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1. A TÉMA RELEVANCIÁJA 

 Az elmúlt évtizedben az illegális drogpiac markáns átalakulását kísérhettük figyelemmel. 

A web-alapú eladás egyre népszerűbbé válásával és a heroin, kokain valamint ecstasy 

hozzáférhetőségének és tisztaságának csökkenésével – amit továbbá e szerek árának növekedése 

kísért – beköszöntött az új pszichoaktív szerek (ÚPSZek) korszaka. A heroin, kokain és ecstasy 

hozzáférhetősége nem csak Európában, de Ausztráliában (Mattick és mtsai., 2004) is nagy arányú 

csökkenést mutatott. Ezen változások jelentős hatást gyakoroltak a tűcsere programok klienseinek, 

az opiát-szubsztitúciós terápiát biztosító ellátóhelyek betegeinek és összességében az intravénás 

droghasználati szcéna szereplőinek szerhasználati szokásaira is.  

 Az addiktológiai ellátás és kutatás szakemberei hamar felismerték az ÚPSZek relevanciáját, 

így az elmúlt években növekvő számmal kerültek megrendezésre olyan konferenciák, amik 

tematikusan ezen szerekkel foglalkoztak (pl. Kapitány-Fövény és mtsai., 2014). Noha az ÚPSZek 

jelentős többsége a világ nagy részén és így Magyarországon is felkerült a tiltólistákra, a használók 

továbbra is keresik az újabb és újabb pszichoaktív szereket. Ahogy azt a legújabb kutatási 

eredmények is igazolják (pl. Ledberg, 2015), az ÚPSZek átmenetileg legális státusza rendkívül 

vonzó tulajdonság a használók számára, nem véletlen tehát, hogy a szerek betiltásának idején 

szignifikánsan csökkent az irántuk mutatott érdeklődés. A használók számos esetben online 

drogüzleteken keresztül jutottak hozzá a különféle ÚPSZekhez. Az ÚPSZekkel kapcsolatos webes 

érdeklődés, amellett, hogy a könnyű hozzáférhetőség tekintetében rizikótényezőnek tekinthető, 

potenciális epidemiológiai indikátorként, valamint az ÚPSZekkel kapcsolatos elméleti feltevések 

empirikus igazolásának eszközeként is alkalmazható.   

 Az ÚPSZ használat számos veszélye között említhető az a jelenség, hogy a használók 

sokszor nem tudják, pontosan mit is fogyasztanak éppen. A szakirodalom éppen ezért emberi 

kísérleti egereknek (human guinea pigs) nevezi az ÚPSZek használóit, akik lényegében magukon 

kísérletezik ki e szerek hatásait. Ez a fajta rizikós szerhasználati szokás, ami gyakorta végződik 

súlyos intoxikációkkal, esetenként pedig halálos túladagolásokkal, alátámasztja annak fontosságát, 

hogy minél többet megtudjunk az új szerek szubjektív és szomatikus hatásairól. A klinikai 

tapasztalat és az epidemiológiai adatok (pl. Nemzeti Drog Fókuszpont, 2012) egyaránt azt jelzik, 

hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon elsősorban a szintetikus katinon-származékok és a 

gamma-hidroxibutirát (GHB) terjedtek el az ÚPSZek közül. Ezen oknál fogva döntöttem úgy, hogy 

a disszertációmban bemutatott kutatásaim során a fent említett szereket fogom tanulmányozni.  

 

2. ELMÉLETI HÁTTÉR 

 A 2010 és 2012 közötti időszakban azon online üzletek száma, amik az ÚPSZeket emberi 

fogyasztásra alkalmatlan szerekként árulták - fürdősóként, növényvédő szerként, kutatási 

vegyületekként - 170-ről 693-ra emelkedett (EMCDDA, 2012). Az illegtitim szerhasználóknak 

napjainkban is lehetősége nyílik arra, hogy az ÚPSZeket online megrendeljék, sőt, esetenként 

azokat házhoz is szállíttassák. A használók szempontjából az online megrendelés további 

előnyeiként említhetjük a relatív anonimitást és az ehhez társuló, feltételezett biztonságot (Dick és 

Torrance, 2010). Az internetkapcsolat széleskörű elterjedésével a szerhasználók és a szereket 

árusítók is egyre inkább online platformokon, chat-szobákon és különféle fórumokon keresztül 

kezdtek el információt szerezni az ÚPSZerekről (Smith és Garlich, 2013). Az internet tehát rövid 

időn belül az illegális szerekkel kapcsolatos elsődleges információforrássá vált, főleg a serdülők és 



 

 
 

a fiatal felnőttek körében (European Commission, 2008). Az ÚPSZekkel kapcsolatos információk 

hatékony disszeminációját tovább fokozta, hogy megjelentek olyan közösségi oldalak, amik 

specifikusan a pszichonautákat – vagyis olyan személyeket, akik tudatmódosító pszichoaktív 

szerekkel kísérleteznek - célozták meg. Példaként említhető az Erowid, a Dancesafe, a Bluelight, 

a Lycaeum (Smith és Garlich, 2013), illetve hazánkban a DAATH (Móró és Rácz, 2013) nevű 

oldal. Az ÚPSZekhez köthető online információbeszerzés és az internetes drogüzletekből való 

megrendelések növekvő száma egy új epidemiológiai módszer megszületését eredményezték: a 

Google Trends által elérhető, különböző keresőszavakkal kapcsolatos webes rákeresési arányok 

ugyanis hasznos eszközeivé váltak a szerhasználat prevalenciájának valamint a társuló ártalmak 

megjelenésének bejóslásában (1. Ábra). Ezen rákeresések aránya mint potenciális indikátor 

ugyanis képes arra, hogy tükrözze egy adott társas hálózat aktuális érdeklődésénak alakulását.   

1. Ábra: A webes rákeresések aránya a ‘GHB’ és a ‘mefedron’ keresőszavak esetében: 

magyarországi adatok (2004-2015) 

 

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) jelenleg 

több, mint 450 különböző ÚPSZ-t tart nyílván, amik közül több, mint 100 pszichoaktív szer 2014-

ben jelent meg. Ez az adat arra utal, hogy a drogpiac aktuálisan is intenzív átalakuláson megy 

keresztül. 2008 és 2013 között az ÚPSZ lefoglalások száma meghétszereződött Európában 

(EMCDDA, 2015). A lefoglalt szerek többsége vagy katinon-származék volt, mint a mefedron (4-

metilmetkatinon), a pentedron ((2-metilamino)-1-fenilpentán-1-on), a metilon (3,4-metiléndioxi-N-

metilkatinon), a 4-MEC (4-metiletkatinon) vagy az MDPV (3,4-metiléndioxipirovaleron), vagy 

újabban szintetikus kannabinoid, mint amilyen a JWH-típusú vegyületek.  

Mefedron 

 A mefedron mint egyre gyakrabban fogyasztott pszichoaktív szer 2007 után lett igazán 

népszerű a rekreációs szcénában (Psychonaut Web Mapping Research Group, 2009). Az MDMA 

betiltásával nagy számban jelentek meg szintetikus és nem szintetikus vegyületek a rekreációs 

drogpiacon, mint lehetséges helyettesítői az MDMA-nak, azonban a mefedron kivételével egyik 

ilyen szer népszerűsége sem közelítette meg az ecstasyét (MDMA). Ily módon a mefedron volt az 



 

 
 

első olyan pszichoaktív anyag az elmúlt két évtizedben, ami képes volt stabil pozíciót kiharcolni 

magának az illegális drogpiacon. A mefedront mint stimuláns szert pszichofarmakológiai 

hatásaiban gyakran hasonlítják egyéb pszichostimulánsokhoz, mint az ecstasy, az amfetamin vagy 

a kokain (pl. Schifano és mtsai., 2010).  

 Könnyű hozzáférhetősége és azon tulajdonsága mellett, hogy képes helyettesíteni az 

MDMA-t és az egyéb entaktogén stimulánsokat, a mefedron népszerűségének további lehetséges 

magyarázata abban rejlik, hogy a használók beszámolói alapján fogyasztása minőségibb és 

intenzívebb hatásokkal jár, mint a stimulánsok többsége esetében (pl. Winstock és Mitcheson, 

2010). Mivel a mefedront idővel az Európai Unió minden tagállamában betiltották 

(Magyarországon 2011.januárja óta ilegális a használata), ezt követően egyéb katinon-

származékok vették át a helyét.  

 Az ÚPSZek ezen új korszakában az opiát-függő betegek a piacról lényegében eltűnő heroint 

és egyéb opiátokat elsősorban katinon-származékokkal helyettesítették. A tűcsere programok 

kliensei (pl. Csák és mtsai., 2013; Péterfi és mtsai., 2014), és egyéb alacsonyküszöbű, 

ártalomcsökkentő szemlélettel jellemezhető ellátóhelyek betegei (Van Hout és Bingham, 2012) 

körében egyaránt magas arányban találtak injekciós katinon használatot. A katinon-származékok 

injekciós használata azonban gyorsan változik. A mefedront, csökkenő népszerűségével, elsőként 

az MDPV, majd a pentedron váltotta fel (Péterfi és mtsai., 2014), a kezelést kereső opiát-függő 

használók pedig ezzel párhuzamosan új és lényegében ismeretlen katinonokat kezdtek el 

intravénásan használni a heroin vagy a metadon helyett, a visszesés egy formájaként. A mefedron 

intravénás használata továbbá - összehasonlítva például az intravénás heroinhasználattal – napi 

szinten magasabb gyakoriságú injekciózással mutat összefüggést (DrugScope, 2012), ami a 

fecskendők gyors elhasználódásához, ezáltal pedig az izmok és a vénák fokozott sérüléséhez, 

valamint a fertőző betegségek kialakulásának magasabb kockázatához vezethet. Minthogy a por 

formájában kapható mefedron könnyen oldódik vízben, intravénásan és izomba szúrva egyaránt 

könnyen beadható. A katinon-származékok injekciós használatához köthető ártalmak között 

említhetjük a bőr erózióját, a lokális fertőzések kialakulását, a vérrögök képződését, a szúrás 

területén megjelenő égő, viszkető érzést, illetve a HCV és HIV fertőzések megnövekedett 

kockázatát (Botescu és mtsai., 2012).  

GHB 

 Az emlősök központi idegrendszerében és perifériás szöveteiben természetes formában is 

megjelenő GHB-t (Bessman és Fishbein, 1963) elsőként Henri Laborit szintetizálta 1960-ban 

(Laborit és mtsai., 1960). A GHB magas abúzus potenciálját, valamint a szerhez köthető függőség 

kialakulását azóta empirikusan igazolták (pl. Galloway és mtsai., 1997). Az 1980-as években 

atléták és testépítők kezdték el fogyasztani a GHB-t (és előanyagát, a GBL-t) teljesítményük 

fokozására (pl. Michael és Hall, 1994), lévén, hogy a GHB akár meg is dublázhatja a növekedési 

hormone szekrécióját (Galloway és mtsai., 1997; Van Cauter és mtsai., 1997). A szer széleskörben 

azonban mint rekreációs drog terjedt el az 1990-es évek elején (Kam és Yoong, 1998; Nicholson 

és Balster, 2001), és a táncos-zenés szórakozóhelyeken – azon belül is kiemelten a homoszexuális 

alpopuláció mintáján - végzett újabb keletű vizsgálatok azt jelzik, hogy a GHB jelenleg is komoly 

népszerűségnek örvend (Hillebrand és mtsai., 2008). Annak ellenére, hogy a GHB több évtizedes 

múlttal rendelkezik mind gyógyászati felhasználását, mind illegális, rekreációs célú fogyasztását 

tekintve, ÚPSZnek tekinthető, mert a rekreációs szerhasználók körében megfigyelt népszerűsége 



 

 
 

– Magyarországon kiváltképpen - a 2000-es években ért a csúcsra. Hazánkban gyakran utcai nevén, 

Ginaként hivatkoznak rá.  

