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Synteettisiin huumeisiin liittyvät
yleiset ongelmat
• eivät välttämättä kuulu huumausaineluetteloon
• yleensä kuitenkin tulkittu lääkkeeksi (reseptipakko)
• jos aine ei ole katsottu lääkkeeksi, se kuuluu kemikaalilain
piiriin (EU valvoo)
• raaka-aineet ovat usein suht. helposti saatavilla (internet)
• synteesi usein helppoa (”kellarilaboratoriot”)
• lyhyet kuljetusreitit: suuri markkinaetu
• käyttäjillä usein epätietoisuus annostelusta,
vaarallisuudesta, koostumuksesta
• päihtymistilan erotusdiagnostiikka voi olla vaikeaa
• yhteiskäyttö alkoholin tai muiden aineiden kanssa usein
vaarallista
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Synteettisten huumeiden
terminologia ja jako
• Design huumeet (muokatut huumeet)
– ”designer drugs”, controlled substance analogs
– synteettisesti valmistettu
– tunnettujen huumausaineiden molekyyleistä muokatut
uudet johdokset
– (alussa) huumausaineluetteloiden ulkopuolella
• Klubihuumeet (club drugs,”bilehuumeet”)
– Alun perin käytetty yöklubeissa ja tanssitapahtumissa =
”raves” (huumeet + teknomusiikkia), ns. ”viihdekäyttö”
• Ns. tutkimuskemikaalit
– usein laillisia
– käytetty sellaisenaan tai muiden aineiden valmistukseen
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Synteettiset huumeet ryhmittäin
• Design huumeet: metamfetamiini, ekstaasi
(MDMA), MDA, MDEA, TMA, DOM)
– Amfetamiinijohdannaiset (substituoidut
fenetyyliamiinit)
– Suurin tunnettu halusinogeeninen aineryhmä

• ”Bilehuumeet”
– Design huumeet +
– GHB (”gamma”), GBL (”lakka”), ketamiini, 2C-T-7
(”seiska”), BZP, 5-MeO-DMT yms.

• Ns. tutkimuskemikaalit
– GHB (”gamma”), GLB (”lakka”)
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Gamma-hydroksibutyraatti (GHB, eli ”gamma”
tai ”liquid ecstasy”): aineen kuvaus
• V. 1997: Ensimmäiset havainnot GHB:n
huumekäytöstä Suomessa
• 2001 -: YK:n psykotroopisten aineiden luettelossa
• Luokittelu Suomessa: ”erittäin vaarallinen
huumausaine”
• Gamma-aminobutyraatin (GABA) luonnollinen
metaboliitti (aivot, sydän, munuaiset)
• GABA-reseptoriagonisti (kuten BZD, alkoholi yms.)
• Oma rooli neurotransmitterina (?)
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Gammahydroksibutyraatti
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GHB aivosoluissa
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GHB:n käyttö lääkkeenä
• Anestesia
– Somnasit®, Gamma-OH® (Ranska, Saksa)
• Alkoholiriippuvuus
– Xyrem® (USA, Italia, Itävalta)
• Narkolepsiaan liittyvään katapleksia (äkillinen
lihasjänteyden häviäminen): (mm. Suomi)
– Xyrem® (oraaliliuos, 500 mg/ml)
• Geneerinen nimi: ”Na-oksibaatti”
• annos 4.5 g/vrk
• Ehto: ”Hoito aloitetaan ja sitä jatketaan lääkärin valvonnassa,
Tacke 12/2008 hoidosta”
jolla on kokemusta unihäiriöiden

8

4

25.11.2008

GHB:n laittoman käytön motiivit
• anabolinen vaikutus(?)
• kasvuhormonin eritys ↑ (?) → lihasmassa ↑ (?)
• kehonrakentajat USA:ssa (1990-luvulla): ”luontaistuote”

