






1. Azok 

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-

il)metanon) vagy 

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy 

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy 

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-

il(naftalin-2-il)metanon) vagy 

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy 

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy 

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-

il)metanon) vagy 

1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) 

vagy 

1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-

il)metanon) vagy 

1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) 

vagy 

1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy 

1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy 

1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy 

1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid) 

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben 



1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, 

cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-

metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik.

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai – tetszőleges kombinációban –

halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy 

vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.

1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti karboxilátok oxigénatomjához, illetve az 1.12. és az 1.14. szerinti karboxamidok 

nitrogénatomjához

1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.

1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több 

halogénatomot tartalmazhat.

1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomja tagja lehet

1.20.1. egy olyan piperazingyűrűnek, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz,

vagy

1.20.2. egy olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszernek, amely 7-10 szénatomból és 

egy vagy két nitrogénatomból áll.

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és 

egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.
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JWH-307
(5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-

naphthalen-1-ylmethanone
1.15 KÖTELEZŐ

ha 1.1 - 1.14
Igen

1.16.1

ha indol
-

1.16.2

ha indol
-

1.17

ha pirrol
igen

1.18 KÖTELEZŐ

ha 1.11-1.14
-

1.19

ha 1.1–1.7. fenil/naftil;

ha 1.18.1. fenil/benzil/naftil/kinolin
nem

1.20

ha 1.12, 1.14
-

1.21 KÖTELEZŐ

ha 1.8., 1.9., 1.10., 1.18.1. cikloalkil
-

1.7. naftil-pirrolil-keton



AB-FUBINACA
• N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide

• N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-

carboxamide

1.15 KÖTELEZŐ

ha 1.1 - 1.14
Igen

1.16.1

ha indol
-

1.16.2

ha indol
-

1.17

ha pirrol
-

1.18 KÖTELEZŐ

ha 1.11-1.14
Nem

1.19

ha 1.1–1.7. fenil/naftil;

ha 1.18.1. fenil/benzil/naftil/kinolin
-

1.20

ha 1.12, 1.14
-

1.21 KÖTELEZŐ

ha 1.8., 1.9., 1.10., 1.18.1. cikloalkil
-

1.14. indazolil-3-karboxamid



ORG-28611
[1-(cyclohexylmethyl)-7-methoxyindol-3-yl]-

[(3S)-3,4-dimethylpiperazin-1-yl]methanone
1.15 KÖTELEZŐ

ha 1.1 - 1.14
Igen

1.16.1

ha indol
nem

1.16.2

ha indol
igen

1.17

ha pirrol
-

1.18 KÖTELEZŐ

ha 1.11-1.14
Nem

1.19

ha 1.1–1.7. fenil/naftil;

ha 1.18.1. fenil/benzil/naftil/kinolin
-

1.20

ha 1.12, 1.14
igen

1.21 KÖTELEZŐ

ha 1.8., 1.9., 1.10., 1.18.1. cikloalkil
-

1.12. indolil-3-karboxamid



AM1248 azepán izomer
(3,5,7)-adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-

yl)-1H-indol-3-yl)methanone
1.15 KÖTELEZŐ

ha 1.1 - 1.14
Nem

1.16.1

ha indol
nem

1.16.2

ha indol
nem

1.17

ha pirrol
-

1.18 KÖTELEZŐ

ha 1.11-1.14
-

1.19

ha 1.1–1.7. fenil/naftil;

ha 1.18.1. fenil/benzil/naftil/kinolin
-

1.20

ha 1.12, 1.14
-

1.21 KÖTELEZŐ

ha 1.8., 1.9., 1.10., 1.18.1. cikloalkil
Igen

1.8. (ciklusos alkil)-indolil-keton



AM1220 azepán izomer
(1-((1-methylazepan-3-yl)methyl)-1H-indol-3-

yl)(naphthalen-1-yl)methanone
1.15 KÖTELEZŐ

ha 1.1 - 1.14
Nem

1.16.1

ha indol
nem

1.16.2

ha indol
nem

1.17

ha pirrol
-

1.18 KÖTELEZŐ

ha 1.11-1.14
-

1.19

ha 1.1–1.7. fenil/naftil;

ha 1.18.1. fenil/benzil/naftil/kinolin
nem

1.20

ha 1.12, 1.14
-

1.21 KÖTELEZŐ

ha 1.8., 1.9., 1.10., 1.18.1. cikloalkil
-

1.1. indolil-naftil-keton



WIN 55,212-2
• (R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-

6-yl]-1-napthalenylmethanone

• [(3R)-5-methyl-3-(morpholin-4-ylmethyl)-2,3-dihydro[1,4]oxazino[2,3,4-hi]indol-6-yl](1-

naphthyl)methanone

1.15 KÖTELEZŐ

ha 1.1 - 1.14
?

1.16.1

ha indol
igen

1.16.2

ha indol
nem

1.17

ha pirrol
-

1.18 KÖTELEZŐ

ha 1.11-1.14
-

1.19

ha 1.1–1.7. fenil/naftil;

ha 1.18.1. fenil/benzil/naftil/kinolin
nem

1.20

ha 1.12, 1.14
-

1.21 KÖTELEZŐ

ha 1.8., 1.9., 1.10., 1.18.1. cikloalkil
-

1.1. indolil-naftil-keton


