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Z HISTÓRIE NAvVKOVÝCH DROG 

KEDYSI LIEK - DNES NOVÁ DROGA 

L . SÚKENÍK 

Kofeín patrí po chemickej stránke do skupiny trimetylxantínových alkaloidov, 
po farmakologickej stránke do skupiny stimulancií . Získava sa extrakciou a 
izoláciou z rastlinného materiálu, alebo synteticky. RaStlilUlé rody, ktoré obsahujú 
čistý kofeín, alebo naviazaný na triesloviny, sú tieto: 

1. CofIea L. - Rubiaceae, kávovník - marenovité, dorga : káva; 
2. Thea L. - Theaceae, čajovník - čajovníkovité, droga: čaj ; 
3. Cola Schott et ENDL. - Sterculiaceae, kola - lajnovcovité, droga : kola . Tieto 

tri rody pochádzajú z územi Afriky a Ázie. 
Nasledujúce tri rody pochádzajú z Južnej alebo Strednej Ameriky: 
1. Hex L. - Aquifoliaceae, cezmína - cezminovité, čaj : maté; 
2. Theobroma cacao L. - Sterculiaceae, kakaovník-Iajnovcovité, kakao; 
3. Paullinia cupana H . B. et K. - Sapindaceae, paulinia nápojová - mydlovníko

vité, droga: guarana. 

Obr. 2. Z pasty guarana vytvárajú v poriečí Amazonky 
i malé umelecké výtvory: zľava pirarucu, krokodíl, pásovec 

Obr. z Deutsche Apotheker Zeitung, 134, 1994,31, s . 27 
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Obr. 1 Paullinia cupana, kvitnúca vetvička 
obr. z A. Tschirch, Handbuch der Pharmakognosie 

Niektoré tieto rastlinné rody maJu viacero druhov, odrôd. O kofeínových 
drogách sa už v našom časopise písalo (Súkenik, 1976). 

V posledných rokoch sa veľa hovori a píše o najnovšej droge, o guarane. Niekedy 
sugestívna, inokedy zasa bombastická reklama v hromadných oznamovacích pro
striedkoch nazýva túto drogu "drogou pre dnešného človeka", "drogou na šesťhodi
nový výlet či cestu," "spoločenská droga, do spoločnosti a pre spoločnosť" . Jej mená 
na drogovej scéne sú: cupana, cupaline, zoom (Koch, 1994). Pretože aj táto droga sa 
časom dostane k nám, budeme o nej teraz podrobnejšie hovoriť . Teda "Dicitur ad 
narrandum, non ad probandum", ako napísal Quintilián. Vorne povedané: pre in
formáciu, nie na skúšanie .. . 

Materskou rastlinou guarany je Paullinia cupana H. B. et K. - paulinia nápo
jová (guarana), starší názov rastliny-liany bolo Paullinia sorbilis Martius. Názov 
tejto rastliny určil K. Linné, zakladateľ moderného botanického názvoslovia, na 
počesť lekára Ch. Franza Paulliniho (1643 - 1712), ktorého považujeme za 
zakladateľa "Dreckapotheke", liečil exkrementmi ľudského tela. Ako lieky používal 
moč, výkaly, krv (najmä menštruačnú), ale aj malé zvieratá a ich časti (Koch, 
1994). 

Názov drogy guarana v portugalčine je odvodený od mena domorodého kmeňa 
Guarani, ktorý žije v poriečí Amazonky a priľahlých oblastiach. Domorodci drogu 
nazývajú maué, čo označuje aj popínavú rastlinu. Druhy rodu Paullinia sú liany. 
Pri ich pestovaní sa používajú až 10 metrov dlhé tyče, na ktoré sa liany popínajú. 
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Brazília ešte i dnes produkuje asi tisíc ton drogy ročne . Hlavné územie pestovania 
je okolo Maues, kde sa rastlina pestuje asi na 6 000 hektároch a získava sa tam asi 
80 percent svetovej produkcie tejto drogy. 

Príprava drogy 

Guarana sa pripravuje zo semien rastliny. Spôsob prípravy guarany bol dlho 
utajovaný a praobyvatelia Brazílie ju pripravovali podla tohto postupu: Po 
odstránení povrchovej šupky čiernohnedé semená veIkosti lieskových orieškov 
upražili, potom rozdrvili v drevených mažiaroch, alebo na hrubo zomleli . Už tento 
hrubý šrot je obchodným artiklom. Šrot sa spracúva s vodou a maniokovou múkou 
na kašu či cesto, ktoré sa spracúva či vyvára do valčekov, klobás, salám hrubky 3 -
5 cm, dlhých 30 - 50 cm a s hmotnosťou až 500 g. Kedysi sa cesto vyformovalo do 
bochníkov - bastoes. Prípravky sa sušili na slnku alebo nad ohňom. Často sa udili, 
čím získavali na kvalite, resp . na trvanlivosti . 

Na prípravu manikovej múky sa používajú koreňové hruzy manioka jedlého -
Manihot esculenta CRANTZ, ktorý sa označuje ako kasava. Tieto hľuzy dosahujú 
hmotnosť níekoIko kilogramov a obsahujú 35 % glycidov, 62 % vody, bielkoviny, mi
nerálne látky. Sú dôležitou potravou domorodcov (Mladá, 1987). 

