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SYNľETICKÉ DROGY - DROGY DRUHEJ 
GENERÁCIE 

L. SÚKENNÍK 

Syntetické drogy (ďalej len SD) sa najčastejšie označujú ako Designer Drugs, 
Designer Drogen, ale aj Simili Drogen či Party Drogen (ďalej len DD), pričom v la
tinčine designare je označovat, vyobrazovat; vo francúzštine designer je označovat, 
pomenovat; v angličtine Design je navrhnút, vymysliet a Designer je návrhár, pro
jektant. 

Slovenčina nemá vhodný vlastný terminus technikus, preto tieto drogy budeme 
označovat podla nemeckého Designer Drogen (DD) alebo syntetické drogy (SD) . 

Pojem designer Drugs vytvoril roku 1983 G. L. Henderson, farmakológ univerzi
ty v Kalifornii, ktorý takto označil syntetické drogy. Chemické zloženie syntetic
kých drog navrhli skúsení chemici, aby sa obišli prísne predpisy zákona o omam
ných drogách. Tento zákon presne definuje a charakterizuje každú omamnú látku, 
ktorá bola pojatá do tohto zákona. A každá, často len nepatrná zmena v chemickom 
zložení - či už v jadre alebo v radikáloch - už známej omamnej látky, mení ju na 
látku novú, nepodliehajúcu Convention on Psychotropic Substances of. 1971 a iným 
nariadeniam (MUller-Bohn, 1996; Keupp, 1996, Neuninger, 1987 a) . 

Túto skutočnost začali využívat chemici a výrobcovia nových SD. Chemická syn
téza nových omamných látok bola pomerne jednoduchá. Stačilo základné zariadenie 
chemického laboratória tzv. KiichenIaboratorium. Suroviny bolo možné kúpiť 

legálne v obchodoch s chemikáliami. Náklady boli pomerne nízke, zisky výrobcov 
a dílerov príliš lákavé. Nové drogy boli velmi účinné, niekedy až 100- krát účin
nejšie ako pôvodné drogy. 

Produkcia týchto nových drog bola zistená nielen v USA, ale i v západných kra
jinách Európy. Len v Spolkovej republike Nemecko bolo v roku 1990 odhalených 36 
nelegálnych laboratórií (Neuninger, 1994). Nové drogy sa vyrábali či distribuovali 
vo forme tabletiek, práškov a injekcií. Spôsob užitia sa riadil galenickou formou 
prípravku: perorálne, injekčne, ale aj vdychovaním. 

Nové drogy si získavali obIubu na drogovej scéne . Ich reklama bola vábivá : nie 
sú nebezpečné, sú neškodné, lepšie ako pôvodné drogy, z ktorých boli odvodené. 

Skutočnost je však iná: Tieto drogy sú velmi účinné, mg dávky stačia na dosiah
nutie účinku ich modelových vzorov- látok, používajú sa len najúčinnejšie deriváty 
tej ktorej skupiny. Tieto látky neprešli však nijakými skúškami, ktoré sa vyžadujú 
nielen pre lieky, potraviny, kozmetické prípravky a pod . Teda novovyvinuté, zosyn
tetizované látky môžu mať neznámy účinok, nepredvídané vedIajšie účinky, ale aj 
nevyspytateIné, zdravie ohrozujúce a život ničiace účinky, ako je napr. účinok kar-
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cinogénny, mutagénny, teratogénny (Neuninger, 1994). Toto riziko potvrdzuje i Ko
var (1987), ktorý ešte pridáva, že pri syntéze novej drogy neboli odstránené toxické 
látky. Tým sa zvyšuje ich toxicita a extrémne účinky . 

Počet konzumentov týchto drog v SRN MUller-Bohn odhadoval na prvý polrok 
1996 na 540 000 a do konca roku až na dvojnásobok. Vláda SRN v snahe zabrániť 
rozširovanie DD zakázala dovoz týchto látok. Policia zriadila decernát pre synte
tické drogy (Dezernat Syntetische Drogen) a jeho úlohou je boj proti drogám. Pra
cujú v ňom chemickí odborníci pre drogy (Kovar, 1987). 

PodIa chemického zloženia syntetické drogy rozdeľujeme do skupín: fencyklidí
ny, fentanyly, tryptamíny, amfetamíny (Kovar, 1987). 

FENCYKLIDÍN A JEHO DERIVÁTY 

Fencyklidín bol zosyntetizovaný koncom 50 rokov. Na jeho syntéze pracovali 
Greifenstein a spoluprac., Chen et Weston (lssekutz sen., 1971). V roku 1956 sa 

Tabuľka 1. Fencyklidín a jeho ~ 
deriváty I R I 

~ 
R2 

RI ~ Označenie - meno 

-O =H, 1- ( l- Phenyl-cyclohexyl)pi peddi n, 
Phencyclindin (Anh. rV) 

- Nl ~ =H, Phenylcyclohexylamin, PCH 

NH - CH. =H, (I- Phenyl-cyclohexyl)methylami n 

- N(CH.)2 =H, ( l- Phenyl-cyclohexyl)dimethylamin 

< CHa 
- N =H, ( l- Phenyl-cyclohexy\}methylethylamin 

C2H6 

- NH - C2H6 =H, Eticyclidin, PCE (Anh. V) 

- N(C2H6)2 =H, ( l- Phenyl-cyclohexyl)diethylamin 

- NH - CH - CH 
I • =H, ( l- Phenyl-cyclohexyl)isopropylamin 
CH. 

