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Úvod 

Kyselina gama-hydroxymaslová (gama-hydroxybutyrát - GHB) je štruk
turálnym analógom gama-aminomaslovej kyseliny (NH2 je nahradená sku
pinou OH). Ide o neuromodulátor a inhibičný neurotransmitér v eNS s pri
rodzenou koncentráciou v mozgu 0,3 mmol/g. Na rozdiel od GABA prestupu
je cez hematoencefalickú bariéru. GHB bol syntetizovaný v r . 1961 a v 60. 
rokoch bol farmaceutickou firmou Laborit uvedený ako anestetikum. Zne
užíva sa na dosiahnutie eufórie, pocitu uvoľnenia a odbrzdenie správania. 
Kulturistami je GHB zneužívaný, pretože stimuluje tvorbu a uvoľňovanie 
rastového hormónu. Roztok GHB má nevýraznú, mierne slanú chuť, ktorú 
je možné dobre zamaskovať jeho pridaním do alkoholického nápoja (Okun 
a kol., 2001). Sú známe viaceré prípady sexuálneho zneužitia žien aj mužov 
po tajnom podaní GHB do konzumovaného nápoja, tzv. "date rape" a lebo 
"drug rape" (Whitten, 2001; Negrusz aGaenssIen, 2003). Podobné psycho
aktívne účinky majú aj prekurzory GHB: gama- butyrolaktón, ktorý vzniká 
dehydratáciou GHB a a 1,4-butándiol (McDaniel a Miotto, 2001 , Okun 
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a kol. , 2001). GHB , gama-butyrolaktón a 1,4 - bután dio l majú návykové 
vlastnosti a ich systematické užívanie vedie k vzniku závislosti . 

GHB je na Slovensku málo známou drogou, na internetových stránkach 
propagujúcich užívanie anabolických steroidov sme sa však stretli s údajmi 
o anabolických účinkoch tejto drogy. Správy o raste počtu rudí v európskych 
krajinách , užívajúcich GHB ako drogu , vyvolávajú opodstatnené obavy 
z prieniku tejto drogy na Slovensko. 

Epidemiologiché údaje o zneužívaní GHB 

V USA sa zneužívanie GHB systematicky sleduje od r. 2000, kedy bol za
radený medzi ilegálne drogy. V USA sa od polovice 90. rokov minulého sto
ročia na predaj GHB využíval aj internet (Craig a kol., 2002). Na internete 
je možné nájsť aj návody na výrobu GHB a jeho prekurzorov (Okun a kol., 
2001; Whitten, 2001). Na slovenských internetových stránkach, propagujú
cich užívanie anabolických steroidov, sme našli informácie o anabolických 
účinkoch GHB. Spoľahlivé údaje o rozsahu zneužívania GHB nie sú dostup
né , pretože neexistujú jednoduché detekčné testy. Metódou plynovej chro
matografie sa dá prítomnosť GHB v plazme alebo v moči zistiť len do 
niekoľkých hodín po jeho užití. Vo viacerých štúdiách sa konštatuje vzostup 
"obľúbenosti" GHB mladými ľuďmi so záujmom o rekreačné drogy aj 
atlétmi, a súvisí to s ľahkou dostupnosťou tejto drogy a reklamou propa
gujúcou jej užívanie (Sanguineti a kol. , 1997). 

Podľa údajov, ktoré spracovali Romanelli a kol. (2003) až 25 % účastní
kov víkendových stretnutí homosexuálnych a bisexuálnych mužov v oblasti 
San Francisca počas takého 2 - 3-dňového stretnutia, vrcholiaceho taneč
ným večerom, užilo GHB. S konzumom GHB a iných "klubových drog" je 
spojené riskantné sexuálne správanie sa (napr. nechránený análny pohlav
ný styk) a šírenie sexuálne prenosných chorôb (Romanelli a kol. , 2003). 

