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A A lláátnokitnoki zszsáályalya ((Salvia Salvia divinorumdivinorum), ), egyegy
úújj hallucinoghallucinogéénn hathatáássúú nnöövvéényny, , avagyavagy

egyegy „„kiskapukiskapu”” lláátomtomáásokhozsokhoz

A Nemzeti KA Nemzeti Káábbííttóószer Adatgyszer Adatgyűűjtjtőő éés Kapcsolattarts Kapcsolattartóó KKöözpont rendezvzpont rendezvéénynyéén elhangzott eln elhangzott előőadadááss
Budapest, 2005. december 7.Budapest, 2005. december 7.



GYÓGYSZER:
betegséget vagy nemkívánt egészségi állapotot megelőző

ill. megszüntető szer ~ (életminőség javítása!?)

DROG:
az ember viselkedését, hangulatát és tudatállapotát

befolyásoló pszichoaktív kémiai anyag

KÁBÍTÓSZER:
nemzetközi egyezmények alapján meghatározott, tiltott DROG

(ENSZ Egyezmények 1961, 1971 & 1988)

GYGYÓÓGYSZER:GYSZER:
betegsbetegsééget vagy nemkget vagy nemkíívváánnt t egegéészsszséégi gi áállapotot megelllapotot megelőőzzőő

ill. megszill. megszüüntetntetőő szer ~ (szer ~ (ééletminletminőősséég javg javííttáásasa !?!?))

DRDROOGG::
aaz ember viselkedz ember viselkedéésséét, hangulatt, hangulatáát t éés tudats tudatáállapotllapotáátt

befolybefolyáásolsolóó pszichoaktpszichoaktíív kv kéémiai anyagmiai anyag

KKÁÁBBÍÍTTÓÓSZERSZER::
nemzetknemzetköözi egyezmzi egyezméények alapjnyek alapjáán meghatn meghatáározottrozott,, tiltott DROGtiltott DROG

((ENSZENSZ EgyezmEgyezméényeknyek 1961, 1971 & 1988)1961, 1971 & 1988)

Gyógyszer, drog vagy kábítószer?GyGyóógyszergyszer,, ddrogrog vagy kvagy káábbííttóószeszerr??



Hallucinogén, pszichedelikum vagy 
pszichotomimetikus szer?

HallucinogHallucinogéénn,, pszichedelikumpszichedelikum vagy vagy 
pszichotomimetikus szer?pszichotomimetikus szer?

HallucinogHallucinogéének: nek: 
kis dkis dóózisban zisban -- kküülslsőő inger ninger néélklküül is l is -- nagyfoknagyfokúú éérzrzéékcsalkcsalóóddáást,st,
kkéépzelgpzelgéést elst előőididéézzőő valamint hangulatmvalamint hangulatmóódosdosííttóó, de , de ööntudatvesztntudatvesztéést st 
nem okoznem okozóó anyagok. anyagok. 

Pszichedelikus szerPszichedelikus szer: : 
az az éérzrzéékelkeléést fokozst fokozóó, a tudatot kit, a tudatot kitáággííttóó, a belel, a belelááttáást fokozst fokozóó anyaganyag

Pszichotomimetikus szerPszichotomimetikus szer::
a terma terméészetes pszichszetes pszichóózishoz hasonlzishoz hasonlóó ttüüneteket kivneteket kivááltltóó anyaganyag

alucinor - badarságot beszél, fecseg; álmodik, ábrándozikalucinoralucinor - badarságot beszél, fecseg; álmodik, ábrándozik



kockázatazonosításkkockockáázatazonoszatazonosííttááss kockázatjellemzéskkockockáázatjellemzzatjellemzééss kockázatszabályozáskockázatszabályozás

A drogfogyasztás kockázatelemzéseA drogfogyasztA drogfogyasztáás kocks kockáázazattelemzelemzéésese

kockázatértékeléskockkockáázatzatéértrtéékelkelééss

„döntés”„„ddööntntééss””

