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Súhrn 

Šalvia divotvorná je rastlina pôvodne používaná pri náboženských rituáloch In
diánmi z kmeňa Mazatecov v oblasti Oaxaca v Mexiku. V súčasnosti sa pestuje 
v mnohých krajinách v USA, v Centrálnej Amerike a v Európe. Užíva sa pre jej psy
choaktívne účinky podobné účinkom halucinogénov. Hlavnou zložkou šalvie divot
vornej s psycho aktívnymi účinkami je salvinorin A, štrukturálne ojedinelý diterpén, 
selektívny a potentný agonista opioidných kappa receptorov (KOR). Napriek širokej 
dostupností tejto drogy na internete, chýbajú spoľahlivé epidemiologické údaje, úda
je o jej návykových vlastnostiach a o dlhodobých zdravotných následkoch jej užíva
nia. Cieľom článku je upozorniť odbornikov v oblasti drogových závislostí na túto 
novú drogu. 

K r ú č o v é s lov á : šalvia divotvorná - salvinorin A - farmakologické vlastnosti 
- epidemiológia - klinické prejavy - komplikácie 

E. Kolibáš, V. Novotný: NEW DRUGS. PARľ 2 - SALVIA 
DIVINORUM 

Salvia divinorum is a plant originally used by the Mazatecs of Oaxaca, Mexico in 
spiritual rituals. The plant is widely cultivated in many countries in the US, Cen-
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tra l America and Europe and is consumed for its ability to produce psychoactive ef
fects similar to hallucinogenic drugs. Salvinorin A, the main psycho active compo
nent of salvia divinorum is a structurally unique diterpenoid, a selective and potent 
kappa-opioid receptors (KOR) agonist. Despite its widespread internet availability, 
little is known regarding the epidemiology, compounďs long-term health efTects, 
and addiction liability. The purpose of this article is familiarize drug addiction spe
cialists with this emerging psychoactive substance. 

Key w o r ds: Salvia divinorum - salvinorin A - pharmacology - epidemiology -
clinical efTects - adverse effects 

Úvod 

Šalviu (Salvia officinalis, Šalvia lekárska) poznáme ako rastlinu s lie
čivými účinkami. Samotný názov "salvia" poukazuje na jej zázračnú liečivú 
moc. Šalvia lekárska je pestovaná rastlina, ktorá pochádza z krajín okolo 
Stredozemného mora. Dobre sa jej dari aj v severnejšie umiestnených kra
jinách. Existuje však mnoho druhov šalvie s rozdielnym vzhľadom a farma
kologickými vlastnosťami. V rôznych prameňoch sa uvádza existencia 500 -
- 900 druhov tejto rastliny. Niektoré druhy sa pestujú ako okrasné rastliny. 
Medzi najdekoratívnejšie patri šalvia ohnivá (Salvia splendens), rastlina 
s bohatými jasne červenými kvetmi, ktorej pôvodným domovom je Brazília. 

Oživenie záujmu laickej verejnosti o tradičné liečebné metódy a o alter
natívnu medicínu stimuluje aj výskum vlastností rastlín. Zistilo sa, že via
ceré druhy šalvie obsahujú látky s psychotropnými účinkami. Éterový ex
trakt Salvia miltiorrhiza sa používa v čínskom ľudovom liečiteľstve na lieč
bu neuróz a insomnie. Testujú sa kognitívne účinky extraktu Salvia laevan
dulaefolia. Tento extrakt totiž obsahuje látky s inhibičnými účinkami na bu
tyrylcholínesterázu, enzým, ktorý sa pri Alzheimerovej chorobe zúčastňuje 
na biodegradácii acetylcholínu v mozgu a podieľa sa na poškodení kogni
tívnych funkcií (Dos Santos-Neto a kol., 2006). V experimentoch na zviera
tách sa testujú aj možnosti použitia niektorých druhov šalvie na liečbu 
závislosti od návykových látok. Extrakt Salvia leriifolia tlmí niektoré pri
znaky abstinenčného syndrómu u zvierat s vytvorenou závislosťou od opioi
dov. Extrakt z koreňov Salvia miltiorrhiza pôsobí inhibične na konzum 
alkoholu (Brunetti a kol., 2003). 

Pozornosti rudi hľadajúcich nové, drogami vyvolané zážitky neunikli 
správy o šalvii divotvornej (Salvia divinorum). Šalvia divotvorná (šalvia d.) 
je kríkovitá rastlina s ochlpenými listami a stonkou s modrými kvetmi, do
sahujúca výšku jedného metra (Valdés a kol. , 2007). Pôvodným domovom 
šalvie d. je malé územie v oblasti Oaxaca v pohori Sierra Mazateca, obývané 
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kmeňom mexických Indiánov - Mazatecov. Najznámejšie Iudové názvy šal
vie divotvornej, pochádzajúce z jej pôvodného domova, sú ska Maria, ska 
Pastora alebo ska Maria Pastora (Valdés a kol. 2007). Až v roku 1962 bola 
táto rastlina identifikovaná ako jeden z druhov šalvie (Epling a Jativa-M, 
1962). 

Roku 1938 sa člen americkej antropologickej výpravy J . B. Johnson do
zvedelo rastline "hierba Maria", ktorú mazatecký šaman používal na liečbu 
niektorých chorôb, na veštenie a na hľadanie stratených vecí. Zoznámil sa 
so spôsobmi užívania tejto rastliny a v publikácii z roku 1939 opísal aj vlast
né skúsenosti s touto rastlinou (citované podľa Valdés a kol., 2007). Indiáni 
z oblasti Oaxaca používajú šalviu d. niekoľko storočí pri náboženských obra
doch a aj v tradičnej medicíne. Podľa jednej z hypotéz je šalvia d. domorod
cami vyšlachteným druhom šalvie. Tradičnými spôsobmi užívania šalvie sú 
žutie zelených listov alebo pitie šťavy získanej drvenim týchto listov. 

