
Neurotoxikológia VIII.

Kábítószerek, élvezeti szerek



A különböző tudatmódosító és élvezeti szerek fogyasztása az emberiség  fejlődésével 
egyidejű. Nagyon jelentős vallási, társadalmi, gazdasági tényezők kapcsolódnak e szerek 
használatához.

Maja gombaszobrok

Kábítószerek, élvezeti szerek

Északafrikai sámánÓpiumháborúk

Kolumbia – „kokain nagyhatalom”



A pszichoaktív szerek közös tulajdonsága, hogy pozitív élményt nyújtanak, ami a használat 
megerősítéséhez vezet.

Abúzus (visszaélés): a pszichotrop szerek nem orvosi célú, az adott kultúra által elfogadott orvosi 
vagy társadalmi formákkal ellentétes, önkezű adagolása, azzal a céllal, hogy a hangulatot, a tudatot, a 
pszichés státuszt befolyásolják.

Dependencia (függőség,): fizikai és pszichés folyamatok együttese. Egyes drogok mindkét folyamatot 
kialakítják (pl. heroin, depresszánsok), mások csak a pszichikait (kannabisz, kokain). Fizikai függőség 
esetében a kábítószer elvonás fiziológiai elvonási tünetekkel jár, hiányreakciók lépnek fel, ami gyakran a 
szer hatásával ellentétes élettani állapot. A pszichikai függőség (drogkereső magatartás) esetében a 
szerhasználat jutalmazó élményt (reward) okoz, az „öröm központ” aktiválódik, de megvonásakor fiziológiai 
tünetek nem jelentkeznek.

Tolerancia (hozzászokás) alakulhat ki, ami az adagok állandó emelését váltja ki a várt hatás elérése 
érdekében.
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PFC prefrontal cortex, C-P caudatus-putamen, SC colliculus szuperior, IC colliculus inferior, 
NAc nucleus accumbens, VP ventral pallidum, OT orfactory tubercle, AMG amygdala, 
ARC nucleus arcuatus, LH lateral hypothalamus, VTA ventral tegmental area, SNr substantia nigra, 
LC locus coeruelus, PAG periaquductalis szürke állomány, Cer cerebellum, DMT dorsomedial thalamus

A  függőség kialakulásában szerepet játszó agyterületek és pályarendszerek



A  legveszélyesebb drogok és a fogyasztás alakulása
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Egyes drogok és ezek fogyasztásának alakulása az utóbbi években
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Kábítószerek főbb csoportjai:
 opiátok (morfin, heroin)
 kannabinoidok (marihuana, hasis)
 központi idegrendszeri depresszánsok (barbiturátok, benzodiazepinek)
 hallucinogének ( gombák hatóanyagai, meszkalin, LSD, PCP)
 pszichostimulánsok (- kokain 

- amfetamin szerű anyagok)
szerves oldószerek

Élvezeti szerek:
 alkohol
 dohányzás
 bétel
 kávé
 tea
 kakaó

(http://www.kert.szie.hu/resource/2718.pdf)

A drogok veszélyességi skálája



Opiátok

Az ópium a máktej koncentrátuma,többféle alkaloidát is tartalmaz (morfin, 
kodein, tebain)
Eufóriát, elégedettséget okoznak fájdalom és egyéb problémák tudatosulásának 
blokkolásával. Gyakran okoznak álomszerű állapotot. Használatukkor 
pupillaszűkület, viszketés, értágulat, aluszékonyság, étvágytalanság és 
koncentrációs zavarok alakulhatnak ki. Könnyen túladagolhatók.
DE köhögéscsillapító hatásuk is van, főleg a kodeinnek. Túladagoláskor általában 
légzésbénulás alakul ki.
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Ópiátok: természetben is előforduló veszületek (pl. morfin, heroin- ez félszintetikus vegyület)
Ópioidok: mesterségesen előállított analógok (demerol, darvon, metadon) 

A gyógyászati használatot szigorúan szabályozzák.

