MDMA (ekstaasi)

Mitä se on?
MDMA on vaihtelevasti sekä stimulantteihin että psykedeeleihin luokiteltu päihde.
MDMA on täysin synteettistä ainetta eikä sitä esiinny luonnossa. Puhdas MDMA on kidemäistä,
vaaleaa jauhetta. Se kuitenkin nautitaan useimmiten suun kautta otettavien ekstaasitablettien
muodossa. Ekstaasitablettien MDMA-pitoisuudet vaihtelevat suuresti.
MDMA on Suomessa luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Sen käyttö, osto, myynti ja
hallussapito on kiellettyä. Ekstaasi on kannabiksen jälkeen yksi suosituimpia huumausaineita
Suomessa. Sitä on kokeillut noin kaksi prosenttia suomalaisista. Sen käyttö on 2010 luvulla jonkin
verran lisääntynyt.
Miten se vaikuttaa?
MDMA vaikuttaa aivoissa lisäten serotoniini- ja dopamiinivälittäjäaineiden toimintaa. MDMA:n
vaikutus alkaa noin 30-60 minuutin kuluessa aineen nauttimisesta ja kestää annoksesta riippuen noin
5-6 tuntia.
MDMA:n vaikutukset voivat vaihdella paljon sen mukaan, kuka ainetta käyttää, kuinka paljon ja
minkälaisessa ympäristössä. Ekstaasitablettien kohdalla on huomioitava, että vaikutukset riippuvat
siitä, mitä tabletit sisältävät. Uutistietojen mukaan Suomessa vuosina 2013-2016 takavarikoiduista
ekstaasitableteista osa ei sisältänyt lainkaan MDMA:ta.
MDMA:n haluttuja vaikutuksia ovat yhteyden tunne toisiin ihmisiin, lisääntynyt empatiakyky ja
sosiaalisuus. MDMA parantaa keskittymiskykyä ja saa käyttäjän tuntemaan olonsa energiseksi.
Näköaistimuksissa voi tapahtua lieviä muutoksia. MDMA:lla on useita fyysisiä haittavaikutuksia.
Niihin voi kuulua muun muassa suun kuivumista, leukojen jäykistymistä, lihaskramppeja ja vaikeuksia
säädellä kehon lämpötilaa. Ekstaasin käyttöön on liitetty myös kohonnut ahdistuksen ja
paniikkikohtauksen riski. Negatiiviset sivuvaikutukset ovat naisilla hieman yleisempiä kuin miehillä ja
niiden todennäköisyys lisääntyy annoskoon kasvaessa.
Käytön riskit?
Lämpöhalvaus on MDMA:n ja ekstaasin käyttöön liittyvistä riskeistä keskeisin. MDMA nostaa kehon
lämpötilaa ja verenpainetta. Yhdistettynä fyysiseen rasitukseen, kuten tanssimiseen, voi
varomattomasta käytöstä seurata nestehukka ja kehon vaarallinen ylikuumeneminen.
Ekstaasi on yhdistetty Euroopassa useisiin äkillisiin kuolemantapauksiin. Kuolemat ovat johtuneet

vaihtelevasti joko MDMA:sta tai jostain muusta ekstaasitablettien sisältämästä ainesosasta.
Jatkeaineista erityisen vaarallisena pidetään PMMA-yhdistettä, jota on löytynyt myös Suomessa
myytävistä ekstaasitableteista.
Toistuva ja pitkäaikainen MDMA:n käyttö voi vaurioittaa aivoja. MDMA voi johtaa muistin ja
oppimiskyvyn heikentymiseen. Se voi myös tehdä käyttäjästä impulsiivisemman, eli alentaa
harkintakykyä ja kykyä ennakoida seurauksia.
MDMA ei yleensä aiheuta riippuvuutta. Käytön lopettamista kuitenkin seuraa tavallisesti väsymyksen,
masennuksen ja ahdistuksen tunteita. Näin tapahtuu yleensä jo yksittäisen käyttökerran jälkeen, mikä
on seurausta MDMA:n vaikutuksesta aivojen välittäjäaineisiin.
MDMA:n vaikutukset sikiöön ovat vielä epäselviä. Varmuuden vuoksi käyttöä on kuitenkin syytä
välttää.
Miten riskejä voi vähentää?
Paras keino välttää MDMA:n käyttöön liittyviä riskejä, on olla käyttämättä päihdettä. Niiden, jotka
ainetta käyttävät, tulisi sitä kokeilla aluksi vain hyvin pieniä määriä: vaikutukset voivat olla hyvin
yksilöllisiä ja arvaamattomia.
Kehon ylikuumenemisriskiin voi vaikuttaa välttämällä fyysistä rasitusta. Jos rasitusta kuitenkin
tapahtuu, on kehoa viilennettävä säännöllisin väliajoin. Myös riittävästä (mutta kuitenkin
kohtuullisesta) veden juomisesta on muistettava huolehtia. Sydän- ja verisuonisairauksista kärsivien
henkilöiden tulee välttää MDMA:n käyttöä sen kiihdyttävien vaikutusten vuoksi. MDMA:n
neurotoksisia eli hermostolle haitallisia vaikutuksia voi pyrkiä välttämään käyttämällä ainetta
mahdollisimman harvoin.
Sekakäyttö ja ekstaasitablettien epäpuhtaus lisäävät riskien todennäköisyyttä. Sekakäyttöä tulee
välttää. Muiden stimulanttien (amfetamiini, kokaiini) yhdistäminen MDMA:n tai ekstaasin käyttöön voi
aiheuttaa serotoniinsyndroomana tunnetun myrkytystilan. Stimulanttien käyttö myös lisää
paniikkikohtausten todennäköisyyttä.
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