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  بنام خدا 

درجايي مطالعه ميكردم كه بيش از دوميليون معتاد دركشورما وجود دارد 
واين آمار همچنان درحال افزايش است ، اين كالم ازطرف بنده به 

  هركس كه به نوعي دراين گرداب خانمانسوز گرفتار است

 اين راهي كه تو درآن پا گذاشته اي همانند          
رودخانه اي است كه هرچه جلوتر روي ، بيشتر غرق 
مي شوي پس همينجا اراده كن وبا توكل به خدا ، 

  .برگرد 

  .به اميد روزي كه آمار فوق به صفر برسد 

   انشاء اهللا
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  )60برگرفته شده از سايت كنگره(انواع مواد مخدر
  

 شيشه

 

وجه تسميه . يكي از انواع موادمخدر كه امروزه از مواد نسبتاً پر مصرف مي باشد ، آيس ، شيشه يا كريستال است
هاي  مخدر اين است كه اين ماده در بعضي حاالت ، شكل ظاهري آن شبيه خرده شيشه است و يا تكه اين ماده

اين ماده در اروپا و آمريكا بيشتر به نام آيس شناخته . يخ ، اما بيشتر به صورت دانه هاي ريز است كوچك 
  .هايي با اين ماده دارد شرقي و خاوردور رواج دارد نيز شباهت شابو كه در آسياي جنوب. شود مي

يد و مصرف آمفتامين به قبل سابقه تول. مخدر آمفتامين است دهد كه مهمترين تركيب اين ماده تحقيقات نشان مي
رسد و در زمان جنگ جهاني دوم به عنوان يك داروي مؤثر در رفع افسردگي سربازاني  از جنگ جهاني دوم مي

روز را به صورت پيوسته به نبرد مشغول باشند و  كه مشغول جنگ بودند و يا نيروهايي كه قرار بود چندين شبانه
  .شد ن سطح انرژي آنان استفاده ميفرصت استراحت نداشتند براي باال برد

با گذشت زمان و مشخص شدن عوارض خطرناك اين ماده و اعتياد به آن ، كاربرد اين ماده به عنوان دارو به 
تدريج كنار گذاشته شد اما سوداگران و توليدكنندگان موادمخدر ، استفاده از اين ماده را در تهيه موادمخدر 

مخدري كه از آمفتامين به دست آمد و در  شايد اولين و مهمترين ماده. دادندجديد در دستور كار خود قرار 
قرص اكستازي در كشور ما به ندرت مشاهده و مصرف . سطح وسيع مورد مصرف قرار گرفت اكستازي باشد

هاي اول دهه هشتاد ، مصرف آن افزايش يافت و انواع و اقسام اين قرص در بازار قاچاق  شد اما در سال مي
  .اهده مي شدمش

 
كنندگان آن  شود و مصرف زا مصرف مي ها به عنوان يك ماده انرژي ها وميهماني مصرف اكستازي در پارتي

هاي نهفته يا ذخيره شده در جسم خود در حد بااليي  ها بدون استراحت بيدار بمانند و از انرژي توانند ساعت مي
ها كامالً مشخص  گردند كه از ظاهر آن مي  د انرژي مواجهبرداري نمايند كه پس از مدتي شديداً با كمبو بهره
هاي جمعي از آن به  مخدر اين است كه حتي رسانه متأسفانه يكي از تبليغات غلط در مورد اين ماده. شود مي

گونه انرژي و شادي ندارد و  كنند درحاليكه اين ماده از خود هيچ عنوان قرص شادي يا انرژي زا ياد مي
روز مصرف شود  كند و انرژي كه بايستي در طول چندين شبانه يره شده جسم را به يكباره آزاد ميهاي ذخ انرژي
كننده به شدت احساس ركود و خستگي  شود و بعد از تمام شدن اثر آن ، شخص مصرف شبه استفاده مي ، يك
ر حال حاضر مصرف خوشبختانه د. كند و اين آغازي است براي مصرف دوباره و دوباره تا اعتياد كامل  مي

اكستازي تا حد قابل مالحظه اي كاهش يافته است تا جايي كه اكستازي به عنوان يك ماده مخدر بيس و پايه در 
مصرف كنندگان مواد مخدر مشاهده نمي شود ، اما متاسفانه مصرف شيشه تا حد زيادي افزايش يافته و مصرف 

 . آن در حال ازدياد نيز مي باشد
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شود اما  به صورت قرص و خوراكي و به ندرت به وسيله روش جذبي از طريق پوست استفاده مي اكستازي اغلب
گفته  Pipe براي مصرف شيشه ابزار مخصوص وجود دارد كه به آن پايپ. شيشه به صورت تدخين يا كشيدني

خدر ديگري نشئگي حاصل از مصرف اين ماده تقريباً شبيه هيچ مادم. شود و شبيه يك چپق شيشه اي است مي
كنندگان اين ماده در دفعات اوليه  مصرف. عوارض مصرف اين ماده ، بسيار خطرناك و سنگين است. نيست

در اين مدت ، سطح انرژي بسيار باال ، توهم شديد و خيره شدن به يك . خوابند ساعت نمي 72مصرف ، گاه تا 
پس . شود االت نشئگي اين ماده محسوب ميپروا ، از ح نقطه خاص براي چندين ساعت و همينطور رفتارهاي بي

كند كه ممكن است  كننده طوري احساس خستگي و كوفتگي مي از بين رفتن اثر اين ماده ، شخص مصرف
قراري ،  روز به صورت پيوسته خواب باشد و پس از بيداري سر دردهاي شديد ، بي شبانه 2ساعت يا  48حدود 

  .ست و سر از حاالت آن استلرزش و حركات غيرعادي اعضاء بدن مثل د

 
كنند و مانند ساير موادمخدر فرايند  كنندگان شيشه براي از بين بردن اين حالت معموالً دوباره مصرف مي مصرف

شود كه البته با  عيار مي كننده شيشه تبديل به يك معتاد تمام شود و پس از مدتي مصرف اعتياد آغاز مي
عوارض مصرف شيشه را در . ياك و حتي هرويين بسيار تفاوت داردكنندگان ساير موادمخدر مثل تر مصرف

  .آورد طول چندماه ، حتي مصرف هرويين در طول چندين سال به وجود نمي

عوارض مصرف شيشه به قدري وحشتناك است كه حقيقتاً هرويين و يا قوي ترين مخدرهاي سنتي در مقابل آن 
زند كه شايد از  آميزي مي خماري ، دست به حركات جنون كننده شيشه در حالت مصرف.بسيار ضعيف هستند 

از مهمترين عوارض طوالني مدت مصرف شيشه كه معموالً بعد از گذشت . ديوانگان زنجيري هم سر نزدند
دهد اختالل شديد در عملكرد دريچه پروستات است كه معموالً ادرار و  ماه مصرف خود را نشان مي 6كمتر از 

هاي صورت ، ايجاد عفونت در دستگاه گوارش ،  هاي شديد كبدي و جوش آسيب. شوند اسپرم با هم دفع مي
ها به همراه درد شديد و تضعيف قواي جنسي از ديگر عوارض اين  خصوصاً روده ها ، كوچك شدن بيضه
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  .مخدر خطرناك است ماده

شيشه اي ها پس از . ست توهمات شيشه به گونه اي است كه بيان آن ها كار ساده اي نيست ، باوركردني ني
گذشت مدتي از مصرف شيشه شديداً بدبين مي شوند ، همه مردم را دشمن خود مي دانند ، فكر مي كنند سيستم 

هاي امنيتي از كا ، گ ، ب گرفته تا سي آي ، اي همه دنبال آن ها هستند ، تصور مي كند در همه جا مشغول 
اقبت كار گذاشته اند ، به نزديك نرين افراد خانواده خود شديداً پاييدن او هستند ، حتي در خانه اش ابزار مر

بدبين مي شود ، بدبيني كه قابل گفتن نيست ، اگر متاهل باشد به همسر خود بدبين مي شود حتي فكر مي كند 
كه فرزندانش متعلق به او نيستند ، وقتي با او صحبت مي كنند هرگز حاضر نيست حرف و صحبت ديگران را 

د و تاييد كند ، فكر مي كند همه اشتباه مي كنند ، همه دنيا اشتباه مي كنند و فقط اوست كه درست فكر بپذير
مي كند ، يكي از تفكرات جالب شيشه اي ها اين است كه فكر مي كنند از زماني كه مصرف كننده شيشه شده 

 هايي را مي فهمند كه ديگران نمي فهمنداند بسيار پيشرفت كرده اند و تبديل به انسان هاي دانايي شده اند و چيز

.  
 
 

هرگز خود را معتاد نمي دانند ، مصرف كنندگان ترياك را بسيار بي كالس مي دانند و اگر مثالً به آن ها گفته 
! ترياك : شود كه به جاي شيشه ترياك مصرف كنند كه اين عوارض را ندارد ، عصباني مي شوند و مي گويند 

شود كه شيشه چون مرفين ندارد پس اعتياد هم  متأسفانه در صحبتهاي عاميانه گفته مي! من ترياك مصرف كنم 
اين نگرش كه فقط مواد مرفين دار و يا مواد بر . چقدر اين نگرش اشتباه ؛ غلط و گمراه كننده است . ندارد

ند ،اعتياد آور نيستند ، دنيا گرفته از خانواده ترياك اعتياد آور هستند و بقيه مواد كه صناعي هستند و مرفين ندار
  . را گمراه كرده است

 
هاي عيني است ، هر ماده اي كه مصرف آن  كه نتيجه تحقيقات علمي و مشاهدات و تجربه 60از ديدگاه كنگره 

افيوني و ضددرد و نوروترانسميترها  انسان را از تعادل طبيعي خارج كند مستقيماً روي سيستم توليدكننده مواد شبه
افيوني كه در جسم انسان  طيف تركيبات مواد شبه. شود گذارد و باعث تخريب آن ها مي سيستم عصبي اثر ميدر 

شود فقط مرفين يا مشتقات آن روي آن اثر  شود به قدري گسترده و ناشناخته است كه به غلط تصور مي توليد مي
با قدرت و اطمينان  60اربردي كنگره دانند اما تحقيقات ك گذارد هرچند همين موضوع را هم بسياري نمي مي

كند ، شامل هرويين  اين موضوع را ثابت كرده است كه كليه موادي كه انسان را از حالت تعادل طبيعي خارج مي
، آرامبخش و ضدافسردگي ،   هاي خواب ، ترياك ، شيره ، الكل ، حشيش ، كراك ، شيشه ، اكستازي ، قرص

و حتي استامينوفن ، كه بدون تجويز پزشك مصرف گردد نيز مستقيماً روي  ديفنوكسيالت ، ترامادول ، بروفن
  . شوند گذارند و باعث تخريب آن مي اين سيستم اثر مي

يكي از انواع مواد شبه افيوني يا واسطه هاي شيميايي سيستم عصبي كه شديداً بر اثر مصرف شيشه آسيب مي 
از . ين است كه مستقيماً در خلق و خوي ما اثر گذار است بيند و توليد آن دچار اختالل مي شود ، سروتون
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شيشه يك ماده مخدر بسيار قوي و خطرناك است و اعتياد آن در مقايسه با مواد مخدر  60ديدگاه كنگره 
هر نوع اعتيادي قابل  60و به اعتقاد كنگره . تر و خطرناكتر است شناخته شده نظير ترياك و هروئين بسيار سنگين

  . اند كنندگان شيشه بسياري در كنگره به درمان قطعي رسيده اكنون مصرف هم. تدرمان اس

 ترياك

 

ترين و شايع ترين مواد مخدر يعني  دراين مقاله قصد داريم به صورت گذرا و با نگاهي اجمالي يكي از قديمي
توان  ه به طور قطع نميها در مورد ترياك به قدري گسترده است ك ترياك را مورد بررسي قرار دهيم زيرا گفتني

گردد ، آن  هاي بسيار دور بر مي سابقه استفاده از ترياك توسط انسان به گذشته.ها را در يك مقاله گنجانيد آن
ها آشنا شد با ترياك نيز به عنوان يك  توان گفت از زماني كه انسان با طبابت و مقابله با بيماري قدر دور كه مي

هزار سال قبل از ميالد استفاده از ترياك  4ه عنوان مثال در مصر باستان در حدود ب. ماده دارويي آشنا شده است
كند رد  هاي باستاني نيز آن گونه كه تاريخ حكايت مي در ديگر تمدن. توسط طبيبان آن زمان مرسوم بوده است

را بررسي كنيم  اگر قدري به جلو بياييم و تاريخ قرون اخير و نزديك. توان مشاهده نمود پاي ترياك را مي
هاي دارويي و سطحي ، پاي خود را فراتر گذاشته  هاي يك ماده گياهي با استفاده بينيم ترياك از حد و اندازه مي

گذارد تا جايي كه به خاطر آن مسائلي چون  و به عنوان كااليي كه بسيار مورد توجه بوده است ، پا به ميدان مي
توان به توليد  از مهمترين اين رويدادها مي. شود و غيره نيز مطرح ميها  ها ، فتح سرزمين ها ، جنگ لشكركشي

ترياك در هندوستان توسط كمپاني هند شرقي و صدور آن به كشور چين كه در قرن نوزدهم باعث بروز 
 .چندين جنگ ميان دو كشور چين و انگلستان گرديد ، اشاره كرد

يوع پيدا كرده بود و فروش ترياك توسط كمپاني هند ها به شدت ش در آن زمان مصرف ترياك در بين چيني 
امپراطوري چين نيز كه متوجه تخريب . شد ترين درآمد اين كمپاني محسوب مي شرقي در چين مهمترين و كالن

ترياك در بين آحاد مردم خود شده بود هرزمان كه اقدام به مقابله يا ممنوعيت ورود ترياك مي كرد ، با جنگي 
جالب است بدانيد كه جزيره تايوان را كشور . خورد ها شكست مي د و معموالٌ در اين جنگش سخت روبرو مي

ميالدي مجدداٌ  2000چين به عنوان غرامت يكي از همين جنگ ها به طرف مقابل خود واگذار كرد كه در سال 
ريكا و همين طور ها به بسياري از كشورهاي اروپا ، آم ها و چيني ترياك توسط هندي. به چين واگذار گرديد

تاريخچه مصرف ترياك در كشور ما از زماني كه به عنوان يك پديده قابل بررسي . كشور خودمان رسوخ كرد
هايي مانند وبا ، ترياك مصرف  زماني كه مردم براي مقابله با بيماري. گردد سال قبل برمي 200است ، به حدود 

بررسي سير تاريخي .كردند به ْآن اعتياد پيدا مي مي كردند و پس از مدتي دچار مصرف دائمي آن شده و
مصرف اين ماده در كشورمان تا به امروز مطلبي نيست كه بتوانيم در اين نوشتار به آن به پردازيم اما آن چه كه 

براي ما مهم و قابل بررسي است جايگاه ترياك به عنوان يك ماده گياهي و دارويي و شناخت عوارض و 
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  .آن استخواص مثبت و منفي 

آنچه امروزه در ذهن بسياري از مردم از عوام گرفته تا خواص نسبت به شناخت ترياك وجود دارد ، چيزي جز 
از اين ديدگاه ترياك يك ماده مخدر . نگاهي منفي ناشي از نگريستن به عوارض سوء مصرف اين ماده نيست
از اين ديدگاه . دبختي و بيچارگي استاست كه مصرف آن باعث تخريب وجود انسان ، اعتياد ، بيماري ، ب

هاي قديم كساني كه قصد خودكشي داشتند با خوردن ترياك اقدام به اين كار  در زمان( ترياك يك سم است 
اي است كه  ماده. از اين ديدگاه ترياك يك ماده كشنده است كه استفاده اي جز سوء مصرف ندارد) كردند مي

اي است كه بايد نيست و نابود شود و اثري از  ماده. نسبت به آن تنفر داشت بايستي به شدت از آن دوري كرد و 
  . آن نباشد

رويي از سكه ترياك كه فقط نشان دهنده . ها ناشي از نگريستن فقط به يك روي سكه است تمامي اين ديدگاه
سان و عدم درك او عوارض ناشي از سوء مصرف اين ماده به دليل عدم آگاهي ، جهل ، ناداني و عدم شناخت ان

ها واقعي است و مصائب ذكر شده در سوء مصرف اين  شكي نيست كه اين ديدگاه. از استفاده صحيح مي باشد
  .ماده وجود دارند و غير قابل انكار

كارهاي خلقت خداوند در بخش گياهان  بينيم ترياك يكي از شاه حال اگر روي ديگر سكه را بررسي كنيم مي
ماده اي است كه امروزه در علم پزشكي و داروسازي جايگاهي بسيار مهم و ارزشمند  ترياك. دارويي است

 .دارد

متغير % 23تا  3مرفين اولين و مهمترين تركيب ترياك است كه در بين ترياك هاي مختلف مقدار آن از  
هيه مي شود مرفين در پزشكي امروز كه اغلب داروهاي مسكن ، ضد درد ، بيهوش كننده و غيره از آن ت.است

 .به قدري مهم و حياتي است كه تصور نبود آن غير ممكن است

 
كديين نيز در صنعت داروسازي جايگاهي بسيار مهم دارد و طيف . كدئين دومين تركيب مهم ترياك است
نارسيين ، ناركوتين ، . كس پوشيده نيست شناسيم و نقش آن ها بر هيچ وسيع داروهاي كديين دار را همه ما مي

مورد ادامه دارند همگي  25بايين ، پاپاورين ، لودانيزين ، كوتامين ، كدامين ، لودانين ، و غيره كه تا ت
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با نگاهي به اين تركيبات ، طيف .آلكالوييدهاي ترياك هستند كه تمامي آن ها استفاده و كاربرد دارويي دارند
كنيم در سيستم دارويي كه امروزه بشر با  ها در داروهاي مختلف مشاهده مي ها و كاربرد آن وسيع اثرات آن

ها  تمامي تكنولوژي و دانش پيشرفته خود در اختيار دارد و با استفاده از آن به رويارويي و مقابله با بيماري
رود ، ترياك و تركيبات آن بدون اغراق جايگاه اول را به عنوان ماده اوليه دارويي به خود اختصاص داده  مي

شان مي دهد كه تنها نگرش منفي داشتن نسبت به اين ماده و آفريده شگفت انگيز خداوند وضعيت فوق ن. است
بي انصافي است و اگر بخواهيم در مورد اين ماده به درستي قضاوت كنيم بايستي هر دو روي سكه را مد نظر 

  . قرار دهيم

كريستال چنان تخريبي در  شايان ذكر است در حال حاضر مواد مخدر جديد مانند كراك ، شيشه يا آيس يا
  .ها صفر است آورند كه تخريب ترياك در مقابل آن مصرف كننده به وجود مي

 
  .سوء مصرف و عوارض نامطلوب ناشي از آن و استفاده صحيح و كاربرد شفا بخش و زندگي بخش آن

 
ه هر موضوع ديگري استفاده صحيح و استفاده غلط و نابجا موضوعي نيست كه فقط منحصر به ترياك باشد بلك

هر موضوعي را مي توان از اين زاويه . تواند در اين قالب يعني استفاده درست و غلط گنجانده شود  نيز مي
كه مثالً بتوانيم .توان گفت هيچ موضوعي نيست كه خارج از اين چهارچوب باشد بررسي كرد و به جرأت مي

هر چيزي در هستي داراي هردو نوع . ربرد مثبت داردبگوييم اين مسئله فقط كاربرد منفي دارد و يا فقط كا
ها و اصول خلقت  هاي خاص خلقت خداوند و يكي از پايه كاربرد مي باشد و اين موضوع يكي از ظرافت

  .خداوند است يعني جمع اضداد

ن بر اين كه كدام يك از اين كاربردها مورد استفاده قرار گيرد به دانايي ، تشخيص ، معرفت و شناخت انسا
و آدم كشي ) كاربرد مثبت ( اي يافت مي شود و به آن نياز است  ابزاري ساده مثل چاقو كه در هر خانه. گردد مي

توان از آن در  اي كه مي ، گرفته تا سرآمد تكنولوژي بشري يعني انرژي هسته) كاربرد منفي ( و چاقو كشي 
حتي ) . كاربرد منفي ( توان از آن بمب اتم ساخت  يو همين طور م) كاربرد مثبت ( توليد انرژي استفاده كرد 

تواند ويرانگر، مخرب و باعث مرگ و نابودي  آب كه حياتي ترين عنصر زندگي است در حالت هايي مي
  .شود

قدر مسلم وجود كاربرد منفي و استفاده نادرست از هر موضوعي نمي تواند دليلي براي كنار گذاشتن آن 
  .نفي نگري نسبت به آن امر باشدموضوع ، دوري از آن و م

ترياك ، اين ماده قدرتمند دارويي و عجيب همانقدر كه مي تواند باعث ايجاد بيماري ، اعتياد ، فالكت و 
كه از هرويين به ( بدبختي باشد ، همانقدر كه در تهيه مواد مخدر مختلف نظير هرويين و اين روزها كراك 

نگر باشد به همان اندازه و حتي به مراتب بيشتر از آن قدرت شفا بخش و مي تواند مخرب و ويرا) دست مي آيد 
اصوالً هر موضوع و يا امري كه در بعد منفي داراي قدرت تخريب و نابودي بااليي باشد ، . زندگي بخش دارد
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به تواند با قدرتي بسيار بيشتر  در بعد مثبت و استفاده صحيح و يا به ديگر سخن در جهت صراط مستقيم مي
  .كمك انسان در زندگي و رويارويي با با مسائل منفي بيايد

 
 

اعتياد به موادمخدر كه بارزترين و مهمترين عارضه منفي ناشي از سوء مصرف و سوء استفاده ترياك به عنوان 
به راستي درمان آن . هاست ذهن بشر را به خود معطوف كرده است باشد ، موضوعي است كه سال ماده اوليه مي