Aj z hrubej múky zo šrotu sa pripravoval osviežujúci nápoj horko-kyslej chuti, 
ktorý domorodci nazývali mandioka-guarana - pivo. Pri príprave a najmä pri kva
sení tohto nápoja sa kofeín oddeli od trieslovin a začne rýchlejšie účinkovať. 

Využíva sa aj odpad zo šúp semien pri príprave guarany, pretože obsahuje asi 3 
% kofeínu. Ešte pred niekoľkými desaťročiami lekárne používali tyčinkovú guaranu 
na prípravu osviežujúcich nápojov. Neskôr ju vytlačil kofeín. Guarana bola známa 
aj v európskych lekárňach . Naši starší lekárnici sa iste na ňu pamätajú. 

Na území Venezuely, Brazílie, Peru, kde je guarana velmi obrúbená, ešte i dnes 
sa z nej pripravujú nielen rôzne kultové figúrky, postavičky, koláčiky, zákusky, ale 
aj čokoláda, ba i rôzne povzbudivé preparáty. Na týchto územiach guarana sa 
používala ako nástupná droga pri rôznych oslavách. V medicíne Južnej Ameriky sa 
už dnes používa guarana zriedkavejšie, najčastejšie ako prísada do analgetík 
(Wagner, 1982). 

Dejiny guarany 

Európanía sa dostali do styku s touto drogou najskôr v Brazílii okolo roku 1749. 
V roku 1800 sa objavila prvá vedecká správa o nej . Drogu a jej prípravu spoznal 
ako prvý Alexander von Humboldt . Roku 1817 dostal francúzky dôstojník, botanik 
Radat jediný exemplár tejto rastliny do Paríža z Rio de Janeira. Jej prvý popis 
pochádza od Cadeta de Gassicourla a neskôr od Kuntha. Martius spoznal drogu na 
svojej brazílskej ceste a roku 1826 izoloval z nej guaranín. Roku 1840 Berthemot a 
Dechastelius dokázali, že táto látka je identická s kofeínom. Ako liek drogu od
porúčal najmä Gavrel. Roku 1872 sa dostala do 1.vydania DAB (Deutsche Arznei
buch), neskôr i do iných liekopisov v Európe. Pre nás je zaujímavé, že sa nachádza
la aj v 3 . vydaní Pharmacopoea Hungarica, ktorá bola platná i u nás, ba roku 1940 
bol vydaný jej slovenský preklad. Z neho preberáme: 

Guarana pochádza z rastliny - popínavého kríka (Paulinia cupana Kth seu P . 
sorbilis Martius) Sapindaceae. Drogu tvoria slabo upražené a rozdrvené semená, 
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pomocou vody sfonnované na klobásovité tvary 0,1 - 0,2 m dlhé, hrúbky 0,04 - 0,05 
m, tmavohnedé, mastného lesku, lomu nepravidelne zrnitého, červenohnedého, čas

to bielymi úlomkami semien mramorovaného. Je horkastá, zVieravá, vôňou pri
pomína praženú kávu. Má obsahovať aspoň 4 % kofeínu, čo sa má určiť analyticky 
(Liekopis, 1940). 

Podla dnešných údajov guarana obsahuje 3 - 6 % kofeínu, 3 % oleja, 6 - 25 % 
trieslovin, 0,1 % saponínov, živicu, farbivo (Koch, 1994). 

Droga môže pochádzať aj z iných druhov rodu Paullinia, tým sa môže obsah ko
feínu meniť. Považujeme ju však za silnú kofeínovú drogu. Vysoký obsah trieslovín 
spomaluje nielen nástup účinku kofeínu, ale protrahuje aj jeho účinok . Triesloviny 
sa dnes považujú za toxické (poškodenie pečene, obličiek, dráždeníe sliznice GIT, 
ba až vznik karcinómu). Účinok kofeínu je všeobecne dobre známy. Nebudeme sa 
ním zaoberať, poukážeme len na niektoré riziká guarany, ktorá na drogovej scéne 
okrem už spomenutých "informácií" sa považuje resp . odporúča ako zázračná droga, 
omladzujúci elixír, dynamická droga či rastlina, účinná látka Inka - Kraft-Pur a 
podobne. 

Guarana ako droga 

Pri všetkých stimulanciách je nebezpečenstvo ich zneužívania a vzník závislosti 
od nich, teda aj závislosť od kofeínu. Predávkovanie je škodlivé a v extrémnych 
prípadoch môže sa zle skončiť. Treba odmietnuť aj kombinácie s inými fannakami 
alebo s omamnými látkami ako sú: amfetamíny, beta-sympatomimetiká, srdcové 
glykozidy, ergotamín, nootropiká - tieto môžu zosilňovať centrálnu stimuláciu. 
Môžu potenciovať aj účinok na srdce, či tlak a krvný obeh. Pri zneužívaní, najmä v 
kombinácii s katou jedlou (Catha edulis - obsahuje účinné látky: katin. katinín. ka
tidin, ktoré sa účinkom podobajú budivým amínom), kokaínom, s dezigner-drogami 
vzniká riziko krvácania do mozgu a zlyhanie srdca (Koch, 1994). 

Nadmerné používaníe kofeínu sa často označuje aj ako kofeínový bič, inokedy 
zasa ako "fitmacher" a na zneužívanie kofeínu v nealkoholických nápojoch, najmä 
na ich nebezpečenstvo upozorňuje aj Bavorská centrála spotrebitelov (ÓAZ, 1995). 
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