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Súhrn 

V súčasnosti je často diskutovanou témou problematika zneužívania drog u mla
distvých. Počet požiadaviek na vyšetrenie drog zo strany lekárov, ale aj rodičov 
počas posledných rokov narastá a úmerne tomu rastie aj počet pozitívnych nálezov. 
Popri "tradičných" drogách bol na východnom Slovensku zaznamenaný výskyt 
nových psychoaktívnych látok. 

Cieľom tejto práce bolo informovať o výskyte dvoch syntetických látok desoxypi
pradrole (2-difenylmetylpiperidín, 2-DPMP) a a-pyrolidinovalerofenóne (alfa-PVP) 
vo východoslovenskom regióne a štatisticky zhodnotiť výsledky našich analýz za ob
dobie rokov 2012 - 2014. Tiež sme chceli porovnať údaje o úžívaní týchto drog s "tra
dičnými" drogami ako sú marihuana, amfetamíny, opiáty a kokaín. 

Súbor vzoriek tvorili pacienti z psychiatrických ambulancií a z Centra pre liečbu 
drogových závislostí (CPLDZ) v Košiciach. Vzorky pacientov boli do laboratória po
sielané v rámci rutinného toxikologického vyšetrenia na zistenie prítomnosti drog 
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a iných zneužívaných liečiv. Analýzy na zistenie prítomnosti nových psychoaktív
nych látok boli robené na vysoko citlivých chromatografických prístrojoch GCMS 
a LCMSMS. Tieto metódy boli vybrané ako spoľahlivé na identifikáciu pôvodnej for
my, ako aj metabolitov týchto látok. 

Viac ako 80 % chromatografických analýz (z celkového počtu 4996) realizovaných 
v rokoch 2012 - 2014 bolo cielených na odhalenie užívania nezákonnych látok. 
Z výsledkov analýz vyplýva, že drogou číslo jeden na východe Slovenska je stále ma
rihuana. Novým fenoménom medzi drogami sú novšie psychostimulanciá, ktorých 
predaj je častokrát maskovaný. Vo východoslovenskom regióne bol zaznamenaný od 
začiatku roka 2012 výskyt dvoch psychostimulancií, a to 2-DPMP a alfa-PVP. 

K ľ ú č o v é s lov á: desoxypipradrol- a-pyrolidinovalerofenón - dizajnérske dro
gy - tradičné drogy - toxikologická analýza - chromatogra
fické techniky 

J. Varhačová, R. Šmilňáková: RETROSPECTIVE 
VIEW ON DRUG ABUSE IN ADOLESCENTS WITH 
FOCUS ON NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 
IN THE KOŠICE REGION 

Summary 

Currently, one of the most discussed topic is the problem of drug abuse in adole
scents. The number of requests for investigation of drugs by doctors, as well as pa
rents increases over the years and is growing in proportion to the number of positive 
findings. In addition to "traditional" drugs, the emergence of new psycho active subs
tance s has been recorded in eastern Slovakia 

The aim of this work is to provide information on the presence of two synthetic 
substances desoxypipradrol (2-diphenylmethylpiperidine, 2-DPMP) and a-pyrrolidi
novalerophenone (alpha-PVP) in the eastern region of Slovakia and statistically 
evaluate the results of our analysis for the period 2012-2014, and compare data on 
the use of these drugs with "traditional" drugs such as marijuana, amphetamines, 
opiates and cocaine. 

Samples were collected from psychiatric clinics and the Center for Treatment of 
Drug Addiction (CTDD) in Košice. Patient sample s were sent to our laboratory un
der routine toxicological testing for the presence of drugs and other abused drugs. 
The presence of new psychoactive substances was determined using a highly sensiti
ve chromatography techniques - GCMS and LCMSMS. These methods were selec-
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ted as reliable for the identification of the original form ofthe drugs and their meta
bolites. 

More than 80 % chromatographic analyses (oftota14996) were performed for the 
purpose of detection of illicit substances over the years 2012 to 2014. Analysis has 
shown that the number one drug in eastern Slovakia is marijuana. A new phenome
non among new drugs are stimulants, the sale of which is of ten masked. Since the 
beginning of 2012 the incidence of two psychostimulants, 2-DPMP and alpha-PVP 
has been ob served. 