ها حداقل سؤاالتي هستند كه در بخش  با چه دارويي ؟ با چه روشي ؟ در چه مدت زماني ؟ اين. ونه استچگ
شمار و گوناگون به اين سؤاالت  هايي بي در طول تاريخ جواب. رو است درمان اعتياد ، بشر هميشه با آنها روبه

ست و همينطور بازار وسيعي از هاي مختلف براي درمان اين بيماري پيشنهاد شده ا روش. داده شده است
ها ، اين روش ها و اين داروها تا چه  اما به راستي اين جواب. داروهاي ترك اعتياد نيز وجود داشته و وجود دارد

كننده خواهان رهايي از اعتياد را براي  اند يك نفر بيمار يا يك مصرف اند ؟ آيا توانسته اندازه مؤثر و مفيد بوده
اي كه شخص پس از قطع مصرف يك انسان  گونه ري نجات دهند و او را درمان كنند ؟ بههميشه از اين بيما

كند و  يا اينكه فقط مصرفش را قطع مي. متعادل و با راندمان باشد و وسوسه و ميل مصرف مجدد را نداشته باشد
اند در مقابل  تهها توانس آيا اين روش. پس از قطع مصرف تنها چيزي كه وجود ندارد تعادل و حال خوب است

اين پديده به صورت قوي و كارآمد ظاهر شوند و يا حد اقل قدري از گسترش آن جلوگيري كنند ؟ ما قصد 
نداريم به اين سؤاالت جوابي بدهيم كه مورد قبول همگان واقع شود و يا بگوييم كه جواب درست فقط همين 

ت خود را آن گونه كه هست بيان كنيم قضاوت در توانيم نتايج تحقيقات و تجربيا اما مي. گوييم است كه مي
  .درست يا نادرست بودن آن به عهده شماست

در زمينه آموزش ،   يك سازمان غيردولتي و مردمي و تحقيقاتي است كه 60جمعيت احياي انساني كنگره 
. قابل مشاهده است پردازد و نتايج كاربردي آن به وضوح و عينه پيشگيري ، مهار و درمان اعتياد به تحقيقات مي

در خصوص اعتياد و درمان آن دانشي نيست كه فقط در حد سخن و حرف باشد بلكه  60دانش و علم كنگره 
 60كنگره . نفر قابل مشاهده و بررسي است كامالً جنبه كاربردي داشته و نتايج مثبت آن بر روي صدها و هزاران

اين . را جهت درمان اعتياد در دستور كار خود دارد گذار خود آقاي مهندس دژاكام روشي نوين توسط بنيان
. باشد سال تحقيق در اين خصوص مي 10سال تجربه اعتياد و بيش از  17اي است كه حاصل  روش كشف و يافته

ترين و با  ترين ، سالم عارضه ترين ، كم داند و بهترين ، كامل ماه مي 11اين روش طول درمان بيماري اعتياد را 
آري همان ترياك كه . داند هاي قانوني ، ترياك مي ين دارو براي درمان اين بيماري را خارج از بحثتر راندمان

  .گيرد عامل ايجاد بيماري و اعتياد بوده است در اينجا به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي

وني كه بر اثر مصرف افي گوييم به اين دليل كه سيستم توليد كننده مواد شبه ماه ؟ مي 11اگر بپرسيد چرا 
از كار افتاده . . . آور و  بخش ، خواب مخدر و ورود مرفين خارجي يا ساير تركيبات دارويي ضد درد ، آرام ماده

اندازي نيست زيرا يك  اندازي شود ، تحت هيچ شرايطي در كوتاه مدت قابل راه است و براي درمان بايستي راه
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 60در كنگره . مغز است كه گذشت زمان جزو الينفك آن است فرايند بازسازي سلولي در سيستم عصبي و
دهد  اند نشان مي نتايج تحقيقات انجام شده و تجربيات صدها و حتي هزاران نفر كه از اين روش استفاده كرده

  .ماه امكان پذير نيست 11راه اندازي اين سيستم با باالترين راندمان در كمتر از 

وييم بخش عمده موادمخدر مصرفي موجود يا خود ترياك است و يا از خانواده گ اگر بپرسيد چرا ترياك ؟ مي
ترياك نظير شيره و سوخته ترياك و يا بدست آمده از مرفين ترياك نظير هرويين و كرك و يا ساير تركيبات 

ها و  بخش مها و همينطور ضد دردهاي غير مخدر و آرا تورات ها ، باربي دارويي نظير متاآمفتامين ، بنزوديازپين
گذارند و  افيوني اثر مستقيم مي ها دقيقاً روي سيستم توليدكننده مواد شبه باشد كه همگي آن ها مي ضد افسردگي

اي  افيوني جسم را هيچ ماده فقدان مواد شبه. اندازند حتي اگر به طور مستقيم داراي مرفين نباشند آن را از كار مي
اي كه به صورت كمپلكس داراي جميع خواص موادمخدر و  ها مادهتن. تواند به صورت كامل پوشش دهد نمي

افيوني جسم باشد آن هم با كمترين عارضه ،  تواند بهترين جايگزين براي مواد شبه باشد و مي داروهاي فوق مي
زيرا ترياك و تركيبات آن به طور كامل طبيعي و گياهي است و عوارض مواد و يا داروهاي . ترياك است
كنندگان موادمخدر به منظور درمان و مانند يك دارو ترياك را مصرف  در اين روش مصرف. ا نداردشيميايي ر

ريزي  جويي ، بلكه با محاسبات دقيق و برنامه حساب و كتاب و نه به منظور سرخوشي و لذت كنند البته نه بي مي
توقف و پريود كامالً محاسبه شده  روز كه يك پله يا 21در اين روش هر . دقيق زماني ، آن هم در حد نياز جسم

اين . شود درصد از مقدار مصرف قبلي توسط راهنما كاهش داده شده و تيپر مي 20باشد ،  و دقيق و علمي مي
وجه عوارض شديد خماري را به دنبال ندارد و عوارض آن كامالً خفيف و   كاهش در حدي است كه به هيچ

تواند به راحتي با آن هماهنگ شده  افيوني مي وليدكننده مواد شبهقابل تحمل است در حدي كه جسم و سيستم ت
افيوني طبيعي را توليد كند و جاي خالي آن را  و به اندازه كاهش صورت گرفته در مصرف موادمخدر ، مواد شبه

  .پر كند

نشان  هفته از كاهش مصرف موادمخدر به خوبي خود را اين افزايش توليد در بدن بعد از گذشت حداكثر يك
كننده در آخرين  يابد تا جايي كه مصرف اين فرايند ادامه مي. كند مي دهد و شخص به وضوح آن را حس مي

گرم ترياك  ميلي 33در اين پله شخص روزانه حدود . رسد روز مي 30پله خود به مقدار يك گرم براي مصرف 
افيوني جسم به حداكثر توليد و  ده مواد شبهدر اين مقطع سيتم توليدكنن. نمايد كه بسيار ناچيز است را مصرف مي

زماني كه دستور قطع مصرف . كارايي خود رسيده است و به طور كامل آمادگي قطع مصرف ترياك را دارد
باور اين موضوع شايد . كند شود شخص بدون كوچكترين عارضه و تغييري مصرف خود را قطع مي صادر مي

  .يرپذ كمي سخت باشد اما حقيقتي است امكان

 
ام و در روزهاي پس  درمان كرده 60اين جانب نويسنده مطلب با همين روش اعتياد خود را به ترياك در كنگره 

ديدم كه  در كمال ناباوري مي. از قطع مصرف باور اين موضوع براي خودم هم سخت بود چه رسد به ديگران
شدم بدون  بح به راحتي بيدار ميخوابيدم و ص كنم و حالم خوب است شب به راحتي مي مواد مصرف نمي
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درجه زير صفر و يا در  60توانيد در كتاب عبور از منطقه  شرح كامل اين روش را مي. كوچكترين ناراحتي
كارهاي مناسب نوشته مهندس حسين دژاكام در همين  و يا مقاله علمي اعتياد ، درمان و راه 60مانيفست كنگره 

توانيد حضوراً صدها نفر از  مي 60در كنگره . كنيدمطالعه  (www.congress60.org) سايت
ها صحبت  اند را ببينيد و با آن كنندگان موادمخدر مختلف كه با اين روش اعتياد خود را درمان كرده مصرف

  . هميشه به روي شما باز است 60كنيد البته اگر مايل باشيد زيرا درب كنگره 

اند  كه از اين روش استفاده كرده 60هاي كنگره  سياري از بچهبرانگيز كه در ب  يكي از نكات ظريف و تعجب
هاي ديگري نظير بيماري  مشاهده شده ، اين است كه بعضي از اين افراد عالوه بر بيماري اعتياد داراي بيماري

ماهه درمان  11اند كه بعد از گذراندن دوره  قلبي ، كبدي ، گوارشي ، عصبي و رواني و حتي نازايي بوده
ها كه شايد به ظاهر ارتباطي  اند بيماري آن جي با استفاده از ترياك به عنوان دارو و قطع مصرف متوجه شدهتدري

آنچه كه از ظاهر موضوع قابل برداشت و استنباط . با اعتياد نداشته است نيز از بين رفته و يا درمان شده است
پردازد و از  افيوني به بازسازي خود مي ده مواد شبهماهه كه سيستم توليدكنن 11باشد اين است كه در اين دوره  مي

هاي شيميايي فعال در  ها و ساير واسطه ها ، انكفالين ، اندروفين  آنجايي كه ترشحات اين سيستم نظير دينورفين
اي بازنگري و چكاپ صورت  گذارند ، به گونه هاي جسم اثر مي سيستم عصبي كه روي عملكرد تمامي بخش

ها و  شوند و بسياري از بيماري ها تحت تأثير اين بازسازي قرار گرفته و با آن هماهنگ مي ي بخشگيرد و تمام مي
  . روند هاي ديگر نيز در اين مدت از بين مي ناراحتي

اي كه ريتم ضربان قلب  ها به نام كورش عالوه بر اعتياد به ترياك داراي مشكل قلبي نيز بود به گونه يكي از بچه
كوروش بعد از درمان اعتياد خود . ظم خاصي نداشت و پزشكان حتي از جراحي او نيز نااميد بودنداو هيچ گونه ن

يكي ديگر از . درصد از بين رفته است 90با اين روش نه تنها اعتيادش درمان شد بلكه مشكل قلبي او نيز تا 
يميايي به طور كامل ريخته و درپي و اشتباه و استفاده از داروهاي ش هاي پي ها موهاي سرش بر اثر ترك بچه

حسين حتي به خارج از . پذير نيست پزشكان معتقد بودند رويش موهاي او به هيچ وجه امكان. طاس شده بود
اي بود كه با ديدن ان  اي عايدش نشده بود وضعيت سر و پوست سر حسين به گونه كشور نيز رفته بود و نتيجه

ما در حال حاضر حسين بعد از گذراندن روش درمان تدريجي و ا. شد آور مي انسان دچار حالت بد و چندش
شود كه او طاس  خورند ، كسي باورش نمي درمان اعتياد خود با ترياك ، موهايي دارد كه همه به او غبطه مي

نظمي در كاركرد  ها مصرف ترياك و الكل با هم دچار مشكل بي ها بر اثر سال يكي ديگر از بچه. بوده است
د ، او نيز بعد از درمان اعتياد خودش با روش درمان تدريجي مشكل تيروئيدش به صورت كامل از بين تيروئيد بو

خود من زمان اعتياد دچار ناراحتي معده و دستگاه گوارش بودم اما بعد از درمان اعتياد با روش تدريجي و . رفت
ها در  تمامي اين بچه. ي وجود نداردبا استفاده از ترياك در حال حاضر كوچكترين اثري از آن بيماري گوارش

به طور قطع اين تغييرات و . اند طول دوره درمان خود حتي يك عدد قرص يا داروي شيميايي مصرف نكرده
ماهه بازسازي سيستم  11ها با مسئله استفاده از ترياك در درمان اعتياد به عنوان دارو و دوره  درمان شدن
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كند امري  حال مكانيزم آن به صورت دقيق به چه شكل عمل مي. ط مستقيم داردافيوني ارتبا توليدكننده مواد شبه
  .است كه محققين آينده به طور قطع به آن خواهند پرداخت و زواياي پنهان آن را خواهند شكافت

با روش درمان تدريجي و با استفاده از ترياك با عنوان دارو اعتياد خود را درمان  60كساني كه در كنگره 
ماه دوره درمان نفس گرسنه خود  11ها در طول  اند آن اند براي هميشه دفتر اعتياد را در زندگي خود بسته هكرد

ها به  نياز آن. اند كن كرده را تربيت كرده و خواسته نامعقول مصرف موادمخدر را به صورت كامل در خود ريشه
يل و نيازي به مصرف در خود احساس گونه م طور كامل بر طرف شده است و بعد از قطع مصرف مواد هيچ

ها با شركت  ن در طول اين مدت آ. كند ها به اندازه كافي قويترين موادمخدر را توليد مي كنند زيرا جسم آن نمي
بيني خود را از حالت افيوني و معتاد گونه خارج كرده و به  هاي آموزشي تفكرات و جهان در جلسات و كارگاه

. كند ها آن حتي در ذهنشان هم خطور نمي د كه ديگر فكر مصرف موادمخدر و لذتان سطحي از دانايي رسيده
پذيري از محيط آلوده  ها نيز قرار بگيرند كوچكترين تأثير ترين محيط حتي اگر در بدترين شرايط و آلوده

ك هرچند به دانند كه تريا كنند زيرا نيك مي ها تنفري از ترياك ندارند و از آن فرار نمي آن. نخواهند داشت
آگاهي و تصورات غلط و استفاده ناصحيح از آن عامل اعتياد و بسياري از مشكالت در زندگيشان  دليل عدم

ها و عامل درمان و رسيدن به سالمتي  بخش آن بوده است ، اما از سويي ديگر همين ترياك به عنوان دارو نجات
ها با ترياك به طور  ن حساب آ. و دوست داشتننسبت به ترياك نه تنفري وجود دارد و نه عشق . بوده است

شوند ، در غير  پذيري و به راحتي از كنار آن رد مي كامل صفر شده است و به همين دليل بدون كوچكترين تأثير
دهنده وجود وابستگي و عدم  اينصورت يعني وجود تنفر و يا عشق و دوست داشتن كه هر دوي اين حاالت نشان

 . پذيري از كنار آن بگذرد ود شخص نتواند بدون تأثيرش درمان است باعث مي

  ترياك چيست؟
 

ترياك مايعي است شير مانند . ترياك در مقايسه با مواد مخدر ديگر، خام ترين و كم تاثبرترين به شمار مي آيد
اده زماني كه اين مايع در معرض هوا قرار مي گيرد سخت شده و به م. كه از گياه كال خشخاش بدست مي آيد

تدخين ميشود اما به طور خوراكي  "شكل سخت شده آن معموال. قهوه اي سوخته و يا سياه رنگي تبديل ميشود
  .ترياك به طور معمول در كشور برمه و افغانستان كشت ميشود. هم ميتوان از آن استفاده كرد

 
  ترياك به شكل استفاده ميشود؟

 
پودري يا كلوخي به رنگ قهوه اي سوخته در دسترس مصرف در كشورهاي غربي امروزه ، ترياك به شكل 

  .اين ماده يا تدخين شده و يا به صورت خوراكي يا تزريقي مورد استفاده قرار ميگيرد. كنندگان قرار ميگيرد

 
  تاثيرات ترياك چيست؟
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ستفاده مولكولهاي از آنجايي كه ساختار ترياك بسيار شبيه به ساختار مواد مخدر طبيعي بدن مي باشد در اثر ا

مخدر موجود در ترياك گيرنده هاي اعصاب را تسخير كرده و همان حس آرامش فاقد درد را در بدن توليد 
اين ماده مخدر ابتدا باعث حس شادماني و سرخوشي شده اما با استفاده مكرر، بدن براي دسترسي به اين . ميكند

  .مي كندحالت به ميزان هرچه بيشتر از اين مواد نياز پيدا 

  .سوء تغذيه، مشكالت تنفسي و افت فشار خون از جمله بيماريهايي هستند كه با اعتياد به ترياك در رابطه اند

در اثر استفاده از اين ماده اشتياق به مصرف چه جسماني و چه رواني بسيار . ترياك ماده اي بسيار اعتيادآور است
عث تهوع، آبريزش چشم، خميازه، سرمازدگي و يا عرق خماري ناشي از ترياك با. سريع پيشرفت مي كند

  .ميگردد

در واقع معتادين بيشتر براي جلوگيري از درد ناشي از .حالت خماري بسيار ناراحت كننده و دردناك است
خماري به مصرف آن ادامه مي دهند تا به دست آوردن حس سرخوشي نخستين و يا رسيدن به تعادل جسمي و 

  ! رواني

 
  :ه كشت و مصرف ترياك درغربتاريخچ

 
سال پيش ترياك به عنوان دارويي  2100 "سال پيش از ميالد مسيح يعني حدودا 100شواهد نشان مي دهد كه از 

ميالدي به بعد  17اعتياد به ترياك از اواسط قرن . محبوب به شكل شربت و يا حب مصرف خوراكي داشته است
ميالدي  18در قرن . معرفي شد، به عنوان معضل اجتماعي مطرح شد كه به وسيله چيني ها به شكل تدخيني آن

اعتياد به ترياك به حدي باال گرفت كه چيني ها براي جلوگيري از كشت و خريد و فروش آن به كشورهاي 
همزمان ترياك راه خود را به كشورهاي اروپايي و شمال امريكا باز كرد تا . غربي اقداماتي صورت دادند

  .دارويي آن جاي خود را به اعتياد داد جائيكه مصرف

به (پس از خاك برداري و حفاري باستان شناسان بر روي باقيمانده هاي دوران نوسنگي در كشور سوئيس 
. نشان داد كه گياه خشخاش در آن زمان كشت مي شده است) سال پيش از ميالد مسيح 3200 "قدمت حدودا

) درصد روغن 45حاوي (صرف خوراكي داشته و به عنوان مواد غذايي دانشمندان بر اين باورند كه اين گياه م
اما بدون شك مردمان آن دوره از قدرت مخدري اين گياه آگاهي داشته . مورد استفاده قرار مي گرفته است 

  .اند

مايع شيرگونه كه از اين گياه گرفته مي شود پس از خشك شدن از قدرت مخدر بااليي برخوردار است كه به 
از اولين نوشته هايي ) قرن پيش از ميالد مسيح 3(نوشته هاي تئوفراستوس فيلسوف يوناني . ترياك مي گويند آن

عصاره "گرفته شده از زبان يوناني به معناي  "اوپيوم"لغت التين ترياك، . است كه به ترياك اشاره كرده است
  .شخاش توليد مي شوداست و خود ترياك نيز ابتدا به شكل عصاره يا شيره گياه خ "گياه
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پزشكان غرب به خوبي به فوائد و تاثيرات ترياك واقف بودند و تاجرين غربي اين ماده را به خاور دور معرفي 
زيست شناس، فيزيكدان و منجم سوئيسي اين ماده را ) سال پيش از ميالد مسيح 1500(پاراسلوس . كردند
  :در اين باره مي نويسد) ميالدي 1680سال (يدنهام انگليسي به اروپائيان معرفي كرد به طوريكه دكتر س "مجددا

 
در ميان تمامي امكاناتي كه خداوند بزرگ براي رهايي درد انسانها خلق كرده هيچكدام به  "

  "!موثري ترياك نيست
 

منابع ميالدي تدخين ترياك در خاور دور بسيار رواج پيدا كرده بود و داد و ستد ترياك يكي از  18در قرن 
حتي اسپانيائيها هم سهم خود را از اين . اصلي درآمد براي مستعمره هاي انگلستان و هلند محسوب مي شد

با اينكه در آن زمان ترياك در اروپا در دسترس همگان بود ولي وفور . معامالت از فيليپين دريافت مي كردند
  .آن مشكل ساز نبود

 
ميالدي دانشمندان موفق به  19ر مختلف تركيب شده كه در قرن ترياك به طور قابل توجه اي از مواد مخد

فردريك سرترنر، شيميدان آلماني ، براي نخستين بار موفق به استخراج  1806در سال . تجزيه اين ماده شدند
را بر مبناي اسم خداي  "مرفين"وي اسم . يك ماده از كل مواد تركيبي در ترياك شد كه آن را مرفين ناميد

، توسط روبيكت ، پروفسور "كدئين"دومين ماده اسنخراجي از ترياك . انتخاب كرد "مورفوس"نانيان خواب يو
 "مرك "ميالدي ماده پاپاورين توسط  1848ميالدي و به دنبال آن در سال  1832و شيميدان فرانسوي، در سال 
ك خام شدند و همانند ترياك اين مواد خالص جايگزين استفاده دارويي از تريا. دانشمند آلماني به دست آمد

  .اين مواد به عنوان داروي ضد درد و اسهال مورد استفاده قرار گرفتند

، مرفين به عنوان مسكن وريدي مورد استفاده قرار  19با اختراع و كشف تزريق زيرجلدي در اواسط قرن 
  .گرفت

اين، بخشي به دليل مهاجرت چيني . ميزان اعتياد در آمريكا در طي صد سال گذشته رشد گسترده اي داشته است
هاي معتاد به ترياك و بخشي به دليل تزريق بي رويه مواد مخدر به عنوان مسكن به زخمي هاي جنگي بوده 

 .به عالوه اينكه در بسياري از داروهاي معمول و مورد استفاده عموم ، تركيباتي از ترياك وجود دارد. است
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مين دليل بود كه مرفين به عنوان درمان اعتياد معمول شد، بدين شكل كه اگر شايد بتوان گفت كه بخشي به ه
پزشكان براي درمان اعتياد به ترياك از مرفين استفاده مي كردند، شخص معتاد عالقه اي به خود ترياك نشان 