- N~ =H, 1-< l- Phenyl-cyclohexy\}pyrroLidin, 
IWlicyclidin, PCPy, PHP (Anh. V) 

~ 
- N O 
~ 

=H, 1- ( 1- Phenyl- cyclohexyl)morphoLin, PCM 

- NH - CH. =0 2- Methylamino- 2- phenyl- cyclohexanon 

- NH - C2H6 =0 2- Ethylami no- 2- pheny l-cyclohexanon 

Neuninger, H. : Oster Apoth Zeitung, 1987 
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dostal do veterinárnej medicíny ako silné anestetikum. Do humánnej medicíny sa 
látka dostala ako nový zaujímavý typ narkoanalgetika, ktorý sa používal v chirur
gii v 15 - 20 mg dávke ako narkotikum. Vyvolávalo však dlhodobé halucinácie 
a schizoformné poruchy (Issekutz sen., 1971). U mnohých pacientov pri prebúdzaní 
sa z narkózy objavovali psychotropné účinky: níelen dlhodobé halucinácie, ale aj po
city vznášanía sa, pocit straty končatín, nepokoj, vzrušenosť (Miiller-Bohn, 1996) 
Preto tento prípravok (napr. Sernyl) v humánnej medicíne bol už roku 1965 stiah
nutý z používanía. 

Avšak už v roku 1967 sa objavil v USA fencyklidín vo forme PEACE PILS na 
drogovej scéne. Tejto droge holdovala mládež, známa pod menom Hippies. Po krát
kej prestávke sa táto droga znova objavila ako obIúbený halucinogén pod menami: 
PCP, PEACE PILS, Killer Weed (Killer - zabiják, vrah; Weed - plevel, burina), ale 
aj pod menami Elephant Tranquilizer, či Engelstaub (Neuninger, 1987 a) . Droga 
bola často užívaná a už v roku 1979 počet užívateIov tejto drogy sa odhadoval len 
v USA okolo 300 tisíc . 

Droga bola však veImi nebezpečná . Už pri nepatrnom zvýšení dávky vzníkali 
kŕče, toxické psychózy schizofrénneho charakteru, depersonalizácia, kóma a fency
klidín sa dostal do zoznamu omamných látok. 

Dezignéri začali už roku 1977 obmieňať chemickú štruktúru fencyklidínu a čo
skoro bolo známych vyše 30 derivátov, ktoré majú silný potenciál zneužitia či zne
užívania . Deriváty sú uvedené v tabuIke l. 

Poznámka : V rakúskom origináli Anh . - Anhang - dodatok, doplnok k zakonu o omamných 
látkach. 

FENTANYL A JEHO DERIVÁTY 

Fentanyl je vysokoúčinné analgetikum. Jeho účinok je 300 - 400- krát vyšší ako 
morfínu (Melichar, 1972). Wenke udáva len lOO-krát vyšší účinok (Wenke, 1977). 
Látka sa rýchle inaktivuje v pečeni . Účinok trvá len 30 minút. Liek sa používal 
v premedikácii narkózy ako účinné analgetikum i pri pooperačných bolestiach. 

V roku 1979 v USA vyrobili alfa- metylfentanyl, v žargóne narkomanov označo
vaný ako China white a 3- metylfentanyl ako Persian white . Pretože obe látky mali 
účinok podobný heroínu, boli prezývané aj ako syntetický heroín (Miiller-Bohn, 
1996). 

Od fentanylu bolo zosyntetizovaných niekoIko desiatok derivátov. Dávky sa 
udávajú v mikrogramoch. Prečo bol použitý fentanyl ako základná látka na prípra
vu Designer Drogen pre drogovú scénu? Najčastejšie sa uvádzajú tieto dôvody: fen
tanyl má menej nežiadúcich účinkov ako morfín, ktorý vyvoláva zápchu, nevoľnosť, 
zvracanie, depresiu dýchania, často i kolaps tlaku, a často porušuje stabilitu krv
ného tlaku. Tieto nežiadúce účinky sú pri fentanyle zriedkavé a minimálne (Neu
ninger, 1987 a). 

Pri predávkovaní vyvoláva aj fentanyl depresiu dýchania . Pre narkomanov je 
vítaná eufória - stav blaženosti, spokojnosti . Deriváty fentanylu sú na drogovej 
scéne označované ako Street- Drugs (street - ulica) . 

V medicíne sa používali viaceré deriváty fentanylu. Ich účinok je uvedený v zá
tvorke . Rakúsko: Alfentanil (70), Sulfentanil (4 500); SRN: Fentanyl (300), Fenta
nest (?), Sublimazine (?); v USA: Lofentanil (5000), Carfentanil (7 500). 
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Poznámka: Pri označeni derivátu v zátvorke je údaj o doplnku zákona o omamných látkach 
platný v Rakúsku. 