„veszélyesség”„„veszveszéélyesslyesséégg”” „fogyasztás”„„fogyasztfogyasztááss”” „cselekvés”„„cselekvcselekvééss””

UjvUjvááry ry II: : KockKockáázatok zatok éés mells melléékhatkhatáásoksok: : A drogA drog-- éés ks káábbííttóószerszer--problproblééma kockma kockáázatelemzzatelemzéési modelljesi modellje..
Magyar TudomMagyar Tudomáány ny 110110, 440, 440--452 (452 (2002004)4)

gazdasgazdasáágigi
éérdekekrdekek

politikaipolitikai
éértrtéékekkek

kulturkulturáálislis
éértrtéékekkek

jogijogi
kkéérdrdééseksek



„Az érzékelés ajtói”„„AAz z éérzrzéékelkeléés ajts ajtóóii””

„„Ha az Ha az éérzrzéékelkeléés ajts ajtóói megtisztulni megtisztulnáának, nak, 
minden minden úúgy tgy tűűnne fel az ember elnne fel az ember előőtt, amilyen tt, amilyen 
valvalóójjáában: vban: véégtelennek.gtelennek.””

William BlakeWilliam Blake: : Menny Menny éés Pokol hs Pokol háázasszassáágaga (1790)(1790)
(Szenczi Mikl(Szenczi Miklóós ford.)s ford.)





Néhány közismert hazai zsálya
S. officinalis, S. pratensis, S. memorosa, S. splendens

NNééhháány kny köözismert hazai zszismert hazai zsáályalya
S. officinalis,S. officinalis, S. pratensisS. pratensis, , S. memorosaS. memorosa, , S. splendensS. splendens

Ajakosak rendje - Lamiales
Ajakosak családja – Lamiaceae (Labiatae)

Zsályák nemzetsége (Salvia) – félcserje



A látnoki zsálya - Salvia divinorum
Epling & Játiva

A A lláátnoki zstnoki zsáálya lya -- Salvia divinorumSalvia divinorum
Epling & JEpling & Jáátivativa

Epling, C & JEpling, C & Jáátivativa--M CD: A new species of Salvia from Mexico. M CD: A new species of Salvia from Mexico. 
Botanical Museum Leaflets, Harvard UniversityBotanical Museum Leaflets, Harvard University 2020(3): 75(3): 75--76 (1962)76 (1962)

Ska Ska ((MariaMaria)) PPastoraastora (mazat(mazatéék)k)
hojas de la Pastora hojas de la Pastora ((spanyolspanyol))

HasznHasznáálatlat: vallat: vallatáásra (sra (istenistenííttééletlet), betegs), betegséégdiagngdiagnóózisra zisra ééss
gygyóógygyííttáásra sra ((hasmenhasmenéés, gyomorpanaszok, fejfs, gyomorpanaszok, fejfáájjáás, reuma)s, reuma)



Albert HofmannAlbert Hofmann
((19061906 -- ))

R. Gordon WassonR. Gordon Wasson
(1898 (1898 -- 1986)1986)10. fejezet. A Ska Maria Pastora

varázsnövény nyomában
(Oaxaca tartomány, 1962. október)

Wasson, RG: A new Mexican psychotropic drug from the mint familyWasson, RG: A new Mexican psychotropic drug from the mint family. . 
Botanical Museum Leaflets, Harvard UniversityBotanical Museum Leaflets, Harvard University 2020(3): 77(3): 77--84 (1962)84 (1962)



A látnoki zsálya részeiA A lláátnoki zstnoki zsáálya rlya réészeiszei

illusztráció!illusztrillusztráácicióó!!



