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5-IT – 18 haláleset Svédországban és az Egyesült Királyságban  
 
 

Az EMCDDA egyre aggasztóbbnak találja az 5-IT nevű anyag visszaélésszerű használatával 

kapcsolatos helyzetet, ezért riasztást adott ki a Korai jelzőrendszeren keresztül, amelyben 

összefoglalta, amit jelenleg tudunk az új anyaggal kapcsolatban. 

 

Az 5-IT beszámolók szerint stimuláns hatású szer. Bár nem tartozik a triptaminok közé, kémiai 

struktúrája nagyon hasonlít az alfa-metil-triptaminhoz (a hasonlóságnak köszönhetően a két anyag 

elkülönítéséhez a GC-MS mellett más módszerre is szükség lehet), emellett szerkezetileg közel áll 

az 5-APB-hez. 

 

A 2012 április és június között a svéd Drog Fókuszpont 14 halálesetet jelentett, amelyeknél a 

boncolás során 5-IT jelenlétét mutatták ki, ezek közül 2 esetben volt 5-IT mérgezés a halál oka. 

Svédországban az előbbi eseteken felül még 11 nem halálos 5-IT mérgezést is dokumentáltak. Az 

angol Drog Fókuszpont szintén beszámolt 2 halálesetről, amelyeknél jelen volt ez az anyag, a 

British Medical Journalban pedig további 2 halálesetről számoltak be, amelyeknél 5-IT találtak a 

vizsgálat során. 

 

További jellemző, hogy az angol eseteknél négyből háromszor a toxikológiai vizsgálat az 5/6 APB 

nevű szert is kimutatta, a svéd Drog Fókuszpont pedig arról számolt be, hogy a halálos 

mérgezések közül néhánynál „6-ABP” feliratú tasakokat találtak. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a haláleseteknél más szerek is szerepet játszhattak illetve más is 

lehetett a halál oka, valamint, hogy bármilyen új pszichoaktív szert is sikerül kimutatni, nem 

feltétlenül az okozta a halálesetet. 

 

Mindent összevetve ezidáig 18 haláleset történt két Európai Uniós országban, amelyeknél az 5-IT-t 

megtalálható volt, de mindenképpen szükség lenne információra ezzel az anyaggal kapcsolatban a 

többi országból is. Felszólítunk mindenkit, hogy különösen figyeljen oda erre az anyagra, és kérjük, 

hogy az 5-IT-vel kapcsolatban minden rendelkezésre álló információt juttasson el a Korai 

jelzőrendszer számára.  

 
Kapcsolatfelvétel a peterfi.anna@oek.antsz.hu címen történhet. 
 
 

Budapest, 2012. szeptember 13. 
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