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Nové psychoaktivní látky 

Designer Drugs  

     

 Substance, které jsou strukturou i účinkem příbuzné 
kontrolovaným (nelegálním) drogám, ale které nejsou   
uvedené na seznamech nelegálních látek 

 

 Termín je často užíván i pro označení nových drog 
vyrobených s předem stanovenými účinky tzv. „drogy na 
zakázku“ 

 

 Tyto látky jsou označované také jako „Legal Highs“ 



Látky typu „Designer Drugs“ 

 deriváty katinonu 
 
 syntetické  kanabinoidy 

 
 syntetické opioidy 
 
 halucinogenní tryptaminy  

 
 piperaziny 

 
 arylalkylaminy, aminoindany, arylcyklohexylaminy a 

piperidiny   



„Legal Highs“ v ČR 

 Od roku 2010 dosáhl prodej těchto látek nebývalého 
rozmachu také v České republice 

 Prodej jako „sběratelské předměty“ pod různými názvy: 
   Gumi jagoda, Masakrator, Cherry kokolino, Kamikadze, Ex, 

Exclusive kokolino, El Padrino,  obsahující deriváty katinonu 
    Hash,  Baka , Sztywny Misza,  Kosior,  Konkret obsahující 

syntetické kanabinoidy 
   v Amsterodam Shops, Smart Shops nebo  přes internet jako 

„plant food“, „bath salt“ nebo tzv. „research chemical“ 
 
 V regionu Střední Moravy jsme se od roku 2011 prakticky 

setkali s řadou případů intoxikací látkami patřícími mezi 
deriváty katinonu: mefedron, MDPV, (ethylfenidát) 



Catha edulis – přírodní zdroj kathinonu  

 
 Keř, strom, pocházející z 

Etiopie a okolních států 
dosahující průměrně výšky 
1,5-3 m (až 10 m), 
obsahuje v mladých 
výhoncích skupinu 
alkaloidů zahrnujících 
látku katinon, 
označovanou také jako 
tzv. přírodní amfetamin,   

 Kathinon je v rostlinném 
materiálu nestabilní a při 
jeho usychání se 
přeměňuje na cca 7-10x 
méně účinný kathin   



Amfetaminy                  vs. syntetické „kathinony“ 

Mefedron 

MDPV 

      Extáze (MDMA) 

     Metamfetamin 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NDMA-Formel.png


Syntetické kanabinoidy - účinky 

 Eufórie 

 vyvolává pocit blaženosti 

 Zvýšená  

 empatie 

 družnost 

 sexuální stimulace 

 Emoční změny 

 Zostřuje smyslové 
vnímání  

 zrakové i sluchové  

 

 Tachykardie 

 Sucho v ústech 

 Zarudnutí spojivek 

 Změny nálady 

 Změny vnímání 

 Psychotické stavy  

 Nebezpečí předávkování 

 Delší účinek než THC 



Deriváty kathinonu - charakteristika 

 Účinky: 
 Ovlivňují serotogenní, dopaminergní a noradrenergní 

neurotransmise 

 Vyvolávají pocity energie, euforie, nadnesená nálada, zrychlení 
myšlenkových pochodů, zintenzivnění smyslového vnímání; více 
nebo méně vyjádřena empatická složka 

 Zhoršují koncentraci, úzkost, deprese, riziko vzniku panických 
reakcí; zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku, pocení, 
mydriáza, sucho v ústech, skřípání zubů (bruxismus), snížení 
chuti k jídlu, nepotřeba spánku, bolesti hlavy, nauzea, studené 
zmodralé konečky prstů 

 



Kanabinoidy                vs. syntetické kanabinoidy 
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Syntetické kanabinoidy - účinky 

 Eufórie 

 vyvolává pocit blaženosti 

 Zvýšená  

 empatie 

 družnost 

 sexuální stimulace 

 Emoční změny 

 Zostřuje smyslové 
vnímání  

 zrakové i sluchové  

 

 Tachykardie 

 Sucho v ústech 

 Zarudnutí spojivek 

 Změny nálady 

 Změny vnímání 

 Psychotické stavy  

 Nebezpečí předávkování 

 Delší účinek než THC 



Syntetické kanabinoidy 

 Účinky: 

 Jde o agonisty CB1 a CB2 kanabinoidních receptorů 

 Zarudnutí spojivek, zvýšení tepové frekvence, sucho v ústech 

 Změny vnímání, změny nálady 

 Vyšší dávky – nebezpečí psychotických stavů 

 Doba trvání účinků – většinou delší než u THC 

 Velká variabilita produktů a různorodost účinků jednotlivých látek 

 Některé mohou být účinné ve velmi malých dávkách – nebezpečí 
předávkování 

 



 
 
 
 
 
 

V čem je problém? 