  !!!نمي داد و اعتياد وي درمان مي شد

استفاده ترياك به مراتب بيشتر از حال بود اما به عنوان  اروپايي ها هم با مشكالتي مشابه روبرو شدند و با اينكه
  .مصارف دارويي مورد قبول قرار گرفت و اين عمل باعث بوجود آمدن مشكالت فراواني شد

در پايان قرن گذشته اياالت متحده آمريكا سعي وافري در مهار كردن مصرف غيردارويي از ترياك كرد، 
عالقه آمريكا براي مهار . قرن پيش سعي در ممنوعه كردن اين مواد كرددركشور چين و حتي اواخر  "خصوصا

اين معضل به دو دليل بود، يكي اينكه آنان براي بازاريابي و فروش محصوالت خود، به كشور چين نياز داشتند 
  .جنبه اخالقي اين موضوع بود "و دليل دوم ظاهرا. اما كشور چيني با اقتصاد قوي

و آمريكا، فيليپين در استعمار آمريكا قرار گرفت و فرمانداران جديد با مشگلي گسترده  در اثر جنگ اسپانيا
در آن زمان اسقف اعظم فيليپين، چارلز هنري برنت آمريكايي، مبارزه اخالقي در رابطه با داد و . روبرو گشتند

با وجود .را به همراه داشت ستد ترياك و اعتياد ناشي از آن عليه آمريكا به راه انداخت كه حمايت گسترده اي
ممنوعه اعالم كردن مصرف ترياك در آمريكا و برخالف كشورهاي اروپايي، اعتياد به ترياك همواره يكي از 

  .معضالت اجتماعي به حساب مي آمد

ناگفته نماند كه در . با ضعيف شدن وضع اقتصادي چين، اين كشور شاهد رشد جنبش ضد ترياك در دنيا بود
چرا كه كشت خشخاش براي آنان از جمله منابع اصلي . گلستان و هلند حامي اين جنبش نبودندعين حال ان

  .درآمد محسوب مي شد
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با فشار شديد آمريكا، نمايندگان كشورهايي كه داراي مستعمره در خاور دور بودندبه همراه  1909در سال 

  .رياست اسقف هنري برنت برگزار كردند كشور ايران در شانگهاي اولين كنفرانس بين المللي ترياك را به

انگلستان براي شركت در اين كنفرانس . در هيگ شد 1911اين كنفرانس پايه اي براي كنفرانس بعدي در سال 
با اين پيشنهاد پيش آمد كه اين كنفرانس و معاهدات ناشي از آن مي بايست تهيه و داد و ستد كدئين و مرفين را 

ا به اين شرط مخالفت شديدي نشان دادند چرا كه صنعت داروسازي آنان در اين زمينه آلماني ه. هم در برگيرد
  .فعاليتهاي گسترده اي داشته و به نوعي متكي به توليد اين مواد بود

. ميالدي شد 1912ژانويه  23پس از كشمكش هاي بسياراين كنفرانس منجر به اخذ پيمان بين المللي ترياك در
اين پيمان تا آنجايي پيش رفت كه كشورهاي هم پيمان موظف به كنترل دادوستد ترياك  الزم به تذكر است كه

  .در چهارچوب قانوني و ملي كشور خود شدند

آلماني ها براي حفظ صنعت دارويي خود و توليد مرفين و كدئين حتي لغات و نوشتار اين معاهده را با وسواس 
متكي بر همكاري كشورهايي بود كه در اين كنفرانس شركت  "تصويب اين پيمان نهايتا. انتخاب مي كردند

نداشتند و به عبارتي اين معاهده بسيار باز و بي در و پيكر و عاري از هرگونه چهارچوب و مرزبندي خاصي 
  .بود

برگزار شد كه به همان اندازه كنفرانس قبلي در اجراي شروط ناموفق  1913كنفرانس بعدي در هيگ در سال 
شروط پيمان كنترل ترياك را  "اجراي"توافق نامه هاي به امضاء رسيد كه  1914نفرانس هيگ به سال در ك. بود

  .در رابطه با هر كشوري، بدون امضاي تمامي كشورهاي هم پيمان مجاز شمرد و اين خود حركتي به جلو بود

به بندهاي  1914تاريخ دسامبر  را به "مواد مخدر"پيرو اين توافق نامه اياالت متحده آمريكا بالفاصله مصوبه 
اين مصوبه نه تنها داد و ستد مواد مخدر را تحت كنترل قرار داد بلكه تصاحب . قانوني كشورخود اضافه كرد

 2000شناخت و عدم رعايت آن منجر به  "جنايي"بدون مجوز هر كدام از مواد مخدر نامبرده در پيمان را عملي 
  !!ل زندان مي شدسا 5دالر جريمه نقدي ومحكوميت تا 

  !و اين خود اولين گام قانوني براي جنايي ساختن استفاده از مواد مخدر شد

جنگ جهاني اول باعث ركود تمامي تالشهاي پيشين شد و اين موضوع تنها پس از امضاي معاهده ورساي 
يده از الحاق به در اين معاهده آمريكا اقداماتي را جهت تشويق و جلب كشورهاي دوري گز. مطرح شد "مجددا

  .سپرده شد "ليگ ملت ها"ميالدي جهت اجرا به دست  1920اين پيمان در سال . معرفي كرد 1912معاهده 

جالب توجه اينجاست كه در . مصوبه مواد مخدر خطرناك در انگلستان به اجرا درآمد 1920همزمان در سال 
مصارف دارويي هم غيرقانوني اعالم كردند اما  حاليكه امريكائيها در اين دوره استفاده از هروئين را براي

انگليسي ها استفاده و تهيه مواد مخدر، به طور مثال، هروئين، را براي مداواي معتادين به مواد مخدر مورد قبول 
  .قرار دادند

تك تك كشورها چگونگي وظايف  1912اشاره شد به دليل عدم استحكام و انسجام معاهده  "همانطور كه قبال
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ور در معاهده در رابطه با كنترل ترياك را هر زمان و به هر شكلي كه مايل بودند پياده كردند و به همين مذك
مشكل اصلي در اين بود كه استفاده شيميايي . به طور قانوني معمول بود 1920دليل استفاده از ترياك تا سال 

براي مبارزه با اين . اجتماعي را به وجود آورد قانوني يود و توليد انواع مواد مخدر به غير از ترياك خود معضلي
دو كنفرانس ديگر در ژنو برگزار كرد كه موجب اخذ دو معاهده ديگر يكي به  "ليگ ملت ها"معضل جديد 

  .ميالدي شد 1925فوريه  19فوريه و ديگري  11تاريخ 

دومين . دور را محدود كرداولين معاهده ميزان توليدات داخلي و داد و ستد ترياك در مستعمره هاي خاور 
) علف(وگراس ) مايع مخدر موجود در برگ كاكائو(معاهده توليد برگ كاكائو، كوكائين خام، اكوگنين 

به عالوه كشورها موظف بودند كه تهيه، داد . هندي را به ليست مواد مخدر مذكور در معاهدات قبلي اضافه كرد
  .ه طور جدي و به طور سيستماتيك تحت نظر داشته باشندرا ب "كرخت كننده"و ستد و مالكيت تمامي مواد 

 
 
 

استفاده اين مواد در چهارچوب شروط معاهده جرم جزايي محسوب نمي شد به عالوه اينكه ترياك همچنان به 
در نتيجه تنها راه مبارزه با سوء استفاده از ترياك . طور قانوني در كشورهاي شرقي كشت و مصرف مي شد

  .يا مونوپلي به نظر مي آمد "از انحصاريحق امتي"ايجاد 

در سطح بين المللي تالشهايي براي تغيير قوانين و ممنوع ساختن توليد قانوني و استفاده ترياك  1931در سال 
معاهداتي ديگر به اين منظور بسته شد از آن جمله مي توان از معاهده . تنها براي مصارف دارويي صورت گرفت

و چندين معاهده ) 1936جوالي  26(و معاهده ژنو ) 1931نوامبر  27(، معاهده بانكوك )1931جوالي  13(ژنو 
  .ديگر با پيچيدگيهاي خاص خود نام برد

براي سركوبي معامالت غيرقانوي مواد مخدر از هم پيمانان اين معاهده درخواست كرد  "آخرين معاهده مشخصا
با كمال تعجب آمريكايي ها با اين معاهده . تائين كنندتا با جنايي معرفي كردن اين عمل مجازات سخت تري 

  !مخالفت كرده و از امضاي آن خودداري كردند

 
بخش اقتصادي و شوراي اجتماعي . پس از جنگ جهاني دوم سازمان ملل متحد اين قضيه را به دست گرفت

كشور  40كميسيون از اعضاي اين . سازمان ملل متحد موفق شد تا كميسيون مواد مخدر سازمان ملل را داير كند
  .تشكيل شده و تهيه و نوشتار خط مشي و سياست جهاني مواد مخدر را شروع كرد

شد كه جايگزيني ) 1961مارس  30نيويورك (نتيجه فعاليت هاي اين كميسيون منجر به اخذ معاهده اي جديد 
  !براي تمامي معاهدات پيشين گرديد و همواره مورد استفاده است

بر مبناي اين معاهده تمامي هم پيمانان مي بايست جهت محدود ساختن دادوستد مواد مخدر، توليدات و مالكيت 
تمامي فعاليت . مواد مخدر تنها جهت مصارف علمي و دارويي ، اقدامات قانوني و اجرايي الزم را ارزيابي كنند
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ي صورت مي گرفت جرم محسوب شده و هاي ديگري كه در جهت استفاده مواد غير از مصارف علمي و داروي
  .درخور مجازات است

اين معاهده مواد مخدر را به چهار بخش دسته بندي كرده كه شرايط نظارت بر هر كدام از اين مواد مختلف 
سازمان ملل مي تواند با مشورت و توصيه سازمان جهاني بهداشت هر نوع مواد جديد ديگري راكه باعث . است

تا . بر سالمت عموم بوده و منبع درآمدي براي قاچاقچيان شود را به اين ليست اضافه كندتهديد و خطر جدي 
  !آنجايي كه اين مواد ممنوعه اعالم نشود ، توليد، داد و ستد و استفاده از آنها مي تواند قانوني تلقي شود

ند از يك دسته يندي به دسته در اين معاهده با در نظر گرفتن ميزان سوءاستفاده از هر ماده، اسامي آن مي توا
  .بندي ديگر منتقل شود و قوانين بين المللي نيز مي بايست با اين تغييرات تغيير يابد

جالب توجه اينجاست زماني كه تمامي اين معاهدات بسته شد، استفاده از ترياك يك معضل اجتماعي نبوده و 
استفاده از ترياك در اثر عكس العمل به يك مشكل برعكس تمامي قوانين اجتماعي ديگر، وعظ قانون مبارزه با 

آمريكائيها تنها به خاطر . اجتماعي نبود بلكه در اثر تحميل كشورهاي بيگانه به عنوان مثال آمريكا صورت گرفت
عقايد غيرعادي و ستمگرانه خود با برچسب زدن به افراد و تنها به خاطر منافع شخصي خود با قوانين به اشكال 

  .ي كردند و مي كنندمختلف باز

دولت ها در عين حال كه به اين . متأسفانه هيچ معاهده اي قادر به كنترل ، مصرف و كشت خشخاش در دنيا نشد
معاهدات مي پيوندند از طرف ديگر تنها به خاطر مسائل اقتصادي از داد و ستد هاي غيرقانوني چشم پوشي مي 

ه در اثر عدم آگاهي و شرايط نامساعد اجتماعي به چنگال اين كنند و قربانيان تنها مردم بيگناهي هستند ك
جامعه از  "انگل هاي"به ديد  "جنايتكار"هيوالي در لباس دوست اسير مي شوند و در پايان روز با برچسب 

 !اجتماع طرد مي شوند

 دكتر نازي اكبري

 هروئين

 

كي از قويترين مواد مخدر كه توانست دهد ، ي آن گونه كه تاريخ و پنل مصرف مواد مخدر در جهان نشان مي
در . در تخريب و ويراني شهر وجودي انسان و گسترش پديده اعتياد در سطحي وسيع عمل كند هرويين است

اي رواج يافته بود و مردم براي درمان بساري از  اواخر قرن نوزدهم مصرف ترياك در اروپا به شكل گسترده
آوردند و  گي محيط زيست آن موقع اروپا بود به مصرف ترياك روي ميها مانند وبا كه ناشي از آلود بيماري

پزشكان آن زمان در اروپا به دنبال دارويي بودند تا بتواند در . كردند پس از مدتي به مصرف آن اعتياد پيدا مي
از  1896ظاهراً براي اولين بار داروسازي باير آلمان در سال . درمان و يا ترك اعتياد به ترياك مؤثر باشد 

 .تركيب انيدريد استيك و مرفين خالص دارويي را ساخت كه هرويين ناميده شد
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در اين فرايند از يك كيلوگرم مرفين . به معني قهرمان گرفته شده است  Hiroنام هرويين از واژه يوناني هيرو

هرويين براي اولين بار به . شود آمد كه به آن دي استيل مرفين نيزگفته مي گرم هرويين به دست مي 900حدود 
دانستند كه چه اشتباه  پزشكان آن زمان نمي. عنوان داروي ترك اعتياد به ترياك پا به عرصه وجود گذاشت 

تصور پزشكان بر اين . اند اند و چه ماده خطرناكي را به عنوان دارو به بازار عرضه كرده بزرگي را مرتكب شده
توان اعتياد به ترياك را درمان كرد و سپس مصرف  ي آن با ترياك ميبود كه كه با مصرف هرويين و جايگزين

آمدند و به  توان به راحتي قطع كرد اما مصرف كنندگان ترياك با مصرف هرويين از چاله در مي هرويين را مي
ين افتادند كه بيرون آمدن از آن به مراتب سخت تر بود و اين آغازي بود براي ظهور گسترده تر چاهي عميق مي

هاي ويرانگر آن هنوز  گيرد و شعله ترين نوع اعتياد كه در جاي جاي كره خاكي قرباني گرفته و مي و مخرب
  .كشد زبانه مي

اين وضعيت يعني تجويز هرويين توسط پزشكان براي ترك اعتياد تا اواخر قرن بيستم ادامه داشت تا جايي كه 
 .كيلوگرم هرويين به بيماران خود تجويز كردند 500ميالدي پزشكان شهر لندن بيش از  1960در دهه 

 
كنند بدون نقص و اشتباه است ،  گويند و هردارويي كه تجويز مي شايد تصور بر اين باشد كه هرچه پزشكان مي

دهد علم پزشكي خصوصاً در مسئله بيماري اعتياد دچار اشتباهات فاحشي شده  اما آن گونه كه تاريخ نشان مي
ضه داروهاي ترك اعتياد توسط پزشكان نه تنها كمكي به حل مسئله نكرده است بلكه باعث است و توليد و عر

تخريب بيشتر و حاد شدن مسئله درمان بيماري اعتياد شده است و داستان داروهاي ترك اعتياد هنوز هم به همين 
 .شكل اما در قالب داروهاي ديگر ادامه دارد

 
ض ناشي از مصرف هرويين و نه تنها ناكارآمدي آن بلكه تخريب در اواخر قرن بيستم با مشخص شدن عوار

وحشتناك آن ، تجويز آن براي درمان يا ترك اعتياد كنار گذاشته شد اما ديگر دير شده بود و هرويين به عنوان 
اكنون بعد از گذشت سالها هنوز هم در فرهنگ . يك ماده مخدر قوي و ويرانگر به همه جا رسوخ كرده بود
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شود كه ما براي ترك اعتياد به ترياك  ه اعتياد و مواد مخدر از زبان مصرف كنندگان هرويين شنيده ميعاميان
توانيد اعتيادتان را ترك  هرويين مصرف كرديم ، به ما گفتند اگر چند روزي هرويين مصرف كنيد راحت تر مي

  .كنيد

هايي  شود پودري سفيدرنگ است اما هرويين هرويين اصل يا البراتواري كه هنوز هم به صورت قاچاق توليد مي
اين ماده به صورت مصرف . اي روشن هستند كه به هرويين خياباني شهرت دارند كرم رنگ و بعضاً قهوه
  .شود كشيدني با زرورق ، استنشاقي و تزريق وريدي مصرف مي

هاي به عمل آمده مشخص  هايي كه در حال حاضر در بازار قاچاق كشور ما وجود دارند ، طي آزمايش هرويين
هاي روان گردان شامل  درصد تركيبات آن تركيبي عجيب و غريب از انواع قرص 90شده است كه بيش از 

درصد آن هرويين خالص است و بهتر است  10خواب آور، ضد افسردگي ، آرامبخش و غيره است و كمتر از 
شود و مصرف كننده آن پس از  شديد مي اين نوع هرويين باعث چرت. به آن قرصئين گفته شود تا هرويين

افتد در حاليكه تخريب هرويين خالص در اين  گيرد كه مشاعر آن تقريباً از كار مي مصرف در وضعيتي قرار مي
 .حد و اندازه نيست

 

 
مصرف كنندگان . نشئگي هرويين در مقايسه با ترياك از دوام ، ماندگاري و طول عمر كمتري برخوردار است 

رسند اما باگذشت يكي  تنها چند دقيقه و حتي در روش تزريق پس از چند ثانيه به اوج نشئگي ميهرويين 
شود و بايد دوباره مصرف كند به همين  آيد و مصرف كننده خمار مي دوساعت دوباره سطح نشئگي پايين مي

قت خود را صرف تهيه دليل مصرف كنندگان هرويين عمدتاً از ادامه روند زندگي عادي عاجز هستند و تمامي و
آورند در حاليكه  ها در مي كنندو زندگي آنها به سرعت از هم مي پاشد و سر از بيغوله و مصرف هرويين مي

مصرف كنندگان ترياك به دليل باال بودن مدت ماندگاري و دوام نشئگي آن قادر هستند در طول شبانه روز به 
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به هيچ وجه قابل مقايسه با مصرف كنندگان هرويين زندگي و امورات خود رسيدگي كنندو مشكالت آنها 
 .نيست

اي است كه خيلي سريع جذب آنها مي شود و  هاي مرفين بدن به گونه ظاهراً تأثير هرويين بر روي گيرنده
تر از  طور اثر تخريبي آن روي سيستم توليدكننده مواد شبه افيوني جسم و سيستم ضد درد ، بيشتر و سريع همين

اندازد و مصرف كننده آن  مخدر است و در مدت كوتاهي اين سيستم را در جسم انسان از كار ميساير مواد 
 .خيلي زود به مصرف آن اعتياد پيدا مي كند

، شيشه ، آيس يا كريستال گوي سبقت را در  شايان ذكر است در حال حاضر مواد مخدر جديد شامل كراك
تواند  آورند كه هرويين با آن قدرت وحشتناك نمي رف كننده مياند و باليي بر سر مص تخريب از هرويين ربوده

در  60روش درماني كنگره . اند بياورد و بسياري از مصرف كنندگان هرويين به مصرف كراك روي آورده
كنندگان هرويين تاكنون كامالً مؤفق بوده است و در حال حاضر مصرف كنندگان هرويين كه  مورد مصرف

 60در كنگره . كامالً درمان كنند تعدادشان بسيار است 60خود را به اين ماده مخدر در كنگره اند اعتياد  توانسته
ماه است زيرا در اين مدت سيستم توليدكننده مواد شبه افيوني و ضد درد كامالً  11طول درمان اعتياد به هرويين 

 .شود اندازي مي راه

 مورفين

 

نامگذاري كردند كه از  (morphine)مورفين –ه شناخته شد ك –اولين الكالوئيد ترياك . م 1804در سال 
كه سرنگهاي . م1850از سال . خداي روياي يونان باستان مشتق شده بود (Morpheuse) كلمه مورفئوس

مورفين از ترياك استخراج ميشود و يا .تزريق زير جلدي به بازار آمد ، استفاده از آن گسترش بيشتري پيدا كرد
خشخاش بدست مي آيد و به صورت پودري كريستالي به رنگ قهوه اي روشن و يا سفيد مي  مستقيما از ساقه

  .باشد

 
مورفين به اشكال قرص، كپسول، پودر يا محلول عرضه مي شود و از طريق خوراكي، كشيدن از راه مجاري 

را ›› رفين مو‹‹ شروع مصرف .تنفسي و تزريق زير پوستي و داخل سياهرگي مورد استفاده قرار مي گيرد
تمام احساسها را تغيير مي دهد، و به تجربه هاي ›› مورفين ‹‹ زيرا . تعبير مي كنند›› ماه عسل ‹‹ متخصصان به 

اين لذت در ابتدا در . اداركي، خلقي و حسي و اساساً ارتباطات شخص با دنياي خارج، ظاهر دلنشيني مي بخشد
  .مورد احساسات داخلي نامشخص، بسيار شديد است

 
كاركرد ذهني در سطوح باال مانند قدرت استدالل نه تنها دچار اشكال نمي گردد، بلكه عملكرد آن با شور و 
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البته پس از مدتي مصرف، عادت پديدار مي گردد و شخص به ناچار مقدار مصرفي خود . هيجان زياد توأم است
 .را افزايش مي دهد

 
 
 
 

ه كمبود احتمالي در اعتياد است، سبب مي شود كه شخص عالوه اضطراب كه خود جزئي از درد و رنج وابسته ب
بر افزايش مقدار مصرفي خود، فواصل مصرف را كاهش داده و به اين شكل از بروز عالئم كمبود و اضطراب 

  .احتمالي جلوگيري نمايد

 
ندگي خود را البته افرادي هستند كه مصرف روزانه خود را بدون افزايش قابل مالحظه ادامه مي دهند، و ز

اما افراد ديگر قادر به تداوم . براساس ريتم سرنگ ها قرار داده و به كار و زندگي معمولي خود مشغول مي باشند
  .كار و فعاليت نبوده و دائماً درپي باال بردن مقدار مصرفي و پر كردن سرنگ هاي بعدي هستند

 
. و قدرت او در كنترل تمايالت و ارضا آن استشخصيتي فرد  –اختالف مورد اشاره مربوط به سازمان رواني 