V rokoch 1999 - 2002 sa zaznamenal výrazný nárast rekreačného užíva
nia GHB (a iných "klubových drog") aj v Európe. Medzi centrá, z ktorých sa 
zneužívanie týchto drog šíri, patria rekreačné strediská, v ktorých sa orga
nizujú celonočné diskotéky. Podľa údajov, ktoré Bellis a kol. (2003) získali 
v rokoch 1999 a 2002 od viac ako 1700 návštevníkov Ibizy, viac ako polovica 
turistov už v minulosti mala skúsenosti s niektorou z "klubových drog". At
mosféra medzinárodných tanečných klubov podporuje experimentovanie 
s drogami a až tretina turistov získala počas dovolenky na Ibize prvé skúse-
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nosti s týmito drogami a väčšina konzumentov ich konzumovala "v ťahoch" 
- až 5 dní v týždni. Na exponenciálny nárast užívania "klubových drog" -
MDMA, ketamínu a GHB - v európskych krajinách upozorií.ujú aj RomaneI
li a kol. (2003). 

Extrémny rast zneužívania GHB sa pozoruje aj v Austrálii a na Novom 
Zélande. Podľa údajov zaznamenaných systematickým prieskumom užíva
nia návykových látok v Austrálii v roku 2000 menej ako 1 fir užívateľov 

"party drugs" malo skúsenosti s GHB , v roku 2001 sa tento podiel zvýšil na 
23 % a v roku 2002 až na 35 % (White a kol., 2003, citované podľa Caldicott 
a kol., 2004). 

Na vzostup užívania GHB poukazujú údaje z USA o počtoch pacientov 
ošetrených pre urgentné medicínske stavy vyvolané GHB. Najčastejšie ide 
o intoxikácie touto látkou alebo o ťažké abstinenčné príznaky. Podľa týchto 
údajov (ktoré sa považujú za podhodnotené) v rokoch 1996 - 1999 došlo 
k výraznému vzostupu zneužívania GHB (graf 1). GHB, nie Detekcia GHB, 
nie je súčasťou rutinného toxikologického skríningu , predpokladá sa, že 
mnoho akútnych medicínskych stavov spôsobených užitím nie je detego
vaných (Okun a kol. , 2001; Topp a kol. , 2004; Whitten, 2001) . 
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V Spojených štátoch amerických bolo do roku 2000 zaznamenaných 
60 úmrtí spôsobených GHB . Väčšina z nich patrila do vekovej skupiny 20 
až 29 rokov (Whitten, 2001). Vzhladom na časté chýbanie anamnestických 
údajov a problémy s detekciou GHB mnohé úmrtia nie sú pripísané tejto 
droge. Okun a kol. (2001) odporúčajú myslieť pri každom nevysvetlenom 
akútnom bezvedomí na intoxikáciu GHB. 

V Holandsku v 2,5-ročnom období (v rokoch 1999 - 2001) v 16 prípadoch 
s neznámou príčinou smrti sa vo vzorkách krvi alebo moču zistila prítom
nosť GHB. GHB sa v tomto období zistilo u 13 vodičov, podozrivých z riade
nia motorového vozidla po užití psychoaktívnej látky, a v 6 prípadoch u obe
tí zneužitia, u ktorých vzniklo podozrenie, že im boli podané chemické látky 
(Bosman a Lusthof, 2003). 

V USA pri toxikologickom vyšetrení moču vo vzorke 1179 osôb, u ktorých 
vzniklo podozrenie na tajné podanie drogy, sa v 60 % podozrenie potvrdilo. 
V 4 O/C analyzovaného súboru išlo o GHB (EISohly a Salamone, 1999, cit. 
podla Negrusza aGaenssIena (2003). 

Farmalwlógia a fyziológia 

GHB sa viaže sa na špecifický presynaptický GHB receptor spojený 
s G proteínom a inhibuje aktivitu adenylylcyklázy. GHB je agonista GA
BAB receptorov a antagonista kalciových kanálov. GHB sa biochemickými 
vlastnosťami a účinkami na správanie odlišuje od GABA (Okun a kol., 
2001). GHB má podobné klinické účinky ako opioidy: vyvoláva eufóriu, re
spiračnú depresiu a má návykové vlastnosti. GHB sa neviaže na opioidné 
receptory a uvedené účinky sú pravdepodobne nepriame, pravdepodobne 
vyvolané zvýšením syntézy endogénnych opioidov - enkefalínov. GHB zvy
šuje syntézu dopamínu, malé dávky GHB znižujú sekréciu dopamínu, veľké 
dávky naopak zvyšujú jeho sekréciu (Waszkielewicz aBojarski, 2004). GHB 
je inhibičným neurotransmitérom v dopamínergickom systéme, jeho fyziolo
gická koncentrácia v bazálnych gangliách je 2 - 3-násobne vyššia ako v ce
rebrálnom kortexe (Okun a kol., 2001). 

