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Definíciók

Mi a fájdalom?

„Kellemetlen szenzoros és emocionális tapasztalat, amely tényleges 
vagy potenciális szöveti károsodáshoz csatlakozik” (Pain, 1979)

 Hiperalgézia: a fájdalomküszöb csökkenése, illetve fokozott reakció 

azonos noxára

 Allodynia: nem fájdalmas inger fájdalomként jelentkezik



Fájdalomkategóriák

Jellemzők Akut fájdalom Krónikus fájdalom Tumoros fájdalom 

Időtartam órák napok hónapok évek megjósolhatatlan 

akut elváltozások vannak ált. nincsenek ált. vannak 

prognózis megjósolható megjósolhatatlan fokozódik 

társuló problémák  ritkán depresszió, szorongás számos 

idegvezetés gyors lassú lassú 

vegetatív tünetek vannak rendszerint nincsenek változó 

Társadalmi hatás kevés mélyreható sok 

kezelés fájdalomcsillapítás többszintű többszintű 



Patológiás fájdalom

Idegrendszeri elváltozások következménye:

 Neuropátiás fájdalom (pl. diabetes mellitus)

 Neuralgia (trigeminus, postherpeses)

 Fantomfájdalom

Hagyományos fájdalomcsillapítókra rosszul reagál (ópiátok
szinte nem is hatnak!!!)

Alternatív fájdalomcsillapítók:

 Triciklikus antidepresszánsok

 Carbamazepin

 Gabapentin

 Pregabalin



Opioid vegyületek

Terminológia

fenantrénváz

 Opiát: ópiumból származtatható fenantrénvázas félszintetikus
vegyületek

 Opioid: Természetes, félszintetikus, szintetikus agonista, antagonista
származékok, valamint endogén peptidek, melyek az opioid-
receptorokon.



Opioid vegyületek

Hatásmechanizmus

Opioid vegyületek az endogén opioid receptorokon hatnak.

 Opioid-receptorok: μ-, κ, - és δ-receptorok

 Celluláris hatásmód: Gi/o-proteinekhez kötődnek. 

 Gátolják az adenil-ciklázt

 Zárják a feszültségfüggő Ca2+-csatornákat hiperpolarizáció

 Nyitják a K+-csatornákat

 Gátolják más neurotranszmitterek felszabadulását



Opioid vegyületek

Endogén opioid vegyületek

Fiziológiás agonistái peptidek - receptorpreferenciájuk:

 Endomorfinok:          

 Enkefalinok: 

 Dinorfinok: 

 Endorfinok: 

 Fiziológiás szerepük: Az agytörzsben és a gerincvelőben funkcionáló, 

leszálló fájdalomgátló rendszer neuromodulátorai. 



Endogén opioid receptorok által 

közvetített hatások
  receptorok

 Fájdalomcsillapítás centrálisan és periférián

 Eufória, szedáció

 Légzésdepresszió 

 Pupillaszűkület

 Obstipáció (székrekedés)

 Fizikai függőség

  receptorok

 Diszfória, szedáció

 Fizikális dependencia

 Gerincvelői és perifériás fájdalomcsillapítás

  receptorok

 Fájdalomcsillapítás



Opioid vegyületek

Felosztásuk opioid-receptorokhoz való kötés 

alapján:

 Teljes agonista: maximális farmakológiai hatás

 Kevert agonista/antagonista: Egyik opioid-receptoron agonista, míg 
másikon antagonista hatású

 Parciális agonista: maximális farmakológiai hatást valamennyi 

receptor elfoglalása esetén sem éri el

 Tiszta antagonista: Minden receptoron tiszta antagonista hatású 

vegyület



Opioidok további osztályozása 

receptorkötés és szerkezet alapján

 Erős  agonisták

 Fenantrénvázasok (természetes): morfin

 Fenantrénvázasok (félszintetikus): hydromorphon, oxycodon; heroin

 Difenilheptánok: methadon

 Fenilpiperidinek: fentanyl, meperidin

Gyenge  agonisták

 Fenantrénvázasok: codein, dihidrocodein

 Fenilpiperidinek: diphenoxylat

 Egyéb szintetikus: tramadol, tapentadol, loperamid

 Kevert, parciális  agonista/ agonista vagy  antagonista

 Fenantrénvázasok: buprenorphin ( antagonista)



