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Marijuana, kannabis, esrar…. 
• Kannabis tıbbi ve eğlence amaçlı kullanımı ile ilgili uzun bir 

geçmişe sahiptir ve bugün dünya genelinde en yaygın üretilen 
ve tüketilen yasadışı maddedir.  



• Bhang: Öğütülmüş yapraklar şeker, 
baharatlar ve meyve ile karıştırılarak 
macun haline getirilir.  

• Ganja: Yüksek oranda THC içeren 
kannabis çiçekleri ve reçinesiyle 
hazırlanır.  

• Charas: Kannabis bitkisinin hemen 
hemen saf konsantre reçinesidir. 

• Marijuana:  Kannabis bitkisinin 
kurutulmuş çiçekleri ve yapraklarıdır. 
Maddenin Amerika’da en çok 
kullanılan formudur.  

• Hashish: Toplanmış, kurutulmuş ve 
kalıplar haline getirilmiş konsantre 
kannabis reçinesidir. 

 



Kannabinoidler.. 

THC psikoaktif etkisi en fazla olan 
kannabinoiddir.  
Esas izomeri delta 9-THC olup, diğer bir 
izomeri delta 8-THC’dir.  



•    



Kullanım sürelerine göre saptanma zamanı 
 

• Kullanım  sadece  1 kez   5-8 gün 

• Kullanım ayda       2-4 kez  11-18 gün 

• Kullanım haftada  2-4 kez  23-35 gün 

• Kullanım haftada  5-6 kez  33-48 gün 

• Her gün kullanım    49-63 gün 



Medikal kullanımı 

• İbn-i Sina  

MS  980-1030  

İbn-i Sina bu kitabında tedavi alanında 
kullanılan ilaçlar arasında "Kunnab" adı altında 
Hint kenevirine de yer vermiş  



Medikal kullanımı 

 



Medikal kullanımı 

 



• Bronkodilatasyon-Astma 

• Antiemetik-Antikanser ilaçların oluşturduğu bulantı/kusma 

• İştah açıcı-Opioid, antiviral ilaçlar, aids ve ilişkili hastalıklar, 
terminal kanser olgularında 

• Analjezik-Kanser ağrıları, postoperatif ağrılar, fantom ağrılar 

• Spastisite/ataksi /kas zayıflığında azalma-Multipl skleroz, 
serebral palsi, spinal kord hasarları 

• Göz içi basıncını düşürmesi-Glokom 

 

 

 



 



 



Esrar Neden Kullanılıyor? 

• Esrar vücutta rahatlama yarattığı ve kişiye 
keyif verdiği için kullanılmaktadır. 

 

• Sosyal Kullanım 

• Rekreasyonel Kullanım 

• Zararlı Kullanım 

• Kötüye Kullanım 

• Bağımlılık 

 



• Endojen, bitkisel, sentetik kannabinoidler.. 



Sentetik Kannabinoidler  

• Sentetik kannabinoidler Marihuanaya alternatif olarak 
üretilmeye başlanmış ve 2004’ten bu yana piyasada 
bulunabilir hale gelmiştir. . 

• Yeni tasarım uyuşturucular Bonzai, Spice, K2… İsimleri 
ile piyasada bulunabilen bu maddeler,  isimleri ne 
olursa olsun, günümüz eğlenceli marketlerinin ana 
oyunculardan biridir. 

• Sentetik kannabinoidler genelde kannabise benzer 
olarak tüketilir. Pipo, nargile kullanılarak veya sigara 
kâğıdına sarılarak içilmektedir. Bunların dışında, 
demlenerek de tüketildiği bildirilmiştir. 

 





 
Sentetik Kannabinoidler  
• Marihuanada bulunan Δ9- tetrahidrokannabinol’e 

benzer psikoaktif özelliklere sahip bileşiklerdir. 
• Sentetik kannabinoidler saf halde, katı veya yağ olarak 

bulunmaktadır. Sentetik kannabinoidler bir solventte 
çözüldükten sonra, bitkisel karışıma püskürtülür. 
Solvent buharlaştıktan ve bitkisel karışım tekrar 
kuruduktan sonra, paketlenir.  

