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ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები 

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების უმრავლესობა შეიძლება 
დახასიათდეს, როგორც სინთეზური კანაბინოიდები, ამფეტამინის ტიპის 
სტიმულატორები, ოპიოიდის მაგვარი ნივთიერებები ან ჰალუცინოგენები. 
ამ სინთეზური და ბუნებრივად წარმოებული ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 
ფლობა ხშირ შემთხვევაში ლეგალურია. მათი შეძენა მარტივია სხვადასხვა 
სპეციალიზებულ მაღაზიაში ან ინტერნეტით. ამ საშუალებათა მოხმარება 
ფართოდ არის გავრცელებული, ვინაიდან ადამიანის ორგანიზმზე მათი 
მოქმედების მექანიზმი და ეფექტი უკანონო ნარკოტიკებისას ემსგავსება.  
სამწუხაროდ, ამ ნივთიერებების უმეტესობას აქვს სერიოზული გვერდითი 
მოვლენების გამოწვევის უნარი. 

დღეისათვის აუცილებელია სამედიცინო მუშაკების ცოდნის ამაღლება 
აღნიშნული ახალი ფსიქოაქტიური პრეპარატების ეფექტების შესახებ. ექიმები 
უნდა ფლობდნენ ინფორმაციას ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 
შესახებ იმისათვის, რომ კლინიკურ პრაქტიკაში ამოიცნონ და მართონ ამ 
ნივთიერებებით გამოწვეული ინტოქსიკაცია და მასთან დაკავშირებული 
ესა თუ ის სინდრომი; ასევე, რათა პაციენტებს გაუზიარონ საკუთარი ცოდნა 
პოტენციური საფრთხეების შესახებ და ამგვარად მოახდინონ პრევენციული 
ზემოქმედება. 

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია მარიხუანას მცენარეული ალტერნატივებისა 
(Herbal Marijuana Alternatives) და სინთეზური კათინონების (აბაზანის 
მარილი) ფარმაკოლოგიისა და კლინიკური ეფექტების აღწერა. უნდა 
აღინიშნოს, რომ აღნიშნული ნივთიერებების მოხმარება შედარებით ახალი 
ფენომენია და მათზე ინფორმაცია და სანდო მონაცემები ძალზედ მწირია.

მარიხუანას მცენარეული ალტერნატივები 
(Herbal Marijuana Alternatives (HMA)) -სპაისები, ბიო

თავდაპირველად, მომხარებლებს მიაჩნდათ, რომ მცენარეული მოსაწევი 
ნაერთები წარმოადგენს კანაფის/მარიხუანას ლეგალურ ალტერნატივას, 
უზრუნველყოფს ე.წ. „ბუნებრივ კაიფს“ და არის უსაფრთხო. „სპაისი“ - 
არის კონკრეტული ბრენდის სახელწოდება, რომელმაც თავდაპირველად 
ინგლისში მიიღო სავაჭრო მარკის სტატუსი, როგორც სურნელოვანმა ფისმა 
და ასევე, როგორც მცენარეულმა მოსაწევმა პროდუქტმა. საქართველოში ეს 
შენაერთები “ბიოს” სახელწოდებით არის ცნობილი.



შემადგენლობა

“სპაისების” ყუთის ეტიკეტზე ჩამოთვლილი ინგრედიენტების უმეტესობა, 
მათ შემადგენლობაში არ არის. ამჟამად გავრცელებულია ვარაუდი, რომ 
მომხმარებელთა მიერ აღწერილი ბიოლოგიური და ფსიქოლოგიური 
ეფექტები გამოწვეულია დამატებული სინთეზური კანაბინოიდებით, რომლე-
ბიც არ არის მითითებული ეტიკეტზე. ეს შეიძლება იყოს მიზანმიმართული 
მარკეტინგული სტრატეგია იმისათვის, რომ წარმოადგინონ ეს პროდუქტი, 
როგორც ბუნებრივი. 

მარიხუანას მცენარეული ალტერნატივების (HMAs) ფარმაკოლოგიური 
ეფექტი შესაძლოა, განპირობებულია მათი მცენარეული ინგრედიენტების და 
მიზანმიმართულად დამატებული სინთეზური კანაბინოიდების ზეგავლენით. 

არსებობს მწირი ეთნობოტანიკური და ფარმაკოლოგიური მტკიცებულება 
მცენარეების ისტორიულად „დადასტურებული ფსიქოტროპული ეფექტის“ 
შესახებ  და გაუგებარია, თუ რატომ იქნა შემდეგი მცენარეები შერჩეული HMA-ში 
დასამატებლად: Canavalia Maritima, Canavalia rosea , ცისფერი ლოტოსი, მინდვრის 
ვარდი / ასკილი (Rosa canina), ლომის ყური / კუდი (Leonurus villosus), ველური 
(ინდიელების) კანაფი, სატილია, „ინდიელი მეომარი“ (Pedicularis densiflora), ჯუჯა 
მუზარადა, Maconha brava, ცისფერი / წმინდა ლოტოსი, ვარდისფერი ლოტოსი, 
წყლის თეთრი და ცისფერი დუმფარა, სამკურნალო ტუხტი, წითელი სამყურა, 
ვარდი, ციმბირული შავბალახა, ვანილი და თაფლი. თითქმის არ არსებობს 
ისეთი სამედიცინო ლიტერატურა, რომელიც მიაწვდის ექიმებს მონაცემებს ამ 
მცენარეების ეფექტისა თუ ტოქსიკურობის შესახებ. ამ მცენარეებისგან ყველაზე 
ცნობილია Leonotis leonurus, ანუ ველური კანაფი, სამხრეთ აფრიკის მცენარე, 
რომელიც გამოიყენება მარიხუანას მსგავსი ეფექტის გამო. 

