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Objettiv droga

Riċerka newrobijoloġika fuq id-drogi: l-implikazzjonijiet etiċi u politiċi

Id-dipendenza fuq id-drogi hija mġiba
kkaratterizzata mill-individwu li juri telf ta’
kontroll fuq il-konsum tiegħu. Il-persuni
dipendenti fuq id-drogi jistgħu jkunu jixtiequ
jieqfu, iżda jsibuha diffiċli li jagħmlu dan,
minkejja li ta’ spiss jgħaddu minn
konsegwenzi negattivi. L-iżviluppi moderni
fin-newrobijoloġija jgħinuna biex nifhmu
aktar dan il-proċess. Barra minn hekk, dawn
l-iżviluppi issa jipprovdu bażi xjentifika soda
biex il-vizzju tad-drogi jitqies bħala disturb
psikjatriku, li normalment jiġi ikklassifikat
bħala ‘marda tal-moħħ kronika u li tirkadi’.

Ħafna mir-riċerka newrobijoloġika fuq
id-dipendenza ffokat fuq l-effett li għandu
newrotrasmettitur mħolli mid-droga, bl-isem
ta’ dopamina, fuq l-attivazzjoni ripetuta
tas-‘sistema ta’ premjazzjoni’ – mogħdija
magħmula minn tagħmir kumpless ta’ strutturi
tal-moħħ li jaġixxu bħala barometru, billi
jindikaw l-istat fiżiku u psikoloġiku ta’
persuna. Sostnuti minn żviluppi teknoloġiċi
reċenti li qegħdin iseħħu b’mod imgħaġġel
f’dan il-qasam, inħolqu mudelli ġodda
li jikkunsidraw l-implikazzjoni ta’
newrotrasmettituri oħra fil-proċess,
u jesploraw ukoll ir-rwol ta’ differenzi
ġenetiċi bejn l-individwi. Billi tipprovdi

fehma aħjar ta’ kif jiżviluppa l-vizzju, din
ir-riċerka tista’ tipprovdi l-bażi għal
trattamenti psikoloġiċi u farmaċewtiċi
u strateġiji ta’ prevenzjoni. Is-sejbiet li saru
s’issa huma inkoraġġanti, iżda
l-implikazzjonijiet tagħhom jistgħu faċilment
jiġu eżaġerati jew interpretati ħażin,
u jistgħu jqajmu wkoll kwistjonijiet etiċi
importanti li jkunu jeħtieġu konsiderazzjoni
bir-reqqa. Dan l-istudju jipprovdi ġabra
fil-qosor tal-iżviluppi ewlenin f’dan il-qasam
u jenfasizza l-fatt li kwalunkwe mod ġdid
possibbli jkun jeħtieġ evalwazzjoni
bir-reqqa għas-sigurtà u l-effikaċja qabel
ma jiġi introdott fil-prattika ta’ kuljum.

Ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet ewlenin
1. Ir-riċerka newrobijoloġika tipprova tifhem kif id-drogi li joħolqu

vizzju jipproduċu tibdil newrokimiku fil-passaġġ tal-premjazzjoni
fil-moħħ, u għalhekk jagħmlu l-użu tagħhom attraenti u jipproduċu
ġibda qawwija biex isir użu minnhom b’mod ripetut.

4. Farmakoterapiji ġodda immirati lejn sistemi speċifiċi ta’
newrotrasmettituri, impjanti ta’ mediċini farmakoloġiċi, tilqim jew
trattamenti newroloġiċi jista’ jkollhom il-potenzjal li jtejbu imġiba
influwenzata mill-vizzju.

2. Ġabra ta’ riċerka li dejjem qegħda tikber tissuġġerixxi li l-użu
kroniku ta’ drogi jista’ jipproduċi tfixkil fuq żmien twil fil-
modulazzjoni tal-mogħdijiet newrokonoxxittivi involuti fil-
motivazzjoni u l-attenzjoni, fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fl-abbiltà li
jiġu kkontrollati l-impulsi.

5. In-newroxjenza u r-riċerka ġenetika jwegħdu li jipprovdu spjegazzjoni
dettaljata tal-kawżi f’termini ta’ proċessi tal-moħħ. Madankollu, mudelli
kawżali jew issimplifikati żżejjed tal-vizzju jistgħu jwasslu wkoll għal linji
politiċi aktar stretti lejn individwi dipendenti fuq id-droga, in-negliġenza
ta’ linji politiċi soċjali importanti, jew inkella jdgħajfu l-appoġġ għall-
ħidma ppruvata eżistenti għal trattamenti tal-vizzju tad-droga.

