
1/42

Ujváry IstvánUjvUjváry Istvánáry István

Citius–Altius–Fortius…?

ADDIKTOLÓGIAI ALAPISMERETEK I.

Az amfetamin-típusú és rokon hatású
pszichostimuláns szerek

CitiusCitius––AltiusAltius––FortiusFortius……??

ADDIKTOLADDIKTOLÓÓGIAI ALAPISMERETEK I.GIAI ALAPISMERETEK I.

Az amfetaminAz amfetamin--ttíípuspusúú éés rokon hats rokon hatáássúú
pszichostimulpszichostimulááns szerekns szerek
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Nemzeti DrogmegelNemzeti Drogmegelőőzzéési Intsi Intéézetzet, Budapest, , Budapest, 2006. 2006. április 6.április 6.
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GYÓGYSZER:
betegséget vagy nemkívánt egészségi állapotot megelőző ill.

megszüntető szer  (életminőség javítása !?)

DROG:
az ember viselkedését, hangulatát és tudatállapotát befolyásoló

pszichoaktív kémiai anyag

KÁBÍTÓSZER:
nemzetközi egyezmények alapján meghatározott, tiltott DROG

(ENSZ Egyezmények 1961, 1971 & 1988)

GYÓGYSZER:GYÓGYSZER:
betegséget vagy nemkbetegséget vagy nemkíívváánnt t egészségi állapotot megelőző ill.egészségi állapotot megelőző ill.

megszüntető szer  megszüntető szer  ((életminőség javéletminőség javííttáása !?sa !?))

DRDROOGG::
aaz ember viselkedz ember viselkedéésséét, hangulatt, hangulatáát t éés tudats tudatáállapotllapotáátt befolybefolyáásolsolóó

pszichoaktpszichoaktíívv kkéémiai anyagmiai anyag

KKÁÁBBÍÍTTÓÓSZERSZER::
nemzetknemzetköözi egyezmzi egyezméények alapjnyek alapjáán meghatn meghatáározottrozott,, tiltott DROGtiltott DROG

((ENSZENSZ EgyezményekEgyezmények 1961, 19711961, 1971 & & 1988)1988)

Gyógyszer, drog vagy kábítószer?GyógyszerGyógyszer,, ddrogrog vagy kábvagy kábíítószetószerr??

„„A különbség nem az anyagok között, hanem használatuk célja és móA különbség nem az anyagok között, hanem használatuk célja és módja között van.dja között van.
Bayer I.: Bayer I.: Drogok és emberek.Drogok és emberek. MGyT, Budapest. 2005., 18. olMGyT, Budapest. 2005., 18. ol

””
d.d.
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((BecsBecsült adatok!)ült adatok!)

KANNABISZ 42.000 tonna (2006)

MDMA 113 tonna (2005)

Néhány fontosabb drog termesztése/termeléseNéhány fontosabb drog Néhány fontosabb drog termestermesztéseztése // termelésetermelése

ÓPIUM 6.610 tonna (ca. 610 t heroin) (2006)

KOKAIN 984 tonna (2006)

World Drug Report 200World Drug Report 20077.. UNODC, ViennaUNODC, Vienna
International Narcotics Control Board, Vienna,International Narcotics Control Board, Vienna, 20072007
Mackay J & Eriksen M: Mackay J & Eriksen M: The Tobacco AtlasThe Tobacco Atlas. WHO, Geneva,. WHO, Geneva, 20022002
Annual Review 200Annual Review 20055/200/2006.6. International Coffee OrganizationInternational Coffee Organization,, LondonLondon

KÁVÉ 6.600.000 tonna (2005)

DOHÁNY 7.000.000 tonna (2002)

METAMFETAMIN 278 tonna (2005)

MORFIN (gyógyszer) 316 tonna (2006)
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Charlie: Charlie: Jég dupla whiskyvelJég dupla whiskyvel

......

Régóta megvan a gyógyszer, ha valami égRégóta megvan a gyógyszer, ha valami ég

Egy a társaság miatt, igenEgy a társaság miatt, igen

Egy, hogy jó napom legyenEgy, hogy jó napom legyen

Egy a rossz időkre kellEgy a rossz időkre kell

Egy, hogy jól aludjak elEgy, hogy jól aludjak el

......

Miért is használunk drogokat?Miért is használunk drogokat?Miért is használunk drogokat?
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A droghasználat főbb indítékaiA droghasználatA droghasználat ffőőbb bb indindíítékaitékai

1.1. Hogy jól érezzük magunkat Hogy jól érezzük magunkat 
kkííváncsiság, újdonságkeresésváncsiság, újdonságkeresés
új érzések, új tapasztalatokúj érzések, új tapasztalatok
gyönyörkeresésgyönyörkeresés
„önmegismerés”„önmegismerés”

2.2. JavJavíítsunk rossz közérzetünköntsunk rossz közérzetünkön
szorongás, félelmek ill. gátlások oldásaszorongás, félelmek ill. gátlások oldása
gondoktól való megszabadulásgondoktól való megszabadulás
menekülés a „valóságtól”, rosszmenekülés a „valóságtól”, rossz

emlékektőlemlékektől
„öngyógy„öngyógyíítás”tás”

--

++

3.3. Ne lógjunk ki a sorbólNe lógjunk ki a sorból
a társak hatása, beilleszkedésa társak hatása, beilleszkedés

„önértékelés”„önértékelés”

==

4.4. Rituális, vallási okokbólRituális, vallási okokból
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A neurotranszmitter-rendszerek és a viselkedésA neurotranszmitterA neurotranszmitter--rendszerek és a viselkedésrendszerek és a viselkedés

energiaenergia
érdeklődésérdeklődés

örömérzésörömérzés
ösztönzésösztönzés

impulzivitásimpulzivitás

éberségéberség
szorongásszorongás

ingerlékenységingerlékenység

motivációmotiváció

hangulathangulat
emóciókemóciók
észlelésészlelés szexszex

étvágyétvágy
aggresszióaggresszió

noradrenalinnoradrenalin szerotoninszerotonin

dopamindopamin

NH2OH
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A kábítószer-fogyasztás a 15-64 évesekre* vonatkozó 
globális prevalenciák tükrében (2006/2007)

