
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
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 مقدمه

كوكايين پودر سفيد نرم شفاف كريستالي با طعمي تلخ است كه اغلب با پودر تالك، يا ملين ها يا شكر 

مخلوط مي شود و معموال به صورت استنشاق، تزريقي، خوراكي يا دود كردن و گاهي هم به طريق 

        پاشيدن روي دستگاه تناسلي مصرف مي كنند. 

شود. معتادان به کوکايين آن را از راه بينی يا از راه  کوکايين به عنوان يک مادٔه مخدر هم استفاده می

شود. کنند. اين اعتياد موجب اختالالت جسمی و روحی شديد می تزريق استفاده می  

 کراک کريستالهای ارزانقيمت و خالص نشده کوکائين است. کوکايين با انتقال دهنده 

وابستگی دارد.  وسر تونين دوپامين،نورآدرنالين های  

ت تحريکی روانی کوکايين باعث بسته شدن باز جذب دوپامين ميشود و مهمترين عامل ميانجی تاثيرا

حرکتی و تقويت کنندگی است .شواهد اخير اين موضوع را نشان ميدهد که دوپامين همانند گيرننده ها 

 ،نقش مهمی در حالت سر خوشی و تاثيرات تحريکی کوکايين دارد .

به طور قابل مالحظه ای تاثيرات محرک و سرخوشی کوکايين را تقليل داده ،ميل به  آنتاگونيست 

را در افراد وابسته به آن کاهش ميدهد. کوکايين  

http://behroozan.ir/behroozan/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=58
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استعمال كوكا قرنها است در كشورهاي هند، پرو و بوليوي معمول بوده، برگهاي رنگ كوكا را براي 

لذت و خوش بودن مي جوند، مردم اين كشورها براي قادر شدن به انجام كارهاي سخت و جدي و راه 

ي مي گيرندرفتن و تحمل گرسنگي و تشنگي از جويدن كوكا يار  

   اثرات كوتاه مدت:

  

اثرات كوتاه مدت آن مشابه آمفتامين است ولي با مدت زمان كوتاهتر، احساس افزايش انرژي، چابكي  

و سرخوشي زياد مي كند، از جمله اثرات آن پس از مصرف عبارت است از: افزايش ضربان قلب، 

م،نبض، تنفس، درجه حرارت بدن، فشار خون، گشادگي مردمك چش  

تحريك و هيجان، بي قراري، لرزش به خصوص در دستها،  پريدگي رنگ، كاهش اشتها، تعرق شديد، 

توهمات شديد حسي، عدم هماهنگي حركات، اغتشاش دماغي، گيجي، درد پا، فشار قفسه سينه، تهوع، 

 تيرگي بينايي، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگ.

ي شود. ناخالصي كوكايين خيابان اغلب موجب حساسيت در حالت قطع ماده نيز افسردگي شديد حادث م

 و آلرژي شديد مي شود كه معموال با آب ريزش بيني و بي خوابي شديد همراه است. 

https://telegram.me/karnil
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در مسموميت حاد با كوكايين، فرد مصرف كننده دچار بي قراري و تشويش، هيجان، شوريدگي فكر و 

افزايش مي يابد.اختالل تنفسي مي گردد. ضربان، تنفس و فشار خون فرد   

  

  

  اثرات دراز مدت:

  

از جمله اثرات بلند مدت آن از دست دادن وزن بدن، يبوست، بي خواب، ضعف جنسي، دپرسيون 

تنفسي، اشكال در ادرار كردن، تهوع، كم خوني، رنگ پريدگي، تعرق شديد، دردهاي شكمي و اسهال، 

ها، لرزش و تشنج، پريدن عضالت و اختالالت در هضم و دستگاه گوارشي، سردرد، لرزش دست 

سفتي آنها، هپاتيت، آب ريزش دائمي بيني، ايجاد زخم، آماس و جوشهاي پوستي به خصوص اطراف 

مخاط گوش و بيني، زخم مخاط بيني )در مصرف به صورت انفيه(، اضطراب، بي قراري، تشنج پذيري 

مي، تحريك پذيري شديد، افسردگي، شديد، سوء ظن، گيجي، اختالالت درك زمان و مكان، رفتار تهاج

پرخاشگري، تمايل به خود كشي، توهمات و اختالل در حواس )به خصوص بينايي، شنوايي، و المسه(، 

افكار هذياني، و گاهي اشتهاي كاذب و سرانجام ناراحتي جدي دماغي و رواني به نام سايكوز و 

 كوكايين.

https://telegram.me/karnil
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است وابستگي شديد رواني ايجاد مي كند كه اين  تحمل و ايجاد وابستگي كوكايين مشابه آمفتامين 

 وابستگي در عصاره كوكايين يعني كراك شديدتر مي باشد.

