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BEVEZETÉS 
 

Az ecstasy népszerűsége ma is töretlenül növekszik az egész világon. 

Tablettái hatóanyagként túlnyomó többségében a hallucinogén és 

szimpatomimetikus hatásokkal egyaránt rendelkező amfetaminszármazékot, az 

MDMA-t (3,4-metilén-dioxi-metamfetamin) tartalmazzák. A főként éjszakai 

szórakozóhelyeken használt kábítószer széles körű elterjedéséhez stimuláns és 

pszichoaktív hatásai, valamint könnyű alkalmazhatósága és egyszerű 

előállíthatósága is hozzájárult. 

Az MDMA akut hatásai körülbelül 24 órán át tartanak, ezt követően 

hoszútávú, neurotoxikus hatásai 12 hónapig, sőt tovább is fennmaradhatnak a 

kísérleti állatokban. Akut viselkedési hatásainak egyedülálló kombinációja 

annak köszönhető, hogy erőteljesen fokozza a dopamin, szerotonin, noradrenalin 

és acetilkolin felszabadulását a preszinaptikus idegvégződésekből. A monoamin 

transzporterekhez kapcsolódva gátolja a monoaminok visszavételét is, s emellett 

a – monoaminok lebontásáért felelős - monoamin-oxidáz enzimek (MAOA és 

MAOB) működésének gátlásával is növeli extracelluláris koncentrációjukat. 

Akutan hipertermiát és szerotonin viselkedési szindrómát okoz, amelyet a 

következők jellemeznek: megnövekedett lokomotoros aktivitás, tremor, ataxia, 

head-weaving (fej fordítása egyik oldalról a másikra), hátsó végtag abductioja, 

piloerectio (szőrszálak felborzolódása), nyálfolyás, székletürítés. Növeli az 

állatok szívfrekvenciáját és artériás vérnyomását is. Akut hatásai az ecstasy-

fogyasztókon is a kísérleti állatokon megfigyeltekhez hasonlóak. 

Az MDMA elsődleges célpontjai a szerotonerg neuronok, amelyeknek 

tartós károsodása sokszorosan bizonyított számos állatfajban. Tartósan csökkenti 

a SERT-ek (szerotonin transzporter) denzitását, továbbá az 5-HT-nak és 

metabolitjának, az 5-hidroxi-indolecetsavnak a szöveti koncentrációját számos 

agyterületen a legtöbb emlősfajban. Csökkenti az 5-HT-szintézis 

sebességmeghatározó enzimének, a triptofán-hidroxiláznak az aktivitását is, 
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valamint az immunhisztokémiai vizsgálatok is az idegsejtek morfológiai 

károsodásáról számolnak be.  

Akut és hosszútávú neurotoxikus hatásaira az egyes patkányfajok 

érzékenysége eltérő. A legérzékenyebbek a Dark Agouti patkányok, amelyekben 

egyetlen, 10-15 mg/kg-os dózisa legalább 30-50%-os csökkenést okoz a szöveti 

5-HT-szintekben. Ezek a patkányok (főként a nőstények, de kisebb mértékben a 

hímek is) CYP2D1 izoenzimük csökkent működése miatt lassabban 

metabolizálják az MDMA-t. Bennünk, emberekben is különböző sebességgel 

történik az MDMA lebontása. Az európaiak 5-10%-ában az MDMA 

lebontásában résztvevő, nagy genetikai polimorfizmust mutató CYP2D6 enzim 

csökkent működésű, ezért az MDMA igen magas vérkoncentrációt érhet el 

bennük és különösen nagy veszélyt jelentenek számukra toxikus hatásai. A Dark 

Agouti patkányfaj ezen, lassú metabolizáló emberek állatmodelljének tekinthető. 

Az 5-HT fontos szerepet játszik számos élettani folyamat, többek között a 

táplálkozás, hőszabályozás, fájdalom, szexuális funkciók, endokrin rendszer, 

tanulás, memória, alvás, cirkadián ritmus és a motoros aktivitás 

szabályozásában. Az MDMA-t követő szerotonerg neuronkárosodás ebből 

adódóan számos funkcionális következménnyel járhat az állatokban. A humán 

vizsgálatok eredményei alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy az MDMA 

emberekben is a szerotonerg neuronok tartós károsodását okozza. Emellett 

számos klinikai vizsgálat számol be pszichiátriai betegségekre jellemző tünetek 

és pszichobiológiai zavarok gyakoribb előfordulásáról az ecstasy-

fogyasztókban. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 
Tekintélyes és szerteágazó szakirodalommal rendelkezünk az MDMA 

neurotoxikus hatásaival kapcsolatban, ennek ellenére kevés az irodalomban 

fellelhető, az MDMA rövid- és hosszútávú alvás-ébrenléti hatásaival foglalkozó 

vizsgálat. Nem rendelkezünk információval arról sem, hogy miben különböznek 

az MDMA-val előkezelt állatokon az újabb MDMA dózis és a szelektíven 

szerotonin-visszavételt gátló citalopram akut alvás-ébrenléti hatásai. 

