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HISTÓRIA NÁVYKOVÝCH DROG 

KOKAÍN -LIEČIVO A DROGA, CRACK LEN DROGA 

L. SÚKENÍK 

o dejinách kokaínovníka obyčajného - Erythroxylon coca LAMK - kokaínovníkovité 
- Erythroxylaceae - ako i o kokaíne sa už v našom časopise písalo (Súkeník, 1975). 

Na doplnenie tejto práce uvádzame niekolko zaujímavostí z histórie. Kokaín bol drogou 
umelcov-spisovateľov, básníkov, maliarov, hudobníkov, divadelníkov apod., ale aj členov 
niektorých spoločenských skupín. Po prvej svetovej vojne však vlna kokainizmu zachvátila 
západné velkomestá, prístavy a kokaín sa stal módnou drogou. Neskôr vlna upadla 
a v dnešnej dobe sa kokaín a jeho "derivát" crack opäť objavili na drogovej scéne (Wagner, 
1970). 

Kokaín je alkaloid, ktorý sa nachádza vo všetkých druhoch kokaínovníka ako báza. 
V medicíne a vo farmácií sa používajú jeho soli, napr. chlorid kokaínia - Cocainum 
chloratum, syn. Cocainum hydrochloricum, ale i du~ičnan, síran, víňan . U nás sa najčas
tejšie používal a predpisoval Cocainum chloratum. CsL 4 uvádza alkaloidy s koncovkou 
- inium, teda Cocainium chloratum. 

Soli kokaínu sa v tele rýchlo metabolizujú. Hlavný produkt metabolizácie je neúčinný 
a poznáme ho pod názvom benzoylekgonin a ekgoninmetylester (Katzung, 1991). 

Vlastnosti kokaínu uvádza ČsL 4 takto: kryštáliky bezfarebné, lesklé, alebo kryštalický 
prášok, biely, takmer bez zápachu, chuti horkastej, na jazyku vyvoláva krátkodobú necit
livosť. Je ľahko rozpustný vo vode aj v 95 % liehu, a mierne rozpustný v chloroforme. Bez 
lekárskeho predpisu sa nesmie vydať. Roztoky sa pripravujú v čase potreby, teda ex 
tempore. Zlúčenina musí obsahovať 98,5 % kokaínu. 

Laboratórna príprava kokaínu extrakciou listov kokaínovníkov je na vysokej odbornej 
úrovni a dosahuje sa až 80 % čistota. Samozrejme, konzumenti dostávajú drogu v nižšej 
koncentrácii, pohybuje sa v rozmedzí 15 - 75 %. Záleží to na čestnosti obchodníkov, 
priekupníkov (Pusher, Dealer). Priemerná koncentrácia je 20 - 25 %. Zvyčajne sú to 

. produkty rozpustné vo vode vo forme kryštálíkov - flakes, amorfného prášku, zriedkavejšie 
vo forme granulátu, jemných guľôčok, zrniek (rocks) . Ich vodný roztok reaguje kyslo, na 
jazyku a na podnebí pôsobia zneeitlivujúco Gazykový test a test podnebia)(Neuninger, 
1990). Medziproduktom pri tejto výrobe je kokaínová pasta alebo Cocainium sulfuricum 
(Katzung, 1991). ' 

Obsah kokaínu v listoch rastlinnej drogy je 0,5 - 1,5 %, kokaínová pasta obsahuje 40 
- 90 % síranu kokaínu, kokaín obsahuje 80 - 98 % čistej zlúčeniny, báza získaná z chloridu 
kokaínu obsahuje viac ako 80 % čistej látky (Katzung, 1991). 

Ako znečisteniny, primiešaniny sa podľa ČsL 4 uvádzajú: kyslo alebo zásadito reagu
júce látky, cudzie, ľahko zuhoľnatené látky, einnamoylkokaín a iné redukujúce látky, 
izoatropoy lkokaín. 
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V laboratórne vyrobenom prípravku sú prítomné najmä tieto látky: zvyšky chemikálií, 
ktoré sa použili prí príprave či výrobe: hydrouhličitan a uhličitan sodný, uhličitan vápenatý, 
chlorid sodný, síran sodný, ale aj zvyšky solí mangánu, ktorý sa vo forme manganistanu 
draselného používa na "úpravu" konečného produktu. Ako aktívne Streckmittel- adulte
rants - sa používajú syntetické lokálne anestetiká, ale aj kofeín, chinín, amfetamín, ba aj 
heroín. Ako inaktívne látky - diluents - cukry, najmä laktóza, glukóza, manóza, pšeničný 
a ryžový škrob. Tieto látky sú indiferentné (Katzung, 1991). 