Key w o r ds: desoxypipradrol - a-pyrrolidinovalerophenone - designer drugs -
traditional drugs - toxicological analysis - chromatographic tech
niques 

Úvod 

Viac ako 70 % drog zachytených pri rutinnej diagnostike pacientov na 
východnom Slovensku tvorí kanabis (THC). V poradí druhou najviac zne
užívanou drogou je už niekoľko rokov metamfetamín (Pervitín). Popri "tra
dičných" drogách bol v našom regióne zaznamenaný výskyt nových psycho
aktívnych látok. Podľa údajov z výročnej správy EMCDDA bolo v systéme 
včasného varovania EÚ do roku 2013 monitorovaných viac ako 350 týchto 
látok (EMCDDA, 2014a). Nové psycho aktívne látky označované ako "legal 
highs", "designer drugs", "herbal highs" sú prevažne syntetické látky alebo 
látky rastlinného pôvodu. Predaj týchto látok je organizovaný prostred
níctvom online predajcov alebo sú distribuované v špecializovaných predaj
niach "Crazyshops", "Smartshops", "Spiceshops" ako kúpeľné soli, rastlinné 
hnojivá alebo čistiace prostriedky (Martinove a kol., 2014). V rokoch 2012 -
2014 boli pri monitorovaní pacientov z východného Slovenska zachytené dve 
syntetické látky - desoxypipradrol (2-difenylmetylpiperidín, 2-DPMP) 
a a-pyrolidinovalerofenón (alfa-PVP). Drogy boli predávané vo forme práš
ku v polypropylénových kapsulách pod názvami "Power" (obsahuje látky: 
kofeín; 2-DPMP) a "Hardcore" (obsahuje látky: alfa-PVP; 2-DPMP). 
V príbalovom letáku boli uvedené ako detergenty určené na čistenie akvá
rijnych kameňov s upozornením o nevhodnosti ich konzumácie. 

Desoxypipradrol (obr. 1) bol vyvinutý v roku 1950 na liečbu narkolepsie, 
poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Spolu s ďalšími syntetickými 
katinónmi (metyléndioxypyrovalerofenón - MDPV, mefedrón, metkatinón) 
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patrí medzi inhibítory noradrenalínových transportérov (Eshleman a kol., 
2013; Iversen a kol. , 2013). Užívanie drogy ako popisujú viaceré práce vedie 
k nekľudnému stavu, halucináciám, paranoji, poruchám vnímania (bludy), 
agresii, k typickým symptómom amfetamínového predávkovania (James 
a kol., 2011). Desoxypipradrol bol pri poslednej schválenej novele zákona 
o psychotropných a omamných látkach zaradený na zoznam rizikových 
látok (Zákon č. 43/2014). 

Alfa-PVP (obr. 2) patrí medzi beta-ketoamfetamíny. Alfa-PVP je účinka
mi podobný metyléndioxypyrovalerónu (MDPV) (Sauer a kol. , 2009). Zazna
menané boli nežiadúce účinky ako bolesť na hrudníku, zvýšený krvný tlak, 
zvýšená srdcová frekvencia, agitovanosť, záchvaty paniky. Užitie vysokej 
dávky môže viesť k paranoji, k halucináciám. Droga je obvykle podávaná 
orálne, inhaláciou, intravenózne alebo sa šňupe (NIDA, 2011). 

