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TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG 
 

stimulanty 
 

amfetamin, methamfetamin 
a 

MDMA 

Amfetamin  
• patří spolu s příbuzným metamfetaminem mezi stimulační látky (stimulanty) 
• zvyšuje hladinu neuromediátorů noradrenalinu (norepinefrinu), serotoninu, a 

dopaminu v mozku. 
• Původně se používal i jako anorektikum k potlačení hladu a snížení tělesné 

hmotnosti. 
• poprvé připraven v roce 1887 rumunským chemikem Lazărem Edeleanuem v 

Německu. Tato látka neměla žádné terapeutické využití až do roku 1929, kdy ji 
britský farmakolog Gordon Alles připravil znovu jako náhražku efedrinu.  

• V roce 1933 začala firma Smith, Kline and French amfetamin prodávat pod názvem 
Benzedrine jako dekongestant.  

• Během druhé světové války byl amfetamin často podáván vojákům pro potlačení 
únavy.  

• 1965 FDA omezil jeho předepisování pouze k léčbě vybraných poruch funkce 
centrální nervové soustavy.  

• Dnes v celém světě na seznamu zakázaných látek, nicméně jedna z nejhojnějších 
syntetických drog – prodávaná jako speed 
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Amfetamin – účinky 
• Amfetaminy vedou k psychické závislosti provázené psychotickými stavy! 
• Negativní psychologický efekt způsobený užíváním amfetaminů může 

zahrnovat:  
• vznětlivost a pohotovost k agresi (s možnými násilnými projevy a rozkolísaností 

nálad), nízké sebevědomí, narušený spánek, hluboké deprese (které mohou 
vyústit až v sebevražedný pokus),  

• úzkostné stavy a poruchy, paranoidní myšlenky, paranoidní psychózy 
(doprovázené nutkavým chováním a opakovanými pohyby) a velmi živými 
halucinacemi.  

• Halucinace jsou obvykle vizuální, auditorní a taktilní (například pocit hmyzu 
lezoucího pod kůží, který může vést až k jejímu drásání a rozdírání).  

• Opakující se pohyby a chování zahrnují nutkavé popocházení a přešlapování a 
neustálé rozebírání a smontovávání věcí (např. zapalovače).  

• Tyto negativní reakce jsou zcela běžné mezi chronickými uživateli a jsou 
spojovány s injekčním užíváním vysokých dávek.  

• Při užívání amfetaminů se objevuje syndrom závislosti. 

„Celosvětová produkce amfetaminu zůstává nadále soustředěna v Evropě, kde 
se nachází téměř všechny laboratoře na výrobu amfetaminu hlášené v roce 
2010 (UNODC, 2012). Celosvětové záchyty amfetaminu se v roce 2010 snížily o 
42 % na přibližně 19 tun. V západní a střední Evropě v roce 2010 nadále 
docházelo k záchytům velkých množství amfetaminu, ačkoli 
i zde zachycená množství klesala, a to z 8,9 tuny v roce 
2009 na 5,4 tuny v roce 2010. 
 
Většina amfetaminu zachyceného v Evropě se vyrábí (řazeno podle důležitosti) 
v Nizozemsku, Belgii, Polsku, Bulharsku, Turecku a Estonsku. V roce 2010 bylo v 
Evropské unii objeveno a Europolu nahlášeno přibližně 28 míst, kde probíhala 
výroba, zpracování do tablet nebo skladování amfetaminu 
Odhaduje se, že v Evropě bylo v roce 2010 provedeno 36 600 záchytů 
práškového amfetaminu v celkovém objemu 5 tun a 1,4 milionu tablet 
amfetaminu 
V roce 2010 se průměrná spotřebitelská cena amfetaminu ve více než polovině 
z 18 sledovaných zemí pohybovala mezi 10 a 22 EUR za gram. „ 

EMCDDA – amfetamin report 
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Syntéza amfetaminu 
Reduktivní aminace 

K syntéze je potřeba vhodné vybavení  
• autokláv (tlakový reaktor), zdroj vodíku 
• Katalyzátor (Raneyuv nikl, Pd/C, PtO2) 

• Častý syntetický postup v Holandsku, ale také v Polsku 
 

Alternativní varianta používá jiná redukční činidla: 
• Amalagmovaný hliník 
• Borohydrid sodný 

 

Syntéza amfetaminu 
Leuckartova syntéza 

K syntéze není potřeba žádné složité vybavení  
• Reakce se provádí většinou ve skleněných aparaturách 
• Častý syntetický postup v Holandsku (požívá se formamid), v Polsku (mravenčan amonný) 