 A GHB használat elsődleges funkcionalitását a szer szexuális viselkedésre gyakorolt 

hatásai határozzák meg, akár a nem szándékos GHB fogyasztásról (lásd: randidrogként való 

alkalmazása), akár a szándékos, főként rekreációs célú használatról (lásd: szexuális vágyfokozó) 

beszélünk. A GHB randi-drogként betöltött szerepét vizsgáló tanulmányok eltérő és gyakran 

ellentmondásos eredményeket mutatnak (pl. Scott-Ham és Burton, 2005; Du Mont és mtsai., 2010). 

Ennek kapcsán a téma szakértői a ‘randi-drog’ kifejezés helyett inkább a droghoz köthető 

‘feltételezett szexuális támadás’ semlegesebb kifejezését javasolják alkalmazni (Németh és mtsai., 

2010), valamint kiemelik a szexuális visszaélések során potenciálisan felhasznált egyéb szerek (pl. 

alcohol, ecstasy, flunitrazepam, ketamin, kannabisz) jelentőségét is (Anglin és mtsai., 1997; 

Simmons és Cupp, 1998; Woods és Winger, 1997; Jansen és Theron, 2006). Laborit volt az első, 

aki a GHB esetében négy, szexuális viselkedésre gyakorolt hatást azonosított, amiket az alábbiak 

szerint írt le: szexuális gátlástalanság, az érintésre adott fokozott taktilis érzékenység, 

megnövekedett erekciós kapacitás, valamint intenzívebb orgazmus (Laborit, 1972). Az elmúlt 

évtizedekben főként kvalitatív és megfigyeléses tanulmányok foglalkoztak a szándékos, rekreációs 

GHB használat szexuális korrelátumaival (Palamar és Halkitis, 2006; Barker és mtsai., 2007; Lee 

és Levounis, 2008). 

3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A VIZSGÁLATOK FELÉPÍTÉSE 

 A disszertációmban ismertetett tanulmányok két fő célkitűzést követtek. Elsődleges célom 

az volt, hogy feltárjam az első és a jelenlegi (folytatódó) ÚPSZ használat körülményeit, beleértve 

a használat társas kontextusát, a mefedron és a GHB leggyakrabban jelentkező szubjektív és 

szomatikus hatásait, valamint az ezen szerek fogyasztásához köthető pszichiátriai tüneteket. Az 

első célkitűzés részeként továbbá azonosítani és ellenőrizni akartam a választott ÚPSZek 

használatának lehetséges funkcionalitását. A mefedron esetében a használat fő funckionalitását az 

MDMA és egyéb pszichostimulánsok mellett az opiátok és egyéb, gyakran intravénásan használt 

szerek helyettesítésében láttam. A GHB esetében pedig a szer szexuális viselkedésre gyakorolt 

hatásaiban véltem felfedezni a használat elsődleges funckionalitását.  

 Kutatásaim során a másik fő célkitűzésem az volt, hogy teszteljem három pszichológiai 

etiológiai model alkalmazhatóságát az ÚPSZek használatának magyarázatában: a) a szelf-

medikációs/öngyógyítási hipotézisét (SZMH) (Khantzian, 1975;1999), b) a társas kontextus 

hatásának jelentőségét, valamint c) a negatív (esetenként traumatikus) életesemények kiemelt 

szerepét. Amikor azt feltételeztem, hogy a magasabb szerhasználati gyakorisággal és intenzívebb 

(pl. injekciós) ÚPSZ használattal jellemezhető személyek megemelkedett pszichiátriai tünetprofilt 

mutatnak (3. Vizsgálat), azt elsősorban a Khantzian-féle SZMH alapján tettem. Amikor opiát-

függő betegek mintáján vizsgáltam a negatív, akár traumatikus életesemények ÚPSZ használattal 

való összefüggéseit (4. Vizsgálat), azt feltételeztem, hogy az ÚPSZ használó betegek intenzívebb 

érzelmi reakciókat mutatnak a vizsgált megterhelő életesemények kapcsán. És amikor az ÚPSZ 

használat társas kontextusát tártam fel (3. Vizsgálat és 6. Vizsgálat), arra számítottam, hogy a 

használó társas környezete jelentős szereppel bír mind az első, mint a folytatódó ÚPSZ használat 

esetében.  



 

 
 

1. Vizsgálat: Az első vizsgálat során a mefedronnal kapcsolatos internetes érdeklődés felmérése 

által a mefedron legális/illegális státusza, valamint a mefedronhoz köthető webes rákeresések 

kapcsolatát kutatom. A vizsgálat további célja a GHB-hoz köthető webes rákeresések és a GHB-

intoxikációs esetek közötti együttjárás elemzése. A vizsgálat során általánosságban a Google 

Trends szolgáltatás alkalmazhatóságát ellenőrzöm mint lehetséges eszközt az ÚPSZ használattal 

kapcsolatos trendek és a társuló ártalmak bejóslására.   

2. Vizsgálat: A második vizsgálat a mefedron fő szubjektív és szomatikus hatásait tárja fel annak 

megállapítására, hogy a mefedron valóban képes-e hatékonyan helyettesíteni az MDMA-t és az 

egyéb entaktogén stimulánsokat. A második és a harmadik vizsgálat során ugyanazt a 145 

rekreációs mefedronhasználóból álló mintát vizsgáljuk, akiket hólabda mintavétellel értünk el.   

3. Vizsgálat: A második vizsgálat eredményei azt jelezték, hogy a mefedronhasználók jelentős 

arányban intravénásan használják ezt a szert (Kapitány-Fövény és mtsai., 2013), ami a 

mefedronhasználat potenciálisan ártalmasabb formájának tekinthető. A harmadik vizsgálat során 

így az injekciós és nem-injekciós mefedronhasználók közötti különbségeket kutatjuk, különös 

tekintettel a társuló pszichiátriai tünetek súlyosságára. Megvizsgáljuk továbbá az első és a jelenlegi 

mefedronhasználat jellemzőit, ezáltal pedig teszteljük a társas környezet jelentőségét hangsúlyozó 

etiológiai model alkalmazhatóságát az ÚPSZ használat esetében. A negyedik vizsgálattal együtt 

ezen vizsgálat során is felmérjük, hogy a mefedron képes-e helyettesíteni az intravénásan használt 

szereket.   

4. Vizsgálat: A harmadik vizsgálat eredményei szerint a mefedront injekciózó használók között 

magas arányban találtunk opiáthasználókat (Kapitány-Fövény és mtsai., megjelenés alatt-a), ami 

kérdésessé tette, hogy vajon az injekciós mefedronhasználat vagy inkább az opiáthasználat 

mutatott-e kapcsolatot a megemelkedett pszichiátriai tünetprofillal. E kérdés megválaszolására az 

ÚPSZ használatot és a társuló pszichiátriai tüneteket 198 opiát-függő beteg klinikai mintáján is 

megvizsgáljuk. A negyedik vizsgálat során továbbá az ÚPSZ használat hátterében álló jellemző 

okok felmérésével teszteljük a szelf-medikációs hipotézis létjogosultságát az ÚPSZ használat 

magyarázatában. A vizsgálat részeként a traumatikus életesemények ÚPSZ használattal mutatott 

kapcsolatát is vizsgáljuk.  

5. Vizsgálat: Az ötödik vizsgálat a GHB toxicitásán túl a szexuális és vagyon elleni 

bűncselekményekben betöltött lehetséges szerepét kutatja. 352 GHB-intoxikált beteg (összesen 

408 intoxikációs eset) mintáján vizsgáljuk a betegek ambuláns kezelőlapjai alapján nyert adatokat. 

A vizsgálat elsődleges célja, hogy megállapítsuk, milyen mértékben tekinthető a GHB 

funkciójának randi-drogként való alkalmazása, valamint, hogy összehasonlítsuk a szándékos és 

nem szándékos GHB fogyasztási eseteket.  

6. Vizsgálat: Végül a hatodik vizsgálat során a GHB szexuális hatásait és viselkedéses 

korrelátumait kutatjuk (Kapitány-Fövény és mtsai., megjelenés alatt-b). Az ötödik vizsgálat 

eredményei nem támasztották alá a GHB-val elkövetett szexuális támadások média által jelzett 

elterjedtségét. Szintén az ötödik vizsgálat kapcsán kaptuk azt az eredményt, hogy az intoxikált 

betegek egy jelentős hányada szándékosan fogyasztott GHB-t. Így az utolsó vizsgálat során, 60 

rekreációs GHB használó mintáján azt a feltevést ellenőrízzük, hogy a GHB használat fő funkciója 

a szexuális életre gyakorolt hatásaiban keresendő. A harmadik vizsgálathoz hasonlóan ez esetben 

is megvizsgáljuk a használat társas hátterét is.  



 

 
 

4. MÓDSZER 

4.1. MINTÁK 

4.1.1. Rekreációs mefedronhasználók 

 A vizsgálatban résztvevőket hólabda módszerrel értük el. Tizenkét egyetemi hallgató 

(ELTE, Pszichológiai Intézet) vett részt az adatgyűjtésben, olyan ismerőseiket vonva be a 

kutatásba, akik legaább egyszer használtak már mefedront életükben. A kutatásba bevont 

személyeket arra kértük, hogy segítsenek további mefedronhasználókat elérni. A minta végül 145 

mefedronhasználóból állt (70,8% férfi, átlagéletkor=24,1, SD=5,6).   A résztvevők 69,4%-a 

budapesti lakos volt, 19,4%-a egyéb nagyvárosokban, míg 11,1%-a vidéki településeken, 

falvakban élt a vizsgálat időpontjában. 

4.1.2. Opiát-függő betegek 

 A minta 198 opiát-függő betegből állt (70,8% férfi, átlagéletkor= 39,7, SD=6,8). A 

résztvevők többsége (72,6%) átlagos vagy az átlagosnál jobb szocioökonómiai körülményekről 

számolt be. Elsődlegesen felírt gyógyszerüket tekintve 89,9%-uk metadont, míg 10,1%-uk 

Suboxone-t kapott helyettesítő gyógyszerként. A betegeket a Nyírő Gyula Kórház - Országos 

Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet drogambulanciáján értük el, ami egyúttal Magyarország 

legnagyobb betegforgalmú drogambulanciája. Három egyetemi hallgató (ELTE, Pszichológiai 

Intézet) vett részt az adatgyűjtésben. Az adatfelvétel személyes vizsgálatvezetés mellett zajlott 

2014 áprilisa és augusztusa között. A résztvevők válaszait az egyetemi hallgatók rögzítették.    

4.1.3. GHB-intoxikált betegek 

 A minta 352 betegből állt (54% férfi, átlagéletkor=26,9, SD=10,2), akik összesen 408 

kezelési esetet generáltak. A legfiatalabb beteg 14 éves, a legidősebb 75 éves volt. 182 esetben 

(44,6%) a pszichoaktív szer ténylegesen is kimutatható volt, míg 226 esetben (55,4%) vagy nem 

történt meg a szérum vagy a vizeletminta elemzése, vagy a vizsgált pszichoaktív anyag már 

metabolizmus útján kiürült a szervezetből.    

4.1.4. Rekreációs GHB használók 

 A minta 60 GHB használóból állt (66,7% férfi, átlagéletkor=25,6, SD=4,6), akiket hólabda 

módszerrel értünk el. Tizennégy egyetemi hallgató (ELTE, Pszichológiai Intézet) vett részt az 

adatgyűjtésban, ismerőseik között keresve olyan személyeket, akik életükben legalább egyszer 

használtak GHB-t. Miután a résztvevők kitöltötték a kérdőívet, további GHB használókhoz 

irányítottak minket.  