Orientační imunochemické testy na 
přítomnost NL v BM 

 

 Proužkové  a kazetové testy    
 Analýza NL (AMF, BZD, CAN, KOK, OPI) z moče,  slin nebo potu 

   RapidTesty 

 

 Instrumentální   metody   

  Analýza NL z moče 

  Např. analyzátor Axsym  

 



Orientační imunochemické testy na 
přítomnost NL v BM 

 

VÝHODY 

 Přímá analýza z moče bez předchozí extrakce !!! 

 Rychlost a snadná technická obsluha 

 Záchyt i velmi nízkých koncentrací – vysoká citlivost 

 

NEVÝHODY 

 Skupinový záchyt určité skupiny NL 

 Subjektivní hodnocení testu (u proužkových a kazetových) 

 Orientační - nutná konfirmace pozitivního nálezu specifickou 
chromatografickou metodou  (GC-MS nebo LC-MS) 

 Nezachytí syntetické kanabinoidy ani der. kathinonu 



Analýza amfetaminů v BM metodou  GC-MS  
 

Cyklohexylamin (IS) 

Methamfetamin 

Amfetamin 





Omezení metody GC-MS 

 Polární látky 

 Málo těkavé látky 

 Látky s absencí MS spektra v dostupných knihovnách 

 Problém s určením struktury látek 

-----------------------------------------------------
Komplementární metodou je LC-MS s kvalitním typem 
detektoru typu QTOF, ITTOF 

 Umožňují odhalit strukturu zkoumané látky  
 Zjištěním isotopické molekulové hmotnosti  

 Fragmentační analýzou 



1. případ 

 Analýza 10ti „suvenýrů“ z Amsterodam shopu 
    Hash,  Baka , Sztywny Misza,  Kosior,  Konkret 

 JWH – 073   

 JWH – 081 

 JWH – 201 

--------------------------------------------------------------- 

Gumi jagoda, Masakrator, Cherry kokolino, Kamikadze,  Eyclusive 
kokolino 

 Mefedron 

 Methylendioxipyrovaleron (MDPV) 

 Butylon 

 Metylon 



2. případ 

 Intoxikace 21letého muže údajně látkou z Amsterodam 
shopu 

 

 Udává aplikaci látky nosem okolo 22:00 hod.  

 Ztráta orientace, pocit „rychle běžícího srdce“ a pocit „že má 
umřít“ (v klidu pocity horší než v pohybu) 

 Pacient nezvracel, stále při vědomí, závratě ale bez halucinací 

 Odběr BM v 3:55 hodin 
 Imunochemický screening na běžné NL: negativní 

 GC-MS analýza: susp. naphyron 



3. případ 

 Intoxikace 44letého muže údajně Pervitinem   

 
 V 11 hod. šňupal krystalickou látku 

 Odpoledne třes, bušení srdce, překrvené spojivky 

 Postupně vymizení tachykardie, pacient bez halucinací 

 V 18:15 hod. odběr moče na toxi. vyšetření  

 Imunochemický screening na běžné NL: negativní 

 K toxi vyšetření dodána také krystal. látka, kterou měl požít, 
identifikována metodou LC-MS-MS jako  MDPV 



4. případ 

 Intoxikace 24letého muže 
 

 Přichází do nemocnice po požití zakoupeného produktu v 
„Amsterodamshopu“ 

 Stěžuje si na bušení srdce, pocit vysokého tlaku, pocit strachu 
 K toxi analýze dodána moč 
 Imunochemický screening na běžné NL: negativní 
 GC-MS analýza: susp. butylon, sertralin, nikotin 
 LC-MS-IT-TOF konfirmace butylonu 

 



5. případ 

 Intoxikace 26letého muže 
 
 Při dopravní kontrole podezření z ovlivnění návykovou látkou 
 Chování: veselý, roztěkaný, široké zorničky, zvýšená nervozita 
 Test OPL ze slin (Drugwipe 5+): pozitivní na cannabis 
 Řidič uvedl občasné kouření „trávy“ a před 3 dny experimentoval 

s „legální drogou“ pod názvem „EX“ 
 K toxikologickému vyšetření byla dodána krev  
 Imunochemický screening: pozitivní na cannabis 
 GC-MS analýza: THC, THCCOOH, susp. mephedron; LC-MS-IT-

TOF – potvrzení mephedronu 

 



Jak řešit vzniklý problém? 

 

 Zakoupení odpovídající standardů nových syntetických 
drog (hlavně typu syntetických kanabinoidů a derivátů 
kathinonu) 

 

 

 Nutnost dovybavení toxikologických laboratoří systémy 
typu LC-MS (TOF, QTOF, ITTOF, orbitrap) 



Děkuji za pozornost 