 Kevert  antagonista /  agonista

 Fenantrénvázasok: nalbuphin

 Tiszta antagonisták

 Fenatrénvázasok: naloxon, naltrexon, metil-naltrexon

Opioidok további osztályozása 

receptorkötés és szerkezet alapján



Opioid vegyületek

Morphin hatásai

A morfin központi idegrendszeri hatásai:

 Analgézia – a terápiás hatás

 Légzésdepresszió – a toxikus hatás

 Eufória – abúzus oka

 Szedatív hatás

 (Diszfória – inkább a  agonisták) 

 Pupillaszűkület – a diagnosztikai jel – NINCS TOLERANCIA

 Köhögéscsillapító hatás

 Hányinger

 Fokozott izomrigiditás

 Epileptogén hatás



Opioid vegyületek

Morphin hatásai

A morfin perifériás hatásai

 Vérnyomás csökken

 Szívfrekvencia csökken

 Obstipáció – NINCS TOLERANCIA

 Simaizomtónus nő  záróizmok tónusa nő

 Vizeletretenció

 Bronchokonstrikció (hisztamin felszabadulás)

 Immunszupprimáló hatású

 Viszketés  (hisztamin felszabadulás)

 Endokrin hatások (ACTH, PRL, GH, ADH, LH, FSH )



Morfinkészítmények és alkalmazásuk

Injekció 

 Nagyon erős akut fájdalom (infarktus!)

 Tüdőödémában (furosemiddel, csökkenti a légzési nehezítettséget)

 Műtéti premedikáció

Retard kapszula 

 Nagyon erős, más fájdalomcsillapítóra nem reagáló, reumás jellegű 

fájdalom (általában a legkisebb hatásos dózis elég, tolerancia 

kialakulása lassú)

 Tumoros fájdalom (a dózis a tumor növekedésével párhuzamosan nő, 

valószínűleg nem valódi tolerancia, hanem a fájdalom mértéke is nő.)



Morfinkészítmények kontraindikációi

 Koponyasérülés (intracraniális nyomás nő)

Obstruktív tüdőbetegség (pl. COPD)

 Súlyos májműködési zavarok

 Alkoholmérgezés

 Alkoholelvonás (légzészavar, epilepszia?)

 Epilepszia

 Akut has (elfedi a tüneteket, diagnosztikát nehezít, 

záróizmokat összehúzza) 



Opioid vegyületek

Természetes és félszintetikus vegyületek
Codein (nem kábítószer)

Köhögéscsillapító, gyenge fájdalomcsillapító

Codeinismus: Fizikai dependencia és elvonási tünetek

3-Etil-morphin (nem kábítószer)

Gyenge fájdalomcsillapító, köhögéscsillapító

Heroin (diacetil-morphin)

 Lipofilabb a morfinnál

 rövid hatástartamú (felezési idő: 2 h)

 6-acetil-morfinként hat  vérben a nem-specifikus észteráz bontja

 nem használják orvosi gyakorlatban

Dihydrocodein (nem kábítószer)

Gyenge fájdalomcsillapító, köhögéscsillapító



Opioid vegyületek

Természetes és félszintetikus vegyületek

 Hydromorphon

 Gyorsan felszívódó tabletta

 Retard készítmény, ozmotikus minipumpa 

 Oxycodon

 retard tablettaként alkalmazzák

 morfinnal equipotens (jobb orális hozzáférhetőségű)

 létezik naloxonnal kombinálva – a naloxon first pass metabolizmusa 

közel 100%, szisztémás keringésben elhanyagolható, bél és v. portae

között erteljes µ antagonizmus, obstipáció gátlására



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

Meperidin (pethidin)

  agonista és erős  agonista

 Morfintól különböző hatásai:

 Kevésbé szedatív

 Kevésbé miotikus

 Nem csillapítja a köhögést

 Nem okoz obstipációt

 Kevésbé okoz vizeletretenciót

 Kevésbé relaxálja az uterust

 Antimuszkarin hatásai miatt szájszárazságot okoz

 Morphinhoz viszonyítva: gyengébb dependencia és tolerancia 



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

Meperidin (pethidin) 

 Morfinnal megegyező hatásai:

 Hánytató hatás

 Légzésdepresszív hatás



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

Methadon

 teljes -agonista (morfinszerű hatásspektrum)

 orálisan hatékony (jó „bioavailability”)

 morfin-nagyságrendű analgetikus hatás

 morfinnál tartósabb hatású (24-72 óra)

Indikáció: heroin addikció terápiája – kevésbé erős elvonási tünetek, de 
tovább tartanak



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

Fentanyl

 Rövid hatású

 Hatékonysága kb. 100-szorosa a morfinénak

 Alkalmazási módjai:

 Iv. injekció: általános anesztéziában

 Transzdermális tapasz (nagyon lipofil)

 Krónikus fájdalomban 

 Szublingvális tabletta:

 Áttöréses fájdalom alkalmi kezelése (jól beállított analgetikus terápia ellenére 

erős fájdalom tör a daganatos betegre)



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

Buprenorphin

 Parciális  agonista és  antagonista

 25 - 50 x hatékonyabb, mint a morfin

 Im. 0,4 mg = 10 mg morfin 

 opioid szubsztitúciós terápiára: sublingualis tabletta, transzdermális

tapasz, sc. injekció

 Hatástartama hosszabb, mint a morphinnak

 Hatásait naloxonnal nehezebb antagonizálni

 Gyengébb fizikai dependenciát vált ki

 Morfindependenseken elvonási tüneteket idézhet elő



Transzdermális tapaszok

Fentanyl és buprenorphin

 A bőrön keresztüli felszívódás a felülettel egyenesen arányos

 Egy tapasz 3 (fentanyl) -4 (buprenorphin) napig egyenletes 

felszívódást biztosít

 Fentanyl tapasz: krónikus fájdalom kezelésére

 Buprenorphin tapasz: krónikus fájdalom, opioid addikció kezelése

 A bőr sérülése vagy gyulladása fokozza a felszívódás sebességét –

túladagolás lehetősége!!!



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

Nalbuphin (nem kábítószer)

 Kevert  agonista és  antagonista

 Morfintól eltérően

 légzésdepresszív hatása gyenge ( agonista )

 kevesebb kardiovaszkuláris hatás

 uterust nem relaxálja, ezért császármetszés után adható

 mellékhatások jellege más: szedáció, diszfória, izzadás, fejfájás, 

orientációs zavarok 

 hatásait naloxonnal nehezebb antagonizálni

 Gyengébb dependenciát vált ki

 Morfin- vagy heroindependenciában elvonási tüneteket okoz



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

Tramadol (nem kábítószer)

 Szintetikus kodein analog

 gyenge -agonista (-affinitás 1/6000 morfin) 

 gyenge NA re-uptake gátló és 5-HT kiáramlás fokozó

 enyhe/közepes fájdalomban morfinnal equipotens

 enyhébb légzésdepresszió 

 hatástartam: 6 h



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

A tramadol mellékhatásai:

 hányinger – hányás (kifejezett)

 szédülés

 izzadás

 szájszárazság

 szedáció

 légzésdepresszió gyengébb, mint morfinnál

 obstipáció gyengébb, mint kodeinnél

 görcsök

 ABUZUS - kérdéses

 Interakciók: MAO bénítók (NA, 5-HT!!!)

 szerotoninerg szerekkel szerotonin szindróma alakulhat ki



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok

 Loperamid

 Diphenoxylat (+atropin)

Obstipánsként használjuk, központi idegrendszerbe NEM penetrálnak.



Opioid vegyületek

Szintetikus származékok
Naloxon

 Minden receptoron antagonista (μ preferáló)

 Rövid hatású, csak iv. adható

 Opioid túladagolás kezelésére (anesztézia végén is)

 UROD (ultrarövid opioid detoxifikáció)

Naltrexon

 Minden receptoron antagonista (μ preferáló)

 Hosszú hatású, orálisan adható

 Relapszus megelőzésére használható  (heroinizmus)

Methylnaltrexon

 Perifériásan ható antagonista

 Sc. adható (kétnaponta)

