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BEVEZETÉS 

 

     A khat növény ( Catha edulis ) friss leveleinek rágása Kelet-Afrika és Dél-Arábia 

népeinek ősi szokása, azzal a céllal, hogy egy szellemileg stimulált állapotot érjenek el. 

     Annak ellenére, hogy ez a szokás nagyon széleskörű, az utóbbi időkig megmaradt 

azon geográfiai határok között, ahol a növény őshonos, mert csak a friss levelek rágása 

hozza meg a kivánt élénkitő hatást. 

     Figyelembe kell azonban venni, hogy az elmult 10-15 évben ez a szokás elterjedni 

látszik az úgynevezett „nyugati vagy fejlett” országokban is, - mert például az olcsóbb   

légiszállitás, vagy a migráció jelensége ezt elősegiti, - s igy adódik a lehetőség arra, hogy 

ezeken a területeken is elterjedjen, annak ellenére, hogy az érvényes jogi szabályozás ezt 

a gyakorlatot, mint egy bizonyos formáját a kábitószer élvezetnek, tiltja. Azonban a 

szokás és annak  az egészségre gyakorolt hatásának jobb megismerése feltétlenül 

indokoltnak látszik, - hogy megfelelő felkészültséggel rendelkezzünk a jövőt illetően. 

 

 

TÖRTÉNETI  ÁTTEKINTÉS 

 

     A khat ( Catha edulis, Celestraceae ) őshonos virágzó növény Kelet-Afrikában és az 

Arab-félszigeten. A növény eredete gyakran vitatott, egyesek szerint Ethiopia az 

őshazája, mig mások szerint Yemenből terjedt át Ethiopiába, illetve még azon túl is a 

környező országokba, Arábiába, Kenyába, Szomáliába, Ugandába, Tanzániába, 

Malawiba, Kongóba, Zambiába, Zimbabweba és a Dél-Afrikai Köztársaságba. Fellelhető 

még a növény Afganisztánban és Turkesztánban is. 

     Véleményünk szerint, mely személyes, ethiopiai ismereteken alapszik, az ethiop 

eredet a legvalószinűbb. 
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     A növénynek a Catha edulis nevet 1775-ben Forsskal adta, és azóta a legtöbb szerző 

ezen a néven emliti. 

     Egyéb, helyileg ismert nevei: Ethiopia: chat, khat; Saudi Arabia, Yemen: qat, q’at; 

Szomalia: jaat; Kenya: kat, khat, muringi, meongi, muraa, chat, tschat, miraa, murungu; 

Uganda: musutate, mutabungwa, ngongo, kitandwe; Tanzania: mlonge, mulungi, warfo, 

mzengo, ikwa; Malawi: mutsawiri; Mozambique: mutsawhari, m’tianali; Del-Afrika: 

bushman tea; - és még számos egyéb elnevezés, mely azt bizonyitja, hogy a növény igen 

széles körben ismert Afrika keleti  részén. A száraz leveleket ismerik még Abesszin tea, 

Arabiai tea és Bushman tea név alatt is. 

 

     Maga a növény egy dekorativ bokor vagy 1 - 25 m magas fa, mely igen elterjedt 

Afrikában, elsősorban a keleti parton. 

     A levelek elliptikusak, vagy megnyúlt formájúak, hosszabb levélnyélen, bőrszerű 

tapintattal. Élénk zöld szinűek és fénylőek, kissé fogazott széllel. 5 - 10 cm hosszuak és  

4 - 5 cm szélesek. A friss levelek sárgás-barnás szinben is mutatkozhatnak, és ha 

megszáradnak zöldes-sárga szinűek lesznek. Erős és jellemző szagot árasztanak. A 

legjobban kedveltek azok a levelek, melyek a növény csúcsán lévő friss hajtásokat 

képezik, bár a lentebb helyetfoglaló, kissé idősebb hajtásokat is keresik. 

     A növény megtalálható az örökzöld szubmontán erdőktől a 800 - 2000 m közötti 

magasságig előforduló fás területeken is, és jelenleg őshonosnak tekinthető Ethiopiában, 

Kenyában, Ugandában, Tanzániában, valamint Kelet Kongótól dél felé egészen Dél- 

Afrikáig. Szomáliába viszonylag nem olyan régen telepitették be. 