A A kkábábíítószertószer--fogyasztás a 15fogyasztás a 15--64 évesekre64 évesekre** vonatkozó vonatkozó 
globális globális prevalenciákprevalenciák tükrében tükrében (2006(2006/200/2007)7)

Tiltott drogot NEM fogyasztók:
~4.064 millióan NEM használtak az „előző évben” 95,1%

Valamilyen tiltott drogot fogyasztók:
~208 millióan* kábítószert az „előző évben” 4,9%

*ebből: ~166 millióan marihuánát az „előző évben” 3,9%

~34 millióan „amfetaminokat” (9 millióan Ecstasy-t) 0,8%

~16 millióan opiátokat (nagyrészt heroint) 0,4%

~16 millióan kokaint (EU-ban ~4 millióan) 0,4%

Tiltott drogot Tiltott drogot NEMNEM fogyasztókfogyasztók::
~~4.04.06644 millimillióóan an NEMNEM használtak az „használtak az „előző évbenelőző évben”” 95,195,1%%

Valamilyen tiltott drogot fogyasztókValamilyen tiltott drogot fogyasztók::
~~208208 millimillióóanan** kábkábíítószert az „tószert az „előző évben”előző évben” 4,94,9%%

**ebből:ebből: ~1~16666 millimillióan marihuánát az „óan marihuánát az „előző évben”előző évben” 33,9,9%%

~~3434 millimillióanóan „„amfetaminokamfetaminokat”at” ((99 millimillióan óan EcstasyEcstasy--tt)) 00,,88%%

~1~166 millimillióan opiátokatóan opiátokat ((nagyrészt herointnagyrészt heroint)) 0,0,44%%

~1~166 millimillióan kokaintóan kokaint (EU(EU--ban ~4 milliban ~4 millióanóan)) 0,40,4%%

**A A 6.475 6.475 millió össznépességből millió össznépességből 4.4.227722 millimillió esik ebbe a korosztálybaó esik ebbe a korosztályba

World Drug ReportWorld Drug Report 20020088. . UNUN OOfficeffice oonn DDrugsrugs && CCrime.rime. Vienna, 2008Vienna, 2008
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A droghasználat életprevalenciája Magyarországon*,#A droghasználat A droghasználat életéletprevalenciája prevalenciája MagyarorszMagyarországonágon**,,#
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aa vválaszolókálaszolók
%%--aa

** Hibell Hibell et alet al.. ((20092009)) The 2007 ESPAD ReportThe 2007 ESPAD Report;  ;  ##Paksi B. Paksi B. ((20032003)) Drogok Drogok és felnőttekés felnőttek
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Stimulánsokkal kapcsolatos egészségügyi problémák miatt 
újonnan kezelést igénylők számaránya 3 EU országban

Stimulánsokkal kapcsolatos egészségügyi problémák miatt Stimulánsokkal kapcsolatos egészségügyi problémák miatt 
újonnan kezelést igénylőkújonnan kezelést igénylők számaránya 3 EU országbanszámaránya 3 EU országban

kokain:kkokainokain::
amfetaminok, MDMA:amfetaminok, MDMAamfetaminok, MDMA::

Annual Annual Report 200Report 20088.. EMCDDAEMCDDA, , LisbonLisbon

2006-ban hazánkban kábítószerproblémákkal szakellátásban 5673 új beteget kezeltek.20020066--bbaan hazánkban kábn hazánkban kábíítószerproblémákkal szakellátásban tószerproblémákkal szakellátásban 56735673 új betegúj beteget kezeltek.et kezeltek.
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A kokacserje (Erythroxylum coca, E. novogranatense)A kokaA kokacserje cserje ((Erythroxylum cocaErythroxylum coca, , E. novogranatenseE. novogranatense))

.. - 16. sz. - inkák (mai Peru, Bolívia, Kolumbia) (A. Vespucci, 1499, F. Pizzaro, 1532)
1801 - kokalevelek és alkáli élénkítő hatása (Peru; A. v. Humboldt)
1860 - tiszta kokain kokalevelekből (A. Niemann, F. Wöhler, Göttingen)
1884 - a kokain morfinizmus ellen? (S. Freud: „Über Coca”)
1884 - a kokain érzéstelenítő hatása békán és emberi szemben (K. Koller)
1898 - javaslat a kokain kémiai szerkezetére (R. Willstätter)

.. .. -- 1166.. sszz.. -- inkákinkák (mai Peru, Bol(mai Peru, Bolíívia, Kolumbia)via, Kolumbia) ((A. Vespucci, 1499, A. Vespucci, 1499, F. PizzaroF. Pizzaro,, 1532)1532)

18011801 -- kokalevelekkokalevelek és és alkáli alkáli élénkélénkíítőtő hatásahatása (Peru(Peru;; A.A. v.v. Humboldt)Humboldt)

18601860 -- tiszta kokain kokaletiszta kokain kokalevevelekblekből ől ((AA.. NiemannNiemann,, F. Wöhler, Göttingen)F. Wöhler, Göttingen)

18841884 -- a kokain morfinizmus ellena kokain morfinizmus ellen?? (S(S.. Freud: „Freud: „Über Coca”Über Coca”))
18841884 -- a kokain a kokain érzéstelenérzésteleníítő hatástő hatása békán és emberi szemben a békán és emberi szemben (K(K.. Koller)Koller)

1898 1898 -- javaslat a kokain kémiai szerkezetérejavaslat a kokain kémiai szerkezetére ((R. WillstR. Willstäättertter))
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A kokain, egy klasszikus pszichomotoros stimulánsA kokain, egy klasszikus pA kokain, egy klasszikus pszichomotoros stimuszichomotoros stimulánsláns

TÖBBRÉTEGŰ HATÁSMÓDTÖBBRÉTEGŰ HATÁSMÓD
O
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CO2CH3
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CO2CH3

ffreebasingreebasing;; crackcrack

szippantva, szájon át, szippantva, szájon át, iviv,,** elszelszíívvavva
2020 -- 120 mg120 mg

StimulStimulánsáns // eufóriás hatás eufóriás hatás (KIR)(KIR)
gátolt a gátolt a dopamindopamin--visszavételvisszavétel

