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Ópiátok 

 
Modelldrogok 

Addiktív szerek valamennyi ismérve 
Gyors hozzászokás 

Markáns dependencia és tolerancia 
Pregnáns megvonási tünetek  
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Ópiátok 
Máktea: a mákszalma vizes kivonata 

Nyers ópium:  a mákgubón ejtett metszés 
nyomán kiszivárgó tejnedv 

Kábító fájdalomcsillapítók:  
       Morfium 
       Dolargán  
       Methadon 

Köhögéscsillapító: Kodein 
Heroin: kémiai úton előállított  (diacetil 

morfin) 
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Opioidok	hatása	

•  Központi	idegrendszer	(KIR)	
– analgézia	
– szedáció	
– apátia	és	koncentráció	gyengeség	
– eufória	
– hányinger	
– hányás	
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Hatás 

intenzív eufória-érzés 
nyugalom 

Bódulatig, kábulatig fokozódó kellemes közérzet 
a használó a külvilág ingereire közömbössé válhat 

iv. használat esetén orgazmushoz hasonló alhasi érzés 
csökken a szorongás 
oldódik az agresszió 

fokozódik az önértékelés 
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Intoxicatio, túldagolás 
 

légzéscsökkenés 
  tűhegynyi pupillák  

 tüdőoedema, sokkos állapot,  kóma 
Túladagolás triásza: 

COMA 
Légzésdepresszió 

extrém miózis  
Halál oka:  légzészavar (légzésbénulás, tüdőoedema, 

és agyoedema)   
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OPIOID-MEGVONÁS	

Függ:	
•  a	napi	adag	nagyságától	
•  használat	időtartamától	
•  receptorokból	való	kilépés	ütemétől	
•  pszichés	tényezők	

– hiedelmek,	félelmek	
– korábbi	tapasztalatok	
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Dependencia 
 

Rendszeres ópioid-fogyasztás néhány hét  
alatt vezet függőséghez 

 
 

A megvonási tünetek  az utolsó dózis beadását  
követően rövid hatású ópiátoknál (heroin, 

morfium) kb. 10 órával, hosszú hatású  
ópiátoknál (metadon, dolargán) hosszabb idő  

után  

2019.05.17.	 SE	Egészségtudományi	kar	 8	



Ópiát-megvonásban észlelhetők  tünetek 

izom, izületi és csont-fájdalmak 
könnyezés, izzadás, orrfolyás 

izomrángások, pulzusszám-szaporulat 
forró-hideg kipirulás 

hányinger, hányás, hasi görcsök, hasmenés, 
ásítozás,  súlyos szorongás és  nyugtalanság 

ingerlékenység, rossz közérzet, alvási nehézség 
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Dezomorfin Krokodíl 

 
A heroinnál kb. 10-szer erősebb 

olcsóbb,  mérgezőbb  
Hatóanyag: dezomorfin 

Kodein alapú tablettákból és egyéb háztartási  
hozzávalókból otthon készítik 
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Dezomorfin Krokodíl 

A krokodil elnevezés: a bőrön észlelt reakció  
A bőr zöld színű és pikkelyes  
Fekélyek  
Szövet- pusztulás 
Az erek elszakadoznak  
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MORFIN	

•  MO,	molyó,	Miss	Emma	
•  fehér	kristály	/	tabletta	/	folyadék	
•  fájdalomcsillapító,	érzéstelenítő	
•  mákszalma-főzet	
•  euforizál	
•  erős	lelki	és	fizikai	függés!	
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HEROIN-FOGYASZTÁS	

•  csökkenti	a	szorongást,	unalomérzést	
•  oldja	az	agressziót	
•  növeli	az	önértékelést	
•  közösség	és	rituálé	megerősítő	szerepű	
•  megelőzheti	marihuána	és	alkoholfogyasztás	
		
	rendszeres	használata	néhány	hét,	1-2	hónap	alatt	
dependenciához	vezethet...	
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GYÓGYKEZELÉS	(HEROIN)	

•  detoxikáció:	metadon	/	clonidin	
•  fenntartó	kezelés:	metadon	/	clonidin	
•  visszaesés	megelőzés	(ambuláns)	program	
•  terápiás	közösség	
•  Anonim	Narkománok	(AN)	

	bio-pszicho-szociális	beavatkozások	
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METADON-KEZELÉS	

opioid-addikció	tüneti	kezelése	
•  szubsztituciós-modell	
•  ártalomcsökkentő-modell	
•  harmadlagos	prevenciós-modell	

–  hatósági	kontroll	
–  intézményes	keretek	
–  nyilvántartás	
–  hatékonyság-ellenőrzés	
–  TB-támogatás	
–  biztonságos	adagolás	
–  speciális	indikáció	
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TŰCSERÉLÉS	

•  hatósági	kontroll	
•  indikáció	
•  intézményi	keretek	
•  nyilvántartás	
•  hatékonyság-ellenőrzés	
•  hozzáférhetőség	
cél:	hepatitis-B-C,	HIV	prevenció	
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DROGOK	FELOSZTÁSA	
•  PSZICHOSTIMULÁNSOK	