TabuIka 1. Fentanyl a jeho deriváty Ra o< Re O R1 - CH - N f 
I N - C - R4 

~ O 
~ 

Rl ~ Ra R, R. R6 Označenie - meno 

(O}- CI\ - - H - H - C2H. - H - H Fentanyl (Anh. Il' 

(Q)- CI\ - - CH. - H - C2H. - H - H a- Methylfentanyl 

(O)- CI\ - - H - CH, - C2H. - H - H 3- Methylfentanyl 

(Q)-- C~ - - CH. - H - CH, - H - C - CH. a- Methylacetylfentanyl 
II 
O 

((J; - H - H - C2H. - H - H Benzylfentanyl 

(O}- C~ - - H - H - C2H. - F - H p-Fluorfentanyl 

&CI\ - - CH, - H - C2H. - H - H a- Methylthiofentanyl 

&CI\ - - H - H - C2H. - H - C~ - 0 - CH, Sufentanil (Aob. 1) 

(Q)- C~ - - H - H - C2H. - H - C - O - CH 
II ' Carfentanil O 

(Q)-- C~ - - H - CH. - C2H. - H - ~ - O - CH. 

O Lofentanil 

(Q)-- CH - - H - CH. - CH. - H - H P- Hydroxy-3- methylfen-
I tanyl OH 

NdIl 
I I 

C H -~N - C~-2. I - H - H - C2H. - H -C~ - O - CH, Alfentanil (Aob . Il 

O 

Neuninger, H.: äster Apoth Zeitung, 1987 

PETHIDIN A JEHO DERIVÁTY 

V 30 rokoch Eisleb a Schaumann sa zaoberali výskumom nových analgetík, 
ktoré by sa účinkom vyrovnali morfinu. V roku 1937 podarilo sa im objaviť látku, 
ktorá splnila ich túžbu. Nová látka mala síce len 20 percentný účinok morfinu, ale 
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aj jej schopnosť vyvolať závislosť bola podstatne nižšia . Novoobjavené analgetikum 
dostalo meno Pethidin. Neskôr bolo pripravených niekoIko derivátov pethidinu, 
ktoré mali podobný účinok morfínu. 

Účinok pethidinu možno označiť ako analgeticko-spazmolytický. Analgetický 
účinok je podobný morfínu a spazmolytický zasa atropínu. Oblasť použitia tejto 
látky v medicíne bola: silné a prudké bolesti (rakovina, úrazy, ťažké operácie, oblič
kové koliky), premedikácia pred celkovou anestéziou, v gynekológii poruchy pôrod
nej činnosti (silné a prudké kontrakcie (Vademecum, 1992). Substancia nevyvoláva
la však spánok (Newúnger, 1987 a) . 

Vo výskume analgetík sa pokračovalo ďalej . V roku 1982 bol zosyntetizovaný de
rivát MPPP (l-metyl-4-fenyl-4-propionoxy-piperidin), ktorý je asi 10 krát účin
nejší ako pethidin. Táto látka však obsahuje často primes MPTP (l-metyl-4-fe
nyl- 1,2,5,6-tetrahydropyridin), ktorá pôsobí silne neurotoxicky. Poškodzuje dopa
mínové neuróny v CNS cicavcov a spôsobuje - vyvoláva syndróm, ktorý pripomína 
morbus Parkinsoni (Newúnger, 1987 a) . 

Zo začiatku sa myslelo, že pethidin nie je rizikový pre vznik závislosti . Neskôr 
sa zistil opak. Vyvoláva eufóriu, ktorá viedla k jeho zneužívaniu, ktoré bolo označo
vané ako dolantinizmus. I pethidin či farmaceutické pripravky boli na drogovom 
trhu ponúkané ako syntetický heroín. Chronické užívanie pethidinu má toxické 
účinky: tremor-chvenie, zášklby svalstva, závraty, psychické zmeny (eufória až ha
lucinácie) . U nás podlieha zákonu o omamných látkach. Náš farmaceutický pripra
vok je známy pod menom Dolsin. Iné pripravky sú: Cetralgin, Demerol, Dolantin, 
Meperidin (Melichar, 1972). 

Keď študujeme alebo sa zaoberáme zoznamom analgetík, zaiste narazíme na 
problém, že doteraz nebolo pripravené silne účinné analgetikum - anodynum -
a narkotikum, na ktoré by si pacient - pri dlhšom užívani - nenavykol a nestal sa 
od neho závislým. (Issekutz sen., 1971). 

TabuIka 1. Pethidin a jeho 

R' _N~ deriváty 

Rl ~ Označenie - meno 

- CHa - C - O - C2H6 Pethidin (Anh.) II 
O 

- CH. 
- C - O -C H II 2 6 MPPP 

O 

Q - CH. - CH. 
- C - O - CHa PEPAP II 

O 

- CH. - H MPTP 

Q-CH. - CH. - H PEPIP 

Neuninger, H.: Oster Apoth Zeitung, 1987 
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SYNTETICKÉ HALUCINOGÉNY 

TRYPTAMÍN A JEHO DERIVÁTY 

Tryptamin je biogénny amin. Účinkuje stimulujúco na hladké svalstvo ciev, na 
uterus a na centrálny nervový systém. Vyskytuje sa nielen v rastlinách, ale i v ríši 
živočíšnej (Biochemie, 1976). 

