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 Závislost na amfetaminech, a v našich podmínkách především na 

metamfetaminu, je velmi rozšířená a komplikuje život řadě lidí. Cílem této práce 

je shrnout problematiku závislosti na amfetaminech a přiblížit možné způsoby 

terapie této závislosti. Na konci práce je upozorněno na novou hrozbu 

drogového trhu, nové syntetické látky, kterými jsou často také deriváty 

amfetaminů. Těchto látek je velké množství, ale o jejich účincích a toxikologii je 

dostupné jen minimum informací. Je zřejmé, že i v budoucnosti bude závislost 

na amfetaminech velkým společenským problémem. 
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Addiction to amphetamins, in our country mostly to methamphetamin, is 

really widespread and it complicates life to many people. The main aim of this 

diploma thesis is to summarize problems of addiction to amphetamins and to 

give an idea about possible ways of therapy of this addiction. At the end of this 

work is pointed out the new danger at the drug trade. This danger is mainly 

represented by new synthetic drugs which are frequently derivatives of 

amphetamins. There are many of substances of this kind but there are minimum 

information about their effects and toxicology. It is obvious that dependence on 

amphetamins still remains a big problem in society in the future. 
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Cíl práce 

 

Amfetaminy, které zahrnují amfetamin, metamfetamin a další od nich 

odvozené látky, se řadí mezi syntetické budivé drogy. 

Metamfetamin je v mnoha zemích považován za druhou nejužívanější 

nelegální látku po konopných drogách a je pravděpodobně nejrozšířenějším 

syntetickým stimulanciem na světě. 

Tato práce je proto v prvé řadě zaměřena na tuto stimulační látku a jejím 

cílem bylo shrnutí problematiky závislosti na amfetaminových stimulanciích a 

možností její terapie. 
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2. Úvod 
 

2.1. Závislost 

Pojem závislosti je v jednotlivých publikacích charakterizován různě. 

Všeobecně je závislost chápána jako nekontrolované nutkání opakovat své 

chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. Lüllmann et al. (2004) 

rozlišují závislost od nutkavého zneužívání. Závislostí rozumí stav, kdy je 

přítomna touha po užití určité látky za účelem dosažení uspokojení. Nenaplnění 

touhy, tedy neužití dané látky, vyvolá pocity dysforie, ale není provázeno 

somatickými abstinenčními příznaky. Na rozdíl od závislosti je stav nutkavého 

zneužívaní vyvolán látkami, které výrazně ovlivňují psychiku člověka a po jejich 

užití se vyvíjí nepřemožitelná touha až nutkání po dalším používání. Přerušení 

podávání takových látek vyvolá obvykle silné abstinenční příznaky, většinou 

provázené nepříjemnými somatickými reakcemi. Synonymem pro nutkavé 

zneužívání bývá také chorobná žádostivost nebo toxikománie. 

2.2. Modely závislosti 
 

V publikacích zabývajících se závislostmi komplexně s mezioborovým 

přístupem je prezentováno několik modelů závislostí.  Například Kamil Kalina 

(2003a) popisuje modely lišící se přístupem ke vzniku a rozvoji závislosti. 

2.2.1. Biomedicínský model 

Tento pohled byl dominantní v době, kdy se na závislost pohlíželo 

výhradně jako na odborný problém, kterým se zabývali lékaři zaměření na 

duševní a nervové poruchy. Drogové závislosti byly brány jako chronické, 

obtížně léčitelné nemoci s častými recidivami. Mezi léčebné metody patřila 

především ústavní léčba, detoxikace a léčba prací. Tento model pohled na 

drogovou problematiku poněkud zužuje, přesto byl ve své době velice 

významný. 
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2.2.2. Bio-psycho-sociální model 

Tento model v dnešní době překrývá model biomedicínský. Jedná se o 

jeho rozšíření o pohled zaměřený na psychické funkce jedince, mezilidské 

vztahy, jejich vývoj a vzájemné ovlivňování. Bere v úvahu podmíněnost vzniku 

závislosti dalšími faktory, jako jsou například dispozice a spouštěče. Dispozice 

mohou být genetické, biologické, případně i psychologické, získané v raném 

dětství výchovou a poměry v rodině. Spouštěčem rozvoje závislosti může být 

složitá životní situace, výskyt jedince v rizikovém prostředí, snadný přístup 

k návykové látce. 

2.3. Stádia užívání drog vedoucí k závislosti 

Lze rozlišit několik vývojových stupňů užívání návykových či 

psychotropních látek. (Zábranský T., 2003) 

2.3.1. Experimentální užívání 

Prvním stupněm je experimentální užití drogy. Nejčastěji se s ním 

setkáváme mezi mládeží ve věku přibližně od 13 do 20 let. Důvodem je 

většinou zvědavost, experimentátor sám drogy nevyhledává, pouze zkouší, co 

mu kdo nabídne. Ve většině případů jde o konopné drogy. Dochází k poznání 

euforických zážitků, ale nedochází k poškození zdraví. Jde o výjimečné užití 

drogy s frekvencí nižší než pětkrát za život.  

2.3.2. Rekreační užívání 

Dalším stupněm užívání drog je rekreační užívání. Jde o častější užití za 

účelem odreagování se. Nejčastěji se s ním setkáváme na večírcích a 

společenských akcích. Jedinec nebere drogy sám doma, ale jen při určitých 

společenských příležitostech. Drogu nevyhledává a nekupuje, ale nebrání se 

jejímu užití při styku s ní.  
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2.3.3. Příležitostné užívání 

Dalším stupněm je příležitostné užívání. Jedinec drogu vyhledává a 

kupuje při určitých příležitostech. Většinou jde o krizové situace a drogou se 

jedinec snaží situaci zvládnout, získat odvahu, vyrovnat se s nepříjemnou 

skutečností. Také se začíná sdružovat s ostatními uživateli, vytváří si nový 

okruh známých se společným zájmem o drogu. Tento stupeň užívání je již 

rizikový pro rozvoj závislosti. Jedinec si užitím drogy v krizové situaci pomáhá 

jen pocitově, k řešení situace však většinou nedochází, naopak může dojít ke 

vzniku nového či k zhoršení stávajícího problému, jedinec novou situaci opět 

řeší drogami a stupňuje se četnost užití. Již se jedná o určitý zvyk v užívání 

drogy.  

2.3.4. Intenzivní užívání 

Při častém užívání, kdy jedinec již postupně ztrácí kontrolu nad drogou, 

se mluví o intenzivním užívání. Tento stupeň užívání již lze označit za návyk. 

Obvykle vyplyne z příležitostného užívání, kdy jedinec drogu užívá častěji a 

častěji, až se dostane ke každodennímu užití drogy. Stále je však přesvědčen, 

že má použití drogy pod kontrolou a nepotřebuje pomoc. Se zvyšující se 

spotřebou drogy přichází nutnost získání finančních prostředků. Jedince často 

přestává zajímat okolí, nedbá o svůj zevnějšek, často se snižuje jeho pracovní 

výkonnost, což může mít i za následek ztrátu pracovního místa. Často může 

dojít i k zadlužení jedince, aby získal finanční prostředky na drogy. 

2.3.5. Nucené závislostní užívání 

Jde o poslední stupeň užívání drog. Jedinec již není schopen vydržet bez 

drogy, užívá ji denně, někdy i vícekrát za den. Již mluvíme o stádiu závislosti na 

droze, jedinec je schopen udělat prakticky cokoliv, aby získal další dávku. Lže, 

krade, půjčuje si peníze, které pak nevrací. Má velké finanční, duševní a často i 

zdravotní problémy. Není však schopen se ze závislosti vymanit bez cizí 

pomoci. 
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2.4. Charakteristické rysy závislosti na stimulačních látkách 

Stimulační látky zvyšují mimo jiné vyplavení dopaminu a tím navozují 

pocity euforie, vzrušení a bdělosti, tedy pocity, které jsou pro uživatele 

příjemné. Zabraňují také zpětnému vychytávání dopaminu, takže po určité době 

dojde k vyčerpání pozitivního efektu a ke zvratu v opačné pocity. Uživatel pak 

touží po další dávce, která by mu opět navodila příjemný stav. Toužení po další 

stimulaci je označováno termínem „craving“, v české literatuře se často 

setkáváme i s pojmem „bažení po droze“. (Kudrle S., 2003a) 

Při dlouhodobém užívání může dojít k rozvoji depresivních stavů, které 

jsou důsledkem dlouhodobé dopaminové nerovnováhy. 

Odvykací stav po budivých aminech se zpravidla projevuje letargií, 

únavou, nepříjemnými sny, zvýšenou chutí k jídlu, poruchami spánku. Zvýšená 

chuť k jídlu a dlouhý spánek jsou většinou důsledkem dlouhodobého užívání 

drogy, kdy organismus pracuje takzvaně „na dluh“. 
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3. Historie amfetaminů 

Jako první z budivých aminů byl syntetizován amfetamin a to již na konci 

19. století. V roce 1887 jej syntetizoval chemik L. Edeleanu. Přes poměrně 

časnou syntézu této látky trvalo ještě více než dvacet let, než byly popsány 

účinky amfetaminu. Teprve v roce 1910 zjistili britští fyziologové Barger a Dale, 

že amfetamin má podobné účinky na organismus jako adrenalin. 

Pravděpodobně první terapeutické využití našel amfetamin při léčbě 

Encephalitis lethargica. Toto onemocnění je známé spíše pod názvem „spavá 

nemoc“. Je to zvláštní typ encefalitidy přenášené mouchou tse-tse, který se 

projevuje nadměrnou únavností a spavostí pacienta. (Kudrle S., 2003b) 

Ve třicátých letech byly prováděny výzkumy zabývající se stimulačními 

účinky amfetaminu a jeho vlivem na změny výkonnosti. První zmínky o zneužití 

jsou z roku 1937, kdy amfetamin zkoušeli minesotští studenti, aby zlepšili 

studijní výsledky, zbavili se pocitu únavy a vydrželi se déle učit. V dalších letech 

se v nelékařském použití amfetamin objevoval ve vytrvalostních sportech jako 

doping pro zlepšení výkonnosti sportovců a za druhé světové války byl často 

podáván vojákům. (Kudrle S., 2003b) Na zlepšení výkonnosti se 

pravděpodobně podílí fakt, že za normálních okolností při dlouhodobé námaze 

nastane psychický útlum a zpomalení činnosti dříve, než organismus zcela 

vyčerpá veškeré energetické zásoby. Je tomu tak hlavně proto, aby byl 

schopen následné regenerace. Po požití stimulantů tento psychický blok mizí a 

prodlouží se doba plné výkonnosti. Zvýší se tím výdrž na úkor úplného 

vyčerpání organismu. 

Druhý, v ČR mnohem častěji zneužívaný budivý amin, je metamfetamin. 

Ten byl poprvé syntetizován v Japonsku v roce 1919. (Centrum adiktologie, 

2010) O syntézu se zasloužil chemik Akira Ogata. V roce 1920 byl patentován 

jako lék pod obchodním názvem „Methedrine“ a na trh ho uvedla společnost 

Burroughs Wellcome. Prekurzorem pro syntézu metamfetaminu byl efedrin, 

který byl izolován z rostliny Ephedra vulgaris několik let před první syntézou 

metamfetaminu. (Centrum adiktologie, 2010) Tato rostlina byla používaná již 

v čínské tradiční medicíně jako lék na astma a další respirační potíže. Zmínky o 
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jejím použití jsou již z prvního století našeho letopočtu, některé prameny však 

uvádí použití již před pěti tisíci lety. (Kudrle S., 2003b) 

 

Obr.1.   Ephedra vulgaris (Google obrázky, 2011) 

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století došlo k růstu lékařského 

využití jak amfetaminu, tak i metamfetaminu. Jejich indikace byly shodné, 

záleželo spíše na tom, který budivý amin je zrovna na daném trhu dostupný.  

Byly předepisovány na deprese a poruchy nálad, poruchu pozornosti, závislost 

na alkoholu nebo kokainu, obezitu i anorexii. (Centrum adiktologie, 2010) 

V roce 1938 uvedla berlínská společnost Temmler na trh lék pod názvem 

„Pervitin“. Šlo o metamfetamin a během druhé světové války byl podáván 

německým vojákům pro zlepšení výkonnosti a koncentrace. Velmi rozšířený byl 

hlavně mezi válečnými piloty. V Japonsku byl metamfetamin rozdáván vojákům 

a hlavně pilotům od roku 1942 pod názvem „Philopon“. I americkým armádním 

zaměstnancům se za druhé světové války distribuovaly miliony 

metamfetaminových tablet. Ostatní spojenecké armády využívaly spíše 

amfetamin než metamfetamin. (Centrum adiktologie, 2010) 

Po skončení druhé světové války byly prodávány armádní přebytky 

stimulantů civilnímu obyvatelstvu. Proto je tedy i dnešní rozšíření amfetaminu a 

metamfetaminu závislé na tom, jakou látku daná armáda používala. V Evropě, 

především ve Švédsku a Velké Británii, byl upřednostňován amfetamin, ve 

Spojených státech a Kanadě byly dostupné obě látky a v Asii, (hlavně 

v Japonsku) byl mnohem více rozšířen metamfetamin než amfetamin. 

V padesátých letech se začalo omezovat lékařské využívání obou těchto 

látek. S dlouhodobým užíváním se začaly objevovat depresivní poruchy, 
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hypertenze, závislost a další potíže. Omezení lékařského využití a tím i 

dostupnosti těchto stimulantů vedlo k rozšíření amfetaminu a metamfetaminu 

na nelegální trh. Tvořily se organizované skupiny, které amfetaminy buď 

vyráběly samy, nebo je dovážely z ostatních zemí.  

V sedmdesátých letech byl v Československu objeven jednoduchý návod 

na přípravu metamfetaminu. Ten se rychle rozšířil na nelegálním trhu pod 

názvem původního německého léku „Pervitin“. Obvykle byl vyráběn malými 

skupinami, které většinou drogu samy užívaly. Část produkce tedy 

spotřebovaly, část prodaly, aby získaly finance na nákup surovin pro další 

výrobu. V České republice byly prekurzory pro výrobu metamfetaminu snadno 

dostupné. Dlouhou dobu byly léky s pseudoefedrinem volně prodejné bez 

jakékoliv regulace. Ani dnešní výdej léčivého přípravku s omezením příliš 

nesnížil produkci pervitinu v Čechách. Organizované skupiny dováží léky 

s pseudoefedrinem ze zahraničí, převážně z Polska a Německa. 
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4. Farmakologie budivých aminů 

 Z chemického hlediska jsou budivé aminy deriváty fenylisopropylaminu, 

které se výrazně podobají adrenergikům. Jejich účinek není jen 

psychostimulační, ale také působí anorekticky, centrálně stimulačně a částečně 

sympatomimeticky. Nevýhodou je, že na ně snadno vzniká závislost, a proto se 

terapeuticky nevyužívají. Typickými zástupci jsou amfetamin a metamfetamin. 

(Hartl J., Palát K., Doležal M., Miletín M., Opletalová V., 2001) 

      

Obr. 2. Chemická struktura amfetaminu a metamfetaminu  

Zdroj: Jana Mandíková, seminář psychostimulancia 

4.1. Farmakokinetika 

4.1.1. Absorpce 

 Rychlost absorpce je závislá na způsobu podání a charakteru molekuly. 