 Opioid analgetikum okozta obstipáció kezelésére – ha egyéb laxatívum nem hat



Opioidok – Dependencia, tolerancia

 Dependencia – függőség

 Pszichés: viselkedésváltozás, a drog az elsődleges

 Szomatikus: A szer elhagyásakor jellegzetes elvonási tünetek lépnek fel

 Az opioid dependencia nagyon erős, mind pszichés, mind 

szomatikus függőséget jelent

 Tolerancia – hozzászokás

 Egyre nagyobb dózisok szükségesek ugyanazon hatás eléréséhez 

celluláris és fiziológiás kompenzatorikus mechanizmusok



Opioidokhoz kialakuló tolerancia mértéke

Nagyfokú:

 Analgézia (állatokban akut antinocicepció modelleken gyors és 
nagyfokú, krónikus fájdalom esetén lassú)

 Eufória

 Szedáció

 Légzésdepresszió

 Hánytató hatás

 Köhögéscsillapító hatás

Mérsékelt:

 Bradycardia

Nincs tolerancia:

 Miosis (pupillaszűkület)

 Obstipáció



Opioid vegyületek

Abszintencia szindróma (elvonás)

 μ-receptor agonisták esetében alakul ki leginkább!!

 Az utolsó adag bevételét követő 8-12 órán belül alakul ki vagy antagonista

hatására relatív gyorsan. 

 Rövid hatástartamú szerek, intenzív, de rövid ideig tartó elvonási tüneteket 

eredményeznek, míg a hosszabb hatástartamú szerek pedig elhúzódóbb, 

de enyhébb tüneteket produkálnak (heroin vs methadon)

 Ún. rebound tünetek: Az elvonásban mindig az adott szer által okozott 

vegetatív tünetek ellenkezője jelentkezik!



Opioid vegyületek

Intoxikáció

Legtöbbször heroinnal történik. 

Klinikai tünetek:

 1. Fejfájás, hányás

 2. Kábultság

 3. Kóma, légzésdepresszió: tűhegy-pupilla, szabálytalan, felületes légzés, 

hypotonia, pulzus: gyenge és elnyomható, a testhőmérséklet csökken, a 

bőr hideg, nyirkos. 

Ellátása: intubálás, lélegeztetés; antidotum: naloxon iv. adása. Lassú adagolás 

szükséges, mivel a dependens személyek esetében súlyos absztinencia-

szindrómát vált ki. Kevert agonista/antagonista mérgezés esetén nagyobb 

naloxon dózisok szükségesek!!



Heroin elvonási tünetek

Akut fázis (7-10 napig tart)

 Fokozott szekréciók (könnyezés nyál-, orrfolyás, izzadás)

 Hasmenés

 Nyugtalanság, feszültség, irritáltság

 Alvászavarok

 Libabőr

 Hipertenzió

 Hipertermia

 Hányinger-hányás

 Csont- és izomfájdalmak

Kései fázis (6-8 hónap)

 hipotenzió

 hipotermia

 alacsony szívfrekvencia



Opioid vegyületek

Absztinencia szindróma kezelése

 Enyhe függőség esetén az alkalmazott adag fokozatos csökkentése 
történik. 

 Methadon-terápia: erős addiktorok esetén, methadon-adag fokozatos 
csökkentése

 Orális naltrexon-terápia: 10 napos methadon kezelést követően per os
naltrexont kap a páciens, plusz mellé alkalmazhatja eddigi „szerét”, mely 
így nem váltja ki a hatást.

 Ultrarövid opioid detoxifikáció (UROD): A detoxifikálást naloxonnal végzik 
altatásban végzik. Gyengébb narkózisban ellenőrzik az elvonási tüneteket, 
és ha még fennállnak, mélyítik a narkózist. 

 Buprenorphin: Tartós hatású parciális µ-agonistaként gyenge fizikális 
tüneteket vált ki. Különböző terápiás eljárások összekötő gyógyszereként 
(hídterápia) is alkalmazzák. 

 Elvonási tünetek mérséklésére: α2-agonisták (clonidin), β-antagonisták
(propanolol)



Kábítószerabúzus

Függőség neurobiológiája

 A pszichoaktív szerek a jutalmazó 

rendszeren (nucleus accumbens, 

amygdala, hippocampus, frontális 

kéreg) hatnak, melyben erélyes 

dopamin-felszabadulást 

eredményeznek.

 Fizikális dependenciát kiváltó 

szerek: dopamin, GABA és 

endogén opioid rendszeren 

hatnak. 