Malý slovník drog 

Drogy majú medzi narkomanmi zvláštne mená. Uvádzajú sa v anglickom origináli, pre
tože slovenčina ani čeština nemajú zodpovedajúce výrazy. Len zriedka sú uvedené nemec
ké názvy (Katzung, 1991). 

Listy kokaínovnika: coca. Obyvateľstvo krajín pestujúcich tieto rastliny spQtrebuje 
prakticky samo 80 - 90 % úrody žuvaním. Tento jav sa označuje ako kokaizmus. Zuvanie 
listov je dávnym zvykom. Využíva sa stimulujúci účinok kokaínu pri nadmernej námahe, 
pri únave, ale aj ako látky, ktorá potláča pocit hladu a túžby po jedle. 

Kokaínová pasta - basic paste, basuco, bazuco, pasta, toco, "sulfátová báza" (označenie 
kokaínovej pasty v žargóne narkomanov); pistilo je zmes kokaínovej pasty s tabakom alebo 
s marihuanou. 

Chlorid kokaínu bernice, bernies, C, Cecil, cholly, coke, champagner, corine, girl 
goldhapp~dus,kokayen,koks,sneh. 

Kokaínová báza - cocain, base, bazooka, cocam, crack, freebase, zmesi: frisco speed
ball (kokaín - heroín - LSD) (Katzung, 1991). 

Aplikácia kokaínových preparátov 

Kokaínová pasta sa primieša do tabaku alebo do marihuany (zigarillos, pitillo). Tento 
zvykjc rozšírený v Strednej a Južnej Amerike, teda v krajinách, ktoré pestujú kokaínovniky. 

Kokaínová báza - basing, freebasing 

Inhaláciou - fajčením - sa do tabaku pridá táto báza. Inokedy sa báza kokaínu zahrieva 
v špeciálnych sklenených fajkách a vdychuje sa. Do cracku sa pridáva PCP alebo marihu
ana (sherman, space basing) (Katzung, 1991). 

Chlorid kokaínu - Cocainum chloratum sa aplikuje prevažne šnupaním, vdychovaním 
jemného prášku pomocou rúrky z papiera (poukážka na peniaze), alebo rúrkou používanou 
na pitie ovocných štiav. Inokedy sa kryštál kokaínu vloží do cigarety alebo do fajky 
(Wagner, 1970). Perorálne užitie substancie rozpustenej vo vode, v alkohole, vo víne alebo 
v pive, ale i vo forme cukrikov (Wagner, 1970). Intravenózne podanie uprednostňujú najmä 
skúsení a starší narkomani. Menej rozširené je podávanie intramuskulárne, ale i subkután
ne (Wagner, 1970). V domoch lásky je rozšírené vtieranie roztoku kokaínu do sliznice 
pohlavných ústrojov, do prsných bradaviek žien, ale aj do konečníka (ball, balling). 

Najnovší spôsob sa označuje ako stereo-Schuss alebo stereo-Spritzen. Do oboch ramien 
súčasne sa vstreknú dávky dvoch rozdielnych drog, napríklad kokaínu a heroínu. Tento 
spôsob, respektíve kombinácia bola zistená už aj v Rakúsku (Neunínger, 1990). Pod 
označením stereo-coctail je zmes kokaínu, hydromorfínu a metylfenidátu. Zmes kokaínu 
a metamfetaminu sa označuje ako zoom. Tieto zmesi sú určené na i.V. podanie. 

Na drogovej scéne, najmä v Amerike, sa objavujú stále nové a novšie kombínácie dvoch 
či viacerých drog. Tieto zmesi majú zvýšiť účínok, jeho prolongáciu, ale aj odklon od i.V. 
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podávania, pretože strach pred AIDS zachvátil i narkomanov, ktorí si podávali dávky 
heroínu nesterilnými striekačkami, ihlami, alebo si ho pichali skupinovo, a preto sa začala 
akcia Preč od striekačky. 

