




ZER DIRA DROGAK?
Droga gaixotasun batzuen diagnosia egiteko, sendatzeko, edo gaitzari aurrea hartzeko,
medikuntzan erabiltzen den gai kimikoa da, sendagarri ere deitua. Elikagai batzuek dituzten
droga sendagarrien lehenengo aipamenak gizadiaren historia bezain aspaldikoak dira.
Zergatik pertsonak konsumitzen dituzte drogak?

·Ondo sentitzeko. Drogek plazer-sentsazio handiak eragin ditzakete. Hasierako euforia
horren ondoren, kontsumitzen den drogaren arabera aldatzen diren beste ondorio
batzuk daude. Adibidez, kokaina bezalako estimulatzaileekin, euforiaren ondoren,
botere-, autokonfiantza- eta energia-sentsazioak jarraitzen dituzte. Aitzitik, opioideek
(heroinak, adibidez) eragiten duten euforiaren ondoren, erlaxazio- eta
asebetetze-sentsazioak daude.
·Hobeto sentitzeko. Antsietate soziala, estresa edo depresioa pairatzen duten pertsona
batzuk drogak kontsumitzen hasten dira, antsietate gutxiago sentitzen saiatzeko.
Estresa faktore garrantzitsua izan daiteke kontsumoa hasi eta jarraitzeko, eta
mendekotasunetik suspertzen ari diren pazienteen berrerortzeetan ere eragina du (hau
da, drogak kontsumitzera itzultzea).
·Hobeto jarduteko. Pertsona batzuek presioa sentitzen dute eskolan edo lanean
kontzentrazioa hobetzeko edo beren kirol-trebetasunak hobetzeko. Hori faktore bat izan
daiteke drogak probatzea edo kontsumitzen jarraitzea erabakitzen duenarentzat,
bereziki errezetatutako estimulatzaileen edo kokainaren kasuan.
·Jakin-mina eta presio soziala. Alde horretatik, nerabeek arrisku handiagoa dute,
lankideen presioa oso handia izan baitaiteke. Nerabezaroan, arrisku-faktoreek —hala
nola drogak kontsumitzen dituzten lagunek— substantzia horiek kontsumitzera eraman
gaitzakete.

Drogen adikzioa sendatu daiteke?  Beste gaixotasun kroniko batzuekin gertatzen den
bezala (asma edo bihotzeko gaixotasun batzuk, adibidez), drogazaletasunaren
tratamendua ez da apaiza. Baina mendekotasuna egoki erabil daiteke. Tratamenduaren
bidez, drogek burmuinean eta portaeran eragiten dituzten ondorio kaltegarriak arintzen
dituzte pertsonek, eta beren bizitzaren kontrola berreskuratzen dute.



JATORRIA
Drogek ez dute jatorri bakarra. Batzuk landareetatik lortzen dira, eta beste batzuk
animalia eta meetatik. Landare eta animalia ehunak, baina, ez dira berdinak organismo
guztietan, eta famarkologoen arazo nagusietako bat dosi berdinak lortzea izaten zen.
Belladona, adibidez, urdaileko arranpa tratatzeko erabiltzen da, eta belaiki izeneko
landaretik ateratzen da. Belaiki guztiek, baina, ez dute belladona kopuru bera. Medikuek
ezin zezaketen jakin gaixoari agintzen zioten belladona dosia gehiegi edo gutxiegi ote
zen.Gaur egun erabiltzen diren droga gehienak ez dira landare edo ehunak bakartuz
lortzen; egun, laborategi kimikoetan sintetizatzen edo egiten dira. Adibidez, kortisona
aurkitu zenean, oso sendagarri gares   tia zen, animalia hilen giltzurrun gaineko
guruinetatik ateratzen zelako. Gero, idien behazunetik lortu zuten, merkeago. Eta
geroago, landare mota eskuragarri batetik sintetizatzea lortu zuten.

https://eu.wikipedia.org/wiki/Dosi
https://eu.wikipedia.org/wiki/Belaiki
https://eu.wikipedia.org/wiki/Belaiki
https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintetizazio&action=edit&redlink=1
https://eu.wikipedia.org/wiki/Kortisona
https://eu.wikipedia.org/wiki/Giltzurrungaineko_guruin
https://eu.wikipedia.org/wiki/Giltzurrungaineko_guruin
https://eu.wikipedia.org/wiki/Behi
https://eu.wikipedia.org/wiki/Behazun


MOTAK
Droga gisa erabiltzen diren animalia jatorriko gai batzuk ez dira animalia hiletatik ateratzen.
Gai horiei gai biologikoak esaten zaie. Animalia bizidun baten gorputzean egiten dira.

Droga sintetikoek ez dute gai naturalen kopia zertan izan. Zientziak izadian aurkitzen ez
diren droga guztiz berriak diseinatzeko ahalmena du gaur egun.