როგორც ჩანს ეს მცენარეები შერჩეული იქნა, იმის გამო, რომ ზოგიერთი 
მათგანი ტრადიციულად იყო ცნობილი როგორც “მარიხუანას შემცვლელი” 
და, შესაბამისად, მათი გამოყენებისას მომხმარებლები მოელიან მარიხუანას 
მსგავს ეფექტს. მცენარეთა ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით, მინიმუმ 
ორ აღნიშნულ ინგრედიენტს - “ინდიელი მეომარი ‘(Pedicularis densiflora) 
და” ლომის კუდი’ (Leonotis leonurus) შეიძლება ახასიათებდეს გარკვეული 
ფსიქოაქტიური ეფექტი. თუმცა, არ არის საკმარისი ინფორმაცია მათი 
სრული ქიმიური შემადგენლობის შესახებ და, საერთო ჯამში, ცოტა რამ 
არის ცნობილი იმ მცენარეთა ფარმაკოლოგიურ და ტოქსიკოლოგიურ 
თვისებებზე, რომლებსაც, სავარაუდოდ, შეიცავს “სპაისის” პროდუქცია. 
ამდენად, შეუძლებელია დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა იმის თაობაზე, 
თუ რა ზეგავლენას მოახდენს ამ ნაერთების მოხმარება საზოგადოებრივ 
ჯანმრთელობაზე. არსებობს ვარაუდი, რომ ზოგიერთი აღნიშნული ნარევი 
შეიძლება შეიცავდეს მძიმე ლითონის ნარჩენებს, რომლებიც შეიძლება მავნე 
იყოს ჯანმრთელობისათვის. 



როგორც აღვნიშნეთ, ადგილი აქვს სინთეზური კანაბინოიდების 
საშუალებით კანაბისის/მარიხუანას მცენარეული ალტერნატივების 
მიზანმიმართულად ფალსიფიცირებას. 1960 წლიდან ფარმაცევტული 
კომპანიები და მკვლევარები ეძებდნენ კანაბინოიდური რეცეპტორის 
აგონისტებს ტეტრაჰიდროკანაბინოლის (Δ9-THC) ანალგეტიკური და 
ანთების საწინააღმდეგო თვისებებით, რომელსაც არ ექნებოდა ფსიქიკასთან 
დაკავშირებული გვერდითი მოვლენები. ძიების პერიოდში სინთეზური 
კანაბინოიდების განვითარებამ გამოიწვია კანაბინოიდების რეცეპტორების 
(CB1 და CB2) შესახებ ცოდნის გაღრმავება. შესაბამისად, არსებობს ასობით 
სინთეზური კანაბინოიდი, რომელიც შეიძლება დაემატოს HMA-ის მცენარეულ 
კომპონენტებს ან გამოიყენონ ცალკე, როგორც ერთ ინგრედიენტიანი 
ფხვნილი. 

2008 წლის დეკემბერში, ავსტრიის სამთავრობო ორგანოებმა მოახდინეს 
სინთეზური კანაბინოიდის JWH018 გამოყოფა მცენარეული ფისისგან. 2009 წლის 
ბოლოს გამოყოფილი იქნა კიდევ ხუთი სინთეზური კანაბინოიდი 
 CP47,497, HU210, JWH073, JWH250 და JWH398  სხვადასხვა მცენარეული ფისის 
ნიმუშებიდან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  

როგორც აღინიშნა, ადამიანის ორგანიზმში აღმოჩენილია ორი ტიპის 
კანაბინოიდური რეცეპტორი: CB1 და CB2. ორივე ტიპის რეცეპტორი 
აღმოჩენილია ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში, ხოლო CB2 ასევე ფართოდ 
გვხვდება პერიფერიულ ნერვულ სისტემაშიც. CB1 არის რეცეპტორი, 
რომელიც პასუხისმგებელია კანაბინოიდების ფსიქოაქტიურ ეფექტებზე, 
რაც მოიცავს ცნობიერების არევას, ეიფორიას, რელაქსაციას, აღქმის 
დარღვევებს, გაძლიერებულ მგრძნობელობას, კოგნიტურ დარღვევებს 
და გაღიზიანებაზე რეაგირების ინტერვალის გახანგრძლივებას. CB2-ის 
ფიზიოლოგიური როლი ჯერ კიდევ დაუზუსტებელი რჩება. 

ძირითადი ფსიქოაქტიური კანაბინოიდი, რომელიც ბუნებრივ მარიხუანაშია, 
არის დელტა-9-ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. ე.წ. კლასიკური სინთეზური 
კანაბინოიდი - HU-210, წარმოადგენს THC-ის ანალოგს და ეფუძნება მის 
ქიმიურ სტრუქტურას.  დანარჩენი სინთეზური კანაბინოიდები, რომლებიც 
ხშირად გვხვდება სურნელოვანი ფისის ტიპის პროდუქტებში, ქიმიური 
სტრუქტურით განსხვავდება, ისეთი ბუნებრივი კანაბინოიდებისგან, 
როგორიც არის THC, მაგრამ მოქმედებს CB1 რეცეპტორზე და შესაბამისად 
ფსიქოაქტიურია.  

კლინიკური დახასიათებით, THC- CB1 რეცეპტორის ნაწილობრივი 
აგონისტია, მაშინ, როდესაც ყველა სინთეზური კანაბინოიდი, რომელიც 
ხშირად არის შერეული სურნელოვანი ფისის ტიპის პროდუქტებში,CB1 
რეცეპტორის სრული აგონისტია. ეს განსხვავება მნიშვნელოვანია, რადგან 
ნაწილობრივი აგონისტები შეებმებიან რეცეპტორებს, მაგრამ მხოლოდ 



ნაწილობრივად ახდენენ მათ სტიმულირებას და, შესაბამისად, ავლენენ 
„პლატოს ეფექტს“ დოზისა და კლინიკური პასუხის შედარების თვალსაზრისით. 
ამის საპირისპიროდ, სრულ აგონისტებს არ ახასიათებთ მაქსიმალური 
ზღურბლი დოზისა და რეაგირების ურთიერთმოქმედების თვალსაზრისით, 
შესაბამისად, აქვთ ზედოზორებისა და მძიმე ტოქსიკური ეფექტის გამოწვევის 
უფრო მაღალი პოტენციალი. 

