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Opium bileşikleri

• Haşhaş (papaver somniferum)
• Kodein
• Opium (afyon)
• Morfin (morphium)
• Eroin
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Eroin
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Kokain

Ölüm nedenleri

• İntraserebral ve subaraknoidal kanamalar
• Akut miyokard enfarktüsü
• Grand-mal epilepsi
• Ventrikül aritmi
• Solunum sistem disfonksiyonu/felci
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Amfetaminler
Canabis (Esrar)
Tetrahidro Canabinol
(THC) 
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• Birinci mal (kaynar, sıyırma ): Toz haline getirilen bitkinin ince elekten 
geçen tozudur.

• İkinci mal (kaba): Eleğin üzerinde kalan toz yeniden ufalanır ve elenir. 
Birinci mala oranla daha fazla reçine ve etkili madde içerir. 

• Plaka esrar: Toz esrar ısı ile preslenerek plaka haline getirilir.
• Sıvı esrar: Toz esrarın yağ haline getirilmiş formudur. 
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• En yaygın kullanım şekli toz esrarın sigara tütününe karıştırılarak sigara 
şeklindedir.

• Kenevir bitkisinin psikoaktif temel maddesi  ∆9 Tetrahidrokannabinol
(THC) dir.

• Keyif verici bir tip sarhoşluk ile başlayan etkiler, genel bir gevşeklik ve 
yorgunluk ile devam eder, en son olarak ta  çevreyle ilginin kesilmesi 
gibi belirtiler ortaya çıkar.
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Uçucu zehirlenmeleri 

• Ani ölümler görülebilir.
• Özellikle çocuk ve gençlerde kullanım 

sıktır.
• Toluen içeren yapıştırıcılar naylon 

torba içine konarak havası solunur. 
• İnhibisyon ile ölüme yol açtığı 

düşünülmektedir.
• Otopside örnek olarak, tüm akciğer 

hava geçirmeyen bir torbaya alınır.

Rohypnol - “date rape” drug
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