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Kansallisesti huumausaineiksi luokiteltavia aineita

Laakealan turvallisuus-ja kehittamiskeskus (Fimea) arvioi

butyyrifentanyyli, 4-fluoributyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli, etitsolaami,

deskloorietitsolaami, diklatsepaami, flubromatsepaami, flubromatsolaami,

klonatsolaami, meklonatsepaami ja nifoksipaami nimisista kadestatoista

aineesta kerattyjen tietojen pohjalta, etta nama aineet, niiden

stereoisomeerit ja naiden suolat tulee liittaa Valtioneuvoston asetuksen

Huumausaineina pidettavista aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008)

liitteeseen IV.

Butyyrifentanyyli, 4-fluoributyyrifentanyyli ja furanyylifentanyyli ovat

potentteja synteettisia fenyylipiperidiiniluokan opioideja, jotka rakenteeltaan

laheisesti muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua fentanyylia. Fentanyyli

on laakinnallisessa kaytossa kipulaakkeena. Kyseiset

fentanyylijohdannaiset sitoutuvat fentanyylin ja muiden tutkittujen

rakenneanalogien kaltaisesti ja morfiinin tavoin keskushermoston p-

opioidireseptoriin. Tasta seuraava vaikutus on analgeettinen ja

sedatiivinen. Kivunlievittamisen lisaksi fentanyylin kaltaiset yhdisteet

aiheuttavat samoja farmakologisia vaikutuksia kuin muutkin

opioidianalgeetit: mielialan muuttumista, euforiaa, uneliaisuutta,

hengityksen ja yskanrefleksin lamautumista, pupillien pienentymisen ja

ruuansulatuskanavan liikkeiden hidastumisen.

Opioideja vaarinkayttaville uusien, valvonnan ulkopuolella olevien

fentanyylijohdannaisten saatavuus saattaa houkutella kokeiluun tai

kayttoon. Fentanyylien pienet kayttoannokset yhdistettyna yliannoksesta

seuraavaan hengityslamaan tekevat niista erittain vaarallisia, koska niiden

tarkka annostelu muodostuu helposti ongelmaksi. Nyt ehdotettavien

kolmen aineen aiheuttamia myrkytyksia seka takavarikkoja on raportoitu

Euroopan alueella.

Etitsolaami ja kahdeksan niin sanottua muuntobentsodiatsepaamia

ehdotetaan luokiteltavaksi huumausaineiksi. Laakinnallisessa kaytossa

olevia tai olleita bentsodiatsepiineja on lukuisia luokiteltu kansainvalisella

yleissopimuksella huumausaineeksi. Huumausaineeki luokitellut

bentsodiatsepiinit ovat YK:n vuoden 1971 psykotrooppisia aineita

koskevan yleissopimuksen luettelossa IV. Etitsolaami on laakinnallisessa

kaytossa muutamassa maassa ja arvioitu mahdollista kansainvalista

luokittelua varten WHO:n asiantuntijaryhmassa viimeksi marraskuussa

2015. Vaarinkaytto arvioidaan yha vahaiseksi maailmanlaajuisesti.
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Kuuleminen

EMCDDA:n varhaisen varoitusjarjestelman ilmoitusten, kansallisten

tilastojen ja tieteellisen kirjallisuuden perusteella, muuntobentsodiatsepii-

nien vaarinkaytto on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana. Naiden

aineiden saatavuus on lisaantynyt, jolloin vaarinkaytto voi muodostua

houkutteievaksi tai ainoaksi vaihtoehdoksi laakemaarayksen takana

oleville bentsodiatsepiinilaakevalmisteille. Bentsodiatsepiineja kaytetaan

paihdekaytossa monesti yhdessa muiden rauhoittavien aineiden tai

alkoholin kanssa. Niita kaytetaan myos piristeiden kaytosta aiheutuneiden

haittavaikutusten lievittamiseksi. Muuntobentsodiatsepiinien kayttajilla on

internetin keskustelufoorumien perusteella usein entuudestaan kokemusta

bentsodiatsepiineista. Kayttajien keskuudessa nayttaisi kuitenkin olevan

myos aloittavia kayttajia.

Huomattavaa on, etta kuten muuntohuumemarkkinoilla yleensakin niin

myos muuntobentsodiatsepiinien tai fentanyylijohdannaisten kohdalla ei

ole valvottua markkinakanavaa eika siten minkaanlaisia laatuvaatimuksia

aineille tai niista tehtaville tuotteille. Nain siitakin huolimatta vaikka

markkinointi tapahtuisi tablettimuotoon saatettuina tuotteina, joissa saattaa

olla jopa jokin vahvuus merkittyna. Fentanyylijohdannaisia on raportoitu

markkinoidun eri sisallolla mita tuote on todellisuudessa sisaltanyt.