در آزمايشاتي كه براي تحقيق پيرامون اثر كوكايين بر روي موش و ميمون انجام شده، پس از قطع 

رسنگي زياد مصرف آن، نشانه هاي ترك از جمله ضعف شديد، بد خوابي، افسردگي، تحريك پذيري، گ

 ديده شده است.

مصرف كننده، كراك را چه به طريق استنشاق يا پاشيدن روي توتون و ماري جوانا و چه از راه كشيدن 

با پيپ استعمال كند، ديگر نمي تواند از مصرف آن خودداري كند و بايد پي در پي آن را استعمال نمايد. 

تهاجمي به مصرف كننده دست داده، باعث خيلي سريع جذب ريه گشته و به مغز مي رسد و حالت 

بزرگ شدن قلب، افزايش فشار خون مي شود، به گونه اي شديدتر از كراك پديدار مي گردد. اصوال 

 فردي كه كراك مصرف مي كند، ديگر بر خود تسلط ندارد و گويا خودي خود را گم كرده است.
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 Stork
سکته مغزی 

 

وکائين استسکته مغزی از عوارض سوء مصرف ک  
 

های مغز از اکسيژن و غذا محروم  رسان به مغز بهر دليلی پاره يا بسته شود، بافت زمانيکه رگهای خون

کنند، در اين وضعيت های مغز شروع به مردن می شود و بعد از چند دقيقه سلول می فرد دچار سکته   

 (stroke) مغزی

است.  شده   

ان فوری ضروری بوده وسکته مغزی يک وضعيت اورژانسی است، درم  

تواند جلوی آسيب بيشتر و عوارض شديد و بلقوه سکته مغزی را بگيرد. فرد  عملکرد زودهنگام می 

دچار سکته مغزی شده ممکن است توانايی حرف زدن را از دست داده، دچار مشکالت حافظه شده يا 

 يکطرف بدنش فلج شود.

ری و درمان شود.تواند پيشگي خبرخوب اين است که سکته مغزی می   

سکته های مغزی ممکن است باعث بروز ضعف های آنی، بی حسی در ناحيه ای از بدن همراه با 

 ضعف در حرف زدن، بينايی و راه رفتن همراه باشد.

از آنجايی که قسمت های مختلف مغز کنترل عملکردهای مختلف اعضای بدن را بر عهده دارد،  

حيه از مغز آسيب ديده باشد، اعضای تحت کنترل آن قسمت دچار اختالل بنابراين بسته به اين که کدام نا

https://telegram.me/karnil
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می شوند، بعضی اوقات سکته های مغزی همراه سردرد می باشند ولی ممکن است سکته مغزی بدون 

 سردرد نيز اتفاق بيافتد، بنابراين تشخيص سريع سکته از روی عالئم در درمان بيمار بسيار پر اهميت

زی دهندهسکته های غير خونري  

اين نوع سکته در اثر انسداد شريان های خون رسان به مغز اتفاق می افتد، فعاليت مغز بستگی زيادی 

 به شريان هايی که خون تازه از قلب و شش ها می آورد دارد. 

خون شريانی حامل اکسيژن و مواد غذايی برای مغز بوده و دی اکسيد کربن و باز مانده های فعاليت 

ا از مغز بر می گرداند. هنگاميکه يک شريان دچار انسداد می شود، سلولهای مغز نمی های سلولی ر

 توانند انرژی کافی توليد کنند و در نتيجه نمی توانند فعاليت کنند. 

در صورتيکه شريان بسته بماند ممکن است سلول های مغزی بميرند و بدين علت است که مراقبت 

 سريع از اين نوع افراد الزم است

 

سکته ايسکميک می تواند در اثر بيماريهای مختلف اتفاق بيافتد. شايع ترين علت تنگ شدن شريان ها 

 در گردن يا سر می باشد. 