Základné údaje 

Šalvia d. sa rozmnožuje odrezkami a môže sa pestovať v kvetináčoch aj 
v bytových podmienkach. V roku 1983 Valdés a kol. publikovali prácu o ha
lucinogénnych účinkoch šalvie d. a porovnali halucinogénne vlastnosti tejto 
rastliny s vlastnosťami iných prírodných halucinogénov. V nasledujúcich ro
koch sa štúdium šalvie d. zameralo na identifikovanie látok s psychoaktív
nymi účinkami, ktoré táto šalvia obsahuje. V roku 1994 Siebert a v tom 
istom roku aj Valdés publikovali práce o chemickej štruktúre a vlast
nostiach halucinogénu - salvinorinu A (Siebert, 1994; Valdés, 1994). V roku 
2002 publikovali Roth a kol. výsledky vlastných štúdií, podľa ktorých je sal
vinorin A potentný selektívny agonista opioidných kappa receptorov. 

Najrozsiahlejším zdrojom informácií o šalvii divotvornej , ale aj o dalších 
psychoaktívnych látkach rastlinného pôvodu, je internet. Tam môžeme 
ľahko nájsť nielen informácie o drogách, ale aj o rastlinách, ktoré tieto dro
gy obsahujú a tiež informácie o ich pestovani (Halpern aPope, 2001). Po
drobné informácie o histórii, účinkoch a spôsoboch užívania šalvie d. obsa
huje napriklad aj bezplatná elektronická encyklopédia - Wikipedia. V sú
časnosti existuje niekoľko aktívnych slovenských internetových stránok, 
ktoré propagujú užívanie šalvie d. a dalších tzv. ,)egal highs", väčšinou rast
linných produktov (nherbal highs") a ponúkajú na predaj produkty obsahu
júce salvinorin A. Podľa údajov publikovaných vo výročnej správe Európske
ho centra pre monitorovanie drog a drogových závislostí (EMCDDA) v roku 
2011 je šalvia druhou z najčastejšie ponúkaných Jegálnych" drog na inter
nete (EMCDDA, 2011). 

Traduje sa, že droga má mierne psycho aktívne účinky, ale intenzita 
účinkov závisí od dávky a spôsobu užívania drogy (Johnson a kol., 2010, 
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Valdés, 1994). V niektorých návodoch na užívanie tejto drogy sa napriek 
proklamovanej bezpečnosti odporúča prítomnosť "pozorovateľa" počas jej 
užívania. 

Chemická štruktúra salvinorínu A 

Pokusy o izoláciu a identifikáciu látky s psycho aktívnymi účinkami boli 
do roku 1982 neúspešné (Valdés, 1994). V nasledujúcich rokoch sa identifi
kovalo 16 rozličných látok: salvinorin A - F a divinatorin A a B a salvidivin 
A - H (Kennedy a Wiseman, 2010). Vo zvieracích a ľudských experimentoch 
sa zistilo, že účinnou látkou je salvinorin A, ktorý má rovnaké účinky ako 
celá rastlina (Valdés, 1994). V najvyššej koncentrácň sa nachádza v listoch 
šalvie d., v nižšej koncentrácň aj v stonkách rastliny (Kennedy a Wiseman, 
2010). Salvinorín A (graf 1) je prvý známy diterpénový halucinogén, ide tiež 
o jediný halucinogén, ktorý nie je alkaloid (Siebert, 1994). 

Graf 1. Chemická štruktúra salvinorinu A (C;s H28 0 8') 

I 
O~O 

Salvinorín A je zároveň najpotentnejšÍ známy rastlinný halucinogén, je 
účinný už v dávkach 100 - 500 Jlg (Addy, 2011, Siebert, 1994, Valdés, 1994). 

Farmakologické vlastnosti 

Ide o vo vode nerozpustnú látku, ktorá sa najlepšie vstrebáva cez al
veolárnu sliznicu, v menšej miere cez orálnu mukózu (Singh, 2007). Salvino
rin A je účinne de aktivovaný v GIT, a preto sa užíva inými spôsobmi - tra
dičný spôsob je žuvaním čerstvých listov alebo pitím šťavy z rozdrvených 
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čerstvých listov. Účinky pritom zá~sia od absorpcie salvinorinu A orálnou 
mukózou. Najúčinnejším spôsobom užívania salvinorinu A je fajčenie vy
sušených listov alebo extraktu šalvie d . 

Pri fajčení salvinorín A rýchle prestupuje sliznicou respiračného traktu 
do krvi, rýchle prestupuje hematoencefalickou bariérou a do 30 sekúnd sa 
viaže na cieľové opioidné kappa receptory v mozgu. Najvyššia koncentrácia 
užitého salvinorinu A je v cerebelle a potom vo vizuálnych kortikálnych 
oblastiach (Hooker a kol., 2008). Prvé subjektívne identifikovateJné psycho
aktívne účinky nastupujú do 30 sekúnd po vdýchnutí dymu, plató sa do
siahne po 5 - 6 minútach od začiatku fajčenia a subjektívne účinky into
xikácie trvajú 20 - 40 minút. 

Salvinorin A má krátky biologický polčas, jeho cerebrálny polčas je 
36 minút, eliminačný polčas je 56 - 75 minút (Schmidt a kol., 2005, Teksin 
a kol., 2009). Aj nástup objektívne pozorovateJných zmien správania je 
rýchly. pri hodnotení 34 videozáznamov zaznamenávajúcich akútne účinky 
užitia šalvie d . (uverejnených na jednej z internetových stránok) odborníci 
identifikovali prvé zmeny správania do 30 sekúnd po začiatku fajčenia 
a trvanie týchto zmien do 8 minút od ukončenia užívania drogy. Zmeny 
správania sa subjektov zodpovedali opisovaným účinkom halucinogénov 
(Lange a kol. , 2010). 