 

4.2. MÉRŐESZKÖZÖK 

4.2.1. Webes rákeresések aránya (1. Vizsgálat) 

 A vizsgálatban használt Google Trends specifikus keresési kifejezések mentén jelzi ki, 

hogy az adott időszakban a Google-on végzett összes kereséshez képest hány keresést végeztek a 

használó által megadott kifejezésekkel. A vizsgálatban a ‘mefedron’ és a ‘GHB’, valamint a ‘Gina 

drog’ keresőszavakat használtuk. A mefedron esetében 2004. januárja (az első hozzáférhető 

Google Trends datum) és 2015. májusa (mint a disszertáció megírásának aktuális datuma) között 



 

 
 

vizsgáltuk meg a rákeresések arányát. Az első dátum, amikor a mefedronnal kapcsolatos 

rákeresések aránya meghaladta a zérust, 2010. februárja volt. A 2004 és 2015 közötti időszakban 

megvizsgáltuk a heroinnal, ecstasyval és kokainnal kapcsolatos rákeresési arányok alakulását is. 

Rögzítettük továbbá az összes Google keresési eredményt a ‘mefedron’ keresőszó használatával 

ugyanebben az időszakban. Az így kapott adatokat négy csoportba soroltuk: 1) mefedronnal 

kapcsolatos online cikkek, beleértve az újságcikkeket, a tudományos ismeretterjesztő anyagokat és 

a szaktanulmányokat is (N=166), 2) mefedronnal kapcsolatos riportfilmek (N=6), 3) mefedront 

árusító online hirdetések (N=27) és 4) mefedronnal kapcsolatos fórum és blog bejegyzések (többek 

között a mefedronhasználók élménybeszámolói) (N=23). A ‘GHB’, illetve ‘Gina drog’ 

keresőszavak esetében a Google Trends adatokat 2009. szeptember és 2013. június között 

elemeztük, tekintve, hogy ebben az időintervallumban álltak rendelkezésünkre a GHB-intoxikációs 

esetek, amiket a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Klinikai 

Toxikológia Osztályán rögzítettünk.  

 

4.2.2. Szerhasználati jellemzők (2. Vizsgálat, 3. Vizsgálat, 6. Vizsgálat) 

 A szerhasználati jellemzők felmérésére önjellemzős kérdőívet alkalmaztunk, ami az alábbi 

területeket érintette: demográfiai adatok, szerhasználati gyakoriságok és tapasztalatok (elmúlt évi 

és havi gyakorisági adatok, az első és a folytatódó használat jellemzői, a használat formái, a 

beszerzés formái, a használat okai és társas kontextusa). A vizsgált ÚPSZek lehetséges szubjektív 

és szomatikus hatásait tartalmazó listát korábbi kutatási eredmények, valamint hasonló 

farmakológiai jellemzőkkel bíró szerek ismert hatásai alapján állítottuk össze. A résztvevőknek 5-

fokú Likert skálán kellett értékelniük, hogy az adott hatást milyen gyakran tapasztalják meg ÚPSZ 

használatuk következtében (1=soha, 2=néha, 3=az esetek felében, 4= az esetek többségében, 

5=majdnem mindig/mindig).   

 

4.2.3. Pszichiátriai tünetek (2. Vizsgálat, 3. Vizsgálat, 4. Vizsgálat) 

 A pszichiátriai tüneteket a Brief Symptom Inventory (BSI) pszichopatológiai tünetleltár 

(Derogatis, 1975; Derogatis, 1993; Urbán és mtsai., 2014) segítségével vizsgáltuk. Az 5-fokú 

Likert skála alapú kérdőív (az ‘egyáltalán nem’-től a ‘nagyon’-ig) 53 tételt tartalmaz. A BSI tételei 

kilenc pszichopatológiai dimenzióba sorolhatók: szomatizáció, obszesszív-kompulzív tünetek, 

interperszonális szenzitivitás, depresszió, szorongás, ellenségesség, fóbiás szorongás, paranoid 

ideáció és pszichoticizmus. A tételekre adott pontszámokból egy Általános Súlyossági Index 

(General Severity Index: GSI) számolható, ami az általános distressz intenzitását jelzi. A 

mérőeszköz esetében számos különböző mintán jó megbízhatósági és validitási eredmények 

születtek (Derogatis, 1975; Derogatis, 1993; Urbán és mtsai., 2014).   

4.2.4. Negatív életesemények (4. Vizsgálat) 

 Az érzelmileg megterhelő életesemények (pl. konfliktusok a személy számára fontos 

személyekkel, gyermek, barát vagy szülő elvesztése, munkanélkülivé válás, szakítás és válás, stb.) 

vizsgálatára a 28 tételes Életesemények Skálát használtuk (Paykel, 1991). A résztvevők 6-fokú 

Likert skálán értékelték, hogy az adott életesemények milyen intenzitású érzelmi reakciókat 

váltottak ki belőlük (a ‘0=érzelmileg egyáltalán nem megterhelő’-től az ‘5= érzelmileg jelentősen 

megterhelő’-ig).  

 



 

 
 

4.2.5. Az intoxikált betegek ambuláns kezelőlapjai (5. Vizsgálat) 

 A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Klinikai Toxikológia 

Osztályának betegeinek kezelőlapjai alapján 2009. szeptember 14.-e és 2013. június 13.-a között 

gyűjtöttünk adatokat. Minden olyan beteg, aki vagy saját bevallása alapján, vagy a 

kezelőszemélyzet feltételezése szerint (intoxikáció jelei és körülményei alapján) GHB-t 

fogyasztott, bekerült az adatbázisba. A kezelőlapokon rendelkezésre álló adatok az alábbi 

információk mentén kerültek rögzítésre: epikrízis (az intoxikáció körülményei), pulzus, a GHB, 

etanol, amfetamin, kokain, THC (Δ9-tetrahidrokannabinol), benzodiazepin és opiátok szérum és 

vizelet koncentrációja, Glasgow Kóma Skála és Mérgezések Súlyossági Skálája (PSS).  

 

4.3. STATISZTIKAI ELEMZÉSEK 

 A leíró statisztikákat, a Bonferroni post hoc teszttel végzett varianciaanalízist, a Mann-

Whitney U tesztet, a Független mintás t-próbát, a Spearman-féle rangkorrelációt, a Khi-négyzet 

tesztet és a Fisher-féle egzakt próbát az SPSS 17 programmal számoltuk (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). A többszörös regressziós elemzéssel végzett útelemzést (strukturális egyenlet modellezés), 

a GEOMIN rotációval végzett feltáró faktorelemzést, a látens osztályelemzést, a multinomiális 

logisztikus, illetve logisztikus regresszió elemzéseket az Mplus 6.0 programmal végeztük (Muthén 

és Muthén, 1998-2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK 

5.1. Első vizsgálat 

5.1.1. Célkitűzések 

 A vizsgálat fő célja a Google Trends szolgáltatás alkalmazhatóságának tesztelése volt a 

mefedronnal kapcsolatos trendek leképezésében, valamint a mefedron elterjedéséhez köthető, a 

szakirodalom által körvonalazott elméleti feltevések ellenőrzésében. Célul tűztük ki, hogy 

megállapítsuk, vajon a korábban betiltott pszichoaktív szerekkel – mint a kokain, a heroin vagy az 

MDMA – kapcsolatos érdeklődés változása és a mefedron legális/illegális státusza mutat-e 

összefüggést az ezen ÚPSZ-rel kapcsolatos webes érdeklődés alakulásával. A vizsgálat másik célja 

az volt, hogy felmérjük a GHB-val kapcsolatos rákeresések aránya és a GHB-intoxikációs esetek 

aránya közötti együttjárást, a rákeresés hónapjában, valamint egy hónappal a rákeresést követően.  

5.1.2. Eredmények és diszkusszió 

Mefedron 

 Szignifikáns különbséget találtunk a mefedronnal, kokainnal és ecstasyval kapcsolatos 

rákeresési arányok tekintetében, amikor ezek átlagát a mefedron legális és illegális státusza mentén 

hasonlítottuk össze. A heroinnal kapcsolatos rákeresések nem mutattak szignfikáns eltérést a 

mefedron betiltását követően. A mefedronnal kapcsolatos Google keresési eredmények esetében 

az online cikkek számában találtunk csak szignifikáns különbséget a mefedron betiltása előtti és az 

azt követő időszak tekintetében. A mefedron betiltását követően szignifikánsan megemelkedett az 

ezen ÚPSZ-rel foglalkozó online cikkek száma.   

 A mefedron illegális státusza szignifikáns negatív bejóslója volt a mefedronnal kapcsolatos 

rákeresési arányok alakulásának, ami arra utal, hogy a mefedron irányában mutatott internetes 

érdeklődés magasabb volt akkor, amikor ez az ÚPSZ még legális volt (2. Ábra). Ezen eredmény 

alapján azt feltételezhetjük, hogy a mefedron betiltását követően nem csak a szer népszerűsége, de 

a vele kapcsolatos társadalmi érdeklődés is háttérbe szorult. A használók érdeklődése még újabb 

szerek felé irányult, mint az MDPV vagy a pentedron. A mefedron legális/illegális státusza 

szignifikáns pozitív kapcsolatot mutatott a kokainnal és ecstasyval kapcsolatos rákeresések 

arányával, valamint a mefedronnal foglalkozó online cikkek számával. A mefedronnal kapcsolatos 

rákeresések aránya és a szer legális/illegális státusza közötti kapcsolatot az ecstasyval kapcsolatos 

rákeresések aránya, az online cikkek, eladást célzó hirdetések és fórum/blog bejegyzések száma 

mediálta szignifikáns mértékben.  

 Az online cikkek többsége főként elrettentő információkat tartalmazott a mefedronról (pl. 

halálos túladagolások, drog-indukált pszichotikus állapotok), a hirdetések pedig lényegében 

népszerűsítették a mefedront, hogy növeljék az eladási arányokat. A fórum és blog bejegyzések 

pozitív/megerősítő jellegű és negatív/elrettentő információkat egyaránt tartalmaztak a szerről, 

lévén, hogy ezekben az esetekben főként a használók beszámolóit olvashattuk a mefedronnal 

kapcsolatos tapasztalataikról. A fentiekben ismertetett eredményünk tehát azt jelzi, hogy a 

mefedron iránti webes érdeklődés független a szerről foglalkozó, online publikált információk 

tartalmától/minőségétől. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy az internetes érdeklődés alakulását az 

befolyásolhatja, hogy milyen gyakorisággal kerül említésre a mefedron – akár pozitív, akár negatív 

értelemben - a világhálón.  

 Azon eredményünk, hogy az ecstasyval kapcsolatos webes rákeresések aránya szignifikáns 

pozitív bejóslója volt a mefedronnal kapcsolatos rákeresési arány variabilitásának, általánosságban 



 

 
 

a parti-drogok (és főként a stimulánsok) iránti webes érdeklődés fokozódásával magyarázható. A 

mefedron továbbá az MDMA hatékony helyettesítőjeként is felfogható, és így az ecstasyval és 

mefedronnal kapcsolatos rákeresések aránya jelentős együttjárást mutathat.   

2. Ábra: A mefedronnal kapcsolatos webes érdeklődés alakulása a szer legális/illegális státuszának 

fényében 

 
Megjegyzések: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. A mediátor változók közötti korrelációkat nem ábrázoltuk. A 

szignifikáns korrelációk vastagon szedve szerepelnek az ábrán.  

 

GHB 

 A ’GHB’ keresőszó használatának esetében a rákeresési arányok és az azonos hónapban 

vizsgált intoxikációs esetszám között 0,31-es (p<0,05) korrelációs értéket találtunk. Amikor az 

intoxikációs esetek számát egy hónappal elcsúsztatva vizsgáltuk, a korreláció értéke 0,18-ra 

csökkent (p>0,05). A ’Gina drog’ mint keresőszó használata kapcsán az azonos hónapban mért 

korreláció értéke 0,18 volt (p>0,05), míg egy hónappal elcsúsztatva az intoxikációs esetszámokat, 

a korreláció 0,24-re emelkedett (p>0,05). Noha pusztán gyenge mértékű együttjárást találtunk a 

rákeresési arányok és az intoxikációs esetszámok között, eredményünk, Yin és Ho hasonló 

eredményeivel (2012) együtt arra utal, hogy a webes rákeresések aránya egyes pszichoaktív szerek 

esetében felhasználható a várható intoxikációs esetek számának bejóslásában. Természetesen 

annak megállapításához, hogy milyen mértékben tekinthetjük a Google Trends által biztosított 

adatokat valid indikátornak ezekben az esetekben, további vizsgálatokat kell folytatnunk.  