Kodein
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Fő receptor típusok: µ, δ, κ receptorok (metabotrop receptorok), jellemző az 
agyi elhelyezkedésük, a fájdalom érzékelésében szereplő pályák
érintettek. Endogén ligandumok az endorfinok, enkefalinok ( oligopeptidek).

A morfin vagy heroin használata erős függőséget okoz. 
Az elvonás tünete: ingerültség, gyengeség, pupillatágulat, keringési rendellenességek, 
lehet láz, hasi görcsök  is.
A metadon euforizáló hatása gyengébb, de hosszabb a hatásideje. Gyengébb elvonási 
tünetek jelentkeznek, herion elvonás esetében általában először metadonra szoktatják 
át a betegeket.  



Kannabinoidok (marihuana – a kender kiszárított leveleinek és virágainak 

keveréke, hasis – a virágok és levelek gyantaszerű kivonata, ennek nagyobb 

a hatóanyag tartalma)
Használata a fizikai, szellemi, lelki erősség érzetét nyújtja, feldobott
hangulatot alakít ki, de mozgáskoordinációs zavarokat, memóriazavarokat okoz.
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Hallucinogénekhez hasonló, de enyhébb hatás, klasszikus kapu drog. Rendszeres 
használata nagyon gyakran egyéb ártalmasabb drogok használatához vezet.
A hatására a zenei, művészeti, szexuális élmények felfokozódnak.
Rendszeres marihuána használat első jele a véreres szem. Okozhat 
emlékezetproblémákat, de apátia is kialakulhat. Növeli a későbbi pszichotikus 
megbetegedések (pl. skizofrenia) esélyét, pánikroham, szorongás, hallucináció 
kialakulhat. Növeli a tüdőrák esélyét is.

Fő receptor típusok: CB1 (központi idegrendszeri) és CB2  
(perifériás, immunsejteken is) receptorok, metabotrop
receptorok. Jellemzően preszinaptikus elhelyezkedésűek az 
agyi receptorok. Sok van a hippokampuszban, kisagyban, 
agykéregben. Endogén ligandum az AEA és a 2-AG 
(arachidonsav származékok).



Központi idegrendszeri depresszánsok (barbiturátok, benzodiazepinek)
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A GABA receptorhoz alloszterikusan kötődnek, fokozzák annak hatását, nyugtatóként, 
altatóként alkalmazták ezeket.
Letargiát, koncentrációs zavarokat és aluszékonyságot okoznak, erős fizikai és 
pszichikai függőség könnyen kialakul.
Barbiturátok keverése egyéb depresszánsokkal, nyugtatókkal különösen veszélyes,  
akár végzetes is lehet.
Megvonásuk nehéz, orvosi felügyeletet igényel, hirtelen megvonás végzetes lehet. A 
megvonási tünetek – izgatottság, ingerlékenység, reszketés, hányinger, görcsaktivitás.

1,4-benzodiazepin hexobarbitál



Pszichotomimetikumok - a természetes pszichózishoz hasonló állapot alakul ki a 
hatásukra (pl. gombák hatóanyagai, meszkalin, LSD, PCP).  Nem mind 
hallucinogén. A percepció megváltozása, vizuális illúziók, érzékelés 
megváltozása, összefüggéstelen gondolatok, hangulati ingadozások, 
koncentrálási problémák alakulnak ki a használatukkor. A pszichedelikum
kifejezés arra utal, hogy ezen szerek hatására a tudat kitágul, az érzékelés 
élesedik.
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meszkalin PCP - fenciklidinpszilocibin

Gomba hatóanyagok: több gombafaj is termel ilyen anyagokat, pszichostimuláns hallucinogén 
hatásúak, használatuk egyidős az emberiséggel.  

Meszkalin (Dél-amerikai kaktuszból), hatását a noradrenerg neuronokon fejti ki.