• libidoa lisäävä vaikutus (?)
• ”tyrmäystipat” (”raiskaushuume”)
• ”Klubihuume” :
•
•
•
•

euforia
rentoutuminen
alkoholin vaikutuksen voimistuminen
”alastulo” amfetamiineista
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Gammabutyrolaktoni (GBL) eli
”lakka” = GHB:n esiaste
• liiman- tai maalinpoistoaine, printterimusteessa
• luokiteltu lääkkeeksi: valmistus, myynti, levitys, varastointi
kielletty
• aivoissa: GBL-> GHB
• Laiton käyttö:
• GHB:n synteesiin
• nautittu sellaisenaan
• käytetty kuten GHB:tä (jauhe tai liuos), mutta
• voimakkaampi
• lyhytvaikutteisempi (t1/2 1-3t)
• Myrkytysoireet ja hoito: kts. GHB
Tacke 12/2008
• Tähän saakka n. 3 kuolemantapausta
Suomessa
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GHB:n laiton valmistus ja
farmakologia
• Helppo valmistus liuotinaineista:
– gammabutyrolaktoni (GBL) + 1,4 butaanidioli
(1,4-BD)
– aineiden valvonta lisätty
• neste (75-500 mg/ml), jauhe, rakeet, kapselit
• annostelu vaikea ja epämääräinen (0.5-5.0g)
• imeytyminen nopea
• nopea BBB:n läpäisy
• vaikutuksen kesto: 1-3 tuntia
• puhdistuma pienenee annoksen kasvaessa
Tacke 12/2008
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GHB (ja GBL) myrkytys (1)
– Jyrkkä annos-vastekäyrä: ”lusikallinen piristää,
kaksi vie tajun” (K. Hoppu)
• Myrkytysoireet (usein alkoholi-sekamyrkytys):
– pahoinvointi, oksentelu
– hypotermia, bradykardia
– tajuttomuus (nopeasti vaihtuva vireystila, mahd.
väkivaltaisuus herättäessä)
– hengityslama, kooma
– Labrat: mahdollisesti lievä B-Gluk ↑, Na ↑, K↓
• nopea herääminen ja voinnin palautuminen
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GHB (ja GBL) myrkytys (2)
• Lääkehieltä (50-100 g): jos suolistossa mahd.
vielä imeytymätöntä GHB:tä
• Mahahuuhtelusta vain harvoin hyötyä
• Hemodialyysiä ei suositella
• Flumatseniili ei toimi antidoottina
• Symptomaattinen hoito, tarv. intubaatio ja
ventilaatio
• Suomessa tähän saakka yht. 11 kuolemantapausta (E. Vuori)
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Tuore tapausselostus GHBmyrkytyksestä
• Juho Nummi: Yksi paukku kaatoi
parikymppisen miehen (Suomen Lääkärilehti,
43/2008: 3680-3681)
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GHB - riippuvuus
• Pitkäaikaisen käytön jälkeen (> 2-3 kk)
• unettomuus
• aistiharhat
• ahdistuneisuus, mielialan vaihtelut
• aggressiivisuus
• lyhyt t1/2, joten käyttö ad 6-12x/vrk
• annos nousee jopa ad 25g/vrk
• ristitoleranssi ja – riippuvuus (alkoholi,
bentsodiatsepiinit)
• samantyyppiset vieroitusoireet
Tacke 12/2008
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GHB:n vieroitusoireet
• aikataulu: n. 1-5 t viimeisestä annoksesta,
kesto: n. 9 vrk
• Lievät oireet: alkoholikrapulaa muistuttava
kuva
– Vapina (<70%), takykardia (n. 70%), levottomuus
(60%), unettomuus (n. 50%), mielialan vaihtelut,
pahoinvointi, oksentelu, hikoilu

• Vaikeat oireet: delirium (kuten DT)
– sekavuus, levottomuus, hallusinaatiot, delusiot,
veg. hermoston oireet
(Merenheimo U ym. 2008)17
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GHB:n ja GBL:n vieroitushoito
•
•
•
•