 

     A növény leveleit rágva egy, a használói szerint kellemes, stimuláló hatás alakul ki, s 

ez a gyakorlat az emlitett földrajzi területen igen széles körben elterjedt. A jelenlegi 

becslések szerint naponta mintegy 5 - 10 millió ember rágja, élvezi rendszeresen. A khat  

rágás minden bizonnyal megelőzte a kávé használatát, melyet igazolni látszik az az is- 
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mert ethiop közmondás is, mely szerint „a kávé a szegény ember khat levele.” 

      Amint azt már emlitettük, a khat leveleinek rágása egy bizonyos élénkitő hatással 

rendelkezik, és létrehoz egy jellemző euforiát is. Tekintettel arra, hogy elsősorban a fiatal 

és friss levelek rágására jellemzőek a fenn elmondottak, ezért a szokás a legutóbbi időkig 

megmaradt azokon a területeken, ahol a növény őshonos. 

     A levelek begyűjtése a kora hajnali órákban történik, és a piacokon az ebéd utáni 

időben kerül árusitásra, - kisebb-nagyobb kötegekbe („bundles”) rendezve és a 

frissességük megőrzése miatt banánlevelekbe csomagolva. 

 

     Az elmúlt két évtized során a khat  rágása globális jelenséggé fejlődött, melynek 

elsődleges oka a különböző okokból kialakult migráció volt, s amelyet különböző 

szocioökonómiai és egészségügyi problémák kisértek és kisérnek. Pillanatnyilag a khat 

már egy, szinte az egész földet átölelő, globális piaccal rendelkezik, melynek közgaz- 

dasági értéke vetekszik egyéb, alapvető élelmicikkek értékével, úgymint a tea, a kávé, 

vagy a kakaó. A khat kereskedelme kifejlesztett egy komplex kereskedelmi hálózatot is, 

mely mára oda vezetett, hogy ennek a hálózatnak a jelentőségét valamilyen formában fel 

kell ismernünk, mert az egyszerű betiltása egészen bizonyosan ellenőrizhetetlen fekete-

kereskedelemmé változtatná az egész rendszert. 

 

    Amint az a gyors és viszonylag olcsó légiszállitás következményeként kialakult, az 

elmúlt években a drogot már megtalálták és jelentették az Egyesült Államokban, 

Nagybritanniában, Hollandiában, Kanadában, Ausztráliában, Ujzealandon, sőt, - még 

Magyarországon is, 
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ÁLTALÁNOS  ÁTTEKINTÉS 

 

     Tradicionálisan a khat rágása nem más, mint annak “party drug”-ként történő 

felhasználása, és tulajdonképp ez a szerepe ma is. Leginkabb egy  „szórakozási”, 

„társasági” szer és leginkább  mezőgazdasági dolgozók, farmerek, egyéb munkások, 

valamint egyetemi és főiskolai hallgatók használják a fizikai fáradtság leküzdésére, 

valamint a szellemi teljesitmény fokozására. Széles körben ismert és használt szer a 

gépkocsi vezetők, kamion-soffőrök körében is. Gyerekek igen gyakran már 10 éves 

koruk körül elkezdik a levelek rágását. 

     Szomáliában a khat iránti igény olyan nagy, hogy oda 20 tonna levelet szállitottak 

naponta Kenyából, - melynek értéke 800.000 USD volt,- mielőtt betiltotta volna a 

Legfelsőbb Iszlám Biróságok Tanácsa a szer használatát. Egyetlen szomáliai városban, az 

elszakadt Somaliland fővárosában, Hargeisában naponta mintegy 300.000 USD értékű 

khat levelet használnak fel napjainkban is. 

     2006 juliusában az Egyesült Államok kábitószer-ellenes szerve a DEA („Drug 

Enforcement Administration”) végrehajtott egy 18 hónapra terjedő „Operation Somalia 

Express” elnevezésű akciót, melynek eredményeképp letartóztattak egy 44 főből álló 

nemzetközi terjesztő-hálózatot, amely mintegy 25 tonna khat levelet vitt be „Afrika 

Szarváról” (Szomália) illegálisan az USA-ba, s amelynek értéke a DEA felbecsülése 

szerint mintegy 10 millio USD volt. 