Hypnotické účinky GHB sú vyvolané agonistickým pôsobením na 
GABAB receptory. 

Anestetické účinky GHB sú sprostredkované znížením excitačných post
synaptických potenciálov v talame. Amnézia je spôsobená agonistickým pô
sobením na GABAB receptory neurónov hipokampu. Stimuláciou recepto-
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rového komplexu GHB-GABAB v kôre frontálnych lalokov môže GHB vyvo
l ať epileptické záchvaty typu PM (Waszkielewicz aBojarski, 2004l. 

Pri perorálnom použití sa sedatívne a euforické účinky GHB dostavia po 
10 - 40 minútach . Priznaky intoxikácie plne odznejú do 6 hodín. 

GHB sa nachádza vo vysokých koncentráciách v niektorých periférnych 
tkanivách. J eho koncentrácia sa v stresových situáciách zvyšuje. Predpo
kladá sa, že chráni tkanivá pred následkami anoxie a excesívnych metabo
lických požiadaviek COkun a kol., 2001). Prekurzormi GHB sú gama
butyrolaktón (GBL) a 1,4-butándiol (1,4 BD). V organizme sa konvertujú pe
riférnymi laktonázami, alkohol - a aldehyd - dehydrogenázami na GHB 
(Caldicott a kol. , 2004). Biodegradácia GHB je rýchla, druhostupúov'ý' meta
bolit vstupuje do Krebsovho cyklu, kde sa degraduje až na CO2 a H 20 . 
Močom sa vylučuje len 1 % GHB a po 4 - 6 hodinách od užitia je jeho kon
centrácia v moči nemerateľná (Waszkielewicz aBojarski, 2004). 

Medicínshe použitie GHB 

GHB sa začal používať ako perspektívne anestetikum. V dávkach nižších 
ako 0,7 g GHB vyvoláva eufóriu, pôsobí dezinhibične na správanie a zvyšuje 
sociabilitu. V dávkach 0 ,7 - 1,4 g vyvoláva únavu, o spalosť a spá nok, 
a v dávkach vyšších ako 3,5 g vyvoláva poruchu vedomia a ľahkú anal
géziu. Slabé analgetické účinky, časté záchvaty tonicko - klonických kŕčov 
tváre a končatín po dosiahnutí bezvedomia a riziko postoperačného zvraca
nia výrazne obmedzujú túto medicínsku indikáciu . Používal sa pri drobných 
chirurgických zákrokoch u detí , vážnym problémom - okrem už spomína
ných rizík - bol protrahovaný hypnotický účinok (Brown, 2004). 

Ďalšou potenciálnou indikáciou je liečba abstinenčných príznakov pri al
koholizme a závislosti od opioidov. Okun a kol. (2001 ) v prehľadnej práci 
uvádzajú, že výsledky štúdií použitia GHB na zmiernenie abstinenčného 
syndrómu pri závislosti od opioidov nie sú jednoznačné . V placebom kontro
lovanej štúdii použitia GHB v liečbe závislosti od alkoholu sa zistilo, že pa
cienti užívajúci GHB boli schopní štatisticky významne častejšie kontrolova
ne konzumovať alkohol (O Brien a kol. , 1995). GHB účinne zmierúuje absti
nenčné priznaky pri alkoholizme a zmierňuje baženie . V kontrolovanej 
štúdii liečba GHB viedla k rýchlejšiemu zmierneniu anxiety, depresie a agi
tovanosti, ako liečba benzodiazepínmi (Addolorato a kol. , 1999). Nimmerich
ter a kol. (2002) z Anton Pro ks ch Institute vo Viedni porovnali u 98 pacien-
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tov v randomizovanej dvojito slepej štúdii účinnosť GHB (v dávkach buď 
50 mg/kg / d, alebo 100 mg/kg Id ) s klometiazolom v S-dňovej liečbe absti
nenčného syndrómu pri alkoholizme. Nezistili štatisticky významné rozdiely 
medzi použitými terapeutickými postupmi počas liečby ani v nasledujúcich 
3 dňoch po ukončení liečby . Najčastejšími nežiaducimi účinkami GHB boli 
závraty. 