A látnoki zsálya szárított leveleiA A lláátnoki zstnoki zsáálya szlya száárríított leveleitott levelei



A látnoki zsálya jellegzetes fogyasztási 
módjai

A A lláátnoki zstnoki zsáálya jellegzetes fogyasztlya jellegzetes fogyasztáási si 
mmóódjaidjai

•• friss vagy szfriss vagy száárríítotttott –– keserkeserűű –– levelek rlevelek ráágcsgcsáálláása sa (klasszikus)(klasszikus)
•• felvfelváágott/feldarabolt friss levelek kiprgott/feldarabolt friss levelek kiprééselt nedve ivselt nedve iváása sa (klasszikus)(klasszikus)

•• szszáárríított levelek, ill. kivonatok sztott levelek, ill. kivonatok szíívváása pipsa pipáábbóól vagyl vagy cigarettakcigarettakééntnt
•• szszáárríított tott éés felaprs felapríított levelek, ill. kivonatok gtott levelek, ill. kivonatok gőőzeinek inhalzeinek inhaláálláásasa
•• tiszta szalvinorin A inhaltiszta szalvinorin A inhaláálláása (sa (ttúúladagolladagoláás veszs veszéélye!lye!))

The Salvia divinorum User’s Guide. http://www.sagewisdom.org/usersguide.pdf



A látnoki zsálya fogyasztási körülményei, céljai 
és jellegzetes akut hatásai

A A lláátnoki zstnoki zsáálya fogyasztlya fogyasztáási ksi köörrüülmlméényei, cnyei, cééljai ljai 
éés jellegzetes akut hats jellegzetes akut hatáásaisai

ssööttéétben tben -- zenehallgatzenehallgatáás ks köözben zben -- nemfogyasztnemfogyasztóó (sitter)(sitter) ttáársasrsasáággáábanban

•• belelbelelááttóókkéépesspesséég megng megnöövekedvekedéésese
•• hangulatjavulhangulatjavulááss
•• megnyugvmegnyugvááss
•• feloldfeloldóóddáás a terms a terméészetben, az univerzumbanszetben, az univerzumban
•• bizarr gondolatok, kbizarr gondolatok, kéépzelgpzelgééseksek
•• lebeglebegőő éérzrzééss
•• melegmelegéérzet, izzadrzet, izzadááss
•• (f)elszabadult gondolatok(f)elszabadult gondolatok
•• megnmegnöövekedett vekedett öönbizalom nbizalom éés koncentrs koncentráállóókkéépesspesséégg
•• szszééddüülléés, s, áálmosslmossáágg

G
yakoriság

G
yakoris

G
yakoris áá gg

Bagott, M Bagott, M et al:et al: A survey of A survey of Salvia divinorumSalvia divinorum users.users. Erowid ExtractsErowid Extracts 6: 126: 12--14 14 ((Jun 2004Jun 2004))

•• megvmegvááltozott tudattltozott tudattáállapot llapot „„megtapasztalmegtapasztaláásasa””
•• kkíívvááncsisncsisáágg
•• spirituspirituáális/misztikus tapasztalatok szerzlis/misztikus tapasztalatok szerzéésese
•• öönmegismernmegismeréés, s, öönfelmnfelméérrééss
•• meditmeditáállááss



A látnoki zsálya pszichoaktív hatóanyaga, a 
szalvinorin A

A A lláátnoki zstnoki zsáályalya pszichopszichoaktaktíív hatv hatóóanyaga, a anyaga, a 
szalvinorin Aszalvinorin A
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neoklerodánvázas terpenoidneoklerodneoklerodáánvnváázas terpenoidzas terpenoid
Nem tartalmaz N-atomot!Nem tartalmaz Nem tartalmaz NN--atomot!atomot!

(nem alkaloid!)
Keserű!