 

 

A  KHAT  KÉMIÁJA    

 

     Az első vizsgálatok, melyek a növény aktiv hatóanyagának izolálására törekedtek, 

több, mint 100 évvel ezelőtt történtek (1887) és Fluckiger és Gerock nevéhez kötődnek. 
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     1930-ban Wolfes  izolált  norpseudoefedrint a levelekből, melyet az 1960-as évekig a 

növény fő hatóanyagának tartottak, annak ellenére, hogy Brucke  már 1941-ben  kijelen- 

tette, hogy a feltalált norpseudoefedrin mennyisége nem elegendő a növény összes 

hatásának a magyarázatára. (Szendrei, 1980.) Ennek fényében a növényt újra vizsgálat 

alá vonták, és a kémiai, valamint a farmakologiai vizsgálatok eredményeként sikerült 

izolálni a norpseudoefedrin egy keto-analogját, melyet cathinone-nak (beta-keto-amfet- 

amin) neveztek el. Ebben a munkában Szendrei végzett alapvető kutatásokat. (Szendrei,  

1980; Kalix, 1988; 1992: etc.)   

     Általánosságban fogalmazva, a khat legfontosabb hatóanyagai, - alkaloidái, - vagy 

fenil-alkilamin származékok, vagy catedulinek. Ezen származékok mellett a növény még 

tartalmaz terpenoidokat, flavonoidokat, sterolokat, glykozidokat, tannin-származékokat, 

aminosavakat és ásványi anyagokat  is.   ( a ) 

 

     A khat a CAT (-)-enantiomer változatát tartalmazza csak, a (+)-enantiomer nem 

található meg a növényben. Azaz, a természetesen megtalálható S-(-)-CAT ugyanazzal a 

kémiai szerkezettel rendelkezik, mint a jól ismert  S-(+)-amfetamin. Ezért és innen van a 

növény másik jól ismert neve: „Catha edulis, egy növény, természetes amfetamin 

tartalommal.”  (Bár újabban az USA-ban sokszor nevezik „növényi ecstasy”- nak is.)     

  

_______________________________ 

     ( a )   Alkalmazott  röviditések:   CEA = Cysteamin; Cysteamine-hydrochloride; 

                                                          CT    = Katin; Cathine; 

                                                          CTN = Katinon; Cathinone; 

                                                           IND = Indometacin; Indomethacine; 

                                                           i.p.   = intraperitoneális adagolás; 

                                                           SEM= az átlag standard hibája; 

                                                           STR = stress; 

                                                            U.I. = Ulcus (fekély) index; Ulcer Index. 
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     CTN-t elsősorban a növény fiatal leveleiben és hajtásaiban lehet találni. Az érési, 

öregedési folyamat alatt a CTN  CT-ná  és (-)-norefedrinné metabolizálódik. 

     Egyéb fenilalkilamin alkaloidok, melyek még megtalálhatók a levelekben: a 

merucathinone, a  pseudo-merucathine és a merucathine. Ezen anyagok kevéssé járulnak 

hozzá a növény stimuláló hatásához. (Kalix et al. 1987, etc.)  

     A CTN bomlékony és a levelek leszedése után, a száradás során gyorsan lebomlik. 

      Jelenlegi ismereteink szerint minden bizonnyal a CTN a növény legfontosabb 

pszichoaktiv anyaga, s ez a tény megmagyarázza, hogy miért a friss levelek a kedveltek a 

felhasználók körében. (WHO, 1980.) 

 

 

FARMAKOLOGIA  ÉS  FARMAKOKINETIKA 

 

     Tekintettel arra, hogy a növény meglehetősen sok és különböző összetételű vegyületet 

tartalmaz, ennek eredőjeként hatásai is változatosak.    