 Hallucinogének (pl. LSD) a 

szerotoninerg és glutamáterg

transzmissziót befolyásolja, ezért 

nem-addiktív szerek közé sorolják, 

és fizikai dependenciát nem vált ki. 



Kábítószerabúzus

Központi idegrendszeri depresszánsok

Barbiturátok, alkohol és benzodiazepinek

 Túladagolás tünetei: 

 szűk pupilla,

 kettőslátás,

 szédülés, 

 légzésdepresszió 

 Benzodiazepin-mérgezés ellenszere: flumazenil

 Dependencia: Pszichés és fizikai dependencia, a szerek között 

keresztdependencia áll fenn. 

 Tolerancia: A szedatív hatáshoz kialakul, viszont a légzésdepresszióhoz nem.



 Elvonási szindróma tünetei: 

 szorongás, diszfória, 

 alvászavar, REM-fázisok megnövekedése,

 hányinger, 

 hyperreflexia, remegés, izomgyengeség,

 testhőmérséklet emelkedése,

 delírium, epilepszia (ált 16-48 órán belül jelentkeznek)

 Elvonási tünetek kezelése:

 rövid hatástartamú barbiturát esetén phenobarbitál

 alkohol elvonásban: BZP

 tüneti kezelés: clonidin, propanolol

Kábítószerabúzus

Központi idegrendszeri depresszánsok



Kábítószerabúzus

Alkohol
Hatásmechanizmus:

 Növeli a sejtmembrán fluiditását. 

 GABAA-receptorok

 NMDA-glutamát aktiválása

 5-HT3- és glicin-receptorok

 Tolerancia: gyorsan kialakul, hatékonysága 2 hét alatt a felére, harmadára 
csökken. Farmakokinetikai tolerancia: gyorsul a metabolizmusa.

Elvonási tünetek: 12-72 óra után jelentkeznek. 

Enyhe dependencia:

 szorongás 

 Hányinger

 REM-fázis növekedése



Középsúlyos-súlyos eset: 

 tremor, 

 zavartság, 

 akusztikus hallucinációk, 

 bőrférgesség érzése 

 Epilepsziás roham

Súlyos esetben delirium tremens:

 ritmuszavarok,

 izzadás, 

 hasmenés 

 testszerte remegés

Kezelése: Hospitalizáció és iv. BZP; antikonvulzív szer akkor szükséges, ha volt 
korábban görcsroham; clonidin, propanolol; antipszichotikum

Abszintencia fenntartása: diszulfiram (gátolja az aldehid-dehidrogenáz enzimet), 
így az alkohol metabolizmusát. Kis adag bevitelétől is súlyos tünetek: fejfájás, 
hányás, palpitáció lép fel.

Kábítószerabúzus

Alkohol



Kábítószerabúzus

Pszichostimulánsok

 Kokain hatásmechanizmusa:

 Gátolja a dopamin preszinaptikus oldalon történő visszavételét, a DAT 

transzportert. Ezáltal megnő az extracelluláris dopamin-mennyiség.

 Az amphetamin hatásmechanizmusa:

 Az amphetamin és az ahhoz hasonló szerek gátolják a dopamin 
visszavételét dopamin mennyisége a szinaptikus résben megnő 

 A DAT-on keresztül az ic. térbe bejutva gátolják az axonterminálisban a 

dopaminnak a vezikulába történő felvételét és raktározódását. Az ic. 

dopamintöbblet miatt a dopamin a DAT-on keresztül kifelé áramlik. 



Kábítószerabúzus

Nikotin

 A nikotin (ganglionblokkoló!) gyenge pszichés hatásokkal rendelkezik: lehet 

stimuláló és akár gátló hatású is. 

 A nikotin a centrális nACh-receptorok izgatásán keresztül fokozza a kognitív 

folyamatokat. 

 Jutalmazó hatását úgy fejti ki, hogy a ventrális tegmentális areában (VTA) 

lévő dopaminerg neuronokat serkenti nACh-receptorokon keresztül, így 

pedig nagy mennyiségű dopamin szabadul fel a jutalmazó rendszerben 

(nucl. accumbens, frontális cortex). 

 Tolerancia: nACh-R-ok deszenzitizálódnak, viszonylag lassan alakul ki. 