შესაძლებელია, რომ, სინთეზური კანაბინოიდების სიძლიერისა და 
სრული აგონისტური მოქმედების მექანიზმის გამო, მათ მომხმარებლებში 
აღინიშნებოდეს მეტი ჩივილები, ვიდრე მარიხუანას მომხმარებლებში. 
სინთეზური კანაბინოიდების ინტოქსიკაციის გამომწვევი ეფექტის 
ხანგრძლივობა ზოგადად აღემატება THC-ის ეფექტის ხანგრძლივობას, 
მაგრამ ეს მოვლენა, როგორც ჩანს, ცვალებადია. მაგალითად, JWH-018-ს 
ახასიათებს მოქმედების უფრო მოკლე პერიოდი, დაახლოებით 1-დან 2 
საათამდე, ხოლო CP-47-ის შემთხვევაში აღინიშნება უფრო გრძელვადიანი 
5 - 6 საათიანი ინტოქსიკაციის გამომწვევი ეფექტი. გარდა ამისა, როგორც 
ჩანს, აღნიშნული სინთეზური კანაბინოიდებისადმი ტოლერანტობა 
შეიძლება განვითარდეს საკმაოდ სწრაფად და, სავარაუდოდ, ეს შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს დამოკიდებულების გამოწვევის შედარებით მაღალ 
პოტენციალთან. 

კლინიკური ეფექტები და ტოქსიკურობა

დღეისათვის მარიხუანას მცენარეული ალტერნატივების მომხმარებელთა 
მიერ აღწერილი კლინიკური ეფექტები დაფიქსირებულია უმთავრესად 
კლინიკური შემთხვევების შესახებ ანგარიშებში. დომინირებს ფსიქიატრიული 
ბუნების მოვლენები: შფოთვა, თვალის კონტაქტის თავიდან აცილება, 
პარანოია, აჟიტირებული მდგომარეობა, მანიები და ფსიქოზი. თუმცა, 
მარიხუანას მცენარეული ალტერნატივების ეფექტის გარჩევა პირველადი 
ფსიქიატრიული დაავადებისაგან შეიძლება ძალიან რთული იყოს. აგრეთვე, 
უცნობია, თუ მომხმარებელთა რა ნაწილს უვითარდება ჩამოთვლილი 
გართულებები.

მარიხუანას მცენარეული ალტერნატივების გამოყენებით გამოწვეული 
ხშირად აღწერილი ფიზიკური გამოვლინებები მოიცავენ ტაქიკარდიას, 
ოფლიანობას, კონიუნქტივალურ სიწითლეს და ქსეროსტომიას.

გამოვლენა

HMA-ში მცენარეული კომპონენტების დიდი რაოდენობა ძალიან ართულებს 
კონკრეტული მცენარეული მასალის გამოვლენას. HMA ნიმუშებში 



იდენტიფიცირებული სინთეზური კანაბინოიდები არ შედიან ჯვარედინ 
რეაქციაში არსებულ Δ9-THC-ს იმუნოლოგიურ ლაბორატორიულ ტესტებთან. 
თუმცა, არსებობს იმის დასტური, რომ სინთეზური კანაბინოიდების აღმოჩენა 
შესაძლებელია გაზის ქრომატოგრაფიის-მას-სპექტროფოტომეტრიული 
(GC-MS) ლაბორატორიული კვლევის გზით. 

ამჟამად არსებობენ დამოუკიდებელი კომპანიები, რომლებიც რეკლამირებას 
უწევენ კომერციულ ტესტს სინთეზური კანაბინოიდების გამოსავლენად 
ადამიანის შარდის ან სისხლის ნიმუშებში, ასევე HMA ნიმუშებში. სისხლის 
ტესტირება ხელმისაწვდომია შემდეგი ნაერთების მეტაბოლიტებზე: AM-
2201 AM-694, JWH-018, JWH-019, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-200, 
JWH-210, JWH-250 , RCS-4 და RCS-8; შარდის ტესტირება ხელმისაწვდომია 
შემდეგი ნაერთების მეტაბოლიტებზე: AM-2201, JWH-018, JWH-019, JWH-
073 და JWH-250. გამოვლენას დაქვემდებარებული საწყისი ნაერთების 
და მეტაბოლიტების არსებობის ხანგრძლივობა შარდში უცნობია, მაგრამ 
დიაპაზონი შეიძლება შეადგენდეს 48-72 საათს.

მართვა

HMA-ის ფარმაკოლოგიურად სპეციფიური ანტიდოტი არ არსებობს. 
დოკუმენტირებულ შემთხვევებში კლინიკური სურათი ხშირად განსხვავდება; 
როგორც ასეთი, ყველა პაციენტი მოითხოვს დაკვირვებას სასიცოცხლო 
მნიშვნელობის ნიშნების, ღებინებისა და ფსიქიატრიული რიგის დარღვევების 
გაქრობამდე. რიგ შემთხვევებში HMA-თან დაკავშირებულია ისეთი 
ეფექტები, რომლებიც საპირისპიროა მარიხუანას ექსპოზიციით გამოწვეული 
ეფექტებისა - აჟიტირება, ტაქიკარდია, ჰიპერტენზია, კრუნჩხვა და ღებინება.