Amfetamin se používá nejčastěji ve formě sulfátové soli. Metamfetamin se 

oproti tomu připravuje jako hydrochlorid. Původně legálně vyráběné amfetaminy 

měly podobu tablet. Tablety bylo snadné distribuovat i vojákům na frontu a pro 

ně bylo použití tablet nejjednodušší. Čistý metamfetamin má podobu bílého 

mikrokrystalického prášku, bez zápachu, s nahořklou chutí. Avšak 

metamfetamin, který je dostupný na černém trhu, může být zbarven do žluta 

nebo fialova, podle reziduí látek použitých při domácí výrobě. (Minařík J., 2003) 

 Amfetaminy je možné užívat perorálně. Dochází tak k absorpci přes 

sliznici gastrointestinálního traktu. Jde o bazická léčiva, která se vstřebávají 

převážně z tenkého střeva. Účinek po perorálním užití nastupuje do jedné 

hodiny po aplikaci. Dále je možné amfetaminy šňupat, látka se tak dostává do 

krevního oběhu přes sliznici nosní dutiny. Efekt se pak projeví rychleji než po 
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perorálním podání, přibližně po pěti až deseti minutách. Někteří uživatelé 

aplikují amfetaminy injekčně přímo do krevního oběhu. Účinek nastupuje 

prakticky okamžitě po aplikaci a je silnější než při ostatních způsobech podání. 

Injekční podání má vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti a nese s sebou 

další zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog. Uživatelé se mohou 

nakazit virovými onemocněními přenášenými krevní cestou jako je HIV nebo 

hepatitida typu C. (Minařík J, 2003; Centrum adiktologie, 2010) 

 Hydrochlorid metamfetaminu je při zahřátí dostatečně prchavý a díky 

tomu je možné jej i kouřit. (Centrum adiktologie, 2010) Do mozku se tak 

dostává velmi rychle. Riziko vzniku závislosti je u tohoto způsobu podání opět 

vyšší, než například u perorální aplikace nebo šňupání. Také se připojují další 

zdravotní rizika spojená s kouřením, například dýchací obtíže nebo poškození 

plic. 

 Běžné dávky se pohybují od 50 do 250 mg. Denní dávky jsou pak vyšší 

než 1 g, mohou dosáhnout až 2 g. (Lüllmann, H. et al. 2004) Na metamfetamin 

se vyvíjí u pravidelných uživatelů rychle tolerance, což vede k postupnému 

nárůstu dávek. Pro srovnání: když byl metamfetamin indikován k léčbě, nejvyšší 

terapeutické dávky byly až 3x nižší než již zmíněných 50 mg. (Minařík J., 2003) 

Již po podání 3 až 9 mg amfetaminů u unavených osob mizí pocity únavy a 

může se objevit euforie. 

4.1.2. Distribuce 

 Distribuce metamfetaminu do jednotlivých orgánů závisí na prokrvení 

orgánů, pH a zastoupení receptorů pro monoaminy, které často metamfetamin 

vychytávají. Metamfetamin je dostatečně lipofilní, aby mohl proniknout do 

jednotlivých tkání i přes hematoencefalickou bariéru. Dle studie publikované 

v roce 2010 ve Spojených Státech Amerických (Volkov ND. et al., 2010) bylo 

prokázáno, že se vychytávání metamfetaminu jednotlivými orgány výrazně liší, 

což má pak za následek vyšší riziko poškození těch orgánů, ve kterých se 

metamfetamin kumuluje. Kumulace metamfetaminu byla v této studii zkoumána 

na skupině obyvatel USA, která byla složena z devatenácti zdravých mužů. 

Devět z nich bylo bílé rasy, deset afroameričané. Byla použita metoda 
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pozitronové emisní tomografie, kde byl sledován pohyb a koncentrace [11C]d-

metamfetaminu. Pomocí této metody bylo možné změřit distribuci 

metamfetaminu v celém těle zdravých jedinců, kteří nebyli závislí na žádné 

droze, byli nekuřáci a neužívali chronicky žádná léčiva. 

Metamfetamin byl aplikován injekčně a po této aplikaci dosáhly jeho 

hladiny v plazmě maxima po 50 sekundách. Eliminační poločas byl 90 sekund. 

Metamfetamin byl distribuován do celého těla. Nejvyšších koncentrací dosáhl 

v ledvinách a plicích, pak následoval žaludek, slinivka, slezina a játra. Nejnižší 

koncentrace metamfetaminu byly zaznamenány v srdci a mozku. 

Také rychlost vychytávání metamfetaminu jednotlivými orgány se 

poměrně lišila. Nejrychleji se metamfetamin dostal do plic a srdce. Maxima bylo 

dosaženo po 55 až 60 sekundách po aplikaci. Slezina, ledviny a slinivka měly 

pomalejší vychytávání, k dosažení maximálních hladin bylo potřeba 3 až 5 

minut. V mozku byly zaznamenány nejvyšší hladiny teprve po 9 minutách od 

aplikace a nejpomalejší vychytávání bylo pozorováno v žaludku a v játrech, kam 

se metamfetamin dostal až po 30 minutách.  

Rozdílné byly i hodnoty eliminačních poločasů a clearance. Nejrychleji 

metamfetamin eliminovaly plíce, kdy eliminační poločas byl 7 minut. Přestože 

jde o nejrychlejší poločas, je zřejmé, že v poměru s poločasem eliminace 

v plazmě (1,5 minuty) dochází k výrazné akumulaci látky v plicích, protože 

maximálních hodnot v plazmě a plicích je dosaženo téměř ve stejnou dobu. 

Rychlé dosažení maxima je dáno pravděpodobně výrazným prokrvením plicní 

tkáně. Akumulace látky v plicích je pravděpodobně dosaženo vychytáváním 

transportéry pro monoaminy, protože metamfetamin má velmi podobnou 

strukturu jako tělu vlastní monoaminy. Klinický význam se přikládá transportéru 

pro serotonin. Díky vychytávání metamfetaminu tímto transportérem je 

pravděpodobně u pravidelných uživatelů amfetaminů zvýšené riziko rozvoje 

plicní hypertenze. Jde o závažné onemocnění, které se manifestuje symptomy 

až v pokročilých stádiích. Mezi symptomy patří dušnost, únava, bolesti na hrudi 

a srdeční selhávání. Riziko rozvoje plicní hypertenze je u pravidelných uživatelů 

amfetaminů výrazně vyšší než u ostatních osob. Také vyšší náchylnost 

uživatelů metamfetaminu k infekčním onemocněním plic, převážně 
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tuberkulózou, je částečně připisována přímému efektu metamfetaminu na plíce. 

Jedná se však pouze o domněnky a spojitost mezi výskytem tuberkulózy u 

uživatelů metamfetaminu a přímým působením metamfetaminu na plicní tkáň 

nebyla nijak prokázána. 

Druhým orgánem, kde také dochází k vysoké akumulaci metamfetaminu, 

jsou ledviny. Maximálních hladin je dosaženo 3 minuty po aplikaci, eliminační 

poločas v ledvinách je 22 minut. Vysoké hladiny metamfetaminu v ledvinách 

vedou k jeho vylučování močí. Na vylučování metamfetaminu močí se podílí 

aktivní transport buňkami ledvinných tubulů a pH moči. Čím kyselejší je pH 

moči, tím rychlejší je vylučování metamfetaminu, který je slabou bazí. Po 

intravenózní aplikaci metamfetaminu nebo po aplikaci kouřením je 37 – 45% 

drogy vyloučeno močí v nezměněné podobě. (Volkov ND et al., 2010) 

Vysoké vychytávání metamfetaminu slinivkou může být vysvětleno 

výskytem transportérů pro dopamin a monoaminy, které jsou cílem působení 

metamfetaminu a ve vysoké míře se nacházejí v tkáni slinivky. Díky jejich 

aktivaci může dojít k výraznému nárůstu hladiny inzulinu. Přesto nejsou 

publikovány studie o souvislosti mezi diabetem a uživateli metamfetaminu. 

Akumulace metamfetaminu ve slezině může mít efekt na funkci lymfocytů 

a negativně ovlivňovat imunitní odpověď u dlouhodobých uživatelů. Přesto je 

náchylnost a výskyt některých onemocnění u těchto uživatelů dán spíše 

kombinací mnoha faktorů. Injekční aplikace drogy, nehygienické zacházení 

s jehlami, podvýživa způsobená užíváním drogy, špatné hygienické návyky, 

pobyt uživatelů v komunitě, kde jsou tato onemocnění rozšířená a mnoho 

dalších faktorů také výrazně přispívá k náchylnosti uživatelů k daným 

onemocněním. Nejčastější z nich jsou hepatitida C, infikování virem HIV a 

tuberkulóza. 

Maximální hladiny metamfetaminu v srdci byly poměrně nízké (na rozdíl 

od ostatních orgánů) a jeho zadržování v srdeční tkáni bylo relativně krátké. 

Vzhledem k tomu, že kardiovaskulární problémy jsou častou komplikací 

spojenou s chronickým užíváním metamfetaminu, jsou toto poměrně překvapivé 

výsledky. Pravděpodobně je negativní působení metamfetaminu na 
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kardiovaskulární systém způsobeno spíše jeho centrálním a periferním 

sympatomimetickým efektem, než přímým působením na buňky myokardu. 

Přesto je možné vidět souvislost v rychlém průniku metamfetaminu do srdeční 

tkáně a prakticky okamžitým vzestupem krevního tlaku. Je tedy 

pravděpodobné, že metamfetamin má na srdeční tkáň i přímý efekt. (Volkov ND 

et al., 2010) 

Vychytávání metamfetaminu mozkem bylo pomalejší než u většiny 

ostatních orgánů a jeho hladiny byly poměrně nízké. Tato skutečnost může 

vysvětlovat, proč při rekreačním užití drogy nedochází k tak častým 

neurologickým problémům, přestože byla znatelná akumulace drogy v jiných 

orgánech. Je zajímavé, že například po užití kokainu je vychytávání drogy 

mozkem výrazně vyšší než ostatními orgány. Na druhou stranu je eliminace 

metamfetaminu mozkem velmi pomalá, což vede k dlouhodobému působení 

látky na mozkové buňky. Sympatomimetické působení metamfetaminu může 

v mozku vést k vazokonstrikci, postupně dochází k ischémiím a nekrózám. To 

může mít za následek zničení dopaminergních neuronů, psychózy a záchvaty. 

Nejpomaleji je metamfetamin vychytáván játry a žaludkem. Akumulace 

v těchto orgánech je však poměrně vysoká a eliminační poločas je delší než 75 

minut. V játrech se akumuluje 22 až 24% podané látky. Malá část 

metamfetaminu zachyceného v játrech se dostává i do žlučníku a dochází 

k vyloučení žlučí. Vysoká akumulace metamfetaminu v žaludku se vysvětluje 

kyselým prostředím žaludku. (Volkov ND et al., 2010) 

Orgán Čas maxima Eliminační poločas 

Plazma 50 sec 1,5 min 

Plíce 55 sec 7 min 

Srdce 1 min 16 min 

Ledviny 3 min 22 min 

Slinivka 5 min 50 min 

Slezina 3,5 min 30 min 

Játra 30 min > 75 min 

Žaludek 30 min > 75 min 

Mozek 9 min > 75 min 

Tab. 1. Časy dosažení maximálních hladin v jednotlivých orgánech a eliminační poločasy jednotlivých orgánů (podle dat 

z článku Volkov ND et al., 2010) 



14 
 

Obr. 3. Graf závislosti koncentrace metamfetaminu v jednotlivých orgánech na čase (podle dat z článku Volkov ND. et 

al., 2010) 

4.1.3. Eliminace 

 Amfetamin se vylučuje močí v nezměněné podobě. Již 20 minut po 

podání jsou znatelné stopy amfetaminu v moči. (Bečková I., Višňovský P., 

1999) Metamfetamin je v organismu metabolizován na amfetamin a 4-0H-

metamfetamin. Po intravenózním podání metamfetaminu byly jeho aktivní 

metabolity, oba stereoizomery amfetaminu, detekovány v plazmě a nejvyšších 

hladin dosáhly po 12 až 18 hodinách od podání. (Mendelson J. et al., 2006) 

Eliminační poločas je 12 až 34 hodin a závisí převážně na pH moči (Lincová D. 

et al., 2002) a použitém stereoizomeru metamfetaminu. Experimentálně bylo 

zjištěno, že d-metamfetamin má kratší eliminační poločas než l-metamfetamin. 

(Mendelson J. et al., 2006) Jelikož amfetamin a látky jemu příbuzné mají 

bazický charakter, úpravou kyselosti moči můžeme ovlivnit rychlost jejich 

vylučování do moči a tím i ven z těla. Okyselení moči je možné využít při snaze 

o rychlejší vyloučení amfetaminů z těla a při akutních intoxikacích. 
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4.2. Farmakodynamika 

 V následující kapitole bude probráno působení amfetaminů na 

organismus. 

 4.2.1. Mechanismus účinku amfetaminů 

 Účinek amfetaminu a metamfetaminu je prakticky neodlišitelný. Sami 

uživatelé účinky těchto dvou látek mezi sebou nerozeznají. Zda jde o amfetamin 

nebo metamfetamin lze odlišit pouze laboratorní analýzou. (Lincová D. et al., 

2002) Obě látky lze označit jako nepřímá sympatomimetika s účinkem jak 

periferním, tak i centrálně stimulačním. (Lincová D., et al., 2002; Lüllmann H. et 

al., 2004) Sympatomimetický účinek je dán strukturou amfetaminů, která je 

velmi blízká struktuře tělu vlastních neuromediátorů, katecholaminů. (Howell L., 

Kimmel H., 2008) Podobné znaky ve struktuře má také serotonin, jehož hladiny 

amfetaminy také významně ovlivňují. 

     

    

 Serotonin  Dopamin   Noradrenalin 

Obr.4. Struktury amfetaminů a základních neuromediátorů 

Zdroje obrázků:  Psychostimulancia seminář, Jana Mandíková 

      http://chemprojects263sp11.wikispaces.com/serotonin 

      http://www.ask.com/wiki/Adrenergic_drug 

      https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noradrenaline.svg 

 

 

http://chemprojects263sp11.wikispaces.com/serotonin
http://www.ask.com/wiki/Adrenergic_drug
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noradrenaline.svg
http://www.google.cz/imgres?start=81&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=711&tbm=isch&tbnid=5vw5qzRtqFFCaM:&imgrefurl=http://www.ask.com/wiki/Adrenergic_drug&docid=3PmQw3uGOc8PcM&imgurl=http://rpmedia.ask.com/ts?u=/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Dopamin_-_Dopamine.svg/150px-Dopamin_-_Dopamine.svg.png&w=800&h=337&ei=xIurT5L6Ls_OsgaqtMDOBg&zoom=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Noradrenaline.svg
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Jak v periferii, tak v centrálním nervovém systému zvyšují amfetaminy 

hladiny tělu vlastních neurotransmiterů. Tohoto zvýšení lze docílit třemi způsoby 

interakce. Jedním z nich je blokáda zpětného vychytávání neuromediátorů. 

Amfetaminy blokují transportéry, které vychytávají neuromediátory ze synapsí. 

Nejvyšší afinitu mají amfetaminy k přenašečům pro dopamin a noradrenalin, 

afinita k přenašečům pro serotonin je ve srovnání s katecholaminy nižší. Tím se 

liší účinky amfetaminů od dalšího psychostimulancia, kokainu. Ten má afinitu 

k transportérům pro všechny tyto tři neuromediátory přibližně stejnou. (Howell 

L., Kimmel H., 2008)  

Vzhledem k podobnosti amfetaminů a neuromediátorů se však 

amfetaminy dostávají pomocí těchto přenašečů samy do nervového zakončení. 