+ gátolt a + gátolt a szerotoninszerotonin--visszavételvisszavétel

ÉrszűkÉrszűkíítő hatás tő hatás (környéki idegrendszer)(környéki idegrendszer)
gátolt noradrenalin visszavételgátolt noradrenalin visszavétel

Helyi érzéstelenHelyi érzésteleníítő tő hathatásás
NaNa++ csatornacsatorna gátlásgátlás;; ma is gyógyszerma is gyógyszer !!

kokain HCl só kokain HCl só ((OOlvadásplvadásp.. 195195ooCC))
kokain báziskokain bázis ((OOlvadásplvadásp.. 9898ooCC))

„házilag” készítve: kokain HCl + sütőpor v.
szódabikarbóna

„házilag” kész„házilag” készíítvetve:: kkokainokain HClHCl ++ ssütőpor v.ütőpor v.
szódabikarbónaszódabikarbóna

alkaloidalkaloidalkaloid

**speedballspeedball : : kokainkokain ++ heroinheroin

bbenzoilenzoil--(metil(metil--ekgonin)ekgonin)

bingebinge

NNN
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Kokain koncentráció a vérben, Kokain koncentráció a vérben, 
ngng // mlml
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Cone EJ (1995) Cone EJ (1995) J Anal ToxicolJ Anal Toxicol 1919: 459: 459--478478

A kokain farmakokinetikája különböző adagolásoknálA kokain A kokain farmakokinetikája különböző adagolásoknálfarmakokinetikája különböző adagolásoknál

adagolás után eltelt idő (perc)adagolás után eltelt idő (perc)
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EGYSZERI ALACSONY ADAGEGYSZERI ALACSONY ADAG
ENYHÉBB TÜNETEKENYHÉBB TÜNETEK

hangulatváltozás: eufóriahangulatváltozás: eufória // diszfóriadiszfória
megnövekedett energiamegnövekedett energia
pupillatáguláspupillatágulás
alvászavarok, álmatlanságalvászavarok, álmatlanság
fejfájásfejfájás
motoros izgatottság,motoros izgatottság, nyugtalanságnyugtalanság
beszédességbeszédesség
hiperaktivitáshiperaktivitás
indulatosság, verbális agresszióindulatosság, verbális agresszió
fokozofokozott libidótt libidó
túlzott önbizalomtúlzott önbizalom
csökkent étvágy csökkent étvágy (enyhe anorexia)(enyhe anorexia)

NAGY ADAGNAGY ADAG // TARTÓS HASZNÁLATTARTÓS HASZNÁLAT
SÚLYOSABB MELLÉKHATÁSOKSÚLYOSABB MELLÉKHATÁSOK

izgatottság, szorongás, izgatottság, szorongás, paranoiaparanoia
ingerlékenység, dühkitörésekingerlékenység, dühkitörések
félelemérzet, visszahúzódásfélelemérzet, visszahúzódás
túlzott megerőltetést követő kimerültségtúlzott megerőltetést követő kimerültség
alvásképtelenségalvásképtelenség
kényszeres,kényszeres, sztereotipsztereotip mozgásmozgás // tevtevékenységékenység
zavaros, összefüggéstelen beszédzavaros, összefüggéstelen beszéd
csapongó ötletrohamokcsapongó ötletrohamok
hallucinációk hallucinációk ((ttaaktilisktilis:: kokainbogarakkokainbogarak))
csökkent szexuális érdeklődéscsökkent szexuális érdeklődés
nagyzási hóbortnagyzási hóbort
teljes étvágytalanság, lefogyásteljes étvágytalanság, lefogyás

A kokain dózisfüggő pszichostimuláns hatásaiA kokain A kokain dózisfüggődózisfüggő pspszzichostimulichostimulááns ns hatásaihatásai

Egyéb káros hatások:Egyéb káros hatások: polidrogpolidrog--használathasználat;; orrsorrsövényövény--perforációperforáció; ; pszichózis, erőszakospszichózis, erőszakos
viselkedviselkedéés;s; szszíívinfarktus, hirtelen szvinfarktus, hirtelen szíívhalálvhalál;; „„ccooccainainee // crackcrack babiesbabies??” ” 

Túladagolás tünetei: keringési és szívritmus-zavarok, infarktus, agyvérzés (stroke),
magas vérnyomás, nehéz légzés, görcsök, kóma

Túladagolás tünetei:Túladagolás tünetei: keringési és szkeringési és szíívritmusvritmus--zavarok, infarktus, agyvérzés zavarok, infarktus, agyvérzés ((strokestroke)),,
magas vérnyomás, nehéz légzés, görcsök, kómamagas vérnyomás, nehéz légzés, görcsök, kóma
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kokainkokain

prokain prokain (1906)(1906)
((NovocaNovocainin®®))

O

O

N
CH3

CO2CH3
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O

N
CH3

CO2CH3

A kokain és szerkezeti rokonaiA kokain A kokain és és sszzerkeerkezzeti eti rokonairokonai

Az emberi szervezetben:
kokain + CH3CH2OH = kokaetilén

O

O

N
CH3

CO2CH2CH3

Szintetikus helyi érzéstelenSzintetikus helyi érzésteleníítőktők
(a neuron Na(a neuron Na++ ioncsatornáira hatnak)ioncsatornáira hatnak)

EgyEgy kokainkokainsszerűzerű stimuláns stimuláns 
gyógyszergyógyszer

((DAT DAT && NANA szállszállíítófehérjétófehérjékkre hat)re hat)

metilmetil--fenidfenidáát t (1944)(1944)
((RitalinRitalin®®))

N
H

CO2CH3
N
H

CO2CH3

O

O
NH2

N
CH3

CH3
O

O
NH2

N
CH3

CH3

valamintvalamint oxybuprocaine,oxybuprocaine,
lidokainlidokain, bupivacain, stb., bupivacain, stb.

figyelemhiányosfigyelemhiányos // hiperaktivitáshiperaktivitás--zavarzavar
AAttention ttention DDeficiteficit--HHyperactivity yperactivity DDisorderisorder

(ADHD) ke(ADHD) kezzelelééssénéneek gyógyszerek gyógyszere

Nem pszichostimulánsok!Nem pszichostimulánsok!Nem pszichostimulánsok!