vaatii yleensä sairaalahoitoa
hoidon nopea aloitus (lyhyt t1/2 -> oireet alkavat nopeasti)
Diatsepaamikyllästys
neuroleptien käyttöä ei suositella
– jos käytetään (ind. delirium):
• cave!!: kouristuskynnys alentunut !!!
• GHB ja GBL eivät näy huumeseuloissa
• KTL:n gammamääritys: U-GHB-O
– yleensä ei merkitystä myrkytystilan tai vieroituksen
hoidossa
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Amfetamiinijohdannaiset
• Lähtökohtana lähes rajattomat mahdollisuudet muokata amfetamiinin molekyylia
• Metyyliamfetamiini (metamfetamiini)
• MDMA, ecstasy (3,4 metyleenidioksi-4metyyliamfetamiini
• MDA (3,4-metyleenidioksiamfetamiini)
• 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoksifenetyyliamiini)
• 2-CT-7 (2,5-dimetoksi-4-propyylitiofenetyyliamiini)
Tacke 12/2008
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Amfetamiini ja sen johdokset
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MDMA (ekstaasi) ja sen aktiivit
metaboliitit
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MacDonald ja Airaksinen 2001)

MDMA eli ekstaasi (”esso”,
”eemeli”)
• hallusinogeeninen amfetamiinijohdos (synteettisoitu 1914)
• metaboliitit:
– metamfetamiini
– 3,4-metyleenidioksiamfetamiini (MDA, ”love drug)
• käytetty psykoterapiassa (USA) 1970- ja 80-luvulla
– ”piilotajunnan aktivointi”
– käytäntö verrattavissa LSD:n käyttöön 1950-luvulla

• Viihdekäyttö ”tekno”- ja ”rave”-kulttuurissa
• Alkuperämaat: Viro, Venäjä, Puola, Hollanti
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Ekstaasin farmakologia
• 100-200 mg (tablettien epäpuhtaudet tavalliset)
• Vaikutusaika 4-6 t
• Vaikutusmekanismi: 5-HT (vapautus, takaisinoton esto), DA,
NA (vapautus)
• euforia, läheisyyden tunne, aggressiivisuus, ahdistus\pelot,
takykardia, hikoilu
• Myrkytysoireet: leukalukko, maligni hypertermia,
rabdomyolyysi, DIC, munuaisvaurio
• Yhteiskäytössä SSRI-lääkkeiden kanssa:
– urbaanimyytti 5-HT neuroneja suojavasta vaikutuksesta
– vaarana: serotoniinisyndrooma
Tacke 12/2008
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Serotoniinisyndroma
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Ekstaasi-intoksikaation hoito
• Samat periaatteet kuin amfetamiini-intoksikaatiossa:
• Lääkehiiltä 50-100 g, jos suolistossa mahd. imeytymätöntä
ainetta
• Maha–huuhtelu (ei oksettamista) jos
– henkeä uhkaava myrkytys
– nauttimisesta < 1 tunti
• Oiremukainen hoito, tarv. diatsepaami, haloperidoli
• tarv. hypertermian hoito viipymättä
– viilentäminen (esim. jäävesikylpy)
– tarv. lihasrelaksaatio (dantrolene 1-2 mg/kg i.v.)
– Hypotension hoito: nesteytys
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Ekstaasin pitkäaikainen
neurotoksisuus
• Laajasti tutkittu, tutkimusten vaikeus: sekakäyttö (muiden
huumeiden osuus)
• Pitkäaikaisessa käytössä:
– Kognitiivisten toimintojen huononeminen
• Muisti, oppiminen, tarkkavaisuus
– Psyykkiset oireet:
• unihäiriöt, masentuneisuus
• 5-HT neuronien vaurio (axonal injuri)
• 5-HT transportterien (SERT) kato
– Saarijärvi S, Lopperi M. Ekstaasin vaikutukset elimistöön. Duodecim
2003;119:1211-5
– McCann UD et al. Psychopharmacology (Berlin) 2008 Oct. 203:439-50
Tacke 12/2008