(nem alkaloid!)(nem alkaloid!)
KeserKeserűű!!

hidrolízis
(szalvinorin B)

hidrolhidrolííziszis
(szalvinorin B)(szalvinorin B)

Ortega, AOrtega, A et al:et al: SalvinorinSalvinorin, a new , a new transtrans--neoclerodaneneoclerodane diterpenediterpene from from Salvia Salvia divinorumdivinorum ((LabiataeLabiatae).).
JJ ChemChem Soc, Soc, PerkinPerkin Trans Trans 11,, 25052505--25082508 (1982)(1982)

Valdes, LJValdes, LJ et alet al:: DivinorinDivinorin A, a psychoactive A, a psychoactive terpenoidterpenoid, and , and divinorindivinorin B from the hallucinogenicB from the hallucinogenic
MexMexiican mint can mint Salvia Salvia divinorumdivinorum. . JJ Org Org ChemChem 4949: 4716: 4716--47204720 (1984)(1984)



Daniel SiebertDaniel Siebert

Az „első humánkísérlet” a szalvinorin A-val:
1993. június 6.

Az Az „„elselsőő humhumáánknkíísséérletrlet”” aa szalvinorin Aszalvinorin A--val:val:
1993. június 6.

http://http://www.sagewisdom.orgwww.sagewisdom.org

IT IS TOTAL MADNESS. 
...

Thank god it only lasted for 
10-15 minutes.

IT IS TOTAL MADNESS. IT IS TOTAL MADNESS. 
......

Thank god it only lasted for Thank god it only lasted for 
1010--15 minutes.15 minutes.



lev
lev éé ll

szsz áá rr

lev
lev éé lny

lny éé ll

fel
fel lev

lev éé ll

cscs éé szelev
szelev éé ll

pp áá rtarta

A látnoki zsálya részeinek szalvinorin-tartalma
(vékonyréteg-kromatogram)

AA lláátnoki zstnoki zsáálya rlya réészeinek szalvszeinek szalviinorinnorin--tartalmatartalma
(v(véékonyrkonyréétegteg--kromatogram)kromatogram)

Siebert, D: Annals of Botany 93: 763-771 (2004)

szilikagszilikagéél lapl lap
KifejlesztKifejlesztééss: hex: hexáánn/EtOAc (1:1)/EtOAc (1:1)
ElElőőhhíívvááss:  :  savas vanillinsavas vanillin, h, hőő



Gruber, JW Gruber, JW et alet al: High performance liquid chromatographic quantification of Salv: High performance liquid chromatographic quantification of Salvinorin A inorin A 
from tissues of from tissues of Salvia divinorumSalvia divinorum Epling Epling & J& Jáátivativa--M. M. Phytochemical AnalysisPhytochemical Analysis 1010: 22: 22--25 (1999)25 (1999)

Schmidt, M Schmidt, M et alet al: Determination of Salvinorin A in body fluids by high performan: Determination of Salvinorin A in body fluids by high performance liquid ce liquid 
chromatographychromatography--atmospheric pressure chemical ionization. atmospheric pressure chemical ionization. J Chromatography BJ Chromatography B 818818: 221: 221--
225 (2005) 225 (2005) 
analanaliititikaikai mmóódszer (emberdszer (ember: v: véér r éés vizelets vizelet;; majommajom:: vvéér r éés agyvels agyvelőői folyadi folyadéékk), ), 
metabolizmus metabolizmus (szalvinorin A (szalvinorin A →→ B)B)

Pichini, SPichini, S et alet al:: Quantification of the plantQuantification of the plant--derived hallucinogen Salvinorin A in conventional derived hallucinogen Salvinorin A in conventional 
and nonand non--conventional biological fluids by gas chromatography/mass spectrconventional biological fluids by gas chromatography/mass spectrometry after ometry after 
Salvia divinorumSalvia divinorum smoking. smoking. Rapid Commun Mass SpectromRapid Commun Mass Spectrom 1919:1649:1649--16561656 (2005)(2005)
75 mg lev75 mg levéél l (0,58 mg s(0,58 mg szzalvinorin A)alvinorin A) pippipáábbóóll; 1 ; 1 h h mmúúlvalva 1111--25 ng25 ng//ml nyml nyáálban, 2,4lban, 2,4--11 11 
ngng//ml vizeletbenml vizeletben