NN
NN

NN
NN
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C C SanchisSanchis--Segura Segura && R R SpanagelSpanagel::

Addiction BiolAddiction Biol 1111: 2: 2--38 (2006)38 (2006)

Önadagolásos állatkísérlet növekvő dózissalÖnadagolásos állatkÖnadagolásos állatkíísérlet növekvő dózissalsérlet növekvő dózissal

gombnyomással szabályozott 
intravénás (iv) adagolás

Vízoldható legyen a vegyület!

gombnyomással szabályozott gombnyomással szabályozott 
intravénás (intravénás (iviv) adagolás) adagolás

VVíízoldható legyen a vegyület!zoldható legyen a vegyület!
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A heroin és a kokain önadagolása patkányoknálA heroin A heroin éés a s a kokain önadagolása patkányoknálkokain önadagolása patkányoknál
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befecskendezések befecskendezések 
száma óránkéntszáma óránként

a korlátlan hozzáférés a korlátlan hozzáférés ((ad libitumad libitum) ) napjainak számanapjainak száma

MA BozarthMA Bozarth && RA WiseRA Wise (1985)(1985) JAMAJAMA 254254: : 8811--8383

A kísérlet során a kokainista
patkányok lesoványodtak
(-30%).  A kísérlet végére a 
kokainista patkányok 90%-a,
a heroinista állatok 36%-a 
pusztult el.

A kA kííssérletérlet sorsoráán a n a kokainistakokainista
patkányok lesoványodtakpatkányok lesoványodtak
((--30%)30%).  A .  A kkííssérlet végére a érlet végére a 
kokainistakokainista patkányok 9patkányok 900%%--a,a,
a a heroinistaheroinista állatok 36%állatok 36%--a a 
pusztult el.pusztult el.

kokainkokain HClHCl dózisdózis:: 11 mg/kgmg/kg iviv
heroheroinin HCl dózisHCl dózis:: 0,10,1 mg/kgmg/kg iviv

elpusztultelpusztult
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A kokain hatása a hangulatra és a viselkedésreA kokain hatása a hangulatra és a viselkedésreA kokain hatása a hangulatra és a viselkedésre

energiaenergia
érdeklődésérdeklődés

örömérzésörömérzés
ösztönzésösztönzés

impulzivitásimpulzivitás

éberségéberség
szorongásszorongás

ingerlékenységingerlékenység

motivációmotiváció

hangulathangulat
emóciókemóciók
észlelésészlelés szexszex

étvágyétvágy
aggresszióaggresszió

noradrenalinnoradrenalin szerotoninszerotonin

dopamindopamin

Erős dErős dopaminerg hatopaminerg hatás az agy „jutalmazási” ás az agy „jutalmazási” (reward)(reward) központjában központjában -- reinforcerreinforcer
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Az agy „emlékszik” a kokainfogyasztás kísérőjeleire (cues)AAz agy z agy „emlékszik” a kokainfogyasztás k„emlékszik” a kokainfogyasztás kíísérőjeleire sérőjeleire ((cuescues))

agyi véráramlás PET (Pagyi véráramlás PET (Pozitronozitron EEmissziósmissziós TTomográfiásomográfiás)) vizsgálatavizsgálata
(jelzőanyag: (jelzőanyag: 1515OO--vel vel jelzett vjelzett víízz;; iviv))

Anterior cingulateAnterior cingulate

AmAmyygdalagdala
TERMÉSZETFILMTERMÉSZETFILM KOKAINOS FILMKOKAINOS FILM

Childress AR Childress AR et alet al (1999) (1999) Am J PsychiatryAm J Psychiatry 156156: 11: 11--1818

átlagosátlagosátlagos

alacsonyalacsonyalacsony

megnövekedettmegnövekedettmegnövekedett

VÉRÁRAMLÁSVÉRÁRAMLÁSVÉRÁRAMLÁS

„„setset--settingsetting””!!
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endogénendogén

növényinövényi

szintetikusszintetikus

Természetes és szintetikus fenetilamin-típusú stimulánsokTTermermészetes és szintetikus fenetilaminészetes és szintetikus fenetilamin--ttíípusú stimulánsokpusú stimulánsok

csikófarkfű (csikófarkfű (ma huang, „Herbal Ecstasy”ma huang, „Herbal Ecstasy”))
Ephedra sinica, E. dystachia Ephedra sinica, E. dystachia ((E. vulgarisE. vulgaris))

pszeudoefedrinpszeudoefedrin

RR == CHCH33 adrenalinadrenalin (epinefrin)(epinefrin): : hörgtághörgtágíító, kardiostimulátor,tó, kardiostimulátor, pupillatágpupillatágíítótó

RR == H    H    noradrenalinnoradrenalin (norepinefrin)(norepinefrin): : adrenerg, vérnyomásnövelőadrenerg, vérnyomásnövelő

N
H

OH

CH3

CH3

N
H

OH

CH3

CH3
N
H

OH

CH3

CH3

N
H

OH

CH3

CH3

N
H

OH

R
OH

OH

N
H

OH

R
OH

OH

NH2

O

CH3

NH2

O

CH3

katcserjekatcserje
Catha edulisCatha edulis

N
H

O

CH3

CH3

N
H

O

CH3

CH3

metkatinonmetkatinon
(1928)(1928)

N
H

CH3

CH3

N
H

CH3

CH3

metamfetaminmetamfetamin
(1911)(1911)

efedrinefedrin

NH2

CH3

NH2

CH3

amfetaminamfetamin
(1887, 1927)(1887, 1927)

(hörgtág(hörgtágíító, narkolepsziató, narkolepszia,, ADHD keADHD kezzeleléésese)) ttkp. fkp. féélslszzintintetikus, mert efedrinből etikus, mert efedrinből 
készül kémiai oxidációvalkészül kémiai oxidációval

stb.stb.

katinonkatinon

(Szendrei K., 1980)(Szendrei K., 1980)

(1904, 1906)(1904, 1906)
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Amfetamin-típusú szintetikus stimulánsokAmfetaminAmfetamin--ttíípusúpusú szintetikus szintetikus stimustimulánsoklánsok

amfetaminamfetamin RR == HH
metamfetamin  metamfetamin  RR == CHCH33

N
H

CH3

R
N
H

CH3

R

szájon át, szájon át, iviv, , scsc, szippantva, elsz, szippantva, elszíívvavva
55 -- 50 mg 50 mg 