3. Il-produzzjoni ta’ xbihat newroloġiċi u teknoloġiji ġenetiċi jistgħu
jgħinu biex jiddefinixxu b’mod aktar preċiż il-mekkaniżmi intimi
tad-dipendenza u biex jidentifikaw l-individwi li għandhom
it-tendenza li jiżviluppaw dipendendza, u b’hekk jagħtu
l-possibbiltà li l-interventi jiġu mmirati lejn dawk b’riskju ogħla.

6. Hemm ħtieġa urġenti li jiġu studjati l-implikazzjonijiet etiċi u politiċi
tar-riċerka tan-newroxjenza tal-vizzji biex jiġi żgurat li l-iżviluppi
jiġu ppreżentati b’mod adegwat li jissalvagwardjaw id-drittijiet
tal-bniedem u jipproteġu l-valuri etiċi tal-kunsens, il-libertà, l-ugwaljanza
u l-privatezza.

Definizzjonijiet
Newrotrasmettitur: Sustanza kimika magħmula u mħollija min-newroni. Xi wħud minn dawn il-molekuli (GABA, aċidu glutamiku)
jieħdu sehem fil-komunikazzjoni bejn in-newroni; xi oħrajn (id-dopamina, in-noradrenalina, is-serotonina) għandhom effett fuq (iżidu jew
inaqqsu) l-informazzjoni.

Is-sistema ta’ premjazzjoni: Din il-mogħdija fil-moħħ issaħħaħ l-imġiba meta tkun attivata. Ir-riċerka tindika li d-drogi ta’ abbuż
jagħtu pjaċir għaliex iħaddmu din is-sistema.
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“L-iżviluppi fin-newroxjenza
qegħdin ibiddlu l-fehma tagħna ta’
kif in-nies isiru dipendenti fuq
id-drogi filwaqt li joħolqu
possibiltajiet għal investigazzjoni ta’
metodi ġodda għat-trattament.
Madankollu, għandna niżguraw li
tali metodi ta’ benefiċċju jkunu
evalwati bir-reqqa qabel ma jiġu
implimentati sabiex jiġi żgurat kemm
suċċess kif ukoll effikaċja finanzjarja
massima.”

Wolfgang Götz,
EMCDDA Direttur

Ir-riċerka1.
newrobijoloġika fuq
il-vizzju tad-droga

Kważi d-drogi kollha magħrufa li jwasslu
għall-abbuż jew għad-dipendenza fil-bniedem
iżidu r-rilaxx fil-moħħ ta’ newrotrasmettitur
bl-isem dopamina fl-istrutturi sotto-kortikali,
u n-nukleu akkumbens. Ġabra taċ-ċelloli
tan-newroni li jirrilaxxaw id-dopamina jinsabu
fil-parti tal-moħħ tegmentali ventrali
u s-substantia nigra (ara l-istampa). Dawn
in-newroni dopaminerġiċi jiffurmaw il-passaġġ
meso-kortikolimbiku. Huma jistimulaw diversi
strutturi ċerebrali, bħall-kortiċi prefrontali,
l-amigdala u l-ħippokampus, li huma parti
mill-medda li tissejjaħ ‘is-sistema ta’
premjazzjoni’.

Il-maġġoranza tal-mudelli newrobijoloġiċi
tal-vizzji jirraġunaw li, minħabba li d-drogi
tal-abbuż jeħilsu d-dopamina fil-ġisem
u jattivaw is-sistema ta’ premjazzjoni,
id-dipendenza tiġi minħabba modifikazzjoni ta’
reazzjonijiet kinetiċi u żieda fir-rilaxx tad-
dopamina. Din il-ħsara fir-regolazzjoni
tikkorrispondi jew għal żieda fir-reattività
tan-newroni dopaminerġiċi għal stimuli speċifiċi
relatati mal-prodott li jwassal għal pjaċir jew
għal vizzju tad-droga, jew għal tnaqqis
fir-regolazzjoni tas-sinjalazzjoni tad-dopamina
u t-titfija fl-attività fil-passaġġ tal-premjazzjoni.
F’sitwazzjonijiet naturali, id-dopamina tiġi
rilaxxata meta esperjenza ta’ premjazzjoni tkun
ġdida, aħjar minn dik mistennija jew mhux
antiċipata. Dan ir-rilaxx ta’ dopamina jgħin
lill-individwu biex jimmemorizza s-sinjali li
jħabbru premju. Għalhekk, meta s-sistema
tad-dopamina tiġi attivata żżejjed bl-użu
tad-drogi, ir-rieda li jiġu ripetuti dawn l-effetti
tista’ tirbaħ fuq attivitajiet importanti u immirati
oħrajn.