GHB bol testovaný aj v dlhodobej liečbe alkoholizmu. Caputo a kol. 
(2003) v otvorenej randomizovanej štúdii porovnali účinnosť naltrexonu 
(50 mg/d ) a pomerne vysokých dávok GHB (100 mg/kg/d ) v prevencii relap
sov pri alkoholizme. Po 3-mesačnej liečbe bol v skupine liečenej naltrexo
nom - v porovnaní s GHB - významne vyšší počet plne abstinujúcich . Pa
cienti užívajúci naltrexon, ktorí neabstinovali , konzumovali podstatne nižšie 
dávky alkoholu ako pred liečbou . Podávanie GHB nemalo (v sledovanom ob
dobí ) terapeutický efekt. 

Pre neuspokojivé výsledky dlhodobej liečby vysoké riziko komplikácií pri 
kombinácii GHB s alkoholom alebo inými centrálne tlmivými látkami a tiež 
riziko zneužívania GHB a vývoja ďalšieho typu závislosti aplikácia GHB ne
patrí k štandardným terapeutickým postupom pri liečbe závislosti od alko
holu. 

V r . 2002 bola publikovaná kazuistika 52-ročného muža so závislosťou od 
alkoholu, ktorý užíval ilegálne predávaný GHB v rámci samoliečby a počas 
troch mesiacov postupne prestal piť alkohol. Nedokázal však dlhšie abstino
vať (Glisson a Norton, 2002). O podobnom prípade referovali už skôr Fried
man a kol. (1996). Užívanie GHB v rámci samoliečby viedlo v tomto prípade 
k závislosti od tejto látky s ťažkými následkami. 

Od 70. rokov minulého storočia sa testuje použitie GHB v liečbe porúch 
spánku. GHB mení štruktúru spánku a testuje sa jeho použitie pri liečbe 
narkolepsie (Whitten, 2001). V placebom kontrolovanej štúdii GHB rýchle 
navodil spánok, skrátil trvanie štádia I a predÍžil trvanie štádií III A IV 
(non-REM spánku), bez skrátenia trvania REM spánku (Lapierre a kol., 
1990; Okun a kol., 2001). GHB zároveň znížil výskyt kataplexie (afektmi vy
volanej poruchy svalového tonusu) pri narkolepsii. Fuller a Hornfeldt (2003) 
referovali o dobrých skúsenostiach s použitím GHB pri narkolepsii v bežnej 
terapeutickej praxi. Prisnejšia kontrola distribúcie a aplikácie GHB znížila 
riziko zneužitia tejto látky ako drogy. 
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Nežiaduce účinlly 

Frekvencia a vážnosť nežiaducich účinkov GHB rastie s použitou 
dávkou . Malé dávky GHB (asi 10 mg/kg, p.o.) vyvolávajú hypotenziu a poru
chu pamäti . Dávky 20 - 30 mg/kg vyvolávajú somnolenciu a dávky vyššie 
ako 50 mg/kg vyvolávajú bezvedomie. Aj dávky nižšie ako 10 mg/kg môžu 
vyvolať závrate, ospalosť, respiračnú depresiu , nauzeu a vomitus (Okun 
a kol. , 2001). Príznakmi intoxikácie sú závraty, ospalosť, dyspnea , amnézia. 
hrubý tremor, klonické kŕče, epileptické paroxyzmy, porucha vedomia 
s tranzitornými paranoidnými bludmi a halucináciami . K nežiaducim účin
kom patria aj bradykardia, hypotenzia, cefalea, nauzea , vomitus. ľahká hy
potermia a ľahká akútna respiračná alkalóza (tab. 1). Zvlá šť nebezpečné je 
zvracanie počas hypnotického pôsobenia GHB (Brown, 2004). 