 



 

 
 

5.2. Második vizsgálat1 

5.2.1. Célkitűzések 

 A vizsgálat során célul tűztük ki, hogy feltárjuk a mefedron szubjektív és szomatikus 

hatásait, és ezáltal megállapítsuk, hogyan képes ez a szer hatékonyan helyettesíteni a korábban 

népszerű entaktogén stimulánsokat. Amellett, hogy a mefedron e lehetséges funkcionalitását 

vizsgáltuk, célul tűztük ki továbbá, hogy magyarázatot találjunk a mefedron ÚPSZek között 

kiemelkedőnek mondható népszerűségére.  

5.2.2. Eredmények és diszkusszió 

 Az eltérő faktorstruktúrájú, tesztelt modellek illeszkedési mutatói (RMSEA = 0.041, Cfit = 

0.936 és CFI = 0.945), illetve a feltáró faktoranalízis értelmezhetősége alapján az önjellemzéssel 

mért mefedronhasználati élmények kapcsán végül a hat-faktoros megoldás mellett döntöttünk (w2 

= 728.3 df = 589 p=0.0001). A hat faktort az alábbiak szerint neveztük el: pozitív érzelmek, 

érzékenység, kellemetlen testi tünetek, kellemetlen pszichológiai tünetek, stimuláns hatások és 

pszichedelikus hatások. Ezen tünetdimenziók jelentős átfedést mutattak az MDMA-val 

kapcsolatban a korábbi kutatások által talált tünetekkel és hatásokkal (pl. Peroutka és mtsai., 1988; 

Davison és Parrott, 1997; Parrott és Lasky, 1998; Vollenweider és mtsai., 1998). 

 A faktorok közötti korrelációk vizsgálata magas együttjárást mutatott a kelemetlen testi és 

pszichológiai tünetek faktorai között, ami azt jelzi, hogy azok a használók, akik intenzív testi 

hatásokat tapasztalnak meg, egyúttal intenzívebb pszichológiai hatásokat is átélnek. Az 

érzékenység faktora a pozitív érzelmekkel, a stimuláns hatásokkal és a negatív testi tünetekkel 

egyaránt szignifikáns korrelációt mutatott.  

 A fentiekben ismertetett hat faktor mentén megfigyelt észlelt intenzitás/súlyosság alapján 

két látens osztályt különítettünk el: 93 résztvevő tartozott az első, míg 46 személy tartozott a 

második látens osztályba (3. Ábra). 

3. Ábra: A mefedronhasználati élmények látens profiljai 

 
                                                             
1 Ez a fejezet egy már publikált tanulmány alapján született, melynek címe: ’ Substitutional potential of mephedrone: 

an analysis of the subjective effects’ (Kapitány-Fövény és mtsai., 2013) 



 

 
 

 A két látens osztály összehasonlításakor szignifikáns eltérést találtunk a mefedron 

addikciós potenciáljának szubjektív megítélésében, valamint abban, hogy a látens osztályok tagjai 

milyen gyakorisággal használják a mefedront a stresszel való megküzdés egy lehetséges 

eszközeként. A második, intenzívebb szubjektív és szomatikus élményeket/hatásokat 

megtapasztaló osztály tagjainak 86,7%-a tekintett úgy a mefedronra, mint függőséget okozó szerre, 

míg ez az arány az első látens osztály esetében 68,5% volt. Hasonlóképpen, a második osztály 

tagjainak 26,1%, míg az első osztály tagjainak mindössze 6%-a használta gyakran vagy majdnem 

mindig a mefedront annak érdekében, hogy az aktuálisan átélt stressz mértékét csökkentse.    

 A mefedron leggyakrabban említett hatásai jellemzően pszichostimuláns, entaktogén 

tünetek voltak, kellemetlen testi szenzációkkal kísérve. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a mefedron, 

az MDMA-hoz hasonlóan, elsősorban az említett entaktogén stimulánsokra jellemző hatásai miatt 

lehet népszerű. A tíz leggyakrabban említett hatás közül kilenc a pozitív érzelmek, az érzékenység 

és a stimuláns hatások faktoraihoz tartozott, ami arra utalhat, hogy ugyan a másik három 

dimenzióhoz (kellemetlen testi tünetek, kellemetlen pszichológiai tünetek és pszichedelikus 

hatások) tartozó hatások is színezik a mefedronhasználati élményt, ezek a tünetek jóval kevésbé 

tekinthetők a mefedron általános hatásainak.    

 Végül kiemeljük, hogy a magas arányúnak mondható injekciós mefedronhasználat 

részletesebb felmérése további elemzéseket igényel. A mintánk 11%-a ugyanis intravénásan 

használta ezt a szert, ez az arány pedig jóval magasabb, mint amit a korábbi, főként az Egyesült 

Királyság területén végzett kutatások (Newcombe, 2009; Winstock és mtsai., 2011a; 2011b; 

Freeman és mtsai., 2012) jeleztek, ahol az injekciós használat aránya 0 és 1,2% között mozgott. 

Jelen kutatásunkban továbbá azok a használók, akik szúrták a mefedront, arról számoltak be, hogy 

szinte kizárólag injekciózva használták ezt a szert.  

 

5.3. Harmadik vizsgálat2 

5.3.1. Célkitűzések 

 Az előző vizsgálat során magas arányban találtunk injekciós mefedronhasználókat. 

Ugyanazon a mintán végezve elemzéseket, jelen vizsgálatunk célja az volt, hogy felfedje az 

injekciós és nem-injekciós használók közötti lehetséges eltéréseket, különös tekintettel a 

pszichiátriai tünetekre és azok súlyosságára. Célul tűztük ki továbbá az első és a jelenlegi, 

folytatódó mefedronhasználat jellemzőinek vizsgálatát, beleértve a használat társas kontextusát is. 

  

5.3.2. Eredmények és diszkusszió 

 Az első használat átlagéletkora 22,7 év (SD=6) volt. A minta jelentős része (89 fő, vagyis 

65,4%) első alkalommal ingyen kapta a mefedront. 131 használó (85,8%) egy közeli baráttól vagy 

egy ismerőstől jutott hozzá a mefedronhoz. Az internetes megrendelés jelen minta esetében 

kevésbé tűnt gyakori beszerzési forrásnak, lévén, hogy mindössze 8 fő (5,7%) jelezte, hogy ezen 

az úton szokott hozzájutni a mefedronhoz. A minta jelentős többsége (134 fő, vagyis 93,1%) első 

                                                             
2 Ez a fejezet egy már elfogadott, jelenleg megjelenés alatt álló tanulmány alapján született, melynek címe: ’Is there 

any difference in patterns of use and psychiatric symptom status between injectors and non-injectors of mephedrone?’ 

(Kapitány-Fövény és mtsai., megjelenés alatt-a) 



 

 
 

alkalommal egy vagy több baráttal együtt próbálta ki a szert. Az első használat leggyakrabban 

említett helyszínei a diszkók és partik voltak, 48 fő (33,3%) itt jutott hozzá először a mefedronhoz. 

A folytató mefedronhasználat esetében, a kutatásban résztvevők által jelzett átlagosan használt napi 

mennyiség 1345,3 mg (SD=1211,7) volt. 108 fő (74,5%) jelenleg az esetek 74,7%-ában veszi a 

mefedront, míg szintén 108 fő (74,5%) az esetek 48,9%-ában továbbra is ingyen jut hozzá a 

szerhez. A közeli barátok és ismerősök nem csak az első, de a jelenlegi használat esetében is a 

leggyakrabban igénybe vett beszerzési forrásoknak bizonyultak. 127 fő (87,6%) nyilatkozott úgy, 

hogy az esetek 83,1%-ában barátaival vagy ismerőseivel fogyaszt mefedront, elsősorban 

diszkókban és partikban, amiket 97 fő (66,9%) jelölt meg a jelenlegi használat elsődleges 

színtereként. Az intranazális használat volt a legelterjedtebb forma (123 fő, vagyis 84,8% használja 

így a szert), míg 16 fő (11%) intravénásan használta a szert.  

 Szignifikáns együttjárást találtunk az elmúlt havi mefedronhasználat gyakorisága, és a GSI 

által jelzett pszichiátriai tünetsúlyosság, valamint a BSI alábbi alskálái között: szomatizáció, 

depresszió, obszesszív-kompulzív tünetek. Az átlagosan fogyasztott napi mennyiség (mg/nap) 

szintén szignifikáns korrelációt mutatott a GSI-vel, valamint az összes BSI alskálával, ami arra 

utalhat, hogy a pszichiátriai tünetek súlyossága (specifikus kórképtől függetlenül) összefüggést 

mutat azzal, hogy milyen mennyiségben fogyasztja a mefedront az adott használó.   

 A mefedronhasználati gyakoriság – amit az alkalmi, havi vagy heti/napi használók 

csoportosító változójával mértünk - prediktorait tekintve a multinomiális logisztikus 

regresszióelemzés eredményei azt jelezték, hogy az életkor, nem és GSI magyarázóváltozói közül 

csak a GSI jósolta be szignifikánsan a heti/napi használat csoporttagságát, az alkalmi használóhoz 

viszonyítva 2,95-ös esélyhányados (OR) mellett. A férfiak, a nőkkel összehasonlítva, 1,14-szeres 

esélyt mutattak arra, hogy heti vagy napi mefedronhasználók legyenek. Amikor a havi és alkalmi 

használókat hasonlítottuk össze, egyik magyarázóváltozó sem bírt szignifikáns bejósló erővel. A 

második multinomiális regresszióelemzés eredményei – ahol a BSI alskálái voltak a független 

változók – azt jelezték, hogy a vizsgált skálák közül mindössze az obszesszív-kompulzív tünetek 

bírtak szignifikáns bejósló erővel a havi használókhoz való csoporttartozást illetően, 

referenciacsoportként az alkalmi használókkal összevetve. Véleményünk szerint ez az eredmény 

elsősorban azzal magyarázható, hogy az obszesszív-kompulzív zavar (OCD) és a 

stimulánsfüggőség közös neurobiológiai diszfunkciókkal jellemezhető, tekintve, hogy mindkét 

zavar esetében abnormálisan csökkent funkcionális konnektivitást találtak a jobb oldali inferior és 

superior orbitofrontális kéreg területén (Meunier és mtsai., 2012). Amikor a heti/napi használókat 

hasonlítottuk össze az alkalmi használókkal, a szomatizáció és a fóbiás szorongás skálái bírtak 

szignifikáns prediktív erővel, igaz, a fóbiás szorongás esetében a mefedronhasználati 

gyakorisággal negatív kapcsolat volt megfigyelhető. Ezen eredmény legvalószínűbb magyarázata 

a vizsgálat pszichometriai korlátjai között keresendő, azon belül is főként a többváltozós elemzések 

szuppressziós hatásának tudható be (Tu és mtsai., 2008), amit a BSI által mért pszichiátriai tünetek 

közötti relative magas korrelációk okozhattak.  

 Az injekciós és nem-injekciós mefedronhasználók összehasonlításakor azt találtuk, hogy az 

injekciós használók idősebbek voltak, magasabb napi dózisban használták a mefedront, magasabb 

gyakorissággal fogyasztották a szert a vizsgálatot megelőző hónapban, valamint magasabb 

arányban voltak köztük olyan résztvevők, akik más szerek segítségével enyhítették a 

mefedronhasználat kínzó mellék-vagy utóhatásait. Az injekciós használók között továbbá 

magasabb arányban voltak olyan személyek is, akik a mefedront addiktív szernek tekintették. Az 

elmúlt havi egyéb szerhasználatot illetően, a heroin és egyéb opiátok használata terén szintén 



 

 
 

sziginifikáns eltérés mutatkozott a két csoport között, tekintve, hogy az injekciós használók 

magasabb arányban fogyasztottak opiátokat a vizsgálatot megelőző hónapban. Az injekciós 

használók végül magasabb átlagokat mutattak a BSI összes skálája, illetve a GSI pontszám 

tekintetében is.  