Mudelli ġodda fin-2.
newrobijoloġija tad-
dipendenza

Xi studji reċenti jissuġġerixxu li, minkejja r-rwol
kritiku u indiskutibbli li għandha d-dopamina
fl-ippremjar, id-drogi tal-abbuż mhux bilfors
jistgħu jwasslu għal dipendenza permezz ta’
effett dirett fuq in-newroni dopaminerġiċi.
Hemm xi evidenza li d-dopamina taġixxi
downstream fuq żewġ newromodulaturi,
in-nonadrenalina u s-serotonina, li huma
responsabbli rispettivament għall-għassa
u għall-kontroll tas-saħna tal-mument. L-istudji fuq

l-annimali jindikaw li n-newroni noradrenerġiċi
u serotonerġiċi jaħdmu flimkien (jiġifieri jillimitaw
l-attività ta’ xulxin) u li l-esponiment ripetut
għad-drogi tal-abbuż tfixkel din ir-regolazzjoni.
Maż-żmien, in-newroni noradrenerġiċi
u serotonerġiċi jsiru awtonomi u reattivi żżejjed
għall-istimuli esterni u b’mod diskutibbli din
is-separazzjoni fuq żmien twil ikkaġunata
mid-drogi tista’ tispjega l-funzjonament ħażin
fil-motivazzjoni u fl-abilità ta’ inibizzjoni ta’ agir
skond ix-xewqa tal-mument.

Studji fuq l-annimali u xhieda oħra jissuġġerixxu
varjabilità kbira fil-vulnerabbiltà għall-vizzju
tad-droga. Teknoloġiji ġodda jfissru li riċerka
newrobijoloġika tista’ tibda tidentifika differenzi
newropsikoloġiċi u ġeneriċi f’individwi li jistgħu
jinfluwenzaw il-possibbiltajiet tagħhom li
jiżviluppaw id-dipendenza jekk jużaw id-drogi.

Teknoloġiji ġodda fir-3.
riċerka tad-dipendenza

L-iżviluppi fil-bijoloġija ġenomika u molekolari,
bħall-abilità ta’ klonazzjoni u sekwenzjar ta’
sottotipi ta’ riċettaturi, trasportaturi u agonisti
endoġenużi, ippermettew lix-xjenzjati
jidentifikaw u jimmiraw speċifikament is-siti
tar-riċettaturi jew tat-trasportaturi rilevanti,
b’mediċini li jew iwaqqfu (antagonisti) jew
jiffaċilitaw (agonisti jew agonisti parzjali)
l-attività. Barra minn hekk, it-teknika ta’
manipulazzjoni ġenetika ntużat fuq mudelli
tal-annimali biex iżidu (jiġifieri mutanti ta’
espressività eċċessiva) jew iwaqqfu (jiġifieri
eliminazzjoni transġenika ta’ mutanti negattivi-
dominanti) l-attività ta’ molekula speċifika li tkun
qiegħda tiġi analizzata.

Fil-bniedem, l-istudji ġenetiċi ppruvaw
jidentifikaw ġeni speċifiċi ta’ suxxettibbiltà
għad-dipendenza. Studji fuq skala kbira ta’
konnessjoni u assoċjazzjoni identifikaw bosta
ġeni kandidati promettenti li jagħtu
vulnerabbiltà għad-dipendenza iżda s’issa ftit
minn dawn l-alleli ġew ikkupjati b’mod kostanti
u ħafna mill-assoċjazzjonijiet huma żgħar.

Il-produzzjoni ta’ stampi newroloġiċi, bl-użu ta’
teknoloġiji bħall-produzzjoni ta’ immaġnijiet
b’reżonanza manjetika funzjonali (functional
magnetic resonance imaging - fMRI),
tomografija bl-emissjoni tal-pożitroni (PET),
tomografija maħduma għall-emmissjoni ta’
foton singolu (single photon emission computed
tomography - SPECT), manjetoenċefalograff
(MEG), u elettroenċefalograff (EEG),

ipprovdiet għarfien tal-mod kif it-tibdil fil-moħħ
ikkaġunat mid-drogi jista’ jipproduċi t-tip ta’
nuqqasijiet konjittivi li jidhru fil-persuni li
għandhom il-vizzju tad-drogi. Dawn huma
metodi mhux invażivi li jistgħu jgħinu biex jiġu
identifikati in-nuqqasijiet newropsikoloġiċi li
jistgħu jkunu s-sors ewlieni tal-inabbiltà ta’
individwu li jieqaf juża d-drogi.

