Какво
представляват
наркотиците

1. Опиатите са химични вещества, извлечени от растението опиумен мак. Те
се добиват чрез отделяне на неузрелия семенник и изсушаване на млякото,
което излиза, като по този начин се получава суров опиум. От суровия опиум
може да се извлече морфин, а хероинът се прави чрез химическа обработка
на морфина.
•Опиум е общото име за множество опиати, включително
морфин, кодеин, тебаин, папаверин и носкапин (наркотин). Съществуват
също полусинтетични (хероин, дихидрокодеин, дезоморфин) и синтетично
произведени опиати като метадона.
•Опиатите имитират действието на обезболяващите химични вещества,
които се произвеждат естествено в човешкия мозък - ендорфините.

2. Кокаинът (бензоилметилекгонин) се получава от листата на
растението кока. Той е стимулант на централната нервна система и
е аноректик (потиска апетита), създавайки еуфорично усещане на щастие и
повишена енергия.
Името му идва от името на растението „кока“ с наставката за алкалоид „-ин“.
Въпреки че заради тези си свойства кокаинът най-често се използва за
развлечение, той е също местно анестезиращо средство, използвано в очната
хирургия и хирургията на носа и гърлото.
Пристрастяването към кокаина е лесно и трайно и от всички познати
наркотици причинява най-силно желание за повтаряне на дозата.
Почти по целия свят притежаването, отглеждането и разпространението му са
незаконни за немедицински и неразрешени специално от правителствата
цели.

Физиологични ефекти - включват разширение на зениците, ускоряване на
пулса, повишаване на кръвното налягане, на телесната температура, апетита е
намален. Съществува опасност от хипертонична криза, мозъчен кръвоизлив,
ускорява епилептични гърчове, остра бъбречна недостатъчност.
Психични ефекти - появяването и продължителността на ефектите от кокаина
зависи от начина на употреба. Колкото е по-бърза абсорбцията на кокаина,
толкова ефектът е по-интинзивен и по-кратък. Ефектът при смъркане е със
сравнително бавно начало и продължава 30 – 60 минути, докато при
пушенето започва по-бързо и продължава 5 - 10 минути. При приемането на
кокаин, употребяващия се чувства еуфоричен, енергичен, разговорлив,
контактен, в добро настроение. Той усеща повишена чувствителност към
зрителни, звукови и тактилни дразнители. Временно се намалява нуждата от
храна и сън. Голяма част от употребяващите намират, че наркотика им помага
да изпълняват по-бързо прости физически и интелектуални задачи.

Физиологични последици – наблюдават се многобройни медицински усложнения при
употребата на кокаин. Някои от най-честите усложнения са: нарушения в сърдечния
ритъм, болки в сърдечната област и инфаркти; респираторни проблеми като болки в
гръдната област и затруднения в дишането; неврологични проблеми като инсулти,
припадъци и главоболие; гастроинтестинални проблеми като стомашни болки и гадене.
Редовното смъркане може да доведе до загуба на обоняние, кървене от носа,
затруднения в гълтането, възпаление на носната преграда с последваща перфорация.
Психични последици - употребата на кокаин, при която се наблюдават многобройни
взимания с увеличаващи се дози, води до състояние на повишаваща се
раздразнителност, избухливост, подозрителност, безпокойство и параноя. Като
последствие от това може да се развие пълната клинична картина на параноидна
психоза (кокаинова психоза), при която индивидът губи връзка с действителността и
получава слухови халюцинации. Наблюдава се склонност към насилие и агресия.
Социални последици - появяват се конфликти в семейството, работата и с приятелите.
Хроничната употреба води до загуба на големи количества пари, поради високата цена
на кокаина. Често се достига до закононарушения и проблеми с полицията.

Кокаинът е наркотик с голям
потенциал за зависимост.
Употребяващите кокаин бързо губят
възможността да контролират
приемането му и се развива
синдром на зависимост.
Абстиненция настъпва след внезапно спиране при хронична употреба.
Клиничните прояви настъпват от 1 до 5 дни след прекратяването на приема.
Симптомите са сравнително дискретни, като се наблюдават нарушения в съня,
раздразнителност, депресивни прояви и безразличие. Приемането на свръхдоза
кокаин води до разширение на зениците, ускорение на пулса, повишаване на
кръвното налягане, задръжка на урина, мускулни спазми, кожни обриви.
Повишеното кръвно налягане при високи дози или при използването на крек
може да доведе до мозъчен инсулт. Описани са стереотипни движения на
устата и езика и конвулсии. В психичен план доминира налудността: субектът
описва слухово “звънене” и изпитва чувство, че под кожата му пълзят насекоми.
Смърт може да настъпи от сърдечно-съдова и белодробна недостатъчност.