به طور خاص، موجب زوال سريع ›› مورفين ‹‹ به طور عام و به ›› ترياك ‹‹ اما در اكثر موارد، اعتياد به مشتقات 
. فيزيكي ، رواني و اجتماعي مي گردد، و افرادي كه قدرت ذهني خود را حفظ كرده اند، رنج فراوان مي كشند

ماه عسل خبري نيست، بلكه فقط لحظات پر اضطراب و سختي وجود دارد كه شخص به پركردن زيرا ديگر از 
  .سرنگ فرداي خود مي انديشد

 
سابقه دارد و از حيث طبقه بندي فارماكولوژي، . م 19مرفين به صورت امروزي براي از بين بردن درد از قرن 

  .تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب مي باشد

 كدئين
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شود و به عنوان  به عنوان يك مخدر آگونيست كه اغلب بصورت كريستال هاي سفيد رنگ مشاهده مي كدئين
و درساخت با غلظت . رود يك آرام كننده و ضد درد جزو مواد ناركوتيك و از مشتقات ترياك به شمار مي

كدئين فسفات . دباش اشكال مختلف كدئين درسراسر جهان موجود مي. شود درصد ساخته مي% 2درصد تا  10/1
محلول معلق در آب و قابل حل در الكل ديده  سفيد رنگ و بصورت كريستالهاي سوزني شكل كه بصورت

شوندكه پودرآن قابليت  مي كريستالهاي سوزني شكل بي رنگ يا سفيد يافت سولفات نيز بصورت كدئين. شود مي
يگر قرص، شربت و كپسول اشكال مختلف دارويي د.باشد آن درالكل مي  حالليت در آب و كمي

هاي غير خلطي و  شود جهت تسكين سرفه مي   كدئين درشكل شربت كه از راه خوراكي تجويز.باشد مي
مقادير زياد . شود همچنين تركيب آن با بعضي از داروها غير ناركوتيك مسكن جهت تسكين درد تجويز مي

 .كدئين و مصرف آن حتماً بايد با تجويز پزشك صورت بگيرد

 
 

  :موارد تجويز كدئين
 

جهت تسكين دردهاي خفيف و متوسط شامل دردهاي مفصلي ـ دردكمرـ درد استخوان، درد دندان و سردرد و 
  .رود هاي خشك واسهال بكار مي ميگرن وهمچنين تسكين سرفه

 
  :موارد احتياط

 
هاي  ها ي مغزي و فيزيكي انسان تمام اپيوئيدها و مخدرهاي آگونيست سبب ايجاد وقفه و يا اختالل درتوانايي

كدئين بايستي در افراد با بيماريهاي مزمن قلبي و نارسايي تنفسي و آسم برونكيال و افزايش . گردند مبتال مي
غزي نخاعي جمجمه اي شده اند استعمال در افرادي كه دچار صدمات م. فشار جمجمه با احتياط مصرف شود
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اپيوئيدها همچنين بدليل اثر گذاري روي ماهيچة مثانه باعث .تواند منجر به نارسائي تنفسي گردد اپيوئيدها مي
  .شوند احتباس اداري و يا سختي دفع ادرار مي

 
  : مصرف در دوران بارداري

 
گاه تنفسي جنين را افزايش داده ويا منجر به زايمان درزنان باردار استفاده كدئين احتمال تشكيل نقائص دست

اگر شما . ها عاليم سندرم ترك نيز مشهود بوده است همچنين دربعضي از جنين. گردد زودرس يا سقط جنين مي
  .باردار هستيد و يا مادراني كه وظيفه شيردادن دارند نبايد از كدئين استفاه نمايند

 
  :طرق مصرف

 
مصرف  (PR) ومقعدي (IM) داخل ماهيچه اي (SC) زيرجلدي (PO) راه خوراكيتواند از  كدئين مي

. باشد اثر مصرف مقعدي يا ركتال بطور قابل مالحظه اي موثرتر از اثر مصرف به روش خوراكي آن مي. گردد
مصرف كدئين بصورت وريدي ممكن است منجر به ورم ريه، تورم پوست و آزاد كردن مقادير خطرناك 

شود حتماً بايد يك  زمانيكه كدئين بصورت خوراكي مصرف مي. اثرات گوناگون قلبي عروقي شود هيستامين و
  .ليوان پرآب و يامقداري غذا با آن خورده شود تا كمترين اثر را روي سيستم گوارش داشته باشد

 
 

  :دوز اثر
 

براي دردهاي خفيف ومتوسط . نمايند ميلي گرم استفاده مي 150بعضي از افراد جهت سرخوشي از مقادير باالي 
ميلي گرم از راه خوراكي هر شش ساعت يا هر چهار ساعت  60تا  15در بالغين . باشد دوز ائر به ترتيب زير مي

دو بار در روز استفاده  mg/kg 5/0 هاي غير خلطي و خشك در اطفال يك سال به باال يكبار براي سرفه
  .باشد وازده ميلي گرم درهركيلوگرم ميپايين ترين دوز كشنده گزارش شده د. شود مي

 
  :متابوليسم

 
شود و به سرعت به سرتاسر بافتهاي بدن از طريق سيستم عروقي  كدئين به سادگي در دستگاه گوارش جذب مي

هاي  هاي مخدر و آنتاگونيست آگونيست. شود يابد و پس از بافتها بوسيله كبد و طحال و كليه دفع مي انتشار مي
ها بطور گسترده اما نه  اين گيرنده. گذارند هاي مغزي و ديگربافتها اثري مي مشخص برگيرندهمخدر بطور 

و  (M)هاي مخدر شامل گيرنده مو انواع گيرنده. شوند پراكنده درسراسر سيستم مركزي اعصاب شاهده مي
اس وجود آنها در ها براس تمركز و انتشار آنها و انواع مختلف گيرنده. باشند مي deltaو دلتا Kappaكاپا
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بطور گسترده درسرتاسر سيستم مركزي اعصاب خصوصاً  (M)گيرنده مو. باشد سيستم اعصاب مركزي مي
گيرنده .شود شود و همچنين دربخشهاي ديگري مثل تاالموس و مغز مياني نيز مشاهده مي سيستم لمبيك يافت مي

  .شود كاپا در طناب نخاعي و كورتكس مغزي يافت مي

 
هاي فوقاني سيستم مركزي  ا فقدان احساس درد در اثر تغييرات سيستم درد در طناب نخاعي و ردهبي دردي ي

بطور كلينيكال تحريك گيرنده مو سبب ايجاد حالت فقدان درد، سرخوشي، دپرسيون . شود اعصاب ناشي مي
براثرات فوق تحريك گيرنده كاپا نيز عالوه . گردد تنفسي ، تنگي مردمك چشم و كاهش حركات گوارش مي

  .گردد سبب كسالت و خستگي نيز مي

 
  : اثرات كدئين

 
  .باشد ليست زيرشامل تمام اثرات كدئين و همچنين اثرات جانبي آن مي

 
ساپرس كردن يا جلوگيري و توقف احساس پاسخ به درد، سرخوشي، خواب آلودگي، سستي كاهش اعمال  -1

دربعضي ديگر، ترس، بي احساسي و احساس خستگي كردن، فيزيكي دربعضي افراد و افزايش اعمال فيزيكي 
  .عدم ديد در شب توهم و متوقف كردن سرفه اختالل مغزي، تنگي مردمك چشم،

 
  پايين آوردن وكاهش سرعت تنفس -2

 
تهوع و استفراغ، يبوست، كاهش اشتها ، كاهش حركات معده، خشكي دهان، واكنشهاي آلرژيك،  -3

  .بها و زبان وصورت، تعريق، كاهش ميل جنسي، خارش پوستتورم ل مشكالت تنفسي،  

 
DF118 نيز نوعي كدئين است.  

 حشيش

 

هاي بسيار قديم تا به امروز به منظور خروج از حالت تعادل طبيعي مورد استفاده  يكي از مواد مخدري كه از زمان
  .ايد دست مي و يا كانابيس به اي به نام شاهدانه اين ماده، از درختچه. باشد بشر بوده و هست، حشيش مي

هاي مختلفي دارند؛ مثل بنگ ، حشيش، گرس  آيد، نام دست مي هاي مختلف اين گياه به كه از قسمت موادي
 .موجود در آنها از قدرت كمتر و يا بيشتري برخوردار هستند THc جوانا كه بسته به مقدار علف يا ماري ،

THC يا تترا هيدرو كانابينول Tetra Hidro Canabinol ماده اصلي اين خانواده است كه مقدار آن در ،
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هاي  اي است كه از سطح برگ در صمغ يا شيره THC بيشترين مقدار. هاي مختلف گياه متفاوت است قسمت
 .آيد ترين فراورده آن است، بدست مي آوري آنها، حشيش كه قوي كه از جمع.شود اين گياه تراوش مي

 

 
هاي اين گياه بدست  آيد، بنگ است كه از جوشاندة تركيب ساقه و برگ ن گياه بدست ميماده ديگري كه از اي

كردن   جوانا است كه از خشك مادة ديگر، علف يا گرس يا ماري. گويند آيد كه به آن روغن حشيش نيز مي مي
در  THC.باشد مي THC تمامي اين مواد، حاوي مادة. آيد هاي گياه شاهدانه بدست مي و پودر كردن برگ

است اما با مشخص شدن عوارض و خواص اين ماده  هاي دور به عنوان داروي ضد درد مورد استفاده بوده گذشته
تصور عامه مردم اين است . كه بر روي افراد مختلف متفاوت بود به تدريج استفاده دارويي آن كنار گذاشته شد

تياد هم ندارند و اگر دارد اعتياد يا وابستگي آن خانواده آن چون مورفين ندارند پس اع كه حشيش يا مواد هم
مستقيماً روي سيستم ضد درد يا  THC روحي و رواني است در حاليكه اعتياد به اين مواد كامالً جسمي است و

ترين مواد مخدر  اين سيستم، قوي. شود گذارد و باعث تخريب آن مي توليد كنندة مواد شبه افيوني جسم اثر مي
برابر مورفين خالص قدرت تخدير و  200كند و بعضي از آنها نظير دينورفين،  فيوني را توليد ميطبيعي و شبه ا

طبق ديگاه . شود تخريب اين سيستم و بروز اختالالت جسمي ، باعث بروز عوارض رواني هم مي. دارند تسكين
ها اثر  ، روي اين سيستمكند اي كه مصرف آن انسان را از حال تعادل طبيعي خارج مي هر نوع ماده 60كنگره 

 .سوء و مخرب دارد

 
اي خاص، گريه و خنده غير  ماندن به نقطه شدن و خيره توان به توهم، خيره ترين اثرات مصرف حشيش مي از مهم

مهمترين عارضه . ، اختالل در درك زمان، مكان و فواصل اشاره كرد)خوري نشئه(طبيعي، پرخوري شديد
ل در حافظه ، فراموشي و توهمات عجيب و غريب و در نهايت ديوانگي طوالني مدت مصرف حشيش ، اختال
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كردند از  اند ، ادعا مي مراجعه نموده 60بعضي از مصرف كنندگان حشيش كه براي درمان به كنگره . است 
به راستي چگونه با مصرف موادمخدر نظير حشيش كه . بندگان برگزيده خداوند هستند و حتي ادعاي مهدويت

 !!توان بنده برگزيده خداوند شد؟ مالً شيطاني است ، ميعملي كا

شوند و اعتياد سنگيني نيز به دنبال  مواد مخدر محسوب مي 60خانواده آن ، از ديدگاه كنگره  حشيش و مواد هم
كندو از تعادل خارج  دارند كه جسمي است زيرا سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني جسم را از تعادل خارج مي

در حال حاضر مصرف كنندگان حشيش كه به آن اعتياد . جسم ، عدم تعادل رواني را نيز به دنبال دارد شدن 
 .توانند اعتيار خود را به اين ماده مخدر كامالً درمان كنند كنند مي مراجعه مي 60دارند و براي درمان به كنگره 

 الكل

 

 100به اين معني كه در . ه الكل خالص استدرج 97تا  96الكل خالص، مايعي شفاف است و معموال داراي 
الكل اتانول از دير زماني شناخته شده . حجم آب و ديگر ناخالصي ها وجود دارد 3حجم الكل و  97حجم آن، 

در بسياري از انواع تخميرها هميشه مقداري از اين الكل به وجود . و در طبيعت تقريبا در همه جا يافت مي شود
براي تهيه الكل از شيوه هاي تخمير . ز آن نيز در آبهاي طبيعي و معدني يافت مي شودمي آيد و مقدار كمي ا

  .مواد نشاسته اي و قندي ، يا از شيوه هاي سنتز و مصنوعي استفاده مي كنند

 
از نظر طبقه بندي فارماكولوژي، تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب است كه جزو آرام بخشها و سستي زاها 

در پزشكي مصارف زيادي دارد ولي به علت سو استفاده در مصرف آن، مشكالتي را در . شود طبقه بندي مي
  .جامعه بشري ايجاد مي كند

 
 

  الكل
 

در . از جمله اثرات الكل افزايش خواب و گشاد شدن عروق است و به عنوان منبع انرژي زا استفاده مي شود
هم چنين به . اسپاسم هاي شديد عضالني موثر است دردهاي بسيار شديد مانند دردهاي سرطاني يا تخفيف

صورت بخار در ماسكهاي اكسيژن براي افرادي كه دچار برخي ناراحتي هاي آسم، ريوي و اختالالت تنفسي 
همراه با مرفين در اعمال جراحي قلب باز و نيز در ضد عفوني و پانسمان جراحات . هستند، استفاده مي شود

  .دمختلف پوست به كار مي رو

 Juice و) سوس، ترشي) Sauce، (مشروب خواري ، ميگساري) Booze از نامهاي خياباني الكل مي توان

  .را ذكر كرد) عصاره، شربت)
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اثر اصلي و عمده كوتاه مدت الكل بر سيستم اعصاب مركزي است و به عنوان خواب آور يا بي حس كننده 

به طور كلي . د و اعمال و وظايف دستگاه مغز و اعصاب داردعالوه بر آن، اثراتي در هوشياري فر. عمل مي كند
اثر الكل بستگي به ميزان نوشيدن، اندازه، وزن بدن وضعيت سالمت جسمي و روحي فرد مصرف كننده، 
  .تجربيات فرد از جمله درجه تحمل و وابستگي، خلق و خوي و درجه خلوص نوشيدني محتوي الكل دارد

 
ابتدا موجب نوعي آرامش و رها شدن از قيودات و سرخوشي زياد مي گردد، ولي  مصرف نوشابه هاي الكلي در

، اختالل در قضاوت، آسيب )آتاكسي(پس از مدتي اثرات واقعي آن از جمله ناهماهنگي در حركات عضالت 
اعمال حركتي و مهارتي، كندي واكنش و فعاليت دماغي و فكري تشديد حالت تهاجمي و پرخاشگري، تلوتلو 

دن، درهم و بر هم حرف زدن، سوزش قلب، پرحرفي، دوتا ديدن اشيا و افراد، گيج، گر گرفتگي ، كرختي خور
  .و بي حسي اعضاي بدن و افزايش ادرار مي باشد

 
مصرف الكل حتي مصرف كم آن به خصوص اگر همراه با ديگر مواد اعتياد آور باشد به مهارت رانندگي 

ساعت كه از مصرف زياد آن بگذرد، سردرد، تهوع، لرزش و استفراغ  12ا ت 8پس از . صدمه و آسيب مي رساند
مصرف خيلي زياد آن ممكن است موجب فلج شدن فعاليتهاي مغزي و دستگاه تنفسي و در . ايجاد مي شود

به طور كلي اين اثرات چنانچه همراه با مصرف آرام بخشها و ديگر داروهاي تضعيف . نتيجه مرگ مي گردد
مصرف زياد آن همراه با داروهاي ضد افسردگي از جمله بار بيتوريك ها اغلب . ، تشديد مي گرددكننده باشد

بار نوشابه هاي الكلي در روز ممكن  4مصرف منظم و مستمر حداقل . ممكن است، موجب مرگ فرد گردد
اوم نوشابه مصرف مد. است در بلند مدت و به تدريج موجب آسيب كبد، مغز، قلب، و ديگر اعضاي بدن گردد

هاي الكلي موجب سايروز كبدي، پانكريت و اختالالت كيسه صفرا، ناراحتي هاي گوارشي، زخم معده و اثني 
نقشهاي دستگاه عصبي از جمله نارسايي . عشر، گاستريت و برخي از سرطانها در دستگاه جهاز هاضمه مي گردد
و سرانجام از دست دادن حافظه و  هاي اعمال هوشي، حركتي و بي ثباتي هيجاني، كاهش ادراك حسي

شايع ترين اختالل سيستم عصبي در الكليسم . فراموشي، تيرگي بينايي در بيشتر افراد معتاد به الكل ديده مي شود
آسيب به مغز و ضايعات نسوج مغز، ناراحتي هاي قلبي از جمله . مزمن، آسيب قرنيه و اعصاب چشم است

اين ماده . الكل، رگهاي كرونري قلب را كاهش مي دهد. مصرف استآريتمي و تاكيكاردي از عوارض سوء 
مصرف مزمن و زياد . در مردان موجب ضعف قواي جنسي مي گردد و قدرت باروري آنان را كاهش مي دهد

مشروبات الكلي موجب اضطراب، عصبانيت و تند خويي، تحريك پذيري دليريوم، ترمنس و دپرسيون سيستم 
از هم پاشيدگي زندگي خانوادگي، شغل و اجتماعي به طور كلي اعمال ضد اجتماعي . اعصاب مركزي مي گرد

  .و زوال ابعاد شخصيتي در نتيجه ادامه مصرف مشروبات الكلي پديدار مي گردد
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الكل اتانول يكي از داروهاي اعتياد آور محسوب مي شود كه به عنوان ماده آرام بخش براي خواص نشاط آور 

افزايش مقدار مصرفي آن به منظور ايجاد اثر مطلوب، ممكن است موجب ايجاد تحمل و . آن مصرف مي شود
مصرف كنندگان مزمن يا افراد معتاد به آن ممكن است به مقدار ثابت مشروب بنوشند . وابستگي فيزيكي گردد

به الكل به  بدون اينكه مست شوند، در اين صورت احتمال دارد كه يك نوع وابستگي جسمي و رواني در آنان
وجود آيد كه قطع مصرف آن، نشانه هاي ترك را به صورت تحريك پذيري زياد، تشنج، دليريوم ترمنس، 

  .حاالت بي قراري يا عصبانيت، بي خوابي، بد اشتهايي، عرق كردن و استفراغ ظاهر مي سازد

 
  .الكل به عنوان داروي اعتياد آور، قدرت ايجاد وابستگي جسمي و رواني را دارد

 
 

  :الكل و بارداري
 

استفاده از مشروبات الكلي در دوران بارداري موجب ايجاد ناراحتي هاي جدي و غير طبيعي شدن نوزاد مي 
زنان بارداري كه در دوران بارداري به حد زياد مشروب مي نوشند، ممكن است كودكان غير طبيعي با . گردد

كه در اثرات الكل بر روي جنين مادران الكلي  –آزمايشگاه در يك . نقيصه هاي ذهني يا جسمي به دنيا آورند
نوشيدن زياد و سپس قطع مصرف الكل در دوران بارداري، اثراتي را : مشخص گرديد كه -آزمايش انجام شد
درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد  32نوزادي كه غير طبيعي بودند،  322در . بر جنين مي گذارد

درصد آنان متعلق به مادراني كه  9درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد متعادل و  14و افراط بودند 
نوزادي كه پس از تولد دچار سندرم قطع الكل  162نفر از  20. ترك كرده و در حال محروميت به سر مي برند

يتر يا بيشتر مشروبات الكلي مي ميلي ل 300بودند، متعلق به مادراني بودند كه در دوران بارداري شان روزانه 
  .نوشيده اند

 متادون

 

  ترجمه و تدوين
  60دكتر نازي اكبري عضو هيئت علمي كنگره 

 
  متادون چيست ؟

زماني كه عرضة ترياك در اروپا به دليل . بار در زمان جنگ جهاني دوم در كشور آلمان ساخته شد متادون اولين
آغاز جنگ جهاني دوم متوقف شد مصرف كنندگان ترياك دراروپا و خصوصاً در آلمان كه تعدادشان كم نبود 
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ليرتبه نظامي نيز از جمله در ميان مصرف كنندگان آلماني ، مقامات عا. با مشكل جدي مواجه شدند
هاي داروسازي آلمان به سفارش  شيمي دانان و شركت. خوردند به چشم مي) جانشين هيتلر(گورينگ  هرمان

دانان موفق به توليد  شيمي. مخدر مصنوعي جديديي توليد كردندكه به خشخاش متكي نبود مسئولين كشور ماده
  .ري آن نيز در بدن بيشتر از ساير مواد مخدر بوددارويي شدند كه نه تنها مؤثر بود بلكه ماندگا

 
 

بار در  ساعت است در نتيجه مصرف كنندگان نياز دارند كه چندين 2مدت زمان تأثير هروئين در بدن حدود 
ساعت ، با درنظر گرفتن ميزان مصرف و  74تا  24روز از اين ماده استفاده كنند درحاليكه اين دارو ميانگين بين 

با گذشت زمان متادون . نام اين دارو يا ماده مخدر مصنوعي متادون بود. بدن افراد ، تداوم دارد  سوخت و ساز
 . داروي منتخب پزشكاني شد كه سعي در درمان بيماري اعتياد و وابستگي به موادمخدر داشتند و دارند

 
 
 

  شود ؟ متادون به چه شكل استفاده مي
گيرد و نوع قرص  صورت قرص ، شربت و آمپول مورد استفاده قرار ميمخدر مصنوعي است كه به  متادون ماده