Tabuľka 1. Príznaky intoxikácie GHB 

Psychopatologické 

Poruchy pamäti (hypomnézia - amnézia) 

Poruchy vedomia (somnolencia - kóma; kvalitatívne poruchy vedomia) 

Rýchle zmeny v híbke poruchy vedomia 

Somatické 

Analgézia 

Závraty 

Nauzea - vomitus 

Zníženíe svalového tonusu, svalové kŕče 

Epileptické záchvaty 

Hypotermia, bradykardia, hypotenzia 

Respiračná depresia 

Interakcie 

Centrálne tlmivé lieky (alkohol, opiáty, metadón, benzodiazepíny) poten
ciujú tlmivé účinky GHB a zvyšujú riziko letálnych komplikácií užitia tejto 
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drogy (Caldicott a kol., 2004). Alkohol tlmí tvorbu endogénneho GHB, ale 
súčasne tlmí aj jeho biodegradáciu (Okun a kol., 2001). GHB zosilňuje eufo
rické účinky opioidov, kyselina valproová a ethosuximid (antiepileptika) zo
silňujú všetky účinky GHB (Waszkielewicz aBojarski, 2004). GHB má mo
dulačné účinky na dopamínový systém a pôsobí aditívne s neuroleptikami. 
V experimentoch na zvieratách haloperidol aj GHB indukujú katalepsiu, 
mechanizmus vzniku katalepsie pri GHB je iný ako mechanizmus neurolep
tika mi vyvolanej katalepsie (Sevak a kol., 2004). 

Zneužívanie GHB 

V 80. rokoch minulého storočia sa GHB stal populárny medzi kulturista
mi ako stimulátor rastového hormónu. V USA sa predával ako prídavok 
k potravinám s hypnotickými a anabolickými účinkami. Keďže GHB patrí 
medzi neurotransmitéry, bol považovaný za bezpečnú látku. Po mnohých 
správach o akútnych intoxikáciách a úmrtiach bol voľný predaj GHB 
v r . 1990 zakázaný (Dyer, 1991). Od marca 2000 je GHB v USA zaradený 
medzi ilegálne drogy (Whitten, 2001). Ako párty-droga sa GHB zneužíva pre 
sedatívno - euforické účinky a ako afrodiziakum. Droga sa predáva ako 
prášok alebo ako vodný roztok. Najčastejšie používanými názvami pre 
ilegálne predávaný GHB sú "G", "liquid ecstasy" alebo "fantasy" (Whitten, 
2001; Caldicott a kol., 2004). Zákaz predaja GHB sa niekedy obchádza tak, 
že sa predávajú prekurzory tejto drogy: GBL (gama-butyrolaktón) a 1,4 BD 
(1,4-butándiol; Caldicott a kol. , 2004). 

Zvláštny prípad s ťažkou poruchou konania - automutilačným konaním 
- počas excesívneho užívania GHB opísali Pretty a Hall (2004). Dvojica 
28-ročná žena a jej 29-ročný priateľ boli nájdení v byte záchrannou zdravot
nou službou. Pomoc privolali susedia, ktorí počuli stenanie a krik. Žena ma
la v ústach rany po extrakcii 18 zubov, v byte sa našli zrkadlo, kliešte 
a nádoba s extrahovanými zubami. 

Intoxikácie GHB musia byť liečené na anesteziologicko - resuscitačných 

oddeleniach, pretože je pri nich nutná intenzívna medicínska starostlivosť. 

Neexistujú antidota, ktoré by spoľahlivo odstránili príznaky intoxikácie. 
Príznaky intoxikácie ustúpia obyčajne do 6 hodín, boli však opísané viaceré 
úmrtia spôsobené zastavením dýchania (Mason a Kerns , 2002). Užitie 1,4 
BD v kombinácii s alkoholom vedie k ťažkej a protrahovanej intoxikácii. Al-
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kohol tiež zvyšuje riziko zvracania vyvolaného GHB (Ronwnelli a kol. . 
2003). 

Okun a ko!. (2001) uvádzajú , že z vlastnej praxe majú skúsenosti s čas
tým súčasným užívaním opioidov a GHB a ča sté sú kombinované into
xikácie GHB a opioidmi. Preto pri intoxikácii odporúčajú použiť naloxon . 
Naloxon je vhodný aj preto , že v experimentálnych štúdiách sa zistilo. že 
blokuje časť centrálnych účinkov GHB. Na tlmenie GHB indukova ných epi
leptických paroxyzmov je možné použiť antikonvulzíva , alebo benzodia
zepíny. Aplikácia týchto liekov však nie je bez rizík a vyžaduje systematické 
monitorovanie ich účinkov (Okun a kol. , 2001). 

