna miosis, kóma, 

bradykardia, zoslabnutie až vynechanie reflexov, hypotermia, cyanóza, nevoľnosť, vracanie, 
občasné záchvaty kŕčov; 

b) psychické (Gerchow, 1988): poruchy koncentrácie, pamäti, znížená súdnosť, strata 
sebadôvery, vnútorné osamotenie, pocit nebezpečenstva, strata alebo zníženie pocitu 
zodpovednosti, taktu, povinnosti, nekritickosti, sklon ku kriminálnym činom, k násilnos
tiam, ku krádežiam, k vlámačkám (sklady liekov, lekárne a podobne). 

V sociálnej oblasti: odklon, izolácia od rodiny, známych, priateľov, prerušenie kontak
tov, nadväzovanie iných známostí, najmä v spojení s drogami (Schmidbauer, 1971), 

Terapeutické a nutné zásahy pri intoxikácii (Gerchow, 1988): pomoc pri dýchaní, prívod 
kyslika, zabrániť aspirácii hlienov alebo predmetov, podať potrebné lieky (Naloxon, Nar
canti inj.), prevoz do ústavu, odvykanie. Po podaní lieku dýchanie by sa malo zlepšiť do 
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dvoch minút. Ak sa tak nestane, depresia dýchania je zapríčinená barbiturátrni, nie však 
opiátmi. 

Poznámka na záver: mnohé výrazy sú anglické a nemecké. Tak sa v praxi i používajú. 
Slovenské výrazy nemáme, resp. ich autor nepozná. 
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