• “İnsanların tüketimi için değildir”, “tütsü” veya “sadece 
aromaterapi kullanımı için” gibi aldatıcı etiketlemeler 
vardır.  

• Ürünler bir veya daha fazla sentetik kannabinoid 
içerebilir. 



“Yasal kafa yapıcı maddeler”   
“Bitkisel kafa yapıcı maddeler”  
olarak ta bilinen, yeni nesil 
“tasarım maddeler” (designer 
drugs),  internette veya bazı 
dükkânlarda  “bitkisel tütsü 
ürünleri” veya “potpuri” adı altında 
herhangi bir yaş sınırlaması 
olmadan satılmaktadır.  





• JWH bileşikleri John W. Huffman –Clemson 
Universitesi 

• HU öncü bileşikler Hebrew Universitesi 

• CP47,497 ilk kez Pfizer firması tarafından 
analjezik olarak 

• AM, Northeast universitesinden Alexandros 
Makriyanis adlı profesör 

 



Tarihçe 
• 1970’lerde ise Pfizer “CP” yani siklohekzilfenoller olarak 

bilinen delta9-THC analoglarını sentezlemiştir.  
• 1988’de HU-210 gibi  delta9-THC benzeri maddeler 

sentezlenmiştir.  
• Clemson Üniversitesi’nden J. W. Huffman 

aminoalkilindolleri sentezlemiş ve karakterizasyonunu 
yapmıştır. JWH-018 ilk olarak 1995 yılında sentezlenmiştir.  

• Sentetik kannabinoidler ilk kez 2004 yılında belirgin 
kannabis benzeri etkisinin yanında hafif halusinojen olarak 
internet üzerinden satışa sunulmuştur.  

• 2008 yılında ise sentetik kannabinoidler “Spice” olarak 
adlandırılan bitkisel bir karşımda saptanmıştır. 
 



Sentetik kannabinoid 
içicilerinde ileri derecede 
paranoya, halüsinasyon, 
ajitasyon, gerginlik, yüksek 
kan basıncı ve hatta ölüm 
deneyimleri 
gözlemlenmiştir. 



JWH serisi 

Günümüzde, kannabinoidlerin JWH serisi, 
SK içinde teşhis edilen tartışmasız 
dominant kannabinoidlerdir. 
 
JWH-018 (1-pentil-3-(1-naftoil)indole), 
sentezinin kolay olması ve yüksek 
farmakolojik aktivitesi nedeniyle, kötüye 
kullanılanımı yüksek olan ve  tercih edilen  
kannabinoidler arasındadır.  



HU ve CP serisi 

• HU-210 yapısal olarak çok benzerdir, 
fakat Δ9-THC’den daha güçlüdür. 
Ancak HU-210 sentezleme aşaması 
kolay değildir . 

• CP-47,497 sentezlemek için daha 
kolaydır. 

 



 
• Sentetik kannbinoiderin  

sorun teşkil eden en önemli 
özelliği sürekli değişen 
bileşimleridir. 

  
• İlk Spice ürünleri yaygın 

olarak JWH-018 ve JWH-073 
içermekteydi. 
 

• Fakat düzenlemelerden 
kaçmak amacıyla JWH-081, 
JWH-122, JWH-210 ve AM-
2201 gibi yeni yan ürünler 
ortaya çıkarılmıştır.  



• Hafif yapı modifikasyonlarına rağmen bütün 
kannabinoidler lipid soluble, nonpolar ve yüksek 
derecede buharlaştırılmış bileşimlerdir.  

• Spice’ ta tanımlanmış diğer maddeler, yağlı asitleri ve 
esterlerini (linoleic acid, palmitic acid), amd yağlı 
asitleri (oleamide, palmitoylethanolamide), bitki 
kaynaklı asitleri (eugenol, timol, ve asetil vanillin gibi 
aromalar), koruyucuları (benzil benzoat) ve katkı 
maddelerini içerir. 

