Τίτλος Μαθήματος: Ναρκωτικά
Ενότητα: Ψυχοδιεγερτικά
Διδάσκων: Μ. Μαρσέλος
Τμήμα: Ιατρικής

∆. ΨΥΧΟ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
(σελ. 112-119 και 123-130)
1. Για τις αµφεταµίνες, όπως και για τα βαρβιτουρικά, έχει επισηµανθεί ότι αποτελούν απτό
παράδειγµα ‘ανόδου και πτώσης’ µιας ορισµένης κατηγορίας φαρµάκων. Πως θα
σχολιάζατε την πορεία αυτών των ουσιών στην ιατρική και παραϊατρική τους χρήση;
2. Οι αµφεταµίνες παρουσιάζουν ορισµένες χαρακτηριστικές φαρµακοκινητικές ιδιότητες,
που είναι και καθοριστικές για την κατάχρησή τους. Ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες;
3. Οι αµφεταµίνες και η κοκαΐνη παρουσιάζουν κοινές εκδηλώσεις οξείας και χρονίας
τοξικότητας;
4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κατάχρησης των ψυχοδιεγερτικών ουσιών;
5. Προκειµένου για τα ψυχοδιεγερτικά φάρµακα, µπορούµε να µιλήσουµε για
σύνδροµο στέρησης όπως στην περίπτωση των οπιούχων ή των κατασταλτικών;
6. Ποια είναι η ιστορική σχέση του Freud µε την κοκαΐνη;
7. Πως θα σχολιάζατε τη χρήση κοκαΐνης από τους coqueros των Άνδεων σε σχέση µε
την σύγχρονη χρήση από τους κατοίκους των σύγχρονων αστικών κέντρων του
δυτικού κόσµου.
8. Ο αιφνίδιος θάνατος από κοκαΐνη ενδέχεται να κρύβει κάποια φαρµακογενετική
προδιάθεση;
9. Ποιες είναι οι φαρµακολογικές ιδιότητες της καφεΐνης που θα µπορούσαν να
εξηγήσουν ως προς κάποιο βαθµό την εξαρτησιογόνο δράση αυτής της ουσίας;
10. Η καφεΐνη και η νικοτίνη παρουσιάζουν δυσδιάκριτες εξαρτησιογόνες ιδιότητες, µε
αποτέλεσµα να αµφισβητείται συχνά η εγκατάσταση εξάρτησης. Συµφωνείτε ή
διαφωνείτε µε αυτές τις αµφιβολίες;
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