–  kokain	
–  amfetaminok	
–  nikotin	

•  PSZICHOTOMIMETIKUMOK	
–  LSD	
–  szintetikus	amfetaminok	(MDA,	MDMA)	

•  KIR	DEPRESSZÍVUMAI	
–  alkohol	
–  opioidok	(BDZ-k,	barbiturátok)	

+	rendhagyó	drogok	(kenderfélék,	oldószerek,	stb)	
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Kannabisz 
A kannabisz szatíva, az indiai kender alkaloidja 

Az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye 
 Közép-ázsiai eredetű 

legalább 5000 éve lett kúltúrnövény Kínában 
Mámor előidézésére és klb. betegségek 

kezelésére használták 
A kannabisz-szívás Európában és Észak-

Amerikában is a 20. század második felében 
terjedt el 
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Kannabisz 

Marihuána: 
a növény szárított levele és virága 
kb. 1-3 % THC-t tartalmaz 

 
Hasis: 
a szárított  növény gyantaszerű kivonata 
Kb. 10-szer nagyobb töménységben tartalmazza 
a THC-t,  mint a levélanyag 
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KANNABISZOK	

•  marihuána	
–  fű,	cigi,	zöldség,	spangli,	joint	

•  hasis		
–  has,	haska,	csoki	(dohányban,	ételben)	

•  hasis-olaj	
–  cigarettára	kenve	szívható	

		
BEVEZETŐ	DROGOK!	
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Hatás 
Közepes adagban a marihuána hatása 2 fázisú 

Korai szakasz 
„Well being” Euphoria, „high” részegséghez hasonló állapot 

Megváltozik az időélmény, az idő lassan múlik 
 Csillapíthatatlan nevetési kényszer 

    Intenzív fantasztikus hangok, látványok  
  Nő az önbizalom, a kreativitás érzése 

 
Később 

nyugalom 
  magába fordulás, álomszerű állapot 
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KANNABISZ-FOGYASZTÁS	

•  száraz	száj	és	torok	
•  gyors	szívverés	
•  belövellt	kötőhártyák	
•  kitágult	pupillák	
•  feldobottság,	nevetési	kényszer		
•  fokozott	percepció,	enyhe	koordinációs-zavar	
•  megnövekedett	étvágy	
•  esetleg	érzékcsalódások	
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Következmények 

 Memória zavar 
Tartós marihuána-használóknál károsodnak a 

kognitív  
folyamatok, romlik a tanulás és az emlékezés,   

leginkább az új információk megtanulására okoz  
problémát 

Amotivációs szindróma 
   közömbösség, tétlenség, improduktivitás 
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Hatásmechanizmus 

 
Feltehető, hogy léteznek az agyban kannabinoid  

receptorok, melyekhez a THC kötődik.  
v.sz. befolyás a dopamin -rendszerre is 

Dependencia, tolerancia 
Mindkettő létrejöhet  

Elvonási tünetek: 
alvászavar, étvágycsökkenés, agitáció, nyugtalanság  

ingerlékenység 
depresszió 
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SZIPUZÁS	

•  szerves	oldószer	inhalálása	
•  euforizál	
•  gátlástalanságot,	öntudatlanságot	okoz	
•  korai	averzív	hatások	

–  émelygés,	tüsszögés,	köhögés,	fáradtság,	étvágytalanság,	
szapora	P,	fejfájás	

•  hosszútávú	hatás	
–  súlycsökkenés,	izomgyengeség,	fáradtság,	légzőszervi,	
idegrendszeri	károsodások	
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Szerves oldószerek, inhalánsok 
Festékek, ragasztók, higítók, lakkok, csavarlazítók, aesrosolok 

(hajtógázok) 
szipuzás 

Használatuk visszanyúlik az ókorba 
a delphoi jósok természetes széndioxid belégzésével  

Jutottak „transzszerű állapotba. 
  

 Felhasználás: 
  Orron keresztül, általában nylonzacskóból belélegezve, 

szippantva 
 

Állami gondozott fiatalok, hajléktalanok 
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Túladagolás, toxikus tünetek 
 
  

 hányinger, hányás, hasmenés, kettős látás, fülzúgás 
orrfolyás, köhögés, szédülés 

    elkent beszéd, koordinációs zavar részegséghez 
hasonló kép 

   szívritmuszavar, tudatvesztés, légzésbénulás, halál 
 izom- , agy-, vese- és májkárosodás 

(nehézfémek) 
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Hatás 

hangulat emelkedése 
 eufória 

gátlások oldódása 
 önbizalom fokozódása 

látási, hallási hallucinációk 
 

2019.05.17.	 SE	Egészségtudományi	kar	 28	



Designer Drogok 

 
A kábítószer-listákon szereplő anyagokétól  

kissé eltérő kémiai szerkezetű  
(fél)szintetikus pszichoaktív szerek 

Ellenőrzés alá vonásáig jogi  
következmények nélkül terjeszthetők 
                                          (Újváry István) 
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„Designer drogok”  1920 – 2010 között:  (Újváry) 