در صورتيکه شريان ها زيادی تنگ شوند سلول های خونی جمع شده و تشکيل لخته خون می دهند که 

وزيس(. يا در رگهايی نزديک مغز اين لخته های خون ممکن است باعث انسداد آن محل بشود.)ترومب

گير و به دام بيافتد )آمبوليزم(. يک علت ديگر لخته های خونی، قلب می باشند که ميتوانند در اثر 

 آريتمی قلب بوجود آيند
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کليه سکته های مغزی می باشد.  ۰۸%سکته ايسکميک شايع ترين نوع سکته می باشد که شامل 

يش می يابد، در تمامی سنين سکته مغزی در مردها بيشتر از ريسک سکته مغزی با افزايش سن افزا

زنان است. افرادی که دچار سکته مغزی شده اند دارای ساير مشکالت يا شرايطی هم چون فشارخون 

 باال، ناراحتی قلبی و يا ديابت می باشد

  

می ريزد  خونريزی مغزی هنگاميکه يک رگ خونی در درون مغز پاره شده و خون به داخل بافت مغز

اتفاق می افتد افزايش فشار درون مغز ممکن است باعث آسيب رساندن به سلول های مغزی اطراف 

 محل خونريزی شود. 

در صورتيکه ميزان خون به سرعت افزايش يابد، افزايش فشارممکن است منجر به بيهوشی و حتی 

افتد مرگ شود. اين نوع سکته معموال در قسمت های مشخصی از مغز اتفاق می  

 

شايع ترين عامل ايجاد اين نوع سکته مغزی فشار خون باال می باشد که اکثر مردم از فشار خون باالی 

 خود بی خبرند. 

ساير علت های اين نوع سکته عبارتند از ضربه، عفونت، تغيير شکل رگ و غيره می باشد. سکته 

علت سکته های مغزی را تشکيل می دهد 4۲۸های خونريزی دهنده   

های موقتی و يا دائمی بسته به مدت زمان فقدان خون در مغز  تواند باعث ناتوانی ته مغزی میسک

بخش آسيب ديده شد. اين عوارض شامل و   
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 فلج شدن و يا از کار افتادن عضالت 

 مشکل در صحبت کردن و يا فرودادن غذا و مايعات 

 دادن حافظه و يا مشکل در فکرکردن ازدست  

 مشکالت احساسی 

 اند هايی از بدن که تحت تاثير سکته قرار گرفته ا ساير احساسات غيرمعمول در قسمتدرد ي  

 تغيير در رفتار و اهميت به خود. 

های سبک زندگی سالم شامل بصورت عمومی، توصيه  

 کنترل فشارخون باال 

 ترک سيگار سيگار نکشيدن و يا 

 چربی کاهش دريافت و مصرف کلسترول، سديم و 

 درمان و کنترل مناسب ديابت 

 مديريت استرس 

 افزايش فعاليت جسمانی و ورزش 

 رعيات رژيم غذايی سالم، مصرف گوجه فرنگی و رژيم غذای  .رژيم غذايی سالم رعايت

يدتواند به پيشگيری از سکته مغزی کمک نما ای و رژيم غذايی برای مديريت ديابت می مديترانه  

http://rastineh.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1/
http://rastineh.ir/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86/
http://rastineh.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
http://rastineh.ir/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://telegram.me/karnil
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http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-stroke/basics/art-20056602
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Pulmonary edema 

ریوی ادم  

است کوکائین مصرف سوء عوارض از ریوی ادم  

 
ریوی ادم   

(Pulmonary edema) 

باشد می ها ریه در بافتی میان آب تجمع معنی به    

 

 

ادم ريوی   عاليم  

گردندتشدیدمیسرعتوبهبروزکردهشبدراواسططورناگهانیبهزیراغلبعالیم  

خسسینهخسهمراهنفسنفسزدنشدید،گاهی -  

سریعتنفس -  

واضطرابقراریبی -  

پریدگیرنگ -  

تعریق -  

هاهاولبناخنکبودی -  

 

فشارخونافت -  

https://telegram.me/karnil
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درابتداممکناستسرفهبدونخلطباشد،ولیبعداًمیتواندباخلطکفآلودحاویرگههای .سرفه -

گرددهمراهخون  

 وکوفتگیمفرط خستگی -

 دراستراحت تنگینفس -

 تنگی،ُپرییاگرفتگیسینه -

 خوابآلودگی -

 

 عوامل تشديد کننده ادم ريوی

سال06باالیسن -  

 استرس -

اخیرقلبیحمله -  

 یاهرنوعبیماریقلبی فشارخونباال -

چاقی -  

دخانیاتاستعمال -  

زیادخستگی -  

 

 داروها

توسطپزشکتجویزگردنداستزیرممکنداروهای : 