 Dependencia: Igen erős pszichés és fizikális dependenciát vált ki 



Kábítószerabúzus

Nikotin

 Elvonási szindróma: 

 irritabilitás, agresszivitás

 kognitív funkciók romlása, 

 alvászavarok, 

 hízás

 Elvonási szindróma csúcsa 24-48 ó, időtartama kb 2 hét. 

 Terápiája: 

 nikotin-szubsztitúció (rágó, tapasz, cukorka), 

 vareniklin (nACh-R parciális agonista)

 bupropion (NDRI)



Kábítószerabúzus

Cannabionidok

 Cannabis sativa fő hatóanyaga a tetrahydrocannabinol (THC). 

 A THC a CB1-receptoron hat: 

 gátolja az adenilát-ciklázt, 

 gátolja a Ca2+ csatornát     gátolják más neurotranszmitterek felszabadulását

 aktiválja a K+-csatornát 

 CB1-receptorok endogén ligandjai: endocannabinoidok



Kábítószerabúzus

Cannabionidok

THC alkalmazásának tartós hatásai:

 Memóriazavar

 Mozgáskoordinációs zavar

 Hypothermia

 Étvágyfokozódás motiválatlanság

 Sclera vörösödése

Elvonási tünetek:

 Irritábilitás

 Szorongás, depresszió

 Alvászavarok

 Influenzaszerű tünetek

 hízás



Kábítószerabúzus

Pszichedelikumok (hallucinogének)

 Jelentősen befolyásolják a gondolkodást, az észlelést, a hangulatot és a 

viselkedést.

 Többségük glutamát-felszabadulást okoz a kéregben vagy/és a 

szerotoninerg működést befolyásolják. 

 Az LSD 5-HT2A receptoron hat, gátolja a szerotonin-felszabadulást. 



Kábítószerabúzus

Pszichedelikumok (hallucinogének)

LSD hatások:

 hallucináció,

 mentális funkciók romlása, 

 paraesthesiák, 

 szédülés, gyengeség, tremor; 

 tág pupilla, hypertensio, tachycardia

 Felléphet „bad trip”: fenyegetettség, paranoid hallucinációk jellemzik

 „flash back”: hallucinációk hetek vagy hónapok múlva a szer fogyasztása 

nélkül is felléphetnek. 

 Hosszabb távon a memória romlása, gondolkodási nehézség, 
hangulatváltozások is felléphetnek.



Kábítószerabúzus

Pszichedelikumok (hallucinogének)

 Hamar kialakul a tolerancia

 Más hallucinogén szerekkel kereszttolerancia alakul ki. 

 Fizikai dependenciát nem okoz 

 Enyhe elvonási szindróma kialakulhat

 Flash back, bad trip esetén antipszichotikum kúra szükséges. 



Kábítószerabúzus

Pszichedelikumok (hallucinogének)

 Phencyclidin (PCP)/ketamin

 Az NMDA-receptor nem kompetitív antagonistája. 

 Eufóriát, zsibbadásérzést okoz. 

 Különböző típusú hallucinációk keveredése 

 Túladagolás esetén görcsök, kóma, hipertenzív krízis alakulhat ki. 

 Ketamint alkalmazzák intravénás anesztetikumként. (cardiogén shockos
állapotban más gyógyszerekkel  növeli a szívfrekvenciát, vérnyomást és a 

perctérfogatot.)

 Kezelés: 

 BZP, 

 Antipszichotikumok (pszichosis esetén)



Kábítószerekhez hasonló gyógyászatban is 

alkalmazott vegyületek

 Ritalin (metilfenidat): ADHD-ban (figyelemzavaros és hiperaktivitási sy), 

narcolepsiában

 Számos pszichostimulánssal próbálkoztak étvágycsökkentőként

(anorexigén hatás), viszont egyéb mellékhatásai és addiktív potenicálja

miatt legálisan NEM kaphatók.

 Rimonabant: CB1-R antagonista  étvágycsökkentőként alkalmazták, 

viszont depresszió, szorongás és a szuicid kísérletek nagy arányú 

növekedését okozta, ezért KIVONTÁK a forgalomból

 Nabilon, dronabinol: THC-analógok, CB1-R agonisták  antiemetikus, 

fájdalomcsökkentő hatásúak. Bizonyos országokban legálisan alkalmazzák 

gyógyászatban a tumoros fájdalomcsillapítás céljából, illetve étvágy 

fokozására és hányás csillapítására