Valheellinen turvallisuudentunneja virheelliset vaittamat tuovat selkeita

riskeja kayttajalle.

Yhdellakaan edella mainituista aineista ei ole Suomessa laakinnallista

kayttoa. Etitsolaamia lukuunottamatta niille ei ole tehty laakinnallisen

kayton edellyttamia turvallisuustutkimuksia. Aineilla ei ole tunnettua

teollista kayttotarkoitusta. Ehdotetut aineet on ilmoitettu Euroopan

huumausaineiden ja niiden seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen

varoituksen jarjestelmaan ja ne ovat levinneet tai niita on havaittu

vaarinkaytossa myos Suomessa. Saatavissa olevan tiedon perusteella

Fimea katsoo, etta ko. aineet ovat terveysvaikutukseltaan ja

huumausainelain 3e §:n mukaisesti farmakologisilta ominaisuuksiltaan

huumausaineeksi rinnastettavissa olevia aineita, jotka vaarinkaytettyna

aiheuttavat huumausaineeksi luokiteltujen aineiden kaltaiset haitat.

Huumausainelain 3b §:n edellyttamaa kuulemista ei jarjestetty, koska vi-

ranomaisella ei ole tiedossa yhtaan em. aineiden laillista valmistajaa Suo-

messa, Aineita on saatavissa laboratoriokayttoon tarkoitetuiksi referenssi-

materiaaleiksi tunnetuilta ulkomaisilta toimijoilta.

Hyvaksyja

Pelkonen Eija

Pihlainen Katja

Johtaja

Ylitarkastaja
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Allekirjoitus Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu asianhallintajarjestelmassa.

Fimea 14.01.2016. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Liite 1 Butyyrifetanyylin arviolomake

Liite 2 4-Fluoributyyrifentanyylin arviolomake

Liite 3 Furanyylifentanyylin arviolomake

Liite 4 Etitsolaamin arviolomake

Liite 5 Deskloorietitsolaamin arviolomake

Liite 6 Diklatsepaamin arviolomake

Liite 7 Flubromatsepaamin arviolomake

Liite 8 Flubromatsolaamin arviolomake

Liite 9 Klonatsolaamin arviolomake

Liite 10 Meklonatsepaamin arviolomake

Liite 11 Nifoksipaamin arviolomake

Liite 12 Pyratsolaamin arviolomake
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Arviolomake Liite 3

pvm 12.1.2016 Dnro
006122/06.08.04.01/2015

Huumausainelaki (373/2008) 3 a §

AINE

furanyylifentanyyli

furanylfentanyl

1. Nimi, synonyymit, katunimet, CAS-numero

IUPAC: A/-phenyl-A/-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamide

Muut nimet: FU-F, 2-furanoylfentanyl

CAS: 101345-66-8

2. Kemiallinen rakenne

C24H26N202

ryhma: opioidit

Oikealla huumausaineeksi luokitellun fentanyylin rakennekuva.

3. Fysikaaliset ominaisuudet

Olomuoto: Ainetta on tavattu vaaleanruskeana jauheena ja keltaisena nesteena.

Molekyylipaino: 374,48 g/mol
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Furanyylifentanyyli on rakenteeltaan huumausaineiksi luokiteltujen fentanyylin ja okfentaniilin kal-

tainen, synteettinen fenyylipiperidiiniluokan opioidi. Opioidien farmakologinen vaikutus valittyy

keskushermoston [j-opioidireseptorien kautta. Vaikutus on analgeettinen ja sedatiivinen. Fenta-

nyylia kaytetaan kliinisesti kivunhoitoon.

Furanyylifentanyylia on vastikaan raportoitu vaarinkaytossa ja siita ei kaytannossa ole julkaistua

tutkimustietoa saatavilla.

Kayttajat kuvaavat furanyylifentanyylin vaikutuksia euforisina mutta lyhytvaikutteisena.

5. Valmistus

Furanyylifentanyylin synteesia on kuvattu patentissa vuona 1986.

6. Vaikuttavat annokset, vaarinkayttoannokset

Vaarinkayttoannokset ovat kayttajien kertomusten perusteella 0,25-0,5 mg otettuna nenan tai

suun kautta.

Huomioitava on, etta kayttajien kertomukset aineiden vahvuudesta, puhtaudesta tai laadusta eivat

ole kovin luotettavia.