     A növény (CTN) legfontosabb hatásai  azok, melyek az emésztőrendszert és az  

idegrendszert érintik. A székrekedést, a vizelet retenciót és a heveny sziv és érrendszeri 

hatásokat úgy tekinthetjük, mint periferiás, vegetativ idegrendszeri hatásokat, mig a 

felfokozott éberség, és függőség  kisebb mértekben a CT hatásának is tekinthető. A 

növény számos egyéb hatóanyagának effektusa nem vizsgált eléggé, vagy éppen 

ismeretlen. 

     Az elvárt euforiás hatás körülbelül egy órával a levelek rágása után kezdődik. A vér 

CTN szintje 1 órán belül kezd emelkedni és 90 -120 perc alatt éri el a plazma csúcs- 

koncentrációját. Úgy tűnik, hogy a CTN metabolizmusa gyors és zömmel az első máj 

passzázson át már lejátszódik. Az alkalmazott CTN mennyiségének összesen csak  

mintegy a 2 %-a volt változatlan állapotban fellelhető a vizeletben. (Kalix, 1990; Balint 

et al. 1990, 2009.) 
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TOXIKOLÓGIA  ÉS  NEMKIVÁNATOS  MELLÉKHATÁSOK 

 

     Azt mondhatjuk, hogy a khat használata tulajdonképp az egész emberi szervezetet 

érinti. (Balint et al. 2009.)                              

     A fő toxikus hatások a következők: emelkedett vérnyomás, tachycardia, álmatlanság, 

anorexia, székrekedés, általános rosszullét, ingerlékenység, migrén, és férfiakban a 

szexuális működés zavara.. Mind ezen túl, Raja’a és munkatársai vizsgálataik alapján azt 

közölték, hogy a khat rágása rizikó-faktorként szerepelhet a duodenalis fekély kifejlődé- 

sében is. (Raja’a et al. 2000; 2001.) Ezen eredmény ellentétben látszik állni Balint 

korábbi eredményeivel, melyek szerint valamennyi sympathomimetikus anyag (mint 

például az amfetamin és a  kémiailag hasonló szerkezetű  CT es CTN;) a gyomor és 

nyombél fekélyesedése ellen hatnak. (Balint, 1998; Balint et al. 2009.) 

     Fentieken túl, a khat még hatással van az idegrendszerre is, paranoid psychosist, és  

hypoman tüneteket képes okozni, nagymértékű  téveseszmékkel. 

     A khat idegrendszeri hatásai hasonlitanak az amfetamin ilyen jellegű hatásaira, és a 

két szer közötti különbségek elsősorban  kvantitativak, semmint azok kvalitativak lenné- 

nek. (Kalix, 1988; Pennings et al. 2008.) 

 

 

PSYCHOSZOCIÁLIS  MEGGONDOLÁSOK 

 

     Részletes tanulmányok a khat  psychoszociális hatásairól mind ez ideig még hiányoz- 

nak. 

     Ethiop szerzők úgy találták, hogy a khat rágásának gyakorisága magasabb a fiatalabb 

korcsoportokban. Alkohol, dohányzás, szipuzás („glue-sniffing”) és maga a khat azok a 

drogok, melyeket a leggyakrabban és a legközönségesebben használnak, részben külön-

külön, részben kombinálva, és amelyek nem utolsó sorban általános társadalmi elfoga- 

dottsággal is birnak. 
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     A rendelkezesre álló objektiv adatok szerint nincs meggyőző érv arra vonatkozóan, 

hogy mértéktartó,  például heti egyszeri  khat rágás, - amely nagyon ritka a gyakorlatban, 

- bármilyen káros hatással lenne a használó fizikai egészségére nézve. Azonban azt is fel- 

tétlenül tudnunk kell, hogy a legjobban érintett országok gazdasági helyzete, és ezen 

belül az egészségügyre forditható összegek szűkössége, nem teszi lehetővé hosszútávú 

követéses-vizsgálatok („follow-up studies”) lefolytatását, hogy a khat rágás esetleges 

késői, krónikus hatásait kimutathassuk. (Balint et al. 1990; 1991; Balint and Balint, 1994; 

1995.) 

 

 

FÜGGŐSÉG,  HOZZÁSZOKÁS  ÉS  ELHAGYÁS. 