BenzedrinBenzedrin inhalálóinhaláló :: amfetaminamfetamin ++ mentolmentol (1932(1932; ; szénanátha ellen)szénanátha ellen)

BenzedrinBenzedrin :: amfetaminamfetamin HH22SOSO44 só (só (OOpp >300>300ooCC))
iceice : metamfetamin: metamfetamin HCl sóHCl só ((OOpp 172172ooCC))
PervitinPervitin ((pikopiko)) :: metamfetaminmetamfetamin HCl sóHCl só

yabayaba : metamfetamin: metamfetamin ++ koffeinkoffein

speedballspeedball : : (met)(met)amfetaminamfetamin ++ heroinheroin;; iviv

aalfalfa--mmetiletil--ffenenetetililaminamin
αα

Az első (met)amfetamin-járványok: USA (1940-1972), Japán (1945-1957),
Svédország (1942-1962)

Az első (met)amfetamin-járványok: USA (1940-1972), Japán (1945-1957),
Svédország (1942-1962)

speed, spuri, gyorsspeed, spuri, gyorsíítótó
NN
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Az amfetaminok eredete és főbb szállítási útjai (2001-2006)AAzz amfetaminok eredete és főbb szállamfetaminok eredete és főbb szállíítási útjai tási útjai (2001(2001--2006)2006)

UNODC (2008) UNODC (2008) Amphetamines and EcstasyAmphetamines and Ecstasy––2008 Global ATS Assessment2008 Global ATS Assessment
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Amfetaminokat gyártó üzem az indonéziai Jakartában (2005)Amfetaminokat gyártó üzemAmfetaminokat gyártó üzem az indonéziai Jakartában az indonéziai Jakartában (2005)(2005)

Elméleti kapacitás: napi 200 kg metamfetamin
1 kg metamfetamin gyártás melléktermékeként 5-7 kg veszélyes hulladék keletkezik!

Elméleti kapacitásElméleti kapacitás: napi : napi 200 kg200 kg metamfetaminmetamfetamin
1 kg 1 kg metamfetamin gyártás melléktermékeként metamfetamin gyártás melléktermékeként 55--7 kg 7 kg veszélyes hulladék keletkezik!veszélyes hulladék keletkezik!

UNODC (2008) UNODC (2008) Amphetamines and EcstasyAmphetamines and Ecstasy––2008 Global ATS Assessment2008 Global ATS Assessment
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Az amfetamin-típusú stimulánsok jellegzetes hatásaiAAz amfetaminz amfetamin--ttíípusú stimulánsok jellegzetes hatásaipusú stimulánsok jellegzetes hatásai

...hasonlóak a kokainéhoz ...hasonlóak a kokainéhoz ((DeDe: : könnyebb hozzáférhetőség

Hatások:Hatások:
frisseség, fokozott éberségfrisseség, fokozott éberség && alkotóképességalkotóképesség
álmatlanságálmatlanság
átmeneti átmeneti teljesíteljesíttmméénnyynnöövekedvekedésés
éhségérzet csökkenéseéhségérzet csökkenése

gyógyszer
katonai felhasználás (a spanyol polgárháború óta)
sportban doppingszer

valamintvalamint ::
szájszárazságszájszárazság
fogcsikorgatásfogcsikorgatás
amfetaminamfetamin--pszichózis! pszichózis! (tartós használat esetén)(tartós használat esetén)

„meth mouth”„meth mouth”

nagyobb abúzuskockázat!)

Gátolják a Gátolják a dopamindopamin ((DADA) ) visszavételétvisszavételét
Fokozzák Fokozzák DADA && noradrenalinnoradrenalin felszabadulását felszabadulását 
Gátolják a katekolamin neurotranszmitterek és más Gátolják a katekolamin neurotranszmitterek és más 

fenetilaminok lebomlását (fenetilaminok lebomlását (MAOMAO--gátlás), stb.gátlás), stb.
Roncsolják a dopaminRoncsolják a dopamin-- és szerotonintartamú neuronokat és szerotonintartamú neuronokat 

(toxikus metabolitok?)(toxikus metabolitok?)
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A metamfetamin (MET) részben visszafordíthatóan 
károsítja a dopamint szállító fehérjét (DAT)

A metamfetaminA metamfetamin (MET) (MET) részben visszafordrészben visszafordííthatóan thatóan 
károskárosíítja a dopamint szálltja a dopamint szállíító fehérjéttó fehérjét (DAT)(DAT)

Volkow ND et al: J Neurosci 21, 9414 (2001)Volkow ND Volkow ND et alet al: : J NeurosciJ Neurosci 2121, 9414 (2001), 9414 (2001)

PET (PPET (Pozitronozitron EEmissziósmissziós TTomográfiásomográfiás)) vizsgálatvizsgálat
DATDAT--ligandum: ligandum: 1111CC--vel jelzett metilvel jelzett metil--fenidátfenidát

MET-et nem fogyasztó 
agyi PET-szelete

MET-fogyasztó agyi PET-
szelete 1 hónapos 
absztinencia után

MET-fogyasztó agyi PET-
szelete 14 hónapos 
absztinencia után

[[1111CC]]metilmetil--fenidátfenidát
eloseloszlásazlása

((jelzi a DAT mennyiségét)jelzi a DAT mennyiségét)
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Az amfetamin és rokon stimulánsok használata Svédországban
az 1959. Nemzeti Kábítószertörvény meghozatala előtt és után

Az amfetamin és Az amfetamin és rokonrokon stimulánsstimulánsokok használata használata SvSvédországbanédországban
az az 1959. Nemzeti Káb1959. Nemzeti Kábíítószertörvény tószertörvény meghozatala előtt és utánmeghozatala előtt és után
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BoekhoutBoekhout vanvan Solinge T (1997) Solinge T (1997) The Swedish Drug Control SystemThe Swedish Drug Control System. CEDRO, University of Amsterdam. CEDRO, University of Amsterdam

Használók számaHasználók száma
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„Diszkódrogok”–az Ecstasy (MDMA) tabletták széles(?) választéka„Diszkódrogok”„Diszkódrogok” –– az az EcstasyEcstasy (MDMA)(MDMA) tabletták szélestabletták széles(?)(?) választékaválasztéka
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Az Ecstasy (MDMA) eredete és főbb szállítási útjai (2001-2006)AAzz EcstasyEcstasy (MDMA)(MDMA) eredete és főbb szálleredete és főbb szállíítási útjai tási útjai (2001(2001--2006)2006)