Biodegradácia salvinorinu A prebieha viacerými cestami. Droga je subs
trátom hepatálnych enzýmov CYP 2D6, 1A1, 2C18 a 2E1 a degraduje sa aj 
glukuronidizáciou (Teksin a kol., 2009). Salvinorín A sa vylučuje močom 
a stolicou, nachádza sa aj v slinách a existujú metódy kvantitatívnej analý
zy tejto drogy. Pichini a kol. (2005) validizovali metódu detekcie salvonorinu 
A v plazme, moči, slinách a v pote pomocou plynovej chromatografie. Po vy
fajčení 75 mg sušených listov šalvie boli hladiny salvinorínu A v plazme 
10,9 mg/mL, v moči 2,4 ng/mL a v slinách 11,1 a 25,0 ng/mL. V pote sa ne
podarilo identifikovať hľadanú drogu. 

Roth a kol. (2002) študovali afinitu salvinorinu A ku klonovaným mole
kulám rôznych typov receptorov a zistili, že cieľom drogy sú opíoidné kappa 
receptory (KOR) v CNS. Salvinorin A je vysoko selektívny agonista KOR, 
jeho účinky sú však podobné účinkom agonistov serotonínových 5-HT2A re
ceptorov (ako je LSD) alebo antagonistov NMDA receptorov (akým je PCP). 
Salvinorin Aje jediný známy nedusíkatý agonista KOR. Nemá žiadnu afini
tu k 5-HT2A receptoru a neaktivuje ho (na rozdiel oproti klasickým haluci
nogénom ako LSD). 

Afinita ku KOR a intenzita ich aktivácie súvisia so štruktúrou molekuly 
salvinorinu A Substitúcia prvkov na 2. pozícii znižuje účinnosť tejto mole
kuly. Porovnaním s inými agonistami KOR sa zistilo, že salvinorin A má po
dobné účinky ako dynorfin A - prirodzený peptidový ligand KOR (Chavkin 
a kol., 2004). Afinita salvinorinu A ku KOR závisí aj od funkčného stavu 
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týchto receptorov. Na stabilizáciu väzby drogy na molekuly KOR má vplyv 
prítomnosť rezíduí tyrozínu a prítomnosť voľného cysteínu v blízkosti väz
bového miesta (Yan a kol., 2008). 

Mechanizmus psychoaktívnych účinkov salvinorinu A sa dosiaľ študuje. 
Na psychoaktívne účinky drogy poukazujú viaceré animálne štúdie. Nie je 
však známy mechanizmus odmeňujúcich účinkov salvinorínu A Vyššie hla
diny dopamínu v ncl. accumbens pôsobia motivačne, inhibícia uvoľňovania 
dopanúnu má averzívne účinky. Agonisty KOR, medzi ktoré patrí aj salvi
norin A, znižujú hladiny dopamínu v ncl. caudatus a v ncl. accumbens 
a u experimentálnych zvierat sa dajú použiť pri podmieňovaní averzie. 
V experimentoch zistili také účinky pri aplikácii vysokých dávok salvinori
nu A (Zhang a kol., 2005). Podanie salvinorinu A vedie u krýs (ale aj 
u iných experimentálnych zvierat) k inhibícii fázického uvoľňovania do
pamínu v ncl. accumbens, ale v auto stimulačných experimentoch má posil
ňujúce účinky na naučenú auto stimuláciu (Potter a kol. , 2011). 

Zaujimavé je tiež pozorovanie, že malé dávky salvinorínu A pôsobia od
meňujúco. V pokusoch s akváriovými rybami sa zistilo, že dávky 
0,2 a 0,5 Jlg/kg salvinorinu A mali pozitívny posilňujúci účinok na podmie
nené zotrvávanie v mieste podávania drogy, dávka 1 ug/kg nemala žiadne 
účinky a dávka 80 Jlg/kg pôsobila averzívne. Podobné účinky salvinorinu A 
sa zistili aj v autostimulačných pokusoch s krysami. Pokusy o blokovanie 
týchto účinkov chemickými látkami viedli k hypotéze, že odmeňujúce účin
ky salvinorínu A sú dôsledkom interakcie medzi kappa-opioidným a CB1 
kanabinoidným systémom. Zistilo sa totiž, že ak sa napred podal antagoni
sta KOR a antagonista kanabinoidných CB1 receptorov (rimonambát), stra
t il sa posilňujúci účinok salvinorínu A (Braida a kol., 2008). V experimen
toch s primátmi sa však zistilo, že salvinorinom A vyvolané sedatívne a re
laxačné prejavy možno blokovať samotným antagonistom KOR (nalme
fénom), bez podania antagonistu CB1 receptorov. Hypotetické vysvetlenie 
rozdielnych nálezov predpokladá, že u primátov a možno aj u človeka, na 
rozdiel od nižších živočíchov , neexistuje interakcia medzi KOR a CB1 
systémami (Butelman a kol., 2009). 