 

     A khat rágással kapcsolatos orvosi problémák alapja részben a szer sympathomime-  

tikus hatása, részben pedig annak a mentális működésre gyakorolt effektusa. 

     Úgy tűnik, hogy a khat rágás kiválthat egy enyhe, de gyakran perzisztáló pszichés 

függőséget. (Kalix, 1994.) 

     Hosszantartó használat után a megvonási tünetek („withdrawal symptoms”)  általában 

enyhék és leginkább lethargia, enyhe depresszió, enyhe remegés és visszatérő rossz 

álmok formájában  jelentkezik. 

     A hozzászokást („tolerance”) nehéz elemezni, hiszen a rágási technika meghatározza 

azt a khat mennyiséget, amelyet el lehet fogyasztani. Úgy tűnik, hogy egy bizonyos fokú 

hozzászokás kifejlődik a vérnyomás emelkedés, a sziv frekvencia, a légvételek száma és 

a testhőmérséklet vonatkozásában. Valódi (súlyos) megvonási reakciót mind ez ideig 

még nem irtak le a khat levél rágásával kapcsolatban. 
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A  KHAT  RÁGÁS  EPIDEMIOLÓGIÁJA 

 

      A khat rendszeres fogyasztásán alapuló egészségügyi problémákon túl, feltétlenül 

meg kell emliteni mindazon szociális és gazdasági problémákat is, melyek nemcsak a 

khat élvezőit, hanem azok családjait is érintik. 

     A khat fogyasztás hatásai (talán) legjobban a Yemeni társadalomban láthatóak, - főleg 

a férfiak körében. 

     Ethiopiában a khat szabadon hozzáférhető és egy igen magas értékűnek tartott 

exportcikk. A khatfogyasztók száma az elmúlt évtizedekben igen jelentősen emelkedett, 

és a szokás a társadalom minden rétegében igen népszerűvé vált. (Selassie and Gebre, 

1996; Bimerew et al. 2007.) 

     A Nagybritanniában élő szomáli közösségben a háborús élmények, a migráció előtti 

magasabb társadalmi helyzet, valamint a khat fogyasztása között szoros tendencia 

mutatkozik, mely rizikó faktorként értékelhető a szorongásos, félelmi reakciók kialakulá- 

sában. Másrészről viszont a khat élvezete segit fenntartani a szomáli közösség kulturális 

identitását, - ami nem teljesen elhanyagolható jelenség. 

     Ugyanakkor az is igaz, hogy sok esetben a khat beszerzésére forditott összeg megha- 

ladja az egész család napi élelmezésére forditott összeget és ez a tény további szociális és 

családi problémák kialakulását segiti elő. (Balint et al. 2009.) 

 

 

A  KHAT  NEMZETI  ÉS  NEMZETKÖZI  ELLENŐRZÉSE 

 

     A khat növény pillanatnyilag nem áll nemzetközi ellenőrzés alatt. (WHO, 2003; 

2006a,b.) 

     A növényben jelenlévő CT és CTN viszont az 1980-as évek eleje óta, hasonlóan, mint 

az összes amfetamin-származék, nemzetközi ellenőrzés alatt áll. 

     A CTN-t az Egyesült Nemzetek „UN Convention of Psychotropic Substances” 
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(legszigorúbb)  I. jegyzékébe (Schedule I.) sorolták, mig a CT ugyanezen egyezmény 

III. jegyzékébe (Schedule III.) került felvételre. Magyarország, mint az ENSZ egyik 

tagállama, követi az emlitett besorolást. 

 

 

A  KHAT  EMÉSZTŐRENDSZERI  HEVENY  HATÁSAINAK  VIZSGÁLATA 

 

     Az általánosan elfogadott vélemények szerint a khat legfontosabb hatásai azok, 

melyeket az emésztőrendszerre és az idegrendszerre fejt ki. Mind ezek mellett az is 

elfogadott tény, hogy a növény leveleinek legfontosabb hatóanyaga a CTN. 

     Fentiek értelmében szükségesnek tartottuk megvizsgálni a CTN akut hatásait 

patkányok emésztőrendszerének különböző részeire. 

