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Cn Phan Minh Tự -

Ma túy tổng hợp về cơ bản được tạo thành từ các hóa chất có tác dụng tương tự với các loại ma
túy truyền thống như cocaine, cần sa, thuốc lắc, LSD và các chất bất hợp pháp khác.

Ma túy tổng hợp có một số loại phổ biến và các sản phẩm có sẵn đang tăng lên hàng ngày. Các
trung tâm kiểm soát chất độc và các phòng cấp cứu bệnh viện trên toàn quốc báo cáo ngày
càng có nhiều trường hợp lạm dụng và sử dụng quá liều ma túy tổng hợp.

Các chất cannabinoid tổng hợp đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông như một chất
thay thế “hợp pháp cao” cho cần sa được bán trong các cửa hàng bán lẻ, trong các “cửa hàng
đầu mối” và trên internet. Các nhà sản xuất này không được kiểm soát và không phải tiết lộ đầy
đủ tất cả các thành phần. Trong khi hầu hết các chất không thực sự là cần sa, chúng hoạt động
trên cùng một thụ thể trong cơ thể con người là Δ9 ‐ tetrahydrocannabinol (THC), thành phần
hoạt động chính trong cần sa và tạo ra các hiệu ứng thần kinh tương tự. Người ta ước tính rằng
cannabinoids tổng hợp mạnh hơn cần sa từ bốn đến năm mươi lần. Các hợp chất ma túy tổng
hợp ngày nay khác rất nhiều so với các hợp chất thế hệ đầu tiên chỉ cách đây vài năm vì các
nhà sản xuất "gia vị" thay đổi sản phẩm của họ để trốn tránh các quy định.
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