A látnoki zsálya ill. szalvinorin A analitikájaAA lláátnoki zstnoki zsáálya ill. szalvinorin A analitiklya ill. szalvinorin A analitikáájaja



Giroud, C Giroud, C et alet al: : Salvia divinorum:Salvia divinorum: an hallucinogenic mint which might become a new recreationalan hallucinogenic mint which might become a new recreational
drug in Switzerland. drug in Switzerland. Forens Sci IntForens Sci Int 112112: 143: 143--150 (2000)150 (2000)

A látnoki zsálya metanolos kivonatának összetétele 
(GC-MS)

AA lláátnoki zstnoki zsáálya metanolos kivonatlya metanolos kivonatáának nak öösszetsszetéétele tele 
(GC(GC--MS)MS)





A látnoki zsálya: hatóanyag, hatás és árA lA láátnoki zstnoki zsáálya: hatlya: hatóóanyag, hatanyag, hatáás s éés s áárr

1 kg 1 kg sszzáárrííttott ott SalviaSalvia--levlevééll

~5000 mg szalvinorin A  (~0,5%)~~5000 mg szalvinorin A  5000 mg szalvinorin A  ((~~0,5%)0,5%)

~16.600 adag~16.600 adag

~0,3~0,300 mgmg // adagadag

küszöbdóziskküüszszööbdbdóóziszis

LSD ~0,10 mg
szalvinorin A ~0,20 mg
LSDLSD ~0,10 mg0,10 mg
szalvinorin Aszalvinorin A ~0,20 mg0,20 mg

1-2 látnoki zsálya növény11--2 2 lláátnoki zstnoki zsáálya nlya nöövvéényny

~10 gramm szárított levél~~10 gramm 10 gramm sszzáárrííttott levott levééll

~50 mg szalvinorin A~~50 mg szalvinorin A50 mg szalvinorin A

~15 adag~~1515 adagadag

Ár (internet):
5 -10 EUR / 5 gramm

levélkivonat

ÁÁr r (internet)(internet)::
55 --10 EUR10 EUR // 5 gramm5 gramm

levlevéélkivonatlkivonat



A szalvinorin A farmakokinetikája rhesusmajomban
(0,032 mg/kg iv)

AA szalvinorin A farmakokinetikszalvinorin A farmakokinetikáájaja rhesusmajombanrhesusmajomban
(0,032 mg/kg iv)(0,032 mg/kg iv)

Schmidt, MSchmidt, MDD et alet al: Pharmacokinetics of the plant: Pharmacokinetics of the plant--derived derived κκ--opioidopioid hallucinogen hallucinogen 
SalvinorinSalvinorin A in nonhuman primates.A in nonhuman primates. SynapseSynapse 5588: 2: 20808--221010 (2005)(2005)
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a a vvéérplazmarplazma szalvinorinszalvinorin A A tartalmatartalma
((ngng/ml)/ml)

tt1/21/2 = 56,6= 56,6 ±± 24,8 24,8 percperc

Gyorsan kialakulGyorsan kialakulóó, r, röövid ideig tartvid ideig tartóó hathatááss



A látnoki zsálya ill. szalvinorin A toxikológiájaAA lláátnoki zstnoki zsáálya ill. szalvinorin A toxikollya ill. szalvinorin A toxikolóógigiáájaja

Mowry, M et al: Acute physiologic and chronic histologic changes in rats and mice exposed to 
the unique hallucinogen salvinorin A. J Psychoactive Drugs 35: 379-382 (2003)

