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Gyógyszerészet 16, 20-21. 19;2

AZ EGYESÜLT NEMZETEK GENFI KÁBÍTÓSZER-LABORATÓRIUMÁNAK
MŰKÖDÉSE
DR OLA\. J BRAENDEK'

Az Egyesült Nemzetek első tudományos kutatásai
a kábítószerek földrajzi eredetének megállapítására
alkalmas módsze1·ek kidolgozása céljából 1948-ban
indultak meg, és az illegális forgalomban lefoglalt
ópium vizsgálatára üányultak Később létrehozták az Egyesült Nemzetek Laboratóriumát is a
Közgyűlés 1954-ben hozott határozata éitelmében.
A gyógyszerekkel való ·v-issz;aélés fo11nái azonban
éppen úg:y változnak, n1ll1t ininden inás, ezé1 t a
, _Kábítószer-bizottság'' fükozatosan kiterjesztette
a Laboratórium működését az ü1diai kender, (továbbiakban Cannabis) 2 , a heroin és Jnás kábítószerek vizsgálatára is.
Az egyes kmmányok azzal mutatták ki érdeklő
désüket a kutató1nunka„ iránt, hogy egyrészt ige11
sok kender- és ópiu1n1nintát küldtek Qe vizsgálatra,
n1ásrészt tudo1nányos munkatársakat re1ídeltek ki,
hogy n n1unkában közren1űködjenek. Ezek a kutatók, akik ö11ké11tesen tevékenykednek, jele11tős
1nunkával járultak hoz..zá a Labo1a.tóriun1 eredn1é_n:yeihez. Ezt a n1unkát az Eg:yesült Nen1zetck Laboratóriun1a ~oorclll1álja, gondoskodva n1egfelelő
vizsgálati a11~ragról (Cannabis- és ópiun11nintákról
stb.)
A Laboratóriu1n renclszeresen tesz közzé tudományos közleményeket a Oannabisról (az ST/SOA/
Sl~R S smozatban) és 11z ópiumról (az ST/SOA/
SgR Ksorozatban), tmábbá kiadja különfélé nyel·,,-cken íL ICábítószeriegyzéket ("List of Na1·cotic
Drugs")
A J_,aboratór iu111 a n1unk~ic1őlc betanításával
1nűszaki segítséget n:;-újt (nz Egyesült Nen1zetek
Fejlesztési Prngramja keretében) a fejlődő mszágok
tudon1ányos dolgozójnak. I~ddig 27 országból 38
ösztöndíjas iészesült ilyen kiképzésben
A Laboratórium különleges könyvtárat is gyűj
több össze a kábítószeJekről és a pszichotrop any·agok1ól, és tájékoztató szolgálatot ta1t fenn n1ind
tudo1nányos, 1nind 1nűsza,ki szen1pontból
A Kábítószer-bizottság utasításainak 1negfelelőcn az ENSZ-Labo1atóriu1n 1nűk:ödését cls6sorba,11 a CJannabis kutatására összpontosítja
Az utóbbi évtizedben a Cannabis-szal való vissza.élés (különösen a fiatalok körében) ann3ira elharapódzott, hogy~ világsze1 te súlyos nen1zetközi p1oblémát jelent Egyidejűleg sok ellentmondás 'olt és
Ya11 (n1ll1d a népszerű, n1ii1d a tudon1ánvos sajtóba.n) a.bban a tekintetben, hogv vajon a ()annabis
1
Budapesten, a Kossuth Klubban 19il. áp1ilis 29-í':n
elhangzott hasonló tá1 g) ű előadásciról készült angol
nyelvű auto1efe1áturn Fo1dította d1
L·áng Béla

2 A növénJ-nemzetség latinos helycsüással jelölt
tH-Yc
a kábítósze1 előállításá1a alkahnas fajok1a éi-; "'áltozatok1a utal ezen_ a_ helyen ( Fo1ditó)