Kuri tradizzjonali4.
u ġodda għad-
dipendenza

Tradizzjonalment, id-dipendenza kienet tiġi
ttrattata b’kombinazzjoni ta’ trattamenti
farmakoloġiċi u psikoloġiċi. It-trattamenti
farmakoloġiċi tas-soltu jinkludu: (i) mediċini li
jew iwaqqfu d-droga tal-vizzju milli taħdem
(pereżempju naltrexone bħala prevenzjoni
tar-rikaduta tad-dipendenza fuq l-eroina) jew
jagħmluha tipprovoka skumdità (pereżempju
disulfiram għad-dipendenza tal-alkoħol) jew (ii)
mediċini li jissostitwixxu d-droga tal-vizzju
b’verżjoni tad-droga li tagħmel inqas ħsara
(pereżempju trattament ta’ sostituzzjoni
tal-opijojde bl-użu tal-methadone). It-terapija ta’
sostituzzjoni tan-nikotina hija forma komuni ta’
trattament b’sostituzzjoni tat-tabakk li jitpejjep,
iżda mhijiex effikaċi ħafna. Xi trattamenti jistgħu
jintużaw ukoll għal perijodu qasir biex jgħinu lil
individwi jieqfu jieħdu d-drogi kollha. Interventi
psikosoċjali jinkludu t-terapija konjittiva
tal-imġiba, l-intervisti motivazzjonali, konsulenza
dwar id-drogi jew gruppi ta’ appoġġ fi 12-il
stadju. Dawn it-terapiji jipprovdu għajnuna
importanti għat-trattamenti farmakoloġiċi sabiex
jintlaħaq riżultat ta’ suċċess fuq perjodu ta’
żmien twil.



Il-progress fir-riċerka newrobijoloġika fuq
id-dipendenza wassal għal użu ta’ mediċini li
għandhom fil-mira s-sistema dopaminerġika.
Madankollu din l-istrateġija għadha ma wrietx
li hija effikaċi fit-trattament tad-dipendenza,
possibbilment minħabba l-fatt li ġie mmirat
ir-riċettutur tad-dopamina il-ħażin (jiġifieri D2)
jew għax jeħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll sistemi
oħra ta’ newrotrasmettituri modulaturi.

Numru ta’ metodi ta’ trattament ġodda oħra
qegħdin jiġu żviluppati jew qegħda ssir riċerka
fuqhom li jistgħu jipprovdu modi ġodda
għat-trattament ta’ xi tipi ta’ dipendenza fuq
id-drogi. Dawn jinkludu immunoterapiji fil-forma
ta’ “tilqim” kontra l-effetti tan-nikotina, il-kokaina
u l-eroina, li jaġixxu billi jikkombinaw mad-droga
fil-mira fid-demm, u b’hekk ma jħalluhiex tilħaq
il-moħħ. In-newrokirurġija hija t-tip ta’ trattament
esperimentali l-aktar invażiva u permanenti, iżda
għad hemm oġġezzjonijiet etiċi qawwija għal
dan l-approċċ. Trattament inqas estrem iżda
wieħed li xorta jqajjem tħassib etiku huwa
l-istimulazzjoni profonda tal-moħħ li tinvolvi
it-tqegħid ta’ elettrodi li jistimulaw bl-elettriku
l-partijiet tal-moħħ involuti fil-vizzji, bħall-insula.
Approċċ inqas invażiv hija l-istimulazzjoni
manjetika minn barra r-ras li tinvolvi t-tpoġġija ta’
kojl manjetiku żgħir fuq il-kranju ta’ individwu
sabiex iwaqqaf jew iżid l-attività tan-newroni.
L-ebda wieħed minn dawn il-metodi ma huwa
ppruvat bħalissa u kollha jġibu magħhom effetti
negattivi kif ukoll, possibilment, benefiċċji.

