
A drogok fajtái, hatásai és veszélyei

Mi a drog?

  

A drog szót a köznyelv a kábítószer szinonimájaként is használja, helytelenül. A drog ugyanis
egy gy?jt?fogalom, amelybe beletartozik a kábítószer   is.
Drognak tekintjük azokat az anyagokat, szereket, amelyek szervezetünkbe   jutva módosítják
gondolkodásunkat, érzelmeinket, viselkedésünket (els?sorban az   agy és a központi
idegrendszer befolyásolásával). Ebben a tekintetben drognak   min?sül nem csak a kábítószer,
hanem az alkohol, a cigaretta, a kávé, a szerves   oldószerek.
Mivel legálisak, nem min?sülnek kábítószernek, de a drogok közé   tartoznak a minden
háztartásban el?forduló nyugtató- és altatószerek is.   Vonzerejük, a könny? hozzáférhet?ségen
túl abban rejlik, hogy a használók   veszélytelennek érzik fogyasztásukat.

        

Tehát a drog lehet legális és   illegális, attól függ?en, hogy a hatályos jogszabályok hogyan
rendelkeznek.   
Az illegális drogok azok, amelyeket a társadalom nem tolerál, nem   elfogadottak, a többség
számára ismeretlenek, éppen ezért félelmet keltenek. A   következ?kben ezeket tekintjük át.

  

A fő (kender, marihuána, hasis,   cannabis)
A világon a legelterjedtebb kábítószer.
Cannabis sativa: a   kender növénynek egy olyan hibridje, amelyben nagymértékben található
kábulatot   el?idéz? hatóanyag (THC). Felismerhet? jellegzetes, fogazott leveleir?l.
A   cannabis három f? megjelenési formája a marihuána, a hasis és a hasisolaj.
A   marihuána (f?) a kender megszárított virágaiból (esetleg leveleib?l,   hajtásaiból) készített
dohányszer? keverék. A füvet rendszerint marihuánás   cigaretta formájában szívják el tisztán
vagy dohánnyal keverve. Az ilyen   cigaretta neve: joint (spangli, dzsodzsó). A jointot kézzel
vagy erre alkalmas   készülékkel sodorják. Egyik végébe rendszerint összecsavart kemény
papírt   tesznek (füstsz?r?ként), a másik végét szívás közben folyamatosan nyálazzák,   hogy
ne égjen olyan gyorsan. Az els? slukk hatása rendszerint 10 másodpercen   belül jelentkezik: a
testet bizserget? hullám önti el, enyhe izgatottság, kés?bb   nyugodtság. El?fordulhat befelé
fordulás is.
A drog szervezetbe jutása után   néhány perccel emelkedik a vérnyomás, szaporább lesz a
pulzus, csökken a   vércukorszint, aminek következtében éhségérzet jelentkezik. A füst irritáló  
hatása miatt a száj és a torok kiszárad, az egyén köhög, krákog. A drog a szemre   is hatással
van: a megfelel? adagtól a pupillák kitágulnak, ami miatt gyakran   napszemüveget viselnek a
használók, mert bántja a szemüket a fény. A szem erei   kitágulnak, ezért a szemfehérje
vörösnek t?nik.
A cannabis használata   következtében pszichikai függ?ség is létre jöhet, ami toleranciával
párosul. Ezt   jól tükrözi a bizonyos fokú szorongás és depressziós állapot.
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Folyamatos,   nagy mennyiségben történ? szedéskor visszafordíthatatlan agykárosodás léphet  
fel.
Veszélyek:
- légúti panaszok, irritáció, allergia
- az   immunrendszer hanyatlása
- férfiaknál a vér tesztoszteron-szintje és a   spermiumok termelése csökken
- szorongás, zavartság, pánik alakulhat ki
-   er?s lelki függ?ség

  

A hasis

  

Jóval (5-8-szor) er?sebb hatású, mint a   marihuána. A növény levelein és virágaiban található
gyantás anyagból készítik   Szintén keverhetik dohánnyal, ha el?tte felmelegítik és apró
darabokra   morzsolják szét. Jellemz? még süteményekbe sütve is (hasis-torta,  
hasis-pogácsa). Hatása tekintetében hasonló a marihuánához, de hallucinogén   hatása jóval
er?sebb.
Az úgynevezett hasisolaj a leger?sebb (a hasisnál   8-10-szer több hatóanyag van benne). A
hasisból lepárlással (alkohol, éter,   petróleum) képzett, aromás szagú s?r? olaj. Cigarettára,
dohányra cseppentve   fogyasztják.

