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YENİ UYUŞTURUCU VE UYARICILAR
Günümüzde birçok yeni uyuşturucu piyasaya giriyor. Bunları takip etmek bazen çok zor olabiliyor.
Ancak alanda çalışan uzmanların bunları iyi bilmeleri; danışanlarını iyi tanımak, doğru
yönlendirmek ve etkin tedavi yapabilmeleri için önemlidir.
Bu Spot'un amacı; yeni uyuşturucuları alanda çalışan uzmanlara tanıtmaktır.

Salvia


Nane familyasından güney Meksika'da yetişen bir bitkidir (Salvia divinorum). Etken maddesi
Salviorin A'dır. Kappa opioid reseptörlerine bağlanır.



Çiğnenerek veya kurutulmuş yaprakları sigara veya nargile içilerek kullanılır.



Ülkemizde "selvi" adıyla da bilinmektedir.



Varsanılara (halüsinasyon) yol açar. Kısa (30 dakika) ama yoğun etkilidir. Varsanı dışında
duygu dalgalamalarına, bedensel algıların değişmesine ve gerçeklik algısının bozulmasına yol
açabilir.



Baş dönmesi, konuşmada bozulma, öğrenme ve hafıza yeteneğinde azalmaya neden
olabilmektedir.



Bağımlılık potansiyeli hakkında yeterli bilgi yoktur.



Psikoza ve depresyona yol açabildiği bildirilmiştir.

Molly
 Moleküler sözcüğünün kısaltmasıdır. Ekstazi yani MDMA ile aynı etkilere sahiptir. Kafein,
amfetamin içermeyen saf MDMA olarak bilinir. Ancak Molly'lerin sadece %13'ünün MDMA
içerdiği, çoğunun banyo tuzu (cathinone) içerdiği saptanmıştır. Kapsüller şeklinde satılır.
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Metamfetamin


Dünyada yaygın olan ama ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan bir maddedir. İran'dan
giriş yaptığı için doğu illerimizde de yaygındır.



Amfetamine benzer, uyarıcı bir maddedir. Ülkemizde ateş-buz, met olarak bilinir. Dünyada
ice, kristal olarak adlandırılmaktadır.



Buruna çekilerek, inhalasyon yoluyla veya damar yoluyla kullanılabilir.



Etki süresi kısadır, bu nedenle gün içinde defalarca yapılır.



Çok ciddi kilo kaybına, şiddetli diş sorunlarına yol açar (met ağzı).



Psikoz sık görülür. Bu psikozlar, kalıcı hale de dönüşebilmektedir.



Kronik metamfetamin kullanıcılarında ciddi beyin değişiklikleri olduğu saptanmıştır. Madde
bırakılsa bile, bu değişikliklerin bir yıl süreyle devam ettiği gösterilmiştir.



Bağımlılık potansiyeli çok fazladır.

Banyo tuzu
 Sentetik bir cathinone türevidir. Farklı kimyasal yapılarda olabilir. En sık karşılaşılan formül
MDPV'dir (methylenedioxypyrovalerone).
 Kristal, beyaz toz şeklindeki görünümü banyo tuzlarına, özellikle epsom tuzuna benzer. Bu
nedenle gerçek banyo tuzları ile karıştırılır. Ancak kimyasal olarak tamamen farklıdır.
Üstünde "insanların kullanımı için değildir" yazan paketlerle satılır. Böylece yasak madde
kapsamına girmekten kaçmaktadırlar.
 Yutularak, buruna çekilerek veya enjeksiyon yolu ile kullanılabilir.
 MDPV kokaine benzer ancak kokainden 10 kat daha etkili olduğu bildirilmektedir. Enerji
verir, cinselliği ve sosyalliği artırır, kan basıncı ve tansiyonu yükseltir. Ajitasyon meydana
getirebilir.
 Sıklıkla paranoya, varsanı ve panik ataklara yol açar. Deliryum'a da neden olabilir.
 Ülkemizde üretilmez, tamamen dışarıdan ithal yoluyla gelmektedir.

Krokodil


Kodein türevi olan desomorfin'den yapılan bir uyuşturucudur. Etkisi morfinden 8-10 kat
daha fazladır.



Damar yoluyla kullanıldığı zaman ciltte önemli hasarlar vermektedir. Cildin görünümü
timsaha benzer, bu nedenle isminin krokodil olduğu düşünülmektedir. Desomorfin yapımında
kullanılan ve kodein türevi olan α-chlorocodide nedeniyle de bu ismi alabileceği
düşünülmektedir.



Eroin benzeri etki gösterir. Eroin gibi sedatif ve ağrı kesici özellikleri vardır. 1-2 dakika içinde
etki etmeye başlar ve etkisi 2 saat sürer.



Etkisi kısa süreli olduğu için sık uygulama gerektirir.



Sıklıkla başka maddelerle karıştırılır. Bunlar arasında tiner, temizleyiciler veya benzin yer
almaktadır.



Rusya'da yaygındır, o nedenle Rus eroini de denmektedir. Ciltte yaptığı hasar nedeniyle
"zombi" adı da verilmektedir.



Cilt enfeksiyonları çok yaygındır. Kangren ve nekroz'a yol açar. Gelişen enfeksiyonlar,
bedenin diğer organlarına da yayılabilmektedir. Buna bağlı ölüm gelişebilmektedir.
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