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Ε. ΚΑΝΝΑΒΗ
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1. Από φαρµακοδυναµική και φαρµακοκινητική άποψη, ποιες είναι οι σηµαντικότερες
διαφορές ανάµεσα στην αιθυλική αλκοόλη και την τετραϋδροκανναβινόλη;
2. Η βοτανολογική κατάταξη της κάνναβης εξακολουθεί να ‘βασανίζει’ τους ειδικούς.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν ποικιλίες απαλλαγµένες των δραστικών ρητινών, που θα
µπορούσαν να καλλιεργηθούν µόνον για τις ίνες τους (το ‘καννάβι’ των υδραυλικών);
3. Πολύς λόγος γίνεται τελευταίως για την νοµιµοποίηση της χρήσης κάνναβης.
Μπορείτε να παραθέσετε ορισµένα επιχειρήµατα υπέρ ή κατά της νοµιµοποίησης
της χρήσης;
4. Πώς χρησιµοποιείται η κάνναβη και τα παράγωγά της; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα
προϊόντα της κάνναβης, αν και αρκετά δηµοφιλή, δεν λαµβάνονται ποτέ µε ένεση;
5. Η κάνναβη δρα µέσω ειδικών υποδοχέων. (α) Τι γνωρίζετε για αυτούς τους υποδοχείς και
(β) Ποιες είναι οι ουσίες που θεωρούνται ως ενδογενή προσδέµατα για αυτούς τους
υποδοχείς.
6. Ποια φάρµακα γνωρίζετε που δρουν µέσω των κανναβινικών υποδοχέων, ως
αγωνιστές ή ως ανταγωνιστές.
7. Μετά από κάπνισµα κάνναβης, υπάρχει κάποια αλληλουχία φαρµακολογικών
επιδράσεων στον οργανισµό. ∆ώστε µια αδρή περιγραφή αυτών των επιδράσεων.
8. Υπάρχουν φαινόµενα οξείας ή χρόνιας τοξικότητας από τη χρήση κάνναβης;
9. Η κάνναβη χρησιµοποιείται κυρίως σε παρέα, επειδή πιστεύεται ότι αυξάνει τη
συντροφικότητα και την ικανότητα επικοινωνίας. Σχολιάστε αυτή την άποψη.
10. Συµφωνείτε µε την γνώµη ότι η κάνναβη δεν επηρεάζει πολύ την ικανότητα
οδήγησης, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του οινοπνεύµατος;
11. Υπάρχει η διάχυτη αντίληψη ότι η χρήση κάνναβης δεν είναι πλέον τόσο σπάνια όσο
ήταν µέχρι πριν δέκα χρόνια. Έχετε αντιληφθεί πράγµατι κάποια ‘άµβλυνση’ στην
αντιµετώπιση της χρήσης της κάνναβης από τη σηµερινή κοινωνία;
12. Γνωρίζετε παλαιότερες εφαρµογές της κάνναβης και των παραγώγων της στη
θεραπευτική;
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