Mudelli każwali tad-5.
dipendenza

Il-mod kif id-dipendenza tinftiehem mis-soċjetà
huwa importanti sabiex wieħed jiddeċiedi
liema reazzjonijiet huma xierqa. Id-definizzjoni
ta’ dipendenza bħala disturb li fih il-kontroll
tal-individwu fuq l-użu tad-droga tiegħu jkun
dgħajjef, jista’ jitqabbel ma’ perspettiva storika
fejn dawk li jagħmlu użu mid-drogi kienu
meqjusin bħala individwi awtonomi li huma
involuti b’mod volontarju f’attivitajiet illegali.
Anke llum, xi awturi jibqgħu xettiċi dwar
l-eżistenza tad-dipendenza, u kemm l-individwi
dipendenti għandhom awtonomija fuq
l-azzjonijiet tagħhom tibqa’ kwistjoni ta’
importanza fundamentali. Il-mudell tad-
dipendenza bħala mard tal-moħħ iqajjem
dubju fuq fehma li l-użu tad-drogi dejjem huwa
għażla voluntarja billi jirraġuna li l-użu ta’
droga fuq żmien twil jirriżulta f’tibdil dejjiemi
fl-istruttura tal-moħħ li jdgħajjef il-kontroll
volontarju. Għalkemm dan it-tibdil fil-moħħ jista’
jispjega għaliex dawk li għandhom il-vizzju
tad-droga jkomplu jużaw id-droga minkejja
t-tolleranza tagħhom għall-effetti ta’ pjaċir
tagħhom u l-konsegwenzi ħżiena serji, dan
il-mudell jista’ jintuża wkoll għall-argument li
jista’ jkun li l-persuni bil-vizzju m’għandhomx
awtonomija biżżejjed biex jagħmlu għażliet
infurmati jew jieħdu azzjoni fuqhom. L-użu
ta’ drogi jinkludi numru kumpless ta’ imġibiet
u anke l-awtonomija ta’ individwi dipendenti

tvarja. Riskju wieħed ta’ interpretazzjoni
ssimplifikata żżejjed ta’ xhieda
newrobijoloġika emerġenti huwa li din tista’
tintuża b’mod mhux xieraq biex tiġġustifika
trattamenti iebsa, invażivi ħafna u anke
li jikkawżaw il-ħsara, permezz ta’ proponenti
ottimistiċi żżejjed dwar l-abbiltà tagħhom
li jfejqu d-dipendenza u mingħajr ma juru
tħassib biżżejjed għal drittijiet tal-bniedem
usa’ u implikazzjonijiet etiċi.

Implikazzjonijiet etiċi6.
u politiċi

Ir-riċerka newrobijoloġika tista’ tikkontribwixxi
b’mod sinifikanti biex nifmu sewwa kemm
dawk li għandhom il-vizzju huma awtonomi,
u għalhekk responsabbli għall-azzjonijiet
tagħhom. L-awtonomija ta’ dawk li għandhom
il-vizzju fl-għażliet dwar l-użu tagħhom
tad-droga żgur li hija waħda dgħajfa meta
jkunu intossikati ħafna jew meta jkollhom
sintomi serji tan-nuqqas mid-droga.
Madankollu, il-livell ta’ dgħjufija jvarja ħafna
imma l-kunsens infurmat, jiġifieri l-proċess li bih
l-individwi jaqblu li jirċievu trattament filwaqt
li jkollhom l-għarfien totali tar-riskji possibbli
u l-benefiċċji tiegħu, u mingħajr sfurzar,
jista’ u għandu jinkiseb wara li l-pazjent
ikun f’kundizzjoni stabbli. Jekk ir-riċerka
newrobijoloġika twassal għall-iżvilupp ta’
għodda ġodda ta’ trattament, dawn jitsgħu
jingħaqdu mat-trattamenti diġà eżistenti u,
wieħed jittama, jikkumplementawhom.
Il-pazjenti għandhom jingħataw informazzjoni
dwar l-għażliet ta’ trattamenti differenti,
u l-effetti negattivi u l-benefiċċji ta’ kwalunkwe
terapija ġdida, kif ukoll l-effikaċja possibbli
tagħha, għandhom jiġu kkunsidrati sew.
Huwa diffiċli li jiġu ġġustifikati t-trattamenti
li huma invażivi jew perikolużi jekk diġà
jeżistu għażliet aktar siguri. Jekk xi pazjenti
ma jitħallewx jagħżlu b’mod liberu liema
trattament jistgħu jieħdu, żgur li jinqalgħu
kwistjonijiet etiċi importanti: hemm possibbiltà
kbira li dawn il-kwistjonijiet ikunu importanti
ħafna għat-trattamenti offruti fi ħdan is-sistema
tal-ġustizzja kriminali fejn jista’ jkun hemm ċertu
livell ta’ restrizzjoni. Prinċipju etiku ġeneralment
aċċettat huwa li t-trattament disponibbli
fil-ħabsijiet għandu jkun ekwivalenti għal dak
li jkun disponibbli għall-komunità kollha.
Iqum tħassib etiku jekk terapiji ġodda
jkunu mmirati b’mod sporporzjonat fuq
dawk il-persuni li qegħdin il-ħabs u ma
jitħallewx jieħdu trattamenti oħra li hu ppruvat
li huma effikaċi.