 Egy bináris logisztikus regressziós model keretein belül az injekciós mefedronhasználat 

prediktorait is megvizsgáltuk. A lehetséges magyarázóváltozókat azon változók közül választottuk 

ki, ahol szignifikáns különbséget találtunk az injekciós és nem-injekciós használók között. Ilyen 

volt az életkor, a nem, a GSI és az elmúlt havi heroin használat. Ezen független változók közül az 

életkor, a GSI és a heroinhasználat mutatott szignifikáns bejósló erőt az injekciós használatot 

illetően. A legmagasabb esélyhányadost a heroinhasználat kapcsán kaptuk: azok, akik korábban 

heroint is használtak 25,42-szeres esélyt mutattak az injekciós mefedronhasználatra. Ez az 

eredmény azt jelzi, hogy az injekciós mefedronhasználat az esetek többségében nagy 

valószínűséggel egy korábbi injekciós heroinhasználatból fennmaradt szokásnak tekinthető. Az 

injekciós mefedronhasználók megemelkedett pszichiátriai tünetprofilja szintén magyarázható az 

opiáthasználattal is.  

 Noha az általunk vizsgált minta aligha volt elég magas elemszámú ahhoz, hogy 

messzemenő következtetéseket vonjunk le a kapott eredményekből, a szerváltás, illetve az 

ÚPSZekkel kapcsolatos injekciós használat jelenségének pontosabb megértéséhez így is 

hozzájárulhatnak fent bemutatott eredményeink, amik egyúttal összefüggésbe hozhatóak azon 

feltételezéssel, hogy az opiáthasználók, a heroin hozzáférhetőségének csökkenésével, elkezdtek 

újonnan megjelenő, és lényegében ismeretlen szintetikus drogokat fogyasztani (Dickson és mtsai., 

2010; DrugScope, 2012; EMCDDA, 2012; Rácz és mtsai., 2012; Csák és mtsai., 2013). 

 

5.4. Negyedik vizsgálat 

5.4.1. Célkitűzések 

A harmadik vizsgálat során az injekciós mefedronhasználók esetében magas arányú 

heroinhasználatot találtunk. Ezen injekciós használók megemelkedett pszichiátriai tünetprofillal 

voltak jellemezhetők. Jelen vizsgálatunkban azt tűztük ki célul, hogy opiát-függő betegek klinikai 

mintáján is megvizsgáljuk az ÚPSZeket használók és azokat nem fogyasztók pszichiátriai tüneteit, 

hogy megállapíthassuk, vajon az ÚPSZ használat vagy inkább az opiáthasználat az, ami a 

megemelkedett pszichiátriai tünetprofillal összefüggést mutat.  

A vizsgálat másik célja az volt, hogy feltárjuk az ÚPSZ használat hátterében lévő okokat, 

valamint, hogy megvizsgáljuk az ÚPSZ használat potenciális prediktorait, beleértve az érzelmileg 

megterhelő életeseményeket. Végül célul tűztük ki, hogy felmérjük az ÚPSZ használat negatív 

életeseményekkel kapcsolatos észlelt érzelmi intenzitásra gyakorolt hatását, illetve, hogy 

megvizsgáljuk, vajon a kettő közötti kapcsolatot mediálja-e a pszichiátriai tünetek súlyossága. 

Keresztmetszeti vizsgálat lévén jelen kutatásunkban természetesen ok-okozati összefüggéseket 

nem tudtunk feltárni.  

5.4.2. Eredmények és diszkusszió 

 64 beteg (32,3%) próbált ki kezelése során legalább egyszer valamilyen ÚPSZt, amik közül 

a leggyakrabban használt szereknek a katinon-származékok bizonyultak. Az ÚPSZt kipróbáló 



 

 
 

használók közül 30 (46,9%) elsődlegesen pentedront, 13 beteg (20,3%) MDPV-t, 12 beteg (18,8%) 

pedig mefedront fogyasztott. Az egyéb ÚPSZek, mint a biokokain, a GHB vagy a ketamin 

mindössze egy-két beteg által kerültek megemlítésre. 36 beteg (56,3%) az elmúlt évben használt 

pentedront, míg 10 beteg (15,9%) az elmúlt hónapban is. A leggyakrabban használt ÚPSZ kapcsán 

napi használatról csak 3 beteg (4,7%) számolt be. 40 fő (62,5%) intravénásan használt valamilyen 

ÚPSZt.  

 Az ÚPSZ használat hátterében álló lehetséges okok közül a legjellemzőbb oknak a 

kíváncsiság, a más drogok helyettesítése és a könnyű hozzáférhetőség bizonyult. Minthogy az 

ÚPSZt használó betegek többsége valamilyen katinon-származékot fogyasztott, ezen eredmények 

a katinon-típusú szerek használatának elsődleges okaiként is értelmezhetőek. Igaz, relative magas 

skálaátlagokat találtunk azon ok esetében is, miszerint a beteg nem is tudta, hogy éppen mit is 

használt. Ezekben az esetekben az adott ÚPSZ használata tehát lényegében a véletlen művének 

tekinthető. A vizsgált okok tekintetében nem mutatkoztak nemi különbségek (p>0,05). Az életkor 

szignifikáns és negatív korrelációt mutatott a drogok helyettesítésével kapcsolatos okkal (r(64)= -

0.26, p<0.05), vagyis minél idősebb volt a beteg, annál kevésbé volt jellemző rá ez az ok. Az iskolai 

végzettség szignifikáns és szintén negatív korrelációt mutatott azon okkal, hogy a beteg az 

ÚPSZeket természetesebbnek gondolta (r(64)= -0.28, p<0.05). Az ÚPSZ használat okaival 

kapcsolatos eredmények továbbá arra világítanak rá, hogy a vezető okok elősorban praktikus vagy 

éppen anyagi megfontoltságúak, függetlenül a használók nemétől. Az ÚPSZek 

pszichofarmakológiai hatásai (mint a hatástartam vagy a hatások intenzitása) ritkábban említett 

okok voltak.  

 A negatív vagy traumatikus életesemények közül a gyermek elvesztése (átlag=4,9, 

SD=0,32), a partner halála (átlag=4,4, SD=1,21), a közeli hozzátartozó halála (átlag=4,3, 

SD=1,25), a szülőkkel való konfliktusok (átlag=4,1, SD=1,23), a közvetlen környezetben 

bekövetkező öngyilkosság (átlag=4,1, SD=1,5), a vetélés (átlag=4, SD=1,33) és egy hozzátartozó 

súlyos, krónikus betegsége (átlag=4, SD=1,29) váltotta ki a legintenzívebb érzelmi reakciókat. A 

leggyakrabban megtapasztalt negatív életesemény az életkörülményekben történő változás volt, 

140 beteg (70,7%) nyilatkozott úgy, hogy került már életében ilyen helyzetbe. A negatív 

életeseményekhez köthető észlelt emocionális intenzitás és az egyes demográfiai jellemzők közötti 

együttjárást tekintve az életkor szignifikáns korrelációt mutatott a hozzátartozó általi fizikai 

bántalmazás elszenvedésével (r(26)=0.44, p<0.05), az iskolai végzettség azonban egyik 

életeseménnyel sem mutatott szignifikáns kapcsolatot. A nem releváns szerepet játszott a vizsgált 

életesemény kapcsán átélt emóciók észlelt intenzitásával, az alábbi életesemények esetében 

ugyanis szignifikáns nemi eltéréseket találtunk: a partnerrel való konfliktusok, gyermek(ek) 

egyedül nevelése, terhesség, saját súlyos betegség, a partner állásvesztése, erőszakos 

bűncselekmény elszenvedése, új személy megjelenése a háztartásban, hatósági procedúrák. A nők 

minden esetben intenzívebb érzelmi reakcióval feleltek ezen megterhelő életeseményekre.  

 Az ÚPSZeket használó és azokat nem használó betegeket összehasonlítottuk a demográfiai 

jellemzők, a kezelési mutatók, az átélt életesemények, valamint a pszichiátriai tünetek tekintetében. 

A demográfiai változók esetében az életkor kapcsán találtunk szignifikáns különbséget: az 

ÚPSZeket használó betegek fiatalabbak voltak. A kezelési mutatók közül a kezelésben töltött idő 

tekintetében az ÚPSZeket nem használó betegek régebb óta részesültek addiktológiai ellátásban. 

Az érzelmileg megterhelő életesemények vizsgálatakor pedig a partnerrel és a szülőkkel való 

konfliktusok esetében találtunk szignifikáns eltérést a két csoport között. Az ÚPSZeket használó 

betegek számára ezek az interperszonális konfliktusok érzelmileg megterhelőbbek voltak. Végül, 



 

 
 

a pszichiátriai tünetskálák kapcsán a szomatizáció és az ellenségesség kivételével az ÚPSZeket 

használó betegek minden skála esetében magasabb pontértékeket mutattak. Ezzel összefüggésben 

a GSI érték is magasabbnak bizonyult ebben a csoportban.  

 Következő lépésként, a fenti összehasonlítás során szignifikáns különbséget mutató 

változókat magyarázóváltozóként használva, bináris logisztikus regressziós modell keretein belül 

vizsgáltuk az ÚPSZ használat bejósló tényezőit. Az életkor, a partnerrel és a szülőkkel való 

konfliktusok szignifikáns prediktorai voltak az ÚPSZ használatnak. Ezen változók közül a 

partnerrel való konfliktus mutatta a legmagasabb esélyhányadost (OR=12,79). Azok a betegek 

tehát, akik partnerükkel konfliktust éltek át, és ez az esemény érzelmileg megterhelő volt számukra, 

közel 13-szoros esélyt mutattak az ÚPSZek kipróbálására. Ezen eredményünk kihangsúlyozza az 

addiktológiai ellátás részeként biztosított pár-és családterápia jelentőségét. Az ellátás biztosítása 

nem csupán az egyén, de akár a teljes család számára, igazoltan megnöveli a kezelés hatékonyságát 

(Center for Substance Abuse Treatment, 2004). Az életkor tekintetében azt találtuk, hogy a 

fiatalabb kor rizikófaktornak tekinthető az ÚPSZ használat kapcsán.  

 Mivel a vizsgálat keresztmetszeti elrendezést követett, értelemszerűen nem tudtunk ok-

okozati összefüggéseket feltárni az ÚPSZ használat, a megterhelő életesemények, valamint a 

pszichiátriai tünetek között. Korábbi kutatási eredményekre (pl. Franken és mtsai., 2001) 

támaszkodva mindazonáltal feltételeztük, hogy az ÚPSZ használat és a fentiekben ismertetett 

interperszonális konfliktusok között megfigyelt szignifikáns kapcsolatot a pszichiátriai tünetek 

súlyossága mediálhatja. Más szavakkal: az interperszonális konfliktusok kapcsán észlelt érzelmek 

intenzitása rizikótényezőként értelmezhető az ÚPSZ használat szempontjából, és fordítva, az 

ÚPSZ használat szintén hatást gyakorolhat ezen életesemények észlelt érzelmi intenzitására. Ennél 

fogva, utolsó lépésként, egy többszörös regressziós útelemzés segítségével felmértük, hogy az 

ÚPSZ használat mint magyarázóváltozó, illetve az életkor mint kovariáns milyen mértékben képes 

bejósolni a partnerrel, valamint a szülőkkel való konfliktusok érzelmi intenzitását, a GSI mediáló 

szerepét is számításba véve. A modellt külön-külön megvizsgáltuk férfiakra és nőkre egyaránt (4. 

Ábra). A férfiak esetében az ÚPSZ használat a partnerrel való konfliktusra adott intenzívebb 

érzelmi reakcióval mutatott összefüggést. A pszichiátriai tünetek súlyossága mint mediator változó 

szignifikáns bejóslója volt a szülőkkel való konfliktusokra adott érzelmi reakciók észlelt 

intenzitásának. Az életkor szintén szignifikáns prediktora volt a partnerrel való konfliktusokhoz 

köthető érzelmi reakciók észlelt intenzitásának, valamint szignifikáns együttjárást mutatott az 

ÚPSZ használattal. A nők esetében az ÚPSZ használat a szülőkkel való konfliktusokra adott 

érzelmi reakciók észlelt intenzitását jósolta be, valamint a pszichiátriai tünetek súlyosságát. A 

pszichiátriai tünetek súlyossága azonban nem mutatott összefüggést egyik interperszonális 

konfliktussal sem. Az életkor ebben az esetben is szignifikáns és negatív együttjárást mutatott az 

ÚPSZ használattal.  