 

Vizsgálatok patkányok gyomrán 

 

Kisérletes gyomorfekély modellek. 

     A vizsgálatokhoz felnőtt, nőstény Wistar patkányokat használtunk, melyeknek 

testsúlya 190-210 g volt. Összesen hat csoportot alakitottunk ki (n=15/csoport). A 

kisérletek megkezdése előtt az állatok 24 órát éheztek, de vizet ad libitum  kaptak. 

     Kétfele gyomorfekély modellt vizsgáltuk: IND és STR által kiváltott fekélyesedést. 

(Balint and Varro, 1985.) 

 

     IND-fekély. 

     Az állatok 30 mg/kg IND-szuszpenziót kaptak i.p. a kisérlet megkezdésekor. (0.min.) 

4 óra múlva az állatokat leöltük és gyomrukat eltávolitottuk. 
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     STR-fekély. 

     Az állatokat háton fekve immobilizáltuk, - 24 óra múlva az állatokat leöltük és a 

gyomrukat eltávolitottuk. 

 

     Az kivett gyomrokat mindkét kisérletben felnyitottuk és az elváltozásokat egy  U.I. 

segitségével értekeltük. Az U.I.-et a következőképp számoltuk: 

minden mm2 elváltozás:   1 pont; 

vérzés:  további                  5 pont; 

perforáció  további           10 pont.     (Karacsony et al. 1986.) 

                                                           

     A vizsgálatok során az alábbi drogot vizsgáltuk, melynek egyszeri, vizes oldatban lévő 

dózisa a következő volt: 

     IND-fekély:  CTN (Cathinone, Sigma-Aldrich)  500 és 1000 μg/kg, a kisérleti perió- 

dus 0. és 120. percében, i.p., - kiértékelés a 240. percben. 

     STR-fekély: CTN, 500 és 1000 μg/kg, a kisérleti periódus 0.percében, valamint a 6., 

12. és 18. órájában, i.p., - kiértékelés a 24. órában. 

     A kontrol állatok mindkét fekély modell esetében, a kezelések időpontjában 0.5 ml 

pyrogénmentes élettani sóoldaton kaptak i.p. 

     Feltétlenül megemlitendőnek tartjuk, hogy egy átlagosnak mondható emberi khat 

rágásos összejövetel során a levelekben levő CTN mennyisége mintegy 80-160 mg, -  a 

levelek minőségétől függően, - mely dózis mintegy 1-2 mg-ra tehető testsúly kg-ként, egy 

4-6 óra hosszúságú összejövetel során. Számitásba véve, hogy a CTN metabolizációja 

gyors, véleményünk szerint az 500 és az 1000 μg/kg-os egyszeri dózisokat megfelelőnek 

és informativaknak tartjuk. 

 

     Valamennyi vizsgált állatcsoporton belül átlag+/-SEM  értéket számoltunk és a  

Student-féle t-próba segitségével analizáltunk. 

     Kisérleti eredményeinket az alábbi Táblázatban adjuk közre: 
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       Cathinone hatása patkányok különböző kisérletes gyomorfekély modelljeiben 

 

                                  IND                Δ%                              STR                    Δ% 

 

Kontrol                   9.7+/- 1.5         100.0                       11.2+/-3.8               100.0 

 

CTN    500 µg/kg   8.8+/-1.2           90.7                         10.8+/-2.9                96.4 

CTN  1000 μg/kg    6.9+/-1.0*        71.1                           8.2+/-2.2                 73.2 

                                                                  * = p<0.05 

 

 

     Eredményeink szerint a CTN nem mutatott fekélytkeltő hatást, amint azt Raja’a és 

mtsai állitották (2000; 2001.)  Velük ellentétben, - Kékes-Szabó (1974;) és saját korábbi 

eredményeinknek megfelelően, a CTN, mint egy sympathomimetikus hatással rendelkező 

anyag, fekélytgátló hatást mutatott. 

 

Pásztázó  (scanning)  elektronmikroszkópos vizsgálatok patkány gyomron 

 

     Ezen vizsgálataink célja az volt, hogy kimutassuk a CTN esetleges finom morfológiai 

hatásait a gyomor nyálkahártyáján. 