Wee a Koob (2010) zhromaždili a reinterpretovali výsledky doterajších 
experimentálnych štúdii so salvinorínom A Predpokladajú, že averzívne 
účinky agonistov kappa receptorov pôsobia vlastne aktivačne na odmeňu
júce konanie. Podľa ich názoru má kappa opioidný systém kľúčovú úlohu 
v motivácii opakovaného užívania (odmeňujúco účinkujúcich) psychoaktív
nych látok. Tieto závery podporujú aj výsledky nedávnej experimentálnej 
štúdie v ktorej sa zistilo, že salvinorin A má bifázický vplyv na odmeňujúce 
aktivity - v akútnej fáze tlmí a následne aktivuje odmeňujúce konanie 
(Potter a kol., 2011). Uvedená publikácia však nevysvetľuje mechanizmus 
odmeňujúceho pôsobenia samotného salvinorínu A 
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Systém KOR sa zúčastňuje na vzniku depresívnych porúch súvisiacich 
s chronickým užívaním psychoaktívnych látok a so stresom. Aj keď je 
známe, že agonisty KOR majú modulačné účinky na fázickú sekréciu do
pamínu v ncl. accumbens, zatiaľ nie je jasné, ako ich účinok v rôznych sub
regiónoch ncl. accumbens ovplyvňuje mechanizmy odmeny (Ebner a kol., 
2010). Hypotetické vysvetlenie odmeňujúcich účinkov salvinorinu A prináša 
práca štúdujúca ovplyvnenia aktivity dopamínových receptorov halucino
génmi. Podľa výsledkov tejto štúdie sú všetky typy známych halucinogénov 
(aj salvinorin A) parciálnymí agonistamí D2 receptorov (Seeman a kol., 
2009). 

Epidemiológia 

Od polovice 90. rokov minulého storočia patrí šalvia d. medzi drogy, kto
rých popularita a užívanie rastie. V poslednom desaťročí rastie počet re
kreačných konzumentov šalvie d. (Vortherms a Roth, 2006). K popularizácii 
užívania šalvie divotvornej prispel program britskej televiznej stanice 
Channel 4 z roku 1998 o prírodných psychoaktívnych látkach (Drumond 
a Ghodse, 1998). Halpern a Pope (2001) zistili, že šalviu d. ponúkala len 
jedna z 81 internetových stránok propagujúcich halucinogénne látky. V po
dobnom prieskume, uskutočnenom o päť rokov neskôr sa zistilo, že šalvia d. 
už patrila medzi najčastejšie ponúkané drogy a tvorila 17 % na internete 
ponúkaných rastlinných psychoaktívnych látok (Donnehy a kol., 2005). Naj
častejším zdrojom informácií o šalvii d. a aj samotnej drogy sú internet a ro
vesnici (Wu a kol. , 2011). Droga sa dá ľahko zohnať pomocou internetu, ty
pickými užívateľmi sú mladí ľudia hľadajúci nové zážitky a bezpečné me
tódy meditatívnej introspekcie. Napriek vyhláseniam obchodnikovo bezpeč
nosti a o dobre známych účinkoch drogy existujú len tri kontrolované štúdie 
o jej účinkoch u ľudí (Addy, 2011; Johnson a kol., 2010; Mendelson a kol., 
2011). 

Pri prieskume medzi 2015 účastníkmi masových hudobnych podujatí 
v Taliansku (3,4 % cudzincov, p. vek 25,1 %, 42 % ženy) užitie šalvie (ke
dykoľvek v živote) priznalo 10, 4 % žien a 18,3 % mužov. Užitie šalvie v pos
lednom mesiaci ("súčasni užívatelia drogy") udali 2,1 % žien a 4,4 % mužov. 
Priemerný vek pri prvom užití šalvie: ženy 19,7 r. , muži 20,4 r. Priemerný 
vek súčasných konzumentov šalvie bol v skupine žien 20,1 r., u mužov 
22,4 r. Podľa údajov získaných týmto prieskumom bola šalvia najčastejšie 
užívanou novou drogou (Pavarin, 2006). 

Lange a kol. (2008) v súbore 1516 študentov univerzity na juhozápade 
USA zistili aspoň jedno užitie šalvie d. v posledných 12 mesiacoch u 4,4 % 
respondentov. Táto skupina mala viaceré znaky rizikového užívania návy
kových látok (napr. ťažké epizodické pitie alkoholu). 
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Vo vzorke 825 študentov jednej z univerzít na juhovýchode USA 10,9 % 
mužova 3,8 % žien udalo aspoň jednu skúsenosť so šalviou d. (Khey a kol., 
2008). 

Analýza údajov získaných v národných prieskumoch užívania psycho
aktívnych látok a psychického zdravia v USA v rokoch 2006 - 2008 (viac 
ako 166-tisíc probandov) sa zistilo výrazné zvýšenie prevalencie užívania 
šalvie d. V roku 2006 udalo skúsenosť s touto drogou 0,7 % ľudí vo veku 
12+ rokov, v roku 2008 sa podiel ľudí so skúsenosťou so šalviou d. zvýšil na 
1,3 %. Podľa získaných údajov sú skupinou s najčastejším užívaním šalvie 
d. mladí ľudía (vo veku 18 - 25 r.), často ide o ľudí, ktori majú skúsenosti 
s inými halucinogénmi a s psychostímulanciami. Veľmi často ide o užíva
teľov viacerých typov psychoaktívnych látok, ľudí s rizikovým užívaním al
koholu, o ľudí, ktorí prekonali depresívnu poruchu alebo sa liečili pre iný 
typ psychickej poruchy. Až u 43 % súčasných užívateľov šalvie d. išlo o psy
chické poruchy súvisiace s užívaním psychoaktívnych látok (Wu a kol., 
2011). 

V rozsiahlom prieskume užívania psychoaktívnych látok v roku 2009 
takmer 70 000 probandov vo veku 12+ r., žijúcich v 50 štátoch USA - sa zis
til (v porovnani s vyššie citovaným prieskumom z rokov 2006 - 2008) další 
vzostup prevalencie užívateľov šalvie d. Skúsenosť s touto drogou udalo 
1,66 % ľudí vo veku 12 - 17 rokova 5,1 % osôb vo vekovej skupine 18 - 34 
rokov (Ford a kol., 2011). 

V nedávnom rozsiahlom britskom prieskume medzi návštevníkmi klubov 
a tanečných barov (november 2009, n = 2295) osobnú skúsenosť so šalviou 
d. uviedlo až 28,7 % respondentov (Winstock a kol., 2010). 