Na územi dnešného Mexika, ale aj Južnej Ameriky sa niektoré z týchto rastlin
dávno pred príchodom Európanov - používali pri oslavách, slávnostiach, ale aj pri 
iniciácii mladíkov medzi mužov, ba i pri iných príležitostiach - vojnové výpravy, 
poIovačky, choroby - ako sprostredkovatelia medzi domorodcami a ich šamanmi, 
liečiteImi, kúzelníkmi či čarodejníkmi s vyššími bytosťami, božstvami, ktoré im 
v opojení či omámení oznamovali svoju vôIu, rozhodnutie, osud, výsledok bojovej 
výpravy, ale i budúcnosť jednotlivca či celého kmeňa . Šaman či čarodejník sa cítil 
po užití halucinogénnej drogy veľkým, cítil sa obrom a takto sa mohol stýkať so spo
menutýmí bytosťami (Schmid, 1970; Schmidbauer, 1971; Schultes, 1980). 

Medzi tieto halucinogénne rastliny patria najmä: Virola theidora, V. calophylla, 
V. calophyloidea - droga z nich pripravená sa volá : Epena, Yakée, Parica (Schmid, 
1970; Wagner, 1982, Schultes, 1980). 

VIR..gLk 
-t~ 

(Sj'r. ex lJth) 
War6'u-t"ff 

Z knihy R. E. Schultes, A. Hofmann: Pf1anzen der Gótter 
HaUwag Verlag, Bern / Stuttgart, 1980 

Indiáni kmeňa Waíka, žijúci v poriečí Amazonky, pripravujú si z kôry týchto 
stromov šnupavý prášok s halucinogénnym účinkom. Z odlúpenej kôry stromu 
zoškriabu vnútornú čast, usušia ju najskôr na slnku, potom dosušia nad ohňom, 
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Anadenanthera peregrina 
Z knihy R. E. Schultes, A. Hofmann: Pflanzen der Gotter 
Hallwag Verlag, Bern / Stuttgart, 1980 

- r~ 
••••••• 

Struk a semená 

rozpráškujú a pridajú ešte prášok z kôry iného - doteraz neidentifikovaného stro
mu. Zmes dobre premiešajú. Dávku za kávovú lyžičku si rozfukujú do nosových die
rok pomocou úzkej trubičky (kosť z hydiny, bambusová rúrka, steblo vhodných tráv 
a pod.) Príznaky omámenia: bolesti hlavy, nevoInosť, zvracanie. Po niekoIkých mi
nútach omámený sa začne knísať, pohybovať, pohyby sú pomalé, je neschopný ich 
koordinovať, začne pomaly tancovať, monotónne pospevovať, konečne hlboký nepo
kojný spánok. Halucinácie sú zrakové i sluchové, podobné halucináciám, vyvo
lanými LSD alebo meskalínom (Schmidbauer, 1971; Schultes, 1980). Omámený sa 

Vdychova ni e prášku 

Z knihy R. E. Schultes. 
A. Hofmann: r fla nzen 
der Gotter 
Hallwag Verlag, 
Bern / Stuttgart, 1980 
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rozpráva s Häkuli, s obrami, ktori žijú v nebi a starajú sa o jeho kmeň. I sám sa cíti 
obrom, gigantom. 

Švédsky toxikológ BO Holmstedt izoloval z Epeny tryptamínové deriváty 
(dimetyl-, dietyl-, dipropyl) . 

Droga - Cohoba, Pariea, Niopo, Yopo - sa pripravuje z listov a semien rastlin 
rodu Piptadenia peregrina alebo P . colubrina (synonymum rastliny je Anandena
thera) . Droga sa žuje alebo šnupá. Používajú ju Indiáni v oblasti Orinoka, ale 
i v Kolumbii a vo Venezuele. Halucinácie sú zrakové a sluchové. Aj táto droga ob
sahuje tryptamín alebo jeho deriváty. Omámenie prebieha podobne ako u Epeny. 
Schultes uvádza ako typický priznak makropsiu. 

Do druhej skupiny halucinogénnych drog patria posvätné mexické huby: 
Psilocybe mexicana - posvätná huba mexických kmeňov: Mazatekov, Zapotekov 

v oblasti OOXAKY až po Guatemalu. Droga je známa pod menom Teonanakatl, Na
nakatl - božská huba, telo bohov. Účinnou látkou je psilocín alebo psilocybín, che
micky sú založené na tryptamíne (Wagner, 1970; Schmidbauer, 1971). Huba sa 
užíva čerstvá per os alebo sa pripravuje extrakt a pomiešaný s mliekom či s alkoho
lickým nápojom z agavy. 