UNODC (2008) UNODC (2008) Amphetamines and EcstasyAmphetamines and Ecstasy––2008 Global ATS Assessment2008 Global ATS Assessment
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Designer jeans – „designer drog”Designer jeansDesigner jeans –– „„designer drogdesigner drog””

„„designer drdesigner droogg”” (1985)(1985)
Az aktuális törvények általAz aktuális törvények által (még) (még) nem tiltott, könnyen előállnem tiltott, könnyen előállíítható drog. tható drog. 
Általában a szerkezetileg módosÁltalában a szerkezetileg módosíított tott amfetaminamfetamin--szerű vegyületeket nevezték szerű vegyületeket nevezték 
designer drogdesigner drognak, de ismertek nak, de ismertek designer ópiátdesigner ópiátok ok ((fentanilokfentanilok)), sőt újabban , sőt újabban 
designer kannabinoiddesigner kannabinoidok ok (pl. (pl. SpiceSpice)) is.is.

Egy Egy designer drogdesigner drog pszichoaktivitása igen hasonló a feketepiaci forgalomban pszichoaktivitása igen hasonló a feketepiaci forgalomban 
levő levő -- kábkábíítószernek minősülő tószernek minősülő -- rokonáhozrokonához, de előáll, de előállíítása, forgalmazása és tása, forgalmazása és 
reklámozása reklámozása (pl. internet)(pl. internet) nem ütközik semmilyen törvénybe.nem ütközik semmilyen törvénybe.
A tetszetős csomagolás cA tetszetős csomagolás cíímkéjén omkéjén olykor lykor feltfeltüntetik:üntetik:

„„Emberi fogyasztásra nem alkalmas!”...Emberi fogyasztásra nem alkalmas!”...

hasonlóhasonló funkcifunkcióó

eltérőeltérő formaforma & & ccíímkemke

187318731873
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„Újabb” amfetamin-típusú szintetikus drogok„Ú„Újabbjabb” ” amfetaminamfetamin--típustípusúú szintetikus drogokszintetikus drogok

MDMA (Ádám)

MDA DOM

PMAPMA

4-MTAMDE (Éva)

Ujváry I. (2000) Psychiatria Hungarica 15: 641-687

MBDB

(1887, 1927)(1887, 1927)(1887, 1927)

(1910)(1910)(1910)

(1912)(1912)(1912)

(1963)(1963)(1963)

amfetamin

(1910)(1910)(1910)

(1963)(1963)(1963)

amfetaminamfetamin

Hatásos adag: 60-80 mg
Halálos adag:  150 mgHalálos adag:  150 mg
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Fenetilaminok hallucinogén (H), stimuláns (S) és entaktogén (E)
tulajdonságai

Fenetilaminok hallucinogénFenetilaminok hallucinogén ((HH)), stimuláns, stimuláns ((SS)) és entaktogénés entaktogén ((EE))
tulajdonságaitulajdonságai

(+)(+)--MDAMDA

DOMDOM

((--))--MDAMDA

MBDBMBDBMDMAMDMA

HH

SS EE

(±)-MDA((±±))--MDAMDA

entaktogénentaktogén
„„belsőleg megérintőbelsőleg megérintő””

kapcsolatkönnykapcsolatkönnyíítő, nyitottságot, tő, nyitottságot, 
empátiát kiváltó szerempátiát kiváltó szer
MDAMDA -- lovelove // hug drughug drug

MDMAMDMA -- instant házassági szindrómainstant házassági szindróma;;
19701970--es években es években 19851985--ig (betiltásáig) ig (betiltásáig) 
pszichoterápiában használták (USA)pszichoterápiában használták (USA);;

ismét indultak klinikai vizsgálatokismét indultak klinikai vizsgálatok

3,43,4--MMetilénetilénDDioxiioxi--NN--MMetiletil--AAmfetaminmfetamin

33

44

MDMA MDMA (1912)(1912)

NH2
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O
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CH3O

CH3O
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H
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O
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CH3

Az MDMA a szerotonin szállítófehérjéihez kötődve gátolja annak szinaptikus visszavételétAAzz MDMAMDMA a szerotonin szálla szerotonin szállíítófehérjéihez kötődve gátoljatófehérjéihez kötődve gátolja annak szinaptikus visszavételétannak szinaptikus visszavételét

N
H

CH3

O

O

CH3
NN
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EGYSZERI ALACSONY ADAGEGYSZERI ALACSONY ADAG
ENYHÉBB TÜNETEKENYHÉBB TÜNETEK

hangulatváltozás: eufóriahangulatváltozás: eufória
megnövekedett energia, izgatottságmegnövekedett energia, izgatottság
nyitottság, barátságosságnyitottság, barátságosság
beszédesség, fokozott önbizalombeszédesség, fokozott önbizalom
pupillatáguláspupillatágulás
érzékelés fokozódásaérzékelés fokozódása
étvágycsökkenés étvágycsökkenés (enyhe anorexia)(enyhe anorexia)
fokozott folyadékveszteségfokozott folyadékveszteség##

szájszárazság, fogcsikorgatásszájszárazság, fogcsikorgatás
izomfájdalomizomfájdalom
fejfájásfejfájás; ; szédülésszédülés; ; álmatlanságálmatlanság

NAGY ADAGNAGY ADAG
AKUT MÉRGEZÉSI TÜNETEKAKUT MÉRGEZÉSI TÜNETEK**

hallucinációk, időérzék elvesztésehallucinációk, időérzék elvesztése
szorongás, félelemérzet, pánikszorongás, félelemérzet, pánik
nyugtalanság, izzadás, reszketésnyugtalanság, izzadás, reszketés
szemtekerezgés szemtekerezgés (nisztagmus)(nisztagmus)
szszíívdobogás, vérnyomásemelkedésvdobogás, vérnyomásemelkedés
magas láz magas láz (hipertermia)(hipertermia)
alvásképtelenségalvásképtelenség
megerőltetést követő kimerültségmegerőltetést követő kimerültség
izommerevség, görcsökizommerevség, görcsök, k, kóómama
étvágytalanság étvágytalanság (napokig)(napokig)
pszichés „pszichés „mmásnaposság”ásnaposság” (napokig)(napokig)