Zvláštne riziká pri ťažkých intoxikáciách GHB súvisia aj s častým 

rýchlym prechodom z kómy do bdelého vedomia s nepokojom, vytrhávaním 
si infúzií, intubácie a niekedy aj s agresívnym správaním sa k zdravotnícke
mu personálu. Okun a kol. (2001 ) preto odporúčajú fixáciu aj u pacientov 
v komatóznom stave. Mechanizmus náhlych zmien vedomia nie je známy. 

Pri pravidelnom konzume GHB a tiež pri súčasnom užívaní viacerých 
drog sa zvyšuje riziko nežiaducich účinkov drogy. V súbore 42 užívateľov 

GHB 66 % malo skúsenosti s poruchou vedomia po užití drogy, 28 (1(' s pre
dávkovaním sa a 13 % malo amnéziu na obdobie pôsobenia drogy (Miotto 
a ko!., 2001). 

Návykové vlastnosti GRB súvisia so stimuláciou nel. accumbens - centra 
odmeny - v limbickom systéme (Waszkielewicz aBojarski, 2004). Pri dlho
dobom užívaní dochádza k zvyšovaniu denných dávok GHB. Pacient , o kto
rom referovali Craig a kol. (2000) počas 2 ,5-ročného abúzu zvýšil denné 
dávky GHB - v porovnaní s iniciálnymi dávkami - až 12-násobne. 

Vr. 1994 bola publikovaná prvá kazuistika závislosti od GHB u pacien
ta, ktorý užíval asi dva roky denne dávky 25 g tejto drogy (Galloway a koL , 
1994). Ľudia závislí od GHB užívajú denne niekoľko dávok tejto drogy 
(Miotto a kol. , 2001). 

Abstinenčné príznaky pri závislosti od GHB sa vyvíjajú už po niekoľkých 
mesiacoch pravidelného konzumu tejto drogy a podobajú sa abstinenčným 
príznakom pri závislosti od iných tlmivých látok (tab. 2). 
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TabuJka 2. Abstinenčné príznaky pri závislosti od GHB 

Psych opa tologick é 

Anxiózna, depresívna nálada 

Hyposomnia - insomnia 

Nepokoj - agitovanosť 

Kvalitatívne poruchy vedomia s halucináciami a tra nzitórnymi bludmi 

Somatick é 

Tremor , hyperhydróza 

Tachykardia, hypertenzia 

Mydriáza 

Mierne zvýšenie telesnej teploty 

K Iahkým abstinenčným príznakom patrí anxieta, nepokoj a tremor. Ab
stinenčné príznaky trvajú 3 - 12 dní a obyčajne plne ustúpia (Galloway 
a kol. , 1997). Nie vždy sú však abstinenčné príznaky ľahké . McDaniel 
a Miotto (2001) v skupine 5 pacientov užívajúcich vysoké dávky GHB, alebo 
jeho prekurzora GBL, opísali ťažké abstinenčné príznaky s agitovanosťou , 

psychotickými príznakmi, poruchami vedomia a poruchou vegetatívneho 
n .s. Craig a kol. (2000) publikovali kazuistiku 3-ročného pacienta, hospitali
zovaného po 2 ,5-ročnom abúze GHB. Poslednú dávku GHB užil v deň hospi
talizácie. Pacient aj jeho príbuzní popreli abúzu s alkoholu alebo iných návy
kových látok. Pri príjatí bola prítomná len mierna úzkostná nálada. Počas 
2-hodinového intervalu sa zvýšil krvný tlak a objavila sa tachykardia. Apli
kácia benzodiazepínov mala len "mierne upokojujúce účinky". O 8 hodín ne
skôr sa objavila porucha vedomia s nepokojom, dezoríentáciou, poruchou 
pamäti, paranoidnými bludmi, zrakovými a sluchovými halucináciami. 
Vyšetrením sa zistila hypertenzia (190/60 torr. ) a tachykardia (120/min), po
kojový a intenčný tremor a mydríáza. Vysoké dávky benzodiazepínov (lo
razepam i.v.) a haloperídolu mali len mierny pacifikačný efekt a počas 
ďalších 2 dní sa nepokoj vlnovite stupňoval a zmierňoval. Porucha vedomia 
ustúpila až na 4. deň hospitalizácie a k plnej úprave psychického a te
lesného stavu došlo v 8. dni hospitalizácie. 
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Riziko relapsov je pri závislosti od GHB vysoké. Všetci z pacientov 
o ktorých referovali McDaniel a Miotto (200ll sa po li ečbe , napriek skú se
nostiam s ťažkým abstinenčným syndrómom, vrátili k systematickému 
abúzu tejto drogy. 