Kísérleteinkben a lassú metabolizálók állatmodelljéül szolgáló Dark Agouti 

patkányokon tanulmányoztuk az MDMA akut, szubakut és hosszútávú motoros 

aktivitás- és alváshatásait. Az állatok kezelése során a kábítószer-élvezők által 

egyszerre elfogyasztott tabletták hatóanyagtartalmának megfelelő MDMA-

dózist alkalmaztuk. 

A következőkre kerestük a választ: 

1) Milyen akut változásokat idéz elő az MDMA 15 mg/kg-os dózisa a lassú 

metabolizáló Dark Agouti patkányok motoros aktivitásában és 

alvásparamétereiben? 

2) Milyen szubakut és hosszútávú változások figyelhetők meg a kezelés 

hatására ezekben a paraméterekben? 

3) Miben térnek el az általunk alkalmazott MDMA dózis akut hatásai az azonos 

dózisú MDMA-val 3 héttel korábban előkezelt állatokon? 

4) Megváltoztatja-e a 3 héttel korábban alkalmazott MDMA előkezelés a 2,5 

mg/kg dózisú citalopram kezelés akut alváshatásait? 
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MÓDSZEREK 
 

A vizsgálatokat hím, Dark Agouti patkányokon (Harlan, Olac Ltd, 

Egyesült Királyság) végeztük. Az állatok a laborba érkezésükkor 4-5 hetesek 

voltak, súlyuk 50-80 g között volt. A műtétek elvégzése előtt négyesével, majd 

azt követően egyesével, üvegketrecekben tartott állatok a szabványos tápot és a 

vizet mindvégig szabadon fogyaszthatták. A helyiségek állandó hőmérsékletét 

(21±1 oC) és 12 órás világos/sötét periodicitását (a világítás kezdete: 09:00) 

biztosítottuk. 

A bal frontális és a bal parietális kéreg fölé egy-egy EEG-elektródát 

ültettünk be epidurálisan, a hátsó nyaki izmokba EMG-elektródákat varrtunk be 

és a jeleket kábel segítségével elvezettük. A motoros aktivitás méréséhez az 

EEG- és EMG-jeleket elvezető kábelre mágnest szereltünk fel, ami az állat 

mozgásának köszönhetően áramot indukált egy elektromágneses tekercsben. Az 

alváskiértékelés - SleepSign for Animal (Kissei Comtec America, Inc., Egyesült 

Államok) alváselemző program segítségével és vizuális kiértékeléssel - az 

irodalomban meghatározott kritériumoknak megfelelően történt. 

Az adatokat több szempontos variancia analízissel és faktoriális variancia 

analízissel dolgoztuk fel. A post-hoc összehasonlításhoz a Tukey HSD tesztet 

használtuk. A motoros aktivitás és az alvásparaméterek cirkadián ritmusának 

vizsgálatához az amplitúdó, akrofázis és mesor értékeket (±konfidencia 

határokat) cosinor analízissel számítottuk ki. 

Az alkalmazott MDMA-dózis neuronkárosító hatását a [3H]-paroxetin 

kötés autoradiográfiás mérésével igazoltuk. A módszer segítségével kimutattuk 

az occipitális cortexben, a substantia nigra pars reticulata, pars compacta és a 

striatum területén a SERT-hez kötött, tríciummal jelölt paroxetin mennyiségét és 

összehasonlítottuk a 3 héttel korábban MDMA-val, illetve fiziológiás sóoldattal 

kezelt állatok eredményeit. Az adatok statisztikai elemzését Student’s t-teszt 

segítségével végeztük. 
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EREDMÉNYEK 
 

1. Az MDMA akut hatásai: első 24 óra 

 

Az MDMA akut monoamin- és acetilkolinfelszabadító hatása következtében 

erőteljesen fokozta az állatok motoros aktivitását és ébrenlétét, s gátolta az 

alvást az első 5-11 órában. Ennek megfelelően nagymértékben megnövelte az 

állatok alváslatenciáját (a világos fázis kezdetétől az alvás kezdetéig eltelt idő). 

Érdekes módon a REM (paradox alvás) alvás gátlása jóval tovább tartott, mint 

az NREM-1 (felszínes alvás) és az NREM-2 (mélyalvás) fázisoké. 10-12 órával 

a kezelést követően ellentétes szubakut hatásokat figyeltünk meg (a motoros 

aktivitás és az ébrenléti fázisban töltött idő csökkent, az alvásfázisok időtartamai 

nőttek). Az időtartamok cosinor analízisével is kimutattuk a paraméterek 

cirkadián ritmusának nagyarányú változásait a kezelés napján. 

