Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ

ΚΟΚΑΪΝΗ
Γεια χαρά! Το Mind Matters είναι μια σειρά
εντύπων που έχει στόχο να παρουσιάσει τον
τρόπο με τον οποίο διάφορες ουσίες επηρεάζουν
τον εγκέφαλο, το σώμα και τη ζωή σου.
Σε αυτό το τεύχος θα μιλήσουμε για την κοκαΐνη.

Τι είναι η κοκαΐνη;
Η κοκαΐνη είναι μια ουσία που προέρχεται από
αποξηραμένα φύλλα του φυτού κόκα της Νότιας
Αμερικής. Η κοκαΐνη είναι επίσης γνωστή και ως
«blow», «κοκό», «κόκα» ή «χιονάτη».
Η παράνομη κοκαΐνη είναι μια πολύ ψιλή λευκή
σκόνη. Ορισμένες φορές οι έμποροι τη νοθεύουν με
αλεύρι ή κορν φλάουρ για να αυξήσουν το κέρδος
τους.
Η κοκαΐνη είναι διεγερτική ουσία και μπορεί να σε
κάνει να νιώθεις ότι έχεις περισσότερη ενέργεια και
εγρήγορση. Μπορεί, όμως να σε κάνει να νιώθεις
και ανησυχία, εκνευρισμό, άγχος, πανικό και
παράνοια. Μπορεί ακόμη να προκαλέσει καρδιακή
προσβολή, εγκεφαλικό ή κώμα.
Η κοκαΐνη κυκλοφορεί κυρίως ως παράνομη ουσία
που χρησιμοποιείται από κάποιους για να
«φτιαχτούν». Σπάνιες φορές μπορεί να χορηγηθεί
για ιατρικούς λόγους μετά από επεμβάσεις.

Πώς χρησιμοποιείται
η κοκαΐνη;
Η κοκαΐνη χρησιμοποιείται είτε με
σνιφάρισμα από τη μύτη είτε με
τρίψιμο στα ούλα. Μπορεί επίσης να
αναμειχθεί με νερό και να χρησιμοποιηθεί ενέσιμα. Κάποιοι καπνίζουν
κοκαΐνη που έχουν ζεστάνει για να
σχηματιστούν κρύσταλλοι, οι οποίοι
ονομάζονται «κρακ». Η ονομασία αυτή
προέκυψε από τον ήχο που κάνει η
κοκαΐνη καθώς ζεσταίνεται.

Πώς επιδρά η κοκαΐνη;
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Η κοκαΐνη επιδρά στον εγκέφαλο αυξάνοντας την
ποσότητα μιας ουσίας που λέγεται ντοπαμίνη στα
τμήματα του εγκεφάλου τα οποία ασχολούνται με
την ανταμοιβή και το κίνητρο. Εάν κάποιος
χρησιμοποιεί συχνά κοκαΐνη, ο εγκέφαλος
συνηθίζει τις μεγάλες ποσότητες ντοπαμίνης που
παράγονται από την ουσία και οι άλλες υγιείς
δραστηριότητες δεν του φαίνονται πλέον
ενδιαφέρουσες. Έτσι, αναζητά όλο και μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας για να νιώθει καλά.
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Το 2019 περίπου
το 99% των
μαθητών της Β’
Γυμνασίου στις
ΗΠΑ ανέφεραν ότι
δεν είχαν κάνει ποτέ
χρήση κοκαΐνης*
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Μπορεί κάποιος να εξαρτηθεί
από την κοκαΐνη;
Ναι, μπορεί. Με την πάροδο του χρόνου η κοκαΐνη
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο
εγκέφαλός σου. Εάν σταματήσεις, μπορεί να αρχίσεις να
νιώθεις στεναχωρημένος και άρρωστος. Για αυτό και
είναι δύσκολο να διακόψεις τη χρήση κοκαΐνης. Αυτό
ονομάζεται εξάρτηση.
Ο καθένας μπορεί να εξαρτηθεί από την κοκαΐνη. Δεν
έχει σημασία πού ζει ή σε ποιο σχολείο πηγαίνει. Δεν
υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε ποιος θα εξαρτηθεί
και ποιος όχι.
Η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να βοηθήσει κάποιον
που έχει εξαρτηθεί να νιώσει καλύτερα και να διακόψει
τη χρήση κοκαΐνης. Αυτό όμως απαιτεί πολύ σκληρή
δουλειά, και χρειάζονται πολλά χρόνια για να
απεξαρτηθεί κάποιος. Η καλύτερη λύση είναι να μην
ξεκινήσει κανείς τη χρήση.

Δεν έχει κάνει
χρήση κοκαΐνης

Με ποιον τρόπο επηρεάζει η κοκαΐνη τον εγκέφαλο
και το σώμα;
Εγκεφαλικό
και κρίσεις

Ρινορραγία,
απώλεια όσφρησης,
προβλήματα
κατάποσης

Ασυνήθιστα μεγάλη
χαρά και ενέργεια.
Μπορεί να νιώσεις
εκτός ελέγχου
Νιώθεις εκνευρισμένος
και δεν εμπιστεύεσαι
τους άλλους
Ευαισθησία στο φως,
τους ήχους και το
άγγιγμα

Αύξηση της
θερμοκρασίας
του σώματος
Βήχας και
προβλήματα
στους
πνεύμονες

Άστατος καρδιακός
ρυθμός ή καρδιακή
προσβολή

Ανακατωσούρα

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις
Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
Υπερβολική δόση

Εάν κάποιος γνωστός
μου χρειάζεται
βοήθεια;
Εάν πιστεύεις ότι κάποιος φίλος
σου ή κάποιο μέλος της
οικογένειάς σου έχει πρόβλημα με
τα ναρκωτικά, μίλα χωρίς
καθυστέρηση με κάποιον ενήλικο
που εμπιστεύεσαι, όπως γονιό,
προπονητή/ρια ή δάσκαλο/α.
Θυμήσου: υπάρχει θεραπεία, και
μπορεί να γίνει καλά.
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*Johnston, et al. (2019). Monitoring the Future national
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Social Research, The University of Michigan.
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