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1. Namn, gatunamn, synonymer, CAS-nr
IUPAC: 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propane-1-one
CAS: 783241-66-7
Övrigt:
3',4'-Methylenedioxy-α-pyrrolidinopropiophenone,
3',4'Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinopropiophenone,
1-(3,4metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on
(EMCDDA, 2015; NFC, 2015; PubMed, 2015; TVL, 2015).
2. Summaformel, kemisk struktur
Summaformel: C14 H17 N O3

Familje/Grupptillhörighet: Psykotropa substanser, katinoner
Strukturlika substanser: α-PPP (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on) och
α-PVP (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on), pyrovaleron (MPVP) samt
3,4-metylendioxipyrovaleron (MDPV) som sedan tidigare är reglerade som
narkotika, α-PBP, MDPBP, p-MePPP m.fl (EMCDDA, 2015; NFC, 2015;
Scifinder, 2015).
3. Fysikaliska data
Fysikaliskt tillstånd: Molekylvikt (g/mol): 247,29
Kokpunkt (°C): 391,5±42,0
Densitet (g/cm3): 1,221±0,06
Föroreningar/blandningar: Detektion av förekomst som pulver, MDPPP
tillsammans med andra syntetiska katinoner såsom MDPV och α-PVP (NFC,
2015; Scifinder, 2015; TVL, 2015).
4. Framställning
Metoder för framställning av syntetiska katinoner finns beskrivna i den
vetenskapliga litteraturen (EMCDDA, 2014).
5. Verkningsmekanism/effekt
MDPPP är en syntetisk katinon som tillhör typen pyrrolidinofenon designer
substanser. MDPPP antas ha amfetaminliknade effekter (EMCDDA, 2015;
Springer, Fritschi, & Maurer, 2003). MDPPP är relaterad till MDPBP och
MDPV, då dessa utgör substansens butanon respektive pentanon homolog.
MDPPP är uppvisar strukturella likheter med α-PPP som sedan tidigare är
narkotikareglerad genom att vara en 3,4-metylendioxi substituerad variant av
α-PPP. MDPPP har funnits på marknaden i flera år och listas som ”designer
drug” som kan köpas från olika online shoppar vilka även sysslar med
Uppgifterna är i sin helhet hämtade från Folkhälsomyndighetens klassificeringsdokument (dnr
01131-2015).
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försäljning av andra substanser som missbrukas. Detta indikerar att det finns
en missbrukspotential för substansen MDPPP (DrugsForum, 2008; Westphal
et al., 2007; Zaitsu. K, Katagi .M, Tatsuno. M, Tsuchihashi. H, & Ishii. A,
2013).
Substansen MDPPP har detekterats i så kallade ”legal highs” produkter (Rickli,
Hoener, & Liechti, 2014; Zuba, 2012). Beslag inom USA, EU inklusive
Sverige samt rapporterade fall från Rättsmedicinalverket tyder på att
substansen missbrukas (EMCDDA, 2015; Kolanos, Solis, Sakloth, De Felice,
& Glennon, 2013; NFC, 2015; RMV, 2015; TVL, 2015).
Substansen
MDPV
verkar
genom
öka
mängden
monoamin
neurotransmittorer såsom dopamin och noradrenalin. MDPV hämmar
dopamin DAT och noradrenalin NET upptaget (EMCDDA, 2014; Marusich
et al., 2014). Pyrovaleron tillhör liksom MDPPP gruppen pyrrolidinofenoner
verkar även genom att hämma dopamin DAT och noradrenalin NET
upptaget. (Zaitsu. K et al., 2013)
Pyrovaleron utvärderades först som terapeutiskt läkemedel men kom sedan
att regleras efter rapporter om intravenöst beroende. (Sauer, Hoffmann,
Schimmel, & Peters, 2011) I en studie gjordes hypotesen om att substanserna
MDPPP och MDPBP liksom andra katinoner med pyrovaleron struktur
inhiberar DAT och SERT i likhet med MDPV. Substansen MDPPP har i
denna in vitro studie liksom MDPBP påvisats vara potenta hämmare av både
DAT och NET. Substanserna frisatte inte monoaminer vilket var väntat då
andra studier med pyrovaleron katinoner bekräftat detta. Substanser med den
längsta α-kedjan visade sig genom denna studie och ytterligare en annan studie
var de mest potenta DAT och NET hämmarna (Marusich et al., 2014; Rickli
et al., 2014). Ytterligare en studie har visat att om α-kedjan förkortas hos
MDPV så att MDPPP fås så leder detta till en 25-faldig minskning av
affiniteten för DAT hos MDPPP i jämförelse med MDPV. I denna studie med
transfekterade celler som utrycker människans DAT (hDAT) undersöktes
genom syntes av MDPV (metylendioxipyrovaleron) analoger vilka
strukturelement som huvudsakligen bidrar till substansens affinitet för
dopamintransportören. Studien visades att metylendioxi ringen hos
substansen är inte är det strukturelement som huvudsakligen bidrar till
affiniteten för hDAT men att substansens karbonylgrupp ökar affiniteten för
hDAT samt att en tertiär amin och möjligen ännu mer bidragande en förlängd
sidokedja är nödvändig och kritisk för hög affiniteten hos hDAT. Genom
studien konkluderade att en tertiär amin, eller en förlängd α-alkyl kedja (men
inte både och) är nödvändiga för den potenta beskaffenheten hos MDPV som
en hDAT inhibitor. Substansen MDPPP har precis som MDPV och butylon
en metylendioxi ring och en karbonylgrupp. Substansen MDPPP har det
viktiga strukturelementen enligt studien för hDAT affinitet genom att
MDPPP har i likhet med MDPV en tertiär amin (Kolanos et al., 2013).
6. Exponeringssätt, missbruksdos
Användare har rapporterat intag av doser kring 50mg för MDPPP och att
redosering sker för att uppnå effekter. Administration med varierande
administrationssätt; insufflation, oralt nasalt, intravenöst (DrugsForum, 2008;
EMCDDA, 2015; Flashback, 2013).