 
 
morfin-észterek 3-benzoil-morfin, 6-acetil-3-propionil-morfin  
fentanilok a-metilfentanil, 3-etilfentanil,stb.  
fenilpiperidinek MPPP (prodin/petidin analogon)  
fenetilaminok MDMA, PIHKAL vegyületek, stb.  
triptaminok TIHKAL vegyületek  
piperazinok mCPP, BZP, TFMPP, 2C-B-BZP, stb.  
kannabinoidok JWH-018 és más Spice hatóanyagok  
katinonok mefedron, naphyrone, MDPV, stb.  
PCP / ketamin metoxetamin, 4-MeO-PCP, 3-MeO-PCE  ? 
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Mefedron 

•  4, metilmetkatinon, 4-metilefedron, MCAT, 
"Zsuzsi„ „Kati”  

•  Stimuláns pszichoaktív szer 

•   Az interneten növénytápként árulják 
 

•  Fehér por vagy kristály 
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Hatások 
feldobottság, izgatottság, eufória 

Fokozott aktivitás, beszédkényszer 
 

Mellékhatások: 
Szorongás,  hallucináció, paranoia, 

ingerlékenység, erőszakosság 
Szapora pulzus, Vérnyomás emelkedés 

Orrvérzés 
Izzadás,  Remegés 
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MDPV Metilénedioxipyrovaleron 

 
MDPK ,Super Magic Coke , PV 

2010-ben Amerikában fürdősóként árulták  
(Cloud 9, Ivory Wave, Ocean, stb.) 

Stimulánsként viselkedik 
hatása a kokainéhoz és az amfetaminéhoz  

Hasonlít 
pulzus emelkedése, izzadás, gyors szívverés, 

eufória, éberség, tettrekészség, izgatottság 
Nagy dózis pánikrohamok 

 
 2019.05.17.	 SE	Egészségtudományi	kar	 33	



Piperazin származékok 
Hatásaik a stimulánsok és a hallucinogének 

hatásaihoz hasonlóak 
Hatástartam: 6-8 óra 

Hatások: 
Fokozott aktivitás 

Eufória 
Hallucinációk néha 

 
Utóhatások akár 24 órán át: 

Agitáció, hányás, gyomorfájdalom, ritmuszavar, láz 
Rossz hangulat 
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Feniletilaminok 

Szerkezetükben az amfetaminokra 
hasonlítanak 

 
Élénkítő szerek és hallucinációt okoznak 

 
Nevek: Bróm-szitakötő (Bromo-dragonfly) 

2C-B-fly, 2C-l  
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SZINTETIKUS KANNABINOIDOK 
 

•  Spice (JWH-018)  

•  Hatása cannabinoid szerű 

•  Az agyban a kannabinoid receptorokhoz 
kötődik 
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Hatások 

 
Eufória 

Jó hangulat 
Aktivitás fokozódása 

Fokozott észlelés (látás, tapintás) 
Hallucinációk 
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Negatív hatások 

láz 
fejfájás 

alvászavar 
kellemetlen észlelések 
paranoid gondolatok 

szapora pulzus 
félelem 

pánikroham 
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2013.	07.01.	

•  EMMI		Eü	államtitkárság:	
•  	emelt	szintű	gyógyszerészi	gondozás	(62	év	
felett)	

•  	polifarmácia	:		
–  	mennyiségi:	5	v.	több	
–  	klinikusi:	klinikailag	nem	indokolt	v	mellékhatás	
csökkentésére	
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GYÓGYSZER-ABÚZUS	

•  altatók	
–  hosszú	felezési	idejű	BDZ-k,	barbiturátok	

•  szorongásoldók	
–  kispotenciálú	BDZ-k,	mebrobamat	

•  kábító	fájdalomcsillapítók	
–  kodein-származékok,	Depridol,	Dipidolor,	Dolargan...	

•  anabolikus	szteroidok	
–  tesztoszteron-származékok	
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GHB 
Gamma-hidroxi vajsav (GHB) 
Központi idegrendszeri depresszáns 
Folyadék formájában fogyasztják 
A GABA receptorok GHB kötő helyeihez  
Kötődik 
Hatás: nyugalom, álmosság, elalvás, coma,  
halál 
Megvonási tünetek: alvászavar, szorongás,  
tremor, izzadás 
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Gyógyszerfüggőség	

•  	Benzodiazepinek	
•  	Barbiturátok	
•  	Hashajtók	
•  	Opiatok	(krónikus	fájdalom		szindroma)	
•  	Baclofen	
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Nyugtatók	(benzidiazepinek)	

•  	Ha	nem	emeljük	a	dózist	akkor	…….	
•  	3x0,5	mg	alprazolammal	akár	100	évig	is	lehet	
élni	LEGEFELJEBB	ÁRTANI	NEM	HASZNÁL	

•  	DE	Ha	megvonjuk			…..	Alvászavar,	zavartság,	
hányinger,	tachikardia,	ritmuszavar,	……	

•  	Megvonást	túl	lehet	élni	
•  	Gyógyszerfelírás,	tájékoztatás,	feketepiac,	
•  	“Leszarom”	tabletta	(Rolling	Stones)	
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