Jnen11yire ártahnas, és vajon nen1 kellene-e ne1nzetközi ellenőrzés alá helyezni tern1elését fürgal1nazását és árusí~~-~,

A hasissal való visszaélés jelentős kutatásokat
mdított meg több mszághan Ez idó szerint is számos kutatási progra1nba11 szerepel a Cannabis biológiai, kén1iai, orvosi és eg1éh vonatkozásainak
tanuln1ányozása
Az előa(lónak az a vélen1énye, 11ogy a Ca11nabis
kémiai vonatkozásamak a legnagyobb jelentőséget
kell tulajdonítani, mmdaddig, míg teljes képet
ne1n sikerül kapni a Cannabis alkatrészeinek kén1iájá1ól és a dohányzás folya1nán bennük végben1enő vá1tozások1ól, és csak ez után vált lehetségessé, hogy egyéb kapcsolódó problémákkal is fog·
lalkozzanak, mint amilyen az anyagok átalakulása
a szervezetbe11, \Talan1ll1t far1nakológiai hatásaik
Az utóbbi évekig úgy tartottuk, hog:y Adams és
Todd kutatásai a negyvenes éveJs elején teljesen
tisztázták a Oannabis kémiáját. lijabb kutatások
azonban azt mutatták, hog:y a kérdés sokkal bonvolultabb, mint k01ábban gondolták Gáz-folvadék
k1:01natog1áfiával több n1int 50 ,-cgvülctet l~~utat
tak ki a Cannabisban
A cannabinoidokat tekintik nm is a legfontosabb
alkati észeknek, közöttük is a can11abidiolt, cannahinolt és tet1ah:ydrocannabb1olt. Sok kiSebb jelent6ségű cannabinoidot is azonosítottak, 1nint a1ni].\'·en a cannabigerol, ca1111abicvclol, cannabich101nene és cannabidiva1 in
Bizonyítékok vannak i111a ·vonatkozóan, 11ogy a
C'.annabisban nitrogéntartahnú an:yagok is előfo1dulnak Az ENSZ-Lahoiatóriumban a klasszikus
kivonóeljárások variálásával, továbbá vékonyréteg-kr 0111atogr áfiá \Tal kin1u ta tták, hog~y- a Ca.n11a bis1)an alkaloidtartahnú í· eg}·ületek is ''a1111ak. Sa111/rah
az EAK szakembeie, klasszikus alkaloid-próbákkal kapott pozith· 1eakciókat. Hasonló erndménvt
ért el Span~:olországban Aguar iR Ezeket az alkltloidokat azonban 1nég izolálni és azonosíta11i kell
Tőlük függetlenül Salemnik Hollandiában kvaternernitrogén-v-cgyületekről szán1olt be, a111elyeket a
Cannabis-1nagban ta.lált. Kétségtelen, hogy a nitrogéntartaln1ú anyagok felfedezése a Cannabisban
a vizsgálatok nag~;-on érdekes te1 ülotét nyitotta
lneg a 11övénv„ fa11nakológiai hatásá\'·al összefüa' b en
ö
ges
Régtől fógva azt tartjuk, hog\: a Canna.bis l1atóan) aga a tet1 ahid1 ocannabinol l~Ia sincs ug:van
kétség az iránt. hog.~ a cannahinolnak jelcntőS hatása va11 a. köz1Jonti ideg1ondsze1re, de Yalószínű
nek látszik_ hog,\ a (:annabjsban sOk 111ás hatásos
an~- ag is \ an, sőt olyanok is lehetne}\.. an1el,-ek a
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dohán~yzás hő111érsékletén végbo1nenő