საინტერესოა, რომ არსებობს CB1 სელექტიური, შერჩევითი ანტაგონისტები, 
როგორიცაა SR141716, რომლებსაც ახასიათებთ ადამიანებში მარიხუანას 
ფსიქოტროპული ეფექტის უკუქცევის უნარი. ცხოველებში ასევე დაფიქსირდა 
THC-ს ეფექტის შემცირება ოპიოიდური ანტაგონისტი ნალტრექსონის 
მოქმედების შედეგად. იმის ფონზე თუ გაგრძელდება HMA-ის და სინთეზური 
კანაბინოიდების ავადმოხმარების მატება, არ არის გამორიცხული, რომ 
მოხდება ამ ანტაგონისტების გამოყენება პრაქტიკაში.

რეგულირების პირობების გამკაცრება 

ბევრ ქვეყანაში, სადაც ხელმისაწვდომია “სპაისი” და მასთან დაკავშირებული 
ნივთიერებები, მატულობს შეშფოთებაც. ეროვნული კონტროლის 
სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა ავსტრიაში, გერმანიაში, 
საფრანგეთში, ლუქსემბურგში, პოლონეთში, ლიტვაში, შვედეთში, 



ესტონეთში და ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებში. 2011 წლის 1 მარტს, 
აშშ ნარკოტიკების მოხმარების კონტროლის ადმინისტრაციამ დროებით 
მოათავსა ხუთი სინთეზური კანაბინოიდი (JWH-018, JWH-073, JWH-
200, CP-47, 497 და კანაბიციკლოჰექსანოლი) I დანართში (აკრძალული 
ნივთიერებები). თუმცა, შესაძლოა, რომ ასეთი აკრძალვა, უშედეგო იყოს, 
რადგან არსებობს დაახლოებით 100 სინთეზური კანაბინოიდი, რომელიც 
ჯერ კიდევ არ გამოჩნდა ბაზარზე და ერთი ნივთიერების აკრძალვის 
შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მოხდება მეორე ნივთიერების გამოჩენა.

დასკვნა

•	 HMA წარმოადგენს სინთეზური კანაბინოიდებისა და სხვადასხვა 
მცენარეების ნაერთს და მისი პოპულარობა მარიხუანას მსგავსი 
ეფექტის გამოწვევით არის განპირობებული

•	 სინთეზური კანაბინოიდები წარმოადგენენ კანაბინოიდური 
რეცეპტორების სრულ აგონისტებს და, შესაბამისად აქვთ პოტენციალი 
გამოიწვიონ ზედოზირება

•	 ინტოქსიკაციისას დომინირებს ფსიქიატრიული სიმპტომატიკის 
გართულებები: შფოთვა, აჟიტაცია, ფსიქოზური მდგომარეობა

•	 HMA-ის დეტალური შესწავლა ძალიან რთული პროცესია, რადგან 
სხვადასხვა მცენარეების და სინთეზური კანაბინოიდების ნარევი 
ერთგვარ მოძრავ სამიზნეს ქმნიან. „სპაისი“იმდენად პოპულარულია, 
რომ ექსპერტებს არ გააჩნიათ იმის მოლოდინი, რომ აღნიშნული 
HMA-ების კრიმინალიზაცია ბოლოს მოუღებს ამ ეპიდემიას. პირიქით, 
ბევრის აზრით, სხვა სინთეზური კანაბინოიდები ანალოგიურად 
შეიფუთება და გაიყიდება როგორც მორიგი „კანონიერი მარიხუანა“. 
ეს კი გააგრძელებს პრობლემებს ამ მოვლენის იდენტიფიცირების, 
მონიტორინგისა და რისკის შეფასების კუთხით.



სინთეზური კათინონები 
(აბაზანის არომატიზირებული მარილები - bath salts)

შემადგენლობა

მცენარეული საკმეველის ტიპის პროდუქტების მსგავსად, “აბაზანის 
მარილები” შეიძლება ასევე არ იყოს ის, რაც მითითებულია ეტიკეტზე. ისინიც 
შეიძლება იყოს მარკირებული როგორც “არ არის განკუთვნილი შინაგანი 
მოხმარებისთვის” (Not for human consumption), რათა გვერდი აუარონ იმ 
კანონებს, რომლებიც არეგულირებენ ფსიქოტროპული ეფექტის გამომწვევ 
ნივთიერებათა ბრუნვას. რამდენიმე (ფსიქო)ფარმაკოლოგიურად აქტიური 
ნივთიერება იყიდება როგორც აბაზანის მარილი და მათგან ორი ყველაზე 
გავრცელებული ინგრედიენტებია 3,4-მეთილენდოქსიპიროვალერონი 
(MDPV) და 4 მეთილკათინონი (მეფედრონი).

MDPV არის დოფამინისა და ნორეპინეფრინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორი, 
რომელიც მოქმედებს, როგორც ძლიერი სტიმულატორი. MDPV, 
სავარაუდოდ, ყველაზე გავრცელებული ნივთიერებაა, რომელიც შეერთებულ 
შტატებში გვხვდება აბაზანის მარილის პროდუქტებში. ამ ნივთიერების 
ნიმუში პირველად ამოიღეს ქუჩაში გერმანიის შესაბამისმა ორგანოებმა 
2007 წელს. ფინეთში ჩატარებულმა კვლევამ 2009 წლის აგვისტოდან 
2010 წლის სექტემბრამდე აჩვენა, რომ ყველა იმ პირთა 5,7%, რომლებიც 
დაპატიმრებული იყვნენ ნივთიერების (არა ალკოჰოლის) ზემოქმედების 
ქვეშ მართვის გამო, იყვნენ ინტოქსიფიცირებული MDPV-ით . 