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Ábra: A pszichiátriai tünetek súlyossága mint mediátor változó az ÚPSZ használat és az 

interperszonális konfliktusokra adott érzelmi reakciók észlelt intenzitása között 

 

Megjegyzések: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.  

Az ÚPSZeket használó betegek megemelkedett pszichiátriai tünetprofilja megerősíti előző 

vizsgálatunk azon feltevését, miszerint a katinon-származékok használata összefüggést mutathat 

egyes súlyos mentális állapotokkal, ezen pszichiátriai zavarok pedig nem magyarázhatók pusztán 

az opiáthasználattal. Az az eredmény továbbá, hogy nem elkülönült, specifikus kórképek – mint a 

szorongásos- és hangulatzavarok, az obszesszív-kompulzív zavar -, hanem sokkal inkább egy 

általános pszichopatológiai állapotbeli súlyosság az, ami meghatározza ezeket az eseteket, kiemeli 

az osztályos pszichiátriai kezelés fontosságát ezen ambulánsan ellátott betegek esetében is.   

 

 

 



 

 
 

5.5. Ötödik vizsgálat 

5.5.1. Célkitűzések 

A vizsgálat célja, hogy felmérje a GHB-val elkövetett szexuális és vagyonelleni 

bűncselekmények gyakoriságát, valamint, hogy összehasonlítja a szándékos és a nem szándékos 

GHB használati eseteket. A vizsgálat során célul tűztük ki azt is, hogy megvizsgáljuk az elkülönült 

GHB használati, illetve a többszörös szerhasználati esetek közötti neurokognitív diszfunkciók terén 

mutatkozó különbségeket.  

5.5.2. Eredmények és diszkusszió 

 A GHB népszerűségében megfigyelt és korábbi kutatások (pl. EMCDDA, 2014) által leírt 

ingadozást jelen vizsgálat eredményei is jelzik, noha nem reprezentatív mintán végeztünk 

elemzéseket. A legtöbb GHB-intoxikációs eset (az összes eset 29,9%-a) 2011-ben került rögzítésre, 

ezt követően pedig jelentős csökkenés következett a GHB népszerűségét illetően. 2013-ban már 

csak 40 intoxikációs eset (az összes eset 9,8%-a) került regisztrálásra. Egyes kutatók a GHB 

növekvő népszerűségét jelezték 2014-ben (pl. Brennan és Van Hout, 2014), ami arra utalhat, hogy 

esetleg visszatér a szerrel kapcsolatos intenzív érdeklődés. Más szerzők kiemelik, hogy a GHB 

betiltását követően a használók a GHB prekurzorát és egyben legális alternatíváját, a GBL-t 

kezdték el fogyasztani (van Amsterdam és mtsai., 2014).   

 Eredményeink alapján a GHB használat, akár önmagában, akár egyéb szerrel együtt 

fogyasztva, az esetek többségében enyhe mérgezéssel végződik. A súlyos mérgezések 

gyakoriságában nem találtunk eltérést azok között az esetek között, ahol csak GHB, illetve ahol 

egyéb szer is kimutatható volt. Nemi különbség adódott viszont a súlyos mérgezések arányát 

tekintve (χ²=8.85, p<0.05). Tekintve, hogy a férfiak esetében a közepes és súlyos mérgezések 

egyaránt nagyobb gyakorisággal jelentkeztek, a nők esetében mégis magasabb arányban fordultak 

elő eszméletvesztések és emlékezetkiesések, arra következtethetünk, hogy a férfiak inkább képesek 

arra, hogy súlyosabb mérgezéses állapotok mellett is eszméletüknél maradjanak.   

Összehasonlítottuk a GHB-val elkövetett szexuális-és vagyonelleni bűncselekmények 

gyakoriságát a szándékos (111 eset) és nem szándékos (46 eset) GHB fogyasztási esetek tükrében. 

A szexuális (Fisher-féle egzakt próba, p=0,024) és a vagyonelleni bűncselekmények (Fisher-féle 

egzakt próba, p=0,0001) esetében is szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk a két csoport között. 

Ezen bűncselekmények elszenvedése ugyanis kizárólag a nem szándékos GHB fogyasztási esetek 

kapcsán voltak megfigyelhető. A nők között a nem szándékos GHB fogyasztás magasabb arányban 

volt jellemző, mint a férfiak esetében  (χ²=33.66, p<0.001). 

GHB-val elkövetett szexuális támadás 11 esetben (2,8%) történt, míg vagyonelleni 

bűncselekmény 38 esetben (9,6%). A szexuális támadások aránya hasonló volt ahhoz az 1 és 5% 

között mozgó arányhoz, amit a korábbi kutatási eredmények jeleztek (ElSohly és Salamone, 1999; 

Varela és mtsai., 2004; Du Mont és mtsai., 2010). A 11 szexuális támadás kapcsán (11 különböző 

beteg szenvedte el) megállapítottuk, hogy 9 beteg nő volt, a legfiatalabb beteg egy 17 éves lány, 

míg a legidősebb beteg egy 53 éves féfi volt (az átlagéletkor a 11 esetet tekintve 28,9 év volt, 

SD=12,21). A GHB mindazonáltal csak 2 beteg (18,2%) szervezetében volt kimutatható, míg 

további 2 beteg (18,2%) esetében csak etanolt mutattak ki. 6 beteg (54,5%) szenvedett el 

eszméletvesztést, 3 beteg (27,3%) pedig emlékezetkiesést. A nem szándékos GHB fogyasztási 

esetek 6,5%-ában történt szexuális visszaélés.  



 

 
 

Azon eredményünk, miszerint a droggal elkövetett szexuális támadások áldozatai között 

férfi beteg is volt, egyáltalán nem tekinthető szokatlan adatnak, lévén, hogy mind a gyermekkori, 

mind a felnőttkori szexuális abúzusok áldozatai között gyakran találni férfiakat. Igaz, a 

szakirodalom továbbra is a női nemet tekinti rizikótényezőnek a szexuális viktimizáció 

tekintetében (pl. Xu et al., 2013). Eredményeink validitását befolyásolhatja az a tény, hogy számos 

szexuális bűncselekmény esetén megnő az aluljelentés kockázata. A stigmatizációtól való félelem, 

a szégyen és megalázottság érzése, az attól való félelem, hogy a személyt homoszexuálisnak ítélik 

meg, az izoláció, a szelffel kapcsolatos negatív sémák és a traumatikus esemény tagadása egyfelől 

gyakran megfigyelt következményei a szexuális viktimizációnak, másfelől mind hozzájárulhatnak 

a bűncselekmények aluljelentéséhez, férfiak és nők esetében egyaránt (Lisak, 1994; Sable et al., 

2006). 

Azon 38 eset közül (38 különböző beteg), ahol vagyonelleni bűncselekmény történt, az 

áldozatok többsége (26 beteg, vagyis 68,4%) férfi volt, a legfiatalabb beteg egy 14 éves fiú, a 

legidősebb pedig egy 75 éves nő volt (az átlagéletkor a 38 esetet tekintve 31,5 év volt, SD=14,18). 

25 esetben (80,6%) történt enyhe, 2 esetben (6,5%) közepes súlyosságú mérgezés. Egyik beteg sem 

részesült intubációban, a legalacsonyabb Glasgow Kóma Skála érték 9 volt (2 beteg, vagyis 5,4% 

esetében). 15 esetben (39,5%) eszméletvesztés, 19 esetben (50%) pedig emlékezetkiesés volt 

megfigyelhető. A GHB 9 esetben (23,7%) volt kimutatható, ebből 6 esetben (15,8%) csak GHB 

volt azonosítható a betegek szervezetében. 5 esetben (13,2%) egyéb pszichoaktív szer volt 

kimutatható, ebből 2 esetben (40%) pusztán etanol, további 2 esetben (40%) etanol és egyéb 

pszichoaktív szerek (amfetamin, kokain, THC vagy benzodiazepin) együtt, 1 esetben (20%) pedig 

csak THC.  

A saját és a korábbi kutatások eredményei (Németh és mtsai., 2010) egyaránt azt jelzik, 

hogy a GHB-t egyfelől valóban használják randi-drogként, másfelől viszont a szernek ez a fajta 

felhasználása nem tűnik olyan gyakorinak, mint azt a média sugallta. Sokkal inkább a szándékos 

GHB fogyasztás az, ami összefüggést mutat a drog hatása alatt jelentkező szexuális viselkedéssel, 

a használók ugyanis számos esetben feltételezhetően azért fogyasztanak GHB-t, hogy fokozzák 

szexuális élményeik intenzitását (Laborit, 1972; Palamar és Halkitis, 2006; Barker és mtsai., 2007; 

Lee és Levounis, 2008).  

 

5.6. Hatodik vizsgálat3 

5.6.1. Célkitűzések 

Előző vizsgálatunk eredményei azt jelezték, hogy a GHB randi-drogként való alkalmazása 

kevésbé tekinthető elterjedtnek, mint azt a média sugallta, és sokkal inkább a szándékos GHB 

használat az, ami befolyásolja a használók szexuális viselkedését. A jelen vizsgálatban tehát azt 

tűztük ki célul, hogy fókuszáltan a szándékos GHB fogyasztás szexuális korrelátumaival 

foglalkozzunk, felmérve a szer lehetséges hatásait a használók szexuális élményeire, illetve rizikós 

szexuális magatartásukra. Célunk volt továbbá, hogy kvantitatív módszerekkel ellenőrizzük a 

jobbára kvalitatív és megfigyeléses módszereken alapuló kutatásoknak a GHB szexuális hatásaival 

                                                             
3 Ez a fejezet egy már elfogadott, jelenleg megjelenés alatt álló tanulmány alapján született, melynek címe: ’Enhancing 

sexual desire and experience: An investigation on the sexual correlates of gamma-hydroxybutyrate (GHB) use’ 

(Kapitány-Fövény és mtsai., megjelenés alatt-b) 



 

 
 

kapcsolatos eredményeit, illetve, hogy felmérjük az első és a folytatódó GHB használat 

körülményeit. A vizsgálat során végül megvizsgáltuk a GHB szexuális hatásaiban és 

korrelátumaiban megjelenő esetleges nemi különbségeket is.  

5.6.2. Eredmények és diszkusszió 

 Amint azt a mefedron esetében is láttuk (Harmadik vizsgálat), a GHB-val való első 

találkozás és a folytatódó használat egyaránt a kortársak (és főként a barátok, ismerősök) 

szerhasználatának keretei között zajlik. A többség első alkalommal ingyen kapta a GHB-t, 

többnyire egy közeli baráttól. Az első és a folytatódó használat jellemző színterei a diszkók, partik 

és házibulik voltak. A jelenlegi használat esetében az ismeretlen személyek, valamint az internet 

szerepe, mint lehetséges beszerzési források, jelentősebbnek tűnt, mint az első használat esetén. A 

minta többsége a GHB-t általában folyékony halmazállapotban fogyasztja. Az első használat 

átlagéletkora 22,1 év volt (SD=4,9).    

 42 használó (70%) fogyasztott GHB-t az elmúlt évben, felük az elmúlt hónapban is használt 

GHB-t legalább egy alkalommal. Az elmúlt havi egyéb szerhasználatot illetően 33 személy (55%) 

legalább egyszer használt kannabiszt, 16 fő (27,1%) MDMA-t, 14 fő (23,7%) kokain, 2 személy 

(3,5%) heroint vagy egyéb opiátot, 2 fő (3,5%) LSD-t vagy varázsgombát, 1 fő (1,8%) pedig 

valamilyen inhaláns szert. A minta jelentős többsége (96,7%) legalább egyszer fogyasztott alkoholt 

az elmúlt hónapban.   

