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ΚΟΚΑΪΝΗ

  

Λεξιλόγιο της «πιάτσας»: αναψυκτικό, κοκό, κόκα.

  

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΚΑΪΝΗ

  

 Η κοκαΐνη προέρχεται από την πολτοποίηση των φύλλων του φυτού «ερυθρόξυλο κόκα»
που φύεται στη Νότιο Αμερική, στα υψίπεδα των Άνδεων, σε υψόμετρο 500 έως 2000
μέτρων.

  

Πρόκειται για μια ουσία με βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
(Κ.Ν.Σ.) και με ιδιότητες τοπικού αναισθητικού. Η κοκαΐνη απορροφάται από όλους τους
βλεννογόνους του σώματος (στόμα, μύτη, έντερο, κόλπος). 

  

Η ονομασία του φυτού της κόκας προέρχεται από τους Ίντιος Αϋμάρα και σημαίνει «χόρτο».
Η μάσηση των φύλλων του φυτού αυτού ήταν μία διαδεδομένη συνήθεια μεταξύ των
ιθαγενών των Άνδεων, επειδή τους βοηθούσε στην αναπνοή στα μεγάλα υψόμετρα όπου ο
αέρας ήταν αραιός.

  

Χρησιμοποιούταν ως φάρμακο κατά της πείνας, του κρύου, για να αυξήσει την αντοχή και
τη δύναμή τους, κατά της νευρασθένειας, των εντερικών και στομαχικών ενοχλήσεων. Η
συνήθεια αυτή υπήρχε και στους Ίνκας, όπου όμως η χρήση περιοριζόταν στην άρχουσα
τάξη. Το 1855 ανακαλύφθηκε το ενεργό συστατικό της κόκας, η κοκαΐνη, από το Γερμανό
φυσικό Frederich Gaedcke.
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Ιστορικά στοιχεία

  

Στα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζει να κυκλοφορεί στην Ευρώπη κρασί με απόσταγμα κόκας
από κάποιον κορσικανό, που λεγόταν Μαριάνι, το οποίο έγινε πάρα πολύ γνωστό σε μικρό
χρονικό διάστημα. Η ιδέα του είχε μιμητές στην Αμερική, όπου το 1892 ένας φαρμακοποιός,
ο Asa Candler, ιδρύει την Coca Cola company, λανσάροντας ένα ποτό
που προερχόταν από εκχύλισμα κόκας και φυσικό αεριούχο νερό. Το 1903 η κοκαΐνη έχει
τεθεί εκτός νόμου, και έτσι η 
Coca
Cola
αναγκάζεται να αντικαταστήσει την κοκαΐνη με καφεΐνη. Η κοκαΐνη αρχίζει να
χρησιμοποιείται και ιατρικά ως τοπικό αναισθητικό. Το 1884, ο πατέρας της ψυχανάλυσης 
S
. 
Freud
δημοσιεύει τις μελέτες του για την κοκαΐνη, όπου τη συνιστά ως φάρμακο για την καχεξία,
τις γαστρικές διαταραχές, το άσθμα κ.α.. 

  

 Από το 1914, η κατανάλωση κοκαΐνης απαγορεύτηκε στα περισσότερα κράτη του κόσμου,
ενώ στη σύγχρονη ιατρική η κοκαΐνη χρησιμοποιείται ως τοπικό αναισθητικό για τις
βλεννογόνους (μάτι, αυτί, κ.α.) και ως ισχυρό παυσίπονο σε ορισμένες περιπτώσεις.

  

 Στις μέρες μας το παράνομο εμπόριο της κοκαΐνης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
πηγές χρηματοδότησης ορισμένων νοτιοαμερικανικών δικτατοριών. Μόνο στις ΗΠΑ
εκτιμάται ότι τέσσερα με πέντε εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τακτικά κοκαΐνη.

  

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  

 Οι κάτοικοι των Άνδεων εξακολουθούν τη συνήθεια της μάσησης των φύλλων της κόκας. Η
επεξεργασία των φύλλων της κόκας δίνει την υδροχλωρική κοκαΐνη, που παρασκευάζεται
σε παράνομα εργαστήρια. Είναι μια άοσμη, λευκή, κρυσταλλική σκόνη που συνήθως
εισπνέεται από τη μύτη, αλλά μπορεί μα διαλυθεί και να γίνει ενέσιμη.
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Ένα άλλο παράγωγο είναι το free-base, ουσία αρκετά διαδεδομένη στις Η.Π.Α., που είναι
μια λευκή ή κιτρινόμαυρη σκόνη με γλυκιά μυρωδιά. Είναι αδιάλυτη στο νερό, και για αυτόν
το λόγο μπορεί μόνο να καπνιστεί.

  

Η υδροχλωρική κοκαΐνη μπορεί να αναμειχτεί με ηρωίνη, (Speedball), ένας συνδυασμός
αρκετά επικίνδυνος, που ευθύνεται για πολλούς θανάτους μεταξύ των χρηστών κοκαΐνης.