•  Spice ürünleri aynı zamanda yüksek miktarda E 
vitamini  ve ß2‐adrenerjik agonist clenbuterol 
içerebildiği bilinmektedir.  
 



 

UNODC 2012  



European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction 

 

• 73 yeni psikoaktif madde EMCDDA 2012 raporunda 
bildirilmiştir (30 tanesi sentetik kannabinoid) 

• 84 sentetik kannabinoid Avrupa Birliği (EU 2013) 
uyarı sistemi içinde yer almıştır 

• 2008  de Spice ürünlerinde ilk kez JWH-018 sentetik 
kannabinoid saptanmıştır. 

 

 



 
 
Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması 
13 Şubat 2011 /Resmî Gazete/Sayı : 27845 
 

 •   
•              1- Fenetilamin grubu maddelerden: 
•              a) 2 C-B (4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine) 
•              b) 2C-P. 
•              2- Sentetik kannabinoidler: 
•              a) JWH-018 
•              b) CP 47,497 
•              c) JWH-073 
•              ç) HU-210 
•              d) JWH-200 
•              e) JWH-250 
•              f) JWH-398 
•              g) JWH-081 
•              ğ) JWH-073 methyl derivate 
•              h) JWH-015 
•              ı) JWH-122 
•              i) JWH-203 
•              j) JWH-210 
•              k) JWH-019 
•              3- Cathinone. 
•              4- Cathine 
•              5- Catha Edulis isimli bitki. 



• Sentetik kannabinoidler inhalasyonunla alındıktan 
sonra, akciğerlerden anında emilir ve birkaç 
dakikada beyin gibi diğer organlara da yayılır ve 
etkisi genellikle dakikalar içinde başlar.  

• Oral yolla tüketildiğinde ise ilk geçiş 
metabolizmasına ve sindirim aktivitesine bağlı 
olarak etkilerinin görülmesi gecikebilir.  

• Etki süresi değişebilmekle beraber genelde 
saatler sürebilir.  

• Örneğin JWH-018’in etkinliğinin 1-2 saat, CP-
47,497-C8’in etkinliğinin ise 5-6 saat sürdüğü 
bildirilmiştir.  



METABOLİZMA.. 

• İnhalasyon yoluyla alınan JHW-018’in kandaki yarı 
ömrünün kısadır ancak biyotransformasyonda rol 
oynayan yolaklar ile ilgili bilgiler yetersizdir.  

• Hepatik sitokrom P450 oksidasyonundan sonra 
glukuronik asit konjugasyonu ve renal ekskresyonunun 
meydana geldiği düşünülmektedir.  

• Konjugasyondan eses sorumlu UDP-glukuronil 
transferazların UGT1A1, UGT1A3, UGT1A9, UGT1A10 
ve UGT2B4 olduğu bildirilmiştir.  

•  JWH-018’in bazı metabolitlerinin, CB-1 reseptörlerine 
JWH-018 kadar afinitesi olduğu bildirilmiştir.  



Metabolitleri 

• N-dealkilasyon, karboksilasyon, hidroksilasyonla 
ve dealkilasyona beraber uğrayarak çeşitli 
şekillerde metabolize edilebilirler.  
 

• Aminoalkilindollerin ana metabolitleri 
monohidroksi bileşikleri ve onların glukuronit 
konjugatlarıdır. 
 
 

• JWH-018 ve JWH-073’ün monohidroksi 
metabolitleri idrarda diğer metabolitlere göre 
daha fazladır. Bunların dışında, di-, trihidroksi gibi 
metabolitleri de vardır. 
 

• JWH-073’ün monohidroksi metabolitlerinin CB-1 
reseptörlerine karşı kısmi agonist veya doğal 
antagonist görevi gördüğü gösterilmiştir. 

  



 



• Klinik toksikoloji 

• Klasik adli toksikoloji 

• İdrar madde testi 

• İşyeri madde testi 



Analiz 

• Saptama (Detection) 

• Tanımlama (Identification) 

• Kantitasyon (Quantitation) 

• Doğrulama (Confirmation) 
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