Ďalšie halucinogénne huby patria do rodu: Conocybe, Panaeolus, Stropharia. Aj 
tieto obsahujú psilocín alebo psilocybín. Halucinácie sú vizuálne a sluchové. Snové 
prihody sú považované za skutočnosť. Čistý psilocín pôsobí na človeka už v dávke 
10 mg, je teda ove Ia účinnejší ako meskalín, s ktorým má podobný účinok (Wag
ner, 1970). Za 20 - 30 minút po požití drogy dochádza k subjektívnemu prijemnému 
duševnému i telesnému uvolneniu. Nasleduje pocit telesnej Iahkosti a k pocitu 
úplnej volnosti . Pri zvýšenej dávke dochádza k ilúziám, eufórii a halucináciám. Po
cit lásky, priatelstva napÍňa správanie omámeného (Wagner, 1970; Schmidbauer, 
1971). Ako nežiadúce účinky sú uvádzané : rozšírenie zreničiek, dychavičnosť, silné 
potenie až návaly potu, poruchy činnosti srdca. Na drogovej scéne majú tieto drogy 
mená: magic mushroom, shroom (Novomeský, 1996). 

V rokoch 1956 - 1957 boli zosyntetizované Szarom podla metódy Speetera a An
thonyho deriváty tryptamínu: dimetyl-, dietyl- a alfa_ty1tryptamín. Tieto deri
váty vyvolávajú podobné halucinácie ako LSD či meskalín už v dávke mg/kg. Vzni
kajú zmeny vnímania, myslenia, pocit odcudzenia, schizoformné poruchy. Účinok 
nastupuje rýchlo, trvá niekoIko hodín. Priebeh halucinácií je podobný ako je uve
dené v predchádzajúcich riadkoch (Schultes, 1980). 

V roku 1960 bol zavedený do humánnej medicíny alfa_tyltryptamín pod ozna
čením Etryptamín alebo Monase ako inhibítor monoamínooxidázy (lMAO) najmä do 
terapie Iahkých depresívnych stavov. Účinok bol dobrý, avšak ako menej vhodný sa 
ukázal pri chronických psychózach, pri mozgovej obrne a podobne. Dávkovanie bolo 
30 - 40 mg pro die. Vyššie dávky od 75 mg! pro die vyvoiávali nepokoj, eufóriu až 
halucinácie. Už roku 1962 bol pripravok stiahnutý z farmaceutického trhu, pretože 
sa zistilo nebezpečnosť, či riziko vzniku agranulocytózy (Neuninger, 1987 b; Isse
kutz sen., 1972). 

V roku 1985 objavil sa Etryptamín na nemeckom drogovom trhu. Dávky 180 -
340 mg boli označované ako HI- TRIPS. Zaznamenané boli úmrtia - otravy z pre
dávkovania . Nebezpečné kombinácie vznikali i v kombinácii s alkoholom ako i s po
travinami, ktoré obsahovali priveIa amínov (amínokyselín). 

Syntetický dimetyltryptamín sa uchytil na drogovej scéne pod označením BUSI
NESS, MANS TRIP. 
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TabuIka 1. Tryptamín a jeho 
ac:-rCH" /N<R, deriváty I I CH ~ 

:::::,.... N I 
RI 

Rl ~ Označenie - meno 

- H - H Tryptamin 

- C2H. - H Etryptamin 

- H - CHa Dimethyltryptamin (Anh . Vl 

- H - C2H. Diethyltryptamin (Anh . Vl 

Neuninger, H.: Oster Apoth Zeitung, 1987 

MESKALÍN A JEHO DERIVÁTY 

Podľa odhadu odborIÚkov na celom svete je asi 500 000 druhov rastlín. Z nich je 
len 150 halucinogénnych. Tieto druhy sa vyskytujú najmä na území Strednej a Juž
nej Ameriky. Domorodé indiánske kmene používali tieto rastliny už dávno pred ob
javeIÚm Ameriky a pred príchodom Európanov. Príčiny, respektíve účel používania 
je ten istý, ako bolo uvedené pri predchádzajúcich drogách. 

V tomto pokračovaIÚ uvedieme len dva najznámejšie a najčastejšie používané 
kaktusy. 

Indiánsky kmeň Apačov Meskalero holdoval peyotlu kaktusu, ktorý je známy 
pod vedeckým menom Lophophora Williamsii), Coulter, čeľaď Opuntiaceae - lofofo
ra Williamsova (Peyotl) - opunciovité. Tento kaktus mal však viacero názvov, na
príklad Anhalonium Lewinii, A. Williamsii, Echinocactus Lewinii . Vyskytuje sa na 
púšti Mexika a v oblasti rieky Rio Grande del Norte . Kaktus peyotl je najdôležitej
šou posvätnou a religióznou rastlinou indiánskych kmeňov Aztékov. 

Hlavičky kaktusu - nazývané mescal buttons - sú sivozelené bez chÍpkov. Keď 
dorastá, domorodci ich odrežú, usušia a uskladňujú pre budúcnost, najlepšie pore
za né na "gombíčky - kolieska" (Schultes, 1980). Botanický výskum peyotla sa začal 
r. 1892, kedy dánsky etnológ Carl Lumholtz poslal niekoľko exemplárov mescal 
buttons Harvardskej univerzite na botanické určenie a zatriedenie. Kaktus dostal 
vtedy meno Lophophora Williamsii (Wagner, 1970). Chemíckofarmakologický 
výskum začal v r . 1888 - 1994, berlínsky farmakológ prof. L. Lewin, získal sirupo
vitú narkoticky účinnú látku, ktorá dostala meno anhaloIÚn (Wagner, 1970). 