Objavujú sa kombinácie drog, ktoré možno fajčiť. Tým sa vylučuje riziko infekcie HIV, 
účinok sa zrýchľuje a začína sa prakticky po niekol'kých sekundách po vdychu. 

Takouto známou zmesou je - označovaná ako crank - crack a heroín. Možno ju fajčiť. 
Používanie heroínu v posledných rokoch klesalo a teraz sa opäť začína jeho renesancia . 
Spomenutá zmes je veľmi obľúbená a vyhľadávaná najmä mladými narkomanmi v USA, 
predovšetkým v New Yorku. Eufória sa skvalitňuje a čas účinku sa predlžuje. Podľa mienky 
odbomikov je táto zmes veľmi nebezpečná - prináša intenzívny pocit šťastia , ktorý 
spôsobuje kokaín; heroín má vysoký potenciál psychického omámenia a ich spojcním sa 
riziko zvyšuje (Neuninger, 1990). 

Táto zmes pripomína brompton-coctail. Bola podávaná per os v Brompton Chest 
Hospital v Londýne chorým na rakovinu proti bolestiam i na udržanic vitality. Predpis tejto 
zmesi bol: Hastus E 

Morphini chlorati 15 mg 
Cocaini chlorati 10 mg 
Ethanoli 90 % 2 ml 
Sirupi 4 ml 
Aquae chloroform. ad 15 ml 

Samozrejme, boli aj iné kombinácie: s derivátmi fenotiazínu (ako antiemetiká), inoke
dy bol morfín nahradený heroínom. Dnes sa táto zmes považuje za obsolentnú (Neunínger, 
1990). 

Dávkovanie kokaínu 

ČsL 4 uvádza: maximálna jednotlivá dávka pre anestéziu O, l g, denná 0,2 g 
terapeutické dávky 0,05 g, denná O, l g 

Dávky narkomanov pri zneužívaní kokaínu sú rozdielne a podľa Katzunga (1991) sa 
udávajú: 5 - 20 mg intravenózne, 200 mg per os, 100 mg šnupaníe 
samozrejme, toto sú jednotlivé dávky. A ako si odmeriavajú kokainísti svoje dávky? 
American Dream (za plný ženský necht) 50 mg, "lyžička" 50 - 100 mg, ONE-WAY-Ticket 
50 mg, Cadillac - l unca asi 28 g (Katzung, 1991). 

Prepočet dávok: 

10 mg Cocainum basicumje 11,2 mg Cocainum chloratum 
10 mg Cocainum chloratum je 8,93 mg Cocainum basicum 
LD pre 70 kg muža sa udáva 800 mg i.V. 1200 mg per os. 

Crack je nebezpečná droga 

Slovo crack sa objavilo pred níekol'kými rokmi najskôr na západnom pobreží USA 
a neskôr i v ostatných štátoch. Týmto výrazom sa označovala nová omamná látka, ktorá 
sa po niekol'kých rokoch dostala i do Európy (Neunínger, 1987). 

Príprava je pomerne jednoduchá. Roztok Cocainum chloratum sa zalkalizuje, po 
zohriatí vypadnú z roztoku kryštáliky alebo amorfný prášok Cocainum basicum-crack 
(freebase, freebasing) . Pôvodná metóda používala najskôr na prípravu cracku éter. Ten je 
však veTmi nebezpečný - riziko výbuchu, požiaru (l ,7 - 48 % zmes éteru so vzduchom je 
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výbušná) pri oddestilovaní éteru. Crack pripravený s éterom bol hrubozrnný (Neuninger, 
1987). 

Crack - niekedy nazývaný i roll - sa môže fajčiť s tabakom, marihuanou, alebo vo 
vodnej fajke. Pri fajčení sa účinná látka veľmi rýchlo dostáva z pľúc do mozgu a účinok je 
takmer okamžitý. Termické straty účinnej látky cracku v porovnaní s kokaínom sú pomerne 
malé. 