 

     Felnőtt nőstény Wistar patkányokat vizsgáltunk, melyeknek súlya 200-220 g volt. Az   

állatok a vizsgálatok megkezdése előtt 24 órát éheztek, de vizet ad libitum kaptak. 

     A patkányokat öt egyedet tartalmazó csoportokba osztottuk. 

     Az elvégzett pásztázó (scanning) elektronmikroszkópos vizsgálatok, melyeket egy 

Tesla BS-300 tipusú készülékkel végeztünk, meggyőző módon igazolták, hogy 1000 

μg/kg mennyiségű CTN-nek nincs semmiféle kimutatható morfológiai hatása sem  az 

antrális, sem pedig a fundusi gyomor nyálkahártyán. 
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Vizsgálatok patkányok duodenumán 

 

     A kisérleteket a Selye and Szabó (1973;) által kidolgozott és leirt nyombélfekély 

modellen végeztük. 

     Nőstény Wistar patkányokat, melyeknek testsúlya 210-230 g volt, 15 egyedből álló 

csoportokba osztottunk és az alábbi vizsgálatnak vetettünk alá: 

 

     300 mg/kg  CEA-hydrokloridot-ot  adtunk 10%-os vizes oldatban, gyomorszondán 

keresztül az állatoknak a kisérleti periódus megkezdésekor (0.perc,) majd ezt a kezelést a 

4. és 8. órában megismételtük. Az állatok szabad vizfelvétel mellett, normál patkánytápot 

kaptak a vizsgálat során mindvégig, - majd az első CEA dózis beadása után 48 órával 

leöltük azokat. Gyomrukat és nyombelüket együttesen kiemeltük, a gyomrot a nagygör- 

bület mentén, mig a duodenumukat antimesenteriálisan felnyitottuk és vizsgáltuk a kife- 

kélyesedés mértékét. Az elváltozásokat jelen esetben is egy, Szabó által kidolgozott 

(1978;) U.I. alkalmazásával értékeltük. 

     Az állatokat a kisérleti periódus során minden 6. órában 500, illetve 1000 μg/kg i.p 

adagolt CTN-el kezeltuk. A kontrol állatok jelen esetben is  0.5 ml élettani sóoldatot 

kaptak i.p. 

     Kiserleti eredmenyeinket az alabbi Tablazatban mutatjuk be: 

    Cathinone hatása patkányok cysteaminnal kiváltott kisérletes nyombél fekélyére 

 

                     U.I.*         Δ%         Gyakoriság            Δ%              Elhullás            Δ% 

 

Kontrol          2.8          100.0          15/15                100.0                7/15.              46.7 

CTN 

 500 µg/kg     2.5            89.3           14/15                 93.3                 8/15              53.3 

1000 µg/kg    2.3            82.1           13/15                  86.7                8/15               53.3 

                                                        * = kozepertek 
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     Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján megallapithatjuk, hogy a CTN patká- 

 nyok kisérletes nyombélfekély modelljén sem fekélytkeltő, sem pedig fekély ellenes 

hatással nem rendelkezik. 

 

 

Vizsgálatok patkány májon. 

 

CTN  hatása patkányok májszövetére 

     Jelen vizsgálatainkra 15 darab vegyes nemű, 200-230 g súlyú Wistar patkányt 

használtunk fel, melyeket az alábbiak szerint kezeltünk: 

 

     A kontrol csoport állatai (n=5) 0.5 ml steril, pyrogenmentes sooldatot kaptak i.p. 

     A kezelt állatok szintén i.p. 500 (n=5) illetve 1000 µg/kg (n=5) CTN kezelésben 

részesültek. 

     24 órai várakozás után az állatokat dekapitációval leöltük és 60 másodpercen belül 

májuknak azonos rászáből, - jobb laterális lebeny,- mintát vettünk elektronmikroszkópos 

vizsgálat céljára. 