V správe Európskeho monitorovacieho centra drog a drogových závislostí 
uverejnenej v roku 2011 (EMCDDA 2011 Annual report) o nových drogách 
je šalvia d. zaradená do skupiny )egal highs" - drog, ktorých výroba, dis
tribúcia a predaj v súčasnosti platné zákony nesankcionujú. V tejto správe 
sa konštatuje, že v posledných rokoch rýchle rastie propagácia, dostupnosť 
a užívanie týchto psychoaktívnych látok. Ilustrujú to výsledky poľskej epi
demiologickej štúdíe (v súbore 1400 18-ročných študentov, sledovanie 
1260 študentov), podľa ktorých v roku 2008 za posledných 12 mesiacov 
niektorú z drog zo skupiny )egal highs" užilo 2,6 % probandov a v roku 
2010 sa ich podiel zvýšil na 11,4 %. 

Nepoznáme žiadnu štúdiu, ktorá by sledovala užívanie šalvie d. v po
pulácii SR. Predpokladáme však, že propagácia tejto drogy na internete 
a jej ľahká dostupnosť neostali bez odozvy. Podľa údajov EMCDDA (2011) 
v roku 2011, v porovnaní s rokom 2010, vzrástol počet slovenských interne
tových stránok propagujúcich a ponúkajúcich "legal highs" približne trojná
sobne. 

Odbornej, ale aj časti laickej verejnosti sú známe zdravotné rizika užíva-
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nia kanabinoidov a zisťovanie uZlvania týchto drog sa stalo súčasťou zá
kladného lekárskeho vyšetrenia nielen v psychiatrii, ale aj vo viacerých dal
ších medicínskych odboroch. Výsledky prieskumu v európskych krajinách 
a informácie o možných nepriaznivých následkoch užívania šalvie d. pouka
zujú na aktuálnosť aktívneho pátrania aj po užívaní tejto drogy. 

Klinické charakteristiky a účinky užívania šalvie d . 

Tradičným spôsobom užívania šalvie d. je žutie zelených listov alebo pi
tie šťavy získanej drvením týchto listov. Jednou dávkou je 10 - 50 gramov 
(20 a viac) zelených listov rastlíny. Obchodníci s touto drogou ponúkajú na 
predaj rastliny šalvie d. v kvetináčoch, ale na jednu dávku drogy potrebnej 
na jej užitie žuvaním by bolo potrebné použiť listy z takmer celej rastliny. 
Účinnejším spôsobom získania drogy je fajčenie. Pri tomto spôsobe užívania 
jednu dávku drogy obsahuje 5 - 10 gramov sušených listov. Na internete 
najčastejšie ponúkanou formou drogy je extrakt z listov šalvie d. Predáva sa 
extrakt s 5 - 20-násobnou koncentráciou salvinorínu A v porovnani s jeho 
koncentráciou v zelených listoch rastliny. Sušené listy alebo extrakt sa faj
čia vo fajkách, pre vysokú teplotu, ktorá je potrebná na spálenie rastliny, sa 
často používajú vodné fajky. Zriedkavejšie sa ponúka tinktúra aplikujúca sa 
na orálnu mukózu. Wolowich a kol. (2006) zisťovali obsah salvinorinu A 
v piatich rôznych produktoch, ktoré získali nákupom cez internet alebo 
v lokálnych obchodoch (autori sú z Fort Lauredale, Florida) a porovnali vý
sledky s vyhláseniami o čistote a potencii týchto prípravkov. Všetky produk
ty obsahovali salvinorin A, jeho koncentrácie však boli omnoho nižšie, než 
aké sa proklamovali. Vo dvoch vzorkách sa našiel aj vitamín E a v jednej 
vzorke kofeín. 

Podľa údajov z epidemiologických štúdií sú typickými užívateľmi drogy 
mladi ľudia , ktorí majú skúsenosti aj s užívaním iných psychoaktívnych 
látok. Často ide o ľudí rizikovo užívajúcich alkohol alebo iné drogy. Konzu
menti šalvie sú skupinou ľudí často konzumujúcich rôzne typy návykových 
látok. 82 % žien a 88 % mužov uviedlo zároveň pravidelný konzum alkoho
lu, 22 % mužov a 14 % žien malo aspoň dve pozitívne odpovede v CAGE 
(Pavarin, 2006). V prieskumoch užívania tejto drogy študentmi vysokých 
škôl v USA sa zistilo, že najčastejšie išlo o študentov bielej pleti, pochá
dzajúcich z finančne dobre situovaných rodín, charakterizovaných nízkou 
hladinou sebakontroly (Khey a kol., 2008). 

Šalvia d. sa užíva najčastejšie rekreačným spôsobom, medzi užívateľmi 
najpreferovanejšími spôsobmi užívania drogy sú fajčenie suchých listov šal
vie d. zmiešaných s extraktom drogy alebo fajčenie samotného extraktu 
(Baggott a kol., 2004; Gonzáles a kol., 2006). 

Nyi a kol. (2010) zisťovali motívy užívania šalvie d. v súbore 219 použí-
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vateľov internetových sociálnych stránok, ktorí mali skúsenosti so šalviou d. 
Najčastejšími motívmi užívania drogy v skupíne mladých ľudí (mladších 
ako 22 rokov) boli "zábava a nuda". V skupíne 22-ročných a starších bola 
najčastejším motívom užitia drogy snaha získať spirituálne zážitky. V súbo
re 500 užívateľov šalvie d. boli najčastejšie udávanými motívmi užívania 
drogy skúmanie stavu zmeneného vedomia alebo snaha dosiahnuť spiri
tuálne/mystickú skúsenosť (Baggott a kol., 2004). 

