Jak powiedział angielski filozof Thomas Hobbes, stanem naturalnym dla
człowieka jest życie paskudne, brutalne i krótkie. Bawimy się w boga, kiedy się
szczepimy, kiedy podajemy kobietom środki przeciwbólowe podczas porodu.
Wyzwaniem jest zdecydowanie jak zmieniać bieg natury, nie czy go zmieniać.
— Julian Savulescu

NARKOTYKI I POPRAWIANIE CZŁOWIEKA

Narkotyk, czyli co
„Substancja działająca na system
nerwowy, powodująca uspokojenie,
uśmierzenie bólu, odurzenie, euforię
lub sen”
„An addictive drug affecting mood
or behaviour, especially an illegal one”
„Something a politician once used but
now regrets”
„A chemical which when taken
produces physiological changes”

W prawie na ogół zakazane substancje
definiuje się przez wyliczenie, choć
w Polsce wprowadzono pojęcie
„środka zastępczego”, którym
jest „produkt zawierający co
najmniej jedną nową substancję
psychoaktywną lub inną substancję
o podobnym działaniu na ośrodkowy
układ nerwowy...”.
„Dopalacze to słowo-worek, zresztą
podobnie jak narkotyki. Tylko
za słowem: narkotyki stoi słowo:
nielegalne. A za dopalaczami stoi o
wiele gorsze słowo: niewiedza”
— Jerzy Vetulani

Na marginesie:
HIV w San Fransisco
W tamtejszej społeczności gejów
wzrosła liczba stosunków bez
zabezpieczenia, co niektórzy
tłumaczyli rosnącym spożyciem
krystalicznej metamfetaminy,
prowadzącej do ryzykownych
zachowań seksualnych.
Niezależnie od powyższego badacze
byli zasadniczo zgodni, że doprowadzi
to do wzrostu zakażeń HIV.
Tak się jednak nie stało, mimo
że wzrosła liczba infekcji innymi
chorobami przenoszonymi płciowo.
Dlaczego?

David Nutt i kontrowersje
wokół jego poglądów
W 2007 Nutt opublikował w The
Lancet artykuł na temat szkodliwości
narkotyków, który doprowadził do jego
zwolnienia z komitetu doradczego
przy rządzie brytyjskim.
Razem z nim odeszło kilku innych
członków, którzy utworzyli następnie
Independent Scientific Committee on
Drugs. Jednym z jego projektów jest
serwis drugscience.org.uk.
Wraz z dwoma innymi członkami
w 2010 opublikowali kolejny tekst,
będący odpowiedzią na zarzuty wobec
pierwszego. Z niego to pochodzi
słynny wykres po prawej.

Zarzuty
1) Nie można zredukować szkodliwości
dla społeczeństwa i jednostki
do jednego wymiaru.
2) Szkoda jest wypadkową polityki
społecznej i szkodliwości substancji,
a nie cechą samej substancji.
3) Alkohol i tytoń to takie same zło,
ale trudno przekonać do tego
społeczeństwo.
Nutt i jego zwolennicy uważają, że
chociaż ranking nie jest doskonały,
to stanowi najlepsze narzędzie jakie
mamy, więc polityka społeczna
powinna jej uwzględniać.

PR a rzeczywistość
Poprzednio rozmawialiśmy o tym, że
obecność pewnych problemów
w TV wpływa na to, za jak ważne się je
uważa.
Okazuje się, że zgony związane ze
stosowaniem niektórych narkotyków
budzą nieproporcjonalnie większe
zainteresowanie mediów, co wpływać
może na opinie publiczną (wykres na
górze przedstawia dane Szkockie).
Dolny wykres prezentuje zgony w
UK związane z zażywaniem różnych
substancjil

Polityka narkotykowa

Przypadek Kolorado
W 1975 roku Kolorado jako pierwszy
stan USA dokonało dekryminalizacji
posiadania marihuany. W 2000
roku zalegalizowano marihuanę
do celów medycznych, w 2009
skomercjalizowano obrót, a 1 stycznia
2014 roku został otwarty pierwszy
sklep handlujący nią dla celów
rekreacyjnych.
Jak się wydaje, nie przyniosło to do
2013 roku negatywnych skutków
w kwestii spożycia przez nastolatków,
liczby przestępstw, wypadków
samochodowych czy samobójstw.
Skorzystał budżet stanu, a ucierpiał
budżet karteli narkotykowych, które
stracić miały w pierwszym roku 1,425
mld $.