بدننیازاکسیژنوکاهشریهسویبهخونجریان،کاهشاضطرابکاهشمخدربرایترکیبات -  

هادرریهمایعاتوتجمعدرگردشخونحجمازاضافهکاستنادرارآوربرایداروهای -  

هاقلبضربانقدرتباالبردنبرایدیژیتال -  

 (ها)چنانچهادمریهدراثرعفونتبروزیافتهباشدآنتیبیوتیک -

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=192926
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=183648
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=177964
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=143237
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=142031
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=205145
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،نیتروتهاوآنژیوتانسینمبدلآنزیمهایبتا،مهارکنندهگیرندههاینظیرمسدودکنندهداروهایی -

قلببارکاریمنظورکاستنبهکلسیمکانالهایمسدودکننده  

تجویزاکسیژن -  

پیشگیري  

ازتشدیدعالیممنظورپیشگیريبهدرمانجهتفوري،اقدامقلبيبیماريوجودهرگونهدرصورت

دروزن،حفظدخانیاتاستعمال،تركغذایيرژیمنمككاهششامل.درماناستضروريقلبينارسایي

باشدميمربوطهوتجویزداروهايكافي،استراحتحدمطلوب  
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Emphysema 

 آمفیزم
 

 آمفيزم از عوارض سوءمصرف کوکائين است
ازبیشها(درریه)حبابچههواییهایكیسهآنطیكهریهمزمنبیماریازیكاستعبارتآمفیزم

بازنفستهنگامرابههواییهایكیسهكههاییرشتهارتجاعی،خاصیتشوندودرنتیجهگشادمیاندازه

رود.میكنندازبینمیوبسته  

تراززنانشایعدهدودرمردانمیرخسال77-57سنینوبینمعموالًدربزرگساالنبیماریاین

است  

 

  شايع  اليمع

وجودندارد.عالمتياولیهغالباًدرمراحل  

ود.شهازیادميسالتدریجاًطيآنشدتکهنفستنگي  

نایژهايهايهایالولهدرریهگاهگاهيراجعههايعفونت  

بشکهبهآنشدنوشبیهسینهقفسهشدنبزرگ  
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  علل

مؤثرعبارتنداز:.اماعواملاستناشناختهاصليعلت  

متماديهايسالبرايسیگارکشیدن  

هواآلودگي  

اهدرریههوایيهايکیسهآلتهاب  

 

 

 عوامل تشديد کننده بيماري

.موسیقيسازباديیکیانواختنگريشیشهوبازورهستندمثلمخصوصنیازمندتنفسکهمشاغلي  

شود.ميریهعملکردبافتکاهشباعثکهمکررتنفسيهايبروزعفونت  

آلرژيخانوادگيیاسابقهآلرژي  

یابرونشیتآسمسابقه  

 

  درمان

بابرداري،عکسآزماشگاهيهايوسایربررسيخونآزمایششاملاستممکنتشخیصياقدامات

باشند.عملکردریههاياشعهایکس،وآزمون  
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صورتازبروزعوارضوجلوگیريبیماريپیشرفت،کندکردنعالیمکاهشباهدفدرمان

گیرد.مي  

آلفاازکمبودارثيناشيآمفیزمدرماندیدبرايجدرماننوعي  

.استبسیارنویدبخشتریپسینـآنتي1  

گیرد.صورتاگردرمانشودحتيميبیماريپیشرفتکنید.سیگارباعثسیگارراترک  

کنید.خودداريتنفسيهايآالیندهازاستنشاق  

درکنیدازقرارگرفتنسعيمختلف،بااقداماتهوازیاداستآلودگيکنیدکهکارمياگردرجایي

کنید.خودراعوض،شغللزومکنید.درصورتاجتنابآلودگيمعرض  

بمانید.هوا،درمنزلهشداردرموردآلودگيهنگامبه  

کنید.خودنصبدرمنزلرطوبتفیلتردارباکنترلمطبوعتهویهسیستم  

شود.جلوگیريآمفیزمشودتاازبدترشدنبایددرمانآمفیزمهمراهآلرژيهرگونه  

،گریهبلند،خندیدنباصدايزدن،حرفدمایارطوبتناگهانيتغییراتدرمعرضازقرارگرفتن

سرفههايبروزحملهثباعکهشدید،درصورتي،یافعالیتدرزمانابتالبهاینبیماريبدنيکردن

کنید.شوند،خودداري  
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کنید.خوددارياستهوادرآنجارقیقکهارتفاعاتبهازرفتن  
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Depression 