pirolitikus
vagy pirogén folyamatok eredményeképpen keletkeznek
__:\_zok az ellentn1ondó ké1niai eredinénvek, a1nelyeket a CannabiS"korai kutatói kaptak: legalább
részben annak tudhatók be, hogy az egyesek különfüle Cannabis-mintákat vizsgáltak A növén~- hatóan:yagainak kén1iai összetétele változik a termőte
rület ökológiai feltételei szerint Ezenkfrül begyűj
tés után is mehetnek végbe változások a hatóanyagokban a tárolás különféle hatásai következtében
Ennek a bizonytalanságnak a kiküszöbölésére az
ENSZ-Laboratórium standard Cannabis-mintát készített, összehasonlítás céljára. Ebből a standard
anyagból, továbbá a vizsgálandó Cannabis-drogból és gyantájából, valamint egyes alkatrészeikből
az ENSZ-Laboratórium mintákat küldött a világ
minden részéből egvüttműködő kutatóknak
~.\..z intézet fűlya1natosan végez Cannabis-vizsgálatokat, különös tekintettel a gáz-folyadék és
vékony1éteg-kron1atográfiás n1ódszereknek az egyes
hatóanyagok tanuln1ányozásá1 a való all:caln1azása
körében. Ezen kívül rendszeres időközökben ineg-·
vizsgálja a saját gyűjten1ényében őrzött Ca.nnabisés hasis1nintákat is. Arra szán1ítanak, hogy ezek a
vizsgálatok fényt derítenek a Cannabis-·hatóanyagokbar1 az időközber1 ·végben1enő változások te1n1észetére és nagyságá1a.
A Laboratórium ökológiai 'izsgálatokat is fohtat annak felderítésére, hOg:y a körnJ·ezeti viszonyok 1nilyen különbségeket okoznak: a növénv
gyantatartaln1ában 111inőségi és 111ennjiségi szen~
pontból. Ebből a célból ugyanabból a termésből
szár1nazó Canr1abis--n1ag\' akat a kísérleti telepeken
elvetik és gondosan ellenő1zött kö1n1;ezeti és éghajlati viszon17 ok között te1n1esztik