LSD (hallucinogén) – az anyarozsban található lizergsav kémiai módosulata, kis dózisban kb. 8 
órán át tartó hallucinálást vált ki. A szerotonin és a többi biogén amin receptorhoz köt, 
aktivátor. Agresszió, pszichopatológiás állapot alakul ki. Fizikai tolerancia nem alakul ki, csak 
erős pszichikai.

PCP (angyal por): legtöbbször LSD helyett szedik, sokkal veszélyesebb pszichózist és 
maradandó agykárosodást is okozat. Opiát receptorokhoz köt.



Pszichostimulánsok (központi idegrendszeri ingatók) - kokain
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A kokacserje leveleinek rágcsálása pszichoaktív hatású, régóta szokás az 
Andok népeinél, de ez nem okoz függőséget. A forró vizes tea főzet már 
erősebb hatású. A levelekből kivont kokaint fehér por formájában értékesítik, 
ez erősen addiktív hatású. Pszichés dependencia alakul ki. Hatása néhány perc 
alatt megfigyelhető. Állandó feldobottság, beszédesség, nagy mennyiségű 
vizelet kiválasztása, alvási nehézségek, étvágytalanság jellemzi a hatását, de 
ingerlékenység, paranoia, halálfélelem is kialakulhat. Szippantással adagolva 
roncsolja a léguti nyálkahártyát, tüdőt.
Megvonási tünetek: aluszékonyság, depresszió, általános gyengeség, 
érdektelenség/letargia, éhség.

A kokain a biogén amin transzportert gátolja, nem működik a szinapszisba a visszavétel. A 
dopamin visszavétel gátlása örömérzet fokozódást, a szerotonin visszavétel gátlása hangulat 
fokozódást eredményez. 



Pszichostimulánsok - amfetamin szerű anyagok (designer drogok, nagyon sok félét 
szintetizálnak, gyakorlatilag követhetetlen az előállításuk).

Nagyon addiktívak. Olcsó és könnyű az előállításuk, nagy a variabilitásuk. A hatások és ennek 
erőssége eltérő lehet. 
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Az amfetamin és származékai hatására eufória, izgatottság, fokozott szexuális vágy, 
paranoiás tünetek, dózis függő impulzív viselkedés, hallucináció alakulhat ki. Növeli a 
pulzusszámot, étvágytalanságot okoz, fogcsikorgatást, verejtékezést vált ki. Az érzékelést 
eltorzítja, veszélyérzet és a gátlások megszűnnek, sok a baleset miattuk. Fokozott mozgási 
aktivitás, túlmelegedés alakulhat ki. Az amfetamin lecsökkenti az agyban a szerotonin szintet.

A legtöbb designer drug nagyobb valószínűséggel okoz pszichózist és heves/erőszakos 
viselkedést, mint a kokain. A hatás 30-40 percen belül jelentkezik, 4-6 óráig tart.  

A szinaptikus vezikulán kifejtett hatás



Élvezeti szerek – alkohol

Az egészen kis mennyiségtől eltekintve azonnali mérgezési tüneteket, hosszú távon 
visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó méreg. Jelenleg a legelterjedtebb, szinte 
korlátozások nélkül forgalmazott veszélyes, gyakorta halálos kimenetelű károkat okozó 
drog. Az etilalkoholból a májban először acetaldehid képződik (erős méreg), majd ez 
tovább oxidálódik ecetsavvá. A lebontás lassú, bomlástermékek is a vérbe kerülhetnek, 
ezért alakul ki bódulat. Kisebb mennyiségben nem változtatja meg az idegsejtek 
membránparamétereit, de a glutamát receptorok működését gátolja, a GABA
receptorokét fokozza, dezintegrált idegi működést eredményez. A központi 
idegrendszeri hatása miatt könnyen kialakulhat a lelki függőség, ezt a jutalomközpont 
fokozott dopamin termelése okozza, ha az adott személy ebben örömforrást lel. A 
fizikai függést a receptorszám csökkenése okozhatja, amely az alkohol gátló hatásának 
köszönhetően valósul meg.