 افسردگی

 افسردگی از عوارض سوءمصرف کوکائين است

بیماریبسیارشایععصرماستودرتمامیجهانروندرشدفزایندهدارد.افسردگییکافسردگی

بیماریاختصاصینیستبلکهدرتمامسنینوهمهنژادها،همدرزنانوهمدرمردانظاهرمیشود،

افسردگیبیماریسادهاینیستبلکهانواعگوناگوندارد،بهطوریکهدربعضیافرادبهصورت

اگونظاهرمیشودکهعموماًافسردگیمسئلهشمارهیکسالمتیدردنیاستوبقدریتوسعههاییگون

پیداکردهکهآنراسرماخوردگیاختالالتدماغینامیدهاند.بااینحالتفاوتظریفیمیانسرماخوردگی

 وافسردگیوجوددارد.

 

رآمارخودکشیحتیدرمیانافسردگیکشندهاستباتوجهبهتحقیقاتبهعملآمدهدرسالهایاخی

کودکانوپابهسنگذاشتهرشدتکاندهندهییداشتهوایندرشرایطیاستکهانواعداروهایآرامبخش

 وضدافسردگیکهشمارشآنازمیلیاردگذشتهدردههجاریبرایدرمانافسردگیتجویزشدهاست.

 

گون.درهرشکلافسردگینیزنوعهاییافسردگیشکلهایگوناگوندارد.همینطورعلتهایگونا
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وجوددارد.حتاکسانیکهبهنظرمیرسدبهیکنوعمشابهازافسردگیمبتالهستندنیزممکناست

 کمیازهممتفاوتباشند.

 

افسردگیبهیکواژهیروزمرهتبدیلشدهاست.مردموقتیمیخواهندغمگینیعصرجمعهشانرا

:افسردهبودم.نتیجهاینکهوقتیشمامنظورتانایناستکهافسردههستیدمردمتوصیفکنندمیگویند

میکننددرموردغمگینیحرفمیزنید!اینبرایکسانیکهواقعامبتالبهافسردگیهستندفاجعهفکر

 باشد.

 

لپزشکیاماغمگینیباافسردگیفرقدارد،افسردگیمسائلگوناگونرابههمراهداردغیرازمسائ

واندوهکهبسیارشایعاستفردمبتالبهافسردگیخودرادرکارهاموردتبعیضوازنظراجتماعی

مطرودوحتیمنفورخانوادهخودشمیبیند،گاهیانزواهمراهافسردگی،بیمارانیراکهوضعی

 درمانپذیردارند

رهایخوشینیزوجودداردکهبهدوریازمردمبهسویمرگسوقمیدهد،دربارهافسردگیخب

 اکثراینبیمارانقابلدرماناست.

فسردگیاختاللیاستکهبرتفکر،خلق،احساسات،رفتاروسالمتجسمیشماتاثیرمیگذارد.وپیش

یدخودراازآنرهاازاینعقیدهبراینبودکهتمامآندرسرشماستواگرواقعاٌتالشکنیدمیتوان

 کنید.اماامروزهپزشکانوروانشناسانمیدانند
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کهافسردگینوعیضعفنیستوشمابهتنهایینمیتوایندآنرادرمانکنید.افسردگییکاختالل

 روانیوپزشکیاستبازمینهشیمیایییازیستشناسیومحیطیاست.

فسردگیمیشوددرسایرمواردبهنظرمیرسدکهگاهیاوقاتیکزندگیپراسترسمحرکیبرایا

 افسردگیبدونیکعلتتعیینشدهمشخصوبطورخودبخودیرویمیدهد.

 

افسردگیپاسخطبیعیآدمیبهفشارهایزندگیاستوتنهازمانینابهنجارتلقیمیشودکهیاباواقعه

 ایکهرخدادهمتناسبنباشد

ثرمردمنقطهایآغازبهبوداستادامهیابدومشخصهایاساسیویافراترازحدیکهبرایاک

 افسردگیناامیدیوغمگینیاست.