Az MDMA kívánt és nemkívánt hatásaiAAzz MDMAMDMA kkíívánt és nemkvánt és nemkíívántvánt hatásaihatásai

Egyéb káros krónikus hatások: emocionális problémák, szorongás, depresszió, önkontrollhiány;
gondolkodási & koncentrálási problémák, memóriazavarok; vese- & májelégtelenség

EgyEgyééb kb kááros ros krkróónikusnikus hathatáásoksok:: emocionemocionáális probllis probléémmáák, k, sszzorongorongás, ás, depresszidepresszióó, önkontrollhiány, önkontrollhiány;;
gondolkodásigondolkodási && koncentrkoncentráálláási problsi probléémmáákk, , memmemóóriariazavarokzavarok;; vesevese-- && májelégtelenségmájelégtelenség

**SzerotoninSzerotonin--szindrszindróómama!! 55--HT   HT   (lásd következő ábrát)(lásd következő ábrát)

#Ellensúlyozása: nem túlzásba vitt folyadék- és sópótlás (óránként fél liter víz + „sós ropi”)##EllensEllensúlyozása: nem túlzásba vitt folyadékúlyozása: nem túlzásba vitt folyadék-- és sópótlás (óránként fél liter vés sópótlás (óránként fél liter víízz + + „sós ropi”)„sós ropi”)

„Tolerancia” - nem jellemző: „its most desirable effects diminish with frequency of use.” 
Shulgin AT (1986) J Psychoactive Drugs 18: 291-304

„Tolerancia” „Tolerancia” -- nem jellemző: „nem jellemző: „its most desirable effects diminish with frequency of use.its most desirable effects diminish with frequency of use.” ” 
Shulgin AT (1986) Shulgin AT (1986) J Psychoactive DrugsJ Psychoactive Drugs 1818: 291: 291--304304

55--HTHT
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„danse macabre”„danse macabredanse macabre”

„Diszkódrogok” - az MDMA
A táncparkettől a boncasztalig?
„Diszkódrogok” „Diszkódrogok” -- az MDMAaz MDMA

A táncparkettől a boncasztalig?A táncparkettől a boncasztalig?

(±)-MDMAMDMA

N
H

CH3

O

O

CH3

Tablettákban: MDMATablettákban: MDMA HCl sóHCl só
6060 -- 125125 mgmg

SzerotoninSzerotonin--szindrszindróómama: : nyugtalansnyugtalansáág, izomrg, izomráángngáás, zavartss, zavartsáág, fokozott reflexg, fokozott reflex--ingerlingerléékenyskenyséég, g, 
szszáájzjzáár, r, izzadizzadááss, erekci, erekcióó, extr, extréémmüül felfell felfeléé fordult szemgolyfordult szemgolyóók, k, 
reszketreszketééss, , esetlegesetleg eszmeszmééletlet--vesztvesztéésshez vezethez vezetőő ggöörcsrohamokrcsrohamok

Az MDMA hatásgörbéjeAz MDMA hatásgörbéje
(bevételi idő: 0 h)(bevételi idő: 0 h)

Lorna Spinks (19)
2001. május

43oC

idioszinkrázia

LornaLorna SpinksSpinks (19)
2001. május2001. május

4343ooCC

iidioszinkrdioszinkráziaázia
alacsony drogmetabolizáló

képesség miatt?
alacsony drogmetabolizálóalacsony drogmetabolizáló

képesség miattképesség miatt??

csúcscsúcs

alapalap
idő (h)idő (h)

HH
AA
NN
GG
UU
LL
AA
TT

„ideális” diszkó/partidrog: jó hangulat, feldobottság, serkentő hatás
enyhe hallucinogén hatás: fogékonyság külső ingerekre (pl. zene, fény)

„i„idedeális” diszkóális” diszkó//partidrogpartidrog:: jó hangulat, feldobottság, serkentő hatásjó hangulat, feldobottság, serkentő hatás
enyhe hallucinogén hatás: fogékonyság külső ingerekre (pl. zene,enyhe hallucinogén hatás: fogékonyság külső ingerekre (pl. zene, fény)fény)
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Ecstasy-fogyasztással kapcsolatos halálesetek
Anglia & Wales, 1994. január - 2003. december

EcstasyEcstasy--fogyasztással kapcsolatos fogyasztással kapcsolatos halhalálesetekálesetek
AngliaAnglia && Wales, 199Wales, 19944. j. jaannuuáárr -- 20020033. december. december

Schifano F Schifano F et alet al : : J J PsychopharmacolPsychopharmacol 2020: 456: 456--463463 (200(20066))
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PolidrogPolidrog--használat:használat: heroin, alkohol, kokain, amfetaminok, benzodiazepinek, marihuánaheroin, alkohol, kokain, amfetaminok, benzodiazepinek, marihuána, GHV, GHV
Általában 10Általában 10--ből 4 kizárólag csak ből 4 kizárólag csak EcstasyEcstasy--t fogyasztottt fogyasztott

Kb. 340 ezer „rendszeres” fogyasztó („elmúlt havi” prevalencia; 2002. évi adat)Kb. 340 ezer „rendszeres” fogyasztóKb. 340 ezer „rendszeres” fogyasztó ((„elmúlt havi” prevalencia„elmúlt havi” prevalencia; 2002. ; 2002. éévi adatvi adat))
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Johnston LD Johnston LD et alet al (200(20088): ): Monitoring the FutureMonitoring the Future 19751975--20020088, NIH, NIH--NIDANIDA

Végzős középiskolások Ecstasy-fogyasztása és  
kapcsolatos veszélytudata (USA, 1996-2008)

Végzős középiskolásokVégzős középiskolások EcstasyEcstasy--fogyasztása és  fogyasztása és  
kapcsolatos veszélytudata kapcsolatos veszélytudata ((USA, USA, 19199696--20020088))

„Ártalmas„Ártalmas--e az e az Ecstasy kiprEcstasy kipróbáóbálláásasa 11--2 2 alkalalkalommalommal?”?”