28

14

25.11.2008

Positron emission tomographic studies
of brain dopamine and serotonin
transporters in abstinent (+/-)3,4methylenedioxymethamphetamine
("ecstasy") users: relationship to
cognitive performance.
McCann UD, Szabo Z, Vranesic M,
Palermo M, Mathews WB, Ravert HT,
Dannals RF, Ricaurte GA.
Department of Psychiatry, The Johns
Hopkins School of Medicine, Baltimore,
MD, USA, umccann@jhmi.edu.
CONCLUSIONS: Use of sequential MDMA
doses is associated with lasting decreases
in brain SERT, but not DAT. Memory
performance is associated with SERT
binding in brain regions involved in
memory function. Prior MDMA exposure
appears to disrupt this relationship.
These data are the first to directly relate
memory performance to brain SERT
density.
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Metamfetamiini epidemia
maailmanlaajuisena ongelmana
– Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset monissa länsimaissa
• Väkivalta- ja omaisuusrikokset
• Lastensuojelutoimenpiteiden tarve
• HIV-tartunnat

• USA: ”Combat Methamphetamin Epidemic Act” (3/2006)
– metamfetamiini-synteesissä käytettyjen kemikaalien kontrolli
– efedriini, pseudoefedriini
– fenyylipropanolamiini

• Synteesi: helppoa, mutta vaarallista
• räjähdykset
• palovammat)
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Metamfetamiinin käyttö ja
vaikutukset
• Per os, polttamalla (”ice”), nuuskaamalla, i.v.
• T1/2 11 t.
• Amfetamiini-tyyppiset vaikutukset: vapina,
agitaatio, (hypo)mania, ”kiire” → romahdus
• Intoksikaation ja riippuvuuden hoito
(kts.ekstaasi)
• Lisäksi psykotomimeettinen osavaikutus:
– hallusinaatiot, paranoia, alentunut harkintakyky,
– (silmätön) väkivalta
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Partial Recovery of Brain Dopamine
Transporters in Methamphetamine (METH)
Abuser After Protracted Abstinence
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MDA (3,4-metyyleenidioksiamfetamiini, ”love
drug”)
• Ekstaasin metaboliitti
• testattu US armeeassa (”incapacitating
agent”)
• Matalana annoksena: rauhallinen
psykedeelinen kokemus
• Korkeampana annoksena:
– LSD-tyyppiset kokemukset, kooma,
rabdomyolyysi, hypertermia
Tacke 12/2008
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Suomessa harvinaisemmat hallusinogeniset
amfetamiininjohdannaiset:
2-CB (”erox”, ”nexus”) ja 2-CT-7 ( ”seiska”)
• Lähteet:
– Internetissä yht. n. 200 psykotroopista ainetta
kaupan!
– ulkomaiden ”terveyskaupat”
• Pienet annokset: stimulaatio, ”emotionaalinen
avautuminen”
• Suuremmatannokset: harhat, psykedeeliset
kokemukset
• marginaalinen ongelma (?)
• myrkytystapauksia (?)
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Muut aineet
• Hallusinogeeniset indolijohdokset: DMT (dimetyylitryptamiini, ”business man’s lunch”) ja 5-MeO-DMT
• kasvikunnasta peräisin olevia hallusinogeeneja
• 5-HT1A serotoniinireseptorien agonisteja
• Piperatsiinit (seurannassa: Europol, EMCDDA)
– 1-(3)-kloorifenyylipiperatsiini (mCPP)
– 1-bentsyylipiperatsiini (BZP): takavarikointi HelsinkiVantaalla (11/2008, yht. 200 tabl.)
• Ketamiini
– dissosiatiivinen anesteetti (Ketalar®, Ketanest®)
– Fensyklidiinin (PCP, ”angel’s dust”) johdannainen
• Flunitratsepaami (Rohypnol®, ”tyrmäystipat”)
– Bentsodiatsepiini (ei Suomen lääkemarkkinoilla)
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Synteettisten huumeiden aiheuttaman
riippuvuuden yleiset hoitolinjat
• Spesifistä lääkehoitoa ei (vielä) ole
– Amfetamiinikorvaushoito metamf., MDMA yms. –
riippuvuudessa: tutkimusvaiheessa
• Vieroitusoireiden symptomaattinen lääkehoito
• Komorbiditeetin (esim. masennus, ahdistushäiriöt)
lääkehoito
• Psykososiaaliset interventiot
– motivoiva haastattelu
– relapsipreventio
– CBT
• vertaistuki
Tacke 12/2008
• laitoskuntoutus
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