تواند معموالً خماري و اشتياق  اين ماده مي. شود و شربت آن با دوزهاي مشخص به طور خوراكي مصرف مي
ه بيماران معموالً از نظر فيزيكي به همان اندازه به متادون وابست. ساعت كنترل كند 24معتادان به هروئين را تا 

  . مخدر ديگري وابسته بودند هستند كه به هروئين و يا هر ماده

 
 

معتادان پس از هر بار استفاده از هروئين و گذشت ساعات اوج نشئگي ، مدت زمان كوتاهي حاالت طبيعي 
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د تواند عوارضي شبيه به آنفلوآنزا با در اين خماري و حس نياز مي. شوند  داشته و پس از آن با خماري روبرو مي
  . داشته باشد.......... ، اضطراب و افسردگي

 
 

برخي از متخصصين بر اين . شود ساعت با استفاده از هروئين تكرار مي 8تا  4اين دوره يا سيكل تكراري ، هر 
از نظر علمي احتمال چنين امري وجود دارد . باورند كه اين دوره يا سيكل با استفاده از متادون قابل كنترل است

تري از هروئين و يا هر  ني شود و مدت طوال متادون با سرعت كمتري به سيستم بدن وارد و رها ميچرا كه 
و مرفين باعث ايجاد و   موادمخدر با گيرايي كوتاه مدت مانند هروئين. ماند موادمخدر ديگري در بدن باقي مي

و روند عملكرد طبيعي بدن  تداوم نوعي فرايند غيرطبيعي در مغز شده كه باعث اختالل در احساس سالمتي
  . شوند مي

 
 

استفاده از متادون در شرايط قطع مصرف مواد مخدر باعث قطع بسياري از اين روندهاي تخريبي شده و بسياري 
  . آورد از عملكردهاي بيولوژي سيستم عصبي را به حالت طبيعي در مي

ن جايگزيني براي ديگر موادمخدر استفاده شده و اما آنچه كه بايد درنظر گرفته شود اين است كه متادون به عنوا
  !! به خودي خود نوعي اعتياد است نه درمان

 
  تأثيرات متادون

آلودگي ، منگي ، ضعف ، ناخوشي ، خشكي دهان ،  توان از خواب ترين عوارض استفاده از متادون مي از معمول
  . و يا نوسان تنفسي نام برداختالل دريچه پروستات و تأخير در روند ادرار طبيعي ، يبوست 

حساسيت پوستي ، كهير ، خارش ، سردرد ، سرگيجه ، فقدان تمركز ، احساس مستي ، گيجي ، افسردگي ، 
ضعف بينايي ، رنگ پريدگي ، عرق كردن ، طپش قلب ، حالت تهوع و استفراغ از عوارض احتمالي استفاده از 

  .باشند متادون مي

 
 

، اُفت ) نوعي مسموميت خوني(توان از حساسيت آنافيالكسي  استفاده از متادون ميترين عوارض  از غيرمعمول
شود ، سردرگمي ، توهم ، عدم تعادل در راه رفتن ، رعشه ،  رفتگي مي فشار خون كه باعث ضعف و از حال

نيز همراه ها را  استفاده از متادون خطر انسداد و از كار افتادگي كليه. پرش عضالت و ضعف عضالني نام برد
  . دارد

 
 

  :يا استفاده بيش از حد متادون شامل موارد ذيل مي باشد (overdose) عالئم استفاده مفرط
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شود ، سرماي بدن ، افت فشار خون و كندي  آلودگي ، گيجي ، رعشه ، تشنج ، منگي كه منجر به كما مي خواب
  . باشد نسبي ضربان قلب مي

 
  سم زدايي با متادون چيست ؟

در طول اين دوره درمان هر زماني كه . گيرد زدايي با متادون معموالً تحت نظر متخصصين صورت مي سم
اين عالئم عبارتند از عطسه ، خميازه ، . شود شخص معتاد عالئم خماري را تجربه كند به وي متادون داده مي

پيچه ، حالت تهوع ، بدن درد  ها ، دل ها ، آبريزش بيني ، عرق شديد ، تب ، گشادي مردمك چشم آبريزش چشم
  . ، رعشه و تندخويي

جو، ميزان متادون به تدريج  پس از چندين هفته تنظيم ميزان و مقدار استفاده و با وضعيت ثابت حال درمان
هدف استفاده از . هاي جسمي شخص دارد العمل ميزان كاهش متادون بستگي مستقيم به عكس. يابد كاهش مي

  . جوست خماري در حد قابل تحمل ، براي درمان متادون نگهداري عوارض

 
  آيا متادون اعتيادآور است ؟

در طي تحقيقاتي كه در جهت كشف ميزان اعتياد به متادون در كشور انگلستان . پاسخ به اين سؤال مثبت است
كه چشمانشان  ها به درمان جوياني به عنوان مثال در يكي از اين آزمايش. انجام شد اين موضوع به اثبات رسيد
اين . مخدر نبودند هيچيك از آن ها قادر به تشخيص بين تأثير اين دو ماده. بسته بود متادون و هروئين داده شد

كنند ترك خود  كنندگان متادون براي رهايي از هروئين تجربه مي تحقيق نشان داد كه مشكل اضافي كه مصرف
ها  تواند ماه روز ميسر باشد ولي ترك متادون مي 10فته تا ترك اوليه هروئين شايد در مدت يك ه! متادون است 

  . ها طول بكشد يا سال

اي براي ترك موادمخدر بايد استفاده شود مرتباً در بازار سياه و به طور  عجيب آنكه متادون كه به عنوان ماده
 ار حد يا غيرقانوني خريد و فروش شده و باعث ايجاد شمار گوناگوني از مرگ در اثراستفاده بيش

(overdose) شده است .  

 
 

در آمريكا بسياري  NHSDA در تحقيقات. اعتياد به متادون بسيار خطرناك بوده و ترك آن هم بسيار مشكل
ترك ” عذاب“ترك هروئين به مراتب كمتر از ” وحشت“از افراد رها شده از مصرف هروئين معتقد بودند كه 

  . متادون است

شوند و تنها وحشت عذاب ترك متادون باعث  به هروئين به اعتياد به متادون منتقل مي بسياري افراد از اعتياد
  .ها ادامه يابد شود كه طول درمان سال مي
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  آيا متادون راه چاره است ؟
 

  تحقيقات در گالسگو بريتانيا

از متادون در شهر نيوكومب مطالعه و تحليل خاصي را در مورد ميزان مرگ و مير در اثر استفاده  دكتر راسل
بر مبناي اين تحقيق وي به اين نتيجه رسيد كه طرح استفاده از متادون براي . ليورپول انگلستان به انجام رساند 

  . كاهش صدمات به معتادين ممكن است باعث افزايش تعداد قربانيان شود تا پيشگيري و درمان اعتياد

 
ميزان مصرفي . تأثير متادون بر افراد مختلف متفاوت است. تخطري نيس شود كه متادون ماده بي وي يادآور مي

اين به اين معناست كه شخص با استقامت . تواند براي شخص ديگر مسموميت ايجاد كند متادون يك شخص مي
تواند براي  تواند از متادون استفاده و به زندگي عادي خود ادامه دهد و همان مقدار متادون مي بدني باال مي
  . آور باشد تر مرگ ي با استقامت پائينشخص ديگر

اي با  با اينكه عده. نظر در ميان متخصصين در اين زمينه شد اين تحقيق باعث بروز بحث ، گفتگو ، انتقاد و تبادل
اي نيز اعتبار تحقيقات وي را زير سؤال بردند چرا كه  هاي دكتر نيوكومب موافق بودند ، عده نظرات و يافته
تعداد مرگ و مير ذكر شده در تحقيقات كالسگو تعداد كثيري از تركيب داروهاي مختلف  معتقد بودند از

  . توان به صحت اين تحقيق تكيه كرد كردند و نمي استفاده مي

 
  : هاي دكتر نيوكومب اي از تحقيق و يافته چكيده

با شيوع بيماري  80ز دهه زدايي در انگلستان معمول بوده ولي ا سم) سال پيش 35(در انگلستان  1970در دهه 
هاي انتقال اين بيماري شناخته شده و درمان از طريق متادون به طور  ايدز استفاده از سوزن مشترك يكي از راه

  . قانوني آغاز شد

 
  هدف درمان از طريق متادون

ه و تحت نظر گيري شد ـ بهبود بخشيدن به وضع سالمتي معتادين با استفاده از مواد كم خطر و خالص و اندازه
  . متخصصين

به اين شكل كه آنان براي . آوردن ميزان دزدي و جنايت با در اختيار گذاردن متادون به صورت مجاني  ـ پائين
  . پرداخت هزينه مواد به دزدي و جنايت دست نزنند

مثالً (مسكن  ـ بهبود بخشيدن به وضعيت اجتماعي معتادين ، روابط خانوادگي ، مالي ، كاري ، خانه و قوانين
كنند در ليست اولويت واگزاري  افرادي كه در يكي از مراكز مخصوص با استفاده از متادون اقدام به ترك مي

وقتي آدرس و مسكن . كنند خوابي نجات پيدا مي به اين شكل از وضعيت كارتن. گيرند هاي دولتي قرار مي خانه
كنند و با داشتن آدرس مشخص  ريابي به آنان كمك ميتوانند پول بيكاري بگيرند ـ جهت كا داشته باشند مي

  .تواند آنان را زير نظر داشته باشد پليس به راحتي مي
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 ـ در واقع استفاده از متادون و حتي مرگ و مير ناشي از آن حداقل بهايي است براي مهار كردن شيوع بيماري

HIV يا ايدز .  

اين تعداد به  1992تا سال . موادمخدر كنترلي اعالم شدمورد مرگ در اثر مسموميت با 971،  1988در سال 
  . رسيد و سه مورد مواد مشخص تجويزي يعني متادون ، مرفين و هروئين شناخته شد 1001

  92تا  82سال يعني سال  10در طول 

  مورد رسيد 131مورد در سال به  16ـ مرگ در اثر متادون از 

  مورد رسيد 95به مورد در سال  27ـ مرگ در اثر مرفين از 

  مورد رسيد 51مورد در سال به  11ـ مرگ در اثر هروئين از 

دهند ،  منتقدين معتقدند با اينكه در گالسگو تعدادي از افراد در اثر اُوردوز با متادون جان خود را از دست مي
خياباني جان خود را از در اثر نبود متادون اين احتمال وجود دارد كه تعداد بيشتري در اثر تركيب مواد متعدد 

  . دست دهند

  : رسد كه دكتر نيوكومب در برآورد تحقيقي خود به اين نتيجه مي

ـ اگر به طور كلي ميزان مرگ و مير در اثر استفاده از هروئين را با متادون مقايسه كنيم ـ ميزان تلفات در اثر 
چهار برابر بيشتر از استفاده از  1992و در سال  سه برابر 1991شش برابر ، در سال  1990استفاده متادون در سال 

همچنين اگر ميزان مرگ و مير اتفاقي در رابطه با هروئين را با متادون مقايسه كنيم ميزان تلفات در . هروئين بود
  . چهار برابر بوده است 1992سه برابر و در سال  1991چهار برابر ، سال  1990اثر استفاده از متادون در سال 

م به توضيح است با وجود اينكه ارقام ذكر شده در باال نياز به تفسير و توضيحات و حتي بررسي بيشتري دارد الز
كنندگان متادون به  ، اما به طور شفاف نشانگر اين واقعيت است كه ميزان تلفات و مرگ و مير در بين مصرف

  . كنندگان هروئين است مراتب بيشتر از مصرف

شود كه يكي از سؤاالت مطرح در اين تحقيق اين  گيري پاياني اين تحقيق متذكر مي يجهدكتر نيوكومب در نت
  دارند ؟ اندركاران امر ، توجه الزم را به عواقب استفاده از متادون معطوف نمي است كه چرا دست

بايست بيش از آنكه به مهار كردن موادمخدر به طور كل تمركز كند در  وي معتقد است كه دولت مي
هاي خود ، به چگونگي كمك به معتادان و شناسايي چگونگي كاهش آسيب و ايجاد خطر براي  ياستس

ها پرداختن و تحت نظر گرفتن  هاي كليدي در جهت تشخيص اين آسيب يكي از نمايش. سالمتي آنان بپردازد
  . د استروند استفاده از مواد جايگزين و عوارض آن و تعداد مرگ و مير در اثر استفاده از موا

 
بايست از رژيم و درمان با  هاي ناشي از مصرف متادون ، شايد مي از ديد دكتر نيوكومب براي مقابله با مرگ

اين نظريه مورد . به طور مثال مورفين يا ديامورفين. استفاده از موادمخدر ديگري به جاي متادون استفاده كرد
هاي مطبوعاتي خود  وي در يكي از بيانيه. دن قرار گرفتهاي باليني در كينگر كالج لن بررسي مديركل مراقبت

  : گفت
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بايست به آنان مواد ديگري مانند  كنند و شايد مي معتادين ميزان صحيح متادون تجويز شده را استفاده نمي »
بايست به دنبال راهي براي توقف روند استفاده و مصرف بيش از حد متادون  ما مي. هروئين تزريقي تجويز شود

  « .همزمان درمان ايمن معتادين باشيم و

 
كند كه استفاده از متادون به يادآورندة اين مثَل در بين پزشكان است كه  در پايان دكتر نيوكومب يادآوري مي

  اگر افرادي كه از هروئين به متادون روي! عمل جراحي با موفقيت انجام شد ولي مريض درگذشت : گويند  مي
توان تصميم گرفت كه چه تعداد  گيرند ، با چه معياري مي ر و ريسك بيشتري قرار ميآورند در معرض خط مي

  مرگ و مير قابل قبول است ؟

 
گويد شايد بايستي  هاي باليني در كينگركالج لندن كه مي نظر به اينكه ديدگاه دكتر نيوكمب و مديركل مراقبت
ديگري مثل هرويين تجويز كرد و اين برنامه به صورت  به جاي متادون براي درمان اعتياد به معتادان مواد مخدر

پروژه تحقيقاتي در حال اجرا مي باشد ، خوب است نظرمهندس خودمان آقاي دژاكام كه در سخنراني خودش 
  .سال پيش ارائه كرد را بنويسم 8در كنگره سراسري اعتياد در دانشگاه سيستان و بلوچستان در 

 
  : گويد خود كه تحت عنوان صورت مسئله اعتياد مطرح گرديد چنين مي مهندس دژاكام در پايان مقاله

تر  تر ، كم خطرتر ، ارزان تر، قوي هاي قانوني و حقوقي ، من به تجربه دانستم هيچ دارويي مناسب خارج از بحث
  .و مفيدتر از خود ترياك براي ترك اعتياد يك معتاد وجود ندارد

 
شتم با نظر آقاي دكتر نيو كمب كامالً موافق هستند ولي مي گويند ، هرويين به همچنين با صحبتي كه با ايشان دا

نوع آلكالوييد قوي و نيرومندش جايگزين  25دليل طول عمر و ماندگاري كوتاهش مناسب نيست اما ترياك با 
  .باشد بسيار مناسبي مي

 
اي در  به صورت كاهش تدريجي و پله به هرحال استفاده از ترياك براي درمان اعتياد كه شامل پروتكل درمان

در ايران مورد آزمايش  60توسط كنگره  1997بار در تاريخ  باشد به صورت جامع براي اولين ماه مي 11طول 
باشد و بر همين مبنا  قرار گرفت كه نتايج بسيار مطلوبي را تاكنون به ارمغان آورده است كه غيرقابل تصور مي

باشد و من خودم در سفري كه در چندين مرحله به ايران  اد كامالً قابل درمان ميمعتقد است كه اعتي 60كنگره 
كه با اين روش درمان شده بودند  60داشتم از نزديك با اين موضوع برخورد نمودم و با افراد متعددي از كنگره 

  . باشم مي 60اكنون نيز در حال تحقيق در كنگره  ام و هم مصاحبه داشته

 
درجه زير صفر به  60است مشروح پروتكل درمان اعتياد با موادمخدر در كتاب عبور از منطقه  الزم به توضيح
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اند  كننده موادمخدر بوده سال مصرف توسط مهندس حسين دژاكام كه خودشان هفده 1997زبان فارسي در سال 
  . مرحله تجديد چاپ شده است 6، نوشته شده است و تاكنون 

 انقرص ها و داروهاي روانگرد

 

اعتياد به قرص و داروهاي روان گردان و شيميايي از زماني شروع شد كه از اين داروها به عنوان داروي ترك يا 
در گذشته مواد مخدري كه توسط . درمان اعتياد به مواد مخدر سنتي نظير ترياك و همچنين هرويين استفاده شد

ها و داروهاي شيميايي  اما با ورود قرص. ويين بودمعتادان مصرف مي شد ، ترياك ، شيره ترياك و در نهايت هر
و روان گردان به عنوان داروي ترك اعتياد ، اعتياد جديدي تحت عنوان اعتياد به قرص و داروهاي شيميايي و 
روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت كه يكي از مخرب ترين انواع اعتياد به شمار مي رود و اعتياد به آن به 

  .ر و مخرب تر از اعتياد به هرويين و ترياك استمراتب وخيم ت

مصرف كنندگان اين داروها به منظور ترك يا درمان اعتياد ، مصرف اين داروها را خودسرانه و يا به تجويز 
اكثر اين افراد دوباره به . اند اند و پس از مدتي به مصرف آن ها معتاد شده ه متخصصان ترك اعتياد شروع كرد

بعضي از . در اوليه خود روي مي آورند در حاليكه اعتياد به قرص نيز به آن اضافه شده است مصرف مواد مخ
عدد قرص مصرف مي كنند كه تخريب آن بسيار وحشتناك و در  300مصرف كنندگان قرص در روز بيش از 

ياد كه بررسي سير تاريخي داروهاي ترك اعت. نهايت به اغتشاش شعور و معموال َ خودكشي منتهي مي شود
توسط بعضي از متخصصين تجويز مي شده است ، نشان مي دهد كه اين داروها نه تنها كمكي به حل مسئله 

درمان اعتياد نكرده اند بلكه باعث حاد شدن قضيه نيز شده است و هر بار با ورود دارويي جديد به عرصه 
 اد مخدر و اعتياد آور اضافه شده استداروهاي ترك اعتياد ، در واقع ماده مخدر جديد و خطرناكي به جمع مو

.  
  .جهت آشنايي با مهمترين اين داروها ، به اسامي بعضي از آن ها به اختصاراشاره مي شود

داروهايي كه در حال حاضر بيشترين سوء مصرف را دارند و اعتياد به آن ها نسبتاَ زياد است را مي توانيم به سه 
  . دسته كلي تقسيم كنيم

 
  ها ازپينبنزودي -1

  ها باربيتورات -2

  اي هاي سه حلقه ضد افسردگي -3

 
ديازپام ، لورازپام ، اگزازپام ، پرازپام ، هاالزپام ، آلپرازوالم ، فلورازپام ، تمازپام ، : خانواده بنزوديازپين ها شامل
 . كلونازپام و كلروديازپوكسايد
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  .سكوباربيتال و فنوباربيتال پنتو باربيتال ، آموباربيتال ،: باربيتورات ها شامل

 
تيلين ، تري  تيلين ، پروتريپ تيلين ، نورتريپ تريپ پرامين ، آمي ايمي: اي شامل هاي سه حلقه ضد افسردگي

  .باشند پرامين مي ميپرامين ، و دزي

 
مانند ديفن  هيستامين ها ها نظير متروبامات و تايبامات و همچنين آنتي داروهاي ديگري نيز از دسته پروپانديول

  .المين و پيريالمين نيز وجود دارند زين ، دوكسي هيدرامين ، هيدروكسي

  .در اين ميان داروهايي چون ديفنوكسيالت ، ترامادول و كلونيدين نيز براي ترك اعتياد مصرف زيادي دارند

هاي  ترم براي بيماريها توسط پزشكان مح نكته مهم اين كه هر كدام از اين داروها در علم پزشكي و تجويز آن
خارج از حوزه اعتياد به مواد مخدر ، كارايي خاص خود را داشته و در استفاده صحيح آن ها طبق نسخه پزشك 

آنچه كه مدنظر ماست سوءمصرف اين داروها و مصرف خودسرانه به منظور ترك اعتياد و . هيچ شكي نيست 
  .استاعتياد به مصرف آن ها در كنار مصرف ساير مواد مخدر

يك مصرف كننده قرص كه انواع مختلفي از داروها را در تعداد زياد مصرف مي كند ، به عنوان مثال تعدادي 
 60ها به همراه تعدادي ديفنوكسيالت و غيره مصرف مي كند ، راهنمايان كنگره  قرص از خانواده بنزوديازپين

  .اجازه تغيير در برنامه مصرف او را ندارند

 
 

نما با اثرات اين داروها تا اندازه اي آشنا باشد اما بايد بدانيم كه هريك از اين داروها به تنهايي و ممكن است راه
اما زماني كه شخص . باشد اي مي جداگانه ، آن هم در دوزاژ مشخص داراي اثرات تعريف شده و شناخته شده

ال رفتن دوز يا مقدار مصرف ، اثرات خودسرانه مقادير بااليي از يك نوع دارو را مصرف مي كند ، به نسبت با
معموالً مصرف كنندگان قرص در اندازه و مقداري مصرف مي كنند كه شايد در هيچ . آن دارو تغيير مي كند

ميلي گرم  15به عنوان مثال حداكثر دوز مجاز ديفنوكسيالت در روز . مرجعي به اثرات آن اشاره نشده باشد
يا حتي  300يا  200اما زماني كه شخصي به ميزان . ن مشخص شده استتواند باشد كه اثرات و عوارض آ مي

داند چه عوارضي در  خدا مي. ميلي گرم ديفنوكسيالت مصرف مي كند ، اثرات آن كامالً ناشناخته است 400
حال در نظر بگيريد كه فردي تعداد زيادي ديفنوكسيالت را به همراه تعدادي ديازپام . آيد  شخص به وجود مي