•• EgEgéérkrkíísséérletek rletek (2003)(2003)
400 400 -- 1600 1600 μμg/kg dg/kg dóózis intraperitonezis intraperitoneáálisan 14 napon lisan 14 napon áátt

enyhe venyhe véérnyomrnyomááss--nnöövekedvekedéés a kezels a kezeléést kst köövetvetőőenen
majd:majd:
szszöövettani vizsgvettani vizsgáálatok (agy, szlatok (agy, szíív, vese, csontvelv, vese, csontvelőő, v, véér, lr, léép)p)

NEGATNEGATÍÍV leletekV leletek

Valdes III, LJ et al: Divinorin A, a psychotropic terpenoid, and Divinorin B from the 
hallucinogenic Mexican mint Salvia divinorum. J Org Chem 49: 4716-4720 (1984)

•• EgEgéérkrkíísséérletek rletek (1984)(1984)
1000 mg/kg akut 1000 mg/kg akut „„injektinjektááltlt”” ddóózis nem vzis nem vááltott ki toxikus tltott ki toxikus tüüneteketneteket



Hallucinogének kemodiverzitása és hatásmódjaHHallucinogallucinogéénnekek kemodiverzitkemodiverzitáása sa éés hats hatáásmsmóódjadja
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A szalvinorin A különleges hatásmódjaAA szalvinorin A kszalvinorin A küüllöönleges hatnleges hatáásmsmóódjadja

•• Roth, BL eRoth, BL et alt al: Salvinorin A: a potent naturally occurring nonnitrogenous : Salvinorin A: a potent naturally occurring nonnitrogenous κκ opioid selectiveopioid selective
agonist. agonist. Proc Natl Acad Sci, USAProc Natl Acad Sci, USA 9999: 11934: 11934--11939 (2002)11939 (2002)

•• Chavkin C Chavkin C et alet al: Salvinorin A, an active component of the hallucinogenic sage : Salvinorin A, an active component of the hallucinogenic sage SalviaSalvia
divinorumdivinorum is a highly efficaceous is a highly efficaceous κκ--opioid receptor agonist: structural andopioid receptor agonist: structural and
functional considerations. functional considerations. J Pharmacol Exp TherJ Pharmacol Exp Ther 308308: 1197: 1197--1203 (2004)1203 (2004)

•• Yan, FYan, F et alet al:: Identification of the molecular mechanisms by which the diterpeIdentification of the molecular mechanisms by which the diterpenoidnoid
Salvinorin ASalvinorin A binds to kbinds to k--opioid receptors. opioid receptors. BiochemistryBiochemistry 4444: 8643: 8643--86518651 (2005)(2005)

A A vivizzsgsgáált lt receptorfajtreceptorfajtáákbkbóól csak a l csak a κκ--opioid receptoropioid receptor
((humanhuman KOR cDNA)KOR cDNA) kkööti a vegyti a vegyüületet!  letet!  AAGONISTAGONISTA

Dinorfin A Dinorfin A ECEC5050 = 83 nM= 83 nM
Salvinorin A     Salvinorin A     ECEC5050 =   7 nM=   7 nM
Salvinorin B            inaktSalvinorin B            inaktíívv



Az opioid receptorok és ligandumaikAz opioid receptorok Az opioid receptorok éés ligandumaiks ligandumaik

Receptortípus            Endogén                 Exogén
ligandum      agonista / antagonista

μμ (MOR)(MOR)

κκ (KOR)(KOR)

δδ (DOR)(DOR)

enkefalinenkefalin
endorfinendorfin

endorfinendorfin

dinorfin A,Bdinorfin A,B

morfin           morfin           naloxonnaloxon
metadon       metadon       naltrexonnaltrexon
fentanilfentanil

deltorfin         deltorfin         naloxonnaloxon
naltrexonnaltrexon

spiradolin        spiradolin        naloxonnaloxon
ketociklazocin ketociklazocin naltrexonnaltrexon

