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Főételek 

Kristály 
pentedron szemcsézve, porítva,  

kis halmokban tálalva 

Biofű 
meglepetés mix őrölve, darálva,  

tekerve, majd flambírozva tálalva 

Különlegességek 

Zene 
PVP, PHP, PV8 kristályként 

terítve   

100 HUF 

0 HUF 

300 HUF 

Ostya   250 HUF 

titkos keverék  darabolva, porítva 



Eseteink 1. 
• 33é ffi 

• „A beteget a mentők szállították osztályunkra közterületről …, 
az úttestről, ahol rendőrök zavart állapotban találták (állítólag 
az autók között rohangált, időnként eléjük ugrott), ezért hívtak 
mentőt. Kiérkezéskor rendkívül szorongóan, enyhén agitáltan 
viselkedett. E.sz. tegnap kristályt használt iv, ezt követően úgy 
érezte, sőt most is úgy érzi, hogy mindenki őt akarja megölni.” 

• Éber, autopsychésen orientált, egyebekben desorientált, a 
szituációt csak részben felismerő, nyugtalan, szorongó, 
elhanyagolt küllemű ffi 

• GCS: 4-4-5; PSS: 2; RR: 130/65 Hgmm; P: 170/perc; sat: 97%; 
temp: 38.0 ◦C 

• A vénák lefutásának megfelelően tűszúrásnyomok 

 



Eseteink 2. 

• 23é ffi 
• „A beteget mentők szállították osztályunkra közterületről …. 

E.sz. „zenét” használt. OMSz elmondása alapján fenti cím előtt 
zavartan, Ádám kosztümben szaladgált…” 

• Kicsit agitált, de vezethető, elhanyagolt küllemű ffi 

• GCS: 4-5-6; PSS: 1; RR: 152/85 Hgmm; P: 108/perc; sat: 96% 

• Bal alszáron számos kisebb-nagyobb livid, kerek elszíneződés, 
régi tályogok hege; mindkét alkaron tűszúrásnyomok 



Eseteink 3. 
• 25é nő 

• „OMSz szállítja ismételten osztályunkra rendőrőrsről. Azért 
vitték be az őrsre, mert a beteg megállt az étterem közepén 
furcsa testtartásban és mozdulatlanul állt perceken át. 
Észlelése során gyakran furcsán a távolba meredt, szorongott. 
Feltehetően ismét kristályt injektált.” 

• Hallucináló, időnként sikoltozó, időszakosan agresszív, 
helyenként kataton,  elhanyagolt küllemű nőbeteg 

• GCS: 4-4-6; PSS: 1; RR: 132/84 Hgmm; P: 128/perc; sat: 94% 

• Mko alkarokon a vénák lefutása mentén számos régi 
tűszúrásnyom, mk alkaron dorsalisan több szúrásnyom, kb. fél 
tenyérnyi területen ezek környezete indurált, tömött, meleg, 
fájdalmas tapintatú, mko lábháton régi tűszúrásnyomok 

 



Eseteink 4a. 

• 24é ffi 
• „A beteget OMSz szállítja osztályunkra otthonából, ahol 

zavartan találták. A helyszínen azt mondta, hogy biofüvet 
szívott. Érkezésekor ezt hol elismeri, hol tagadja. Alkoholt 
fogyasztott, de még délelőtt, amúgy csak alkalomszerűen 
szokott inni. E.sz. időnként füvezik, néha azonban biofüvet 
szív. Egyéb kábítószer használatát, gyógyszer bevételét, suicid 
szándékát tagadja. OMSz elmondása szerint szállítás alatt kissé 
aluszékonyabbá vált, 1x hányt, 1x ‚egész test remegés’ tört 
rá.” 

• GCS: 3-4-6; PSS: 1; RR: 143/86 Hgmm; P: 89/perc; temp: 36.9 C 

• Tiszta tüdőmezők, ritmusos szívhangok, puha has, epigastrium 
kissé nyomásérzékeny, szabad tarkó, agyidegek eltérés nélkül, 
kp = s.r., kóros reflex 0 



Eseteink 4b. 