  

Ópiátok: mákszármazékok, ópium, morfium, heroin, kodein,   metadon
Az ópium a máknövény tejnedve, amelyet az éretlen mákfejek   bemetszésével nyernek. A
máktej és maga a növény is morfiumot tartalmaz, amely   fájdalomcsillapító hatású nyugtató ill.
kábítószer. A kifolyó máktejet kiégetik   és szájon át vagy vénásan juttatják a szervezetbe. A
morfiumot a XIX. század   második felében használták el?ször, mint kezel?gyógyszert ill.  
fájdalomcsillapítót. Nagyobb morfin-adagok mély alvást okoznak. Csökkenti a   szorongást, a
fájdalomtól való félelmet. A fájdalomcsillapító morfin-adagok jó   közérzetet, kellemes
hangulatot okoznak. Nagyobb adagnál ritkább lesz a légzés,   légzésbénulás következtében
beáll a halál.
A morfiumon kívül a   kodeinszármazékok fogyasztása is jelent?s, ezek gyógyszeres ópiátok
(Codein,   Coderit, Hydrocordin stb.).
A metadont a gyógyászatban kórházi elvonókúrás   szerként alkalmazzák a heroinistáknál vagy
a morfinistáknál.
Hazánkban a   leg?sibb ópiát a máktea, amit ma is használnak olcsósága miatt. A mákteát a  
drogosok szívesen kombinálják különféle nyugtatókkal (pl.: Noxyron), mivel ez a   morfin
hatását meger?síti.
A heroin olyan por alakú morfinszármazék, amelyet   ma már f?ként vegyi úton állítanak el?.
Szaga az ecetére emlékeztet, színe   sokféle lehet, ami a min?ség függvénye (fehér, barna,
szürke, vöröses). A   heroint por alakjában beszippantják, azaz az orr nyálkahártyáján keresztül 
 juttatják a vérbe, vagy pedig feloldva intravénásan adják be. A nyers ópium kis   golyók
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formájában kerül forgalomba, füstjét inhalálják. A heroin fogyasztása   rövid id?n belül pszichés
és fizikai függ?séget okoz, erre már egy-két injekció   után sor kerülhet.
A hatás els? jeleként hamar jelentkezik egyfajta eufórikus   állapot (flash), amely csökkenti a
nyugtalanságot, a félelmeket, a szorongást,   és túlzott önértékelést okoz. Ezt kellemes, laza
nyugalom és jó közérzet kíséri,   esetleg bágyadtság. Hatására rövid ideig megsz?nhetnek a
testi és lelki   kellemetlenségek.
Jellemz? testi tünetek: a légzés és keringés lelassulása, a   köhögési reflex gátlása, a pupilla
besz?külése, a látásélesség besz?külése,   viszketés, rosszullét, hányás.
A fizikai függ?ség, az elvonással együtt járó   tünetek gyors kialakulása, valamint az egész
testre kiterjed? er?s fájdalmak   arra kényszerítik az ópiát-fogyasztót, hogy folyamatosan
biztosítsa a drognak a   szervezetbe való bejutását, és állandóan növelje az adagot.
Veszélyei:
-   általános leromlott testi állapot, vitamin-és kalciumhiány
- gyomor-és   bélm?ködési zavarok
- májfunkciók csökkenése
- szennyez? anyagok bejutása   a véráramba
- általános érdektelenség
- súlyos testi és lelki   függ?ség
- intravénás droghasználat során vérmérgezés, vérgyulladás veszélye,   vérrögképz?dés,
fekély, tályog kialakulása, Hepatitis B, C, D, AIDS
-   túladagolás: keringési és légzési zavarok, halál

  

Kokain (crack)

  

A   kokain alapanyaga a kokacserje, melynek természetes lel?helye Brazília,   Kolumbia, Peru,
Bolívia. Fogyasztói a növény levelét egyszer?en rágják vagy   elszívják, por alakban
felszippantják, lenyelik, esetleg vízben feloldva,   intravénásan beadják maguknak. Feketepiaci
változatai gyakran veszélyes   szennyez? anyagokat is tartalmaznak.
A szer drágasága miatt kevesen   engedhetik meg maguknak a használatát.
A kokain élénkít? hatást vált ki,   megemelkedik a vérnyomás és gyorsul a szívverés is.
A crack szintén   kokainszármazék, a kokain további feldolgozása. K?törmelékre emlékeztet,
parányi   mennyisége is nagy hatású. Használatkor összemorzsolják, hevítik és a füstöt  
belélegzik.
A drogok közül a leger?sebb pszichikai függ?ség okozója a   kokain.
Veszélyei:
- légzési, keringési zavarok
- szívritmuszavar,   szívinfarktus
- májfunkciók csökkenése
- vesekiválasztás csökkenése és   lassulása
- az orr nyálkahártyájának szétroncsolódása
- intravénás   droghasználat során vérmérgezés, vérgyulladás veszéye, vérrögképz?dés, fekély,
  tályog kialakulása, Hepatitis B, C, D, AIDS
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- pánikroham, paranoiás   tünetek
- fokozott ingerlékenység
- súlyos testi- és lelki függ?ség
-   túladagolás: kóma, halál

  

LSD

  

