
 
 

MT-4572 

 

1. Namn, gatunamn, synonymer, CAS-nr 

IUPAC: 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin 
Andra Kemiska namn: 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)-piperazine 
CAS: 52694-55-0 
Övrigt: IC-6 
(Statens kriminaltekniska laboratorium 2014) 
 

2. Summaformel, kemisk struktur 

Summaformel: C24H32N2 
 
 
 
 
 
 
 
Familje/Grupptillhörighet: Opioider 
Strukturlika substanser: Kemiskt lik piperazin (EMCDDA 2012). 
 

3. Fysikaliska data 

Fysikaliskt tillstånd: pulver 
Molekylvikt (g/mol): 348.52 
Kokpunkt (°C): 450.8±35.0 °C 
Densitet (g/cm3): 1.072±0.06 
(Scifinder 2013) 
 

4. Framställning 

Metoder för framställning av MT-45 finns beskrivna i den vetenskapliga 
litteraturen.  
 

5. Verkningsmekanism/effekt 

MT-45 är en syntetisk opioid som patenterades 1970 av Dainippon 
Pharmaceutical Co Ltd. Kemiskt är det en substituerad piperazin. MT-45 har 
affinitet för µ och κ opioid receptorn och har potent analgetisk effekt 
likdanade den hos morfin. (Natsuka, Nakamura et al. 1975, Nakamura and 
Shimizu 1976). Narkotisk egenskaper har också rapporterats (Fujimura, 
Tsurumi et al. 1978, Nozaki, Niwa et al. 1983). Biverkningar som kramper, 
hög temperatur, dragna pupiller, sömnighet, Hypertension, takykardi, 
muskulära symtom, hypotension, medvetslöshet, cyanos, hypoxi, apné, 
hörselnedsättning, hjärtstillestånd, kräkningar (Giftinformationscentralen 
2014). Enligt diskussionsforum på Internet: rus, eufori, smärtstillande 
(Flashback 2014). 
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6. Exponeringssätt, missbruksdos 

50-100 mg beroende av administreringssätt. Tas oralt, nasalt, rektalt och 
intravenöst.   
 

7. Kombinationsmissbruk 

Kombinationsmissbruk med narkotika, läkemedel el andra nya psykoaktiva 
substanser förekommer (Rättsmedicinalverket 2014). Även i kombination 
med alkohol rapporteras på användarforum(Flashback 2014). 
 

8. Hälsorisker 

Individuella risker 
Rättsmedicinalverket har påvisat MT-45 i 12 dödsfall (11 
blandintoxikationer) samtliga är män mellan 20-36 år (Rättsmedicinalverket 
2014). Det har nyligen rapporterat om ytterligare 9 dödliga intoxikationer, 
ingen detaljerad information finns ännu, fallen inte är färdigutredda.  
Giftinformationscentralen har rapporterat om 14 intoxikationer. 
(Giftinformationscentralen 2014) 
 

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 MT-45 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.  
 
Förekomst av missbruk 
Statens folkhälsoinstitut har yttrat sig enligt Förstörandelagen 13 § lag 
(2011:111). Den 28 november 2013 inkom en begäran om yttrande gällande 
MT-45. I mars 2014 finns över 10 trådar och över 600 inlägg om MT-45 på 
Flashback. Marknadsförs som lagligt alternativ till morfin. 
 
Rapporterad förekomst i Sverige 
Uppgiftslämnare 2012 2013 2014-mars 
Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium (SKL) 

- 5 ärenden 21 ärenden 

Rättsmedicinalverket (RMV) - 1 dödsfall 20 dödsfall 
Tullverkets laboratorium - 1 ärenden 1 ärenden 
Giftinformationscentralen 
(GIC) - 

5 
sjukvårdsfall 9 sjukvårdsfall 

 
(Giftinformationscentralen 2014, Rättsmedicinalverket 2014, Statens 
kriminaltekniska laboratorium 2014, Tullverket 2014) 
 
EMCDDA 



 
 

Har rapporterats förekomma i Belgien och Japan. 
(EMCDDA 2012, Uchiyama, Matsuda et al. 2014) 
 

10. Tillgänglighet 

Säljs för ca 399kr/g på internetsiter. 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. Säljs som lagligt 
alternativ till morfin. 
 

11. Missbruksprofil 

- 
 

12. Nuvarande kontrollstatus 

Europeiska centret för narkotika och narkotika missbruk har tillsammans med 
Europol nyligen gjort en ”Formal request under Art. 5 of Council Decision 
2005/387/JHA for collection of information for EMCDDA-Europol Joint 
Report on 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)-piperazine (MT-45). Detta 
kan resultera i att substansen regleras i EU. 
 

13. Konventioner 

Återfinns varken på 1961 års narkotikakonvention eller på 1971 års 
psykotropkonvention. 
 

14. Övrig information 

- 
 

15. Rekommendation 

MT-45 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-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin 
med kortnamn MT-45 förs upp på förordningen (1992:1554) om kontroll av 
narkotika. 
 

16. 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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