 

شخصرکودوحشتناکیرااحساسمیکندونمیتواندفعالیتیراآغازکندیاتصمیمییبگیردیابه

میبیوخودراآدچیزیعالقمندشود.شخصافسردهدراحساسبیکفایتیوبیارزشیغوطهورمیشود

 ارزشیمیبیند

 ودراینمیانشدتافسردگیهرچهبیشترباشداحساسبیارزشبودنهمبیشترمیشود
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  عاليم شايع

ازدستدادنعالقه،بیحوصلگی،دلزدگی،ناتوانیازلذتبردن،احساسناامیدی،بی :مراحل اوليه 

و حالیوخستگی،گوشهگیریاجتماعی،بیاشتهایییاپرخوری،یبوست،ازدستدادنمیلجنسی

  مشکلداشتندرتصمیمگیری

یکبارهگریهافتادنبدونعلتخاص،تحریکپذیری،افکارخودکشی،دردهایمختلف : مراحل حاد 

کترکشدنزبان،کهیرپوستیوبرگشتاسیدمعده)رفلکسبدونشواهدیازبیماریجسمی،تر

(اسیدمعده  

 تعریفعلمیافسردگیبالینیبراساسهشتمعیاراولیهزیراستواراست.

 

 بیاشتهایوکاهشوزنیااشتهایزیادواضافهوزن.

 بیخوابییاخوابزیاد.

جنسی.عدمعالقهبهانجامفعالیتهایعادیوهمیشگییاکاهشمیل  

 فقدانانرژیواحساسخستگیمفرط.

 اخساسبیهودگی،سرزنشخودیااحساسگناهبیمورد.

 کاهشقدرتتمرکزوتفکر.

 دائمبهمرگیاخودکشیفکرکردن.
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 ازدستدادناعتمادبنفس.
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Bronchitis 

 برونشیت

است کوکائین مصرف عوارض از برونشیت  

 

 

بروشیتالتهابدیوارهلولههایبرونشیانایژههاکهنایرابهششهامتصلمیکنند،است.

هنگامیکهبرونشهاملتهبمیشوندویاعفونیمیشوند،هوایکمتریمیتواندبهششهایاازشش

هواییتشکیلمیشودهاجریانپیداکندویکموکوسیاخلطسنگیندرراههای  

برونشیتحادمعموالًیکبیماریکوتاهاستکهبهطورمعمولازیکسرماخوردگیشدیدیابهدنبال

دیگرعفونتهایویروسیبروزمیکندوباسرفهباخلطسبزودرددرمرکزقفسهسینهوشایدتبو

 .تاحدودیکوتاهشدننفس)معموالًخفیف(مشخصمیشود

یتمزمنباحضورسرفهتولیدکنندهموکوسدربیشترروزهایماه،سهماهازسالبرایدوبرونش

 سالمتوالیبدونبیماریزمینهدیگریجهتتوضیحسرفهمشخصمیشود.
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افرادمبتالبهبرونشیتمزمنهمچنیندرجاتمختلفیازمشکالتتنفسیرادارند.بهصورتدورهای

بهعفونتهایریویمبتالشوندکهمشکالتتنفسیآنهارابدترمیکند.اینافرادممکناست  

گاهیاوقاتبرونشیتمزمن"بیماریانسدادیمزمنریوی"یا"بیماریانسدادیمزمنراههای

 هوایی"گفتهمیشود.

یناینواژههانشانمیدهندکهمشکلاصلیمشکلبودنورودوخروجهوابهقفسهسینهاستوا

 چیزیاستکهمشکالتتنفسیراایجادمیکند

هاییمحرک.شودمیایجادویروسیکوسیلهبهآندرصد۰6واستترشایعزمستاندرحادبرونشیت

درغباروگردیادودحتیخانگی،هایکنندهتمیزدرموجودشیمیاییموادتنباکود،وتوتوندودمانند

باشدحادبرونشیتایجادعواملازتواندمینیزمحیط  

 

برای)کارمحیطدرسمیگازهایوغباروگرد.استمزمنبرونشیتعلتترینشایعکشیدنسیگار

.هستندرایجکمترکهاستعواملیازنیز(معدنکارگران  

کهاستدادهنشانتحقیقات.کنندبیشترمزمنبرونشیتبهمبتالافرادبرایراعالیمتواندمیهواآلودگی

.شودهانایژهشدنبستهموجبتواندمینیزسیگارپکیکحتی  

با.شودریهبهدائمیآسیبوریهعفونتبهابتالخطرافزایشبهمنجرتواندمیمزمن،برونشیت

کنیددوریبیماریاینهایآسیبازتوانیدمیزیادیحدتامیکشندسیگارکهکسانیازدوری  
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Heart attack 

قلبی گرفتگی   

 گرفتگی قلبی از عوارض سوءمصرف کوکائين است

یماریسرخرگهایقلب)آترواسكلروزسرخرگهایقلبعبارتاستازتصلبوباریكشدنفضایب

سرخرگاصلیدارد.۳داخلسرخرگهایقلب.قلب  

كدامیاهمگیتنگشوند،آنهادیگرنمیتواننداكسیژنكافیبهسلولهایقلببرسانند.اینزمانیكههر

سالرامتأثرمیسازد،۰6بیماریمردانوزنانباالی  

اماپیشازیائسگیدرزنانكمترشایعاست.  