Zážitky s crackom sa prežívajú v obchodoch, bytoch či v Crack Houses alebo Base 
Houses, kde majú narkomani pomerne pokoj. Konzument zažije prudké a vermi silné 
opojenie (rush i high pocitom a eufóriou, ktorá trvá 2 - 20 minút). Eufória môže rýchlo 
prejsť do stavu vzrušenia, bezradnosti, ba až do depresie. Rýchla zmena vyvoláva neutíši
teľnú túžbu po novej dávke. Pri omámení crackom je riziko násilností, surovosti a útoku. 
Narkoman nevie a nemôže kontrolovať dávku. Crack prináša viacero problémov ako 
šnupanie kokaínu. Závislosť sa vyvíja veľmi rýchlo. 

Kokaín -liek a droga 

Farmakologický účinok kokaínu uvádzame len heslovite (Wagner, 1970; Wenke, 1977; 
Schmidbauer, 1971; Neuninger, 1987; Janík, 1990; Beubler, 1991). Jeho účinok najednot
livé orgány ľudského tela sú všeobecne známe. 

Stimulans centrálneho nervového systému prejavuje sa najmä v eufórii, ktorú cha
rakterizujú: subjektívny pocit zvýšenia nielen duševných schopností, ale i telesnej sily, 
výkonnosti, pocit bystrosti, preceňovanie vlastných schopností, pocit šťastia, spokojnosti, 
povznesená nálada, nával rečí až sklon k táraniu, nekritickosť, potlačenie potreby spánku, 
jedla či nápojov, zníženie únavy, výrazná sexuálna stimulácia, pri zvýšenej dávke dráždi
vosť, afektívna labilita. 

Účinok na niektoré orgány. Srdce: zrýchlenie činnosti , i malé dávky môžu spôsobiť 
poruchy srdcového rytmu až zastavenie srdca, zmeny v EKG; prúca: pri inhalácii sa 
poškodzujú bunky dýchacieho ústrojenstva, dochádza k ťažkostiam dýchania, vzniká 
emfyzém, ktorý pre predávkovaníe zapríčiní respiračný blok a tým i smrť; žily: miesta 
vpichov sú ohraničené podliatinami, na koži sú vredy, abscesy, ktoré zodpovedajú priebehu 
žíl, do ktorých sa pichajú dávky drogy; pečeň: klesá produkcia najdôležitejších enzýmov, 
zvyšuje sa možnosť infekcie, vysoké riziko hepatitídy, ale i AIDS pri používaní nesterilného 
náčinia; oko: anemizácia spojiviek, mydriáza, šošovka sa splošťuje a tým sa zlepšuje 
videnie na diaľku, anestézia spojiviek; slizníce: anestický účinok na sliznice oka, nosa, pri 
dlhodobom užívaní vdychovaním - šnupaním poškodenie až peďorácia nosnej priehradky, 
čo je spôsobené stálou vazokonstrikciou, dochádza k znetvoreniu zadnej steny nosa, tzv. 
kokaínový nos; telo: telesná schátralosť, telesná a sociálna zanedbanosť, horúčkovité lesklé 
oči, poruchy trávenia, nechutenstvo, nutkanie na vracanie, vracanie. 

Po odoznení eufórie, po "lete k drogovým výšinám" dochádza k zlomu, dochádza štá
dium depresie, ktorej príznaky sú: túžba po novej dávke drogy, možnosť jej zaobstarania, 
narkomanje mrzutý, nejaví o nič záujem, droga sa stala preňho trvalým cierom, pesimistic
ké správanie, pocit viny, zvýšený sklon k suicídiu s nebezpečenstvom rýchleho prevedenia. 

Prvú dávku často ,sprevádzajú hlboké stavy napätia, ktoré sa často dostavia i u navyk
nutého narkomana. Uzkosť, napätie sú "anonymné", neobjektívne. Narkoman ich skúša 
konkretizovať. Z tejto potreby vyrastie ilúzia a halucinácie. Pri prvej dávke vznikajú 
nepríjemné účinky. Preto je potrebná rada známeho, skúseného narkomana. Až po dlhšom 
"cvičení" sa stav omámenia považuje za pôžitok a vtedy už je všeobecne vyvinutý návyk 
či závislosť. 