NOPNOP nociceptinnociceptin
orfaninorfanin

AGONISTÁI: 
fájdalomcsillapítók, altató-nyugtatók, pszichotomimetikumok, valamint látási zavarokat,
irracionális érzéseket, érzékcsalódást deperszonalizációt okoznak

AGONISTAGONISTÁÁI: I: 
ffáájdalomcsillapjdalomcsillapííttóók, altatk, altatóó--nyugtatnyugtatóók, pszichotomimetikumok, valamint lk, pszichotomimetikumok, valamint lááttáási zavarokat,si zavarokat,
irracionirracionáális lis éérzrzééseket, seket, éérzrzéékcsalkcsalóóddáást deperszonalizst deperszonalizáácicióót okoznakt okoznak



A szalvinorin A feltételezett kötődése a KOR-hozAA szalvinorin A feltszalvinorin A feltéételezett telezett kkööttőőddéése a KORse a KOR--hozhoz

Roth, BL eRoth, BL et alt al: Salvinorin A: a potent naturally occurring nonnitrogenous : Salvinorin A: a potent naturally occurring nonnitrogenous κκ opioid selectiveopioid selective
agonist. agonist. Proc Natl Acad Sci, USAProc Natl Acad Sci, USA 9999: 11934: 11934--11939 (2002)11939 (2002)

Yan, FYan, F et alet al:: Identification of the molecular mechanisms by which the diterpeIdentification of the molecular mechanisms by which the diterpenoid Salvinorin Anoid Salvinorin A
binds to kbinds to k--opioid receptors. opioid receptors. BiochemistryBiochemistry 4444: 8643: 8643--86518651 (2005)(2005)



A látnoki zsálya ill. szalvinorin A pszicho-
farmakológiája

AA lláátnoki zstnoki zsáálya ill. szalvinorin A pszicholya ill. szalvinorin A pszicho--
farmakolfarmakolóógigiáájaja

Prisinzano, TE: Psychopharmacology of the hallucinogenic sage Salvia divinorum. Life Sci
78: 527-531 (2005)

Zhang, Y et al: Effects of the plant-derived hallucinogen salvinorin A on basal dopamine
levels in the caudate putamen in mice. Psychopharmacology 179: 551-558 (2005)

Mague, SD et al: Antidepressant-like effects of κ-opioid receptor antagonists in forced swim test
in rats. J Pharmacol Exp Ther 305: 323-330 (2003)

Hanes, KR: Antidepressant effects of the herb Salvia divinorum: a case report. J Clin
Psychopharmacol 21: 634-635 (2001)

Pfeiffer, A et al: Psychotomimesis mediated by κ opiate receptors. Science 233: 774-776 (1986)

Egerekben a szalvinorin A jelentEgerekben a szalvinorin A jelentőősen cssen csöökkenti akkenti a
caudate putamencaudate putamen dopaminszintjdopaminszintjéét t -- averzaverzíív hatv hatáás emberben?s emberben?

Ez utEz utóóbbit ellensbbit ellensúúlyozhatja a lyozhatja a „„hallucinoghallucinogéénn”” hathatáás, mely s, mely 
egyeseknek kellemes lehet!?egyeseknek kellemes lehet!?

κκ--opioid receptor antagonistopioid receptor antagonistáák: k: antidepresszantidepresszáánsoknsok??
κκ--opioid receptor agonistopioid receptor agonistáák: k: depresszdepresszááns hatns hatáássúúakak



Néhány drog addiktív potenciálja*NNééhháány drog addiktny drog addiktíív potenciv potenciáálja*lja*

heroinheroinheroin
nikotinnikotnikotinin

LSDLSDLSD

MDMAMDMAMDMA

amfetaminamfetaminamfetamin

marihuánamarihumarihuáánana

kokainkokakokainin

alkoholalkoholalkohololdószerekoldoldóószerekszerek

kisskisséé aaddiktddiktíívv igen addiktívigen adigen addiktdiktíívvmérsékelten addiktívmméérsrséékelten akelten addiktddiktíívv

metadonmetadonmetadontemazepamtemazeptemazepaamm

** állat ill. humánkísérletek, a fogyasztási késztetés, az elvonási tünetek súlyossága,
a tolerancia megjelenése és a függőség előfordulási gyakorisága alapján