• 24é ffi 
• Vc: 5.3 mmol/L; astrup rendben (nincs ion-, sav-bázis-eltérés, 

HbCO és MetHb rendben); EKG rendben 

• Infúzió, iv metoclopramid, elhelyezés kórteremben 

• 17:51 – váratlan agitáltság, extrém pszichomotoros 
nyugtalanság, birkózás, GM roham, 2 mg clonazepam, 5 mg 
midazolam, átmeneti nyugalom, újra agitáltság + GM roham, 
15 mg midazolam + 50 mg propofol, intubálás, ITO 

• Masszív szedáció igény; temp: 38.1 C 

• Labor: fvs 14.1; CRP 5; CPK 321; egyéb kóros nincs 

• Heteroanamnézis: gyakori füvezés; 1 hete fejfájás, hullámzó 
zavartság, sok alvás; tegnap lépcsőn leesett 

• Ezek után ……. 



Eseteink 5. 

• 21é ffi 
• Közterületről 

• Biofű elszívását követően 

• RR 123/72 Hgmm, P 86/perc, Temp: 36.4 C 

• Tompa, meglassult, nagyon gyenge, alig bír lábra állni, 
mindene zsibbad, szédül, hányingere van 

• 16é fiú 
• „A beteget mentők szállították osztályunkra közterületről 

(iskolából), ahol óra alatt padra borult és nem lehetett 
felébreszteni, 1x hányt is. Feltehetően többedmagával 
biofüvet  használt. 

• RR 84/47 Hgmm, P 63/perc, GCS 2-2-3, Temp 35.8 C 

 



Májusi kaland 

Péterfy kh. toxikológia ADB-FUBINACA mérgezés - Tájékoztatás 
 

 
A Korai Jelzőrendszeren keresztül a Nemzeti Drog Fókuszpont részére küldött eddigi 
információk áttekintése:  

 
A Péterfy Kórház Klinikai Toxikológiai Osztályára 2015.05.05 (kedd) éjszaka és 2015.05.07 (csütörtök) 
reggel között eddig összesen 15 beteg felvételéről érkezett jelzés. A betegek közül többen súlyos 

tüneteket mutattak. Két ember intenzív osztályra került,  két esetben szub-intenzív állapotról számolt 
be a kórház először szerda reggel.  
 

A betegek egymástól függetlenül kékes-zöldes színű tabletta fogyasztásáról számoltak be (egyben 
vagy porítva), amelyen facebook jel (f) volt található. 
 

A szer által okozott tünetek egyformának tűnnek, részben opiátra emlékeztetnek (aluszékonyság, 
légzésdepriváció), ébresztéskor részben hallucinogén hatásokat mutatnak (pozitív tünetek, motoros 
zavarok, agitáltság). A kórház további pontos tünetleírásokkal szolgál.  

 
A Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet (BSZKI) az NNI kérésére 2015.05.04-én vizsgált a betegek 
elmondásának megfelelő kinézetű tablettát. A szubsztanciából ADB -FUBINACA nevű szert 

azonosítottak.  
 
A Péterfy kh. toxikológiai osztálya biológiai mintákat küldött a Semmelweis Egyetem Igazságügyi 

Orvostani laborjába. A csütörtök délutánig az oda beérkezett tíz mintából a toxikológiai elemzés  
minden esetben ADB-FUBINACA fogyasztását igazolta. Nyolc esetben nem volt más szer 
kimutatható.  

 
Az ADB-FUBINACA egy potens szintetikus kannabinoid receptor agonista. A vegyület 
hatásmechanizmusa és okozott tünetei nagyban hasonlítanak a kórházi esetekben tapasztaltakkal. A 

vegyület élettani hatásairól európai szinten (EMCDDA EDND) sem állnak rendelkezésre bővebb 
információk. A kórház mérgezési eseteinél fennállhat több pszichoaktív anyag és/vagy alkohol 
együttes használata is.  

 
Szintetikus kannabinoid tablettában vagy por formájában történő felhasználásáról eddig nem érkeztek 
beszámolók. Feltehető, hogy nagy dózis és/vagy magas hatóanyagtartalom jellemzi a tablettákat.  

 
Az ADB-FUBINACA Magyarországon nem szabályozott szer, sem a „C” listán nem szerepel, sem 
kábítószerként nem listázott. A szerről a NBSZSZ laborja tett először bejelentést 2015 április 1-jén.  

 
Csatoltan küldöm a vizsgált tabletta fényképét, amelyben azonosították az ADB -FUBINACA 
vegyületet. A tabletta mindkét oldalán egyforma embléma található.  