მეფედრონი მიიღება ფენეტილამინისგან და მჭიდრო კავშირი აქვს 
კათინონთან, აფრიკული მცენარე კათის აქტიურ ნივთიერებასთან (Catha 
edulis). კათინონის ქიმიური სტრუქტურა და მისი წარმოებულები ამფეტამინის 
სტრუქტურის მსგავსია. 

კათინონი და შედარებით ნაკლებად მისი მეტაბოლიტი კათინი პასუხისმგებელნი 
არიან ამფეტამინის მსგავსს ეიფორიულ ეფექტზე რომელიც მიიღწევა მცენარე 
კათის (Catha edulis) ფოთლებისა და ტოტების ღეჭვით. ეს პრაქტიკა პირველად 
აღწერილი იყო სამედიცინო ლიტერატურაში მეთერთმეტე საუკუნეში და დღესაც 
გრძელდება უმთავრესად იემენში და აღმოსავლეთ აფრიკის რამდენიმე ქვეყანაში 
განსაკუთრებით სომალისა და ეთიოპიაში. 2006 წელს მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით დაფიქსირდა მცენარე კათის დაახლოებით 10 მილიონი მომხმარებელი.

მეფედრონი ძლიერი სტიმულატორია, რომელიც, სავარაუდოდ, მოქმედებს 
როგორც მონოამინების უკუმიტაცების ინჰიბიტორი, მან შესაძლოა აგრეთვე 
პირდაპირ გამოიწვიოს მონოამინების პრესინაფსური გაშვება. მიღებული 
ეფექტია - სეროტონინის, ნორეპინეფრინის და დოფამინის კონცენტრაციათა 
მატება ნეირონთა სინაფსებში. 



გამოყენების ტენდენციები

არსებული კვლევებით, მომხმარებლები უპირატესად ახალგაზრდა 
მამაკაცები არიან. თუმცა, ინდივიდუალური შემთხვევების შესახებ 
ანგარიშებში აღწერილია მომხმარებელთა მრავალფეროვანი პოპულაცია 
- დაწყებული მოზარდებით და დამთავრებული 50 და მეტი წლის პირებით. 
მაგალითად, მიჩიგანის 2012 წლის ავადობისა და სიკვდილიანობის 
ყოველკვირეულ ანგარიშში მითითებულია, რომ აბაზანის მარილების 
გადაუდებელი დახმარების მიზნით ჰოსპიტალიზირებულ მომხმარებელთა 
46%-ს აღენიშნებოდა კომორბიდული ფსიქიკური დაავადება, ხოლო 69%-
მა თავად განაცხადა საკუთარი წამალდამოკიდებულების შესახებ. ამან 
გამოავლინა, რომ აბაზანის მარილების მომხმარებლებს ჰქონდათ ორი 
ან მეტი ნარკოტიკის ერთდროულად გამოყენების ტენდენცია. ეს აგრეთვე 
დასტურდება სიკვდილის შემდგომი ტოქსიკოლოგიული გამოკვლევებით. 
აბაზანის მარილების გამოყენება ჩვეულებრივ ხდებოდა ალკოჰოლთან, 
კოკაინთან, თამბაქოსთან და მარიხუანასთან ერთად. 

გამოყენების მოდელი

აბაზანის მარილის გამოყენების სიხშირე შეიძლება იყოს როგორც 
ყოველდღიური, ასევე ეპიზოდური. ზოგიერთი მომხმარებელი აღწერს 
მომატებულ ტოლერანტობას ან ეიფორიული რეაქციის შემცირებას 
ყოველდღიური გამოყენების პირობებში, სხვები კი უჩივიან საზიანო ფიზიკურ 
ან ფსიქოლოგიურ მოვლენებს, რაც ხელს უშლის ხშირ გამოყენებას. 
მიღების ყველაზე ხშირად აღწერილი მეთოდებია - ინტრანაზალური 
და პერორალური. “დაბომბვას” მომხმარებლები უწოდებენ სიგარეტის 
ქაღალდში აბაზანის მარილის გახვევას და გადაყლაპვას. მოხმარების კიდევ 
ერთი მეთოდია - ფხვნილის ინსუფლაცია (ცხვირიდან შესუნთქვა) გასაღების 
გამოყენებით -გასაღების წვერზე ფხვნილის მოთავსება და შესუნთქვა. გარდა 
ამისა მიმართავენ მოხმარების სხვა მეთოდებსაც - ინექციური (ინტრავენური 
ან ინტრამუსკულარული), ღრძილებიდან, რექტალური ან ვაგინალური. 
მომხმარებლები ხშირად ცვლიან გამოყენების მეთოდებს, განსაკუთრებით 
მეფედრონის შემთხვევაში, იმის გამო, რომ აღინიშნება ცხვირის ღრუს 
გაღიზიანება, ნაზალური ეროზია და დისპეფსია.

ფსიქოაქტიური ეფექტის დაწყება და მოქმედების ხანგრძლივობა 
განსხვავდება და დამოკიდებულია მოხმარების მეთოდზე. აღწერილია, 
რომ ინტრავენური მოხმარების და ცხვირში შესუნთქვის გზით „კაიფის“ 
მიღწევა ხდება ყველაზე სწრაფად, მაგრამ მოქმედების ყველაზე ხანმოკლე 
ინტერვალით, ხოლო პერორალურ მიღებას ახასიათებს მოქმედების 
უფრო ხანგრძლივი პერიოდი, მაგრამ უფრო მეტი დრო ეფექტის დაწყების 
თვალსაზრისით. 