Марихуана се наричат изсушените
(и понякога обработени) съцветия на някои
видове коноп (Cannabis), когато са
предназначени за употреба от човека с
оглед на психоактивното им въздействие.
Съцветията на канабиса се състоят от женските цветове,
техните околоцветници и прилежащите листа. Тези части на конопеното
растение са по-гъсто или по-рядко покрити с жлезисти власинки (трихоми),
които отделят капчици смола, състояща се от различни терпени, канабиноиди и
други вещества.
Марихуаната обикновено е зелена на цвят, но може да бъде оцветена в
различни оттенъци на сиво, кафяво или лилаво в зависимост от сорта, условията
на отглеждане, начините на приготвяне и съхранение. Има специфичен мирис,
който може да се опише като наподобяващ мента, лимонова кора, борова
смола и сено.

Според изследвания,
марихуаната заема 11-то място
по вредност в списъка на
вредни наркотични вещества.
Употребява се най-често чрез пушене, но може да се консумира сурова или
да влиза в състава на различни напитки и ястия. Пушенето обикновено става
под формата на самоделно свити цигари или в различни приспособления —
лули, бонгове, наргилета. Марихуаната усилва текущото настроение,
предизвиква лека еуфория и забележимо изостряне на всички сетива, променя
себеоценката и усещанията за пространство и време.
При високи дози е възможно да се наблюдават слаби халюцинации,
предимно при хора, които имат опит с употребата на халюциногени.
Наблюдават се по-често слухови, отколкото зрителни халюцинации, възможни
при висока доза са леки халюцинации със затворени очи.
Според употребяващите, „тревата“ има успокояващо действие и им помага
да се справят със стреса; позволява възприемането по различен начин на
музика и други изкуства.

Приложение : Контролирана
употреба - Амфетаминът и
неговите производни се използват
при лечението на депресивни псих
ози.
Амфетаминът е психоактивно вещество, което
стимулира централната нервна система. Той създава усещане за
бодрост, сила и лекота, дори и при хора в състояние на силно
физическо изтощение. Името му произлиза от названието на
веществото по номенклатурата на IUPAC - Алфа-Метил-ФенилЕТил-АМИН.

Във въоръжените сили, полицията и
други организации се използват за
подобряване на моралното и
психическото състояние на личния състав
при екстремни ситуации, които са
свързани с продължителни натоварвания.

Злоупотреба - В определени среди, амфетаминът и неговите
производни се използват за потискане на умората при
продължителен престой и висока активност в барове, дискотеки и
други подобни увеселителни места. Много хора го използват за
"ободряване" след приемане на алкохолни напитки и други
психоактивни вещества, които угнетяват ЦНС.

Те са синтетични лекарствени средства,
които се предписват при напрежение,
тревожност, страх, безпокойство, безсъние.
Последици при продължителна употреба
Толерансът при тези вещества настъпва сравнително бързо - за няколко дни, а
продължителната употреба на завишени дози причинява силна физическа и
психическа зависимост.
Физиологични – Барбитурати – смущение в равновесието и говора; възможни
нарушения на функцията на черния дроб и увреждания на костния мозък и
кръвта. Бензодиазепини – възможни са смущения във вегетативната регулация
(световъртеж, запек и други).
Психични – настъпва промяна на личността, характеризираща се с равнодушие и
липса на интерес; намалени интелектуални функции и работоспособност.
Зависимост
И при двата вида медикаменти се наблюдава физическа и психическа зависимост,
но за разлика от бензодиазепините, при барбитуратите тя се формира много
по-бързо и е много по-тежка.

Алкохолите са органични химични съединения,
съдържащи една или повече хидроксилни групи
(-ОH), свързани с атом на въглерода, който от своя
страна обикновено е свързан с други въглеродни
или водородни атоми.
Могат да се разглеждат като получени от въглеводороди, при които един или повече
водородни атоми са заместени с хидроксилна група. Към алкохолите се причисляват
широк кръг съединения, сред които особено място заемат простите едновалентни
алифатни алкохоли с обща формула CnH2n+1OH. В тази група алкохолите с n от 1 до 4 са
течности с приятна миризма, от 4 до 11 - течности с неприятна гранлива миризма, а над 12
- твърди вещества без мирис. Съединението с n = 2 е етанолът, който
има депресантно психоактивно действие върху хората и се съдържа в алкохолните
напитки. Поради широкото му разпространение в ежедневието, в разговорния език
обикновено под алкохол се разбира именно етанол. Алкохолите се използват
като алкохолни напитки (само етанол), като гориво и в много научни, медицински и
промишлени приложения. Етанолът под различни форми на алкохолни напитки се
консумира от хората от праисторически времена.
Алкохол в разговорния български е обобщаващо понятие за алкохолни напитки, а под
съдържание на алкохол се разбира съдържанието на етанол.

Според Американската асоциация за
сърдечни заболявания, зависимостта от
никотина исторически е една от найголемите зависимости, която трудно би
могла да се прекъсне.
Никотинът е безцветен, силно отровен алкалоид с химическа формула C10H14N2.
Активното вещество се синтезира в растения от семейство Картофови тютюна, коката, а в по-малки количества се съдържа
в доматите, картофите, патладжаните и зелените чушки. Биосинтезата му се
извършва в корените, а се натрупва в листата.
Влияе върху централната и периферната нервна система. Довежда до
повишаване в кръвното налягане. Прекалената употреба може да доведе до
увреждане на очите.
Той действа като инсектицид и затова в миналото широко е използван в борбата с
насекомите. Днес някои негови аналози продължават да бъдат широко
използвани инсектициди.

Много проучвания показват, че към
никотина се развива много по-силна
зависимост, отколкото към кокаин и хероин.
В ниски концентрации (напр. една срeдна цигара с около 1 mg абсорбиран
никотин), веществото действа като стимулант за бозайниците и е основен фактор
за изграждане на зависимост към него. Съвременни изследвания показват, че
никотинът предизвиква редица ефекти в мозъка. Никотинът активира
мезолимбичния път (система, регулираща чувството за удовлетвореност) — като
повлиява дейността на нервните вериги в мозъка, отговорни за усещания като
удоволствие и еуфория. Допаминът е един от
ключовите невротрансмитери, участващи в дейността на главния мозък.
Установено е, че чрез повишаване на допаминовите нива в мезолимбичния път
на мозъка, никотинът се явява агент с екстремно високи стойности към
пристрастяване.

MDMA е най-популярен под
наименованието екстази.
MDMA е синтетичен ентактоген . Неговият главен ефект е увеличаването
на секрецията и инхибирането (спирането) на връщането на огромни
количества серотонин, допамин и норепинефрин в мозъка, причинявайки всеобщо усещане за
отвореност, емпатия, енергия и усещане за благополучие. Осезанието е подобрено, което прави поприятен физическия контакт с други, но противно на митовете, то само по себе си няма свойства
на афродизиак.
Дехидратацията е риск сред повечето потребители, тъй като дрогата би могла да маскира
нормалното усещане за изтощение и жажда. Но най-голямата опасност, която се крие зад екстази, е
фактът, че други, по-опасни субстанции често се смесват с него или директно се продават за екстази.
Дългосрочните ефекти от употребата му при хора са предмет на доста спорове, главно заради
рисковете от депресия, поради намалените нива на серотонина вследствие на изчерпаните запаси.
MDMA обикновено се взема под формата на таблетки. Таблетките се продават в различни видове и
"марки", които се обозначават чрез картинки, щамповани върху тях. Картинките, обаче, не винаги
биха могли да гарантират за съдържанието в таблетките.
Екстази се разпространява най-често във формата на таблетки, които в повечето случаи имат щампа.

Психологически ефекти
повишаване на настроението;

- чувства на комфорт, принадлежност и близост към другите, особено ако и те са на дрогата;
- откровеност и снизходителност;
- интензивна еуфория;
- емпатия и любов;
- усещането, че нещо фундаментално и извънредно позитивно се случва, съчетано с усещане, че ежедневните
проблеми нямат значение в този момент;
- омекотяване на егото, повишено себесъзнаване и усещане за душевен комфорт;
- детинско усещане за интерес към света, усещане за възвърната детска невинност;
- усещане за умствена чистота;
- забележимо до очебийност показване на щастие във външния вид на употребилия екстази;
- възможен неудържим устрем да прегръщаш и целуваш хора (особено при момичета);
- подобрено съзнаване на усещанията (за музиката, за ядене, пиене, миризми и др);
- промяна в съзнанието, блещукаща аура във визуалното поле, слаби видения (при по-чувствителните или поопитните и при по-големи дози).

Неговата слава като клубна дрога е, както поради повишаването на енергията в
първоначалните моменти на действието му, така и поради подобряването на цялостното
усещане за социално и музикално преживяване.
Често за максимално усещане на ефектите, потребителите имат нужда от някой, когото
да докосват, прегръщат, целуват и пр.

Други ефекти са:
Значително разширение на зениците с придружаващата го фоточувствителност и
светоусещане;
Бруксизъм (стискане или скърцане на зъбите);
Нистагмус (неволево "треперене" на очите, при някои кривогледство);
Загуба на апетита;
Неспособност за концентрация;
Тръпнене (усещане на приятни тръпки по цялото тяло);
Потене на ръцете;
Умерено увеличени пулс и кръвно налягане;
Временна загуба на кратковременната памет и объркване;
Загуба на тегло (поради повишената обмяна на веществата и намаления апетит);
Промени в настроението, емоционална нестабилност (характерни за халюциногените);
Тенденция да казваш и правиш неща, за които би могъл да се почувстваш некомфортно
по-късно;
Униние, усещане за липса и носталгия;
Порив да се повтори изживяването.