Tam pak působí na uvolňování těchto neuromediátorů z vezikul do synaptické 

štěrbiny. Toto je druhý způsob, kterým amfetaminy zvyšují hladiny 

neuromediátorů. Třetí možností je zásah do metabolismu katecholaminů. Ty 

jsou inaktivovány dvěma cestami pomocí dvou různých enzymů. Jsou jimi 

COMT (katechol-o-methyltransferáza) a MAO (monoaminooxidáza). 

Amfetaminy blokují monoaminooxidázu. (Bečková I., Višňovský P., 1999; 

Lincová D. et al., 2002; Lüllmann H. et al., 2004) Tento enzym se kromě 

degradace katecholaminů účastní také degradace serotoninu, kde je hlavním 

klíčovým enzymem. (Lüllmann H., 2004) Proto i touto cestou zvyšují 

amfetaminy hladiny všech tří uvedených mediátorů. 

4.2.1.1. Noradrenalin  

Díky znalosti mechanismu, kterým působí amfetaminy na organismus, 

lze vysvětlit řadu projevů intoxikace i dlouhodobého užívání budivých aminů. 

Uvolněný noradrenalin působí na cílových receptorech, a tím působí uživatelům 

většinou somatické projevy užití drogy. V případech intoxikací může jít až o 

stavy ohrožující život. Noradrenalin stimuluje hladkou svalovinu cév a tím 

působí vazokonstrikci. (Lüllmann H., 2004) Dále stimuluje činnost srdce, 

zesiluje srdeční kontrakce, zvyšuje frekvenci a dráždivost, a tím, spolu 

s působením na cévy, může zvýšit krevní tlak. Proto jsou při intoxikacích 

amfetaminy někdy podávána antihypertenziva ze skupiny betablokátorů nebo 
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blokátorů kalciových kanálů. (Dvořáček J. 2003a) Uživatelům hrozí po perorální 

nebo intravenózní aplikaci drogy hypertenzní krize, která může být provázená 

intrakraniální hemoragií. (Bečková I., Višňovský P., 1999) Dalšími somatickými 

projevy, které jsou převážně důsledky vyplavení vyššího množství 

noradrenalinu, jsou mydriáza, pocení a zvýšená tělesná teplota. Ta může 

v kritických případech přesahovat i 40°C. (www.adiktologie.cz, duben 2012) 

Intoxikované jedince je potřeba ochlazovat zevně nebo chlazenými infuzemi, 

které pomáhají i k doplnění tekutin a zvládnutí dehydratace pacienta. 

(www.medicabaze.cz, duben 2012)  

4.2.1.2. Dopamin 

Dalším  mediátorem, který se při užívání amfetaminů vyskytuje 

v organismu ve zvýšených hladinách, je dopamin. Ten má funkci významného 

transmiteru jak v CNS, tak i v periferii. (Lüllmann H., 2004) V nejvyšší míře jsou 

dopaminové receptory zastoupené v oblastech splanchniku, area postrema 

v prodloužené míše a především v CNS. (Lüllmann H., 2004) V oblasti 

splanchniku má dopamin vliv na střevní motilitu a prokrvení ledvin. V area 

postrema ovlivňuje centrum pro zvracení, proto může předávkování amfetaminy 

nebo chronické užívání amfetaminů vést k nevolnostem a zvracení. (Minařík J., 

2003) 

V CNS uvolněný dopamin výrazně ovlivňuje chování závislého. (Howell 

l., Kimmel H., 2008) Dopaminergní systém má také vliv na rozvoj závislosti, kdy 

se podílí na tzv. „mechanismu pozitivního posilování“. (Fišerová M., 2003a) Jde 

o vyvolání příjemných pocitů požitím drogy. Uživatel má pak touhu tyto pocity 

opakovat. Právě na vzniku příjemných pocitů se podílí kortikolimbický 

dopaminergní systém. (Lüllmann H., 2004) Ovlivněním kortikolimbického 

systému dochází také k navození stereotypního chování, což je jedním 

z typických projevů u uživatelů amfetaminů. Prakticky všechny pocity, které jsou 

vyvolané užitím amfetaminů, jsou důsledkem zvýšených hladin dopaminu 

v extracelulárním prostoru. Nejčastěji jde o pocity euforie, odstranění zábran, 

snížení strachu, zlepšení nálady a zvýšení sebevědomí. Uživatel má pocit 

náhlého vzestupu energie a zvýšení psychické i fyzické aktivity. (Bečková I., 

http://www.adiktologie.cz/
http://www.medicabaze.cz/
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Višňovský P., 1999) Dopamin ve vyšších koncentracích působí také na 

adrenergní α a 1 receptory a tím stimuluje i sympatikus. (Lüllmann H., 2004) 

Předpokládá se i určitá účast dopaminových receptorů na projevech 

schizofrenie. (Lüllmann H., 2004) Projevy schizofrenie se mohou vyskytovat u 

chronických uživatelů amfetaminů nebo při předávkování. Uživatelé mají často 

paranoidní myšlení, rozvíjí se u nich vizuální, sluchové, čichové a taktilní 

halucinace. (Bečková I., Višňovský P., 1999) Často lze obtížně odlišit, zda se 

jedná o přímý důsledek užívání amfetaminů, toxickou psychózu, nebo zda 

užívání amfetaminů vyvolalo u predisponovaných jedinců přímo schizofrenii. 

4.2.1.3.  Serotonin 

 Třetím důležitým mediátorem, který je ovlivňován podáváním 

amfetaminů, je serotonin. V organismu se vyskytuje především 

v enterochromafinních buňkách ve střevní sliznici. Po uvolnění z těchto buněk 

může serotonin stimulovat 5-HT3 – receptory nervových buněk. Odtud pak 

putují impulzy do CNS, kde mohou vyvolat nauzeu a zvracení. (Lüllmann H., 

2004) Nelze tedy projevy intoxikace připisovat vždy jen jednomu 

z neurotransmiterů, ale spoluúčastní se na nich více faktorů. Serotoninový 

systém v CNS ovlivňuje aktivitu dopaminových neuronů a tím i chování 

ovlivněné hladinami dopaminu. (Howell L., Kimmel H., 2008) 

 Další nebezpečnou komplikací způsobenou zvýšením hladiny serotoninu 

po požití amfetaminů může být serotoninový syndrom. Riziko rozvoje této 

komplikace je vyšší, pokud se uživatel léčí antidepresivy ze skupiny SSRI a 

zároveň si aplikuje amfetaminy, které, jak již bylo zmíněno, inhibují MAO. Dojde 

tak ke zvýšení hladiny serotoninu v organismu dvěma mechanismy, a to inhibicí 

zpětného vychytávání a znemožněním metabolizace pomocí MAO. Tento 

syndrom se projevuje hypertermií, svalovou rigiditou, myokloniemi a výraznými 

změnami stavu vědomí a vitálních funkcí. (Katzung BG, 2006) Může přímo 

ohrozit pacienta na životě. 

 Další efekt, který lze připisovat nerovnováze serotoninu, je rozvoj 

depresí. Při dlouhodobém užívání amfetaminů dochází k dlouhodobému 

zvyšování neuromediátorů, tedy i serotoninu. Organismus na to reaguje 
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adaptačními změnami k zachování homeostázy. Tím se při dlouhodobém 

působení amfetaminů nastoluje v CNS patologická rovnováha. V okamžiku 

vysazení drogy se rovnováha opět naruší a dojde k projevům abstinenčního 

syndromu. (Fišerová M., 2003a) Tímto mechanismem lze částečně vysvětlit 

rozvoj depresí u dlouhodobých uživatelů amfetaminů v případě náhlého odnětí 

drogy. Celkově je mechanismus vzniku depresí vysvětlován snížením 

monoaminové transmise (Katzung BG., 2006) Protože amfetaminy zvyšují 

přítomnost monoaminů v synapsích, lze předpokládat adaptační mechanismus 

ve snížení vylučování monoaminů do synapsí. Při náhlém vysazení amfetaminů 

dojde tedy pravděpodobně ke snížení monoaminové transmise a může tedy 

dojít k rozvoji deprese. 

Celkově lze tedy shrnout, že na účincích amfetaminů se spolupodílí 

nejvíce noradrenalin, dopamin a serotonin. Jejich působení v organismu se 

prolíná, zároveň se i navzájem ovlivňují. 
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5. Účinky amfetaminů 

 V následujících podkapitolách budou probrány účinky amfetaminů. 

5.1. Akutní působení amfetaminů 

Účinek se dostavuje poměrně brzy po aplikaci drogy. Závisí to na 

způsobu podání. V první řadě se dostavují příjemné pocity, intoxikovaný 

pociťuje euforii a spokojenost. Droga snižuje únavu a strach, vede ke zlepšení 

nálady a zvýšení sebevědomí. Často necítí intoxikovaný potřebu spánku a má 

sníženou chuť k jídlu. Droga vyvolává pocit náhlého přílivu energie a zvyšuje 

fyzickou i psychickou výkonnost. (Bečková I., Višňovský P., 1999; Minařík J., 

2003) 

Při vyšších dávkách dochází ke změnám vnímání a chování. Projevuje 

se neklidem, podrážděností a iracionálním jednáním. Při předávkování může 

dojít k závratím, zmatenosti, nervozitě, nepřátelskému a paranoidnímu chování. 

Často se objevuje stereotypní chování, sluchové, vizuální, čichové a taktilní 

halucinace, někdy může dojít k bizarnímu chování či agresivitě. (Bečková I., 

Višňovský P., 1999) 

Při akutní intoxikaci může klinický obraz připomínat manický stav. 

K odlišení od manického stavu nezpůsobeného amfetaminy lze pozorovat 

rozšíření zornic a tachykardie. Také prokazatelnost amfetaminů v moči a 

anamnéza jsou důležitými indikátory, že se může jednat o intoxikaci. (Nešpor 

K., 2008) 

5.2. Chronické účinky amfetaminů 

Při opakovaném podávání amfetaminů se vyvíjí tolerance. Ta vede 

k postupnému navyšování dávek nebo k přechodu k nitrožilní aplikaci. (Nešpor 

K., 2008) Obojí je spojeno s vyššími zdravotními riziky. Především na euforické 

účinky vzniká výrazná tolerance. Na sympatomimetické a anorektické účinky se 

vyvíjí tolerance pomaleji, ale většinou k ní do určité míry také dochází. Kromě 

tolerance k účinkům se rychle vyvíjí vysoký stupeň psychické závislosti. 

(Bečková I., Višňovský P., 1999) 
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Chronické užívání amfetaminů vede často ke vzniku organických 

mozkových psychosyndromů doprovázených demencí. U závislých se často 

vyskytuje neklid, napětí, úzkost, nevolnost, podrážděnost, zvracení, poruchy 

spánku a sucho v ústech. Také se často dostavuje celková sešlost z podvýživy. 

Dále mohou uživatelé pociťovat třes, bolesti na hrudi a bolesti kloubů. U 

některých se objevují hemoragie v plicích a játrech. (Minařík J., 2003) 

 

Obr. 5. Nežádoucí účinky amfetaminů po dlouhodobém užívání (v pravo po 3 letech a 5 měsících užívání)  

    Zdroj: http://mitchieville.com/category/meth/ 

 

  

Obr. 6. Nežádoucí účinky amfetaminů po dlouhodobém užívání (10 let užívání metamfetaminu)  

    Zdroj: http://mitchieville.com/category/meth/ 

  

Chronické užívání také často vede ke vzniku těžkých depresivních 

poruch se sebevražednými sklony. Poměrně často se při dlouhodobém užívání 

stimulancií vyskytuje psychotická porucha s paranoidními stavy, úzkostí a 

agitovaností. (Čížek J., 2002) Většinou záleží na genetických predispozicích, 

osobnosti pacienta a formě, ve které je metamfetamin nebo amfetamin 

http://mitchieville.com/category/meth/
http://mitchieville.com/category/meth/
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aplikován. Mnohem častěji se psychotické příznaky objevují při používání 

účinnějších forem, například olejové báze nebo krystalické formy, než po použití 

prášku. (Hosák L., Maixnerová R., Valešová D., 2009) Vyšší riziko mají osoby 

zneužívající amfetaminy v nižším věku a osoby užívající vyšší dávky drogy. 

Počátek psychotických příznaků se musí vyskytnout v průběhu užívání 

nebo do dvou týdnů od ukončení užívání látky. Tyto příznaky musí trvat déle 

než 48 hodin a porucha nesmí dle diagnostických kritérií trvat déle než šest 

měsíců. (Nešpor K., 2008; Hosák L., Maixnerová R., Valešová D., 2009) 

Obvykle se porucha projevuje výbuchy vzteku, agresivitou vůči okolí, 

poškozováním věcí a křikem. Charakteristické jsou také vizuální a sluchové 

halucinace, delirium a pocity pronásledování a perzekuce. (Bečková I., 

Višňovský P., 1999)  

Celkově lze rozlišit tři typy metamfetaminové psychózy. Přechodnou, 

která obvykle netrvá déle než týden, prolongovanou, která má dobu trvání od 

jednoho týdne do jednoho měsíce, a perzistující, která trvá déle než jeden 

měsíc. (Hosák L., Maixnerová R., Valešová D., 2009) Většinou je pro léčbu 

dostačující podávání antipsychotik a abstinence od drogy. Pro léčbu je důležité 

odlišení, zda jde opravdu o psychotickou poruchu vyvolanou stimulancii, nebo 

zda jde o schizofrenii. Většina příznaků je podobná, ale jsou zde určité rozdíly, 

které napomáhají diferenciální diagnostice. (viz tab.2) 

Příznak MAMP Psychóza Schizofrenie 

Vztahovačnost Obecná, vágní Formované paranoidní bludy 

Halucinace Sluchové, zrakové Sluchové, zrakové 

Kontakt s realitou Vyšší Nižší 

Délka trvání Obvykle do 1 týdne Delší než 1 měsíc 

Negativní příznaky 

(oploštěné emoce...) 

I několik měsíců při abstinenci Trvale 

Rekurence Rychlá po aplikaci MAMP, stresu Pozvolnější, nižší vztah ke 

stresu 

Odpověď na neuroleptika Rychlá, dobrá Pomalejší, méně uspokojivá 

Tab. 2. Diferenciální diagnostika MAMP psychózy a schizofrenie.  Zdroj: Hosák L., Maixnerová R., Valešová D., 2009 
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I po vymizení psychotických příznaků může snadno dojít ke 

znovuobjevení psychózy. Spouštěcími faktory jsou většinou opětovné požití 

drogy nebo stresová situace. (Hosák L., Maixnerová R., Valešová D., 2009) 

Z dalších projevů objevujících se u dlouhodobých uživatelů amfetaminů 

lze jmenovat kognitivní poruchy, kdy je často postižena zejména krátkodobá 

paměť, stavy připomínající ADHD (poruchu pozornosti s hyperaktivitou) a 

psychotické reminiscence. Mezi uživateli jsou tyto reminiscence často 

označovány jako tzv. „flashbacky“, kdy má postižený dojem, že je pod vlivem 

drogy, přestože nedošlo k jejímu užití. (Nešpor K., 2008) 

Kromě problémů přímo způsobených amfetaminy hrozí dlouhodobým 

uživatelům nepříjemné projevy abstinenčního syndromu při vysazení drogy. 

Většinou jde o důsledek adaptačních změn organismu na drogu a následné 

narušení nové rovnováhy. (Fišerová M., 2003a) Příznaky mají většinou opačný 

charakter, než jaké způsobuje užití drogy. Často je přítomna únava a letargie. 

Závislý mívá nepříjemné sny, zvýšenou chuť k jídlu, může trpět neklidem, 

nespavostí, nebo naopak zpomalením tělesného tempa a nadměrnou spavostí. 