Meno tejto látky je odvodené od mena kaktusu Anhaloium L~winii, ktoré mu 
dal Hennings z berlínskeho botanického múzea. Ten kaktus botanicky zatriedil 
a na počest L. Lewina ho pokrstil: Anhalonium Lewinii . 

V roku 1896 chemíkovi Hefterovi sa podarilo zistit v mescal buttons štyri látky, 
z ktorých najdôležitejšia dostala meno meskalín. Dnes poznáme tieto účinné látky 
peyotla: meskalín, anhalmín, anhaloIÚn, anhalonidín, peyotín, lofoforÍn (Novomes
ký, 1996). Chemická štruktúra meskalínu sa pripisuje viedenskému chemikovi 
Späthovi (Neuninger, 1994). 
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Najstaršie botanické vyobrazenie Lophophora Williallisii , r . 1887. 
Z knihy R. E. Schultes, A. Hofroann: P/1anzen der Gôtter 
Hallwag Verlag, Bern I Stuttgart, 1980 

Kaktus San Pedro - Trichocereus Pachanoi Britt et Rose, Cactaceae je druhou 
halucinogénnou drogou. Vyskytuje sa vo vlhkých oblastiach Južnej Ameriky. Je 3 -
5 m vysoký. V čerstvej droge je 0,12 %, v usušenej až 2 % meskalinu (Schultes, 
1980). Tento kaktus obsahuje mimo meskalinu aj 3-metoxytyrarnín. Na severe Pe
ru ho zneužívajú na prípravu nápoja, ktorým možno vyvolať poruchu v psychike je
dinca, dostať ho pod nadvládu a urobiť ho nepríčetným (Schmid, 1970). 

Účinok meskalinu (Neuninger, 1987 a, b; Novomeský, 1996): 
- zvýšená motorická aktivita; 
- zostrenie schopnosti vnimať vjemy; 
- poruchy vnímania zrakom, zlý odhad vzdialeností; 
- stavy omámenia od eufórie k halucináciám. 
Intoxikácia je sprevádzaná: úzkosťou, napätím, nevoInosťou, zvracaním, zvý

šením krvného tlaku, poruchami rovnováhy, tremorom a strnulosťou svalstva. Dáv
ka pro die : 0,2 - 0,4 až 0,6, teda 1 kaktus denne. Potenciál návyku je obmedzený, 
vzniká psychická závislosť (Neuninger, 1996). 
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Kaktus TTichocereus - San Pedro 

Z knihy R. E. Schultes , A. Hofmann : Pfl a nzen der 
Giitter 

Hallwag Verlag, Bern / Stuttgart, 1980 
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1 Psilocybe mexica na 
2 Psilocybe semperviva 
3 Psilocybe yungensis 

4 Psilocybe caerulescens var. mazatecorum 
5 Psilocybe caerulescens var. IÚgripeS 
6 Stro ph aria cubensis 
7 Psilocybe wassolÚi 

Z knihy R. E. Schultes, A. Hofmann: Pf1anzen der GOtter 
Hallwag Verlag, Bern I Stuttgart, 1980 
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Zneužívanie meskalinu: psychické ťažkosti, zmätenosť, depresie, stavy napätia, 
úzkosti, ťažkosti so spánkom, paranoia nielen v čase užívania, ale často i o niekoľko 
týždňov po skončení užívania . Mená drogy na drogovej scéne: M, buttons, mescal. 

Účinok amfetaIDÍnov (Neuninger, 1987 b; Novomeský, 1996) anorektický: zníže
nie chuti do jedla, obmedzenie príjmu potravy, zníženie telesnej hmotnosti, účinok 
na centrum regulácie chuti . 

Účinok na psychiku: zvýšenie psychickej i fyzickej výkonnosti, zrýchlenie psy
chomotorického tempa, tok myšlienok, ich hromadenie, zvýšenie schopnosti vyja
drovania, myslenia, sústredenosti, potlačenie únavy, spánku, oddychu, nástup 
eufórie, vzrušenia . 

Halucinácie môžu byť : zrakové, sluchové, čuchové a taktilné, tendencia k zdru
žovaniu sa do skupín a túžba po meditáciách (love drug), nadväzovanie priateIstiev, 
známostí. 

Po prežití akútnej intoxikácie: depresívne stavy, ospalosť, poruchy spánku, čas
to suicidálne tendencie z pocitu beznádeje, duševnej prázdnoty. Dávka per os: 5 -
30 mg pro die . Droga má vysoký potenciál závislosti, ktorá vzniká pomerne rýchlo. 

Mená drogy na drogovej scéne (Novomeský, 1996): pep pils, uppers, wake ups, 
eye openers, crystais, meth, sped a mnohé iné. 

