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Mefedron fogyasztás - 2010

 2010-ben 5386 vizsgálat (Budapest: 4922, Szeged:464) a vér 

és/vagy vizeletminta 363 (7%) esetben volt pozitív 

mefedronra

 73 fő (20%) fogyasztott „tisztán” csak mefedront, 290 (80%) 

személy egyéb (egy vagy több) drogot, a legtöbbször 

amphetamin is volt Mefedron mellett (115 fő). 

 90% férfi, 10% nő

 Korcsoport szerinti megoszlás megegyezett az egyéb 

kábítószer fogyasztók megoszlásával (21-30 éves korosztály)



Kérdések az orvosszakértőhöz

 Befolyásoltság véleményezése – vérminta vizsgálata!

 Lefoglalt anyag esetén mennyi a csekély mennyiség felső

határa illetve a jelentős mennyiség alsó határa (mefedron 

hatásos dózis 150-250 mg - a morfinra vonatkoztatva – a 

csekély mennyiség felső határa 4.500-22.500 mg között 

adható meg)

 Fogyasztás ténye (vizeletminta elegendő), bódult állapotban 

való gépjárművezetés (vérminta)

 Bűncselekmény esetén elmekóros állapot véleményezése



Pszichiátriai vizsgálat 

Pszichoaktív szer használata által okozott mentális 

és viselkedészavarok (alkohol, kábító, bódító anyagok 

– BNO-10 F10-19)

2011. 01. 01. előtt legális volt a szer,

- keveset tudunk a tünetekről, toleranciáról, függőségről, elvonási 

tünetekről, toxikus adagról, toxikológiai vizsgálat?

- nem ismert a hosszú távú hatás, kialakult-e a függőség 

következtében pszichózis szintű személyiségzavar, pszichózis, vagy 

a személyiség degradációjával járó elbutulás?,

- fizikai és/ vagy pszichés függőség?,

- megvonási szindróma?



Halálesetek

 Csongrád megyében az összes rendkívüli halál és Szeged 

belterületén az otthon elhunytak (kór)boncolása. Designer

drog mérés 2011. március 1-től (420 összes boncolás, 

toxikológiai vizsgálat 201 esetben) 

3 személyben volt designer drog

1. Közlekedési baleset (K.B.S. 19 év. 11.04.25.)

BAC: 0,16 g/L, UAC 0,31 g/L

ng/ml THC-

COOH

MDPV 4-FMC 3,4-

DMMC

Amphetamin

Vér 1,88 22,2 - 53.2 -

Vizelet 10,2 20,1 13,8 199 13,7



2. Öngyilkosság (M.P.M 22év) 11.11.11.

Kollégium 9. emeletéről ugrott ki. 

BAC: 0,02 g/L UAC: 0,2 g/L

Immunkémiai gyorsteszt: morfin, amphetamin pozitív

Toxikológia (GC-MS)

ng/ml Amphetamin Kodein MDPV

Vér 20,04 16,6 -

Vizelet 2941,78 222 44



3. Methylon fogyasztással összefüggő halálozás (H.I. 16év)

 2011.08.21-én családi összejövetelen lett rosszul, helyszínen 

újraélesztették

 GCS 3, légmell-gyanú miatt detenzionálták, pozitív családi anamnezis

miatt thrombolysist végeztek, 1.5 óra múlva beállt a halál

 Boncolás: agyvizenyő, mellkasi folyadék (4-4 dl), a zsigeri szívburok alatt 

a jobb kamra hátsó falán a jobb koszorúér vetületében 1,5 cm átmérőjű

területen pontszerű bevérzéseket, a szívizom metszlapján egyenetlen 

véreloszlást , a hörgők nyálkahártyáinak vörhenyességét,  elszórtan 

pontszerű bevérzéseit, vérzéses tüdővizenyőt (1350 g), a gyomor 

nyálkahártyája alatt elszórtan babnyi bevérzéseket, pangásos vesékett

(330 g), megnagyobbodott lépet, bő kaparékkal  (310 g), zsírmájat 

(1750 g) észleltünk.  

 Szívfejlődési rendellenesség makroszkóposan nem volt felismerhető.



 Hörgő kenet: Klebsiella pneumoniae

 Szövettan: agyvizenyő, vérzéses tüdővizenyő, jobb kamra 

zsíros elfajulás, hyperkontrakciós csíkok a szívizomzatban 

gócos necrosissal, máj elzsírosodás (microvesicularis)

 Toxikológia (GC-MS): 

BAC 0,11 g/l, 

vér: 272 ng/ml methylon, máj: 387 ng/g





Mi volt a halál oka?

- Nem toxikus a methylon

- Májzsírosodás – toxikus?

- Rhabdomyolisis syndroma?

- Asthma br. és jobb szívfél megbetegedés?

- Egyéb – nem vizsgált – drog? 