Az LSD a rozson él? gombából, az   anyarozsból félszintetikus úton el?állított termék. Megjeléni
formája többféle   lehet: alaktalan itatóspapír-golyócska, korong alakú itatóspapír, bélyeg. A  
fentieken túl el?fordul még folyadék vagy zselé formában is.
Az LSD mámor a   „trip”, mely kb. 4-8 órán át tart, és els?sorban a vizuális észlelés  
intenzívebbé válása és egyidej? torzulása jellemzi. Kis mennyiségben   tudatmódosulást,
nagyobb mennyiségben hallucinációt idéz el?. Rendszeres   használata során pszichikai
függ?ség alakulhat ki, a dózis emelkedik, maradandó   pszichés károsodást szenvedhet a
fogyasztó.
Sokszor kellemetlen hallucinációs   élmények (bad trip) esetén jelent?s szorongás, halálfélelem,
paranoid   gondolkodás, üldözési mánia, pánikreakció is kialakulhat.
Veszélyei:
-   énvesztés ill. a realitásérzék elvesztése
- motivációk, érdekl?dés   elvesztése
- lelki függ?ség kialakulása
- vesekiválasztás csökkenése és   lassulása
- májfunkciók csökkenése
- különféle lappangó pszichés   betegségek felszínre törhetnek (pánikbetegség, skizofrénia,
paranoia,   halálfélelem)
- ön- és közveszélyes magatartás léphet fel

Gombák,   kaktuszok: meszkalin, csattanós maszlag, légyöl? galóca, peyotl,   pszilocibin
A gombák és kaktuszok olyan természetes drogok, melyek   hallucinogén hatásúak.
Felhasználásuk, fogyasztásuk többféleképpen történhet:   szárítva, dohánnyal keverve elszívják
(pl.meszkalin, peyotl), elrágcsálják a   növényt, feloldják, a szervezetbe injektálják vagy elégetik
és a g?zét   belélegzik (pszilocibin). El?fordul az is, hogy a csattanós maszlag magjaiból  
f?zetet készítenek.
Veszélyei:
- májkárosodás
- vesekárosodás
-   szorongás, pánik, fenyeget? tartalmú hallucinációk
- lelki függ?ség   kialakulása
- túladagolás: mérgezés, halál
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Speed (amfetamin,   metamfetamin)

  

Napjainkban robbanásszer?en megemelkedett a speedet használók   száma. A diszkók és a
partik drogjának tekintik. Hatását a pörgés, álmatlanság,   kitartó fizikai er? jellemzi.
Többféleképpen használják fel: szippantás orron   keresztül, tabletta formájában, intravénásan.
Gyakran kombinálják heroinnal   is.
Veszélyei:
- kiszáradás
- vesekiválasztás ill. májfunkciók   csökkenése
- ingerlékenység
- pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek   kialakulása
- motivációk, érdekl?dés elvesztése
- lelki függ?ség   kialakulása
- túladagoláskor: túlhevülés, keringési zavarok, kezelhetetlenül   magas vérnyomás, légzési
nehézség, kóma, halál
- intravénás használat során:   vérmérgezés, fekély, tályog, Hepatitis-B, -C, -D, AIDS

  

Ecstasy (XTC, MDMA)

  

Az egyik legelterjedtebb drogok közé tartozik. Eredeti alakjában fehér   por, a feketepiacon
rendszerint préselt tabletták vagy kapszulák formájában   lehet hozzájutni. A tablettákra gyakran
nyomtatnak rá valamilyen ábrát (delfin,   galamb stb.) A drog hatása egy-másfél óra múlva éri el
a csúcsot, kb. 2-3 óráig   tart ki, majd fokozatosan alábbhagy. Leggyakoribb hatásai közé
tartozik az   eufória, kitárulkozás, a gátlások megsz?nése, boldogság, szeretet   érzése.
Veszélyei:
- kiszáradás
- vesekiválasztás ill. májfunkciók   csökkenése
- ingerlékenység
- pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek   kialakulása
- motivációk, érdekl?dés elvesztése
- lelki függ?ség   kialakulása
- túladagoláskor: túlhevülés, keringési zavarok, kezelhetetlenül   magas vérnyomás, légzési
nehézség, kóma, halál

  

Szerves oldószerek
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Számos háztartási vagy vegyi boltban kapható szer tartozik ide   (festékhígító, csavarlazító,
jégoldó, lakk, zománcfesték, ragasztó, öngyújtógáz,   körömlakk-lemosó stb.). Ezek olyan
anyagokat tartalmaznak, amelyek az agyba   kerülve kábító vagy enyhén hallucinogén hatást
váltanak ki.
A szerves   oldószereket rendszerint az orron át lélegzik be, így a szerben lév? hatóanyagok  
nagyon gyorsan elérik a központi idegrendszert. Ennek eredményeképpen szinte   azonnali
részegségi állapotot teremt.
A leggyakoribb fogyasztási mód a   zacskóból történ? „szipuzás”.
A szerves oldószerek hosszan tartó, rendszeres   használata komoly szervi károsodásokhoz
vezethet.
Veszélyei:
- er?s   zavarodottság, önkontroll-vesztés
- eszméletvesztés
- vese-és   májkárosodás
- agy-, tüd?ödéma
- szellemi leépülés
- er?s lelki   függ?ség
- oxigénhiány, légzésbénulás, fulladás, halál

  {flike}  {fcomment}
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