GGoldstein, Aoldstein, A & & Kalant, H: Drug policy: striking the right balance. Kalant, H: Drug policy: striking the right balance. ScienceScience 249249:1513:1513--1521 (1990)1521 (1990)
Henningfield, JEHenningfield, JE & & Benowitz, NL: personal communication for Benowitz, NL: personal communication for The New York TimesThe New York Times (1994)(1994)
The Royal College of PsychiatristsThe Royal College of Psychiatrists:: Drugs: Dilemmas and ChoicesDrugs: Dilemmas and Choices (2000)(2000)

koffeinkokoffeinffein

szalvinorin A / S. divinorumszalvinorszalvinorinin AA // S. divinorumS. divinorum

??



Drogok függőségre hajlamosítása és akut toxicitásaDrogok függőségre hajlamosítása és akut toxicitása

Halálos mérgezés komoly kockázataHalHaláálos mlos méérgezrgezéés komoly kocks komoly kockáázatazata

Halálos mérgezés jelentéktelen kockázataHalHaláálos mlos méérgezrgezéés jelents jelentééktelen kockktelen kockáázatazata

Igen magas
dependencia potenciál

Igen magasIgen magas
dependencia potencidependencia potenciááll

Alacsony
dependencia potenciál

AlacsonyAlacsony
dependencia potencidependencia potenciááll

Based onBased on:: Gable, RS: Gable, RS: Am J Drug Alcohol AbuseAm J Drug Alcohol Abuse 1919::263263--281281 (1993)(1993)

metaqualonmetaqualonmetaqualon

ninikkotinotin
PCPPCP

kkookkainainsszzeekkobarbitobarbitááll

amamffetamietaminoknok

heroinheroin

mormorffinin

óópiumpium
alalkkoholohol

MDMAMDMA
mesmeszkzkalinalin

ketaminketamin

kokoffeinffein

NN22OO

LSDLSD

pspszzilocilociibinbin

marimarihhuuáánana

diazepamdiazepam

injekcióinjeinjekcikcióó

inhalációinhalinhaláácicióó
orálisororáállisis

látnoki zsálya  lláátnoki zstnoki zsáálya  lya  ??



kockázatazonosításkkockockáázatazonoszatazonosííttááss kockázatjellemzéskkockockáázatjellemzzatjellemzééss kockázatszabályozáskockázatszabályozás

A Salvia-fogyasztás „kockázatelemzése”A A SalviaSalvia--fogyasztfogyasztáás s „„kockkockáázazattelemzelemzéésese””

kockázatértékeléskockkockáázatzatéértrtéékelkelééss

„veszélyesség”„„veszveszéélyesslyesséégg”” „fogyasztás”„„fogyasztfogyasztááss”” „cselekvés”„„cselekvcselekvééss””

„döntés”„„ddööntntééss””

??? ???
Szabályozás:*

Ausztrália
Belgium
Dánia
Dél-Korea
Finnország
Norvégia
Olaszország

Delaware
Louisiana
Missouri
Oklahoma
Tennessee

SSzabzabáályozlyozáás:s:**
AusztrAusztráálialia
BelgiumBelgium
DDáániania
DDééll--KoreaKorea
FinnorszFinnorszáágg
NorvNorvéégiagia
OlaszorszOlaszorszáágg

DelawareDelaware
LouisianaLouisiana
MissouriMissouri
OklahomaOklahoma
TennesseeTennessee

*Forrás: http://www.erowid.org (2007. június 18.)**ForrForráás: s: http://www.erowid.org http://www.erowid.org (2007. j(2007. júúnius 18.)nius 18.)
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