Guadalupe Riveroren aholkuak:
Droga ezberdinak sailkatu

- Lasaitzen gaituztenak: Heroina, Marihuana, perretxiko haluziogenoak, opioideak
- Aktibatzen gaituztenak: Anfetamina, kokaina, crack, GHB, Heroina,
- metanfetamina,perretxiko haluziogenoak,  estimulanteak, rohypnol
- Aluzinazioak eragin: LSD, Psilocibina edo hongos alucinogenos, Extasis edo

MDMA, Dimetiltriptamina edo ayahuasca., estularentzako medikamentuak,
Ketamina, PCP,

- Deprimitu: nerbio sistemaren depresoreak,Alcohola, Opiáceoak, Lasaigabea,
Hipnóticoak,Benzodiacepinak, Barbitúricoa, GHB, Kava, Heroina, Codeina, Morfina,
Rohypnol,



ONDORIOAK
Drogek gorputzeko zelula batzuen portaera aldatzen dute. Drogen eraginez aldatu egiten da
gorputzaren jokamoldea. Aspirinak, adibidez, ez du berez arintzen sukarra; tenperatura
erregulatzen duten burmuineko nerbio zelulei eragiten die.

- Familiako, harremanetako eta gizarteko arazoak: nahiko ohikoak dira, kontsumitzen
diren drogak edozein direla ere. Lagunak eta lana ere gal ditzake.

- Umorearen aldaketa: kontsumoaren ondorengo orduetan nabarmentzen da. Epe
luzera, pertsona askoren nortasunak eragin handia izan dezake.

- Antsietatea eta loezina: drogak maiz kontsumitzen dituztenentzat oso ohikoa da
antsietatea eta lo-nahasmenduak izatea. Estasiak edo kokainak gaueko antsietatea
edo amesgaiztoak sor ditzake.

- Isolamendua: drogen abusuaren ondorio zuzena da. Kontsumitzaileak drogaren
alde eta drogarentzat bizi daitezke. Horrela, garbitasuna eta itxura fisikoa zaindu
gabe uzten dituzte.

- Arnas arazoak: substantzia batzuen albo-ondorioek bularreko eta biriketako mina
edo arnas depresioa dakarte. Pneumonia eta biriketako osasun-arazo larriak
izateko arriskua handitzen da.

- Desoreka neurokimikoak garunean: drogen kontsumoarekin aldaketa
neurokimiko eta funtzional iraunkorrak gertatzen dira mendekoen garunean.
Horregatik, galera neuronala eta arazo neurodegeneratiboak gerta daitezke.

- Arazo kardiobaskularrak: drogek bihotzaren funtzionamendu normala aldatzen
dute. Presio arteriala aldatzen da, eta horrek bihotz-erasoak, odol-hodietako
infekzioak eta beste arazo kardiobaskular batzuk eragin ditzake.

- Haurdunaldiko akatsak: substantzia psikoaktiboen abusuak amaren zein
haurraren osasuna kaltetzen du. Beraz, haur goiztiarrekin eta azpigaratuekin,
jaiotza-akatsekin eta ikasteko arazoekin lotzen da.



DROGEI BURUZKO ABESTIAK
Gure gorputzean drogek daukaten eragina aztertzen abestien bidez
Gure gorputzean eta batez ere gure garunean daukaten eraginari begira, drogak 3 motatan
sailka daitezke:

1- Estimulatzaileak

Hemen sailkatzen diren batzuek neurotransmisore batzuen igoera eragiten dute.

Abesle nafar honek ondo deskribatzen du:

https://www.youtube.com/watch?v=9xuEJsDz-NU

2- Depresoreak

Hemen alkohola daukagu. Baita mina arintzeko erabiltzen direnak. Abesti honetan, Bilboko
Zea Mays taldekoek hobeto sentitzeko morfina hartzea eskatzen dute:

https://www.youtube.com/watch?v=JvW5rnEoyDs

3- Haluzinogenoak

The Beatles-ek abesti hau dedikatu zioten LSD-ari:

https://www.youtube.com/watch?v=naoknj1ebqI

Drogek menpekotasuna eragiten dute, gure burmuinean dauden neurona zirkuitu zehatzak
aktibatuz.

Zuek esan bezala, gure lagunengandik, familiarengandik, ikasketetatik, gustoko dauzkagun
gauzetatik urruntzea eragiten dute. Drogazaletasuna gaixotasun mentala da. Hementxe
dauzkazue beste Nafarroako musika talde bik honen inguruan idatzitako bi abesti:

https://www.youtube.com/watch?v=6fzl1wG4pGw

https://www.youtube.com/watch?v=Ou7jpErpIsc

https://www.youtube.com/watch?v=9xuEJsDz-NU
https://www.youtube.com/watch?v=JvW5rnEoyDs
https://www.youtube.com/watch?v=naoknj1ebqI
https://www.youtube.com/watch?v=6fzl1wG4pGw
https://www.youtube.com/watch?v=Ou7jpErpIsc


Eranskinak:


