Navnsettingsregler for nye psykoaktive
stoffer (NPS) og NPS-metabolitter
Oppsummerende notat fra “NPS-språkrådet”
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Språkrådets mandat, sammensetning og
arbeidsform
NPS-språkrådet ble satt sammen etter initiativ fra styret i Norsk Forening for klinisk farmakologi
(NFKF) på årsmøtet i november 2017. Det hadde til da over tid vært observert at navnsettingen
for NPS manglet klare regler på tvers av laboratoriene og var på divergerende kurs. Det ble
etterlyst 2 representanter (1 farmakolog + 1 kjemiker) fra hver av laboratoriene som befatter seg
med NPS, og følgende gruppe ble konstituert i mars 2018:

NPS- språkrådet har i perioden mars 2018 - februar 2019 avholdt 5 videomøter, og i tillegg
korrespondert per e-post. I det følgende beskrives navnsettingsreglene som anbefales av
NPS-språkrådet.

Hovedprinsipper
Det er enighet om at vi som hovedregel bør støtte oss på navnsettingen i EMCDDA/EDND.
Dette er trolig det mest komplette, konsistente og oppdaterte oppslagsverket vi har. Navnene
oversettes til norsk etter vanlige rettskrivningsregler (“x” til “ks”, “ph” til “f”, “indole” til “indol”
også videre), slik vi har gjort i Farmakologiportalen for øvrig.
Utfordringer
Selv ved å støtte oss på EMCDDA møter vi på noen utfordringer:
1. EDND inneholder hovedsakelig navn på morstoffer, mens metabolittene i liten grad er
dekket. Disse må vi derfor definere egne regler for.
2. Kjemiske navn kan i noen tilfeller være svært lange og lite egnet for verken svarrapporter
eller dagligtale. Vi forsøker derfor i den grad det er mulig å forenkle navnet. Målet er da å
forenkle så mye som mulig uten at navnet taper nødvendig presisjon for eksempel med
tanke kjente eller ukjente isomere forbindelser.

Navnsettingsregler på tvers av substansgrupper
●

Klor(o), Fluor(o), Brom(o), Jod(o)?, med eller uten o?
○ Enighet om at norsk skrivemåte er uten o.

●

Alfa- versus α○ Holder oss til alfa for å unngå problemer med overføring av spesialtegn i
labdatasystemer.

●

For andre forbindelser med substitusjon plassert på nitrogen settes N- i starten av
navnet for å presisere dette. Se spesifikk regel for fenetylaminer.

●

Butyr- eller butyryl?
○ Selv om det å skrive fullt ut er kjemisk mest presist (se forklaring og figurer i
Vedlegg 1), velger vi den enkleste/korteste formen som kan brukes uten at
strukturell informasjon går tapt.

●

2,3,4 eller para, meta, orto?
○ Enighet om å bruke tall for å indikere posisjon på aromatisk hydrokarbon.

●

Tallprefiks skal etterfølges av bindestrek og STOR bokstav, for eksempel 2-Fluorfentanyl

●

Tallprefiks bør utelates for å forenkle navnet i tilfeller der det ikke finnes andre mulige
posisjoner for den aktuelle substitusjonen. Eksempel: 9-hydroksyrisperidon ->
hydroksyrisperidon.

●

Forkortelser (akronymer) settes som hovedregel i parentes bak det mer utfyllende
navnet. Eksempel: Benzodioksolylbutanamid (BDB). Det skal ikke konstrueres nye
akronymer som ikke allerede er i etablert bruk.

●

Substanser som kan forekomme både som metabolitt av en substans, men som også
forekommer som legemiddel (med eget navn) i andre land, navnsettes med legemidlets
generiske navn først (for eksempel paliperidon), deretter med det kjemiske navnet som
illustrerer dets opphav i parentes, dersom dette er ønskelig å få med i navnet (for
eksempel hydroksyrisperidon). Eksempel: Paliperidon (hydroksyrisperidon)

●

Hvis det er to eller flere ulike substituenter skal de nevnes i alfabetisk rekkefølge (f eks:
4-Brom-2,5-dimetoksyamfetamin (DOB)).

●

Avvik fra disse reglene, og som er spesifikke for substansgrupper, er presisert i neste
kapittel

Navnsettingsregler innen utvalgte substansgrupper
Syntetiske cannabinoider
Syntetiske cannabinoider gjennomgår i stor grad fase I og fase II metabolisering, og ved
urinanalyser er det i hovedsak metabolitter som kan påvises. I tillegg er det viktig å være klar
over at ulike modersubstanser kan resultere i identisk metabolitt. Vi anbefaler at metabolitter
som hovedregel får navn basert på modersubstansen, type modifikasjon og hvor på molekylet
denne har oppstått.
Eksempler på bruk av hovedregel:
● Hydroksyl i femte posisjon på alkanet som sitter på N-atomet i indol:
○ JWH-018-N-(5-OH)
● Hydroksyl i fjerde posisjon på alkanet:
○ JWH-018-N-(4-OH)
● Karboksylsyre på enden av alkanet:
○ JWH-018-N-(5-COOH)
● Hydroksyl i femte posisjon på indol-gruppe:
○ JWH-018-(5-OH)indol
● Brudd i esterbinding og dannelse av karboksylsyre i posisjon tre på indol-gruppe:
○ PB-22-3-karboksylindol
Den gang antallet grupper med syntetiske cannabinoider var relativt begrenset var denne
regelen mulig å følge. En stadig tilstrømning av strukturelt forskjellige grupper åpner for andre
typer metabolitter der hovedregelen ikke nødvendigvis gir entydige navn. F. eks hydroksylering
av primært amid (blant annet AB-FUBINACA) og hydroksylering på sykloheksyl-gruppe (blant
annet AB-CHMINACA).
I de tilfellene der hovedregel ikke kan benyttes:
● Benytt navnet som er etablert i litteraturen.
● Eller bruk produktnavnet som leverandøren av referansematerialet har valgt (forutsatt at
navnet er entydig).

Se bakgrunnsdokument fra EMCDDA i Vedlegg 2.

Fenetylaminer
●

Et- eller etyl-? Met- eller metyl-?
○ For beskrivelse av substitusjon på nitrogenet i fenetylaminer foretrekker vi “Et-”
og “Met-” fremfor “Etyl-” og “Metyl-”. Hevdvunnede navn benyttes likevel dersom
regelen kommer i motstrid mot etablert praksis.

Katinoner
●
●

●
●

En kompleks gruppe nevnemessig med blant annet mange etablerte og godt
innarbeidede kortnavn (f eks MDPV og alfa-PVP).
Substituerte katinoner skal navngis med etablerte navn som i EDND, uten
posisjonsanvisning (f eks: Butylon). Dersom det kommer en posisjonsismoer på
markedet i fremtiden skal denne navngis med posisjonen til substituenten presisert, f.
eks: 2,3-Butylon-isomer.
bk * skrives alltid med små bokstaver
*bk = betaketo
MDPV er etablert. Dersom en 2,3-variant dukker opp skal den kalles "2,3-MDPV isomer"

Opioider
●
●

Når det gjelder endingene “-il” og “-yl” i fentanylanaloger velges det som er “sedvane”.
Fentanylanaloger med substituenter på amidet har som regel et prefix som ender på “yl”
( f. eks acetylfentanyl). Kan fravikes dersom dette prefixet skaper et uhensiktsmessig
tungt navn (f. eks foretrekkes butyrfentanyl framfor butyrylfentanyl).

Arylsykloheksaminer og indolalkylaminer
●

Metoksy- og hydroksy-substituerte tryptaminer og arylsykloheksaminer navngis med en
forkortelse som i EDND (f. eks 4-MeO-PCP og 5-MeO-DALT)

VEDLEGG 1

Kilde: Anders Vik, førsteamanuensis i legemiddelkjemi ved farmasøytisk institutt.
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