Az egyre magasabb véralkoholszint következményei:
Kb. 0,5 ezrelék alatt nincs látható hatás Eufórikus állapot: kissé felszabadulttá, derűssé válik, illetve a 
megszokottnál többet beszél. Izgatottság (1,8-3,0 ezreléknél): a hangulat itt már nem egyértelműen derűs, 
lassulnak a reflexek, romlik az érzékelés, a felfogás. bizonytalanná válik az egyensúlyérzet, súlyosabb 
esetben akár emlékezete is kihagyhat. Zavarodottság: mozgáskoordináció bizonytalan, a térbeli tájékozódás 
képessége is romlik. A tudatos összemosódik a tudatalattival, rosszullét jelentkezhet: fejfájás, hányinger 
vagy hányás. Levertség, rossz artikuláció jellemző. Aluszékonyság: koordinálatlan mozgás jellemző, fokozott 
rosszullét, hányás, vizelettartási nehézségek jelentkezhetnek. Kómás állapot (kb. 3,5-5,0-ig): teljes 
eszméletvesztés, kórosan alacsony testhőmérséklet. Légzés és keringés koordinálatlanná válik, rosszabb 
esetben a légzés leállhat, ami fulladásos halált okoz.
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A dohányzás napjainkban az alkohol után a második legveszélyesebb halálos 
áldozatokat követelő legális élvezeti szer. A szárított dohánylevelek 1-2% 
nikotint tartalmaznak, de ennek nagy részét eltávolítják magas hőmérsékleten 
való szárítással. 20–60 mg nikotin már halált okozhat. A dohány elszívásakor a 
nikotin legnagyobb része hő hatására lebomlik, azonban így is elegendő 
mennyiség marad ahhoz, hogy enyhe szomatikus függőség, valamint enyhe 
vagy erős pszichés függőség kialakuljon. Ezen kívül a dohányfüstben található 
acetaldehidből harmane (MAO-gátló anyag) képződik. Ez valószínűleg azért 
játszik fontos szerepet a nikotinfüggőség kialakulásában, mert a nikotiningerre 
válaszul a nucleus accumbensben dopamin kibocsátást eredményez. Az 
idegrendszer alkalmazkodik a nikotinhoz, így idővel kialakul az egyik legmakacsabb 
függőség, amit a kokaintól és herointól való függésnél is erősebbnek tartanak.
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Élvezeti szerek - dohányzás

Élvezeti szerek – bétel (bételpálma termése)

A bétel pálma magjának enyhén kábító hatású az egyik összetevője, az arecolin
(nicotinos Ach receptor agonista).



Élvezeti szerek – kávé
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A kávé fő hatóanyaga a koffein (alkaloida, 1,3,7-trimetilxantin), mely 
valójában egy természetes rovarölő, amit a növény fejleszt ki. Egy csésze 
kávé a szervezetben mintegy 15 perc alatt szívódik fel, hatása kb. 3 óra 
hosszan tart. Egészséges felnőtt embernél 1 g koffein (egy dupla kávéban 
lévő tízszerese) szédülést, izgatottságot, fülzúgást okoz. 2-4 g görcsöket 
idézhet elő, 5 g fölötti mennyiség már halálos lehet. 

A teában jellemzően teobromin, teofillin található. A hatásuk a 
koffeinhez hasonló, de gyengébb. Nagyobb mennyiségben fejfájást 
okozhatnak. Főleg a teofillin vízhajtó tulajdonságú, valamint bronchus
símaizom elernyesztő.

Élvezeti szerek –tea

Élvezeti szerek – kakaó

koffein – mintegy 60 féle 
növényben megtalálható, 
fő forrás kávé, tea, 
kóla növény, kakaó

A kakaó fő élvezeti hatóanyaga a teobromin, amiből 100 g 
Csokoládé mintegy 100 mg-ot tartalmaz. Diuretikus hatású. 
De teofillint, koffeint is tartalmaz, e mellett jelentős a 
flavonoid tartalma is (antioxidáns hatású)

teobromin

teofillin
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