 
• První krok, příprava N-formylamfetaminu: var 180-185 °C 
• Druhý krok, syntéza amfetamin hydrochloridu var s kyselinou HCl  
• Třetí krok, uvolnění amfetamin báze (pomocí NaOH) a destilace s vodní parou 
• Čtvrtý krok, syntéza amfetamin sulfátu a krystalizace 
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Syntéza amfetaminu 
Nitrostyrenová metoda 

• 1888 (1919) – první syntéza v 
Japonsku 

• 1929 – dovoz do Evropy 

• 1938 – patentován v Německu  

• od 70´s  – nelegální produkce 
„Pervitin“ 

Metamfetamin 



12/4/2013 

5 

Metamfetamin – data EMCDDA 
 
„V roce 2010 bylo celosvětově zachyceno 45 tun metamfetaminu, což znamená 
výrazný nárůst z 31 tun zachycených v roce 2009. Většina drogy byla zachycena 
v Severní Americe (34 %), kde si Mexiko jako významná země produkce v roce 2010 
připsalo mimořádně vysoké záchyty v objemu 13 tun. Velká množství byla zachycena 
i ve východní a jihovýchodní Asii, což je region, na který připadlo 32 % celosvětového 
množství v roce 2010, a to 20 tun; jako klíčová země produkce je zde určena Barma/ 
Myanmar (UNODC, 2012). V Evropě je nezákonná výroba metamfetaminu 
soustředěna do České republiky.“ 
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Efedrin – Temlerova syntéza 

Syntéza methamfetaminu v ČR 

 

Důvody proč je ČR methamfetaminová „velmoc“:   

• Velká poptávka 

• Snadná výrobní cesta 

• Nízká cena prekurzorů 

• Snadná dostupnost potřebných chemikálií 

• Velkovýrobny z řad Vietnamské komunity 

• Import prekurzoru s obsahem pseudoefedrinu  
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Farmaceutické přípravky s obsahem pseudoefedrinu v 

ČR 

• Omezení obsahu pseudoefedrinu na 30 mg v jedné tabletě, celkový 
obsah v balení do 900mg 

• V lékárně prodej pouze 1 balení na osobu 

• Kontrola ID 

 

 

V 40-60% účastníků rave 
parties v ČR užije 
nelegální drogu 
(Páleníček, 2004) 

Drogy na taneční scéně 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/43/NASA_4-3-04_20.JPG
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Potíže v souvislosti s užitím drogy na taneční scéně 

Problém Party: I love techno,  
n= 60/37000 

Party: De Nacht 
 n= 18/12000 

Zvracení/bolest břicha Eth 9, Ext 3, amf 1, THC1 Eth 5 

Bezvědomí GHB 5, Ext 3, Eth 1 0 

Agitace/úzkost Ext 8, kokain 1 Ext 1 

Kolaps Ext 5, Eth 3, amf 1 0 

Opilost těžká Eth 9 Eth 12 

Křeče Ext 4, GHB 1 0 

Bolest na hrudi Amf 1. kokain 1 0 

Eth = ethanol, Ext=MDMA, GHB = gamahydroxybutyrát, Amf = amfetaminy 

(Sassenbroeck, Eur J Emerg Med, 2003; Ben-Abraham, Eur J Emerg Med, 2003) 

Hospitalizace po rave-parties 

Příčina Party: I love techno,  
n= 18/37000 

Party: De Nacht 
 n= 5/12000 

Zvracení/bolest břicha Eth 2 Eth 1 

Bezvědomí GHB 5, Ext 3, Eth 1 0 

Agitace/úzkost Ext  1 Ext +eth 1 

Kolaps Ext 2 0 

Opilost těžká 0 Eth 1 

Křeče Ext 3, GHB 1 0 

Eth = ethanol, Ext=MDMA, GHB = gamahydroxybutyrát, Amf = amfetaminy 
 
Mortalita 0%, 0%  
(Sassenbroeck, Eur J Emerg Med, 2003; Ben-Abraham, Eur J Emerg Med, 2003) 
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Stimulanty na taneční scéně – tablety extáze 
MDMA – původní účinná látky v tabletách extáze 
Vyplavení serotoninu – pocity štěstí, empatie, pocení, průjem, serotoninový syndrom 
Vyplavení dopaminu – podobně jako amfetamin, stimulace, nespavost 
Vyplavení noradrenalinu – sympatomimetické účinky, euforie, tachykardie, hypertenze,  