Eseteink 6. 
• 17é fiú 

• OMSz szállítja be közterületről (nevelőotthon), mert a városból 
hazaérkezve össze-vissza beszélt, zavartan járkált fel-alá, a 
szokottnál ingerlékenyebb volt, majd aluszékonnyá vált. Nevelő 
szerint ismét biofüvet szívhatott. Szállítás alatt hol teljesen 
kontaktusképtelen volt, hol agitált. 

• RR 123/72 Hgmm, P 86/perc, GCS 3-3-5, Temp: 36.4 C 

• Tompa, meglassult, nagyon gyenge, alig bír lábra állni, zavart 

• 15é lány 
• „A beteget mentők szállították osztályunkra közterületről, 

kristály szippantása után agresszívvé vált, egy járókelőt 
megtámadott.” 

• RR 134/87 Hgmm, P 101/perc, GCS 4-4-5, Temp 37.0 C 

• Bőre verejtékes, pupillák kp tágak, keringése kompenzált 

 



Karakterisztika 2015 

• Nagy esetszám 

• „Büszke” férfitöbbség 

• Fiatalság – bolondság 

• Makkegészség ? Jótékony méreg ? 

• Típusos helyszínek, típusos szociodemográfiai 
helyzetek 

• Kísérletező – szociális-rekreációs – szituatív – 
intenzifikált – kényszeres/addiktív 

• Problémás? újratöltés 



Pszichoaktív 
hatás 

Kémiai  szerkezet Fő támadáspont Túladagolásra jellemző klinikai hatások 

Depresszánsok  
Designer benzodiazepinek 
Szintetikus opioidok 
GABA-agonisták 
 
Disszociatív szerek 
Szintetikus kannabinoidok 

 
BZD-receptor 
Opioid receptorok 
GABA-B- és GHB-receptor 
 
NMDA-receptor (μ-opioid) 
CB1-receptor (NMDA-
receptor?) 

hipovigilitás    + 
légzésdepresszió 
légzésdepresszió – szimpatolitikus sy 
légzésdepresszió – szimpatolitikus sy – bizarr mozgások, 
agitáció, konvulzió 
szimpatomimetikus sy – hányás, nisztagmus, izomtónus ↑ 
szimpatolitikus/szimpatomimetikus sy – hányás, 
sápadtság, belövellt kötőhártyák – aritmiák, konvulzió 

Stimulánsok  
 
 
 
Kathinonok – mefedron-csop 
Kathinonok – pentilon-csoport 
Kathinonok – valeron-csoport 
Szintetikus kokainok 
 
Piperidinek 
Piperazinok – benzilpiperazin 

 
 
 
 
SER = DA, NA 
DA, NA > SER 
DA, NA >>> SER 
SER = DA, NA (MAO, Nav 1.5, 
Ik) 
DA, NA 
DA, NA 

szimpatomimetikus sy; pszichózis; ExD 
alvásképtelenség 
mellkasi fájdalom, aritmiák 
hipertermia, konvulziók, rabdomiolízis, veseelégtelenség    + 
bizarr mozgások – szerotonin sy 
bizarr mozgások 
bizarr mozgások 

Empatogének  
 
 
Para-fenil-amfetaminok 
Kathinonok – mefedron-csop 
Szintetikus kokainok 
 
Aminoindánok 
Piperazinok – fenilpiperazinok 

 
 
 
SER >>> DA, NA 
SER = NA, DA 
SER = DA, NA (MAO, Nav 1.5, 
Ik 
SER 
SER 

szimpatomimetikus sy; pszichózis 
szerotonin sy – hipertermia, konvulzió, rabdomiolízis, 
veseelégtelenség, DIC    + 
hiponatrémia, hipoglikémia 
hiponatrémia, hipoglikémia 
mellkasi fájdalom, ACS, aritmiák, béliszkémia …… 

Hallucinogének  
Gyűrű-szubsztituált 
amfetaminok 
Triptaminok 
Disszociatív szerek 
 
Szintetikus kannabinoidok 

 
5-HT2 (α1) 
 
5-HT2 
NMDA-receptor (5-HT2, 
NOS, DA, NA, HCN1) 
CB1-receptor (NMDA-
receptor?) 

szimpatomimetikus sy; pszichózis    + 
szerotonin sy – vazospazmus – bizarr mozgások – profúz 
hányás, hasmenés 
szerotonin sy; ExD 
ExD – hányás, nisztagmus, izomtónus ↑ 
 
hányás, sápadtság, kötőhártyák – aritmiák, konvulzió, 
mellkasi fájdalom, ACS 
 



 