A Cannabis-kutatás terén azonban az ENSZLaboratórium legfontosabb föladata az, hogy a
kutatási terv keretében világszerte folyó munkát
összehangolja, elsősorban a fölösleges párhuzamos
munka kiküszöbölése végett, és hogy ebből a célból
szoros kapcsolatot tartson a kutatási terv ·végrehajtásában közre1nűk:ödő 11emzeti laboratóriu1nokkal és azok kutatóival
Ha majd a Cannabis tartaln1i anyagair1ak kénllai
mibenlétét teljesen tisztázták, a további kutatás
fü célpontja a tartaln1i anyagoknak az ernberi
szervezetre gyakorolt hatása és a szervez~tcn belüli átalakulások t:mulmá11yozása lesz Erdemes
inegemlítenünk Paton, az Egyesült Kiiályság kqtatójának vizsgálatait, aki kimutatta, hogy egyes
Cannabis-alkatr észek felhaln1ozódnak a zsír szö•retekben. Ez a felfedezés rlagy jelentőségű, inert a
Cam1abis néhány különös Íarn1akológiai sajátosságára Jnagyarázatot adhat
A kutatá-~oknak ki kell terjedniük a pszichológiai szeinpontokra, az egészségügyi következmények1e, a kezelésre és rehabilitációra is.
1\1.indaddig, anríg mil1dezek a kérdések 1ncg i1enr
oldódnak, nem lehet megítélni, hogy vajon szabad-e
lazítani a Canr1abis forgaln1ának szigorú ellenőr·
zésén .A-ddig is azonban gondolnunk kell arra,
hog,' a Világegészsógügyi Szenezet (WHO) egyelőre erősen hangsúlyozza, 1njszerir1t a Cannabis
kó1os n1egszokást okozó szer, aincly l{özegészségüg;yi és társadaln1i p1ublén1ákat okoz, és a1nelynek
ellenőrzését fonn kell tai tani. Az ENSZ Kábítószer-bizottsága (Con11nission. on Narcotic Drugs) is
teljesen eg:1 etért a szigorú ne1nzetküzi ellenőrzés
fenntartásának feltétlen szükségességével
(Az előadó cinu . IJ1 Olai' J. R1aendcn, Chic/ oj thc
[Inittd .?•lat1'.on8 _-')ia1cotics Labo1ato1y Gcneta, Stvitzei··
land)
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.Auszt1iában niinden hektá1 inezőga.zdaságilag 111Ű'\ elt
Lc1ület18 évi rnásfél kg niivén:ymérget szórnak ki. Ennek
Jsétha1madát az ún g.) omÍl tósze1ck, he1 biei<lE-1k képezik
Evi 300 n1illió Schillinget költenek 1né1g0kre, n1elyek hahangoztásmechaniz1nusa részben inég ismeretlen tatja d1 Bolha1 -l!loJ'denka1npf, a bécsi egycLcm növény-·
élettani intézet,ének vezetője„ Nevezett két éven át tanulinányozta a t1iazincsuportba tartozó he1 bicidek hatását a növényekre. A velük való kezelés köv etkezn1ényeként változások n1utatkoztak az örökletes tényezők
ben, fontoR t,alajbakté1iu1nok senyvedtek 'agy pusztul
tak el és a növényi anyagcse1e is változást szenvedett
lVIint to\""ábbi következn1ényt említi, azt hogy olyan kukoricá·val etetett t;yúkok, mel:y cket egyfajta herbic.:iddel
kezeltek, cgés7. tollazatukat elvesztették. Tern1észEtesen
nem lehet egyé1 telműen eh, etni a peszticidek alkalrnazását a 1nczőgazdaságban, állapítja rneg az int.ézet v eze~ője, de mindenekelőtt szükség van az eddig csaknen1 telJCscn is1neretlen élettani folya1natok rnélyiehatóbb tanuhnányozására. "]\Tövényn1é1gck bevezetésére csak az
esetben kellene, hog;y sor kerüljön, ha művcléstechnikas
.módszerek, céltudatos ta.lajn1ű\·elés és váltógazdálkodái
n1áT ncn1 képesek a InEgfelclő te11néshoza1n biztosítására (79)
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Egy közeln1últLan inegejLotl ''izsgálai ered1né.11J·eként helyesbíteni kell azt a ko1ábbi általános nézetet,
hog.) a g):ógysze1piac a készítn1ények tízezieiv~l van túlterhel'\e. Több n):ugati állarnba.n, íg-y Ausztriában, az
NSZK-ban és Spanyolországban végzett vizsgálatok
egybehangzóan c.:sak mintegy 1000-re teszik azoknak a
gyógyszerkészít1nényeknek a számát, melyekben számott0vő fo1galon1 mutatkozik Annál osodála.tosabb a
teljesen jelentéktelen különlegességek óriási száma
~i\.uszt1iában például a betegpénztá1 szá1nlájá1a engedé1.·yezett 5000 gyógys:.-;cr közül 1250-et, te:qát 25%-ot
egyáltalán nem 1endolnek az orvosok. Spanyolországban
a 19 000 törzskönyvezett gyógyszer közül 2800-at soha·
sem használnak, és a felírt gyógyszer-különlegességek
GO?~·a csak 280-féh·.: készít1nényből kerül ki„ A Német
Szövetségi Köztársaság betegpénztárai szövetségén~k
igazgatója, F1itz Kastner jelentésében megállapÍtJa,
hogy a helyzet a többi nyugati országban is lényegében
azonos. Rámutatott arra is, hogy a sokat e1nlegetett
gyógyszer-túlkínálat mindjárt lényegesen kisebb i~éretű
leime, ha az a:r.onos ha.tóan;yagú, vagy csupán ?s_e~ely eltérést inutató készítmények minden cso1nagolas1 cs alakb8li \ á.ltozatát nem külön-külön vennénk számításba, _
hanem f;gy gyógysze1nek tf·kintenPnk ('i'6)
EB