inhibice re-uptake  
blokáda MAO (metabolity) 
přímá vazba na 5-HT2 receptory 

Plazmatický poločas: 7,6 h (Hall, Brit J Anest, 2006) 
Renální selhání – intenzivním pohybem potrhání svalových vláken a 
   vyplavení do krevního řečiště 
Poškození zubů – skřípání zuby 
Těžké intoxikace popsány po dávkách 100-450 mg (10% vyžaduje hospitalizaci) 

většinou v kombinaci s excesivní fyzickou zátěží + alkoholem 
Klinický obraz: koma+křeče+laktátová acidóza 

horečka, rhabdomyolýza, mydriasa, tachykardie, často hypotenze 
 

4.12.2013 NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA 

100 let od syntézy MDMA 

MDMA byl objeven již v roce 1910 a 
patentován německou firmou Merck jako 
potenciální lék na hubnutí. Později ji 
znovuobjevil a testoval chemik-experimentátor 
Alexander Shulgin. 
 
Dnes řízené terapeutické podávání při 
Psychoterapii, pilotní studie 
 
1. Mithoefer MC; Wagner MT; Mithoefer AT; Jerome I; Doblin R. 
(2009). Journal of Psychopharmachology 25 (4): 439–52. 
2. Oehen, P.; Traber, R.; Widmer, V.; Schnyder, U. (2012). Journal of 
Psychopharmacology 27 (1): 40–52.  
3. Mithoefer, M. C.; Wagner, M. T.; Mithoefer, A. T.; Jerome, L.; Martin, 
S. F.; Yazar-Klosinski, B.; Michel, Y.; Brewerton, T. D. et al. (2012). 
Journal of Psychopharmacology 27 (1): 28–39. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4l7ZNqabOOmkGM&tbnid=HBLzaRgV8YwH4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guardian.co.uk/science/2011/sep/30/ecstasy-trial-ptsd-sufferers&ei=eiMjUfDkEsj5sgba3oGABg&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNHPE6QFFIyQz5xI87VGUlSTOxEmRQ&ust=1361343714099560
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Inoxikace MDMA - terapie 

• Intubace, porucha vědomí 1-3 dny 

• Terapie křečí: benzodiazepiny 

– při rezistenci popsána odpověď na fenytoin: (Maxwell, BMJ, 1993) 

• Rehydratace:  

– obvyklá potřeba 12 l/den, pozit. bilance cca 6 l (Ben-Abraham, Eur J Emerg 
Med, 2003) 

– event. alkalizace moči, FSM u rhabdomyolýzy (poškození svalových vláken při 
intenzivním pohybu, tanec) 

• Hypertermie - fyzikální chlazení 

– hypertermie koreluje s nepříznivou prognózou (Zimmerman, CCM 2003) 

• Vzácněji popisované 

– serotoninergní syndrom 

– hepatální selhání (1 kazuistika) 

– plicní edém 

– náhlá arytmogenní smrt (LQT?) 

– akutní životohrožující hyponatremie 

 

Kazuistika 

• J.A., 23 let se dne 8.11. 2008 (Den 0) zúčastnil megatechnoparty v O2 aréně v Praze 

• Ve 4:30 byl nalezen v bezvědomí, pozvracený a pokálený na chodbičce WC. 
Anamnéza není.  

– 05:00 dovezen RZP bez lékaře do místní nemocnice, kde GCS 3, bloudivé pohyby 
bulbů, NIBP 160/80, TF 67/min, sat 98% na O2 masce. naloxon bez efektu, 
intubován, transport na KAR FNKV – (klinika anestiziologie a resustitace fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady) během transportu podán diazepam 20 mg) 

– Příjem v 06:35. 

 

 

 

Stav při přijetí 

• Vitální funkce: 
– NIBP 186/96, TF 83/min  
– sat. 100% na umělou plicní ventilaci s FiO2 0,5 (50% kyslík) 
– vědomí: GCS 1-1-3, zornice 3mm  
Fyzikální nález: 
– oděrka na L boku, hypertonus svalstva, třes, jinak  normální nález (odhadem 

180 cm, váha 80 kg) 
– TT = 36,1 °C axilárně 
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Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí 