Omámeníe, opojeníe je spojené s vidinami, preludmi, halucináciami, ktoré môžu byť: 
vizuálne-zrakové, sluchové, čuchové a taktilné (dotykové, hmatové). 
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Narkoman vidí rôzne zvieratá, ktoré útočia naňho, alebo samé útočia na seba, vzájomne 
sa ničia, zabíjajú. Inokedy zasa vidí rozprávkové bytosti, víly, rusalky, čarodejnice , bosor
ky. Taktilné halucinácie sú sprevádzané obyčajne neznesiteľným svrbením, rnravenčením 
kože, ako by mu po koži liezol rôzny nepríjemný hmyz - kokaínový chrobák, alebo ho 
pichali kryštáliky kokaínu a narkoman sa snaží prepichnúť ihlou dotieravý hmyz (Vólksen, 
1970). 

Pri sluchových halucináciách prichádza slovo, hudba, rôzne prijemné, ale i nepríjemné 
zvuky z diaľok vesmíru. Vyskytujú sa i čuchové halucinácie .. . 

Tieto halucinačné klamy prostredia, ktoré sprevádza silný motorický nepokoj , môžu 
stúpať až k delirantným stavom, pričom agresivita voči okoliu a osobám môže byť 
nebezpečná (Vólksen, 1980). 

LITERA1ÚRA 

Beubler, E.: Wirkungen, Anwendugen und Missbrauchpotential von Opiaten und Cocain, Osterrei
chische Apotheker-Zeitung, 45 , 1991 l, s. 8 - 9 

Janík, A. - Dušek, K : Drogy a společnost. Avicenum, Praha, 1990, s. 93 -95 
Kat=ung, W: lnformationen in Ubersichten (v) Abhängigkeit vom Cocain-Typ -Ieitdroge Cocain. 

Med AktuelI , 17, 1991 , Heft 8, s. 400 - 403 
Neuninger, H: Neue Sterne am Drogenhimmel. Qsterreich . Apotheker-Zcitung, 41 , 1987, 5, s. 92 
Neuninger, H: Neue Sterne am Drogenhimmel. Osterreichische Apotheker-Zcitung, 44, 1990, 12, 

s. 230 -23 1 
Schmidbauer, W -Scheidt, 1.: Handbuch der Rauschdrogen. Nymphenburger, 197 1, Miinchen, 73 s. 
Súkeník, L.: Kokaín, Protialkohol Obz, 10, 1975, 2, s. 63 -66 
JIO lksen, W: Rauschdrogen. Informationsdienst fur Gesundheitserziehung in Niedersaehen,Nr. 36, 

Dezember 1970, s. 36 
Wagner, H : Rauschgift -Drogen. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg New York, 1970, s. 35-40 
Wenke, M. - Hynie, S. - Mrá::, M. : Farrnakologie, Avicenum, Praha, 1977, s. 250 - 251 
ČSL 4, svazek II. Avicenum, Praha, 1987, Cocainium chloratum, s. 216 

Do redakcie prišlo dňa: 22. 5. 1992 
Adresa autora: RNDr. PhMr. L. Súkeník, Kuzmányho 1582,955 O l Topolčany 

SPRÁVY 

VII. CELOSLOVENSKÝ ZJAZD SOCIOTERAPEUTICKÝCH 
KLUBOV ABSTINUJÚCICH, STARÁ LUBOVŇA, 10. -12. 9. 1992 

" Odnášam si veľa tepla, milosti a energie na to, aby som mohol ísť ďalej na svojej ceste." 

Dvanásť rokov trvá tradícia socioterapeutic
kých zjazdov na Slovensku: Brezová pod Brad
lom, Humenné, Brezno, Nitra, 1Určianske Tep
lice, Nové zámky a posledný v Starej Ľubovni . 
Konal sa v dňoch 10. -12. 9. 1992 v Ľubovnian
skych KúpeToch, v príjemných priestoroch zota-

MIRO-alkoholik 

vovne Ľubovňa, v kraji tak trochu " ruileko", no 
v kraji krásnej prírody, krásnych ľudí , ktorí všet
kým účastníkom pripravili nezabudnuteľné zá
žitky. 

Zjazd otvoril predseda klubu v Starej Ľu
bovni Ján Akimjak, ktorý privítal hostí zo Slo-
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