KOKAIN

Historie
Kokain je alkaloid jihoamerického keře Erythroxilon koka LAM (Lamarck 
- koka pravá). Historie užívání koky je velmi dlouhá. Indiánská pověst říká, 
že první Inka - Manco Kapak, syn boha slunce, přinesl lidem tuto bájnou 
rostlinu, která "obveseluje zarmoucené, unaveným dává sílu a nasycuje hladové". 
Pro indiány byla koka především náboženská rostlina. Sloužila také k přemáhání 
únavy a hladu ve vysokých horách. Žvýkání koky mezi indiány se udrželo až 
dodnes. Do Evropy byla koka dovezena dovezena roce 1859. Italský fyzik Angelo Mariany v 19. století přidával koku do vína a prodával jej jako "Vin Mariany". Doporučoval toto víno jako analgetikum, anestetikum, lék proti nechutenství a žaludečním potížím. Vlastní alkaloid (kokain) byl izolován roce 1859. Kokain jako lokální anestetikum objevil pro medicínu Sigmund Freud. V roce 1878 začal Bentley léčit kokainem morfinisty, a tím přispěl k rozšíření kokainismu.

Výroba
Vlastní kokain (benzoylekgoninmetylester) se získává jako čistá látka několika etapami laboratorního zpracování. Syntetická výroba je totiž drahá a zcela nevýhodná. Vlastní báze kokainu se nazývá crack, klasický je v podobě jeho solí. Obě látky jsou nelegální, řazené mezi tvrdé drogy.

koka listy - koka pasta - kokainová báze - kokain hydrochlorid.

Pasta z koky je meziproduktem při zpracování listů koky na kokain a mívá koncentraci 40 až 50 % kokainu. Užívání této pasty (basuko, susuko) je běžné v narkomanských komunitách Jižní Ameriky.

Účinky
Při prvním požití kokainu se neobjevují příjemné prožitky, ale naopak pocity srdeční slabosti, třes rukou, rozšíření zornic, bledost a mrazení. Teprve opakované požívání kokainu vede k vyvolání stavu euforie, projevující se pocitem blaženosti a spokojenosti. Kokainista je veselý, s příjemnými halucinacemi, ale také družný, což se projevuje snahou sdružovat se do kroužků. S oblibou svádějí k této toxikomanii i jiné osoby. Při vysokých dávkách se může objevit úzkost, zkreslené vnímání i vztahovačnost. Objevuje se chlad v obličeji, pocit svědění kůže se vykládá buď existencí "zvířátek", nebo "krystalů" v kůži. Může docházet k poruchám vidění, vnímání záblesků, k iluzím. Při velmi vysokých dávkách je zde obraz paranoidně halucinatorní psychózy, někdy jen strach. Při těžké otravě uživatel často umírá v důsledku ochrnutí dýchacího centra. Bezprostředními účinky jsou povzbuzení, dobrá nálada, aktivita, zvýšené sebevědomí, pokles až ztráta chuti k jídlu, později kolísání nálad až záchvaty vzteku. Pohlavní pud je vystupňován a ženy se stávají nymfomanickými.

Produkce, prodej atd.
Produkce kokainu je podstatně výnosnější než produkce kterékoli jiné zemědělské plodiny. Z 1ha kokového pole plynou asi 10krát větší zisky než z jakékoli jiné plodiny. Neustále se zvětšují plochy, které jsou osazeny právě kokou. 
Největší pěstitel koky na světě je Peru se 115300 ha polí, na kterých se vypěstuje asi 60% celosvětové produkce. Z leteckého pohledu to vypadá, jako kdyby každý volný kus země oseli kokou. Plodina je pěstována rolníky a dále předávána zpracovatelům pod kontrolou partyzánských skupin a armády. Největší producent a distributor kokainu je Kolumbie, na kterou připadá 75% světové produkce, koka je pěstována na 50900 ha, 3-4 sklizně do roka. Stát má pod kontrolou asi jen 10% z celkové produkce. Zbytek se distribuuje ilegálně. Jejich čistý zisk přesahuje i částku 4 miliardy USD. Potlačování produkce kokainu je velice obtížné, řekl bych že je to takřka nemožné. Velice se tomuto problému věnují Spojené Státy, které sice vyvíjejí tlak na vlády Jihoamerických zemí, ale zatím bez většího úspěchu.
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