Tabuľka 1. Meskalin a jeho deriváty R6 H 

R-QCH,_CH_N< H 
5 I R 

- R l 
2 

R4 R3 

Rl R. Ra R, R. R. Označenie - meno 

- H - H - H - O - CHa - O - CHa - O - CHa Mescalin (Anh . Vl 

- H - CHa - H - O - CHa - 0 - - H MDA (Anh V) 

- CHa - CH, - H - O - CHa - 0 - - H MDMA (Anh. Vl 

- H - CHa - H - H -OH - H 4- Hydroxyam phetamin 

- H - CH, - H - H - O - CH, - H PMA(Anh. Vl 

- H - CH, - O - CH, - H - H - O - CHa DMA(Anh V) 

- H - CH. - H -O-CHa - O - CH. - O - CH. TMA (Anh. V) 

- H - CH. - O - CHa - H - CHa - 0 - CHa DOM (Anh . V) 

- H - CH, - O - CHa - H - C2H. - O - CH, DOED (Anh. V) 

- H - CHI - O - CHa -H - Br - O - CHa DOB (Anh. V) 

- C2H. - CH. - H - O - CHa - 0 - - H MDE 

- H - CH. - H - O -CHa - O - CHa - O MMDA(Anh. V) 

Neuninger, H.: Oster Apoth Zeitung, 1987 
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Účinok derivátov meskalínu (tab . 1), (Neuninger, 1994; MUller-Bohn, 1996) 

Účinok meskalínu a amfetamínuje v jednej spojenej molekule, ktorá spája halu
cinačný účinok meskalínu a stimulačný účinok amfetamínu. Výsledok je silneší, 
výraznejší, ako keby dávky boli užité zvlášť, oddelene. Amfetamínová zložka zo
silňuje pocit emocionálneho prežívania, meskalínová uvoIňuje zmeny zmyslových 
vnemov, vzniká eufória až halucinácie. 

Vznik eufórie a halucinácií (Schultes, 1980; Neuninger, 1994; Novomeský, 
1996) 

Eufória je sprevádzaná smíechom, pocitom všeobecnej spokojnosti, dobrou nála
dou a veselosťou. Halucinačný účinok je silný. Po každom užití drogy obrazy halu
cinácií sa menia. Bývajú zrakové, sluchové i taktilné. Neskôr nasleduje ochabnutosť 
svalstva, sprevádzaná pocitom duševného pokoja, znižuje sa pozornosť voči okoliu, 
kým meditatívna koncentrácia sa zvyšuje. 

Typické sú halucinácie vizuálne, bohaté na farby, zmeny farieb, a ich kaleido
skopické videnie . Tieto halucinácie sa viažu na vizuálne zážitky a spomienky. Pred
mety strácajú svoj tvar, rozmazávajú sa, roztekajú sa v priestore. Halucinácie sa 
dostavia i pri zatvorených očiach, v tmavej miestnosti sa zosilňujú, zintenzívňujú. 

Predmety v miestnosti dostávajú tvar zvierat, Iudí, ktorí majú zvláštnu mimiku 
(antropomorfné ilúzie - prejavy). 

Sluchové halucinácie sú primerané, respektíve podmienené hudobným či ume
leckým vzdelanim. Rôzne hudobné zvuky majú svoju farbu. Prichádzať môžu až z 
vesmíru. Niekedy vznikajú i halucinácie čuchové a taktilné. 

Následky zneužívania drogy: psychické ťažkosti, zmätenosť, depresie, stavy na
pätia, úzkosti, očakávania, neistoty až halucinačnej paranoie, vznikajúcej nielen 
v období užívania drogy, ale i 5 - 6 týždňov po skončení užívania. Telesné poruchy: 
tremor, strnulosť svalstva a podobne. 

Celkove možno stručne charakterizovať účinok meskalínu: otvoril brány nebies, 
ale i pekla pre mnohých umelcov, ale i pre tých, čo sa stali jeho otrokmi a neskôr 
nešťastnými obeťamí ... 

Prvé deriváty meskalínovej skupiny objavili sa na drogovej scéne Nemecka v 70 
rokoch. Sú to teda prvi zástupcovia DD. Boli to deriváty MDA (chemicky: 
3,4-metyléndioxyamfetamín) a MDMA (3,4-metyléndioxymetamfetamín), ktoré za 
krátky čas začali konkurovať LSD. Stali sa velmi obIúbenými a prepotrebnými na 
diskotékach a iných podujatiach mládeže. 

O vzniku halucinácií - akustických, vizuálnych, taktilných - platí všetko, čo bo
lo uvedené v predchádzajúcich príspevkoch. 

Extáza 

Extáza má na drogovej scéne niekoIko názvov: ecstasy, ectasy, ADAM, cadillac, 
cosmic space, essence, happy pills , MDM, XTC, E, Met M, ako i fantastické 
nevysvetliteIné mená: Smiley, Batman (Keup, 1996; Neuninger, 1994). 

Extáza je 3-krát účinnejšia ako meskalín. K dispozícii je ako čistá báza alebo 
sol kyseliny chlorovodíkovej. 
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Denné dávky pre meskalínové drogy sú: MDA 60 - 120 mg, MDMA 80 -
150 mg, MDE 100 - 140 mg. 30 minút po požití tejto drogy: nevoInosť, bolesti hla
vy, búšenie srdca . 45 - 60 minút: pri zachovaní vedomia nastupuje stav omámenia, 
ktorý trvá 3 - 5 hodín a končí sa silným vyčerpaním. Vyvolané omámenie sa líši od 
omámenia LSD tým, že je miernejšie, jemnejšie, vzťahuje sa na osobu, kým halu
cinácie LSD sú "nadosobné". Vo fáze omámenia je zvýšený pocit pre pravdu, pravdi
vosť, zvýšená je schopnosť komunikácie s okolím, s osobami, zosilnená je schopnosť 
spomínať na spoločenské problémy, na náboženské a mystické otázky, ale i na 
vlastné zážitky a úseky vlastného života . Tento stav je sprevádzaný miernou 
eufóriou a duševnou vyrovnanosťou, ako aj celkovým uvoInením napätia. A vari 
preto dostala meno Happy PiUs (Keup, 1996). 

Zvýšením dávky nedosiahne sa zvýšenie účinku. Nežiadúce účinky sa však zosil
nia, zvýšia. Vzniká nebezpečenstvo vzniku psychózy schizofrénneho typu. Príznaky 
predávkovania sú: nepokoj, nutkanie na zvracanie, potenie, svalové kŕče, zvýšenie 
frekvencií srdca, zvýšenie tlaku a poruchy obehu. 

Dlhodobé užívanie drogy, ale i vyššie dávky spôsobujú ireverzibilné degene
ratívne zmeny CNS, respektíve nervových buniek. MDMA vyvoláva psychickú 
závislosť halucinogénneho typu. Z tejto skupiny derivátov meskalínu najtoxickejší 
je MDA, MDMAje na druhom mieste (Keupp, 1996). 

Druhým zástupcom tejto skupiny DD je MDA (3,4-metyléndioxyamfetamin) . Je 
veImí nebezpečná, lebo už jediná vyššia dávka môže viesť k ťažkým poškodeníam 
mozgu. A pravdepodobne rovnako účinkuje i jej analóg MDMA (3,4-metylén dioxy
metamfetamin). Obe tieto drogy pôsobia selektívne neurotoxicky na bunky mozgu. 
MDA je na drogovej scéne nazývaná LOVE DRUG (vyvoláva skupinové meditácie) 
Neuninger, 1987 b) . 

Najnebezpečnejšou drogou tejto skupiny je DOB (3,6-dimetoxy-5-bromamfeta
mín). Dávka 10 mg má silný halucinogénny účinok . Zážitky trvajú 3 - 4 dni. Ne
dajú sa prerušiť Chlorpromazinom či atropínom alebo podobne účinnými líekmi. 
Opačne. Účinok drogy zvyšujú a prolongujú. Mnohí narkomani, nepoznajúc tento 
účinok, prepadnú panike, mysliac si, že z raja halucinácií sa už nevrátia 
(Neuninger, 1987 b) . 

Designer Drogen sa zneužívajú na diskotékach a zábavách mládeže (Tech
no-Parties, Rawing-Parties) . Tieto podujatia sú charakteristické typickou hlučnou 
hudbou, prenikavým osvetlením tanečnej sály, celonočným tancom a drogami v rôz
nych kombináciách a s rôznymi nápojmi, ktoré obsahujú kofeín, guaranu, alkohol. 
Ich mená sú podivuhodné: energy drinks, red bull, flying horse. Častá je i kom
binácia s injekčne podaným amfetaminom. Tieto zážitky sú pre dnešnú mládež 
nenahraditelné, lebo tú noc je ovládaná hudbou, tancom a drogami (Keupp, 1996). 

Po požití týchto drog na diskotékach mládeže boli zistené (najmä vo VeIkej 
Británii a v Amerike) ťažké telesné poškodenia: asystólia, rhabdomyolýza, hyper
termía, dehydratácia, ale aj zlyhanie obličiek, ba i pečene . Takáto zábava sa neraz 
končí tragikomicky. Ako liek pri vzniknutej hypertermii nestačí prestávka v tanci, 
ale dostatok tekutín. 

Z dejín omamných látok poznáme podujatia určitej skupiny obyvaterstva krajín, 
kde sú rozširené drogy, ich uvolnenie na trh a vorné používanie pre každého bez 
zábran, bez trestov. Tak bolo s kanabisom, neskôr s LSD (Ergotové deriváty) a dnes 
stredom záujmu hnutia New Age je ten istý ciel. 
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Mienka skupiny lekárov, najmä psyclúatrov je naklonená tomuto hnutiu, lebo 
považujú MDMA za účinný liek, ktorý môže ovplyvniť psychický stav pacienta, 
uvoľniť prekážky v komunikácií týchto ľudí, samozrejme pod dozorom lekára bez 
obmedzenia, ktoré platí pre omamné látky. 

Podla mienky National Institute on Drug Abuse je však MDMA celosvetovým 
problémom zneužívania na drogovej scéne, a preto sa táto droga dostala do zozna
mu omamných látok (Neuninger, 1987 b). 

A nakoniec dve-tri zaujímavosti : 
Po druhej svetovej vojne bola MDMA - Extáza používaná v USA ako TRUTH 

DRUG - droga pravdy. V dnešnej dobe sa dáva do súvislosti s ťažkými dopravnými 
nehodami . Je nebezpečnejšia ako heroín, lebo vyvoláva - často i pri nizkych 
dávkach - ťažké irreverzibilné psyclúcké poškodenia narkomana . 
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