در اينجا عوارض به وجود آمده ، نه . تيلين و غيره مصرف مي كند  تريپ عدادي ترامادول و تعدادي آميو ت
بلكه نتيجه سومي است كه از . تيلين  تريپ عوارض ديفنوكسيالت است و نه عوارض ديازپام و نه عوارض آمي

مكن است در اين حالت ، راهنما با م. تركيب اين داروها به وجود آمده و كامالً ناشناخته و عجيب و غريب است
توجه به اطالعات و تجربيات خود ، مقدار مصرف اين داروها را كم و زياد و يا تغيير دهد و يا بخواهد دارويي 

معتقد است آز آنجايي كه راهنما پزشك نيست به هيچ وجه اجازه تجويز دارو و  60كنگره . را حذف كند 
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  .جايي آنها را نداردهمينطور تغيير اين داروها يا جاب

بايد در نظر گرفت شخص مورد نظر نردبان بلند و خطرناكي را باال رفته و خود را در وضعيتي خطرناك و 
در اين حالت هرگونه حركت اشتباهي از سوي راهنما ممكن است عواقب بدي را به .بحراني قرار داده است

  .م مي كند راهنما اجازه چنين دخالتي را نداردقوياً اعال 60به همين دليل كنگره . همراه داشته باشد

يعني . در اين وضعيت راهنما فقط مي تواند شخص مورد نظر را آرام آرام از نردباني كه باال رفته پايين آورد
اي  روز و مطابق با اصول روش درمان تدريجي و كاهش پله 21هاي يك هفته تا  تواند به آرامي در پله راهنما مي

ها را با داروهاي ديگري  ار مصرف او را همانگونه كه هست كاهش دهد نه اينكه بخواهد آنمصرف ، مقد
ها را كاهش دهد تا  خير، فقط مجاز است مقدار قرص. عوض كند و يا بگويد اين را بخور و اين يكي را نخور

 .جايي كه به صفر برسد

  

 
 
 
 

دان ، كاهش مقدار آنها بايستي با احتياط و دقت گر شايان ذكر است با توجه به اثرات مخرب داروهاي روان
ممكن است در اين اثنا شخص دارويي را به تجويز . بيشتري نسبت به مواد مخدري چون ترياك صورت گيرد

ها و مواد مصرفي خود مصرف كند ،  پزشك و براي بيماري خاصي مثل ناراحتي قلبي ، در كنار ساير قرص
ن دسنه از داروها نيز كه براي بيماري خاصي از سوي پزشك تجويز شده است ، در مورد اي 60راهنمايان كنگره 

. داند و پزشك خود كه هر طور صالح مي دانند عمل كنند در اينجا بيمار مي. حق كوچكترين دخالتي را ندارند
صرف ها و يا داروهايي را دارند كه شخص خودسرانه م فقط اجازه تيپر يا كاهش قرص 60راهنمايان كنگره 

  .كند كرده و مي

اگر شخصي فقط مصرف قرص و دارو داشته باشد به تدريج و با توجه به خطوط قرمزي كه توضيح داده شد 
  .تواند مصرف شخص را كاهش داده و به صفر برساند مي 

اگر شخصي قرص و دارو به همراه مواد مخدري چون هرويين ترياك و يا شيره ترياك مصرف مي كند ، 
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  .ل در كاهش قرص و دارو مي باشداولويت او

 
  .اولويت اول كاهش و حذف قرص ، اولويت دوم كاهش و قطع ترياك: ترياك و قرص 

ها  اولويت اول حذف هرويين و جايگزيني آن با ترياك ، اولويت دوم كاهش و حذف قرص: هرويين و قرص 
  .و اولويت سوم كاهش و قطع ترياك

 
درصد تركيبات آن قرص و داروهاي شيميايي و روان گردان مي % 90ي بيش از از آنجاييكه هرويين هاي امروز

ممكن است . باشد ، لذا مصرف هرويين با قرص سازگاري بيشتري نسبت مصرف همزمان ترياك و قرص دارد
كند خطرناك  تصور شود كه جايگزيني ترياك با هرويين براي شخصي كه هرويين به همراه قرص مصرف مي

تواند با مصرف هرويين  كسي نمي 60وارض جديدي را به وجود آورد ، از آنجايي كه در كنگره باشد و يا ع
از سوي ديگر، ترياك تركيبي از آلكالوييدهاي . سفر اول خود را ادامه دهد ، بايد مصرف هرويين قطع شود

باشد  نشاط آور ميقدرتمند دارويي با اثرات آرامبخش ، ضد درد ، ضد افسردگي ، خواب آور و در عين حال 
نه تنها خطرناك نيست بلكه او را در وضعيت بهتري قرار . كه نمي تواند براي شخص مورد نظر خطرناك باشد 

جايگزيني ترياك به جاي هرويين ممكن است مختصر عوارضي را براي شخص به و جود آورد اما در . دهد مي
ني ترياك به جاي هرويين روند كاهش تدريجي قرص از آنجاييكه بعد از جايگزي. كند كل حال او را بهتر مي

مصرف ترياك همچنين . شود نيز آغاز مي شود ، لذا عوارض ناشي از مصرف قرص نيز روز به روز كمتر مي
  .شود تا تحمل عوارض ناشي از كاهش مصرف قرص و داروها ، راحت و امكان پذير باشد باعث مي

گردان اثرات بسيار مخربي روي سيستم اعصاب مركزي ،  وهاي رواناز آنجاييكه مصرف قرص و دار: نكته مهم 
گذارد ، لذا قطع ناگهاني آن ها و يا كاهش آن  هاي جسم مي سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني و ساير قسمت

در بسياري از مراكزي كه مصرف كنندگان . تواند خطرناك باشد درصد در هر پله ، مي% 20ها بيش از مقدار 
د مخدر يا معتادان را به صورت شبانه روزي نگهداري مي كنند ، ديده شده است كه مصرف كنندگان قرص موا

با قطع ناگهاني مصرف قرص و يا عدم دسترسي به قرص دچار اغتشاش شعور در حد باال و همچنن دست به 
ممكن است بر اثر آن شود كه  مصرف قرص و داروهاي روان گردان باعث ايجاد توهماتي مي. اند خودكشي زده

شخص صداهاي عجيب و غريب و يا تصاوير عجيب و غريب را ببيند كه البته براي او كامالً واقعي است و در 
نتيجه درك صحيحي از مكان و زمان و اطرافيان نداشته باشد كه الزم است راهنما در برخورد با اين افراد ، مد 

اند  ي است كه مصرف قرص در مقدار زياد و به مدت طوالني داشتهالبته اين عوارض براي كسان. نظر داشته باشد
  .شوند اند معموالَ دچار اين حاالت نمي و كساني كه مصرف قرص در مقداركم و مدت كم دارند و يا داشته

 داروهاي خواب آور
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  بنزو ديازپين ها:  داروهاي خواب آور
و روان تجويز مي گردند در ادامه مصرف نابجا بسيار برخي از دارو هائي كه براي درمان بيماري هاي اعصاب 

خطرناك و اعتيادآور هستند كه در دو گروه عمده تقسيم مي شوند كه اغلب براي درمان بي خوابي ،افسردگي 
 : تجويز شده اند

 (.... ديازپام ها ،اگزازپام ،كلونازپام ،لورازپام ،قلورازپام ،كلروديازپوكسايد(بنزو ديازپين ها  -1

  ( سكوباربيتال.فنوباربيتال (باربيتيورات ها  -2

در پزشكي اين داروها به عنوان ضد اضطراب ،درمان بي خوابي ، ضد تشنج ،شل كننده عضالني و رفع عالئم 
 . ناشي از ترك اعتياد تجويز مي شود

 : افرادي كه به اين مواد وابسته مي شوند معموالً در يكي از سه گروه زير قرار مي گيرند

بيماران مبتال به افسردگي يا اختالالت رواني كه دوز باالئي از اين دارو ها براي مدت طوالني براي آنها  -1
  . تجويز شده است

 . افرادي كه بطور خودسر براي درمان بي خوابي و كاهش اضطراب ازاين داروها استفاده مي كنند -2

   عوارض ناشي از ترك ماده مخدر توسط پزشك يا خودسرمواد مخدر كه براي رفع   افراد وابسته به انواع -3

و اكنون باالجبار دارو را همراه   با اين دارو ها آشنا شده و پس از عود مجدد اعتياد قادر به قطع دارو ها نبوده
 برخوردار هستند  ازعوارض بسيار شديدتر و خطرناكتري  ماده مخدر مصرف مي كند كه در ميان اين سه گروه

. 

  : يسم اثر داروهامكان
نتيجه مطالعات نشان داده كه گيرنده هاي اختصاصي . اين دارو ها از طريق گيرنده گابا در بدن عمل مي كند  

براي بنزو ديازپينها در مغز بصورت پيش سينا پسي وجود دارند و اين ها از طريق گيرنده گابا باعث باز شدن 
شوند و با اتصال دارو سبب تسهيل اثرطبيعي گيرنده گابا شده و  كانال كلر شده و ورود كلر منفي به نرون مي

 . اثرات خود را نشان مي دهند

 : عالئم زير ظاهر مي شود در هنگام مسموميت دارويي
گيجي ،افت عالئم حياتي و ضعيف شدن رفلكس ها ، كه در اين گونه موارد وادار كردن بيمار به استفراغ و 

 . پزشك ضروري است تخليه معده قبل از رسيدن به

مطالعه برروي بنزو ديازپين ها نشان مي دهد كه اين دارو ها پس از يكماه مصرف ايجاد وابستگي مي نمايد و در 
ساعت پس از آخرين مصرف شروع  24ودفعات مصرف عالئم محروميت   هنگام قطع مصرف ،بسته به تعداد

  : ساعت بعد به اوج خود مي رسد كه شامل مواردي نظير 72شده و تا 
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لرزش ، بي خوابي ، بي اشتهائي ، تهوع ، استفراغ ، كاهش فشارخون ، تشنج و تب باال و در قطع ناگهاني و به 
كه البته زمان شروع عالئم و شدت آن بسته به . اغما و مرگ مي شود  يكباره اين دارو در اغلب موارد منجر به

در هر صورت آن چيزي كه امروزه ثابت شده است ، قطع . نوع دارو مصرفي و مقدار مصرف آن مي باشد
ناگهاني اين دارو امكان پذير نيست و بايد بصورت تدريجي و در پله هائي منظم اين دارو كاهش پيدا كرده تا 

  . حداقل ممكن خود رسيده تا آثار سو مصرف كاهش پيدا كند  ناشي از ترك بهعوارض 

  

 دارو هاي مسكن مخدر

 

. ترياك عصاره خشك شده گل خشخاش است كه با تيغ كشيدن به دور كاسبرگ گل به دست مي آيد 
. ائي شده است آلكالوئيد آن تاكنون شناس 25ترياك از تركيبات مختلف و گوناگوني متشكل شده كه بالغ بر 

عمل كرد اين آلكالوئيد ها و اثرات آن در بدن همانند كار هورمون هاي طبيعي ضد درد مانند اندروفين ها و 
دانشمندان متوجه شدند كه مواد اپيوييدي به گيرنده هايي در مغز  1970در اوايل دهه . انكفالين ها مي باشد 

ون هاي ضد درد طبيعي نيز با همان گيرنده ها تركيب مي متصل شده و اثرات خود را بروز مي دهند كه هورم
هزاران سال . شوند و از طريق تاثير سلسله اعصاب مركزي موجب تخفيف احساس درد و سر خوشي مي گردند 

است كه براي تسكين درد از اين مواد استفاده مي شود و اين امر هميشه موجب سو مصرف از اين گياه جادوئي 
  . زمان پي بردن بشر به اثرات آن شده استو تركيبات آن از 

برخي از آلكالوئيد ها و تركيبات ترياك مثل مورفين ، كدئين ، تبائين ، بعلت اينكه سنتز شيميائي شان گران و 
پر هزينه است از ترياك استخراج مي شوند اما اين كار بدين جهت حائز اهميت است كه با ايجاد تغييراتي در 

ضافه كردن مواد شيميائي مي توان اپيوييدهائي مصنوئي را بدين روش تهيه كرد همانند هروئين ساختمان آنها و ا
كه از استيله كردن مورفين به دست مي آيد هر چند امروزه دارو هاي مخدر مصنوعي و گوناگوني ساخته مي 

ساختمان مولكول هاي شود كه هيچ گونه پايه طبيعي نداشته و صرفاً در آزمايشگاه بر پايه و همانند سازي 
تركيبات ترياك ساخته مي شود مانند پتدين و متادون كه به اشكال مختلف قرص ، آمپول تزريقي و شربت 

  . خوراكي وجود دارند

درعلم پزشكي اپيوييدها را بر حسب آگونيست خالص يا نسبي و آنتاگونيست بودن آنها طبقه بندي مي كنن 
  : ميكنند و عبارتند از

پتدين ، : ، پرو پوكسي فن ، مپردين ، و ايبوييدهاي مشابه آن I aamمتادون ، : اپيوييد هاي مشابه آن مرفيبن و
ديفنوكسيالت ، لوپراميد ، آلفاپرودين و ديگر اپيو ييدها مانند پنتازوسين ، بوپره نورفين ، بوتر فانل ، بي پريدين 

  .... . ، نالتروكسان
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راي كاهش درد ناشي از بيماري و جراحي است مخصوصاً دردهاي شديد و عمده ترين مورد مصرف اپيوييدها ب
حاد از هر نوع كه باشد بسيار موثرند ، هرچند اثرات اين تركيبات متفاوت است و بسته به شدت درد تجويز مي 

بوپره  mg 600دي هيدرو كدئين و mg 50 مورفين برابر باmg 10 گردند كه در اين مورد مصرف
  . نورفين است

براي اينكار بيشتر از تركيبات مورفين و كدئين . مورد ديگر مصرف اين داروها استفاده در تسكين سرفه است 
  . استفاده مي شود همانند شربت اكسپكتورانت كدئين و دكسترومتورفان پي كه اثر ضعيف تري دارد

روهاي مصنوعي نظير لوپراميد و يا از ديگر موارد استفاده مي توان به درمان موقتي اسهال اشاره كرد كه از دا
ديفنوكسيالت استفاده مي شود كه براي سو مصرف اين از داروها مقداري آتروپين به آن اضافه شده است 

هرچند هرگز موثر واقع نشده است و عوارض شديد و وحشتناكي يه علت مصرف ديفنوكسيالت بوجود مي 
  . آيد عمده اش به خاطر آتروپين مي باشد

از اين داروها براي يك دوره تجويز مي شوند اما با ايجاد حالت سر خوشي در فرد سو مصرف اغاز مي  بسياري
شود و تجديد مكرر نسخه در ابتدا و مراجعه به پزشكان مختلف براي تهيه دوباره دارو ها ، دزديده شدن دارو ها 

هيه روزانه و مراجعه مكرر به دارو خانه ها و از داروخانه ها و كار خانه هاي دارو سازي و فروش در خيابان ها ، ت
دسترسي آسان به اين داروها از نشانه هاي اين شيوع گسترده و مرگبار است كه به علت ارزان بودن اين دارو ها 

 . نسبت به مواد مخدر طبيعي هر روز در حال افزايش است

  : استنحوه اثر مواد شبه مصنوعي و صنائي اپيوييدي به چند عامل وابسته 

مقدار مصرف ، شيوه مصرف ، وجود بيماري هاي قبلي ، مصرف همزمان با ساير مخدرها و الكل و تداخل چند 
مقادير كم اين داروها احساس درد را مهار مي كند و همچنين . نوع از اين داروها ازعوامل مهم آن مي باشد 

س ، تعريق و تهوع بوجود مي آورد خواب آلودگي ، آرامش عضالني ، تنگ شدن مردمك چشم ، كاهش تنف
ودر مقدارهاي باالي مصرف خطر از كار افتادگي كبد ، تاول هاي چركي ، يبوست هاي حاد بسيار شايع است و 

عمده ترين مشكل هنگامي رخ مي دهد كه يكي از . اغلب پس از چند سال مصرف منجر به مرگ مي گردد 
مراه الكل و يا داروهاي بنزو ديازپين مانند ديازپام مصرف شوند تركيبات همانند هروئين يا ديفنوكسيالت به ه

در اين موارد و به علت تركيب آنها فعاليت بخشي از مغز كه عهده دار كنترل كردن تنفس است را مختل كرده 
افرادي كه بدنبال آثار نشعه زا و سر خوشي اين دارو ها . و در مقادير زياد باعث قطع تنفس و مرگ مي شود 

كه با توجه به بي اثر شدن . ستند براي رسيدن به سطح نشعگي قبلي مدام مصرف خود را افزايش مي دهند ه
تدريجي اين داروها و پديده تحمل نسبت به آنها ديگر اثرقبلي را ندارند و فرد مصرف دارو را قطع مي كند و 

شده وبه  over dose دگي يادر شروع مجدد به همان ميزان قبلي مصرف كرده كه اغلب منجر به دارو ز
  . مرگ اين افراد مي انجامد

از مصرف گسترده . در حال حاضر سو مصرف و اعتياد به داروهاي اپيوييدي شيوع گسترده اي پيدا نموده است 
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دارو هاي بدون نسخه نظير ديفنو كسيالت و استامينوفن كدئين ، اكسپكتورانت كدئين ، ترامادل و بي پريدين 
. به تجربه در اين سال ها ثابت شده است . نورچيزك ، متادن و غيره. نواع تقلبي بوپره نورفين ،مورفين گرفته تا ا

پيامدهاي مصرف اين دارو و عوارض آنها بمراتب مخرب تر از مواد مخدر طبيعي نظير ترياك است و بايد با 
 . انديشه اي نو و طرحي تازه به جنگ با اين پديده مخرب رفت

رتبه اول متعلق به  84ال بنابر آمار رسمي منتشر شده در جدول پر فروشترين داروها در ايران در سال به طور مث
قرص استامينفن كدئين و رتبه چهارم براي ديفنوكسيالت است كه عمده آن سوء مصرف مي باشد و متاسفانه 

مخدر براي درمان بخش عمده اي اين سوء مصرف از هنگامي شروع مي شود كه شخص مصرف كننده مواد 
اعتياد خود اقدام كرده و به علت عدم آشنايي درمانگر با صورت مسئله اعتياد و براي رفع سندروم محروميت 

ناشي از قطع مصرف مواد با تجويز اين داروها شروع به مصرف كرده و بي توجه به اين موضوع مهم هسند كه 
ي جسم مي باشد و اين داروها هيچ گونه تسريعي در تمامي اين عوارض ناشي از كمبود ترشح هورمنهاي طبيع

بهبودي و راه اندازي اين سيستم ايجاد نكرده و تنها درماني حمايتي بوده و باعث بروز وضعيت بسيار وخيم تري 
نسبت به گذشته شده است وبيمار پس از مدتي خودسرانه دز مصرفي را باال برده و بعد از بعد بيماري اعتياد و به 

رف همزمان چندين نوع از اين داروها به همراه مواد مخدر دچار وضعيت جديد و خطرناكي مي شوند علت مص
كه منجر به اغتشاش شعور و كاهش سطح هوشياري ، بروز عوارض ناشناخته شده كه در مواردي هرگز قادر به 

بسياري از اين  60ره درمان اين بيماري جديد نخواهند بود هرچند كه اكنون با روش درمان تدريجي در كنگ
 . افراد درمان و به حالت تعادل طبيعي برگشتند

 مسافر بابك -نگارش 

 ترامادول

 

چند سالي است وارد فارماكوپه داروئي ... داروئي ضد درد با اثر مركزي با نام ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، 
  . صنوعي مي باشدايران شده است كه از دسته داروهاي مسكن مخدر يا اپوئيد هاي م

اين دارو بر اساس همانند سازي ساختار ملوكولي نارسئين كه يكي از آلكالوئيد هاي ترياك مي باشد ساخته 
عمده مصرف اين دارو در پزشكي براي كاهش درد هاي مفصلي ، جراحي ، زايمان با ميزان درد . شده است 

پتدين و قوي تر از مسكن هائي نظير پروفن متوسط تا شديد است و از اين جهت ضعيف تر از مورفين ، 
استامينوفن مي باشد و همواره توصيه مي شود مصرف اين دارو بيش از دو هفته مجاز نمي باشد و باعث 

  . وابستگي داروئي و اعتياد ميگردد

سوء مصرف اين دارو سبب عوارض بسيار خطر ناك است بطوريكه اكنون نوع تزريقي آن تنها در اورژانس 
مارستان ها وجود دارد و از سطح دارو خانه هاي شهر جمع آوري شده است اما متاسفانه كپسول و قرص بي
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ترامادول به صورت كسترده اي به فروش مي رسد و علي رغم هشدار هاي مكرر وزارت بهداشت و درمان و 
  . ه مي شودعرض OTC توضيح اينكه عرضه ترامادول بدون نسخه مجاز نمي باشد اما كماكان به صورت

 
 

عمده مصرف كنندگان ترامادول افرادي هستند كه از اين دارو به عنوان جايگزيني براي مواد مخدر و يا ترك 
آن با هدف كاهش عوارض قطع مواد مصرفي خود استفاده مي كنند اما غافل از اين نكته هستند كه مصرف اين 

باعث تحمل عوارض ناشي از اين سوء مصرف و دارو نه تنها هيچ مشكلي از آنها را حل نمي كند بلكه 
جايگزيني مخرب مي شوند كه عمده ترين آنها اختالل در سيستم هاي تنفسي ، كليه و كبد مي گردد و در 

اين افراد بايد آگاه . نهايت منجر به عود مصرف قبلي و تحمل اين عوارض و آسيب هاي بسيار آن مي گردند 
زمن مواد مخدر به جاي سيستم هاي توليد كننده مواد شبه افيوني جسم مي باشند كه اعتياد يك جايگزيني م

  . باشد و مصرف هر گونه دارو در بازسازي اين روند تاثيري ندارد و خود مخرب و آسيب رسان است