Najviac informácií o akútnych a následných priznakoch intoxikácie šal
viou d. pochádza z komunikácie s užívateľmi drogy prostredníctvom inter
netu. Pri fajčení drogy sa podľa týchto údajov subjektívne prejavy ínto
xikácie objavujú do jednej minúty a trvajú do 15 - 20 minút. pri žuvaní li
stov šalvie d. alebo aplikácii tinktúry sa prvé účinky pôsobenia drogy dosta
via po 10 - 15 minútach, sú miernejšie ako pri fajčení a trvajú takmer jednu 
hodínu. 

Na internetových stránkach venovaných šalvii d. môžeme nájsť mnoho 
údajov užívateIovo subjektívnych príznakoch akútnej intoxikácie šalviou d. 
Najčastejšie udávanými príznakmi sú zmeny nálady a neudržateľný smiech, 
derealizácia, a depersonalizácia (transformácia do íných Iudí alebo zvierat), 
vizuálne pseudoilúzie a ilúzie, vizuálne pseudohalucinácie, pri ťažších ínto
xikáciách aj halucinácie, telové a kinetické pseudohalucínácie (pocity le
vitácie), a neschopnosť verbálne komunikovať s okolím. Vizuálne pseudoha
lucínácie a halucínácie sú častejšie pri zatvorených očiach, často ide o pes
trofarebné geometrické útvary (Dalgarno, 2007; Gonzáles a kol., 2006; Sie
bert, 1994; Síngh, 2007). 

Existujú však výrazné rozdiely v opise príznakov intoxikácie touto dro
gou jednotlivými užívateľmi . Predpokladá sa, že - okrem spôsobu aplikácie 
a dávky drogy - sú subjektívne prejavy íntoxikácie ovplyvnené aj infor
máciami o účinkoch drogy, očakávaniami užívateľa a aj prostredím v kto
rom sa droga užila (Dalgarno, 2007). Baggot a kol. (2004) upozorňujú aj na 
možnosť poruchy - skreslenia spomienok na obdobie akútnej intoxikácie 
užitou drogou. Porucha pamäti po aplikácii salvinorínu A bola zistená aj 
v animálnych štúdiách (Braida a kol., 2011). 

Na nespoľahlivosť údajov užívateľov drogy o príznakoch akútnej ínto
xikácie poukazujú aj výsledky dalšej štúdie (Albertson aGrubbs, 2009). Au
tori štúdie použili - v súbore 34 užívateľov šalvie d. - dotazník, v ktorom 
mali respondenti charakterizovať účinky šalvie d. a škálu na kvantifikáciu 
(rôznych typov) porúch vnímania. Zistili, že aj ked užívatelia drogu priradili 
k halucínogénom, íntenzita nimi hodnotených porúch vnímania bola mierna 
a väčšina respondentov prirovnávala účinky šalvie d. k účinkom marihuany 
a nie k účinkom klasických halucínogénov. Aj v inej štúdii 20 % užívateľov 
šalvie d. uviedlo, že jej účinky sa podobajú účínkom marihuany (González 
a kol., 2006). 
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Spoľahlivejšie údaje o priebehu a priznakoch akútnej intoxikácie salvi
norinom A prinášajú experimenty s touto drogou v skupinách dobro
voľníkov , kombinujúce subjektívne údaje probandov s údajmi získanými po
zorovaním. 

Poznáme dve štúdie testujúce účinky rôznych aplikačných foriem salvi
norinu A Sieberl (1994) v otvorenej štúdií (súbor 20 probandov) zistil, že 
perorálne podaný salvinorin A bol neúčinný, absorpcia alkoholového roztoku 
drogy ústnou mukózou bola málo účinná, ale pri inhalácii sa psychoaktívne 
účinky salvinorinu A prejavili už pri dávke 200 ].lg. Mendelson a kol. (2011) 
v placebom kontrolovanej štúdii (súbor 8 probandov s predchádzajúcimi 
skúsenosťami s užívaním šalvie d.) testovali účinnosť sublinguálne apliko
vaného roztoku salvinorinu A Zistili, že ani dávky 4 mg salvinorínu A ne
viedli k žiadnym štatisticky významným zmenám v (sledovaných) telesných 
a psychických funkciách. 

Poznatky o priebehu a príznakoch intoxikácie salvinorinom A prinášajú 
dve nedávno publikované štúdie. Johnson a kol. (2010) v placebom kontrolo
vanej štúdii (v súbore 4 zdravých osôb) použili inhalačne aplikovaný salvi
norín A V dávkach hodnotili príznaky intoxikácie salvinorinom A (apli
kovaného inhaláciou v dávkach 0,375 - 21 ].lg/kg). Addy (2011) v randomizo
vanej , dvojito slepej štúdii (30 osôb, 14 žien, p. vek 39 r.) použil inhalačne 
aplikovanú dávku 100 ].lg salvinorinu A. V oboch štúdiách sa na hodnotenie 
zmien správania probandov a na hodnotenie subjektívnych príznakov použi
li kvantifikačné škály. Probandi - podľa subjektívnych príznakov - dokázali 
odlíšiť aktívnu látku od placeba. Príznaky intoxikácie sa objavili takmer 
okamžite, vrcholili po 2 minútach a odzneli do 20 minút od podania drogy. 
Droga viedla významne častejšie k zvýšeniu motorickej aktivity probandov, 
významne častejšie sa objavoval aj ťažko kontrolovateľný smiech. Intoxi
kácia salvinorinom A sa niektorými príznakmi a mystickým prežívaním 
príznakov podobala na intoxikácie klasickými halucinogénmi. Patria k nim 
poruchy vnímania - ilúzie, zrakové pseudohalucinácie a halucinácie fareb
ných geometríckých útvarov, pseudohalucinácie , halucinácie akoby kresle
ných (cartoon-like) obrazov. Od klasických halucinogénov sa intoxikácia sal
vinorinom A odlišovala príznakmi poukazujúcimi na poruchu spracovania 
vestibulárnych a interoceptívnych podnetov - poruchy rovnováhy, poruchy 
taktilných a priestorových vnemov. Johnson a kol. (2010) zaznamenali aj 
údaje o opakovane sa vynárajúcich živých spomienkach na dávne, takmer 
zabudnuté zážitky, ktoré pokračovali živými predstavami, napr. návštevy 
miest, na ktoré sa spomienky viazali. Poruchami vnimania a mystickými zá
žitkami sa experimentálna intoxikácia salvinorinom A podobala na experí
mentálne intoxikácie inými antagonistami KOR, odlišovala sa však pomer
ne výraznými subjektívne príjemnými zážitkami a chýbaním dysforických 
príznakov. 
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Dynamika ovplyvnenia psychických funkcií zodpovedá výsledkom sledo
vania farmakokinetických vlastností salvinorinu A pomocou pozitrónovej 
emisnej tomografie. Pozorovaná distribúcia v mozgu s najvyššou koncen
tráciou drogy v cerebelle a vo vizuálnych kortikálnych oblastiach koreluje aj 
s časťou príznakov akútnej intoxikácie zistených vo vyššie uvedených štú
diách - s kinetickýmí a vizuálnymi poruchami vnímania (Hooker a kol., 
2008). 