(Nešpor K., 2003a) Někteří pacienti uvádí, že bez pervitinu nejsou schopni 

vydržet v bdělém stavu a usínají při každé příležitosti. (Hampl K., 2004) 

Někteří uživatelé aplikují injekčně drogu opakovaně ve dvou až 

tříhodinových intervalech po několik dní, dokud se nedostaví vyčerpání, 

paranoia nebo nedostatek drogy. Tomuto způsobu aplikace se mezi uživateli 

říká „run“ (jízda). (Bečková I., Višňovský P., 1999) Po takto dlouhé intoxikaci 

obvykle následuje dlouhý spánek, který bývá spíše projevem vyčerpání a 

spánkového dluhu, než přímo odvykacím stavem. (Nešpor K., 2003a) Délka 

spánku je přímo úměrná době aplikace drogy a většinou trvá 12 až 18 hodin, 

někdy i déle. (Bečková I., Višňovský P., 1999) 

Nejčastějším projevem odvykacího stavu je craving. Tento pojem bývá 

do češtiny překládán jako stav bažení po droze. Závislý trpí silnou touhou po 

droze, nutkavými pocity drogu si sehnat a opět aplikovat. Craving je u většiny 

závislých pokoušejících se o abstinenci důvodem, proč abstinenci poruší a 

aplikují si drogu znovu. Nejde o specifikum amfetaminové závislosti, ale celkově 
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se vyskytuje u většiny závislostí a odvykacích stavů. U různých drog se 

projevuje v různé míře. 
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6. Drogová situace v ČR 

 Počátkem devadesátých let, kdy došlo k otevření hranic a přiblížení naší 

kultury té západoevropské, došlo také ke zpřístupnění nelegálních drog na 

české drogové scéně. I před rokem 1989 byly v ČR dostupné některé druhy 

drog , bylo však mnohem komplikovanější nelegální látky dovážet či vyvážet, 

proto se uživatelé museli spokojit většinou s domácí produkcí. Po roce 1989 

dochází především ke zvyšování dostupnosti jednotlivých drog, proto spotřeba 

drog v České Republice výrazně stoupala. Dalším faktorem je, že dříve 

fungující malé skupinky uživatelů pervitinu seskupené kolem „vařiče“ (člověka, 

který pro své okolí vyrábí pervitin) jsou nahrazovány organizovanou sítí zločinu. 

Tento organizovaný systém zakládá velký pervitinový trh. (Zábranský T., 2003) 

Většinou se jedná o skupinu rusky mluvících lidí, v poslední době se však 

vyskytují i organizované skupiny asiatů. To opět vede ke zpřístupnění drog širší 

populaci. Rozvoj taneční scény a její komercionalizace úzce souvisí s nárůstem 

spotřeby především stimulantů a halucinogenů. Velký zájem budí extáze a její 

napodobeniny. (Zábranský T., 2003) 

 Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 

závislosti je v poslední době situace užívání nelegálních drog poměrně stabilní. 

Podle průzkumů z roku 2010 jsou nejčastěji užívané nelegální látky v dospělé 

populaci konopné drogy, k jejichž užívání se hlásí 23–34 %. Na druhém místě 

v četnosti zkušeností je extáze, kterou někdy vyzkoušelo 4–10 % dospělé 

populace ve věku 15–64 let. S novými syntetickými drogami má zkušenost 

4,5% mladých dospělých ve věku mezi 15 a 34 lety. Jak je patrné z grafu 

(obr.6), celoživotní prevalence užívání pervitinu byla v roce 2010 přibližně 

stejná jako v roce 2008, což potvrzuje stabilizovanost  a ustálenost drogové 

situace v České Republice. (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, 2011) 

 Vzhledem k rozvoji a popularitě taneční zábavy byla provedena studie, 

která byla zaměřena na užívání nelegálních i legálních drog v průběhu nočních 

tanečních akcí. Nejčastěji užívanou nelegální látkou mezi účastníky tanečních 

akcí byla marihuana, dále potom extáze a halucinogenní houby. Obliba použití 

nových syntetických drog výrazně stoupla. Také užití kokainu bylo v roce 2010 
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vyšší, než v letech minulých. Dalšími často používanými látkami mezi účastníky 

tanečních akcí byly pervitin, LSD a Poppers. (Národní monitorovací středisko 

pro drogy a drogové závislosti, 2011) 

  

Obr. 7. Srovnání míry prevalence užití nelegálních drog ve vybraných studiích v letech 2008 – 2010 v populaci ve věku 

15 – 64 let v %     Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti, 2011 

 

Obr. 8. Celoživotní prevalence užití vybraných návykových látek mezi účastníky tanečních akcí v letech 2000, 2003, 

2007 a 2010 (v %)    Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 

2011 
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 Další studie byla zaměřená na získání dat týkajících se přibližných počtů 

problémových uživatelů drog. Jako problémové užívání drog je podle 

Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

označováno užívání injekční nebo dlouhodobé pravidelné užívání drog typu 

opiátů, amfetaminů a kokainu. V našich podmínkách však není užívání kokainu 

zahrnuto mezi data o problémových uživatelích drog, protože užívání kokainu je 

v České Republice dlouhodobě na nízké úrovni. Z drog amfetaminového typu je 

u nás odhadován pouze počet uživatelů pervitinu neboli metamfetaminu, pro 

jeho velké rozšíření. Mezi užívanými opiáty je sledován heroin a Subutex. 

Odhad přibližného počtu problémových uživatelů byl proveden na základě dat 

poskytnutých nízkoprahovými zařízeními. Podle těchto odhadů počet 

problémových uživatelů drog v roce 2010 mírně vzrostl. Na tomto nárůstu se 

podílí především uživatelé pervitinu, jejichž počet se zvýšil, naopak počty 

uživatelů opiátů mírně klesly. Podle posledních dostupných údajů bylo v naší 

republice celkem 39,2 tisíce problémových uživatelů drog, z nichž 37,2 tisíce 

osob užívalo drogu injekčním způsobem. Pervitin v roce 2010 užívalo přibližně 

28,2 tisíce osob, zatímco na opiátech bylo závislých 11 tisíc uživatelů. Nejvyšší 

počet problémových uživatelů drog a zároveň nejvyšší počty uživatelů opiátů 

hlásila Praha a Ústecký kraj. (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, 2011) 

Tab.3: Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání drog provedených multiplikační metodou za 

použití dat z nízkoprahových programů v letech 2002- 2010  Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, 2011 
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7. Terapie 

 Terapie závislosti na amfetaminech se většinou odvíjí od obecných 

postupů při terapii jakékoliv závislosti. 

7.1. Obecné schéma terapie závislostí 

 Vzhledem k různorodosti zneužívaných drog a pestrosti jejich uživatelů je 

velmi obtížné určit striktně nějaký postup, jak přistupovat k závislým jedincům a 

jak je léčit. Důležitý je osobní přístup ke každému z nich. Snaha o to, aby 

nastavená terapie nejvíce vyhovovala pacientovi a tím zvýšila naděje na úspěch 

terapie. Vždy je důležitý komplexní přístup, zahrnující psychoterapii, 

farmakoterapii a nastavení určitého sociálního zázemí. Hlavními cíly terapie 

závislostí je minimalizace poškození zdraví způsobeného užíváním toxických 

látek, a úplné a trvalé odstranění závislosti. Jako úplné odstranění závislosti je 

většinou chápána trvalá abstinence, přestože by si většina závislých 

pravděpodobně přála dosáhnout spíše kontroly nad užíváním drogy než úplné 

abstinence. Zvláště u takových drog, jako je alkohol, nikotin, kanabinoidy, které 

jsou značnou částí populace užívány rekreačně bez vzniku závislosti. 

 Jak již bylo řečeno, nastavení terapie je velice individuální a odlišné pro 

jednotlivé závislé jedince. Přesto jsou známy obecné farmakologické postupy, 

kterými se terapie závislostí řídí. 

1. Detoxikace 

Jde o postup, při kterém je organizmus zbaven návykové nebo 

jiné toxické látky. Při péči o závislé je tento postup využíván 

nejčastěji při předávkování drogou. Zahrnuje první pomoc, podání 

antidota, pokud je dostupné, a případné tlumení projevů akutní 

intoxikace. (Fišerová M., 2003b) 

2. Detoxifikace 

Zpravidla následuje po detoxikaci. (Svobodová J, Václavík M, 

2006) Jde o léčebný postup, který by měl zastavit užívání drogy, 

snížit projevy odvykacího syndromu a minimalizovat rizika 
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poškození zdraví závislé osoby. Těchto cílů bývá dosaženo 

postupným snižováním dávek drogy, substitucí drogy za 

bezpečnější látku, případně farmakoterapií snižující projevy 

abstinenčního syndromu. 

3. Substituce 

Jde o náhradu drogy bezpečnější látkou, zpravidla s bezpečnějším 

způsobem aplikace, aby se zabránilo příznakům abstinenčního 

syndromu a následně mohly být sníženy dávky a odebrána i 

substituce. 

4. Prevence relapsů 

Jedná se o prevenci opětovného užití drogy při abstinenci. Je 

několik farmakologických postupů, jak těmto návratům k droze 

předcházet. Většinou jde o podávání látek, které by tlumily pocity 

bažení po droze. Látky, které tlumí projevy touhy po droze, jsou 

například antagonisté dopaminu nebo antidepresiva ze skupiny 

SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Je 

možno také podávat látky, které v případě užití drogy způsobí 

zvrácení očekávaného příjemného účinku na velmi nepříjemný. 

Tak je tomu například po požití alkoholu při terapii antabusem. 

Dochází k rozvoji disulfiramové reakce, přerušení metabolizace 

alkoholu ve stupni acetaldehydu a vyvolání nepříjemných pocitů, 

jakými jsou nauzea a zvracení. (Fišerová M., 2003b) 

7.1.1. Systém péče o závislé v ČR 

 Počátek péče o uživatele návykových látek spadá až do roku 1948, kdy 

bylo v Praze U Apolináře založeno Jaroslavem Skálou první zdravotnické 

zařízení specializující se na závislost na alkoholu. (Bém P., 2003) Od té doby 

prošel systém péče o závislé dlouhým vývojem a mnoha změnami. S výskytem 

nových závislostí na dalších látkách byla specializace rozšířena i na ostatní 

návykové látky. Vznikala další specializovaná pracoviště, nejdříve v rámci 

ústavní péče, často při psychiatrických léčebnách, později došlo k rozvoji i 
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ambulantních ordinací pro drogově závislé. Všechna zařízení byla původně 

státní. Teprve po roce 1989 začaly vznikat i nestátní organizace, které se 

specializovaly na péči o drogově závislé jedince. Mezi prvními byla nadace 

DROP – IN a občanské sdružení SANANIM. (Bém P., 2003) Postupně vznikaly 

různé programy, zařízení a komunity, které byly zaměřeny na pomoc závislým. 

Nešlo jen o záměr vyléčit závislost, ale některé programy se specializovaly na 

prevenci, jiné na mírnění zdravotních a sociálních rizik mezi závislými a některé 

přímo na terapii závislosti. Dalším přínosem byly také programy zaměřené na 

určité skupiny uživatelů. Mezi nejvýznamnějšími lze jmenovat programy 

zaměřené na závislé matky s dětmi, děti a mladistvé a závislé ve výkonu trestu. 

(Bém P., 2003) 

7.1.1.1. Terénní programy 

Na základně pomyslné pyramidy systému péče o drogově závislé stojí 

terénní programy. Často je to první služba ve smyslu péče, se kterou se 

uživatel drogy setkává. Smyslem těchto programů je navázat kontakt s populací 

uživatelů, která je obtížně dosažitelná. Většinou jde o jednotlivce nebo skupiny 

uživatelů, kteří zatím nekontaktovali žádnou existující instituci, zabývající se 

pomocí závislým. Často jde o bezdomovce, prostitutky, příslušníky minoritních 

etnických skupin a takzvané „děti ulice“. Terénní programy aktivně tyto uživatele 

vyhledávají. Cílem programů je navázat s klienty vztah založený na vzájemné 

důvěře a motivovat je dále ke změně rizikového chování. Základními 

předpoklady pro pracovníky terénních programů jsou důvěra, schopnost 

komunikace, respekt, věrohodnost a pochopení pro problémy spojené 

s užíváním drog. Některé terénní programy využívají dobrovolníků nebo 

placených dobrovolníků ze skupiny současných nebo původních uživatelů drog. 

Často jde o externí pracovníky, kteří díky své minulosti a známostem získají 

snadněji důvěru cílových klientů. Terénní programy poskytují službu výměny 

injekčního náčiní, nabízí však i další materiál, díky kterému se omezí riziko 

přenosu infekcí. Jde převážně o kondomy, náplasti a dezinfekční prostředky. 

Výměna použitých injekčních stříkaček vede ke snížení rizika přenosu a šíření 

infekcí, zároveň se však vytváří možnost navázání kontaktu s klientem. Terénní 

programy však neposkytují klientům jen sterilní stříkačky. Hlavním cílem je 
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klienty informovat o působení drog, nebezpečí při jejich užívání, o nebezpečích 

spojených s injekční aplikací drog. Terénní pracovníci motivují klienty 

k dodržování hygienických zásad, správnému zacházení s infekčním 

materiálem (kterým jsou použité stříkačky), případně mohou poskytnout 

klientům radu, kde seženou potřebnou zdravotní péči. Terénní programy mají 

vybudovanou síť odborníků, specializovaných lékařů, kteří jsou ochotni těmto 

klientům poskytnout odbornou bezplatnou pomoc, aniž by vyžadovali od klientů 

jakékoliv identifikační údaje. Dále by měly terénní programy spolupracovat 

s dalšími zařízeními, která mohou svým klientů doporučit. Jde o nízkoprahová 

kontaktní centra a další instituce poskytující péči drogově závislým. (Hrdina P., 

Koršičová B., 2003) 

7.1.1.2. Nízkoprahová kontaktní centra 

Nízkoprahová kontaktní centra poskytují uživatelům drog obdobné služby 

jako terénní pracovníci. Je však na uživateli, zda takové centrum vyhledá. Jsou 

určena především k poradenství, zdravotní a sociální pomoci uživatelům, kteří 

mají nízkou motivaci k léčbě. Výhodou pro klienty je, že opět mohou zůstat 

v anonymitě. Nízkoprahová kontaktní centra navazují kontakt s klientem, 

získávají si jeho důvěru, která je potřebná pro další spolupráci. Poskytují 

klientům základní zdravotní péči, možnost testování na HIV a další infekce a 

výměnu použitých injekčních stříkaček za sterilní. Informují klienty o zdravotních 

a dalších rizicích spojených s užíváním drog a snaží se posílit motivaci ke 

změně rizikového chování. Poskytují i určité sociální poradenství a pomoc 

klientům se získáním práce, vyřízením dokladů, kontaktu s rodinou, policií, 

soudy, právníky a podobně. Mezi další služby poskytované těmito zařízeními 

patří hygienický servis, jako je možnost sprchování, praní prádla apod.; dále 

pak potravinový servis, kde poskytují klientům polévku, pečivo, doplňují 

vitamíny a tekutiny. Kromě základní zdravotní péče zprostředkovávají tato 

centra ošetření u praktického lékaře, v případě potřeby i u specialisty, jako je 

například gynekolog nebo chirurg. Kontaktní centra by měla úzce spolupracovat 

s ostatními systémy péče o drogově závislé. Po získání potřebné důvěry lze 

klienta motivovat k nástupu do specializovaného zařízení pro terapii závislosti. 

Terénní pracovníky a pracovníky nízkoprahových kontaktních center často 



32 
 

zajišťují sociální pracovníci, případně dobrovolníci bez odborného vzdělání. 

