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Datura stramonium



Történelmi áttekintés
“…Vedd e varázsfüvet át és evvel lépj be a házba,
ez veszedelmed napját elhárítja fejedről.
Kirké rettenetes cseleit tudtodra adom most.
Készít majd kükeónt néked, de beléveti mérgét.
Meg nem bűvölhet mégsem, mivel itt e varázsszer….”

“…Így szólván; ideadta az Argoszölő a növényt is;
földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott.
Éjszinü volt a gyökér és tejszinü volt a virága:
istenek úgy nevezik, hogy mólü; kiásni nehéz ezt
földi halandónak; de bizony mindent tud az isten…”

Odüsszeia, Devecseri Gábor fordítása



Történelmi áttekintés

• Az első ismert toxikológiai tematika a 
szépirodalomban (ie. 8. század)

• Központi hatású antikolinészteráz galantamint
tartalmazó hóvirágot használt Ödusszeusz Kirké
antikolinerg tartalmú bájitalának semlegesítésére



Történelmi áttekintés
• Delphi szentély: füst
• Kínai gyógyászat: asztma, fájdalomcsillapítás
• Csiroki, navaho: sámánisztikus hallucinációk előidézése, 

felnőttéválási rituálé
• Haiti: zombifikáció
• Afrika: inhalálásával tüdőbetegségek kezelése
• India: emberáldozatok kábítása a Thugge kultuszban
• Középkori Európa: “repülő kenőcs”, pupillatágító
• 1676, Jameston, brit katonák 11 napig deliráltak teájától

(“jimsonweed”)



Történelmi áttekintés

• Asztma cigaretta
• Parkinson szindróma
• Mentális betegségek
• Dämmerschlaf (“twilight 

sleep”), a szülési trauma 
csökkentésére

• 1922 igazságszérum



Hatóanyagai

• Tropánvázas alkaloidák
– Atropin (1833)
– Szkopalamin (1880)
– Hioszciamin
– Hidroxikumarin, flavonoidok



Toxicitás

• Toxinok koncentrációja korrelál:
– növények fajtája
– termőhely, termőtalaj 
– helyi időjárási tényezők

• Mérgező az egész növény
• Magvak: kb. 0.1mg atropin/mag



Klinikai farmakológia
Atropin

• Antimuszkarinerg, blokkolja a paraszimpatikus
innervációt

• Átjut a vér-agy gáton
• Blokkolja a szimpatikus kolinerg neuronokat (izzadság

mirigyek)
• Nem blokkolja a nikotinerg receptorokat
• A postganglion receptorok megtalálhatóak

– Simaizom
– Szívizom
– AV-csomó
– Exokrin mirigyek



Klinikai farmakológia
Atropin

Terápiás felhasználás
• Bradyarritmiák
• Organofoszfát mérgezés
• Pulpillatágító
• Szaliváció, bélmotilitás csökkentése
• Eliminációs féléletideje 2.5 óra
• <0.5 mg bradycardia (M1 inhibitoros

prejunctionális neuronok)
• >1 mg tachycardia (SA csomó blokád)



Klinikai farmakológia
Szkopalamin

• Antimuszkarinerg
• CNS depresszáns (vér-agy gát)
• Blokkolja a rövid távú memóriát
• Spazmolitikus, antiemetikus
• Eliminációs féléletideje 8 óra
• Adverz hatásai: látászavar, szájszárazság, 

irritabiltás, álmatlanság



Klinikai farmakológia
Hioszciamin

• Erősebb centrális és perifériális hatás
• 3.5 órás eliminációs féléletidő



Klinikai toxikológia

• Delírium, hallucinációk
• Kis dózis: CNS stimuláló
• Nagy dózis: depresszáns
• Szkopalamin: izgatottság, amelyet szedált

állapot követ, a kettő között hallucinációk



Klinikai Toxikológia

• Elszívás: hallucinogén és hipnotikus
• Lenyelés: zavartság, delírium, erős

hallucinációk, pánik, ájulás
• Nagy dózisok: respiratorikus és kardiális

toxicitás miatt halálos
l



Klinikai tünetek

• Látászavar
• Szédülés, bizonytalanságérzés
• Zavartság
• Légzési nehezítettség
• Tachykardia, ritmuszavarok
• Láz
• Hallucináció, agitáltság
• Mydriasis



10 Ds”
• Dryness of mouth
• Dysphagia 
• Dilated pupils
• Diplopia 
• Dry, hot skin; 
• Drunken gait (or ataxia)
• Delirium (with hallucinations, amnesia, incoherence)
• Delusions 
• Dysuria 
• Death.



Felhasználás drogként

• Hatásai kb. 30 perc alatt alakul ki, csúcshatás
12-24 óra, akár több nap

• Elnehezedés, száraz száj, ataxia
• Olfaktórius, gusztátoros, taktilis hallucinációk, 

“fantom cigaretta”
• Beszélő tárgyak, halottlátás, disztorziók, 

különös fényvisszaverődések, színek
megváltoznak



https://thethirdwave.co/psychedelics/
datura/



Eseteink

• 2 nap alatt 18 beteg
• Belvárosi étterem, gulyásleves (fűszerkömény)
• PSS1 (Poison Severeity Score) enyhe tünetek, 

szupportív terápia
• 7 beteg PSS2

– Zavartság, hallucináció
– Tachycardia, izomrángások
– Ismételt physostigmin, szedatívum
– Átlag 24 órás hospitalizáció
– HPLC: atropin metabolitok, szkopalamin



Köszönöm a figyelmet!
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