 A GHB tíz leggyakoribb szubjektív és szomatikus hatása a következő volt: kellemes 

hangulat, eufória, gondtalanság, nyugalom, másokhoz való közelség érzése, részegség érzése, 

kábultság, fokozott szexuális izgalom, kiélesedett percepció és hiperaktivitás. A férfiak nagyobb 

gyakorisággal tapasztaltak eufóriát és hiperaktivitást, mint a nők. A tíz legjellemzőbb tünet között 

tehát stimuláns és depresszáns hatásokat is találtunk. Ez az eredmény könnyen megmagyarázható, 

ha figyelembe vesszük a GHB dózisfüggő jellemzőit, lévén, hogy a szer alacsony dózis bevitele 

esetén a GHB-specifikus receptorokon keresztül fejti ki a hatását, a preszinaptikus dopamin 

kibocsátás gátlásával stimuláns tüneteket idézve elő (Feigenbaum és Howard, 1996), míg 

magasabb dózisok esetében a GABAB receptort aktiválva megnöveli a dopaminszintet, és ezáltal 

depresszáns hatásokat idéz elő (pl. Xie and Smart, 1992). A GHB továbbá elsősorban a férfiak 

esetében bizonyul hatékony stimuláns-helyettesítőnek, tekintve, hogy ők nagyobb arányban 

számolnak be a GHB fogyasztás eredményeként jelentkező hiperaktivitásról.  

 A GHB specifikus szexuális hatásait szintén megvizsgáltuk (1. Táblázat). Minden negyedik 

válaszadó (25,4%) beszámolt arról, hogy a GHB használat alatt intenzívebb vonzódást érez aktuális 

szexuális partnere iránt. 84,5% arról nyilatkozott, hogy minden esetben kielégítő szexuális 

élményük volt, amikor GHB-t használtak. A szexuális gátlástalanság (28,8%), az érintésre adott 

fokozott érzékenység (13,8%) és az intenzívebb orgazmus (12,3%) szintén viszonylag gyakran 

megtapasztalt hatásai voltak a GHB-nak. A nemi különbségeket tekintve a férfiak gyakrabban éltek 

át intenzívebb orgazmust. Az átlagosan használt napi dózis (mg/nap) szignifikáns pozitív 

együttjárást mutatott az összes vizsgált szexuális hatással, ami arra utal, hogy azok a GHB 

használók, akik sosem tapasztalták meg a szer szexuális életre gyakorolt hatásait, általában 

alacsonyabb dózisokban fogyasztották a GHB-t. Ennél fogva a GHB szexuális hatásai megerősítő 

jelleggel bírhatnak a későbbi, ismétlődő GHB fogyasztás szempontjából.   

   
 

 

 



 

 
 

1. Táblázat: A GHB specifikus szexuális hatásai  

 Soha 

N (%) 
Néha 

N (%) 
Az esetek 

felében 

N (%) 

Az esetek 

több-

ségében 

N (%) 

Majdnem 

mindig/ 

mindig 

N (%) 

Spearman-féle 

korelációs együttható 

a szexuális hatások és 

az átlagosan használt 

napi dózis között 

(mg/nap) 

A szexuális 

partner iránt 

érzett 

intenzívebb 

vonzódás  

14 

(23.7) 
12 (20.3) 5 (8.5) 13 (22) 15 (25.4) 0.54** 

Szexuális 

gátlástalanság  
18 

(30.5) 
9 (15.3) 7 (11.9) 8 (13.6) 17 (28.8) 0.49* 

Fokozott 

érzékenység az 

érintésekre 

(taktilitás)  

15 

(25.9) 
11 (19) 10 (17.2) 14 (24.1) 8 (13.8) 0.42* 

Intenzívebb 

orgazmus  
27 

(47.4) 
8 (14) 7 (12.3) 8 (14) 7 (12.3) 0.47* 

A szex 

ilyenkor 

unalmasabb/ 

nem olyan 

kielégítő 

49 

(84.5) 
5 (8.6) 3 (5.2) 0 1 (1.7) 0.15 

Nemi különbségek 
 Skálaátlag (SD) Mann 

Whitney 

U teszt 

Hatásméret 

 r  Férfiak 

(N=40) 
Nők 

(N=20) 
A szexuális partner iránt érzett 

intenzívebb vonzódás 
3.2 (1.6) 2.8 (1.5) U= 325.5 r= 0.13 

Szexuális gátlástalanság 3.1 (1.7) 2.6 (1.5) U= 317.5 r= 0.15 
Fokozott érzékenység az érintésekre 

(taktilitás) 
2.9 (1.5) 2.7 (1.2) U= 356.5 r= 0.07 

Intenzívebb orgazmus 2.7 (1.6) 1.6 (0.9) U= 230* r= 0.39 
A szex ilyenkor unalmasabb/ 

nem olyan kielégítő 
1.4 (0.9) 1.1 (0.2) U= 317 r= 0.22 

Megjegyzések: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. A szignifikáns korrelációk vastag betűtípussal szedve. 

 Eredményeink azt is jelezték, hogy több, mint a minta fele (54,2%) élt már szexuális életet 

a GHB hatása alatt, valamint, hogy a minta 18,7%-a ezt a GHB használati esetek felében meg is 

teszi. Míg 39,1% kizárólag és további 19,6% az esetek többségében csak a partnerével él szexuális 

életet a GHB használat idején, a használók egy jelentős hányada vagy barátokkal, vagy idegenekkel 

létesít szexuális kapcsolatot a szer befolyása alatt. A válaszadók közel fele (44,8%) alakított már 

ki szexuális kapcsolatot barátjáva vagy ismerősével a GHB használat mellett, míg a mintának több, 

mint harmada (34,5%) idegenekkel tette ugyanezt. A GHB hatása alatti, idegenekkel való szexuális 

együttlét a férfiak esetében gyakoribbnak bizonyult, mint a nők esetében. Azon eredményünk, 

miszerint a GHB legjellemzőbb szexuális hatásai között a szexuális gátlástalanság is szerepel, 

szintén megfontolandó, ha a GHB rizikós szexuális viselkedésre gyakorolt hatásairól 



 

 
 

gondolkodunk. Ehhez köthetően, a GHB használat és az olyan szexuális úton (is) terjedő 

fertőzések, mint a szifilisz és a HIV között korábbi kutatások szignifikáns kapcsolatot találtak 

(Bellis et al., 2002). 

 A GHB használat leggyakrabban említett oka a módosult tudatállapot megtapasztalása volt 

(25,9% mindig vagy majdnem mindig ezért használ GHB-t), ezt követte az az ok, hogy a használat 

idején minden más megszűnik létezni (17,2%), illetve, hogy így könnyebben kizárhatóak a 

mindennapi problémák (15,5%). A vizsgált okok és a GHB használat elmúlt havi gyakorisága, 

valamint az átlagosan használt napi dózis közötti korrelációk esetében a módosult tudatállapot 

megtapasztalásának oka mutatta a legmagasabb együttjárást az átlagos napi dózissal (r=0.73, 

p<0.001). Noha a ‘szexuális élmény fokozása’ nem szerepelt a leggyakrabban említett okok között 

(mindössze 3,4% említette ezt az okot mint a használat elsődleges célját, ami majdnem mindig 

vagy mindig jellemzi őket), a szexuális vágyfokozás igénye mutatta a legmagasabb együttjárást az 

elmúlt havi GHB használat gyakoriságával (r=0.41, p<0.01). Szignifikáns nemi különbséget 

szintén csak ezen ok mentén találtunk. A férfiak ugyanis gyakrabban említették ezt az okot, mint a 

nők (U=255.5, p<0.05).  

 

6. DISZKUSSZIÓ 

6.1. Feltáró jellegű eredmények 

Webes rákeresések aránya 

 Azon eredményünk, miszerint a mefedronnal kapcsolatos webes érdeklődés lényegében 

független a szerről közétett információk tartalmától, és inkább azzal mutat összefüggést, hogy 

milyen gyakorisággal kerül megemlítésre a mefedron a világhálón, fontos implikációkat 

tartalmazhat a prevenciós programok tervezése kapcsán. Utalhat ugyanis arra, hogy a) az 

elrettentés, illetve b) a puszta információközlés mint prevenciós stratégiák kétélű fegyverként a 

célpopuláció (jellemzően a serdülők) ellenállásán túl akár érdeklődését is felkelheti az adott szer 

iránt.  A korábbi kutatási eredmények szintén a prevenciós programokban gyakran alkalmazott 

elrettentő információközlés hátrányait és hatékonyságának hiányát emelik ki (pl. Rácz, 2000).  

 Bemutattuk, hogy a mefedron legális/illegális státusza miként jósolhatja be a szer iránt 

mutatott webes érdeklődés alakulását. Ledberg (2015) hasonló eredményekről számol be, amikor 

leírja, hogy az ÚPSZekkel kapcsolatban az internetes fórumokon megfigyelt aktivitás 

szignifikánsan csökkent az adott szerek betiltásának idején. A mefedroron kívüli egyéb ÚPSZek 

betiltásának hatását jövőbeli célként érdemes lenne a Google Trends segítségével is megvizsgálni, 

hogy megállapíthassuk, milyen mértékben használható ez a szolgáltatás az addiktológiai 

kutatásokban. A Google Trends egy lehetséges funkciója az idő-függő változások lekövetése lehet 

a webes rákeresések arányát illetően, mégpedig specifikus eseményekhez kötve azokat (az 

elektroenkefalográfiában mért eseményfüggő potenciálok analógiájára).   

Mefedron: egyéb szerek helyettesítése 

 Vizsgálati eredményeink a mefedron hatékony szubsztitúciós potenciálját jelezték 

(Második, Harmadik és Negyedik vizsgálat). Pszichofarmakológiai hatásai alapján a mefedron 

hatékonyan képes helyettesíteni az MDMA-t és egyéb entaktogén stimulánsokat. 

Intravénás/injekciós használata esetében pedig azon szerek helyét veheti (illetve vehette) át, amiket 

gyakorta szintén injekciós formában fogyasztanak a használók, ilyen szernek tekinthetjük az 



 

 
 

amfetamin-származékokat, a kokaint vagy az opiátokat. A mefedronhasználatot továbbá 

maladaptív megküzdési stratégiaként is értelmezhetjük főként azoknál a használóknál, akik 

intenzívebb szubjektív és szomatikus hatásokat élnek át (és így a Második vizsgálatban bemutatott 

második látens osztály tagjai), és a mefedront sok esetben a stresszel való megküzdés eszközeként 

fogyasztják. Ezek a használók a mefedront addiktívabb szernek is tekintették. A mefedronhoz 

hasonló pszichostimulánsok esetében a szerhatások észlelt intenzitásában jelentkező egyéni 

különbségeket a jobb oldali amygdala és hippokampusz területén megfigyelt csökkent agyi 

véráramlás következményeként értelmezik (Carhart-Harris és mtsai., 2014), ami arra utal, hogy e 

különbségek nem pusztán pszichológiai, szubjektív jellegűek, hanem specifikus neurobiológiai 

történésekkel is magyarázhatóak.  

  A mefedron és egyéb katinon-származékok injekciós használata vizsgálataink eredményei 

alapján továbbra is létező problémának tekinthető, ami olyan rizikótényezőkkel mutat 

összefüggést, mint a magasabb napi átlagdózis, a gyakoribb elmúlt havi használat, az egyéb szerek 

használata a mefedron kellemetlen hatásainak enyhítésére, az opiáthasználat, valamint a súlyosabb 

pszichiátriai tünetek megjelenése.  

GHB és szexualitás 

 A szándékos és nem szándékos GHB fogyasztás esetében is találtunk nemi különbségeket. 