  

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

  

 Η δράση της κοκαΐνης εξαρτάται από τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου και από τη
δόση. Η διάρκεια και ο χρόνος δράσης εξαρτάται από τον τρόπο χορήγησης. Αν ο τρόπος
χορήγησης είναι ενδοφλέβιος ή προσφέρει άμεση απορρόφηση, όπως π.χ. το κάπνισμα του
κρακ, το άτομο καταλαμβάνεται αμέσως από μία αίσθηση έντονης ευχαρίστησης, στην
αργκό «rush», η οποία διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά και ακολουθείται
από μια κατάσταση ελαφριάς ευφορίας για περίπου 15 έως 30 λεπτά.

  

 Στην περίπτωση της λήψης από τη μύτη, απορροφάται από το βλεννογόνο και η επίδρασή
της αρχίζει μετά από 3 περίπου λεπτά.

  

 Η αρχική ευφορία παραχωρεί τη θέση της σε μια κατάσταση δυσφορίας, ευερεθιστότητας
και ανησυχίας. Με αυτό τον τρόπο η γρήγορη εναλλαγή ευφορίας-δυσφορίας, καθιστά
αναγκαία την επανάληψη της χρήσης.

  

Οι απανωτές «μυτιές» μπορούν να οδηγήσουν σε υπερεθισμό, που –με τη σειρά του- μπορεί
να καταλήξει σε τοξική ψύχωση, σε παράνοια, σύγχυση, υπερευαισθησία και ψευδαισθήσεις. 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

  

Η κοκαΐνη είναι μια ουσία με χαμηλή τοξικότητα. Η υπερβολική δόση είναι πολύ σπάνια.
Θανατηφόρα περιστατικά χρήσης έχουν αναφερθεί, αλλά συνήθως οφείλονται σε
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συνδυασμό ουσιών (π.χ. ηρωίνη-κοκαΐνη, κοκαΐνη-αλκοόλ κ.α.). Ο θάνατος προκαλείται από
αναπνευστική ή καρδιακή ανακοπή. 

  

 Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σωματική εξάρτηση από την κοκαΐνη, αλλά είναι σίγουρο
ότι η ουσία αυτή προκαλεί ισχυρή ψυχική εξάρτηση. 

  

 Σε χρόνια χρήση αναπτύσσεται το φαινόμενο της «αντίστροφης ανοχής». Όπως λέει και
ο όρος, πρόκειται για φαινόμενο στο οποίο –αντίθετα από ότι συμβαίνει στην περίπτωση
της ανοχής- ο οργανισμός καθίσταται ολοένα πιο ευαίσθητος στη δράση της ουσίας. Ακόμα
και μια μικρή δόση, που υπό κανονικές συνθήκες θα προκαλούσε απλώς ευφορία, στην
περίπτωση της «αντίστροφης ανοχής» μπορεί να προκαλέσει μια ψυχωσική αντίδραση. Η
δυσφορική κατάσταση γίνεται ολοένα πιο έντονη και ενοχλητική, πλησιάζοντας προς μια
κατάσταση συνδρόμου στέρησης, που όμως μοιάζει πολύ με την κατάθλιψη. Τα κύρια
συμπτώματα είναι: άγχος, ατονία, ανησυχία, ευερεθιστότητα, έλλειψη σεξουαλικού
ενδιαφέροντος, κ.α. Έντονη είναι επίσης η ανάγκη εξεύρεσης και χορήγησης της ουσίας (
craving
).

  

 Μετά από δόσεις σχετικά μεγάλες ή από συνεχή χρήση μέτριων ή μικρών δόσεων μπορεί
να εμφανιστεί παραληρηματική κατάσταση η οποία θα καταλήξει σε ψυχωσική αντίδραση. Η
κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία παραληρήματος και παραισθήσεων
(οπτικών, απτικών, οσφρητικών και ακουστικών), οι οποίες αναγνωρίζονται από το άτομο
και κρίνονται ως ξένες από αυτό.

  

 Τα επόμενο στάδιο είναι αυτό της ψύχωσης με καταδιωκτικό παραλήρημα και
παραισθήσεις. Στο στάδιο αυτό, το άτομο καθίσταται πολύ επιθετικό και υπό την επήρεια
του παραληρήματος και των παραισθήσεων, μπορεί να φτάσει στο σημείο να κάνει κακό
στον εαυτό του και στους άλλους. 

  

 Τα συμπτώματα γενικά παρουσιάζονται στο χρόνο που η κοκαΐνη κυκλοφορεί στο αίμα.
Μπορεί παρόλα αυτά να παραμείνουν κάποια ψυχιατρικά συμπτώματα όπως: κρίσεις
πανικού, κατάθλιψη ή συμπτωματολογία ψυχωσικού τύπου.

  

 Η εισπνοή από τη μύτη προκαλεί χρόνια φλεγμονή, που μπορεί να προκαλέσει διάτρηση
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του ρινικού διαφράγματος. 
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