
Ecstasy



Zgodovina

 Zgodovina ecstasyja sega v začetek 
20. stoletja, ko ga je nemški 
znanstvenik Ernest Merck prvič 
sintetiziral. Novo odkriti sintetični 
produkt je družba Merck leta 1914 
patentirala kot sredstvo za 
zmanjševanje teka, vendar so 
nezaželjeni stranski učinki preprečili 
njegovo industrijsko proizvodnjo in 
prodajo na trgu. 



Zgodovina

 V 70. letih je zanimanje za ecstasy 
ponovno oživelo. Ameriški farmakolog 
Alexander Shulgin je z raziskavami na 
sebi in prostovoljcih ugotovil, da 
ecstasy oziroma "penicilin za dušo", 
kot ga je imenoval, manjša notranjo 
napetost in tesnobo, prežene strah, 
olajša komunikacijo, dvigne 
samozavest in ustvarja dobro 
razpoloženje. Zaradi teh lastnosti so 
mu nekateri takratni psihoterapevti 
pripisovali pomembno vlogo pri 
zdravljenju duševnih motenj.



Zgodovina

 Proti koncu 90. let, s pojavom tako 
imenovane techno glasbe, je postal 
ecstasy sestavni del divjih zabav na 
plesiščih velikih diskotek in v najetih 
tovarniških halah. 

 V Sloveniji velja prepoved 
proizvodnje, prometa in posesti tega 
mamila od leta 1987.



Učinki

 Učinki ecstasyja so pri vsakem 
posamezniku različni. Odvisni so od 
osebnega razpoloženja, splošnega 
telesnega stanja in vplivov okolja. 

 Povprečna oralna doza je 100 do 
150 mg. Učinek običajno nastopi 
med30 do 60 minut po zaužitju in 
popusti po 6 do 8 urah. 



Učinki

 Deluje poživljajoče na osrednje 
živčevje in srce, kar uživalci občutijo 
kot naval energije. Zaradi 
omenjenega učinka privrženci techno 
glasbe na množičnih "rave" zabavah 
ostanejo budni in z lahkoto preplešejo 
cele noči. Halucinogeni učinki 
nastopijo le pri večjih dozah. 



Učinki

 Pod vplivom tega mamila postane 
uživalec evforičen, občutek lakote, 
žeje in utrujenosti popolnoma 
izgine. Ker popustijo notranje 
zavore, narašča potreba po 
komuniciranju, stopnjuje se občutje 
simpatije ter povezanosti med 
ljudmi - entaktogeni učinek. Ecstasy 
vpliva na duševnost, zaznave, 
občutke in razpoloženje 
posameznika.



STRANSKI UČINKI IN 
NEVARNOSTI ECSTASYJA

 Eden najbolj prepoznavnih učinkov 
ecstasyja je njegov vpliv na delovanje 
nadzornega mehanizma za 
temperaturo. Telesna temperatura 
lahko naraste prek 41 stopinj Celzija. 
Posledica pregretja organizma je 
pospešeno potenje, ki lahko vodi v 
preveliko izgubo telesnih tekočin in 
soli (dehidracija).



STRANSKI UČINKI IN 
NEVARNOSTI ECSTASYJA

 Številni smrtni primeri, opisani v tuji 
literaturi, potrjujejo, da je ecstasy 
nevarno mamilo. V Angliji so v zadnjih 
šestih letih zabeležili 60 smrtnih 
primerov, povezanih z uživanjem 
ecstasyja. V večini primerov je smrt 
nastopila zaradi motene 
termoregulacije oziroma vročinske 
kapi. Smrti so nastopile med 
množičnimi zabavami, po naporni 
plesni aktivnosti, v neprezračenih, 
vlažnih in segretih diskotekah. V takih 
okoliščinah organizem ne more 
oddajati zadosti toplote, ki se 
čezmerno kopiči v njem.



STRANSKI UČINKI IN 
NEVARNOSTI ECSTASYJA

 Zaradi povečanega krvnega tlaka in 
srčnega utripa, ki ga povzroči 
ecstasy, so dodatnemu tveganju 
izpostavljeni uživalci z visokim krvnim 
tlakom in drugimi obolenji srca in 
ožilja.



STRANSKI UČINKI IN 
NEVARNOSTI ECSTASYJA

Ostali 
nezaželjeni 

Stranski
 učinki, 

ki se pokažejo 
po 

jemanju 
ecstasyja: 

 krčenje čeljustnih mišic 

 razširjanje zenic 

 suha usta 

 težave pri osredotočenju pogleda 
mišični krči 

 tahikardija 

 krči v trebuhu. 



STRANSKI UČINKI IN 
NEVARNOSTI ECSTASYJA

 Dolgotrajno jemanje in/ali jemanje 
prevelikih odmerkov povzroči spremembe 
v osebnostnem delovanju, neprijetna 
čustvena doživetja, halucinacije, vidne in 
slušne motnje, paničnost in depresivnost 
in celo bolezenska stanja, podobna 
shizofreniji. 

 Raziskovalci so s poskusi na živalih 
ugotovili, da ecstasy poškoduje živčne 
celice v možganih. 

 Uživalec tvega psihično odvisnost, 
navajanje na ecstasy in tudi pomirjevala, 
ki mu pomagajo, da se po omami umiri. 



ZASEGI ECSTASYJA V 
SLOVENIJI

 Države EU kot tudi države vzhodne in 
srednje Evrope izražajo zaskrbljenost nad 
pojavom novih izpopolnjenih oblik 
sintetičnih mamil ter s tem povezano 
zlorabo prekurzorjev, ki služijo za ilegalno 
proizvodnjo tovrstnih mamil. 

 Da so se povečali problemi s sintetičnimi 
mamili, je močno čutiti tudi v Sloveniji, 
predvsem glede naraščajoče nedovoljene 
trgovine in zlorabe teh mamil, med 
katerimi prevladujejo derivati 
amfetaminskega tipa, v javnosti bolj znani 
kot ecstasy.



ZASEGI ECSTASYJA V 
SLOVENIJI

 V letu 1992 je 
naša milica 
zasegla le 52 
tabletk te droge, 
v letu 1996 pa se 
je ta številka 
povečala na 
18.086 !
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