دسته ديگري از افراد براي رفع مشكالت جنسي و به توصيه افرادي نا آگاه رو به مصرف اين دارو مي آورند كه 
نهايت نه تنها اين مشكالت رفع نمي گردد بلكه بازهم عوارض مخرب اين دارو شرايط را وخيم تر كرده و در 

  . خود زمينه ساز مصرف انواع مواد مخدر ديگر و ورود به دنياي سياه اعتياد مي گردد

اطالعات كافي در  به علت در دسترس بودن ترامادول ، قيمت نازل آن ، ارائه بدون نسخه در دارو خانه ها و هدم
مورد عوارض سوء مصرف باعث شيوع گسترده مصرف آن شده است و بايد مراجع ذيصالح در اين زمينه 

  اقدامي عاجل و فوري انجام دهند

  ترامادول هيدرو كلرايد: نام ژنريك 

  ضد درد با اثر مركزي: دسته داروئي 

 
  : طرز عمل

شده نمي باشد اما مشخص شده كه با اتصال ملكول اصلي دارو به اگر چه طريقه اثر ترامادول كامالً شناخته 
گيرنده هاي مو اپيوئيدي ، بازجذب نور اپي نفرينو سروتونين به صورت ضعيف مهار مي شود و به صورت 

ترامادول به صورت وسيع پس از خوراكي متابوليزه . راسميك به سرعت و تقريباً به طور كامل جذب مي شود 
  . دارو همراه ادرار دفع مي شود% 30 شده و تقريباً
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  : موارد مصرف
  درد هاي متوسط تاشديد پس از اعمال جراحي ، زايمان ، مفاصل و دردهاي استخواني

 
  : موارد منع مصرف

مصرف اين دارو در موارد مصرف همزمان با الكل ، خواب آورها ، ضد دردها اپوئيد ها و دارو هاي سايكو 
  . يستتروپيك مجاز ن

 
  : هشدار ها

  . مصرف ترامادول در بيماران مبتال به صرع و تشنج افراد مبتال به اختالالت كبدي و كليه مجاز نمي باشد

  . مصرف اين دارو در افراد باريسك ضعف تنفسي و حاملگي ، شيردهي ، بايد تحت نظر پزش انجام شود

  . مصرف اين دارو سبب وابستگي و اعتياد مي گردد

 
  : وارض جانبيع

خستگي و ضعف عمومي ، گشاد شدن رگ ها ، نگراني ، گيجي ، اختالالت تعادلي ، حاالت عصبي ، 
اختالالت خواب ، درد شكمي ، بي اشتهائي ، افزايش حركت روده ها يا يبوست ، راش جلدي ، اختالالت 

  ...بينائي ، تكرر ادرار ، 

 ديفنوكسيالت

 

ويژگي هائي مانند ضد درد ، تسكين .ترياك از خواص درماني آن استفاده كرده است بشر از ابتداي آشنائي با 
همواره باعث سوء مصرف از اين گياه قدرتمند و .... سرفه ،رفع مشكالت تنفسي ، درمان اسهال ، بيهوشي و 

  . جادوئي شده است
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د هاي ترياك در آزمايشگاه ها اما عمده مشگالت از جائي آغاز شد كه بعلت هزينه باالي استخراج آلكالوئي
ساخت دارو هاي شبه مخدرسنتتيك يا نيمه سنتتيك بر پايه سنتز شيميائي ترياك و يا همانند سازي مولكولي با 

دست بردن تغييراتي درساختار آنها شروع شد و انواع و اقسام داروها به بازار سرازير گشت كه بسياري از اين 
و پس از مشاهده آثار مخرب آن از چرخه توليد رسمي خارج گرديد اما  دارو ها بعلت عوارض شديد جانبي

بعدها با فاش شدن فرمول ساخت آنها وارد بازار مصرف مواد مخدر شدند كه هروئين نمونه شاخص اين گروه 
اين  يكي از. و داروهائي مانند تمجيزك و ترامادول از اين دسته هستند . است ، اين روند اكنون نيز ادامه دارد 

) با توجه به نمونه هاي مشابه داروئي بدون عوارض ( دارو ها كه دركنار مصرف پزشكي نه چندان قابل توجه 
  .باعث سوء مصرف گسترده گرديده است داروئي است سنتتيك به نام ديفنوكسيالت يا لوموتيل

در ميان داروهاي مصرف ديفنوكسيالت مطابق با آمار رسمي منتشر شده چهارمين دارو از لحاظ فروش عددي 
  . شده ايران است كه همين موضوع بيانگر سوء مصرف فراوان ازاين دارو است

عمده مصرف كنندگان ديفنوكسيالت را افرادي تشكيل مي دهندكه قصد ترك يا درمان مواد مخدر را داشته و 
ه مصرف اين قرص روي آورده اند به توصيه ديگران و يا خود سرانه براي از بين بردن عالئم ناشي از قطع مواد ب

قابل توجه اينكه . و متاسفانه با افزايش دارو در مواردي شخص با لغ بر صدها قرص را يكجا مصرف مي كند 
سازندگان ديفنوكسيالت براي جلوگيري از سوء مصرف آن مقداري آتروپين به آن افزوده اند ولي اين نيز 

شديد داروئي اين ماده با ضد افسردگي ها و خواب آورها باعث  هرگز چاره ساز نبوده و با توجه به تداخل
  . . عوارض شديد و مخربي مي گردد

 
 

عوارض سوء مصرف ديفنوكسيالت در افراد با مصرف طوالني مدت و مقدار زياد دارو متفاوت است و بيشتر 
آلودگي ، بي اشتهائي ،  شامل عالئمي نظير خشكي دهان ، گر گرفتگي ، تاري ديد ، يبوست هاي مزمن ، خواب

خارش ، مشكالت تنفسي ، تشنج ، اشكال در دفع ادرار ، تاول هاي شديد عفوني ، نا تواني جنسي ، تيك هاي 
  است.... عصبي و 

قطع به يكباره ديفنوكسيالت در مصرف هاي با دوز باال امكان پذير نمي باشد و در واقع هيچ داروئي جوابگوي 
، افراد بسياري كه روزانه بالغ  60با روش درمان تدريجي و كاهش پله اي دارو در كنگره رفع عالئم آن نيست اما

قرص را به همراه مواد مخدر يا دارو هاي ديگر مصرف مي كردند اكنون سالمتي خود را باز يافته اند و  500بر 
را تجربه كرده اند ، شرح به درمان رسيده اند هر چند كه راه بسيار سختي را پيموده اند و عوارض وحشتناكي 

 . حال اين افراد در بر گيرنده نكات عبرت انگيز بسياري است
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  توصيه ها ؛
 

 ديفنوكسيالت داروئي است براي رفع عالئم اسهال و به هيچ وجه علت زمينه اي اسهال را درمان نمي كند -1

.  
  . ته ادامه ندهيدهرگز دارو را خود سرانه مصرف نكنيد و مصرف آنرا بيش از يك هف -2

  . اگر دچار اسهال خوني هستيد از ديفنوكسيالت استفاده نكنيد -3

ديفنوكسيالت را هرگز با داروهاي ضد درد مخدري ، خواب آورها ، ضد افسردگي ، شل كننده عضالت و -4
  . داروهاي كاهش فشار خون استفاده نكنيد

اختالل كليه و كبد ، مشكالت ريوي ، كوليت و مصرف الكل پزشك خود : در صورت ابتال به بيماري هاي -5
  . را مطلع كنيد

  . مصرف اين دارو براي كودكان ، زنان باردار و شيرده مجاز نيست -6

  . ي باشداين دارو هرگز جايگزين مناسبي براي مواد مخدر و رفع عالئم ناشي از محروميت قطع مواد نم -7

 كراك

 

، به عنوان يك تشكل مردمي و سازمان غيردولتي در حوزه اعتياد و مواد مخدر  60جمعيت احياء انساني كنگره 
در اين حوزه تحقيقات  60پايه و اساس فعاليت كنگره . كند شامل آموزش ، پيشگيري ، مهار و درمان فعاليت مي
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زيرا اعتياد . باشد و ارائه طريق و راه حل براي رهايي از آن ميعلمي و كاربردي براي شناخت انسان، مواد مخدر 
آيد و براي شناخت اعتياد بسيار الزم و ضروري است كه تأثيرات  از تركيب انسان و ماده مخدر به وجود مي

  .گيرد فيزيولوژيك مواد مخدر بر روي انسان و همينطور بر روي صور پنهان يا روان مورد بررسي قرار 

% . 43دهند  دهد بيشترين درصد مصرف مواد مخدر را مصرف كنندگان ترياك تشكيل مي نشان مي آمارها
هاي  و در رده%  10گردان  هاي روان ، قرص% 13، الكل % 13و به ترتيب خانواده حشيش % 18دسته دوم هرويين 

  .آخر اكستازي و كوكايين قرار دارد

نفري از مراجعه كنندگان به  300يك تحقيق علمي برروي گروه باشد كه در  سال پيش مي 2اين آمار مربوط به 
  .اس بدست آمد. جي . با استفاده از روش اف  60كنگره 

دهد الگوي مصرف مواد مخدر در حال دگرگوني و  نشان مي 60در حال حاضر آمار مراجعه كنندگان به كنگره 
در اين ميان كراك جايگاه اول را به  چرخشي عجيب به سمت مواد مخدر جديد شامل كراك و شيشه است كه

  .خود اختصاص داده است

كراك يك ماده مخدر است كه خواستگاه نوع اصل آن آمريكاي جنوبي و التين است و از تغييراتي كه بر 
اي به نام كراك  در اين فرايند ماده. آيد روي برگ گياه كوك كه كوكايين از آن استحصال مي شود بدست مي

  .گيرد كه قوي تر و سريع االثر تر از كوكايين است و در دسته مواد مخدر انرژي زا قرار ميآيد  بدست مي

شود ماده جديدي است كه هيچ شباهتي به  اي كه امروزه در كشور ما تحت عنوان كراك عرضه مي اما ماده
ي پرزهايي شكل ظاهري اين ماده كلوخي شكل ، كرم رنگ و دارا. كراك بدست آمده از كوكايين ندارد 

طريقه مصرف آن همانند ترياك به صورت . جرم حجمي آن پايين و سبك وزن است . شبيه پشمك مي باشد 
يكي از داليل مهم شيوع مصرف .. باشد تدخين و با سنجاق و سوزن كه جايگزين سيخ و سنجاق شده است مي

مهمتر از همه اينكه گفته مي شود اين ماده مخدر، مصرف راحت آن ، بي بو بودن و سريع االثر بودن است و 
دهد اين ماده از تركيب هرويين ، قرص هاي روان  نشان مي 60تحقيقات كنگره . مصرف اين ماده اعتياد ندارد

شود و  گردان و مواد شيميايي و اسيدي ناشناخته ساخته شده است طوري كه به آن شيره هرويين هم گفته مي
نواده ترياك و هرويين است در حاليكه به مراتب قوي تر و خطرناكتر خواص آن شبيه خواص مواد مخدر از خا

از مواد فوق است و اعتياد بسيار سنگيني كه از اعتياد به ترياك و حتي هرويين سنگين تر و وحشتناك تر است 
  . به دنبال دارد

ت كشيدني كساني كه مصرف ترياك به صورت كشيدني دارند با توجه به دردسرهاي مصرف ترياك به صور
نظير بوي قوي و شناخته شده آن و همينطور زمان قابل توجه براي مصرف و نياز داشتن به مكان امن ، تحت تأثير 

توان  كنند زيرا كراك را مي اطالعات غلط و تبليغات اين مواد جديد قرار گرفته و به مصرف آن گرايش پيدا مي
ديگري به جاي سيخ و همينطور شعله فندك به جاي شعله به راحتي و با دوسنجاق ، يكي براي حرارت دادن و 

اجاق گاز و يا گاز پيك نيك استفاده كرد و در هرجايي نظير اتوموبيل ، دستشويي ، حمام ، پارك و حتي 
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خيابان و اماكن عمومي مصرف كرد زيرا بو ندارد و مصرف كننده آن با گرفتن چند دود يا پك به اوج نشئگي 
 . گويند هم مي 3،  2،  1ابت به آن رسد و از اين ب مي

 
 

جهت درمان اعتياد را مصرف كنندگان كراك  60در حال حاضرتعداد زيادي از مراجعه كنندگان به كنگره 
هشدار خود را از شيوع اين ماده مخدر خطرناك كه تخريب آن به هيچ وجه  60تسشكيل مي دهند و كنگره 

  .ه استقابل مقايسه با ترياك نيست ، اعالم كرد

كنند و پس از مدتي تلورانس يا نقطه تحمل آنها  مصرف كنندگان كراك در ابتدا با مقادير بسيار كم شروع مي
تخريبي كه ترياك در طول دهها سال براي مصرف كننده به .باال رفته و دوز مصرفيشان به شدت باال مي رود

  .بيشترآورد و حتي  وجود مي آورد را كرك در طول چند ماه بوجود مي

عوارض مصرف كرك عالوه بر نشئگي شامل سرخوشي ، احساس آرامش و ريلكس بودن ، چرت زدن شديد 
عوارض خماري آن نيز عالوه بر عوارض خماري ترياك و هرويين ، عصباني بودن و . و عرق كردن است 

يست و رفتارهاي پرخاشگري شديد ، تهوع و استفراق است و شخص مصرف كننده در اين حالت قابل كنترل ن
ترين افراد خانواده گرفته تا فروشنده مواد  از نزديك. بيني نيست بسيار پرخطري از او سر مي زند كه قابل پيش

  .مخدر و يا مأموران پليس و يا به هركس ديگري حمله ور مي شود

 
 60رماني كنگره كنند با استفاده ار روش د مراجعه مي 60در حال حاضر مصرف كنندگان كراك كه به كنگره 

در اين خصوص به  60توانند اعتياد خود را به اين ماده مخدر خطرناك كامالً درمان كنند و موفقيت كنگره  مي
  .عينه قابل مشاهده است

 كراك
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  آخرين تحقيقات در مورد كراك
  انهدام سيستم شبه افيوني و سيستم ايمني بدن

 
ژي جسم ، از كار انداختن سيستم      برهم زدن تعادل فيزيولوبارزترين تخريب و آسيب مصرف مواد مخدر در 

اين تخريب منحصر به مواد مخدركه فراورده . توليد كننده مواد شبه افيوني و مخدرهاي طبيعي بدن مي باشد
نيست ، بلكه كليه مواد مخدر از هر ) ترياك ، شيره ترياك و هرويين ( هاي گياه خشخاش محسوب مي شوند 

خانواده كانابيس شامل حشيش ، بنگ ، گرس ، ماري جوانا ، چرس و غيره ؛ . ر بر مي گيرد نوعي را د
مخدرهاي شيميايي مانند ال اس دي ، آيس ، شيشه يا كريستال ، اكستازي ، كراك ، قرص هاي روان گردان ، 

حتي الكل ،  شامل كليه آرامبخش ها ، ضد افسردگي ها ، خواب آورها ، ضد درد هاي مخدر و غير مخدر و
سيستم توليد كننده مواد . مستقيماً بر روي سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني و مخدرهاي طبيعي اثر مي گذارد 

شبه افيوني جسم ، طيف وسيعي از واسطه هاي شيميايي را توليد مي كند كه به مراتب قوي تر از قوي ترين مواد 
 6برابر و اپيورفين موجود در بذاق دهان  80تا  70مرفين ، اندورفين  برابر 200مخدر مي باشند نظير دينورفين كه 

  .برابر مورفين خالص ، قدرت تخدير و تسكين دارند

در اين ميان ، كراك از نقطه نظر تخريب سيستم هاي دروني ، يكي از مخرب ترين مواد مخدر شناخته مي شود 
ه مخرب و ويرانگر ، اثرات و تخريب هاي آن بر روي چرا كه پس از گذشت سه يا چهار سال از ظهور اين ماد

عفونت . مصرف كنندگان آن حكايت از قدرت تخريب وحشتناكي مي كند كه تا كنون بي سابقه بوده است
هاي شديد در اكثر بخش هاي بدن نظير ريه ، سيستم گوارش ، دستگاه تناسلي ، عفونت هاي پوستي ، از جمله 

  .اين تخريب ها مي باشد

رسي اين موضوع كه به چه علت كراك چنين عوارضي از خود به جاي مي گذارد ، مدت ها در دستور كار بر
نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد كراك يك ماده اسيدي قوي مي . بوده و هست  60گروه تحقيقات كنگره 

و سريع االثر بودن در ساخت آن  باشد و به دليل باال بودن ميزان اسيد آن ، كه قطعاً براي باال بردن قدرت نشئگي
  .به كار رفته است ، چنين تخريبي از خود به جاي مي گذارد

از آنجايي كه هرويين به عنوان ماده اوليه و پايه در ساخت كراك مورد استفاده قرار مي گيرد و خود يك ماده 
ست ساز ديگر و قرص اسيدي قدرتمند مي باشد و در تهيه كراك اسيدهايي همچون آمونياك و اسيدهاي د

هاي روان گردان ، معجون مخرب و ويرانگري را به وجود آورده است كه ديگر نمي توان نام ماده مخدر به آن 
  .اطالق كرد و بهتر است در يك كلمه آن را ماده مخرب ناميد

كه اين ماده  نشان مي دهد آن چه كه كراك را از بقيه مواد مخدر متمايز مي كند اين است 60تحقيقات كنگره 
عالوه بر انهدام سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني و مخدرهاي طبيعي بدن ، روي سيستم ايمني و دفاعي جسم 

اختالل در ساختار خوني ، اثر گذاري بر روي پالكت هاي . نيز اثر گذاشته و آن را به شدت تضعيف مي كند
  .مي باشدخون و تضعيف گلبول هاي سفيد از جمله اين تخريب ها 
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بسيار شنيده مي شود كه در بدن مصرف كنندگان كراك ، كرم مشاهده شده است و يا اينكه عضالت بدن آنها 
اما در مصرف كنندگاني كه كراك را به . در فعاليت هاي شديد از هم جدا مي شود ، كه به اثبات نرسيده است

 .شده استصورت تزريق استفاده مي كنند عفونت هاي بسيار شديد مشاهده 

 
 

  : تركيبات كراك
 

به نظر مي رسد تركيباتي كه در ساخت ماده كراك مورد استفاده قرار مي گيرد از فرمول ثابتي برخوردار نيست 
هرويين به عنوان ماده اوليه و پايه در تمامي آن ها وجود . و سازندگان آن از مواد گوناگوني استفاده مي كنند 

مصرف شده باشد تلخي خاصي را مي توان در تنفس آن هوا احساس كرد كه نشان در فضايي كه كراك . دارد 
بعضي از مصرف كنندگان كراك مي گويند تا مدتي پيش در هنگام مصرف . دهنده وجود هرويين است

بعضي ديگر . كراك بوي ترشي خاصي كه ممكن است ناشي از وجود آمونياك بوده ، احساس مي شده است
به كار ) چنته ( ز تركيبات اسيدي قوي كه در ساخت پاك كننده هاي مجاري فاضالب مانند مي گويند اخيراً ا

مي رود ، در تهيه كراك نيز استفاده مي شود ، عده اي ديگر معتقدند در ساخت كراك از تركيبات توهم زا 
واد اسيدي و داروهاي به هرحال هرچه باشد در ساخت اين ماده از هرويين و م. مت آمفتامين نيز استفاده مي شود

الزم به ذكر است كه كراك توليد شده در آمريكاي التين و جنوبي . روان گردان به ميزان زياد استفاده مي شود
  .از تركيب كوكايين به عنوان ماده اصلي و مواد ديگر ساخته مي شود

 
  : درمان قطعي اعتياد به كراك

 
تخريب هاي زياد آن به طور كامل قابل درمان است و تاكنون معتقد است اعتياد به كراك با وجود  60كنگره 

اعتياد خود را به كراك درمان كنند و مدت  60تعداد زيادي از مصرف كنندگان كراك توانسته اند در كنگره 
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 60كنگره . رهايي آن ها بعضاً باالي يك سال است و حتي به درجه كمك راهنمايي و استادي نيز رسيده اند
آحاد مردم با شنيدن واژه ترياك اولين . هترين دارو براي درمان اعتياد به كراك ، ترياك استمعتقد است ب

بله اين يك . چيزي كه در ذهن آن ها تداعي مي شود اين است كه ترياك يك ماده مخدر و ويرانگر است 
در دست  ترياك در سوءمصرف ويرانگر است و اگر. ترياك هم زهر است و هم پادزهر . روي سكه است 

ترياك قدرتي شگفت . حكيم حاذق باشد قويترين داروي شفابخشي است كه تاكنون بشر به خود ديده است 
  .انگيز در درمان اعتياد دارد

به مصرف كنندگان كراك گفته مي شود كه مصرف كراك خود را بالفاصله و به طور كامل  60در كنگره 
نوبت به صورت خوراكي همانند يك دارو  3رم در روز در ميلي گ 300قطع كنند و مصرف ترياك به ميزان 

ميلي گرم در روز افزايش مي يابد و سپس در پله  600روز مصرف ترياك به  3شروع كنند و بعد از گذشت 
ميلي گرم افزايش مي يابد و از آن پس كاهش تدريجي و پله اي يا تيپر آن آغاز مي  900روزه تا سقف  21هاي 

ماه زمان مي خواهد و در اين مدت ساختارهاي جسمي مصرف  11اين پروسه . ه صفر مي رسدشود و در ادامه ب
با توجه به اينكه ترياك يك پادزهر . كننده با كمك ترياك فرصت بازسازي خود را دارند و به تعادل مي رسند

فين ، كدئين ، قوي و داراي قدرتمند ترين آلكالوييدهاي دارويي به صورت طبيعي و غير شيميايي نظير مر
نارسئين ، كتامين ، پاپاورين و غيره مي باشد ، بهترين دارو براي پوشش عوارض ناشي از مصرف كراك مي 