 

2. Az MDMA hatásai a kezelést követő napokban 

 

A kezelést követő 3. napon a motoros aktivitás csökkent, főként a sötét (aktív) 

fázis ideje alatt, a csökkenés a mesor (az időtartamok értékeinek átlagára utaló 

mutató) értékének csökkenésében is megmutatkozott. Még az 5. napon is tartott 

a motoros aktivitás csökkenése, ugyanakkor nőtt az ébrenlét (a passzív ébrenlét 

növekedése miatt) és csökkent a REM-alvás időtartama. Az utóbbi változások 

oka feltehetően egy második, kisebb mértékű 5-HT-felszabadítás lehetett. 

Ugyanezen a napon az MDMA-val kezelt állatok cirkadián ritmusa jelentősen 

eltért a kontrollokétól: a motoros aktivitás, az ébrenlét és a REM-alvás 

időtartamok amplitúdói csökkentek, az időtartamok minimum-maximum 

különbségei kisebbek lettek. 
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3. Az MDMA krónikus hatásai 

 

Az MDMA-val kezelt állatoknál a motoros aktivitás cirkadián ritmusának 

zavarát mutattuk ki (a mesor értéke nőtt és a fázisváltás környékén nagyarányú 

motoros aktivitás-fokozódás figyelhető meg) a kezelés utáni 14. és 28. napon. 

Az MDMA kezelés neuronkárosító hatása következtében tartósan 

megváltoztatja a cirkadián ritmus pacemakerének, a nucleus 

suprachiasmaticusnak a működését patkányokban, feltehetően ez okozta a 

cirkadián ritmus hosszútávú változását a vizsgálatunkban. A motoros 

agyterületeken nem volt jelentős különbség a [3H]-paroxetin-kötés mértékében 

az MDMA-val kezelt állatok és a kontrollok eredményeit összehasonlítva, az 

occipitális cortexben viszont igen, amely utóbbi az alkalmazott MDMA-dózis 

neurotoxikus hatását igazolja. A REM-alvás időtartama nőtt a világos 

(nyugalmi) fázis első óráiban 3 héttel a kezelés után. Az 5-HT gátolja a REM-

alvást kiváltó kolinerg, ún. REM-on neuronokat, tehát nem kizárt, hogy a 

neuronkárosodás következtében csökkent 5-HT-neurotranszmisszió csökkenése 

okozta ez utóbbi változást.  

 

4. Az MDMA akut hatásai (első 24 óra) a droggal előkezelt állatokon 

 

Az MDMA akut motoros aktivitás és alvás-ébrenléti hatásai rövidebb ideig 

tartottak a droggal előkezelt állatokban, mint a nem előkezeltekben. Az akut 

MDMA kezelést követően az alvás latencia kisebb és a REM mesor értéke 

nagyobb volt az MDMA-val előkezelt állatoknál, mint a fiziológiás sóoldattal 

előkezelteknél. A REM mesor értékeinek különbsége adódhat abból, hogy az 

előkezelt állatokon az MDMA rövidebb ideig gátolta a REM-alvást. Másrészt 

nem kizárt, hogy ehhez az előkezelt állatokban az MDMA krónikus hatásainak 

vizsgálatánál is észlelt, a REM-alvás időtartamát növelő hatása is hozzájárult. 
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5. A citalopram akut hatásai az alvásra 

 
A citalopram kezelést követően a REM-alvás időtartamának csökkenését 

tapasztaltuk. A hatás jó néhány órán keresztül fennállt, mert a REM 24 órára 

számított mesor értéke is szignifikánsan csökkent volt. Ezenkívül a 

citaloprammal kezelt állatok több időt töltöttek passzív ébrenléti fázisban. 

Feltehetően mindkét változás a szerotonin-visszavétel gátlásának következtében 

megemelkedett szinaptikus 5-HT-koncentrációval magyarázható.  

 

6. A citalopram akut hatásai az alvásra az MDMA-val előkezelt 

patkányokon 

 

A citalopram rövidebb időre változatta meg a REM-alvás időtartamát az 

MDMA-val előkezelt állatokon, mint a nem előkezelteken és nem fokozta a 

passzív ébrenlétet az előkezelt állatokon. Feltételezhetjük, hogy mindez annak 

köszönhető, hogy az axonkárosodás következtében kevésbé növelte meg a 

szinaptikus 5-HT-koncentrációt az MDMA-val előkezelt állatokban.  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Eredményeinkből az alábbi következtetések vonhatók le: 

• Megállapítható, hogy egyetlen dózis MDMA hosszútávon befolyásolta - 

az azt lassan metabolizáló - DA patkányok motoros aktivitását és 

alvásparamétereit.  

• Egyetlen dózis MDMA tartós, az újabb MDMA kezelés és a citalopram 

akut hatásainak csökkenésével kimutatható változásokat eredményezett a 

DA patkányok szerotonerg rendszerének működésében.  
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• Mindezek felhívják a figyelmet a humán ecstasy-fogyasztás potenciális 

veszélyeire. 
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