Otevření očí dospělí a větší děti malé děti 

1 neotvírá neotvírá 

2 na bolest na bolest 

3 na oslovení na oslovení 

4 spontánně spontánně 

Nejlepší hlasový projev 

1 žádný žádný 

2 nesrozumitelné zvuky na algický podnět sténá 

3 jednotlivá slova na algický podnět křičí nebo pláče 

4 nedekvátní slovní projev spontánně křičí, pláče, neodpovídající reakce 

5 adekvátní slovní projev žvatlá, sleduje okolí, otáčí se za zvukem 

Nejlepší motorická odpověď 

1 žádná žádná 

2 na algický podnět nespecifická extenze na algický podnět nespecifická extenze 

3 na algický podnět nespecifická flexe na algický podnět nespecifická flexe 

4 na algický podnět úniková reakce na algický podnět úniková reakce 

5 na algický podnět cílená obranná reakce na algický podnět cílená obranná reakce 

6 na výzvu adekvátní motorická reakce normální spontánní pohyblivost 

Vyhodnocení 

nad 13 žádná nebo lehká porucha 

9–12 středně závažná porucha 

do 8 závažná porucha 

 
 

 

 

D1: Laboratorní nález 
– pH 7,22, pCO2 6,2 kPa, BE -8,9 mM 
– S-osm 248 (normálně 280 – 295 mmol částic/kg roztoku), S-Na 113 (normálně 

128-142 mmol/l.), S-Cl 80 (normálně 96-110 mmol/l), ost. norm. (ethanol 0‰) 
– P-lac 5,5 mM, myoglobin 3450 
– moč: U-Na 129 (Ledvina optimálně koncentruje Na+ až pod 10-20 mmol/l moči), 

U-osm 522 (po manitolu) 
– toxikologie: pozitivní metamfetaminy v moči 

• CT mozku: difúzní edém bez ložiskových změn  

Etiologie hyponatremie 

• Iniciální nepoučená úvaha: ztráty Na+ a vody (pot, zvracení) hrazené bezsolutovou 
vodou 

– Tanec = pocení 

– následně zvracení = ztráta tekutin 

Závěr: pacient bude nejspíš hypovolemický 

• Terapie: 

– iniciálně bolus manitolu 20% 100ml (zvýšení osmolarity), furosemin 40mg 
(diuretikum k odvodnění), infuzně roztok NaCl  
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Další průběh 

• Vnitřního prostředí dále zcela bez poruch 

• D2: po vypnutí sedace vzestupy ICP (nitrolebeční tlak), neklid, extenční motorika, 
opět zasedován 

• D6: odtlumen D7 budí se do kontaktu, extubován 

• D7-D10: ICU delirium (Intensive care unit delirium) – stav zmatenosti 

• D12: repatriován na Slovensko na stand. odd.   

Doplnění anamnézy 

• Požil 1 tbl (40 mg) extáze, alkohol nepil, pouze limonády a vodu 

– moc netancoval 

– před půlnocí měl nauzeu, motala se mu hlava, myslel, že je to z dehydratace, 
jak mu všichni říkali 

– v chill-out roomu i na WC pil vodu, kolik, to nedokáže specifikovat 

– dál si nic nepamatuje 

• Iniciální úsudek o hypovolemii byl špatný, jednalo se o hypervolemii 

– Zvýšený příjem bezsolutové vody u jinak zdravého mladého muže s normální 
osmoregulací nelze považovat za samostatný kauzální faktor.  

 • Pacient od počátku splňoval kriteria SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic 
hormone secretion)  

 S-osm<275, U-Na>100, hypervolemie, iniciálně bez reakce na volumexpanzi 

• Po odeznění účinku MDMA si bez léčebné intervence sám zkorigoval vnitřní 
prostředí. 

 

MDMA a hyponatremie 

• Mathai, BMJ 1996: 2 případy 

– etiologicky usuzuje na SIADH 

• Hartung, Q J Med, 2002 

– prospektivní analýza 13722 telefonátů na toxikologicé centum (v l. 1993-96), 
1% se týkalo MDMA, u 17 (0.4%) identifikovaná hyponatremie 

• 6 z nich „čistý SIADH“ 

• 11 zvýšené množství bezsolutové vody, 2 zemřeli 
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SIADH 
• Zvýšená sekrece ADH způsobuje reabsorpci vody ve sběrných tubulech ledvin. 