• Szimpatolitikus szindróma 
– Hipotenzió, bradikardia, mérsékelt hipotermia 

• Szimpatomimetikus szindróma 
– Hipertenzió, tachikardia, hőemelkedés, midriázis, verejtékezés, 

hiperreflexia, hiperglikémia, palpitáció, tremor, nyugtalanság 

 

• Akut pszichózis 
– Nagyfokú nyugtalanság, kifejezett zavartság, agitáltság, hallucinációk, 

paranoia, (rettegő) szorongás 

 

• Agitált delírium (ExD) 
– Extrém fokú nyugtalanság, üldöztetés élménye, vitális szorongás, bizarr 

viselkedés, harcias cselekedetek, hangos üvöltözés, óriási erő, 
fájdalomküszöb extrém emelkedése, profúz izzadás, potenciális 
helyszíni halál 

 

• Szerotonin szindróma 
– Tremor, hiperreflexia, klonizálás, hiperkinézis, rigor, profúz izzadás, 

hipertermia, zavartság, delírium 

 



Disszociatív 
szerek 

Depresszánsok Stimulánsok Empatogének Hallucinogén 
szerek 

Kannabinoidok 

szimpatomim sy 
 

szimpatolit sy szimpatomim sy szimpatomim sy 
 

szimpatomim sy 
 

szimpatolit sy - 
szimpatomim sy 
 

hipovigilitás + 
zavartság/agitáció 

hipovigilitás 
(zavartság) 

 
 

 
 
pszichózis 
ExD 

 
 
 
 
pszichózis 
 
szerotonin sy 

 
 
 
 
pszichózis 
ExD 
szerotonin sy 

hipovigilitás 
zavartság - 
agitáció 
pszichózis 

 
 
 
izomtónus 
fokozódása, durva 
nisztagmus 

 
(bizarr mozgások) 

konvulzió 
bizarr 
kényszermozgások 

konvulzió konvulzió 
bizarr 
kényszermozgások 
 

konvulzió 

légzésdepresszió MF, ACS, aritmiák, 
hipertenzív krízis 

vazospazmus MF, ACS, aritmiák 

rabdomiolízis, 
veseelégtelenség, 
acidózis, DIC, 
hipertermia 

rabdomiolízis, 
veseelégtelenség, 
acidózis, DIC, 
hipertermia 
 

rabdomiolízis, 
veseelégtelenség, 
acidózis, DIC, 
hipertermia 
 

profúz hányás (hányás, hasmenés) hányás, sápadtság, 
belövellt kötőhártyák 

gyors rászokás gyors rászokás 
 





 

Konvulziók 

Krónikus 
pszichopatológia? 

Baleseti-kriminális 
események 

Vigilitás 

Anyagcsere 

Akut pszichopatológia 
(szorongás, agitáció) 

Keringés, légzés 

 

 

Konvulziók 

Anyagcsere 

Keringés, légzés 

Vigilitás 

Krónikus pszichopatológia 

Baleseti-kriminális 
események 

Akut pszichopatológia 
(paranoia, pszichózis) 

 

 

Konvulziók 

Anyagcsere 

Keringés, légzés 

Akut pszichopatológia 

Baleseti-kriminális 
események 

Vigilitás 

Krónikus pszichopatológia 

? 

? 

? 

2014 

2015 2016 

Néhány 
éve… 

fertőzések? 



 

– Kristály, zene 
– üvölt, őrjöng, retteg, vetkőzik, rohangál, birkózik, vádol, támad 

– teker, izzad 

– Biofű 1 
– üvölt, őrjöng, retteg, birkózik, vádol, támad 

– Biofű 2 
– bambul, réved, tompul, szédül, alszik, hány 

– Biofű 3 
– (mellkasa) szorul, (szíve) dobban, szorong 

– Facebook-bogyó és utána 
– üvölt, sikít, zagyvul, alszik, piheg, matat, alszik, piheg, matat, alszik, 

vergődik, matat, alszik ……… utazik 

 

 



Tapasztalataink üzenete 
• Teljes átalakulás 

 
 

• Felgyorsulás 
 
 

• „Cluster”-ek  
 
 

• Kiszámíthatatlanság 
 

• Megváltozott tünettan 
 

 



Köszönöm a figyelmet! 