Addy (2011) zisťoval dotazníkovým spôsobom aj zmeny psychických 
funkcií v nasledujúcich 24 hodinách po experimentálnej intoxikácii. Zistil, 
že prevládali pozitívne účinky: pozitívne zmeny vzťahov s príbuznými 
(22 %), pocit zlepšenia celkového psychického stavu (17 %), zvýšenie empa
tie (13 %) a náhľadu (13 %). O negatívnych následných účinkoch intoxikácie 
(cefalea, pocity neistoty, podráždenosť, afektívna labilita) referovali dvaja 
probandi (13 %). 

Najrozsiahlejší prieskum užívania a subjektívnych následných účinkov 
intoxikácie šalviou d. publikovali Baggott a kol. (2004). Použili 45-položkový 
dotazník (s možnými viacerými odpoveďami na každú z položiek) a pro
stredníctvom internetu získali hodnotiteľné údaje od 500 (z 520 kontaktova
ných) respondentov (takmer 93 % mužov, p. vek 23,4 r., rozpätie18 - 68 r.). 
Respondenti užili drogu - niekedy počas života - priemerne 13 ráz (1 - 250 
ráz), v posledných 30 dňoch v priemere 1,5 ráz. Najčastejšími spôsobmi 
užívania drogy boli fajčenie fortifikovaných sušených listov alebo extraktu 
(61,4 %) a fajčenie sušených listov (37,3 %). Najčastejšími motívmi užívania 
drogy boli: štúdíum stavu zmeneného vedomia (84 %), zvedavosť (76 %) a 
snaha získať duchovný/mystický zážitok (69,2 %). Najčastejšie subjektívne 
príjemné následné účinky uvádzame v tab. 1. 

Tabuľka 1. Najčastejšie udávané priaznivé následné účinky 
šalvie d. (Baggott a kol., 2004) 

Následné účinky Frekvencia 

Zlepšenie náhIadu 47 % 

Zlepšenie nálady 44,8 % 

Pokoj, uvornenie 42,2 % 

Pocity spojenia s vesmírom / prírodou 39,8 % 

"Podivné" myšlienky 36,4 % 

Derealizácia 32,4 % 

Pocity vznášania sa 32 % 
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U viac ako štvrtiny respondentov (25,8 %) t rvali následné príjemné poci
ty aspoň po jednom z užití viac ako 24 hodín, najčastejšie to bolo pocit 
lepšieho náhľadu. 

Addy (2011) sledoval aj zmeny psychického stavu v 8-týždňovom interva
le po experimentálnej intoxikácii a nezistil žiadne trvalé zmeny psychického 
stavu. 

O návykových vlastnostiach šalvie d. sa vie málo. Prevažne subjektívne 
príjemné bezprostredné a aj následné prejavy intoxikácie salvinorinom A 
však môžu motivovať jedincov k opakovanému užívaniu tejto drogy. Údaje 
o tendencii pokračovať v užívaní šalvie d. v publikovaných štúdiách sa dosť 
výrazne odlišujú. V jednom príeskume viac ako polovica respondentov 
uviedla, že šalviu d. užila len raz, alebo ju užívala krátkodobo. Tretine pro
bandov sa prejavy intoxikácie "nepáčili" a dalších 28,9 % probandov udalo, 
že stratili záujem o užívanie tejto drogy (Nyi a kol.. 2010). V súbore o kto
rom referovali Baggott a kol. (2004) naopak prevládali respondenti s ten
denciou pokračovať v užívaní drogy. Viac ako polovica respondentov 
(54,4 %) uviedla, že budú "určite" a dalších 26,2 % uviedlo, že budú "prav
depodobne" pokračovať v užívani šalvie d. 

Na možnosť vzniku závislosti od agonistov KOR poukazujú výsledky dáv
nejších animálnych experimentálnych štúdií. Ukázalo sa, že ak bol u zvierat 
s vytvorenou závislosťou od morfínu tento nahradený agonistami KOR, 
zvieratá pokračovali v užívaní týchto látok a abstinenčný syndróm sa obja
vil až po ich vysadení (Young a Khazan, 1983). Baggot a kol. (2004) zisťovali 
aj prejavy závislosti od sal vino rínu A Silné baženie po droge uviedlo 1,22 % 
respondentov, 0,6 % respondentov sa považovalo za závislých, ale len 0,4 % 
respondentov splnilo diagnostické kritéríá pre závislosť od psychoaktívnych 
látok. Ani jeden (z dvoch) respondentov, ktorí spÍňali krítériá pre závislosť 
neuviedol viac ako dva z príznakov abstinenčného syndrómu. Malý počet 
znakov potrebných na stanovenie diagnózy závislosti od salvinorinu A však 
nevylučuje pritomnosť tejto poruchy. Podľa údajov získaných v animálnych, 
závislosť od agonistov KOR je miernym typom závislosti s malým počtom 
príznakov a miernym abstinenčným syndrómom (Doty a kol. , 1989; Young 
a Khazan, 1983). 