Vo viacerých publikovaných prípadoch sa na zvládnutie abstinenčného 
syndrómu použili benzodiazepíny (Craig a kol. , 2000; McDaniel a Miotto. 
2001). Konštatovalo sa, že tieto farmaká majú len mierny a prechodný úči
nok. Craig a kol. (2000) odporúčajú podávať vysoké dávky benzodiazepínov. 
nie vždy sú však účinné a názory na ich použitie nie sú jednoznačné. 

Friedman a kol. (1996) pozorovali u svojej pacientky, napriek podávaniu 
benzodiazepínov, stupňovanie nepokoja. Mullins a Fitzmaurice (2001) v re
akcii na prácu Craig a kol. referovali o vlastnej skúsenosti s liečbou absti
nenčného syndrómu u 26-ročného muža závislého od GHB. Napriek opako
vaným vysokým dávkam lorazepamu (10 mg i.V . v 6-hodinových interva
loch) sa stupňoval nepokoj a pacifikačný efekt mal haloperidol (v dávke 
5 mg). Odvolali sa na skúsenosti ďalších odborníkov , odporúča li vyhnút sa 
podávaniu benzodiazepínov a používať neuroleptiká. 

Sivilotti a kol. (2001) odporúčajú použit pentobarbital. V súbore 5 pacien
tov s abstinenčným syndrómom pri závislosti od GHB bol lorazepam 
neúčinný. Podanie pentobarbitalu viedlo k rýchlej redukcii psychopatolo
gických a vegetatívnych príznakov abstinenčného syndrómu. 

Komplihácie zneužívania GHB 

Nebezpečnosť GHB je daná úzkym rozpätím medzi dávkami, ktoré majú 
očakávané euforické a dezinhibičné účinky a dávkami spôsobujúcimi bezve
domie. Existencia viacerých metód ilegálnej výroby GHB a rozdiely v čistote 

a koncentrácii drogy zvyšujú riziko vážnych medicínskych komplikácií 
abúzu. Užívatelia tejto drogy sa často správajú hazardne. Degenhart a kol. 
(2003) vyšetrili vzorku rekreačných užívateľov GHB v Austrálii. Napriek to
mu, že títo probandi užívali GHB pomerne krátky čas, viac ako polovica 
z nich (53 %) mala skúsenosti s predávkovaním touto drogou. 

Caldicott a kol. (2004) zhromaždili údaje z rokov 2000 - 2003 (z lite
ratúry a vlastnej praxe) o úmrtiach súvisiacich s užitím GHB. V tomto ob
dobí bolo v Austrálii a na Novom Zélande registrovaných 10 úmrtí (p. vek 
33,1 r., 8 mužov). V 8 prípadoch bolo príčinou smrti užitie GHB, v 1 prípade 
sa GHB podieľalo na smrti a v ďalšom prípade nebol kauzálny vzťah medzi 
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užitím GHB a úmrtím. Autori práce upozorňujú na skutočnosť, že užívatelia 
GHB často užívajú aj iné typy návykových látok. Niektorí rekreační užíva
telia drog používajú GHB ako hypnotikum po ukončení tanečnej párty, 
v rámci ktorej užili MDMA. Užívatelia GHB nie sú informovaní o nebez
pečnosti tejto drogy, alebo za rizikové považujú len kombinácie GHB s iný
mi drogami. Caldicott a kol. (2004) upozorňujú na vysoký podiel úmrtí , 
ktoré zapríčinil samotný GHB. V nimi referovaných úmrtiach sa len vo 
dvoch prípadoch našla detegovateTná hladina alkoholu v krvi . Vysoké kon
centrácie GHB v krvi a v moči v týchto prípadoch viedli autorov práce ku 
konštatovaniu o hazardnom správaní sa konzumentov GHB. K podobným 
záverom viedla aj štúdia, ktorú publikovali Degenhart a kol. (2003 ). Najčas

tejšou bezprostrednou príčinou smrti je útlm dýchania alebo upchatie dý
chacích ciest, smrť však môže spôsobiť aj úraz spôsobený poruchou konania 
po užití GHB. V sérii publikovaných úmrtí bola v j ednom prípade bezpros
trednou príčinou smrti polytrauma po páde z výšky (Caldicott a koL , 2004). 