Mají v týmu lékaře a zdravotní sestru, ale převládá zde nezdravotnický 

personál. (Libra J., 2003) 

7.1.1.3. Lékařská ambulantní péče o závislé 

Další možností pomoci jsou lékařské ambulance pro drogově závislé. 

Jde o zařízení řízená kvalifikovaným lékařem, který má praxi v oboru. Dále by 

v terapeutickém týmu zařízení neměla chybět zdravotní sestra, klinický 

psycholog a sociální pracovník. Tato zařízení jsou určena pro všechny potřebné 

osoby. Nemusí jít přímo o problémové uživatele a závislé osoby, rada a 

případné vyšetření jsou zde poskytovány i experimentátorům a rekreačním 

uživatelům. Jsou zde vítáni i příbuzní a přátelé závislých, kteří jim chtějí pomoci. 

Ambulantní ordinace pro závislé nejsou určeny jen drogově závislým osobám, 

ale poskytují potřebnou pomoc i závislým na gamblingu. S každým nově 

příchozím pacientem je proveden pohovor pro získání subjektivní anamnézy 

pacienta. Pokud je pacient doprovázen příbuznými nebo přáteli, provede se 

pohovor i s nimi pro získání objektivní anamnézy. Následuje klinické vyšetření, 

které zahrnuje orientační psychiatrické, somatické a interní vyšetření, pro 

získání představy o celkovém stavu nového pacienta. Klinické vyšetření je třeba 

doplnit různými laboratorními testy, které lékaře informují o případných 

infekčních onemocněních, kterými pacient trpí. Provádí se sérologické vyšetření 

na virové hepatitidy (A, B, C). Vyšetření na infekci virem HIV je důležité hlavně 

u injekčních uživatelů drog, u některých pacientů se provádí i vyšetření na 

sexuálně přenosné choroby a graviditu. Dalším důležitým vyšetřením je 

toxikologické vyšetření moče na přítomnost drog nebo jejich metabolitů. Péči o 

závislé pacienty lze rozdělit na tři základní složky. Jde o psychoterapii, 

farmakoterapii a socioterapii. Aby byla léčba úspěšná, je potřeba zastoupení 

všech tří složek. Při každé návštěvě ordinace by měl mít pacient možnost 

individuální psychoterapie. Je důležitá pro udržení a povzbuzení motivace 

pacienta. Má pak pocit, že jeho problémy někoho zajímají, a zároveň se tím 

udržuje důvěrný vztah mezi pacientem a pracovníky zařízení. Z dalších oblastí 

psychoterapie, které jsou využívané jen u některých pacientů lze jmenovat 

rodinnou psychoterapii, partnerskou psychoterapii a skupinovou psychoterapii. 
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Další složkou péče v ambulantních zařízeních je farmakoterapie. Ta je 

používaná buď pro zvládání závislosti, nebo k léčbě zdravotních komplikací 

souvisejících s užíváním drogy. Často jde o látky používané pro snížení pocitů 

bažení po droze, substituční terapii, antipsychotika a antidepresiva. Při výskytu 

infekčních onemocnění jsou používána potřebná antivirotika a jiná léčiva určená 

k léčbě infekčních onemocnění. Třetí složkou péče je socioterapie.  Je důležitá 

pro návrat pacienta k normálnímu způsobu života. Díky pomoci sociálních 

pracovníků se pacient zařazuje zpět do společnosti, dokáže komunikovat 

s rodinou, úřady a dalšími institucemi. Bez dostatečné socioterapie by nebyla 

léčba závislosti úspěšná. Zařazení se zpět do společnosti je pro výsledek 

terapie velmi důležitý faktor. V jistém smyslu ambulantní péče navazuje na 

nízkoprahová kontaktní centra. Návaznost na ambulantní péči lze najít v péči 

ústavní a v terapeutických komunitách a chráněných dílnách. (Hampl K., 2003) 

7.1.1.4. Denní stacionáře 

Přechod mezi péčí ambulantní a ústavní tvoří takzvané denní stacionáře. 

Jsou to zařízení poskytující kompletní denní péči, která však neposkytují péči 

lůžkovou. Jsou vhodná pro klienty a pacienty, kteří mají kde bydlet, ale 

nemohou být sami doma, ambulantní péče je pro ně nedostačující a ústavní 

péče zbytečná. Často mají druha nebo člena rodiny, který se o ně postará 

v době, kdy nepracuje, ale právě na čas, kdy je v práci, je vhodné umístit 

závislého do denního stacionáře, kde je mu poskytována celodenní péče. 

Klienti denních stacionářů mají přesně daný denní program zahrnující 

skupinové terapeutické aktivity, sportovní, pracovní a kulturní aktivity. Jsou zde 

také přesně definovaná pravidla chování pro pobyt v denním stacionáři. 

Obvykle klienti docházejí do denních stacionářů na pět hodin denně pět dní 

v týdnu. Celková doba léčby přibližně odpovídá střednědobé léčbě v ústavních 

zařízeních. Jde většinou o 3 až 6 měsíců, na žádost klienta lze dobu terapie 

prodloužit. Cílem terapie je dosažení a udržení abstinence jak od původní 

drogy, tak i od dalších spouštěcích drog. Klient by si také měl osvojit základní 

dovednosti každodenního života, které jsou důležité pro jeho fungování 

v zaměstnání nebo při studiu. Tyto programy vyžadují velkou spolupráci ze 

strany klienta a jeho rodiny. Motivace klienta účastnícího se těchto programů 
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musí být opravdu vysoká, protože jsou zde velká rizika relapsu. Během dne je 

klient pod dohledem specialistů v denním stacionáři, přesto však tráví určitou 

část dne doma, v původním prostředí, kde drogy začal užívat. Toto prostředí je 

tedy pro něj velmi rizikové. Pro mnoho závislých je vhodnější ústavní léčba, kde 

se do rušivého vlivu domácího prostředí nedostanou. Pro klienty, kteří mají 

silnou motivaci, setkávají se s pochopením a podporou v rodině jsou však denní 

stacionáře velmi vhodné a jejich zapojení do běžného života může být rychlejší 

než po ústavní terapii. (Kalina K., 2003b) 

7.1.1.5. Detoxifikační jednotky 

Před nastoupením do určitých typů zařízení pro léčbu závislostí musí 

klient projít detoxifikací. Detoxifikaci je možno provádět doma, tato metoda je 

však velmi náročná, vyžaduje plnou spolupráci klienta a často i jeho rodiny. Je 

důležité, aby klient netrpěl tak silnými příznaky odvykacího syndromu, které by 

ohrozily jeho život nebo zdraví. Pro klienty, kteří nemají možnost nebo nejsou 

schopni podstoupit detoxifikaci doma, existují detoxifikační jednotky. Jsou 

určeny pro zvládání odvykacích stavů a intoxikací návykovými látkami, které 

nevyžadují intenzivní péči v jiném zařízení. Často bývají součástí jiných 

zdravotnických zařízení. Mohou být součástí zařízení pro střednědobou a 

dlouhodobou terapii závislostí, nebo pouze jako samostatná detoxifikační 

jednotka v nemocničním komplexu.  V případě samostatné detoxifikační 

jednotky je její personál soustředěn pouze na detoxifikaci pacienta a zvládání 

odvykacího stavu. Pokud je detoxifikační jednotka součástí zařízení pro 

střednědobou nebo dlouhodobou terapii závislostí, je potřeba, aby se pracovníci 

věnovali i dalším úkolům týkajících se pacienta. Přestože to představuje 

zvýšené nároky na pracovníky, je to způsob usnadnění komunikace s klientem 

a zlepšení průběhu následné léčby. Důvody pro detoxifikaci mohou být různé. 

Častým důvodem je nebezpečnost pacienta okolí i sama sobě při intoxikaci 

nebo odvykacím syndromu. Jak již bylo zmíněno, některé programy následné 

léčby vyžadují nejprve detoxifikaci. Často jsou jimi terapeutické komunity, kam 

nemohou přijmout klienta, který by trpěl příznaky odvykacího stavu. Někdy je 

detoxifikace doporučena lékařem z důvodu diagnostiky určitých duševních 

onemocnění. Ne vždy je snadné odhadnout, zda jde o duševní onemocnění, 
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toxickou psychózu nebo intoxikaci. Někteří drogově závislí používají 

detoxifikační jednotky ke snížení tolerance k droze. Například u závislosti na 

opiátech se detoxifikací tolerance snižuje, proto po opuštění detoxifikační 

jednotky budou pacientovi stačit nižší dávky než před nástupem detoxifikace, 

nebude tedy potřebovat tolik finančních prostředků k dosažení potřebného 

efektu drogy. Je to však řešení jen krátkodobé a snížená tolerance opět rapidně 

stoupá s dalším užíváním drogy. Jsou také případy, kdy se klient nachází 

v sociální a finanční tísni, nastoupí tedy na detoxifikační jednotku, kde má 

zajištěné ubytování, stravu a léky pro zvládání abstinenčních příznaků. Po 

detoxifikaci však nenastupuje k léčbě, ale vrací se zpět k užívání drogy. Není to 

ideální stav a řada pracovníků s touto praxí nesouhlasí, je zde však stále 

možnost určitého kontaktu se závislým a šance po zvládnutí detoxifikace 

motivovat pacienta k další terapii. (Nešpor K., 2003b) 

7.1.1.6. Střednědobá ústavní léčba 

V případě, že je detoxifikační jednotka součástí zařízení poskytujícího 

péči závislým osobám, nastupuje po detoxifikaci pacient většinou k střednědobé 

ústavní péči v témže zařízení. Střednědobá terapie závislosti většinou probíhá 

po dobu tří až šesti měsíců. V našich podmínkách bývá poskytována některými 

psychiatrickými léčebnami nebo specializovanými psychiatrickými odděleními 

nemocnic. Cílem léčby je směřování k úplné abstinenci. Terapie v těchto 

zařízeních většinou probíhá v uspořádání terapeutické komunity, která zahrnuje 

jak pacienty, tak tým zaměstnanců. Jde o strukturovanou léčbu, která je 

rozdělena do čtyř fází. V první fázi podstupuje pacient detoxifikaci. Podle síly 

projevů abstinenčních příznaků a chování pacienta trvá detoxifikační fáze jeden 

až tři týdny. Během této fáze podstupuje pacient základní vyšetření, mělo by 

dojít k posílení motivace k léčbě a vytvoření terapeutického vztahu mezi 

pacientem a personálem zařízení. Ve druhé fázi, která trvá přibližně jeden 

měsíc, se pacient seznamuje s terapeutickým programem, režimem v zařízení, 

pravidly, která je potřeba dodržovat pro setrvání v programu, a s komunitou, ve 

které léčba probíhá. Třetí fáze, která tvoří hlavní část terapie, je fází vlastní 

aktivní léčby a trvá přibližně dva až tři měsíce. V této fázi se pacient sám 

aktivně účastní skupinové i individuální psychoterapie, účastní se také pracovní 
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terapie, v rámci které pomáhá s různými pracemi v zařízení. Pacient má 

možnost jezdit pravidelně na propustky domů, probíhá rodinná terapie a 

upevňuje se motivace k abstinenci. Poslední fází, která trvá přibližně jeden 

měsíc, je fáze přípravy na návrat do původního prostředí. Pacient by si měl 

vytvořit reálné plány, zajistit bydlení, práci a kvalitní následnou péči, aby se 

minimalizovala rizika relapsu a návratu k užívání drog. (Dvořáček J., 2003) 

7.1.1.7. Terapeutické komunity 

Střednědobá a dlouhodobá léčba nemusejí být poskytovány jen 

psychiatrickými léčebnami a odděleními nemocnic. Pro mnohé pacienty je 

vhodnější rezidenční léčba v terapeutických komunitách. Jde o specializovaná 

zařízení, která jsou zaměřená na léčbu vedoucí k úplné abstinenci a na sociální 

rehabilitaci. Léčba v terapeutických komunitách trvá obvykle od šesti do 

osmnácti měsíců. Skupinu klientů tvoří osoby závislé na návykových látkách ve 

středním nebo těžkém stupni závislosti. Věk klientů se pohybuje většinou od 18 

do 35 let. Cílem však není jen úplná abstinence, ale také aby si klient sám 

uvědomoval, proč je pro jeho budoucí život abstinence důležitá a co vše obnáší. 

Jde o to, připravit klienty co nejlépe pro zapojení se do normálního života ve 

společnosti, proto v terapeutických komunitách probíhá především skupinová 

terapie tak, aby se podmínky života v komunitě maximálně přibližovaly 

běžnému životu. Vstup do komunity i odchod z ní bývá dobrovolný, klient si o 

svém životě rozhoduje sám a musí se naučit, co vše to obnáší. Terapeutické 

komunity mají přesně stanovený režim, který zahrnuje časový program dne a 

týdne, určuje povinnosti klienta a pravidla, kterými je třeba se řídit. Terapeutický 

tým hraje jen roli určitého průvodce, usměrňuje život v komunitě, ale 

nestanovuje, co má v dané situaci klient dělat. Snahou je, aby se klienti naučili 

řešit různé životní situace sami. Aktivity a rozvržení času je většinou podobné, 

jako při ústavní léčbě. V rámci pracovní terapie se klienti podílejí na chodu 

terapeutické komunity. Terapeutická komunita je vhodným zařízením pro klienty 

s dlouhou drogovou historií, pro které je obtížné se zařadit do běžného života a 

podstupovat léčbu například pouze ambulantně. Pro vstup do terapeutické 

komunity je třeba splnit řadu požadavků. Většinou následuje pobyt 

v terapeutické komunitě po detoxifikaci, a často až po absolvování celé ústavní 
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léčby v psychiatrické léčebně. (Adameček D., Richterová-Těmínová M., Kalina 

K., 2003) 

 

7.1.1.8. Následná péče, doléčovací programy 

Po úspěšném absolvování léčby v terapeutické komunitě nebo v jiných 

zařízeních a při abstinenci minimálně tři měsíce může být klient zařazen do 

programu následné péče. Následná péče zahrnuje několik složek. Jednou 

z nich je psychoterapie. Hlavním cílem je podpora motivace a stabilizace 

abstinence. Často je až v této fázi terapie klient schopen hovořit o určitých 

zážitcích a traumatech, o kterých v dřívějších fázích terapie hovořit nechtěl. 