Proġezzjonijiet dopaminerġiċi min-nofs tal-moħħ għal quddiem tal-moħħ

Striatum

Cingulate gyrus

Kortiċi ta’
quddiem

Nukleu
akkumbens

Substantia nigra

Parti tegmentali ventrali

Nota: Newroni dopaminerġiċi meso-kortikolimbiċi mill-parti tegmentali ventrali u mis-substantia nigra jmorru
lejn struttura importanti taċ-ċirkwit ta’ premjazzjoni, in-nukleu akkumbens, u lejn il-partijiet tal-kortiċi li huma
l-aktar responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet, bħad-deċiżjoni jekk wieħed għandux jieħu d-drogi
(pereżempju l-kortiċi ta’ quddiem, u s-cingulate gyrus). Proġezzjonijiet mill-parti tan-nofs tal-moħħ jagħmlu
konnessjonijiet ukoll mal-caudate u l-putamen (imsejħin Striatum fl-istampa).
Sors: Hyman et al., 2006.
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Konklużjonijiet u konsiderazzjonijiet tal-politika
1. In-newroxjenza għandha l-potenzjal li ttejjeb il-fehma tagħna dwar

id-dipendenza, u li possibbilment twassal għal forom ġodda ta’
trattament. Hemm il-ħtieġa li jibqgħu jiġu appoġġjati l-istudji f’dan
il-qasam, filwaqt li jiġi rivedut kif ir-riċerka Ewropea tista’ tiġi
mħeġġa u organizzata l-aħjar.

4. L-effikaċja ta’ metodi immunoloġiċi ġodda u tekniċi newroloġiċi
jirrikjedu studju fid-dettall. Xi approċċi f’dan il-qasam jistgħu jintużaw
b’modi li jqajmu tħassib etiku u soċjali importanti li jista’
jinnewtralizza, jew anke jkun akbar mill-benefiċċji possibbli.

2. Is-suppożizzjoni li l-konsum vizzjuz ta’ drogi ta’ abbuż iwassal għal
modifikazzjonijiet fuq żmien twil tan-newrotrasmissjoni ċerebrali
tippreżenta argument b’saħħtu għal riċerka immirata lejn
il-karatterizzazzjoni ta’ dawn il-modifikazzjonijiet u lejn it-tfittxija
ta’ modi ta’ kif dawn jistghu jitreġgħu lura.

5. Ir-riċerka newrobijoloġika tipprovdi appoġġ għal ‘mudell mediku’
tal-vizzji. Madankollu, ħafna kwistjonijiet fuq id-drogi jikkonċernaw
l-użu mhux dipendenti ta’ sustanzi illegali u l-kwistjoni ta’ liema metodi
huma xierqa biex jinkoraġġixxu lill-individwi bil-vizzju biex jirċievu
t-trattament – b’mod partikolari dawk li forsi ma jkunux iridu jirċievu
t-trattament – hija waħda diffiċli.

3. Metodoloġiji ġodda bħall-produzzjoni ta’ stampi newroloġiċi
u r-riċerka ġenetika jistgħu jgħinu biex wieħed jifhem aħjar
il-varjazzjonijiet tal-vulnerabbiltà għad-dipendenza, anke jekk
il-fatturi soċjali huma ovvjament importanti. Madankollu l-livell sa
fejn dan jista’ jintuża fil-prattika jibqa’ diskutibbli.

6. Sfida ewlenija għall-politika ser tkun is-sejba ta’ modi kif il-pubbliku
jista’ jiġi edukat fuq il-bażi newrobijoloġika ta’ kif taħdem
id-dipendenza, filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-għażliet tal-individwu
u l-għażliet soċjali għandhom ukoll impatt fuq l-użu tad-droga
u d-dipendenza.
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