     A májmintákat 2.5 %-os glutaraldehyd oldatban 0-4  C°-on fixáltuk, majd felszálló 

alkohol-sorozatban dehydráltuk, s végül aralditba ágyaztuk. A dehydráció során a 

blockokat 70%-os ethanolban oldott uranyl-acetáttal kontrasztoztuk, majd a metszeteket 

ólomcitráttal felülfestettük. A fotomikrográfokat egy Zeiss-EM-9S-2 tipusú elektron- 

mikroszkóppal készitettük. 

 

     Vizsgálataink azt látszanak bizonyitani, hogy a kezelt állatok máján alapvető 

morfológiai elváltozások nem láthatók. A kezelt állatok májának szöveti szerkezete 

lényegében megegyezik a kontrol, nem kezelt állatokéval. 

     Az egyetlen kimutatható változás az, hogy a kezelt májakban a mitochondriumok 

nagysága megnőtt. A nem kezelt állatok mitochondriumainak átlagos alapterülete, -  



                                                             - 16 - 

 

 

11.700 x nagyitas mellett,-  57.77 mm2-nek adódott, ( legalább 100 mitochondrium 

meghatározása esetén,) - mig 1000 µg/kg CTN kezelés során, azonos kisérleti 

körülmények között, ez az értek 128.40 mm2-re nőtt. Ez a növekedés szignifikánsnak bi- 

zonyult. (p<0.02  Student-féle t-próba.) 

      

     Figyelembe véve, hogy a legújabb irodalmi adatok szerint (Chapman et a. 2010;) egy 

úgynevezett „khat-függő” májbetegség, májelváltozás is létezhet, véleményünk szerint 

ez, az általunk kimutatott mitochondriális hatás lehet az első jele az emlitett khat-függő 

toxicitásnak. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

     Patkányok emésztőrendszerén történt különböző kisérletes vizsgálataink során arra az 

eredményre jutottunk, hogy a Catha edulis - khat, - elsődleges hatóanyagának tartott 

CTN nincs lényeges, alapvető kárositó, vagy éppen kimutatható, hatással az emlitett 

szervrendszerre. 

     Azt azonban feltétlenül megemlitendőnek és szükségesnek tartjuk, hogy a jövőben 

hosszabb ideig tartó, követéses („follow-up”) vizsgálatsorozatok történjenek annak 

tisztázása érdekében, hogy vajon a CTN, vagy egyéb, a növény alkotó részeit képező 

anyagok, mint pl. a tannin, a felelősek-e a huzamosabb használat után kifejlődő késői 

hatasokért. 

 

 

KHAT,  -  ÁLDÁS,  VAGY  ÁTOK? 

 

     A válasz nem könnyű. 
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     Eldöntésére nemcsak a súlyos orvosi és közegészségügyi problémákat kell figyelembe 

venni, hanem kétségtelenül számolni kell az érintett társadalmak szokásaival és 

tradicióival is. 

     Véleményünk szerint (Balint et al.2009;) az egyértelmű, hogy khat rágása negativ 

következményekkel jár egy adott ország gazdasági helyzetére is, a lakosságra gyakorolt                                         

egészségügyi hatásai miatt, mely mind ezen tul legjobban a társadalom legproduktivabb 

rétegeit, a fiatal korosztályokat érinti.   

     Ahogyan a világ egyre jobban realitásként értékeli a khat rágás gyakorlatát, úgy kell 

és remélhetően úgy is lesz, hogy az egész élvezetet  nemzetközi és nemzeti ellenőrzés alá 

helyezzék. Azonban azt is szükséges hangsúlyozni, hogy ezen szabályok megalkotásánál 

és alkalmazásánál a khat termelésének és fogyasztásának minden aspektusát mélyen és 

gondosan elemezni szükséges. 

     A szerző véleménye szerint talán a legjobban elfogadható megoldás az lenne, ha az 

hasonlatos lenne a délamerikai coca-levél rágás ellenőrzéséhez, - azaz ahol a khat 

őshonos és ahol a levelek rágása egy múltbaveszően régi társadalmi hagyomány, ott 

tolerálni lehetne és kellene, - ahol viszont ezek a körülmények nem állnak fenn, ott a khat 

rágást és terjesztést szigorúan ellenőrizni szükséges. 

 

                                              =========================== 
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