Další část následné péče tvoří prevence relapsu. Zvláště u klientů, kteří 

podstoupili rezidenční léčbu a teprve nyní se vrátili do původního prostředí, je 

důležité podpořit motivaci k dodržení abstinence. Klient se ocitá v prostředí, kde 

dříve problémy řešil užitím drogy, nyní v případě výskytu nějakého problému je 

důležité klientovi pomoci, aby se naučil problémy řešit jinou cestou a mohl se 

vrátit do běžného života. Další složkou jsou sociální práce, které zahrnují 

především praktickou pomoc klientovi s řešením různých problémů týkajících se 

například dluhů, sociálních dávek, trestních stíhání, shánění zaměstnání a 

podobně. Klient pravděpodobně nikdy tyto problémy neřešil a neví, jak má tedy 

při jednáních s úřady a institucemi postupovat. Při shánění zaměstnání je 

důležitá rekvalifikace. Pokud mají klienti problém se sehnáním zaměstnání, mají 

možnost dočasného zaměstnání v chráněných dílnách. Jedná se o velmi 

efektivní způsob, jak klient získá určité pracovní návyky, případně i potřebnou 

kvalifikaci pro další práci. V neposlední řadě zajišťují následné programy 

klientům potřebnou lékařskou péči. Zvláště v případech, kdy klient trpí trvalými 

následky svého dosavadního života, je tato péče nezbytná. K nejčastějším 

zdravotním problémům patří virové hepatitidy, chronické záněty, dentální 

problémy a infekce virem HIV. Důležitou složku terapie tvoří komunikace, práce 

s rodinnými příslušníky a nabídka volnočasových aktivit. (Kuda A., 2003) 
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7.1.1.9. Chráněné bydlení a chráněná práce 

Do programů následné péče spadají, jak již bylo zmíněno, chráněné 

pracovní dílny a chráněné bydlení. V chráněném bydlení je zajištěno klientům 

ubytování na dobu určitou, které si hradí sami nebo na něj přispívají. Je určeno 

pro klienty, kteří právě absolvují nebo absolvovali terapeutický program a 

v místě svého bydliště nemají příslušné služby nebo je pobyt v dřívějším bydlišti 

kontraindikací k úspěšné léčbě. Klienti jsou zavázáni dodržovat určitá pravidla, 

jakými je například bezdrogové prostředí. V našich podmínkách je klientům 

poskytováno chráněné bydlení maximálně na dobu jednoho roku. Často jde o 

poslední mezikrok před úplným zapojením se do běžného života. Další 

možností pomoci jsou chráněné práce. Klienti v těchto programech získávají 

potřebné pracovní návyky, zlepšují své pracovní dovednosti, případně získávají 

rekvalifikaci, která je potřebná pro získání zaměstnání mimo takovýto program. 

Klienti mají uzavřenou smlouvu a za odvedenou práci dostávají mzdu. (Dvořák 

D., 2003) 

Díky těmto programům je pro klienty snazší zařadit se do běžného 

života. Jde o postupný návrat z ústavní léčby, přes terapeutickou komunitu až 

po chráněné bydlení a chráněnou práci. Klient se postupně učí návykům, které 

bude v následném životě potřebovat. Nejprve komunikaci a řešení sociálních 

problémů v terapeutické skupině, přes zvládání samostatného bydlení, běžných 

úkonů denního života, až po zapojení se do normálního pracovního procesu. Po 

úspěšném zvládnutí všech částí terapie by neměl mít klient se zařazením do 

společnosti větší problémy. 
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7.2. Akutní detoxikace 

 Detoxikací se rozumí postup, při kterém je organismus zbaven návykové 

nebo jiné toxické látky. (Svobodová J., Václavík M., 2006) Většinou se k této 

metodě přistupuje ve stavech předávkování, kdy je žádoucí rychlé odstranění 

drogy z těla, protože vlivem návykové látky dochází k přímému ohrožení života 

pacienta. (Fišerová M., 2003b) 

 Při předávkování je nutné postiženému poskytnout předlékařskou první 

pomoc, která vede především k zajištění základních životních funkcí, v první 

řadě zajištění oběhu a dýchání. Často může být intoxikace komplikována 

zraněním nebo onemocněním, které nemusí souviset s užíváním drogy, ale je 

nutné na něj brát zřetel při ošetření. Dalším důležitým krokem je posouzení 

stavu vědomí a udržení komunikace s intoxikovaným. Je důležité postiženého 

zklidnit a zajistit i klidné prostředí do příjezdu lékaře. (Dvořáček J., 2003c) Tento 

postup je obdobný u intoxikací různými látkami a odvíjí se dle aktuálního stavu 

intoxikovaného. 

 Intoxikace stimulancii se charakteristicky projevuje zvýšenou bdělostí a 

pocity velkého množství energie. Intoxikovaný může mít halucinace, být 

paranoidní, agresivní a hádavý, což může znesnadňovat poskytnutí první 

pomoci. Proto je velmi důležité postiženého klidnit. Z tělesných příznaků se 

většinou objevuje pocení, tachykardie až srdeční arytmie, bolesti na hrudi, 

křeče, nevolnost a zvracení. (Dvořáček J., 2003a) 

 Léčba akutní intoxikace je symptomatická, vedoucí k omezení život 

ohrožujících projevů intoxikace. Neklid a nervozita jsou zvládány 

benzodiazepiny, případně nízkými dávkami neuroleptik. Při podávání 

neuroleptik je třeba postupovat opatrně s ohledem na jejich kardiotoxicitu. 

(Dvořáček J., 2003a) Z benzodiazepinů je preferován lorazepam nebo jeho 

ekvivalent v dávkách 1 – 3 mg/h. Je podáván z pravidla intravenózně nebo 

intramuskulárně. Z antipsychotik je doporučován haloperidol v dávkách 2 – 10 

mg každou půl hodinu, dokud nedojde ke zklidnění. Je však třeba brát v úvahu 

možné riziko prodloužení QT intervalu. (Hýža M., Chvíla L., 2009) 
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Somatické příznaky, jako jsou tachykardie a hypertenze, jsou tlumeny, 

pokud to situace vyžaduje, betablokátory a blokátory kalciových kanálů. 

(Dvořáček J., 2003a) Okyselením moči kyselinou askorbovou, případně kyselou 

forsírovanou diurézou lze urychlit vylučování amfetaminů z organismu. (Hýža 

M., Chvíla L., 2009) Z dalších opatření, důležitých při řešení akutní intoxikace, 

lze jmenovat ochlazování, monitorování srdeční činnosti s korekcí arytmií a 

případná laboratorní vyšetření sledující kreatininkinázy a myoglobin v moči. 

(Dvořáček J., 2003a) 
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7.3. Detoxifikace 

 Je léčebnou metodou, při které jde o zastavení užívání drogy a 

minimalizaci symptomů odvykacího syndromu. (Svobodová J., Václavík M., 

2006) Postupným snižováním dávek dochází k pomalému odstranění drogy 

z těla se snahou zabránit abstinenčním příznakům. (Fišerová M., 2003b) 

 Pokud je pacient ochoten spolupracovat a má silnou motivaci, může 

detoxifikace probíhat ambulantně. Pro pacienty, kteří však podstupují 

detoxifikaci v lůžkových zařízeních, je výhodou, že jsou po celou dobu 

detoxifikace v chráněném prostředí bez možnosti sehnání další dávky drogy a 

pod dohledem odborných pracovníků 24 hodin denně. (Svobodová J., Václavík 

M., 2006) 

 Při detoxifikaci je pečováno o psychický i fyzický stav pacienta, je mu 

poskytována psychologická a psychoterapeutická péče a nedílnou součástí je i 

sociální poradenství. Důležité faktory tvoří navázání terapeutického vtahu mezi 

závislým a týmem terapeutů, a upevnění motivace k léčbě a abstinenci. 

Vzhledem k tomu, že závislost na stimulanciích je označována jako psychická 

závislost, tvoří psychoterapie podstatnou část celkové terapie závislosti na 

amfetaminech. (Dvořáček J., 2003d) 

7.3.1. Psychoterapie 

 Psychoterapie je charakterizována jako odborné užívání psychologických 

postupů a prostředků při prevenci, léčbě a rehabilitaci poruch zdraví. 

(Bartošíková I., Miovský M., 2003a) Psychoterapeutický přístup by měl použít 

každý, kdo navazuje kontakt se závislým klientem nebo pacientem. Jde o 

způsob chování vůči klientovi nebo pacientovi, o styl komunikace a navázání 

kontaktu s ním. Kvalifikovaní psychoterapeuté provádí individuální nebo 

skupinové terapie přímo směřované na konkrétní klienty. V psychoterapii 

závislostí jsou důležité především změny chování, které není slučitelné 

s abstinencí. Zároveň je důležité, aby se klient či pacient naučil ocenit pozitivní 

sociální hodnoty a dovednosti, které jsou pro něj přínosné především ve studiu, 

práci, či obnovení a vytváření rodinných vztahů. Psychoterapeut by měl 
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podporovat takové činnosti klienta, které mu pomohou poznávat sebe sama a 

zároveň rozvíjet mezilidské vztahy. Jsou různé faktory, které ovlivňují úspěšnost 

psychoterapie. Jedním z nejdůležitějších je motivace klienta či pacienta ke 

změně. 

 Jednou z forem psychoterapie je individuální psychoterapie, která 

předpokládá navázání poměrně důvěrného vztahu mezi terapeutem a klientem. 

V současném systému péče je však upřednostňována skupinová 

psychoterapie, především proto, že určité problémy charakteristické pro oblast 

závislostí vyžadují kontext skupinové práce. Dalším z důvodů upřednostňování 

skupinové terapie před individuální je finanční nákladnost léčby. (Bartošíková I., 

Miovský M., 2003b) Přesto má individuální terapie v léčbě závislostí své místo a 

u některých klientů v určitých fázích léčby je velmi důležitou složkou terapie. 

Například pokud se klient nachází v krizové situaci, která by mohla ohrozit jeho 

setrvání v programu a další léčbu, je vhodné přistoupit k individuální 

psychoterapii, která by pomohla klientovi krizovou situaci zvládnout a zabránila 

by přerušení terapie. Dalším příkladem, kdy je pro klienta vhodné podstoupení 

individuální terapie, je případ, kdy je klient již v pokročilé fázi léčby a individuální 

terapie mu může pomoci v osobním růstu. (Bartošíková I., Miovský M., 2003b) 

Také v prvních fázích léčby je vhodná individuální terapie pro navázání 

kontaktu a získání důvěry klienta. 

 Skupinová terapie je vhodná především v pozdějších fázích léčby, kdy je 

klient ochoten a schopen interagovat s okolím. Často navazuje na individuální 

terapii. Dochází při ní k tvoření vztahů a interakcí mezi klienty navzájem i mezi 

klienty a psychoterapeutem. Skupinová terapie je klientům dostupná 

v ambulantních zařízeních a denních stacionářích a tvoří podstatnou složku 

terapie v dlouhodobých programech, především v terapeutických komunitách. 

Také bývá součástí doléčovacích programů, kdy klienti během dne chodí do 

práce a večer se účastní těchto programů. Zde hraje skupinová terapie hlavně 

podpůrnou roli a pomáhá klientovi s úplným začleněním do společnosti. 

(Bartošíková I., Miovský M., 2003b) 

 Další složku psychoterapie tvoří behaviorální či kognitivně – behaviorální 

přístup. Cílem je změnit chování klienta, snížit frekvenci výskytu problémového 
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chování, podpořit nové dovednosti a rozvoj chování, jehož nevyužívání působí 

klientovi problémy. Změnu lze působit na úrovni fyziologické, emocionální, 

kognitivní či motorické. Pacient či klient podstupuje nácvik zvládání krizových 

situací, sebekontroly, asertivity, zvládání zátěže a nácvik sociálních dovedností. 

Část terapie je zaměřena na různé relaxační techniky a postupy, kterými se 

klient či pacient učí zvládat stres, úzkost a paniku. (Bartošíková I., Miovský M., 

2003b) 

 Psychoterapii provádí kvalifikovaní terapeuti a v průběhu léčby klient 

v různých fázích podstupuje různé formy a podoby psychoterapie. 

7.3.2. Farmakoterapie 

 Ne u všech osob léčících se ze závislosti na amfetaminech je 

farmakoterapie nezbytná. V některých případech je možné závislost zvládnout 

pouze psychoterapií. V těžších případech, kdy dochází k rozvoji závažných 

psychotických stavů a poruch, nebo kdy pacient trpí depresemi doprovázenými 

sebevražednými tendencemi, je nasazení odpovídající farmakoterapie žádoucí. 

Jako zvláštní složku farmakoterapie lze jmenovat substituční terapii, která však 

v případě závislosti na amfetaminech není běžně zavedená a většinou se k ní 

nepřistupuje. 

7.3.2.1. Antidepresiva, antipsychotika 

 Při terapii psychotických projevů a depresí závisí vždy léčba na 

konkrétním pacientovi, na míře a charakteru těchto projevů. Z často 

používaných antidepresiv lze jmenovat tricyklická antidepresiva imipramin a 

desipramin. (Fišerová M., 2003b) Tato antidepresiva na počátku podávání 

působí útlum a zklidnění (Lüllmann H. et al., 2004), což může být žádoucí u 

pacientů agresivních a neklidných. Dalším antidepresivem, které se využívá 

v terapii závislých, je fluoxetin. (Fišerová M., 2003b) Jde o antidepresivum ze 

skupiny SSRI, které snižuje zpětný příjem serotoninu do neuronů. (Lüllmann H. 

et al., 2004) Použití jiných skupin antidepresiv se nedoporučuje, především 

použití inhibitorů MAO za současného užívání amfetaminů je život ohrožující. 

(Minařík J., 2003) 
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 U psychotických stavů přetrvávajících i po odeznění intoxikace jsou 

indikována antipsychotika. Často jsou využívány látky jako je sulpirid, risperidon 

či zuclopenthixol. (Nešpor K., 2008) Jde o neuroleptika používaná také k terapii 

schizofrenie. Většinou mají antagonistický efekt vůči dopaminovým receptorům, 

risperidon má i afinitu k receptorům pro serotonin. (Lüllmann H. et al., 2004) 

 Léčba psychóz může být krátkodobá, ale u některých pacientů 

přetrvávají psychotické příznaky vyžadující terapii i řadu měsíců. Problémem u 

psychotických pacientů může být neochota či nechuť léky užívat. Paranoidní 

pacient může mít pocit, že se ho terapeut snaží otrávit, a léky může tajně 

likvidovat. Zvláště u ambulantně léčených pacientů, kteří nejsou 24 hodin denně 

pod dozorem, je toto riziko velmi výrazné. Je vhodné proto zvolit takovou formu 

terapie, kde bude riziko nespolupráce klienta minimalizováno. Vhodné jsou 

v těchto případech parenterální přípravky, zvláště depotní preparáty. (Nešpor 

K., 2008) Pacient dochází například jednou za dva týdny (Lüllmann H. et al., 

2004) do ambulance, kde mu je aplikováno léčivo intramuskulárně. 

7.3.2.2. Substituční terapie 

Substituční terapie závislosti spočívá v náhradě drogy způsobující 

závislost za jinou látku. Látky, kterými se provádí substituční terapie závislostí, 

mají většinou podobné účinky na organismus jako droga samotná, ale bývají 

z různých důvodů pro závislého bezpečnější. Přesto mohou mít řadu 

nežádoucích účinků a je proto důležité pečlivě zvážit, zda je pro konkrétního 

pacienta substituční terapie vhodnou metodou léčby. Řada závislých, kteří 

přešli na substituci, začali zneužívat substituci nevhodným způsobem, prodávat 

jim předepsanou látku na černém trhu, což je vyloženě nežádoucí a odporuje to 

celému smyslu léčby. 

Substituční terapie je velmi dobře známa u závislosti na heroinu. 