7. Sekakaytto

Kayttajien keskusteluista ei voida paatella, etta tietoisesti yhdistettaisiin furanyylifentanyylia ja mui-

ta paihteita mutta on kuitenkin tavallista, etta monilla opioidien kayttajilla on kokemusta muiden

paihteiden kaytosta. Alkoholin samanaikainen kaytto on hyvin yleista.

8. Terveysriskit

Tervevsriskit vksilolle

Opioidien, mukaan lukien fentanyylijohdannaisten haittavaikutuksista yleisimmat ovat ruoansula-

tuskanavan hairiot, kuten ummetus seka pahoinvointi. Yliannosteltuna opioidit voivat aiheuttaa

hengityslaman. Yhteiskaytto muiden keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten alkoholin, bent-

sodiatsepiinien tai muiden opioidien kanssa lisaa myrkytysriskia. Opioidit aiheuttavat toleranssin

kehittymista naiden aineiden vaikutuksilleja pitkaaikaisempaan kayttoon liittyy fyysinen riippu-

vuus.

Kansanterveysriskit ja sosiaaliset riskit

Furanyylifentanyylin vaarinkaytosta aiheutuvat riskit ovat verrattavissa fentanyylin ja muiden opi-

oidien vaarinkaytosta seuraaviin riskeihin. Toleranssin ja riippuvuuden kehitys, ja sita seuraava

tarve saada ainetta voi helposti johtaa syrjaytymiseen, velvollisuuksien laiminlyontiin ja rikolliseen

toimintaan.

9. Yhteys muuhun rikollisuuteen

Ei tietoa
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10. Dokumentoidut havainnot aineen kaytosta

Laakkeellinen ia teollinen kaytto

Furanyylifentanyylilla ei ole tunnettua laakkeellista tai teollista kayttoa.

Raeortoitu esiintyminen Suomessa

Tullilaboratorion ilmoittavat tiedot

2015: 1 nayte;0,2g

Poliisin rikosteknisen laboratorion ilmoittavat tiedot

Ei havaintoja

Raportointi EU:ssa ia raDortointi EMCDDA:n varhaisen varoituksen iarjestelmaan (EWS)

Furanyylifentanyyli on ilmoitettu ensimmaista kertaa EWS-jarjestelmaan Suomesta lokakuussa

2015 ja senjalkeen on tullut pan ilmoitusta Ruotsista marraskuussa (taulukko 1).

Taulukko 1. Furanyylifentanyyli-ilmoitukset EWS-jarjestelmaan

maa ja pvm maara ja muoto viranomainen muu tieto

Ruotsi

5.11.2015

Yhteensa 6 takavarikkoa (4

spraypulloa ja 2 vaaleanrus-

keata jauhetta, 200 mg ja 60

mg)

NFP Yksi sumutepulloista merkitty "Naso-

ferm"

Ruotsi

2.11.2015

10 ml keltaista nestetta sumu-

tepullossa

Poliisi

Suomi

9.10.2015

0,2 g vaaleanruskeaa jauhetta Tulli Saapuva posti Puolasta

11. Saatavuus

Furanyylifentanyylia markkinoidaan internetin verkkokaupoissa.

12. Kayttoprofiili

Entuudestaan opioideja kayttaneet henkilot ovat internetin keskusteluryhmissa esiintyvien kom-

menttien perusteella hyvin uteliaat kokeilemaan uusia aineita. Uudemmatja kansainvalisen yleis-

sopimuksien kautta tulevan valvonnan ulkopuolella olevat fentanyylijohdannaiset ovat houkuttele-

va vaihtoehto huumausaineeksi luokitelluille opioideille.

13. Taman hetkinen status

Furanyylifentanyyli on vastikaan havaittu Euroopassa ja niinpa sita ei ole luokiteltu Suomessa

kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi.

14. IVIuu informaatio

Furanyylifentanyyli on havaittujen vaarinkSyttotapojensa, vaarinkayttoannostensa seka vaikutus-

mekanismin ja rakenneanalogian seurauksena vaarallisuudeltaan rinnastettavissa huumausai-

neeksi luokiteltuun fentanyyliin.
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Uusien fentanyylijohdannaisten aiheuttamat myrkytystapaukset Ruotsissa ja USA:ssa viittaavat

siihen, etta myos tallaiset uudet aineet saattavat sisaltaa eri fentanyylijohdannaisia kuin mina ne

markkinoidaan. Tama lisaa yliannostusriskia ja huomioiden fentanyylijohdannaisten voimakas

vaikutusjo pienina annoksina terveysriskit ovat merkittavat.
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