7. Kombinationsmissbruk
Användare andra syntetiska katinoner har rapporterat intag av substansen
MDPPP (DrugsForum, 2008). Beslag har förekommit tillsammans med andra
syntetiska katinoner (EMCDDA, 2015; NFC, 2015; TVL, 2015). Substansen
förekommer i pulverform ofta i kombination med andra katinoner,
exempelvis MDPV (NFC, 2015).
8. Hälsorisker
Individuella risker
Intoxikation med MDPV, nafyron och α-PVP är associerad med utpräglad
agitation, förlängd insomnia, psykotiska symtom, förhöjd hjärtfrekvens och
hjärtstillestånd. Liknade stimulering och vild agitation samt hallucinationer
har även beskrivits med substansen MDPPP (Rickli et al., 2014). Precis som
andra syntetiska katinoner och amfetaminer är alfa-pyrrolidinofenon derivat
skadliga för människors hälsa. Symtom vid akut förgiftning med alfapyrrolidinofenon derivat inkluderar hög hjärtfrekvens, rastlöshet, förhöjd
kroppstemperatur, muskelsönderfall huvudsakligen till följd av CNS och
hjärt-kärl toxicitet (Zaitsu. K et al., 2013).
Folkhälsorisker
Beslag har gjorts samt att fallbeskrivningar rapporterats från sjukvården.
Information från expertnätverk och Internet visar att användning av
substansen ökar. Med den spridning som finns i Sverige och några närliggande
länder kan det inte bortses från att bruket av MDPPP kan få konsekvenser för
folkhälsan och medföra sociala problem.
9. Dokumenterad förekomst
Medicinsk och industriell förekomst
Ingen medicinsk användning är känd men användning kan förekomma inom
farmakologisk forskning.
Rapporterad förekomst i Sverige
Uppgiftslämnare
Nationellt forensiskt centrum (NFC)
Rättsmedicinalverket (RMV)

2012
7 beslag

2013
19 beslag
39
fall
(urin)

Tullverkets laboratorium (TVL)
2 beslag
Giftinformationscentralen (GIC)
(GIC, 2015; NFC, 2015; RMV, 2015; TVL, 2015)

2014
17 beslag
8 fall
(1 blod)
1 beslag
-

Folkhälsomyndigheten har yttrat sig enligt Förstörandelagen 13 § lag
(2011:111). Ett antal beslut om förstörande har inkommit till myndigheten.
EMCDDA
Beslag har förekommit under år 2014 i Frankrike, Sverige, under år 2013 i
Sverige, under år 2012 i Sverige, under år 2009 i Danmark, under år 2004 i
Tyskland. (EMCDDA, 2015; NFC, 2015; TVL, 2015)
10. Tillgänglighet

Substansen kan införas, hanteras och säljas lagligt i avsaknad av klassificering.
Ökad tillgänglighet och därmed ökad användning kan befaras då bruk och
införsel inte är straffbart.
11. Nuvarande kontrollstatus
Reglerad i Danmark, Frankrike, Ungern, Irland, Litauen, Portugal, Turkiet
samt Storbritannien (EMCDDA, 2015).
12. Konventioner
Återfinns varken på 1961 års narkotikakonvention eller på 1971 års
psykotropkonvention.
13. Övrig information
14. Rekommendation
Substansen
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on
rekommenderas för narkotikaförklaring:
• Tillgängligt underlag ger tillräckligt stöd för att ämnet har euforiska effekter.
• Tillgängligt underlag ger stöd för att ämnet har hälsofarliga egenskaper.
• Missbruk förekommer och kan komma att öka i Sverige.
För att förhindra ytterligare skada rekommenderar Folkhälsomyndigheten, i
samråd med berörda instanser, att 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1yl)propan-1-on med kortnamn MDPPP förs upp på förordningen
(1992:1554) om kontroll av narkotika.
15. Notifiera EU-kommissionen
Risken för att produkter styrs över till den oreglerade svenska marknaden samt
den snabba spridningen via etablerade kanaler gör att det är angeläget att agera
med snabbhet. Brådskande skäl enligt direktiv 98/34 EG bör åberopas.
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