Důvodem pro substituci je způsob, kterým si uživatelé heroin aplikují. Injekční 

aplikace heroinu je pro uživatele velmi riziková. Závislý jedinec je ohrožen 

nákazou chorobami přenášenými krevní cestou, jako je hepatitida B a C a 

onemocnění způsobené virem HIV. Substituční terapie byla vyvinuta hlavně 

z důvodu snížení rizika přenosu těchto infekcí mezi uživateli. Podává se u silně 
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závislých, kteří jsou ochotni se léčit, spolupracují, ale nejsou schopni zvládat 

stavy cravingu bez podání drogy. Substituční terapie je podávána perorálně, 

čímž se sníží riziko přenosu nebezpečných infekcí. Dnes jsou na trhu známy 

dvě látky, podávané při substituci závislým na heroinu. Jde o buprenorfin, což je 

parciální agonista – antagonista opioidních receptorů a je obsažen v přípravcích 

SUBUTEX a SUBOXONE. Při terapii je výhodnější použít SUBOXONE, kde je 

obsažen ještě naloxon, který je antagonistou opioidních receptorů a brání tak 

zneužívání látky určené k substituci. Může totiž dojít k rozvoji abstinenčního 

syndromu. Naopak SUBUTEX, který obsahuje pouze buprenorfin, bývá často 

problémovými uživateli převáděn do kapalné podoby a aplikován injekčně. Další 

látkou používanou při substituční terapii závislosti na heroinu je methadon. Jde 

o vysoce účinného agonistu opioidních receptorů a jeho účinky na organismus 

jsou podobné jako u morfinu, ale působí déle. Je podáván ve formě perorálního 

roztoku a mírní příznaky abstinenčního syndromu u závislých. Na rozdíl od 

SUBUTEXU a SUBOXONE, které jsou ve formě tablet a jsou dostupné 

pacientům v lékárnách, je methadon ve formě roztoku předepisován jen na 

specializovaných pracovištích, kde je také pacientům podáván. Může u něj 

vznikat návyk, proto musí být uživatelé pečlivě sledováni. (SPC Methadon, SPC 

Suboxone, SPC Subutex, AISLP, 2011) 

Další návykovou látkou, pro kterou při léčbě závislosti je používaná 

substituční terapie, je nikotin. Závislost na tabáku je opět riziková z důvodu 

způsobu užívání této látky. Kouření tabáku je vysoce rizikové, ohrožuje 

závislého možností rozvoje nádorového onemocnění plic, vznikem nebo 

zhoršením hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění, častějším výskytem 

onemocnění dýchacích cest a dalšími riziky. Protože nejde o nelegální látku a 

cigarety a jiné tabákové výrobky jsou běžně k dostání, je závislost na nikotinu 

pravděpodobně nejrozšířenější závislostí na světě. Při terapii nesubstituujeme 

nikotin jinou látkou, ale pouze nahrazujeme způsob podání. Místo kouření má 

uživatel možnost aplikace nikotinu ve formě žvýkaček, transdermálním podáním 

pomocí náplastí, případně jsou dostupné i různé inhalátory. Závislý tak lépe 

zvládá abstinenční příznaky, přestává kouřit a postupně může snižovat i 

frekvenci použití substitučních pomůcek. 
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Jelikož je amfetamin a metamfetamin dlouhodobými uživateli nejčastěji 

aplikován injekční cestou, jde opět o vysoce rizikové užívání drogy. Stejně jako 

u užívání heroinu zde hrozí riziko přenosu závažných infekcí. Bylo by proto 

vhodné zavedení takové substituce, která by se užívala perorálně, vznikal by na 

ni menší návyk než na původní drogu a snížila by projevy abstinenčního 

syndromu. Zatím v České Republice není tato substituce zavedena. Přesto je 

na trhu léčiv dostupná látka, která měla příznivý efekt na průběh terapie 

závislosti. Jde o metylfenidát, obsažený v přípravku RITALIN. V SPC jsou však 

uvedeny jen dvě možné indikace přípravku RITALIN. Těmi jsou AHDH syndrom 

hyperaktivity u dětí a mladistvých s poruchou pozornosti a narkolepsie. V jiných 

indikacích by tedy přípravek podle kritiky neměl být podáván, neměl by tudíž být 

podáván ani při terapii závislosti na metamfetaminu.  

Přesto bylo experimentálním podáváním závislým zjištěno, že by tento 

způsob terapie u některých závislých mohl být prospěšný. Metylfenidát je jeden 

z derivátů amfetaminu, má podobné stimulační účinky, je zde bohužel ale také 

nebezpečí vzniku závislosti. Dle článku publikovaného v roce 2004 byl v našich 

podmínkách metylfenidát použit při léčbě závislosti na pervitinu již v roce 1995. 

(Hampl K., 2004) Pacientům bylo podáváno 10 až 20 mg denně. Je důležité 

pacienty denně kontrolovat, aby své dávky nezvyšovali. Na tuto léčbu sice 

neodpovídají všichni injekční uživatelé pervitinu, je však velmi vhodná pro 

takové uživatele, kteří začali užívat pervitin z důvodu poruch soustředění a 

pozornosti, vysoké únavy a podobně, a nyní užívají drogu injekčně. Pro úplné 

zvládnutí závislosti je podmínkou komplexní způsob léčby, nelze pacientům jen 

podávat substituci, je důležitá také psychoterapie. Dále je substituční terapie 

určena jen injekčním uživatelům pervitinu. 
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 Fenmetrazin     Fentermin 

Obr. 9. Metamfetamin a látky podobné struktury používané k substituční terapii 

Zdroj obrázků: Seminář psychofarmaka, Petr Zimčík 

 

V kazuistice uvedené v článku byla ještě zmínka o dalších dvou látkách, 

které měly určitý efekt při odvykací léčbě závislosti na pervitinu a hlavně při 

potlačení stavu bažení po droze. Šlo o fentermin, látku, která má opět strukturu 

podobnou metamfetaminu a která je dodnes používána jako anorektikum při 

léčbě obezity. Tato látka je u nás dostupná v přípravku ADIPEX Retard. Bylo 

uvedeno, že při podávání obézní pacientce závislé na pervitinu a léčící se ze 

závislosti došlo nejen ke snížení hmotnosti pacientky, ale také k potlačení 

nutkání po dalším užití drogy. Další jmenovanou látkou byl fenmetrazin, který 

byl dříve indikován pro léčbu narkolepsie a obezity, ale dnes již u nás není 

dostupný. (Hampl K., 2004) 

Ve Velké Británii a Austrálii byl s úspěchem používán při substituční 

terapii závislosti na amfetaminu u injekčních uživatelů dexamfetamin. (Shearer 

J. et al., 2009) Jde o nejúčinnější čistý izomer metamfetaminu. (Lincová D. et 

al., 2002) Tato látka byla ve Velké Británii a Austrálii použita při léčbě závislosti 
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na amfetaminu proto, aby došlo ke snížení počtu injekčních uživatelů a zároveň 

tedy ke snížení rizika přenosu infekcí mezi těmito uživateli. Pacientům byly 

podávány dávky 20 až 90 mg dexamfetaminu za den perorální cestou. Tito 

pacienti museli být pod dozorem, aby nedošlo ke zneužívání látky jinou než 

perorální cestou. Došlo ke snížení pocitů cravingu a zmírnění abstinenčního 

syndromu. Podle popsaných zkušeností mohli pacienti snižovat dávky 

dexamfetaminu a postupně přestat s užíváním úplně, aniž by byli vystaveni 

nepříjemným projevům abstinenčního syndromu. (Shearer J. et al., 2009) 

 Dnes v České Republice nejsou známy aktuální informace, které by 

potvrzovaly používání substituční terapie závislosti na amfetaminech. 

Pravděpodobně se nepotvrdil dostatečně pozitivní efekt, který by podporoval 

tento způsob terapie u větší skupiny závislých. Užívání substituce spolu 

s metamfetaminem by mohlo mít za následky nebezpečné zdravotní 

komplikace, protože by vždy šlo o užívání dvou látek se stimulačním efektem. U 

pacientů nelze zaručit, že by spolu se substitucí původní drogu vůbec neužívali, 

proto se od této metody raději ustoupilo. 

7.4. Následná péče 

 Systém následné péče byl již probrán v kapitole pojednávající o 

obecném schématu v terapii závislostí a pro terapii závislosti na amfetaminech 

se prakticky nijak neliší. Programy následné péče jsou zaměřeny na přípravu 

klienta k návratu do běžného života. Probíhá zde především psychoterapie 

zaměřená na prevenci relapsu, zvládání krizových situací v běžném životě a 

socioterapie, která se soustředí na začlenění klienta zpět do společnosti. Klient 

si zde osvojuje základní pracovní návyky, komunikaci s okolím a podobně. 

V případě, že klient trpí psychickými obtížemi, užívá pod dohledem lékaře 

antidepresiva nebo antipsychotika. 
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8. Použití látek příbuzných amfetaminům v terapii 

 V dnešní době se amfetamin ani metamfetamin lékařsky nevyužívají. 

V minulosti byly tyto látky předepisovány na mnoho poruch, například deprese, 

poruchy pozornosti, alkoholismus a obezitu. (Centrum adiktologie, 2010) 

Vzhledem k rychle se vyvíjejícímu návyku se však od používání těchto látek 

upustilo. Přesto jsou látky příbuzné amfetaminům, které se v některých z těchto 

indikací používají. Nejčastějšími indikacemi jsou narkolepsie, hyperaktivita 

s poruchou pozornosti a obezita. 

8.1. Fentermin 

 Jednou z látek dodnes používaných v terapii obezity je fentermin. Je 

obsažen například v přípravku Adipex Retard, který je u nás dostupný na 

lékařský předpis. Je indikován u osob s BMI dosahujícím či přesahujícím 

hodnoty 30, kde k redukci hmotnosti nepostačují samotná dietetická opatření. 

(SPC Adipex Retard, AISLP, 2011) 

 Účinek fenterminu nastupuje v průběhu 1 – 3 hodin a trvá minimálně 8 

hodin. Vzhledem k tomu, že na účinek se vyvíjí tolerance, neměla by být tato 

látka podávána dlouhodobě. (Lincová D. et al., 2002) Léčba obvykle trvá 4 – 6 

týdnů a neměla by přesahovat tři měsíce. (SPC Adipex Retard, AISLP, 2011) 

Vždy by měla probíhat pod dohledem odborníka, lékaře se zkušenostmi 

s terapií obezity, a měla by být doprovázena dietou, pohybovým režimem a 

psychoterapií.  

 

Obr. 10. Molekula fenterminu    Zdroj: Google obrázky, duben 2012 
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8.2. Methylfenidát 

 Jde o látku s nepřímými sympatomimetickými účinky, která se používá již 

od roku 1958. (Novák V., Kunčíková M., 2011) U nás je používán přípravek 

Ritalin, jehož předepisování je vázáno na opiátový recept s modrým pruhem. Je 

indikován především u dětí s poruchou pozornosti. Je vhodný pro děti starší 

šesti let, které podstoupily komplexní vyšetření prokazující hyperaktivitu 

s poruchou pozornosti. Pokud se v průběhu léčby ukázala samotná nápravná 

opatření jako nedostatečná, dítě smí být léčeno Ritalinem pod dohledem 

specialisty na poruchy chování u dětí. (SPC Ritalin, AISLP, 2011) Dlouhodobé 

užívání však představuje určitá rizika pro psychický vývoj dítěte, hrozí také 

retardace růstu. (Lüllmann H. et al., 2004) Terapii je proto třeba doplnit i 

odpovídající psychoterapií, vzdělávacími a sociálními opatřeními a pravidelným 

sledováním psychického vývoje dítěte. (SPC Ritalin, AISLP, 2011) Také hrozí 

riziko vzniku závislosti, například ve Spojených Státech jsou přípravky 

s methylfenidátem mladistvými zneužívány nejen perorálně ale i formou 

sniffingu. (Hampl K., 2004) 

 Další indikací, ve které je používán methylfenidát, je nadměrná denní 

spavost. Jde o poruchu, která je charakterizována neschopností udržet bdělost 

a pozornost během obvyklé doby bdělosti. Projevuje se nechtěnými epizodami 

ospalosti nebo přímo epizodami spánku během dne. (Novák V., Kunčíková M., 

2011) Nadměrná denní spavost může mít řadu příčin a některé lze léčit 

kauzálně a nemusí se přistupovat k terapii stimulancii. Onemocnění, u kterého 

lze použít mathylfenidát ke zvýšení bdělosti a pozornosti během dne, se nazývá 

narkolepsie. V terapii tohoto onemocnění se používají denní dávky v rozmezí 

10–60 mg rozdělené do dvou až tří dílčích dávek. (Novák V., Kunčíková M., 

2011) 

 Vzhledem k riziku vzniku návyku se jak u dětí s hyperaktivitou, tak u 

dospělých s narkolepsií obvykle podává methylfenidát jen v pracovní dny, či dny 

školní docházky, kdy je potřeba udržet pozornost. O víkendech, dovolených a 

prázdninách se přípravky s methylfenidátem většinou nepodávají, aby se 

předešlo rozvoji tolerance a návyku. (Novák V., Kunčíková M., 2011) 
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Obr. 11. Molekula methylfenidátu    Zdroj: Google obrázky, duben 2012 

8.3. Modafinil, armodafinil 

 Modafinil je poměrně nové psychostimulans, které se vyznačuje nízkým 

rizikem vzniku závislosti. (Novák V., Kunčíková M., 2011) Ani při náhlém 

vysazení přípravku se nevyskytl rebound fenomén nebo abstinenční příznaky. 

(Lincová D. et al., 2002) Tato látka je obsažena v přípravku Vigil, který je určen 

pro terapii nadměrné denní spavosti spojené s patologickými stavy narkolepsie, 

syndromu obstrukční spánkové apnoe a poruchách rytmu spánek/bdění při 

směnném provozu. (SPC Vigil, AISLP, 2011) Po perorálním podání se modafinil 

rychle vstřebává a maximálních plazmatických hladin dosahuje po dvou až 

čtyřech hodinách od podání. V játrech je metabolizován na neaktivní metabolity. 

Inhibuje zpětné vychytávání dopaminu především v předním hypotalamu, kde 

tak specificky ovlivňuje centra pro regulaci spánku a bdění. Na rozdíl od 

amfetaminu neovlivňuje psychiku pacienta. (Novák V., Kunčíková M., 2011) 

Přípravek je podáván v denních dávkách pohybujících se mezi 200 až 400 mg. 

Podle určení lékaře a odpovědi pacienta se podává ve dvou dílčích dávkách 

ráno a v poledne, nebo v jedné dávce ráno. (SPC VIgil, AISLP, 2011) Z důvodu 

nedostatečných údajů o bezpečnosti přípravku je Vigil určen pro osoby starší 18 

let. Přesto je ze zahraničních zdrojů známo, že podávání modafinilu dětem 

s narkolepsií nebo s ADHD mělo pozitivní výsledky (Novák V., Kunčíková M., 

2011) 

 Další látkou, která se používá v terapii nadměrné denní spavosti, je 

armodafinil. Tato látka však není v ČR registrována. Jde o R-izomer modafinilu, 

který se od racemického modafinilu liší farmakokinetickým profilem. Uvádí se, 
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že udržuje vyšší plazmatické hladiny po delší dobu a ve srovnání s modafinilem 

lépe podporuje bdělost během dne. (Novák V., Kunčíková M., 2011) 

 

Obr. 12. Molekula modafinilu a armodafinilu (vpravo)  Zdroj: Google obrázky, duben 2012 
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9. Nové syntetické stimulační drogy 

 Označení nové syntetické drogy je spojeno především s vyvíjející se 

oblibou taneční scény. Většinou nejde o látky nově objevené čí vyvinuté, ale o 

látky, které se začaly nově objevovat právě na tanečních akcích. (Páleníček T., 

2005) Nejčastěji užívanými nelegálními drogami na tanečních akcích je 

marihuana, hašiš, extáze a LSD. (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, 2010) Právě účinky extáze jsou mezi účastníky tanečních 

akcí velmi oblíbené a většina nových syntetických drog užívaných v tomto 

prostředí se svými účinky blíží účinkům extáze. Důvodem pro rozšíření nových 

syntetických drog bylo pravděpodobně přijetí zákonů a opatření, která vedla 

k výraznému ztížení získávání prekurzorů pro výrobu extáze. Výrobci drog 

hledali možnost, jak obejít legislativu, a začali vyrábět látky, které nejsou na 

seznamech kontrolovaných látek. (Páleníček T., 2005) Nových syntetických 

drog, které představují náhražky extáze, je celá řada a zatím nejsou dostatečně 

prozkoumány jejich účinky. V současné době není dostatek informací 

potvrzujících jejich rizika, jakými jsou riziko rozvoje závislosti, nebo rizika 

předávkování a přímého ohrožení života. Proto je velmi komplikované tyto látky 

zařadit na seznamy kontrolovaných látek. Nejdříve je třeba prokázat jejich 

toxicitu a nebezpečí užívání. Vzhledem k velkému počtu různých látek je 

prokázání možnosti rozvoje závislosti komplikované, přestože tyto látky působí 

vesměs na neurotransmitery v mozku, jakými je například serotonin a při 

dlouhodobém užívání by se závislost objevit mohla. Většina uživatelů však 

užívá tyto látky rekreačně a na různých akcích se setkávají s různými látkami, 

takže k dlouhodobému užívání jedné látky většinou nedochází. (Páleníček T., 

2005) 

 Hlavními riziky spojenými s užíváním těchto látek jsou intoxikace. 