مراحلاولیه:ـاغلببدونعالمتاست.▪عالیمشایع●  

)احساسسوزش،فشردگی،سنگینی،یاگرفتگیدرقفسهسینهكهممكنمراحلبعدی:ـآنژینصدری▪

 استبهبازویچپ،گردن،فك،یاكتفگسترشپیداكند(.

سابقهخانوادگیبیماریسرخرگهایقلب،دیابت،-باالبودنفشارخون-سیگاركشیدن-عللبیماری▪

تغذیهنامناسب،-فشارخونباال،یاآترواسكلروز  
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-ورزشنكردن-سابقهحملهقلبییاسكتهمغزی-اًوجودچربیزیاددررژیمغذاییخصوص

استفادهمداومازروغنهاینباتیمایعوجامدکهچربیهای-اضافهوزن-شخصیتتهاجمییاناشكیبا

–مضردربدنتولیدکردهوباعثگرفتگیرگهامیشوند.  

نگاوی،روغنزیتونوموادطبیعیاستفادهازمصرفنکردنروغنهایطبیعیمانندروغ

افزایشكلسترولیا-شیرینیجات،خوراکیهاوموادغیرطبیعیمانندپیتزا،شیرینی،شکالتو...  

کلسترولخوبلیپوپروتیئنباچگالیكمـكلسترولبد(ویاكاهش   

( لیانفاركتوسقلب)مرگعوارضاحتما▪لیپوپروتئینباچگالیزیادـكلسترولخوب(درخون

 سلولهایعضلهقلبدراثرنرسیدنخونبهحدكافی(كهزندگیرادرمعرضتهدیدقرارمیدهد

 فعالیتیكبرنامهورزشیروزانهودرحدمتوسطداشتهباشید.ازفعالیتهای

 جنسی  مستمروپشتسزهمپرهیزکنید.. 

رژیمغذاییـرژیمغذاییدارایچربیكم)اماباروغنهایطبیعی●  

هايی برای بيماران قلبی مکمل  

هاراتحتنظرپزشکمصرفکنیداینمکمل  

 کاروتینوئید

 عصارههستهانگور
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  ویتامین

 B12 وفولیکاسید

 B6 ویتامین

 روغنبذرکتان

)ممکناستمانعانعقادخونشود،پیشازمصرفاینمادهبایدباپزشکخودمشورتروغنماهی

 کنید

 منیزیم

 E ویتامین

 ( کنید،پیشازمصرفاینمادهبایدباپزشکخودمشورتکنیداگرازداروهایانعقادخوناستفادهمی  

 C ویتامین

 عللبیماریگرفتگیرگهایقلب

 سیگارکشیدن -

شارخونباالبودنف -  

 سابقهخانوادگیبیماریسرخرگهایقلب،دیابت،فشارخونباال،یاآترواسکلروز -

 تغذیهنامناسب،خصوصاًوجودچربیزیاددررژیمغذایی -
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 سابقهحملهقلبییاسکتهمغزی -

 ورزشنکردن -

 شخصیتتهاجمییاناشکیبا -

 اضافهوزن -

جامدکهچربیهایمضردربدنتولیدکردهوباعثگرفتگیاستفادهمداومازروغنهاینباتیمایعو -

 رگهامیشوند

 مصرفنکردنروغنهایطبیعیمانندروغنگاوی،روغنزیتونوموادطبیعی -
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lung cancer 

ریه سرطان  

 سرطان ريه از عوارض سوءمصرف کوکائين است

درصدبیمارانمبتال۰6ترینسرطاندرهردوجنسدرسراسرجهاناستوبیشازسرطانریهشایع

دهند.سالاززمانتشخیصبیماریجانخودراازدستمی۵بهاینسرطاندرفاصله  

وسرطانشدهاستاشکالمختلفیازسرطانریهوجودداردکهباتوجهبهسلولیکهدچارتراریختی

تریناشکالسرطانریهعبارتندازهاوعوارضخاصخودرادارند.شایعهرکدامنشانه  

هایکوچک:یاختههایسرطانینوعکوچکدرزیرمیکروسکوپبهشکلجویسرطانریهبایاخته -

شود.شکلنیزگفتهمیدوسردیدهمیشودوبهآنسرطانجو  

شود.هایدیگرپراکندهمیروندرشدایننوعسرطانریهسریعاستودرمدتزمانکوتاهیدراندام

درصدسرطانهایریهازایننوعاست۰6حدود .  