კლინიკური ეფექტები და ტოქსიკურობა

სინთეზური კათინონების მომხმარებლები აღწერენ ეიფორიის შეგრძნებას, 
გაცხოველებულ ყურადღებას, ენერგიის მომატებას, ბევრ ლაპარაკს და 
ლიბიდოს მომატებას. მომხმარებლები ხშირად აღწერენ დამატებითი დოზის 
არაერთხელ მიღების აუცილებლობას ნარკოტიკის ეფექტის გაძლიერების 
და/ან გახანგრძლივების მიზნით, რომლის დროსაც გადაბმული მოხმარების 
პერიოდები გრძელდება რამდენიმე საათის, ან თუნდაც რამდენიმე დღის 
განმავლობაში. ბოლო პერიოდის რამდენიმე ანგარიშში აღწერილია 
უკიდურესად აგრესიული და ფსიქოზური ქცევა იმ პაციენტების მხრიდან, 
რომლებმაც შეისუნთქეს აბაზანის მარილი.

სინთეზური კათინონის ინტოქსიკაციის ფიზიკური ნიშნები მსგავსია 
სიმპატომიმეტური ეფექტისა და მოიცავენ ჰიპერტენზიას, ტაქიკარდიას, 
ჰიპერთერმიას, დეჰიდრატაციას და ფსიქომოტორულ აგზნებას. ყველაზე 
გავრცელებული აღწერილი გვერდითი მოვლენების სპექტრია - პალპიტაცია, 
თავის ტკივილი, ტკივილი გულმკერდის არეში, ტრიზმი, ბრუქსიზმი, 
ტრემორი, უძილობა და პარანოია. აღწერილია მიოკარდიუმის ინფარქტის 
და მეფედრონთან დაკავშირებული მიოკარდიტის შემთხვევები. ყველაზე 
გავრცელებული გამოვლინებები, რომლებიც დაფიქსირდა გადაუდებელი 
დახმარების სამსახურის მიერ, იყო შემდეგი: ტაქიკარდია (59%), ოფლდენა 
(45%) და ჰიპერტენზია (31%), პაციენტების 80%-ს აღენიშნებოდა ამ 
სიმპტომებიდან მინიმუმ ერთი. ყველაზე გავრცელებული დაფიქსირებული 
ნეიროფსიქიატრიული გამოვლინებებია - აჟიტაცია (45%), ჰალუცინაციები 
(35%), პარანოია (28%) და პაციენტების 76%-ს აღენიშნებოდა ამ 
სიმპტომებიდან მინიმუმ ერთი. 

აბაზანის მარილის მოხმარებით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევების 
უმეტესობა გაურკვეველი ეტიოლოგისაა, თუმცა იყო შემთხვევები, 
რომლებიც გამოწვეულია მხოლოდ სინთეზური კათინონის ინტოქსიკაციით. 
იშვიათად, მაგრამ სიკვდილის შემთხვევები აბაზანის მარილის მოხმარების 
კონტექსტში ფიქსირდება ძლიერი ჰალუცინაციების, ფსიქოზის, აგზნების, 
დელირიუმის, კარდიოპულმონალური შოკის და რაბდომიოლიზის ფონზე, 
რასაც საბოლოოდ მოჰყვება პოლიორგანული უკმარისობა და სიკვდილი.

იმის გამო, რომ დიდი ხანი არ არის რაც სინთეზური კათინონების 
ავადმოხმარება პოპულარული გახდა, ცოტა რამ არის ცნობილი ამ 
ნარკოტიკების გრძელვადიანი ეფექტის შესახებ, თუ არ ჩავთვლით იმ ცოდნას, 
რომელიც გაგვაჩნია მეტამფეტამინების შესახებ. თუმცა, ჩატარებულმა 
კვლევებმა უკვე აჩვენა მათი პოტენციური ნეიროტოქსიკურობა. აღწერილია 
მეთკათინონით გამოწვეული დოფამინერგული და სეროტონინერგული 



ნეიროტოქსიკურობა მღრღნელებში. მეთკათინონის მომხმარებლებში, 
მეტამფეტამინების მომხმარებლების მსგავსად, გამოყენების შეწყვეტიდან 
წლების შემდეგ, პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიით აღინიშნება 
დოფამინერგული გადამტანის აქტივობის შემცირება ბაზალურ განგლიებში, 
რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი შესაძლოა იმყოფებოდნენ პარკინსონიზმის 
და/ან ნეიროფსიქიატრიული დარღვევების განვითარების რისკის ქვეშ. 

აღკვეთის სინდრომი

ამფეტამინების მსგავსად, ითვლება, რომ სინთეზურ კათინონებს ახასიათებთ 
ტოლერანტობისა და დამოკიდებულების გამოწვევის უნარი. მეფედრონის 
მომხმარებელთა ოცდაათი პროცენტი აღწერს დამოკიდებულების 
ისეთ სიმპტომებს, როგორიცაა ტოლერანტობა, ნივთიერების მიღებაზე 
კონტროლის დაკარგვა და ძლიერი ლტოლვა. გამოკითხულ, მეფედრონის 
მომხმარებლებში, განსაზღვრეს აბსტინენციის სიმპტომები ფსიქიკური 
დარღვევების დიაგნოსტიკური და სტატისტიკური სახელმძღვანელოს (DSM) 
კრიტერიუმების შესაბამისად. ეს სიმპტომები მსგავსი იყო სტიმულატორებით 
გამოწვეული აბსტინენციის სინდრომისა, რომელიც მოიცავდა უძილობას, 
დაღლილობას, მადის მომატებას, დეპრესიას ან დისფორიას. მწვავე 
ინტოქსიკაციის შემდგომი პერიოდის სხვა სიმპტომებია: ძლიერი ლტოლვა, 
გულისრევა, გაღიზიანება, ოფლის უჩვეულო სუნი, პარანოია და შიში. 
აუცილებელია დამატებითი მონაცემები იმისათვის, რომ დადგინდეს, 
წარმოადგენს თუ არა მომხმარებელთა მიერ აღწერილი, უშულოდ 
ინტოქსიკაციის შემდგომი უარყოფითი მოვლენები, მწვავე და ხანმოკლე 
ტოქსიკური ეფექტის ნაწილს, თუ ეს უფრო დამახასიათებელია აბსტინენციის 
სინდრომისთვის. 