Intoxikaci si mohou uživatelé přivodit tak, že různé látky mají různou dobu 

nástupu účinku, uživatel však málokdy ví, jakou látku užívá a za jak dlouho se 

účinek projeví. Většinou očekává, že účinek nastoupí přibližně za stejnou dobu, 

jako tomu je u známé extáze. Pokud účinek za tuto dobu nenastoupí (jde 

přibližně o 30–60 minut), uživatel se domnívá, že je tableta málo účinná a 

zkonzumuje další dávku drogy. (Nové syntetické drogy, 2004) Takto může 

snadno dojít k předávkování, protože některé látky účinkují až po 1 až 3 
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hodinách od užití. Dalším rizikem je užití kombinace různých látek, buď přímo 

v jedné tabletě, nebo tím, že si uživatel vezme více různých tablet. Účinky 

těchto drog se znásobí, a vzhledem k jejich mechanismům ovlivňujícím 

serotonergní systém může dojít k rozvoji život ohrožujícího serotoninového 

syndromu. (Nové syntetické drogy, 2004) 

 Nové syntetické drogy lze podle podobnosti struktury rozdělit do tří 

základních skupin. Těmito skupinami jsou fenylethylaminy, piperaziny a 

tryptaminy. (Páleníček T., 2005) 

9.1. Fenyletylaminy 

 Je to skupina látek, kde bylo popsáno okolo 200 derivátů, z nichž většina 

měla psychoaktivní účinky. (Páleníček T., 2005) Jejich nejvýraznějšími účinky 

jsou účinky stimulační a často i halucinogenní. (Nové syntetické drogy, 2004) 

Nejznámějšími látkami z této skupiny jsou amfetamin, metamfetamin a extáze. 

Nově se vyskytující látky jsou především strukturálními analogy těchto látek. 

Mají i podobné vlastnosti a účinky. Dalším účinkem, který byl v souvislosti 

s těmito látkami popisován, je účinek entaktogenní, kdy uživatel může 

proniknout dovnitř sebe sama a podělit se následně o citlivá emoční témata a 

pocity. Proto byly některé z těchto látek experimentálně zkoušeny 

v psychoterapii. (Nové syntetické drogy, 2004) 

 Jednou z látek, která má silné entaktogenní účinky, je MBDB, neboli N-

metyl-1-1(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin. 

  

Obr.13. Vzorec MBDB  Zdroj: Nové syntetické drogy, 2004 

Na ilegálním trhu je tato látka často zaměňována za extázi. Její účinky jsou 

však méně intenzivní, také má nižší toxicitu než zmiňovaná extáze. (Nové 
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syntetické drogy, 2004) Na rozdíl od extáze téměř postrádá stimulační efekt. 

Předpokládaným mechanismem je vyplavení serotoninu a noradrenalinu do 

synapsí. (Páleníček T., 2005) Při kombinaci s dalšími látkami hrozí riziko 

ovlivnění psychického stavu uživatele nebo rozvoje serotoninového syndromu. 

 Dalšími látkami, které se vyskytují na trhu, jsou PMA a PMMA. Jde o 

para-metoxy-amfetamin a para-metoxy-metamfetamin. Jedná se o velmi 

nebezpečné látky, jejichž užití může vést až k rozvoji serotoninového syndromu. 

Jejich účinek totiž spočívá jednak ve vyplavení serotoninu, na druhé straně 

však tyto látky inhibují MAO, enzym, který serotonin odbourává. Působí tedy 

dvojím mechanismem zvýšení hladiny serotoninu, což může vést v některých 

případech až k rozvoji serotoninového syndromu a smrti. Dalším rizikem těchto 

látek je opožděný nástup účinku, až 1–2 hodiny po podání, což může vést 

k požití více tablet v domnění, že užitá tableta byla slabá. (Páleníček T., 2005) 

         

Obr. 14. Struktury PMA (vlevo) a PMMA (vpravo)   Zdroj: Nové syntetické drogy, 2004 

 Látky, které byly legálně dostupné na trhu jako afrodiziaka a sexuální 

stimulanty, nesou označení 2C. Nejznámější z nich je látka 2C-B, tedy 4-bromo-

2,5-dimetoxyfenetylamin, která byla prodávána pod názvy Nexus nebo Erox. 

 

Obr. 15. Struktura 2C-B   Zdroj: Nové syntetické drogy, 2004 

Objevují se i další analoga s označením 2C-I (2,5-dimetoxy-4-

jodofenyletylamin), 2C-D (2,5-dimetoxy-4-metylfenyletylamin) a 2C-E (2,5-

dimetoxy-4-etyl-fenyletylamin). (Národní monitorovací středisko pro drogy a 
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drogové závislosti, 2010) Tyto látky mají především entaktogenní a 

halucinogenní účinky, v menší míře se vyskytují i účinky stimulační. Obvyklé 

dávky záleží na konkrétní substanci, pohybují se většinou mezi 5 a 30 mg. 

 Další látky s označením 2C tvoří skupina thioderivátů. 2C-T-2 a 2C-T-7 

mají účinky podobné mezkalinu, při užití vyšších dávek se objevují halucinace a 

někdy až deliria. Jsou popisovány i stavy odosobnění a paniky, vzácně křeče až 

kóma. (Nové syntetické drogy, 2004) Srovnatelné účinky má i novější 

thioderivát, 2C-T-4 (2,5-dimetoxy-4(i)-propylthiofenyletylamin). Jeho účinky jsou 

entaktogenní, psychedelické mírně halucinogenní a euforické. Obvyklé dávky 

se pohybují mezi 8–20 mg. (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, 2010) 

 Deriváty amfetaminu s nejsilnějšími halucinogenními účinky jsou DOM 

(2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin) a DOB (2,5-dimetoxy-4-bromoamfetamin). 

(Nové syntetické drogy, 2004) Účinná dávka DOB je již kolem 1–3 mg, vyšší 

dávky mohou uživatele ohrozit na životě. (Národní monitorovací středisko pro 

drogy a drogové závislosti, 2010) U DOM jsou uváděny dávky o něco vyšší, 3–

10 mg. (Nové syntetické drogy, 2004) V poslední době se objevila i analoga 

těchto látek, DOI (2,5-dimetoxy-4-iodoamfetamin), DOC (2,5-dimetoxy-4-

chloramfetamin), N-Acetyl-DOB a dihydrobenzofuranový analog DOB pod 

názvem Bromo-Dragonfly nebo DOB-Dragonfly. Účinky jsou poměrně silné a 

dlouhodobé, mohou přetrvávat i 24 hodin. Ve vyšších dávkách působí poslední 

zmíněná látka jako silný halucinogen. Často jsou v souvislosti s těmito látkami 

zmiňovány silné intoxikace a úmrtí, velkou roli zde hraje velmi těžké odhadnutí 

účinné, ale ne život ohrožující dávky. (Národní monitorovací středisko pro drogy 

a drogové závislosti, 2010) 

   

Obr. 16. Struktura DOB (vlevo) a DOM (vpravo)   Zdroj: Nové syntetické drogy, 2004 
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 Dalšími látkami jsou syntetické halucinogenní amfetaminy. Jde o 

metoxylované deriváty amfetaminu známé pod označením TMA-2 (2,4,5-

trimetoxyamfetamin) a TMA-6 (2,4,6-trimetoxyamfetamin). Strukturálně se blíží 

mezkalinu a převládají u nich účinky halucinogenní nad stimulačními. 

9. 2. Piperaziny, tryptaminy a další syntetické drogy 

 Další syntetické drogy vyskytující se nově na drogové scéně jsou ze 

skupin piperazinů a tryptaminů. Tyto látky již nejsou strukturálně příbuzné 

amfetaminům, proto o nich bude pojednáno pouze stručně. 

 Tryptaminy jsou strukturálně příbuzné neuromediátoru serotoninu a s tím 

je spojen i jejich mechanismus účinku. Převážně látky z této skupiny působí 

jako agonisté na serotoninových receptorech. Některé mají i určitý inhibiční vliv 

na MAO. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2010) 

Z často zachycených látek lze jmenovat DMT (dimetyltryptamin) a 5-MeO-DMT, 

což je jeho hydroxyderivát. Tyto látky mají silnou halucinogenní aktivitu a 

původně se jedná o přírodní látky. Lze se s nimi setkat například v indiánském 

halucinogenním nápoji ayahuasca a 5-MeO-DMT se vyskytuje v jedu 

severoamerické ropuchy Bufo Alvarius. Ze syntetických tryptaminů se na 

taneční scéně objevují například AMT (alfametyltryptamin) nebo DIPT 

(diisopropyltryptamin), které mají také převážně halucinogenní účinky. (Nové 

syntetické drogy, 2004) 

 Nejčastějšími náhražkami extáze jsou syntetické piperaziny. V tabletách 

se vyskytují samotné, v kombinacích navzájem, nebo v kombinacích s extází. 

Prvními piperaziny hojně rozšířenými byly BZP (1-benzylpiperazin) a TFMPP 

(3-trifluorometylfenylpiperazin). Často se tyto látky objevovaly v tabletách 

společně. U BZP převažují stimulační účinky, zatímco TFMPP působí údajně 

více entaktogenně, ve vyšších dávkách i halucinogenně. Kombinací obou látek 

bylo dosaženo účinků velmi podobných extázi. (Národní monitorovací středisko 

pro drogy a drogové závislosti, 2010) 

 Z dalších syntetických drog, které se vyskytují na taneční scéně, lze 

jmenovat mefedron. Jedná se o derivát alkaloidu kathinonu, který je obsažen 
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v rostlině Catha Edulis. Užívání této rostliny pro její stimulační a halucinogenní 

účinky je rozšířené především v arabských zemích. Mefedron je však čistě 

syntetická látka, chemicky se jedná o látku 4-metylmetcathinon. Dokud nebyl na 

seznamech kontrolovaných látek, byl distribuován jako hnojivo pro rostliny. Od 

roku 2011 však patří na seznamy kontrolovaných látek a jeho distribuce 

k uživatelům je tak obtížnější. (Novela zákona 106 o návykových látkách, 

Duben 2011) Jeho účinky jsou popisovány jako podobné extázi, amfetaminům 

nebo kokainu. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 

2010) 
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10. Diskuze 

 Závislost na amfetaminech je a pravděpodobně i v následujících letech 

bude velkým problémem společnosti. Jak vyplývá ze statistik a údajů národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, počet závislých na 

amfetaminu se v posledních letech ustálil. Je pozitivní, že nedochází 

k výraznému zvyšování počtu závislých uživatelů, přesto z dlouhodobého 

pohledu počty závislých na amfetaminech pomalu rostou. 

 Vzhledem k tomu, že se substituční terapie v našich podmínkách příliš 

neosvědčila a pravidelně se k ní nepřistupuje, spočívá terapie této závislosti 

především v psychoterapii a farmakologickém mírnění nepříjemných projevů. 

Bylo by optimální vyvinout takovou látku, která by měla větší přínos pro terapii 

závislosti na amfetaminech. Objevení vhodné substituce, která by nahradila 

injekčně aplikované amfetaminy látkou s perorálním užitím, by zmírnilo závažná 

zdravotní rizika spojená s injekční aplikací drogy. Látka, která by měla u 

uživatelů amfetaminů stejný efekt, jako má antabus u chronických alkoholiků, by 

mohla snížit celkové užívání amfetaminů. 

 U nových syntetických drog by bylo žádoucí důkladně zjistit jejich 

mechanismy účinku a toxicitu. Také větší informovanost mezi účastníky 

tanečních akcí by mohla omezit rizikové chování. Účastníci tanečních akcí 

například sami ani neví, jakou látku obsahuje tableta, již užívají, za jak dlouho 

se dostaví účinek a jaká jsou rizika předávkování. Mezi největší rizika patří 

právě kombinování různých látek ze skupiny nových syntetických drog. 
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11. Závěr 

 Problematika závislostí je stále aktuální. Každá společnost se s ní snaží 

vypořádat jinak. Většinou však jde o tresty pro drogově závislé za držení drog, 

v jiných společenských uskupeních se závislí lidé zavírali do léčeben, aby 

nebyli ostatní populaci na očích. Je třeba si však uvědomit, že tito lidé potřebují 

především pomoc. Závislost je nemoc a tito lidé potřebují s její léčbou pomoci. 

Bohužel je současný přístup společnosti k terapii nijak nemotivuje. Naprostá 

většina lidí je ovlivněna zažitými předsudky a drogově závislí jsou odsuzováni. 

Málokdo vyvíjí snahu pochopit jejich už tak složitou situaci. 

 Ani v lékárnách, kde personál tvoří zdravotničtí pracovníci, se drogově 

závislý člověk nesetká s pochopením nebo nabídkou pomoci. Přestože je 

setkání s lidmi trpící závislostí do jisté míry nepříjemné, je třeba zdržet se emocí 

a potlačit negativní postoj. Ten jim totiž nijak nepomůže a určitě to osoby s tímto 

problémem nebude motivovat k léčbě a řešení své situace. 
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12. Seznam zkratek použitých v textu 

2C-B - 4-bromo-2,5-dimetoxyfenetylamin 

2C-D - 2,5-dimetoxy-4-methylfenyletylamin 

2C-E - 2,5-dimetoxy-4-etyl-fenyletylamin 

2C-I - 2,5-dimetoxy-4-jodofenyletylamin 

2C-T-2 – 2,5-dimetoxy-4-(n)-etylthiofenyletylamin 

2C-T-4 - 2,5-dimetoxy-4(i)-propylthiofenyletylamin 

2C-T-7 – 2,5-dimetoxy-4-(n)-propylthiofenyletylamin 

5-HT-receptor – receptor pro serotonin, neboli 5- hydroxytryptamin 

5-MeO-DMT – 5-metoxydimetyltryptamin 

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

AMT – alfametyltryptamin 

BMI – body mass index 

BZP – 1-benzylpiperazin 

COMT – katechol-o-methyltransferáza 

DIPT – diisopropyltryptamin 

DMT – dimetyltryptamin 

DOB - 2,5-dimetoxy-4-bromoamfetamin 

DOC - 2,5-dimetoxy-4-chloramfetamin 

DOI - 2,5-dimetoxy-4-iodoamfetamin 

DOM - 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin 

LSD – dietylamid kyseliny lysergové 
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MAMP – metamfetamin 

MAO – monoaminooxidáza 

MBDB – N-metyl-1-1(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin 

PMA – para-metoxy-amfetamin 

PMMA – para-metoxy-metamfetamin 

SPC – souhrn informací o přípravku 

SSRI – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

TFMPP - 3-trifluorometylfenylpiperazin 

TMA-2 - 2,4,5-trimetoxyamfetamin 

TMA-6 - 2,4,6-trimetoxyamfetamin 
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