Az „Az „igenigen” válaszok aránya” válaszok aránya
%%

prevalenciaprevalencia
%%
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amfetamin MDMA egyéb mCPP

2005-ben a megjelent az mCPP!20052005--ben a megjelent az ben a megjelent az mmCPP!CPP!

Forrás: Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről 2006 & 2008. Nemzeti Drogfókuszpont

A lefoglalt Ecstasy-tabletták hatóanyagaiA lefoglalt A lefoglalt EcstasyEcstasy--tabletták hatóanyagaitabletták hatóanyagai

gyakorisággyakoriság
%%

össz.
138 857
tabletta

össz.össz.
113838 857857
tablettatabletta
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Piperazinszármazékok
Új, MDMA/amfetamin-szerű „legális” drogok?

PiperazinPiperazinszármazékokszármazékok
Új, MDMAÚj, MDMA // amfetaminamfetamin--szerű „szerű „legálislegális” drogok?” drogok?

Cl N
NH

Cl N
NH

N

N
H

N

N
H

mCPPmCPP
szerotonergszerotonerg

TFMPPTFMPP, , MollyMolly
szerotonergszerotonerg

BZPBZP, , A2A2
főként dopaminerg

BZP vagy BZP / TFMPP kombináció
egymást szinergizáló hatás, szenzitizáció!

lassan kialakuló hatás toxikus következményekkel
szívdobogás, reszketés, görcsök

BZP BZP vagy BZPvagy BZP // TFMPP kombinációTFMPP kombináció
egymást szinergizáló hatás, szenzitizáció!egymást szinergizáló hatás, szenzitizáció!

lassan kialakuló hatás toxikus következményekkellassan kialakuló hatás toxikus következményekkel
szszíívdobogás, reszketés, görcsökvdobogás, reszketés, görcsök

mCPP: 
stimuláns & szerotonerg hatás 

szerotonin-szindróma!
étvágycsökkentő is

mCPPmCPP: : 
stimulánsstimuláns && szerotonerg hatás szerotonerg hatás 

szerotoninszerotonin--szindróma!szindróma!
étvágycsökkentő isétvágycsökkentő is

Legal X, Legal E, pep pills
2002-től az USA-ban, majd 

Ausztráliában és az EU országokban is 
az ellenőrzött anyagok közé kerültek!

Legal X, Legal E, Legal X, Legal E, pep pillspep pills
20022002--ttől az USAől az USA--ban, majd ban, majd 

Ausztráliában és az EU országokban is Ausztráliában és az EU országokban is 
az ellenőrzött anyagok közé kerültekaz ellenőrzött anyagok közé kerültek!!

N
NH

F3C N
NH

F3C

XX

NH
NH

piperazinpiperazin

Kémiailag nem az amfetaminKémiailag nem az amfetamin--ttíípusú anyagok köpusú anyagok közzéé tartoznak!tartoznak!
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A γ-hidroxivajsav („folyékony Ecstasy”)A A γγ--hidroxivajsav hidroxivajsav ((„folyékony Ecstasy„folyékony Ecstasy”)”)

OH
OH

O

O

O

OH
OH

NH2 OH

O

γγ--hhidroxiidroxivvajsav (GHVajsav (GHV))
γγ--hhydroxyydroxybbutyric acidutyric acid ((GHBGHB))4-aminovajsav

γ-aminobutyric acid (GABA)
44--aminoaminovajsavvajsav

γγ--aminobutyricaminobutyric acidacid ((GGABA)ABA)

1,41,4--butándiolbutándiolbutirolaktonbutirolakton
((GBLGBL))

γγ α

in vivoin vivo

ipari oldószerekipari oldószerek::

iv érzésteleniv érzésteleníítőtő
narkolepszia ellennarkolepszia ellen

alkoholmegvonás kezelésealkoholmegvonás kezelése(?)(?)
táplálkozástáplálkozás--kiegészkiegészíítőtő

depresszánsdepresszáns
Főbb hatások:Főbb hatások:

eufória, szorongásoldáseufória, szorongásoldás
hallucinációk, amnézia hallucinációk, amnézia 

(emlékezet(emlékezet--kiesés), alváskiesés), alvás

in vivoin vivo

NaNa--só: só: nátriumnátrium--oxoxiibátbát ((XyremXyrem®®))
Liquid E, Gina, Dzsina, GammaLiquid E, Gina, Dzsina, Gamma

NEM STIMULÁNS!NEM STIMULÁNSNEM STIMULÁNS!!

HatásmódHatásmód:  összetett, nem ismert pontosan:  összetett, nem ismert pontosan
DózisDózis--hatás összefüggéshatás összefüggés:   0,5 g  :   0,5 g  -- relaxáció, gátlások csökkennekrelaxáció, gátlások csökkennek

1  g  1  g  -- eufóriaeufória
22 -- 3 g  3 g  -- mély alvásmély alvás

NNagyobb dózisok esetén:  gutaütés, légzési zavarok, kómaagyobb dózisok esetén:  gutaütés, légzési zavarok, kóma Halálos adag: 5-25 gHalálos adag: 5-25 g
Nagy a túladagolás kockázata.Nagy a túladagolás kockázata.

sszzííntelen, sósntelen, sósíízű folyadékzű folyadék
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HALLUCINOGÉNEKHALLUCINOGÉNEK
Szünet után 

a HALLUCINOGÉNEK kel

folytatjuk!

Szünet után Szünet után 

a HALLUCINOGÉNEKa HALLUCINOGÉNEK kelkel

folytatjuk!folytatjuk!
HALLUCINOGÉNEKHALLUCINOGÉNEKHALLUCINOGÉNEKHALLUCINOGÉNEK
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Az 1Az 1--grammosgrammos
-- állállíítólag kokainmentes tólag kokainmentes --
Mate de cocaMate de coca filteres tea filteres tea 

~~5 mg (0,5%) kokaint 5 mg (0,5%) kokaint 
tartalmaztartalmaz

Régi és új kokaitalokRégi és új kRégi és új kokaokaitalokitalok

John S. Pemberton (1831-1888)John S. PembertonJohn S. Pemberton (1831(1831--1888)1888)

18861886

Angelo Mariani Angelo Mariani (1838(1838--1914, Korzika)1914, Korzika)
1863 1863 -- az első kokabor az első kokabor (11% EtOH)(11% EtOH)
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