გამოვლენა

ამ დროისათვის, შეუძლებელია რომელიმე სინთეზური კათინონის 
წარმოებულის გამოვლენა შარდის რუტინული ანალიზით - ELISA-ს 
მეშვეობით; თუმცა კათინონის დერივატივებმა შეიძლება გამოიწვიონ 
მეტამფეტამინზე სკრინინგის ცრუ დადებითი შედეგი. აღწერილია შრატის და 
შარდის კომპლექსური ანალიზი GC-MS-ის (აირადი ქრომატოგრაფია მას-
სპექტრომეტრია) გამოყენებით სინთეზურ კათინონებზე. გაყიდვაშია GC-MS 
და LC-MS (თხევადი ქრომატოგრაფია მას-სპექტრომეტრია) ტესტირების 
კომპლექტები მეფედრონისთვის, MDPV და მეთილონისათვის. 



მართვა

ინტოქსიკაციის დიაგნოსტიკა შეიძლება რთული იყოს, იმის გამო, რომ 
პაციენტებმა შეიძლება, ვერ გადმოსცენ მნიშვნელოვანი დეტალები. 
გადაუდებელი სამსახურის და ინტენსიური თერაპიის ექიმმა უნდა მიიტანოს 
ეჭვი კათინონის მოხმარებაზე იმ პაციენტების გამოკვლევის დროს, რომლებიც 
ავლენენ სიმპატომიმეტური ტოქსიკურობის ნიშნებსა და სიმპტომებს. 
არ არსებობს რაიმე სპეციფიკური ანტიდოტი სინთეზური კათინონის 
ექსპოზიციისთვის; ასევე, ძალიან ცოტა მონაცემია გამოქვეყნებული მართვის 
კონკრეტული სტრატეგიის შესახებ. ამჟამინდელი პრაქტიკა ეფუძნება 
სხვა სიმპატომიმეტურ აგენტებთან დაკავშირებულ გამოცდილებას და 
სიმპტომატური თერაპია წარმოადგენს ძირითად სამკურნალო სტრატეგიას. 

ექიმებმა ეჭვი უნდა მიიტანონ აბაზანის მარილით გამოწვეულ ინტოქსიკაციაზე, 
როდესაც პაციენტს აღენიშნება გულსისხლძარღვთა, ცენტრალური 
ნერვული სისტემის, სიმპატომიმეტური ან/და ნეიროფსიქიატრიული 
სიმპტომები. ხშირად პაციენტები აგზნებულები არიან და ვერ ახერხებენ, ან 
არ სურთ აბაზანის მარილის გამოყენების ეპიზოდის აღწერა. იმის ფონზე, 
რომ აჟიტაციის ეთიოლოგია ძალიან ფართო სპექტრისაა მოზარდებსა და 
ახალგაზრდა ზრდასრულ პოპულაციაში, სასწრაფო დახმარების ექიმებმა 
ეჭვი უნდა მიიტანონ აბაზანის მარილით გამოწვეულ ინტოქსიკაციაზე მაშინ, 
როდესაც პაციენტს აღენიშნება სიმპატომიმეტური ინტოქსიკაციის სინდრომი 
ცალკე ან ნეიროფსიქიატრიულ სიმპტომებთან კომბინაციაში. იმის გამო, 
რომ აღწერილი იყო არაპროგნოზირებადი რეაქციის სიმპტომები, აბაზანის 
მარილის მომხმარებებლები უნდა იმყოფებოდნენ კონტროლის ქვეშ 
იმისათვის, რომ არ შეუქმნან საფრთხე საკუთარ თავს და სხვა ადამიანებს 
აგზნების, ძალადობისა და პარანოიის გამო. 

არ არსებობს რაიმე კონკრეტული სახელმძღვანელო მითითებები 
მეფედრონის, მეთილონის და MDPV-ის მოხმარების მკურნალობის 
თვალსაზრისით; თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ ამფეტამინებთან და MDMA-
თან მსგავსებას, მკურნალობაც ხშირ შემთხვევაში მოხდება იმ მითითებების 
საფუძველზე, რომელიც შემუშავებულია აღნიშნული ნარკოტიკების მიღების 
შემთხვევაში. თუ არსებობს ეჭვი აჟიტაციის გამომწვევ ნარკოტიკულ წყაროზე, 
გადაუდებელი დახმარების სამსახურის ექიმებმა უნდა დაიწყონ მკურნალობა 
ბენზოდიაზეპინების გამოყენებით. მათ ახასიათებთ კარგი ამტანობა, 
შესაძლებელია დოზის მომატება, ეს პრეპარატები ახდენენ კრუნჩხვების 
პრევენციას და მათ შეწყვეტას. გარდა ამისა, ისინი არ უწყობენ ხელს, ან 
არ ახდენენ სეროტონინის სინდრომის გამწვავებას, ან არ იწვევენ მწვავე 
ექსტრაპირამიდული სიმპტომების განვითარებას, არ იწვევენ არითმიას. 
თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ აჟიტაცია მოიცავს ფსიქოზს, შესაძლებელია 
ანტიფსიქოზური პრეპარატების გამოყენება, როგორც ბენზოდიაზეპინებით 
მკურნალობის დამატება.