هایغیرکوچک:ایننوعسرطانریهباتوجهبهنوعسلولموجوددربافتریهسرطانریهبایاخته 

شود.اشکالمختلفیازایننوعسرطانوجوددارداریختیوسرطانشدهاستتعریفمیکهدچارتر

هاوعوارضخاصخودرادارندوعبارتندازکههرکدامنشانه  
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ترینانواعسرطانریهاستوشروعآنمعموالازای:اینسرطانازشایعالف(سرطانبافتبشره

کشدتابهتریداردومدتهاطولمیگراشکالسرطانریهرشدآهستههااستودرمقایسهبادینایچه

هایدیگرسرایتکنداندام  

ب(سرطانغددمترشحهمخاطومجاریلنفاوی:ایننوعسرطانریهمعموالدرزیربافتپوششی

کندنایچههایادرمجاریلنفاویکنارهخارجیریهرشدمی  

کندهاتظاهرمیهایکوچکترنایچهگ:ایننوعسرطاناغلبدرشاخههایبزرج(سرطانریهبایاخته  

هایکوچکوبقیهازنوعغیرکوچکاستموردسرطانریهیکیازآنهاازنوعیاخته۵ازهر . 

نوعنادریازاشکالسرطانریهنیزبهناممزوتلیوماوجوددارد.ایننوعسرطانریهموجب

کندکهدرتماسباآزبست)پنبهنسوز(میشودودرافرادیتظاهرمیتراریختیبافتپوششیریه

اندبوده  

درصدازسرطانهایریهقرارگرفتندرمعرضدوددخانیاتبراییکمدتطوالنیاست.۰6دلیل

است1۵۱کشنددرصدابتالبهسرطانریهدرافرادیکهسیگارنمی  

ومحلکار:موادیچونآزبست)پنبهنسوز(،گازرادونهایموجوددرهوایمحیطزیستآالینده

)گازیبیرنگوبیبوکهازتجزیهطبیعیاورانیمدرآب،خاکومصالحساختمانیقدیمیتولیدمی

 .شود(،اورانیومونیکلعاملمستعدکنندهوپیشتازدرابتالءبهسرطانریههستند

غیرسیگاریاستنشاقدودسیگاردرمحیطبرایافراد   
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عواملژنتیکی:وجودسابقهسرطانریهبیناعضاینزدیکخانوادهاحتمالابتالبهاینسرطانرا

دهدافزایشمی . 

عواملایمنولوژیک)ایمنی(:نارساییمکانیسمایمنیطبیعیبدنعاملیمستعدکنندهدرایجادسرطان

 .ریهشناختهشدهاست

ارتندازشایعترینعالئمسرطانریهعب  

 سرفه  §

 سختیتنفسیاخسخسصدا  §

 مشاهدهیخوندرخلطیابزاق  §

 دردقفسهیسینهکهمیتواندبهصورتتیرکشیدنباشد  §

 گرفتگیصدا  §

 سردردوتورمصورت،دستهاوگردن  §

 اگرسرطاندربخشفوقانیریههارشدکندمیتواندعالئمزیررانیزداشتهباشد

 دردناحیهیبازو،شانهوگردن  §

 افتادگیپلکچشمویاتاریدید  §

 ضعفدرعضالتدستها  §

 اکثرافرادمبتالبهسرطانریهبایکویاچندمودالیتهیدرمانیزیردرمانمیشوند

 جراحی:گاهیاوقاتمیتوانباجراحیتومورراازریهخارجکرد  §

سپرانرژیمیتواندسلولهایسرطانیراازبینببردرادیوتراپی:پرتویایک  §  
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شیمیدرمانی:اصطالحیاستکهپزشکانبهگروهیازداروهاکهسلولهایسرطانیراازبین  §

 میبرند،اطالقمیکنند

تارگتتراپی)درمانهدفمند(:برخیازداروهارویگروهیخاصازسلولهایسرطانیاثرمی  §

صاتخاصیداشتهباشندکنندکهمشخ  
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difficult breath 

دشوار تنفس

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=107999
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=90337
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=121247
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http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=147935
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=119788
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=174004
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=70292
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=116005
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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