Nežiaduce účinky a komplikácie užívania šalvie d . 

Podobne ako prí klasických halucinogénoch, aj pri užívaní šalvie sú 
možné atypické - abnormné intoxikácie. Baggott a kol. (2004) zistili výskyt 
niektorého z nežiaducich následných účinkov (pri aspoň jednom užití šalvie 
d. ) u takmer 19 % respondentov a u 0,6 % respondentov boli tieto príznaky 
také intenzívne, že museli kvôli nim vyhľadať pomoc odborníka, další re-
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spondenti uviedli, že sa museli poradiť s inými osobami. Aj následné nežia
duce účinky (NÚ) boli pomerne časté (tab. 2). 

Tabuľka 2. Najčastejšie udávané následné NÚ 
(Baggott a kol., 2004) 

Následné nežiaduce účinky Frekvencia 

Závraty 18,6 % 

Ospalosť 18,8 % 

Poruchy koordinácie 18,0 % 

Poruchy pozornosti 12,0 % 

Úzkosť 9,4 % 

Poruchy spánku 7,8 % 

Iritabilita 5,0 % 

Zhoršenie nálady 4,0 % 

Na stránkach propagujúcich užívanie šalvie d. sa často zdôrazňuje bez
pečnosť a chýbanie nepriaznivých zdravotných následkov. V experimentoch 
so zvieratami sa nezistili žiadne dlhodobé nepriaznivé účinky podávania 
salvinorinu, o nepriaznivých zdravotných následkoch tejto drogy u ľudí sú 
zatiaľ nedostatočné poznatky (Grundmann a kol. , 2007). Kalifornia je jed
ným zo štátov, v ktorom sa užívanie šalvie stalo populárnym skôr ako 
v iných krajinách. V systéme registrácie zdravotných následkov užitia drog 
a jedov sa do roku 2009 evidovalo 37 prípadov, v ktorých užitie tejto drogy
v 18 prípadoch bez súčasného užitia iných psychoaktívnych látok - viedlo 
k akútnym neurologickým, kardiovaskulárnym alebo gastrointestinálnym 
NÚ s potrebným odborným zásahom (Vohra a kol., 2009). 

Na možné depresogénne účinky salvinorinu A upozorňujú viaceré ani
málne štúdie, ktoré zaznamenali zmeny sekrécie dopamínu a zmeny plasti
city neurónov vo viacerých oblastiach mozgu vyvolané systematickou apli
káciou tejto drogy (Potter a kol., 2011). Tejeda a kol. (2010) upozorňujú na 
poruchy KOR systému, ktoré sú pravdepodobne súčasťou patogenetických 
mechanizmov poruchy kognitivnych funkcií pri depresívnych poruchách, bi
polárnej afektívnej poruche a schizofrénií a na možnosť vyvolania týchto ab
normít aplikáciou salvinorinu A a niektorých dalších agonistov KOR. 
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o prítomnosti úzkostných, depresívnych a dysforických príznakov po odz
není intoxikácie salvinorínom A referovalo 4 - 9,4 % užívateľov tejto drogy 
(Baggott a kol. , 2004). Nedá sa vylúčiť účasť užívania šalvie d. aj na vzniku 
dlhšie trvajúcich porúch nálady. 

O psychiatrických komplikáciách užívania šalvie d. existuje v súčasnosti 
len niekoľko kauzistických prác. Paulzen a Griinder, (2008) referovali 
o akútnej toxickej psychóze u užívateľa šalvie. Przekop a Lee (2009) publi
kovali (pravdepodobne) ako prví kazuistiku chronickej, farmakorezistentnej 
schizoformnej psychózy u mladého muža. Psychická porucha s paranoid
nými perzekučnými bludmi, tachypsychizmom a agitovanosťou vznikla krát
ko po užití šalvie d. Po začatí liečby risperidonom (v dávke 3 mg/d) došlo 
k ústupu psychotických príznakov. Keď bol risperidon pre parkinsonský 
syndróm vysadený, objavili sa znova pôvodné psychotické príznaky a aj in
trapsychické halucinácie. Nasledujúca liečba antipsychotikami neviedla 
v 4-mesačnom období k podstatnému zlepšeniu psychického stavu. 

Záver 

Šalvia divinorum je ďalšou z nových drog, ktorých konzum sa rýchlo šíri 
nielen Severnou, Strednou a Južnou Amerikou, ale aj Európou. Typickými 
užívateľmi sú mladí muži, návštevníci klubov a tanečných podujatí, uží
vajúci viaceré typy psychoaktívnych látok. Šalvia d. patrí medzi rekreačne 
užívané drogy, preferovaným spôsobom jej užívania je fajčenie. Salvinorín 
A, látka s halucinogénnymi účinkami je potentným selektívnym agonistom 
opioidných kappa receptorov. Ide o jediný známy prírodný halucinogén 
s primárnou afinitou k opioidnýrn receptorom. Podľa výsledkov animálnych 
aj klinických štúdií má salvinorín A návykové vlastnosti a jeho užívanie 
môže viesť aj k vzniku závislosti. V informačných zdrojoch propagujúcich 
užívanie šalvie d. sa uvádza jej bezpečnosť, ale neexistujú spoľahlivé údaje, 
ktoré by potvrdzovali tieto informácie. V súčasnosti pokračuje štúdium 
nežiaducich účinkov a komplikácií užívania tejto drogy. 
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