A korábbi vizsgálati eredményekkel (pl. Kim és mtsai., 2007) párhuzamban, a férfi nem 

rizikótényezőnek bizonyult a GHB szexuális hatásaival való kísérletezés, illetve a rizikósnak 

tekinthető szexuális viselkedések szempontjából. A stimulánsok hatékony helyettesítését tekintve, 

a GHB továbbá elsősorban a férfiak esetében töltött be ilyen funkciót, lévén, hogy a GHB 

legjellemzőbb pszichofarmakológiai hatásai között a férfiaknál gyakrabban jelent meg a 

hiperaktivitás tünete. A GHB intenzívebb orgazmust kiváltó tulajdonsága szintén a férfiaknál 

bizonyult meghatározóbbnak. A GHB-val elkövetett bűncselekmények tekintetében nem csupán a 

női, de a férfi nem is rizikótényezőnek bizonyult, ami azt jezi, hogy az ilyen jellegű visszaélések 

és támadások esetén a nemi különbségek szerepe sokszor túl van becsülve, főként az ezzel 

foglalkozó média jelentésekben.  

Eredményeink alapján elmondható, hogy a rekreációs GHB használat egy lehetséges 

funkciója valóban megragadható a szexuális viselkedésre gyakorolt hatásaiban. A szándékos GHB 

használat ugyanis relevánsabbnak látszik a GHB randi-drogként való alkalmazásánál, igaz, más 

szerzők eredményeivel (pl. Goullé és mtsai., 2003) összhangban a mi vizsgálatunk (Ötödik 

vizsgálat) is alátámasztotta, hogy a GHB-t esetenként valóban használják szexuális visszaélések 

elkövetéséhez. Ehhez köthetően az újabb keletű kutatások már olyan módszerek kidolgozásán és 

teszelésén dolgoznak, amik elősegíthetik az italba csempészett GHB felismerését. Ezen vizsgálatok 

többsége a folyadék színének megváltoztatásán alapuló reagens tesztek alkalmazhatóságát valós 

körülmények között – értsd: szórakozóhelyek helyszínén –  ellenőrizte (Quest és Horsley, 2007; 

Zhai és mtsai., 2014).  

 

 

 

 



 

 
 

6.2. Etiológiai modellek adaptabilitása 

ÚPSZ használat és öngyógyítás 

Eredmények, amik alátámasztják a szelf-medikációs hipotézist: 

 A multinomiális regressziós elemzések (Harmadik vizsgálat) azt jelezték, hogy a 

pszichiátriai tünetek 2,95-ös esélyhányados mellett jósolták be a heti vagy napi szintű 

mefedronhasználatot, összehasonlítva az alkalmi fogyasztással. Az injekciós mefedronhasználók 

esetében súlyosabb pszichiátriai tüneteket találtunk, ezek a használók továbbá rendszeresebben 

fogyasztották a mefedront. Az opiátfüggő betegek esetében (Negyedik vizsgálat) az ÚPSZ – és 

azon belül is elsősorban a szintetikus katinon – használók megemelkedett pszichiátriai 

tünetprofillal voltak jellemezhetőek. A negatív életesemények, mint az interperszonális 

konfliktusok, megtapasztalása szintén bejósolta az ÚPSZ használatot. Ahogy azt az 

útmodellünkben láttuk (Negyedik vizsgálat), a pszichiátriai tünetek általános súlyossága 

mediátorként is értelmezhető az ÚPSZ használat és az interperszonális konfliktusokra adott érzelmi 

reakciók észlelt intenzitása között.   

Eredmények, amik ellentmondanak a szelf-medikációs hipotézisnek: 

 Az opiátfüggő betegek mintáján azt találtuk, hogy a pszichiátriai tünetek súlyossága 

ugyanakkor nem szerepelt az ÚPSZ használat szignifikáns magyarázóváltozói között (Negyedik 

vizsgálat). Az ÚPSZ használat legjellemzőbb okai között továbbá elsősorban praktikus vagy 

anyagi/gazdasági megfontoltságból eredő okokat – mint a hozzáférhetőség vagy más szerek 

helyettesítése -, illetve pszichoszociális okokat – mint a barátok, ismerősök hatása – és nem 

pszichofarmakológiai preferenciákat azonosítottunk. Ehhez hasonlóan, a rekreációs GHB 

használat okait vizsgálva azt találtuk, hogy a feszültség és stressz levezetése mint lehetséges ok az 

egyik legritkábban említett GHB használati motivációnak bizonyult. Ugyanez az ok – ami 

értelmezhető lehetne egyfajta öngyógyítási kísérletként is – a GHB használat gyakoriságával sem 

mutatott szignifikáns kapcsolatot.    

 A fenti eredmények tükrében úgy gondolom, hogy a Khantzian-féle hipotizés továbbra is a 

szerhasználat egyik legrelevánsabb etiológiai modelljének tekinthető, ennek ellenére az ÚPSZ 

használat magyarázatában mégsem teljességgel alkalmazható.  

ÚPSZ használat és negatív életesemények 

 A traumatikus életesemények – vagyis a DMS-5 (American Psychiatric Association, 2013) 

definíciója szerinti valós vagy fenyegető halálesetnek, súlyos sérülésnek vagy szexuális erőszaknak 

való kitettség -, mint a gyermek elvesztése, a partner vagy egy hozzátartozó halála, a közvetlen 

környezetben bekövetkező öngyilkosság, váltották ki a legintenzívebb érzelmi reakciókat a 

szerhasználó betegekből, összehasonlítva a stresszteli, de nem traumatikus szituációkkal, mint a 

válás, szakítás, nyugdíjaztatás vagy munkanélkülivé válás.  

 A nem jelentős hatást gyakorolt a negatív életeseményekre adott érzelmi reakciók észlelt 

intenzitására. A női szerhasználók ugyanis szignifikánsan intenzívebbnek észlelték az olyan 

életeseményekre adott érzelmi reakcióikat, mint az interperszonális konfliktusok, a terhességgel és 

a gyermek nevelésével kapcsolatos események, a betegségek és a bűncselekménnyel kapcsolatos 

tapasztalatok. Ezen eredményünk újfent összhangban van korábbi kutatások (Breslau és mtsai., 

1997) eredményeivel, miszerint a nők sérülékenyebbek a traumatikus életesemények feldolgozását 



 

 
 

illetően. Az ÚPSZeket használó férfi betegek esetében az interperszonális konfliktusok kapcsán 

mutatott érzelmi reaktivitás mértékét a pszichiátriai tünetek súlyossága jósolta be, míg a női 

betegek esetében ezek a tünetek nem töltöttek be szignifikáns mediáló szerepet. Ez az eredmény 

arra utalhat, hogy a férfiak és nők emocionális érzékenységében megfigyelt neurobiológiai (pl. 

Bianchin és Angrilli, 2012) és pszichoszociális (pl, Bramston és mtsai., 2000) különbségek 

csökkenni látszanak a pszichiátriai tünetek megjelenésével. Az életkor és az emocionális reaktivitás 

közötti kapcsolat szintén csak a férfiak esetében volt jelentős. Ennél fogva feltételezhetjük, hogy 

az életkor előrehaladtával az emocionális érzékenység terén jelentkező nemi különbségek tovább 

csökkenhetnek. A fentiekben ismertetett nemi különbségek elsősorban a személyre szabott 

intervenciók tekintetében tartalmazhatnak lényeges implikációkat.  

Az ÚPSZ használat társas környezete 

 Az első ÚPSZ használatot illetően a barátok szerepe tűnik a legjelentősebbnek. A használók 

ugyanis leggyakrabban ismerőseikkel együtt próbálják ki először az ÚPSZeket, illetve tőlük is 

szerzik be azokat, általában ingyen. A társas környezet szerepe a folytatódó ÚPSZ használat 

kapcsán is releváns marad. A kortársak ÚPSZ használatra gyakorolt hatását más szerzők is 

kiemelik (pl. Lea és mtsai., 2011). Az általunk vizsgált rekreációs ÚPSZ használók – az opiátfüggő 

betegek nem tartoznak ide – jellemzően a húszas éveikben jártak. A barátok, ismerősök szerepe a 

szerhasználat kezdetében és folytatásában a serdülőkorban, illetve a kora felnőttkorban a 

legmarkánsabb (pl. Nation és Heflinger, 2006), eredményeink tehát beilleszthetőek az ide 

vonatkozó szakirodalom korábbi eredményei közé. Az első ÚPSZ használat átlagéletkora 22 év 

körül volt. Ezen eredmény kapcsán fontosnak tartom kiemelni azon prevenciós programok 

szükségességét, amik nem – vagy nem pusztán – serdülőket céloznak meg, hanem fiatal felnőtteket 

is.      

 A mefedron és GHB használók között csekély különbséget találtunk az egyes 

pszichoszociális és társas környezetbeli tényezők tekintetében. A mefedron esetében az internet 

mint beszerzési forrás némileg relevánsabbnak tűnt, mint a GHB esetében. Dargan és munkatársai 

(2010), illetve Matthews és Bruno (2010) eredményeivel összevetve elmondható, hogy a külföldi 

trendekhez képest a hazai mefedronhasználók kevésbé hasznosították beszerzésre az internetet. Az 

ÚPSZ használat tipikus színtereit illetően a GHB használók nagyobb gyakorisággal említették a 

házibulikat. A prevenció szempontjából a házibulik nehezen monitorozható helyszínei a 

szerhasználatnak, ezeken a rekreációs eseményeken ugyanis gyakorlatilag lehetetlen hatékony 

programokat lebonyolítani. A házibulik továbbá hozzásegítik az ÚPSZ használókat ahhoz, hogy 

továbbra is egy rejtett populáció tagjai maradhassanak.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 Annak érdekében, hogy a disszertációmban felvázolt eredményeket összesítve is 

bemutathassam, végül egy modellt ismertetek, amiben a három pszichológiai etiológiai modell 

mellett az első és a folytatódó ÚPSZ használat kapcsán kapott eredményeinket integráltan 

szemléltetem (5. Ábra).    

5. Ábra: A megvizsgált elméleti feltevések kapcsolata az empirikus vizsgálatok során kapott 

eredményekkel 

 

 A pszichoszociális faktorok (azon belül is elsősorban a kortársak befolyása a használat 

jellemzőire és az ÚPSZek beszerzésére), valamint a rekreációs szcéna mint a kipróbálás és 

használat jellemző helyszíne az első és a folytatódó ÚPSZ használat szempontjából egyaránt 

relevánsnak mutatkoztak. A pszichiátriai tünetek, beleértve a tünetek általános súlyosságát is, az 

első és a folytatódó ÚPSZ használattal is két-irányú összefüggést mutatott. Ezt a kapcsolatot mint 

a szelf-medikációs hipotézist alátámasztó eredményt értelmeztem, noha vizsgálataink elrendezése 

nem tette lehetővé az ok-okozati összefüggések feltárását. Ennek következtében kutatásaink során 

vica versa azt is feltételeztük, hogy az ÚPSZ használat éppúgy hozzájárulhat a pszichiátriai 

tünetprofil megemelkedéséhez. A vizsgált negatív életesemények kapcsán hasonlóképpen azt 

tételeztük fel, hogy az ezen megterhelő szituációkra adott érzelmi reaktivitás egyfelől bejósolhatja 

az ÚPSZ használatot (itt nem tettünk különbséget az első és a folytatódó szerhasználat között), 



 

 
 

másfelől az ÚPSZ használat is az interperszonális konfliktusokra adott intenzívebb érzelmi 

reakciók szignifikáns prediktora lehet. Az ÚPSZ használat és a negatív életeseményekre adott 

emocionális reaktivitás kapcsolatát továbbá a pszichiátriai tünetek súlyossága mediálta a férfi 

opiátfüggő betegek almintáján.  

 Az ÚPSZek disszertációmban bemutatott funkcionalitását mind a kezdeti, mind a 

folytatólagos ÚPSZ használat szempontjából relevánsnak gondolom. A mefedron és egyéb 

szintetikus katinon-származékok azon jellemzője, hogy hatékonyan képesek helyettesíteni 

korábban betiltott szereket, A GHB-nak pedig a szexuális életre gyakorolt hatásai fejthetnek ki 

lényeges befolyást az ÚPSZ használat fennmaradására.  
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