გულსისხლძარღვთა სიმპტომატიკის მქონე პაციენტებს უნდა ჩაუტარდეს 
გამოკვლევა ელექტროკარდიოგრამით, ჩაუტარდეს გულის მონიტორინგი 
და რეგულარულად შეუმოწმონ ორგანიზმის მდგომარეობის ძირითადი 
მაჩვენებლები. უნდა შემოწმდეს კარდიო-ენზიმები, ვინაიდან 
გასათვალისწინებელია მწვავე კორონარული სინდრომის საფრთხე. 
პერსისტენტული ჰიპერტენზიის მკურნალობა შეიძლება ისეთი 
ვაზოდილატატორების  მეშვეობით როგორიცაა ნიტროგლიცერინი ან 
ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი. ბეტა-ბლოკერები არ უნდა იყოს გამოყენებული 
ალფა-ადრენერგიული სტიმულირების გამო. უნდა ჩატარდეს ჰიპერთერმიის 
მკურნალობა გამაგრილებელი აბაზანების ან ყინულის პაკეტების 
გამოყენებით. შეიძლება მოხდეს ორგანიზმის სხვადასხვა სისტემის დაზიანება, 
ამიტომ, ლაბორატორიული ტესტირება უნდა შეიცავდეს ელექტროლიტებს, 
ღვიძლის და თირკმლის ფუნქციის მონიტორინგს. 

გამოჯანმრთელების შემდეგ, პაციენტს უნდა ასწავლონ, თუ რა საფრთხესთან 
არის დაკავშირებული ახალი სინთეზური სტიმულატორების მოხმარება, 
რომლებიც, იმის გამო რომ სიახლეს წარმოადგენენ, შეიძლება აღქმული 
იქნას, როგორც ტრადიციული უკანონო ნარკოტიკების ნაკლებად საშიში 
ალტერნატივა. რეკომენდებულია აგრეთვე ზიანის შემცირების მიდგომა, 
რომელიც მოიცავს პაციენტების ინფორმირებას ტოლერანტობის 
განვითარების თავიდან აცილების შესახებ, იმის შესახებ, რომ მათ არ 
მიიღონ ერთდროულად რამდენიმე ნარკოტიკი, არ მოიხმარონ ისინი 
ინტრავენურად და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ იმას, რომ იყვნენ 
გრილ მდგომარეობაში და მიიღონ ბევრი წყალი. 

დასკვნა

•	 აბაზანის მარილები შედგება ქიმიური ნივთიერებების ჯგუფისგან, 
რომლებიც ზოგადად წარმოადგენენ კათინონების დერივატივებს. 

•	 აბაზანის მარილებით გამოწვეული სასურველი ეფექტი მოიცავს 
ეიფორიას, ენერგიის მომატებას და სიფხიზლეს - გამახვილებულ 
ყურადღებას. 

•	 ეს ნივთიერებები იყიდება, როგორც ისეთი არალეგალური ნარკოტი-
კების “კანონიერი” ალტერნატივა, როგორიცაა მეტამფიტამინები, 
კოკაინი და MDMA. 

•	 აბაზანის მარილების ძირითადი კომპონენტებია სინთეზური კათინონის 
სამი დერივატივი: მეფედრონი, მეთილონი და MPDV, პიპერაზინთან 
ერთად. მეფედრონი მოქმედებს დოფამინის და სეროტონინის 
სისტემებზე; ითვლება, რომ მისი ნარკოტიკული თვისებები 
დაკავშირებულია ნეიროტრანსმიტერის აქტივობის მკვეთრ პიკთან და 
შემდგომ კლებასთან. 



•	 მეთილონი და პიპერაზინი ავლენენ სეროტონინის რეცეპტორებისადმი 
ძლიერ შერჩევით მსგავსებას, რომლებიც იწვევენ ჰალუცინაციებს, 
რომლებიც აღენიშნებათ აბაზანის მარილების მომხმარებლებს. 
MDPV ასევე მოქმედებს, როგორც ნორეპინეპრინის და დოფამინის 
ნეიროტრანსმიტერებზე შეწოვის ინჰიბიტორი. 

•	 კათინონებისა და პიპერაზინების ეფექტი სავარაუდოდ, უფრო 
ხანმოკლეა, ვიდრე მეტამფეტამინებისა, მათი უფრო ხანმოკლე 
ნახევარდაშლის პერიოდის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ალტერ-
ნატიული ნარკოტიკული საშუალებების ეტიკეტები „გვპირდებიან“ 
უსაფრთხოებას, ისინი საზიანოა და იწვევს როგორც ფიზიკურ, ასევე 
ნეიროფსიქიატრიულ სიმპტომებს. მძიმე შემთხვევებში, აღინიშნება 
პოლიორგანული უკმარისობა და ამას შეიძლება ლეტალური შედეგიც 
კი მოჰყვეს. 

•	 ამ ნარკოტიკების ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევაში შეიძლება 
განვითარდეს ფსიქოზი აჟიტაციასთან და პარანოიასთან ერთად. 
აღწერილია აგრეთვე ფსიქიკური დარღვევების შემთხვევები და 
საკმაოდ ხშირად მომხმარებლებს უვითარდებათ ფსიქოზური 
სიმპტომები ინტოქსიკაციის ან აბსტინენციის სინდრომის პერიოდში. 
აბაზანის მარილების შემადგენლობაში არსებულ ზოგიერთ ნაერთზე 
დაწესებულმა სახელმწიფო და ფედერალურმა აკრძალვებმა გამოიწვია 
ახალი ანალოგებისა და სხვადასხვა ქიმიური ნაერთების წარმოება. 
მწარმოებლები აქტიურად ქმნიან და ავრცელებენ აბაზანის მარილების 
ჩასანაცვლებელ ნაერთებს. 

•	 ახალი ნარკოტიკების ცვალებადი გარემოს ფონზე აუცილებელი ხდება 
ჯანდაცვის მუშაკთა განათლება და შემდგომი კვლევების ჩატარება. 
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