Tím je dána tendence k expanzi intravaskulárního i extravaskulárního volumu. 
• Tuto tendenci kompenzuje zvýšená sekrece atriálního natriuretického peptidu, 

proto nacházíme zvýšenou natriurézu i přes nízkou hladinu natrémie v plazmě. 
Nicméně příčina zvýšené natriurézy u SIADH není zcela objasněna, mezi další 
možnosti zvýšené natriurézy patří zvýšení glomerulární filtrace, snížená sekrece 
aldosteronu  

• Aldosteron je steroidní hormon, který vzniká a je secernovaný v zona 
glomerulosa kůry nadledvin. Působí hlavně v ledvinách (distálním nefronu) dále 
pak v potních a slinných žlázách a ve střevě. V cílových orgánech podporuje 
resorpci Na+., V ledvinách rovněž stimuluje exkreci K+. 

 
SIADH provází mírné zvýšení objemu tělesné vody. Okamžitou reakcí na rychlý 
pokles osmolality extracelulárních tekutin je pasivní přesun vody z 
extracelulárního prostoru do více hypertonického intracelulárního. To vede k 
expanzi objemu buněk orgánů (otok mozku). Tím, že většina nadbytku tělesné 
vody se nachází intracelulárně, hyperhydratace se dlouho klinicky neprojeví. 

MDMA a SIADH 
• Serotonin stimuluje výdej ADH 

• Fallon et al., An N Y Acad Sci, 2002 

– hladiny ADH u 8 dobrovolníků po p.o. 40mg MDMA zvýšeny s maximem po 4h  

– testovali 5 metabolitů extáze na potkaních hypotalamech, nejpotentnější stimulátor 
sekrece ADH  byl 4-hydroxy-3-methoxymethamphetamine 

 

 

• Extáze může být příčinou akutního SIADH s život ohrožující hyponatremií 

• Je za ní zodpovědný metabolit MDMA 

– hyponatremie se vždy vyvíjí v intervalu 4-12 h po požití 

• Nejde o intoxikaci, spíše o idiosynkrazii 

• Vzhledem k mechanismu vzniku (SIADH) lze očekávat spíše hypervolemii 
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• Synteza ze safrolu  

• „Nitrostyrene” method     

• Různé metody z PMK 
– Leuckartova synteza     

– Reductivní aminace 

• „Cold” method       

• Platinum(IV)oxide catalyst   

•  Al/Hg amalgam    
                  
  

MDMA  reakční cesty  
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SAFROL a ISOSAFROL 

bezbarvá nebo lehce nažloutlou olejovitá kapalinu. Většinou se extrahuje z 
kořenové kůry nebo z plodů rostlin rodu Sassafras (kašťa) ve formě kašťového 
oleje (byť běžně prodávaný kašťový olej bývá této látky zbaven) 

 

Legální použití: 

Parfumérářský průmysl 

Syntéza piperonalu 

cosmetic and soap industry for fat denaturation 

farmaceutický průmysl 

 

nelegální použití: 

• MDMA synthesa 

• PMK synthesa 

O

O

CH2 CH CH2CH CH CH3

O

O
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Safrolový olej 

Laos: ~ 45 
Kambodža: ~ 250 
Čína: ~ 800 
Indonesie: ~ 35 
Myanmar: ~ 230-490 
celkem: ~ 1,360-1,620 

Roční produkce v tunách 

Výroba destilací s vodní parou surového rostlinného materiálu: z 1 tuny kořenů 
lze připravit ~10-100 kg oleje 
 
Legální použití: 
• Dříve výroba speciálního „root beer“ a potravinářského aditiva „ sarsaparilla“ 
• piperonal (heliotropin) pro parfumerářský průmysl 
• piperonyl butoxide (výroba pesticidů) 

Celkový výtěžek cca 45% (1kg safrol – 550g MDMA) 
prekursor:  safrol 
Pomocné látky:  HBr, 
  methylamine, 
  NaOH 
  kyselina chlorovodíková 
rozpouštědla:   ether, toluene 
  methanol, 
  acetic acid, 
  C3H7OH (krystalyzace MDMA hydrochloridu) 

   

   

MDMA  syntéza ze safrolu  

 CH2O

O

HBr, 0°C, 4h

CH3

Br

O

O

CH3

Br

O

O

methylamin, 130°C, 3-4h

zvýšený tlak

CH3

NH

O

O CH3
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Tabletování 
• Proces začíná tvorbou raznice 

RW 56-57 RW 18-20 

Při lisování je raznice zvýšeně namáhána a je nutné použít ocel s vysokou tvrdostí 
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Co si pamatovat z dnešní přednášky 

Stimulanty: 

• Působení na organismus 

• Syntetické cesty 

• Intoxikace – projevy, léčba 

• Serotoninový syndrom 

• SIADH 