Z medicínskeho hľadiska môžeme aj ťažké abstinenčné syndrómy s psy
chotickými príznakmi a poruchami vedomia považovať za komplikácie 
zneužívania GHB. Extrémne ťažký abstinenčný syndróm s dlhodobým alebo 
trvalým poškodením kognitívnych funkcií je zriedkavý. J eden taký prípad 
opísali Friedman a kol. (1996). Išlo o pacientku so závislosťou od alkoholu, 
ktorá prestala konzumovať alkohol a 18 mesiacov užívala vysoké dávky 
GRB. Opakovane sa pokúšala prestať s užívaním GRB, ale objavili sa absti
nenčné príznaky s nepokojom, tre morom a insomniou. Niekoľko mesiacov 
pred hospitalizáciou pacientka užívala denne 25 g GRB (rozdelených do via
cerých dávok) a pre insomniu konzumovala aj vysoké dávky alkoholu. Bola 
hospitalizovaná pre ťažkú paranoidnú psychózu s akustickými a vizuálnymi 
halucináciami, nepokojom a tremorom. Napriek včasnej aplikácii tiamínu 
a benzodiazepínov sa u nej rozvinul Korsakovov syndróm. Nie je jasné, do 
akej miery sa na vzniku tejto komplikácie podieľal abúzus alkoholu. 

Záver 

Kyselina gamaaminomaslová, gamahydroxybutyrát - GRB - je látka 
s viacerými "tvárami". Vo fyziologických hladinách slúži v CNS ako inhi
bičný neurotransmitér, pôvodne bola syntetizovaná ako liek, užíva sa ako 
droga. 
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GHB tlmí abstinenčné príznaky pri závislosti od alkoholu , zmierňuje 
baženie a pri krátkodobej liečbe znižuje konzum alkoholu. Pre chýbanie 
dlhodobej terapeutickej účinnosti , rizikových vážnych nežiaducich účinkov 

a návykové vlastnosti sa GHB v liečbe alkoholizmu neuplatnil. V medicíne 
sa GHB začal používať ako anestetikum, pre nedostatočnú bezpečnost 

a nežiaduce účinky sa neosvedčil ani v tejto indikácii . V obmedzenej miere 
sa GHB používa pri li ečbe narkolepsie, liečba má priaznivé účinky na nočný 
spánok a katalepsiu. 

Mimo medicíny sa GHB začal používať pre anabolické účinky , ako droga 
sa používa pre jeho euforické a dezinhibičné pôsobenie. GHB sa používa 
naj častejšie ako rekreačná droga , patrí medzi tzv. klubové drogy, ľahko do
stupné na rôznych spoločenských podujatiach. Podľa údajov z rôznych geo
grafických oblastí v posledných rokoch rastie počet ľudí zneužívajúcich 
GHB. Ide o nebezpečnú drogu s vysokým rizikom predávkovania sa , vážny
mi a nebezpečnými príznakmi intoxikácie . Rastie počet správo úmrtiach 
spôsobených priamo centrálne tlmivými účinkami GHB, komplikáciami in
toxikácie (napr. zadusenie sa zvratkami) alebo nehodami v intoxikácii. Ne
bezpečné je aj užitie GHB spolu s inými centrálne tlmivými látkami. Najča 

stejšie ide o kombinácie s alkoholom alebo s opioidmi. 
GHB patrí medzi návykové látky, pravidelné užívanie tejto drogy vedie 

k zvyšovaniu tolerancie , zvyšovaniu denných dávok a k vzniku závislosti . 
Abstinenčné príznaky sú obyčajne ľahké, sú opísané však aj ťažké a protra
hované abstinenčné syndrómy s psychotickými príznakmi a lebo s poruchou 
vedomia a nie sú vylúčené aj trvalé poškodenia nervového systému. 

GHB patrí v súčasnosti v našom regióne medzi málo známe drogy, nie je 
však vylúčené, že aj u nás rozšíri spektrum dostupných a používaných drog, 
a preto považujeme informácie o tejto droge za aktuálne. 
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