... ale odnotowano
też negatywne zmiany
Po 2013 roku, jak i przedtem m.in.
w kwestii zdrowia publiczneg. Tak
jak w przypadku autyzmu, o którym
mówiliśmy ostatnio dane tego typu są
jednak bardzo trudne w interpretacji:
„Legalization may result in reports
of increased use, when it may actually
be a function of the decreased stigma
and legal consequences regarding use
rather than actual changes in use
patterns (...) Additionally, for example,
the increase in law enforcement
officers who are trained in recognizing
drug use, from 32 in 2006 to 288 in
2015, can increase drug detection
rates apart from any changes in driver
behavior”

Mefedron i kokaina
Mefedron stosowany jest niekiedy
jako zamiennik kokainy. Ankieta wśród
brytyjczyków zażywających przedtem
drugą z substancji wykazała, że
większość konsumentów postrzega go
jako lepszą jakościowo alternatywę.
Faktycznie nią jest – liczba zgonów
z przedawkowania mefedronu na
milion przypadków jest ponad 10 razy
mniejsza niż kokainy.
Być może więc większa dostępność
danego narkotyku może paradoksalnie
ratować życie.

Nie tylko dla rozrywki
Kary Mullis, laureat Nagrody Nobla
i odkrywca reakcji łańcuchowej
polimerazy przyznał, że kolosalny
wpływ na jego odkrycie miał fakt, że
używał w dużych ilościach LSD, po
którego spożyciu potrafił połączyć
punkty na swojej mapie myślowej w
sposób niekonwencjonalny.
„A lot of people were doing that in
Berkeley back then. And I found it to
be a mind-opening experience. It was
certainly much more important than
any courses I ever took”

Lepsza sprawność umysłu
Przeglądy systematyczne i metanalizy
wskazują, że stosowanie amfetaminy
w niskich dawkach powoduje
poprawę procesów poznawczych,
w tym pamięci roboczej mózgu,
długotrwałej pamięci epizodycznej,
pracy zadaniowej, uwagi. Poprawia
także zdolność do przypominania,
konsolidacji pamięci oraz wiele innych.
Według różnych badań od 5 do 35%
studentów stosuje ją w postaci leków
na ADHD w celu osiągnięcia tych
efektów, a nie rekreacyjnym.
Wykres przedstawia częstość
wyszukiwania słowa „Adderall”
w Google.

Lepsze wyniki w sporcie
„We should drop this criterion of
banning something because it’s
performance-enhancing. It’s complete
nonsense. Sport is about performanceenhancement. It’s about giving
yourself extra glucose, extra water.
Caffeine is a performance-enhancer.
It used to be banned and now it’s
allowed. Beet-root extract, Creatine,
going into a hypoxic air chamber—
all these are performance-enhancers.
Going into high altitude raises your
red blood cell count in the same way
that EPO or blood doping does. The
idea that something is performanceenhancing itself is just not an
appropriate reason to ban it”
— Julian Savulescu

Dłuższe życie
Metformina, lek stosowany w cukrzycy
typu 2. obniża poziom glukozy we
krwi...
...ale ma również inne, uboczne, skutki.
Jak się okazuje, mimo że chorzy na
cukrzycę żyją średnio o 8 lat krócej,
ci z nich którzy zażywali metforminę
żyli dłużej niż zdrowi ludzie.
Podobnie wiemy, że niskie dawki
metforminy wydłużają życie u
zdrowych szczurów.
Obecnie trwają badania kliniczne na
ludziach niechorujących na cukrzycę.

Nie tylko farmakologia
Opracowana około 2013 roku
technika CRISPR/Cas9 budzi podobne
wątpliwości etyczne, z tą różnicą, że
w niektórych przypadkach
wprowadzone zmiany dotyczą także
przyszłych pokoleń.
Dzięki inżynierii genetycznej możemy
wyeliminować niektóre choroby,
a w teorii też w przyszłości zwiększyć
inteligencję czy atrakcyjność fizyczną
dzieci.
Czy jest czego się bać?
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