Obrázok 1. Desoxypipradrol Obrázok 2. Alfa-PVP 

Metodilw 

Vyšetrenia na prítomnosť desoxypipradrolu a alfa-PVP boli realizované 
v močových vzorkách pacientov. Moč ako biologický materiál je v našom la
boratóriu uprednostňovaný pre jeho ľahšiu dostupnosť a dlhšiu dobu detek
cie drog oproti krvi. Pacientske vzorky boli do laboratória posielané v rámci 
rutinného toxikologického vyšetrenia na zistenie prítomnosti drog a iných 
syntetických látok. Každá vzorka bola v prvom kroku testovaná na základ
né drogy (marihuana, amfetamíny, opiáty, kokaín) pomocou skríningových 
imunochemických testov. Vzhľadom na to, že rýchla diagnostika pomocou 
skríningových testov je pre nové psychoaktívne látky nedostupná, boli tieto 
vzorky po úprave (extrakcia kvapalina - kvapalina cez Extrelut NT~) 
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(Merck, Nemecko) analyzované aj chromatografickými metódami. Na analý
zu boli použité vysoko citlivé techniky - plynový chromatografGCMS 2010 
Plus (Shimadzu, Japonsko) a tandemový hmotnostný spektrometer QQQ 
6420 s elektrosprejom (ESI) v spojení s kvapalinovým chromatografom Infi
nity 1260 (Agilent Technologies, Singapúr). 

Štandardy drog boli získané od užívateľov drog a od rodiča adolescenta, 
ktorý upodozrieval syna z užívania neznámej látky. V laboratóriu boli na
merané hmotnostné spektrá obsahových látok "Hardcore" a "Power" pomo
cou GCMS. Získané hmotnostné spektrá vykazovali 98 % - 99 % zhodu s da
tabázou. Ako alternatívna metóda identifikácie bola zvolená technika 
LCMSMS. Ióny boli detegované v pozitívnom móde vysoko špecifickou a cit
livou technikou - multiple reaction monitoring (MRM). 

Do súboru boli zaradené všetky vzorky pacientov s pozitívnym nálezom 
jednej alebo obidvoch spomínaných látok pri rutinnej toxikologickej analýze. 

Výsledky 

Najvyšší podiel vyšetrení tvorila skupina "tradičných" drog. Počet po
zitívnych nálezov kanabinoidov (THC) vzrástol z 11,5 % (rok 2012) na 
13,8 % v roku 2014. 
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Graf 1. Záchyt "tradičných" drog v rokoch 2012 - 2014 
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Legenda: 
KOK pozit - počet pozitívnych nálezov kokaínu (n = 1) 
KOK test - celkový počet vyšetrených vzoriek na kokaín (n = 1489) 
OPI pozit - počet pozitívnych nálezov opiátov morfinového typu (n = 60) 
OPI test - celkový počet vyšetrených vzoriek na opiáty morfinového typu (n = 5383) 
MET+AMF pozit - počet pozitívnych nálezov metamfetamínov + amfetamínov 
(n = 357) 
MET+AMF test - celkový počet vyšetrených vzoriek na metamfetamíny + amfe
tamíny (n = 6896) 
THC pozit - počet pozitívnych nálezov kanabinoidov (n = 934) 
THC test - celkový počet vyšetrených vzoriek na kanabinoidy (n = 7558) 

Z celkového počtu 6896 vyšetrených vzoriek na metamfetamín resp. am
fetamín (MET+AMF) bolo v priemere 5,2 % pozitívnych. V prípade opiátov 
(OPI) boli do štatistiky zahrnuté len opiáty morfínového typu. Z grafu 1 je 
zrejmé, že pri počte 5383 vzoriek vyšetrených na opiáty bolo približne len 
1 % pozitívnych nálezov. Prítomnosť kokaínu (KOK) sme počas nášho dvoj
ročného sledovania potvrdili len v jednom prípade. 
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Graf 2. Záchyt nových psychoaktívnych látok 
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Legenda: 
Desoxypipradrol - počet pozitívnych prípadov desoxypipradrolu potvrdených chro
matograficky (n = 81) 
Alfa-PVP - počet pozitívnych prípadov alfa-PVP potvrdených chromatograficky 
(n = 50) 

Prvýkrát sa na našom pracovisku objavili nové psychoaktívne látky v ja
nuári 2012. U pacienta bol potvrdený alfa-PVP. Z údajov na grafe 2 je zjav
né, že najväčší nárast potvrdených nálezov desoxypipradrolu alebo alfa-PVP 
bol zaznamenaný v roku 2013, a to spolu až 87 prípadov. 

Dislwsia 

Zneužívanie ilegálnych látok je celosvetovo vnímané ako negatívny jav. 
Významným zdrojom informácií o súčasných trendoch v užívaní drog je ana
lyzovanie odpadových vôd. Prvý pilotný projekt pre monitorovanie drog 
v odpadových vodách sa uskutočnil v Bratislave v roku 2013, neskôr bolo do 
projektu zapojených ďalších deväť slovenských miest (EMCDDA, 2014b). 
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Podľa práce Mackuľak a kol. (2014), ktorej cieľom bolo analyzovať ilegálne 
drogy v odpadových vodách na Slovensku v roku 2013, bola najviac zneuží
vanou ľahkou drogou marihuana a zo skupiny tvrdých drog metamfetamín. 
Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami našej práce. Je dôležité zdôrazniť, že 
tento trend v zneužívaní "tradičných" drog ako sú marihuana a metamfe
tamín zaznamenávame vo východoslovenskom regióne už niekoľko rokov. 

V posledných rokoch sa drogová scéna výrazne zmenila, pretože na trh 
s drogami vstúpili nové dizajnérske drogy. Slovensko patrí medzi krajiny 
s plne rozvinutým drogovým trhom. Všetky drogy dostupné v rámci Európ
skej únie sú zastúpené aj na Slovensku. Nové drogy sú látky syntetické ale
bo majú rastlinný pôvod. Medzi dizajnérskymi drogami boli objavené látky 
zo skupiny halucinogénov, stimulantov, opioidov. Chemická štruktúra tých
to drog je pozmenen á tak, aby nemohli byť kontrolované ako iné nezákonné 
drogy. Ich predaj je zvyčajne maskovaný. Predávajú sa ako detergenty, kú
peľné soli, či rastlinné hnojivá. Do roku 2014 bolo zaznamenaných viac ako 
350 nových psychoaktívnych látok. 

N a našom pracovisku boli zachytené pri bežnej rutinnej diagnostike dve 
psychoaktívne drogy "Hardcore" a "Power". Chromatograficky boli identifi
kované obsahové látky drog - 2-DPMP a alfa-PVP. Nájdené látky patria 
medzi psychostimulanciá s účinkami podobnými amfetamínom. V prípade 
drogy "Power" bola potvrdená prítomnosť aj kofeínu, pravdepodobne na po
silnenie účinku drogy. Záchyt týchto drog bol sledovaný po dobu dvoch ro
kov 2012 - 2014, počas ktorých bolo potvrdených 131 pozitívnych nálezov. 
Súbor pacientov tvorili muži aj ženy vo veku 15 - 36 rokov, z toho bolo 80 % 
mužov. Najvyšší záchyt bol zaznamenaný v roku 2013. Následne po roku 
2014 a začiatkom roka 2015 bol zaznamenaný výrazný pokles v zneužívaní 
týchto látok, čo pripisujeme výskytu novej látky zo skupiny dizajnérskych 
drog. 

Záver 

Nové psychoaktívne látky, ktoré sú vymedzené na základe systému včas
ného varovania od roku 2005 sú zo skupiny fenyletylamínov, tryptamínov, 
piperazínov, katinónov, syntetických kanabinoidov a ďalších syntetických 
a rastlinných látok (EMCDDA, 2012). Nebezpečenstvo týchto látok vyplýva 
hlavne z kombinácie a podávania týchto látok, ktoré neboli toxikologicky 
ani farmakologicky preskúmané. Monitorovanie nových psychoaktívnych lá
tok v klinických laboratóriach je pomerne náročné, vzhľadom k pribúdajú
cim výskytom nových dizajnérskych drog. Je potrebné si uvedomiť, že vý
robcovia dizajnérskych drog budú stále o krok vpred pred legislatívnym pro-
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ce som. Vo chvíli, keď začne byť nová látka kontrolovaná, objaví sa na trhu 
novšia alternatíva. 

Poznámka: Táto práca vznikla za podpory projektu ITMS 26220220197. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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