ماه و تيپر آن ، هم سيستم توليد  11مصرف ترياك به صورت دارو و طبق برنامه ريزي دقيق در مدت . باشد
ي مي كند و هم سيستم ايمني بدن كه توسط كرك كننده مواد شبه افيوني و مخدرهاي طبيعي بدن را راه انداز

به شدت تضعيف شده است را تقويت نموده و بهترين شرايط را براي بازسازي ساختارهاي تخريب شده ، فراهم 
  .مي كند

 
  اطالعات و تجربيات مصرف كنندگان كراك: رفرنس 

  60دپارتمان تحقيقات كنگره 

  مسافر علي خدامي

  چيست ؟ (Crack) كراك
 

  :مقدمه
 

نيز ناميده ميشود، ماده اي محرك است كه از تصفيه كوكائين به  (Rock) كه گاهي راك (Crack) كرك
  .ميشود) استنشاق دود(دست مي آيد و به اشكال مختلف تدخين 

 
اما كراكي كه در ايران رايج است از مشتقات هروئين است و در صورتي كه بصورت علمي توليد شود از تصفيه 
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  . هروئين به دست مي آيد

 
تواني مصرف  بو است، مصرف آن راحت است و با يك فندك در هر جايي كه باشي مي اي بي كراك ماده

  .كني؛ درست برخالف مصرف ترياك و يا هروئين است

 
  :كراك موجود در بازار ايران

 
كه در تركيب آن به جاي  اين ماده شيميايي خشك. كراك جديدترين ماده مصرفي بين معتادان ايران است
  .كوكائين و هروئين از قرصهاي فاسد استفاده مي شود

اين ماده به سبب اينكه فاقد هر گونه بوي نامطبوع و خاص بوده مصرف را راحت كرده و موجب شده روند 
  .گرايش افراد به اين ماده افزايش يابد

 
از كرك موجود در بازار ايران ، اعتياد به آن را  جالب است كه بدانيد تنها سه بار مصرف مقدار بسيار اندكي

  .حتمي خواهد كرد و پس از اين زمان بسيار كوتاه، شخص را به شدت به خود نيازمند و وابسته ميكند

 
در حال حاضر كراك در بين گروهي از جوانان ايران شايع شده و به دومين ماده مصرفي معتادان تبديل شده 

در بين جوانان، . باال به دليل تفكر اشتباهي است كه در بين جوانان به وجود آمده است  متأسفانه اين شيوع. است
كنندگان، آن را به  درصد از مصرف95خطر با ميزان نشئگي باال معرفي شده و  اي كم اين ماده به صورت ماده

بسيار اعتيادآور اي  شود كه كراك ماده شناسند اما پس از شروع به مصرف، مشخص مي گردان مي اسم روان
  .است

 
 

و اين ماده در بين دختران نيز رواج . سال هستند24كنندگان كراك، زير  درصد از مصرف90الزم به ذكر است 
  .يافته است

 
و هر . شود كه هيچ كدام استاندارد نيستند اي انجام مي هاي خانگي كردن هروئين در آزمايشگاه در ايران فشرده

امكانات و سليقه توليدكننده متفاوت است و توليد كنندگان براي سود بيشتر انواع مواد  آزمايشگاهي بسته به نوع
بنابراين عوارض ناشي از مصرف . را به اين ماده اضافه مي كنند ) بخش و كورتن  هر نوع داروي آرام(ديگر 

  .مختلفش، در هرد فرد مي تواند بسيار متفاوت از ديگران باشد  كراك با انواع

 
برابر هروئين قدرت تخريبي بر فكر ، مغز و اعصاب دارد و حتي منجر  150هاي موجود در كشور ايران  كراك

  .به مرگ هاي فجيعي مي شود

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
درصد از  95خطر با ميزان نشئگي باال معرفي شده و  اي كم كراك در بين جوانان ايران به صورت ماده

شناسي كراك در اصل  چرا كه از نظر كارشناسان سمشناسند  گردان مي كنندگان آن را به اسم روان مصرف
اما كراكي كه در ايران . آورد كننده به وجود نمي گونه اعتيادي را در مصرف آور بوده و هيچ زا و شادي انرژي

هاي مخفي و خانگي كشور با فشرده كردن هروئين بدون در  شود كراك اصل نبوده و در آزمايشگاه توزيع مي
توان از آن هروئين خالص  شود و در برخي موارد نيز از ضايعاتي كه نمي استانداردي تهيه مي نظر گرفتن هرگونه

كنندگان كراك از تبليغات نوع خارجي نوع  بنابراين خالف تصور مصرف. شود به دست آورد كراك توليد مي
برابر روز اول مصرف  4يا  3ايراني آن اعتيادآور بوده و طي يك ماه اول مصرف دائم از آن مقدار مصرف به 

  .كند بار در روز افزايش پيدا مي10رسيده و تعداد دفعات مصرف روزانه به 

 
به خاطر گران قيمت . قيمت كراك از لحاظ گرمى باال است بنابراين هر كسى قدرت خريد كراك را ندارد

، در نتيجه آنچه تحت كنند بودن اين ماده بسيار محدود وارد كشور ايران شده و اقشار مرفه آنرا مصرف مى
 و عوارض جانبي بسيار زياد و مرگ آور است. رسد واقعى نيست عنوان كراك در بازار و ميادين به فروش مى

.  
 
 

  :مشتقات هروئين
 

  هروئين به چهار گروه تقسيم مي شود،
 

  .گروه اول همان مرفين است يعني قبل از اينكه عمل استيالزاسيون روي آن انجام گيرد

 
درصد كه به هروئين خاكستري نيز معروف است نام  7تا  3ه دوم را هروئين خياباني با درصد خلوص بين گرو

اغلب معتادان از اين نوع هروئين استفاده مي كنند كه خطر جاني براي مصرف كنندگان در پي : برد و گفت
  .دارد

 
برد كه امروزه قاچاقچيان به منظور درصد نام  70تا  60گروه سوم هروئين آزمايشگاهي با درصد خلوص بين 

درواقع آنها با اين عنوان اعالم نمودند كه . فريب معتادان و مصرف كنندگان به آن عنوان كراك داده اند
مصرف كنندگان كراك مي تواند ساير مواد را به راحتي ترك نموده و ترك كراك راحت تر از ساير مواد 

  .مخدر مي باشد

 
درصد است كه در گذشته به آن اشك خدا گفته مي شد  95يقي با درصد خلوص باالي نوع چهارم هروئين تزر
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  .و امروزه آن را هروئين كريستال مي نامند

 
كراك كه از مشتقات هروئين است ميزان وابستگي و مضرات آن به مراتب بيش از مواد مخدر   گفتني است،
  .ديگر است

 
 

  :تاريخچه مصرف كراك
 

. شود كه خدايان به وجد بيايند سوزاندند چون اعتقاد داشتند اين كار باعث مى ك را مىها كر ابتدا كشيش
همچنين كريستف كلمپ در چهارمين سفر خود مصرف اين گياه را توسط سرخپوستان آمريكايى ذكر كرده 

  .است

  .است كشورهاى بوليوي، كلمبيا، آمريكا، هندوستان، جزيره سيالن و مالزى مراكز رشد و نمو كوكا

اين ماده بوسيله پيپ هاي شيشه اي تدخين و دود آن استنشاق مي شود و در كمتر از چند دقيقه به مغز حمله 
  .كرده و نئشگي ايجاد مي كند و تاثيرات ناپايداري از خود بروز مي دهد

هرويين،موادمخدر ديگر و تر از اعتياد به ترياك،  اعتياد به كراك ،شيشه و كريستال بسيار شديدتر و سريع
  .تر است روانگردانها مي باشد و ترك آن بسيار مشكل

شود  اى پس از شيوع مواد اعتيادآور و مشاهده عوارض سوء آن، ميل به مصرف آن در افراد كم مى در هر جامعه
بنابراين . استسوز در جامعه جا افتاده  و در شرايط كنونى نيز هروئين به عنوان ماده مخدر خطرناك و خانمان

تا جايى كه با آزمايش . اند قاچاقچيان با تغيير رنگ، ظاهر و نام اين ماده مخدر سعى در ايجاد بازار فروش كرده
هزار تومان مشخص شد اين مواد  50تا  20هاى مصرفى با قيمت هر گرم  نمونه از كراك 30بر روى حدود 

اك واقعى نوعى از كوكائين است و قيمتى چندين برابر در حاليكه كر. كراك واقعى نبوده، بلكه هروئين است
هزار  150تا  120مي باشد،قيمت هر گرم آن حدود  ( CRACK) اين رقم را دارد و نام صحيح آن كرك

ميليون تومان است كه فعال به صورت محدود در كشور هاي  150تومان و قيمت هر كيلو از آن حدود 
ايه داران بزرگ قابل مصرف مي باشد و در آسيا و كشور هاي ديگر به آمريكائي و توسط افراد مشهور و سرم

  .صورت محدود وجود دارد

در اين بين نه تنها قاچاقچيان سنتي سعى در نابود كردن نوجوانان و جوانان دارند بلكه تبليغ موادمخدر صنعتى به 
نتى وابسته به عناصر نامشروع ، هزار سايت اينتر 16هاى اينترنتى نيز رسيده است و هم اكنون حدود  سايت

  .قاچاقچيان مدرن اين مواد هستند

گيرد و با نام كراك شناخته مي شود، واقعى نيست و در  كركى كه هم اكنون در ايران مورد استفاده قرار مى
  است كه قيمت آن هم يك دهم قيمت) هروئين فشرده(حقيقت نوعى هروئين غليظ شده

مصرف اين ماده از كمترين مقدار . شود ثانيه پس از مصرف اثراتش شروع مى اش است و چهار تا شش واقعى
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كرده  كند تا جايى كه فردى كه روزى يكبار مصرف مى توسط فرد در طول يك ماه به ده برابر افزايش پيدا مى
  .مجبور است هرچند ساعت يكبار اين كار را تكرار كند

حتى اگر اين ماده در حضور اعضاى . آن بسيار ساده است كراك برخالف ديگر مواد مخدر بدون بو و مصرف
  .خانواده مصرف شود هيچ كس متوجه آن نخواهد شد

 
  كوكائين و كراك چي هستند؟

 
 (Ergthroxglom Coca) كوكايين، آلكالوئيد اصلي برگ كوكا است كه از برگهاي بوته اي به نام

 -60كوكايين به عنوان ماده موثر در سالهاي . است بدست مي آيد، كه مركز اصلي رويش آن آمريكاي جنوبي
كراك را نيز از كوكايين تهيه و در اواخر تابستان و . مجزا و استحصال شد) 1تصوير (از برگ كوكا . م 1859

كراك خطرناكترين ماده اعتياد آوري است كه تا . به بازار شهر نيويورك عرضه كردند. م 1985اوايل پاييز سال 
از نظر طبقه . ار آمده و به حدي وابستگي آور است كه يك بار مصرف آن، فرد را معتاد مي كندكنون به باز

  .بندي فارماكولوژي، محرك سيستم اعصاب مركزي است

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

ستنشاق، تزريقي، خوراكي يا دود كردن و گاهي هم به طريق پاشيدن روي مي شود و معموال به صورت ا
  .دستگاه تناسلي مصرف مي كنند

 
ميلي گرم آن براي تزريق استفاده  25تا  10ميلي گرم است و  100تا  30دود معمولي آن براي انفيه و استنشاق 

  .اعمال جراحي استفاده مي شودكوكايين بي حس كننده موضعي است و به ندرت براي برخي از . مي گردد

 
 (بيني) Nose،  (شيريني) Candy، (Cocaine) مخفف كلمه كوكايين Coke نامهاي خياباني آن

،Snow (برف)  ،Happy (و) خوشحال، خوشبخت Dust (مي باشد) مواد گردي، گرد و خاك.  

برگهاي رنگ كوكا را براي لذت و استعمال كوكا قرنها است در كشورهاي هند، پرو و بوليوي معمول بوده، 
خوش بودن مي جوند، مردم اين كشورها براي قادر شدن به انجام كارهاي سخت و جدي و راه رفتن و تحمل 

  .گرسنگي و تشنگي از جويدن كوكا ياري مي گيرند

در . تتا آنجا كه به تاريخچه كوكا مربوط مي شود، اين عادت در ميان ساكنان كوه هاي آند رايج بوده اس
روشن ترين عالمتي . باستاني پرو، مجسمه هاي در حال استعمال كوكا كشف شده اند (Huacas) تابوت هاي

كه بر چهره معتادان كوكا ديده مي شود فرو رفتگي گونه هاست كه در اثر مكيدن برگ كوكا به وجود مي 
  .آيد
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  چه كساني از كراك استفاده ميكنند؟

 
عنوان ماده مخدر طبقه ممتاز شهرت داشت، اما اعتياد به كرك محدود به يك گروه هرچند كوكائين زماني به 

در واقع كرك ارزان و در دسترس بوده لذا مصرف كوكائين . اقتصادي خاص نيست/ سني يا شرايط اجتماعي 
ن مدرسه، در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان، اعتياد به كرك نه تنها از سني. را براي همه ممكن ساخته است

  !كه از هنگام تولد و توسط مادران معتاد، آغاز ميشود

 
  در اروپا كراك كوكائين فقرا محسوب مي شود

 
. ها قبل از تركيبات كوكائين ساخته شد شود، سال كراكي كه در قارة آمريكا و اروپاي غربي مصرف مي

رگ آن به دست مي آورند، در كوكائين جزو مواد محرك است و درختچة كوكا كه گرد كوكائين را از ب
  .شود آمريكاي جنوبي كشت مي

 
تجارت كوكائين در قاره آمريكا همانند تجارت كراك در آسيا پرمنفعت است و قسمتي از درآمد كشاورزان 

  .دهد فقير بوليوي، اكوادور و كلمبيا را تشكيل مي

 
به طوري كه تنها افراد داراي . كند ا ميكوكائين طي مراحل استخراج، حمل و توزيع، ارزش افزودة زيادي پيد

كه اقشار نيازمند جامعه در حسرت تشنگي  ولي تاجران مواد مخدر براي اين. درآمد باال قادر به تهية آن هستند
تر است  را ساختند كه ارزان» كوكائين فقرا«كوكائين نمانند، آن را با تركيبات شيميايي ديگري تركيب كردند و 

  .ند از آن استفاده كنندتوان و همگان مي

 
با اين . اين محصول به نام كراك شهرت يافت و مانند هر تجارت سودآور ديگر، دامنة آن به اروپا هم رسيد

در واقع اگر كراك حقيقي از مسير تجارت مواد مخدر تا ايران . قيمت بود حال، كراك هنوز در آسيا گران
پس كراك آسيايي كه يك دهم اين قيمت هم . واهد داشتبيايد، بيش از صد هزار تومان در گرم قيمت خ

  نيست، از چه چيزي ساخته شده است؟

 
اي ديگر، منشأ آن را در تركيه، پاكستان  عده. دهند برخي امتياز اختراع كراك را به مافياي سرخ روسيه نسبت مي

جديد را ساخته است چه  اين سؤال كه آن مدير متخصصي كه فرمول. دانند يا ديگر كشورهاي خاورميانه مي
تري  زياد هم مهم نيست، چون موضوع مهم. مليت يا چه اهداف بلند مدتي داشته است، هنوز به جواب نرسيده

  .وجود دارد
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كراك امروزي موجود در كشور ما كه در حال تخريب . كراك آسيايي از كوكائين ساخته نشده است
  !از هروئين استتري  كنندگان جوانش است، فقط فرمول قوي مصرف

 
 

 ! كراك ايراني خطرناك تر از كراك خارجي

كراك اصل نوعي از مواد مخدر است از الكالوئيدهاي دسته كوكائين، انرژي زا و شادي آور است و هيچگونه 
اعتيادي را در فرد مصرف كننده ايجاد نمي كند، ولي موادي كه با نام كراك در ايران توزيع ميشود كراك 

  . بلكه هروئين غليظ شده است كه توسط مافياي روسيه توليد و درايران پخش ميشود اصل نيست ،

كردن هروئين بدون در نظر گرفتن هر گونه  در ايران كراك در آزمايشگاههاي مخفي و خانگي با فشرده
همين  استانداري انجام مي شود و هر آزمايشگاهي بسته به نوع امكانات و سليقه توليدكننده متفاوت است و

  .تر كرده است موضوع، وضعيت بازار كراك و مصرف آن را آشفته

در برخي موارد نيز از ضايعاتي كه نمي توان از آن هروئين خالص بدست آورد كراك توليد ميشود ، اين 
كراك يكي از قويترين مواد مخدر محسوب شده و بشدت اعتياد ايجاد ميكند بطوريكه طي يكماه اول مصرف 

بار در روز  10برابر روز اول مصرف رسيده و تعداد دفعات مصرف روزانه به  4يا  3ن مقدار مصرف به دائم از آ
  . ميرسد) ساعت يكبار 2تقريبا ً هر (

اندازه يك عدس حتي يك دانه ماش را به نوك سنجاق  به. كراك بسيار كوچك است؛ از نخود كوچكتر
  .يك سنجاق داغ ديگر مورد استفاده قرار گيرد تواند بارها با اندازه مي چسبانند و همين  مي

هرچند كوكائين زماني به عنوان ماده مخدر طبقه ممتاز شهرت داشت، اما اعتياد به كرك محدود به يك گروه 
سني يا شرايط اجتماعي يا اقتصادي خاص نيست و ارزان بودن و در دسترس بودن آن، كراك را همگاني كرده 

ر بسياري از كشورهاي صنعتي شده اعتياد به كراك نه تنها از سنين مدرسه، كه از است و اعتياد به كراك د
  !هنگام تولد و توسط مادران معتاد، آغاز ميشود

اين ماده مخدر صنعتي بدليل نداشتن بو و سهولت استفاده نسبت به ساير مواد مخدر باعث جذب مصرف 
 5مصرف كراك به قدري آسان است كه فرد در مدت كنندگان ساير مواد مانند ترياك گرديده است چرا كه 

  .دقيقه حتي در دستشوئي و با استفاده از فندك و ني يا لوله و سنجاق مي تواند آنرا مصرف كند

 
تقريبا هرگونه حالت تحرك و نشاط روحي و جسمي كه توسط مواد اعتياد آور ايجاد شود، با حس بيحالي و 

شادمانه حاصل از اين سوء مصرف، باالتر باشد، “ پرواز”مقدار به اصطالح لختي همراه خواهد بود و هر چقدر 
  .و احساس خماري و افسردگي پس از آن شديدتر و طوالني تر خواهد بود“ سقوط”

 
اعتياد از همين جا آغاز ميشود زيرا نياز به فرار از اين حالت ناگوار، موجب مصرف مجدد كرك شده و پس از 
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  .و اين چرخه همچنان ادامه ميابد…يه كرك، حالت افسردگي باز ميگرددبرطرف شدن تاثير اول

 
دوباره اين مطلب را تكرار مي كنيم تنها سه بار مصرف مقدار بسيار اندكي از كرك موجود در بازار ايران ، 

ابسته اعتياد به آن را حتمي خواهد كرد و پس از اين زمان بسيار كوتاه، شخص را به شدت به خود نيازمند و و
  .ميكند

 
  كراك چطور در ايران رواج پيدا كرد؟

 
فروش  خيلي از معتادان، وقتي به خرده. شد از سه سال قبل، نام مادة جديدي در بازار مواد مخدر ايران شنيده مي

كردند تا ترياك، هروئين يا مواد مشابه را تهيه كنند، با اين جنس تازه مواجه  هميشگي خود مراجعه مي) ساقي(
  .قيمت بود تر از همه ارزان شدند كه قوي، سريع و راحت بود و مهم مي

 
جمعيت . اين مادة جديد به سرعت بازار مصرف را از آن خود كرد و هنوز هم با سرعت در حال پيشروي است

سال هستند، هر چند كه قسمتي از معتادان قديمي را هم به خود جذب  30تا  20مخاطب آن نيز بيشتر در سنين 
  .كرده است

 
 

  هاي گسترش روش
 

كراك هم براي رواج بيشتر در ميان . كند جنس جديد معموال با استفاده از سه روش عمده گسترش پيدا مي
  .ها استفاده كرد جوانان از هر سة اين روش

 
نوع خواهند با كمك يك مادة ديگر، آن را ترك كنند،  كه كساني كه به هروئين اعتياد دارند و مي اول اين

  .تر از اولي است دهند، در حالي كه ماده جايگزين به مراتب خطرناك مصرف را تغيير مي

 
ها مصرف  زا كه معموال در پارتي دومين روش گسترش، اين است كه براي تسكين عوارض مواد محرك يا توهم

كنند تا  به هم مي» متوه«هاي اهل  اي است كه بچه اين توصيه. توان از جنس جديد استفاده كرد شوند، مي مي
مشكل . كنند كه اعتيادآور نيست معموال هم تصور مي. هاي ناشي از آن را كاهش دهند سردرد و تنش

  .شود، زيرا اين مادة جديد، از مواد مشابه اعتيادآورتر است جاست كه بالفاصله وابستگي ايجاد مي اين

 
از كشورهاي غربي » مد«ر هم به صورت يك كه غير از مدل لباس و آرايش مو، مصرف مواد مخد سوم اين
به جهت حفظ كالس و كسب پرستيژ،   اي كه در غرب رايج است به ايران بيايد، بنابراين اگر ماده. شود تقليد مي
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ماندگي و كريستال  جواناني هستند كه بنگ و حشيش و ترياك را نشانة عقب. اي دارد شده بازار مصرف تضمين
  .دانند پيشرفت ميو آيس و اسيد را نشانة 

 
مانند  كنند با ظاهري سنگ هاي سفيداب سنتي تشبيه مي جواناني كه سابقة مصرف كراك دارند، آن را به تكه

  .ولي متخلخل، سست و سفيد رنگ كه هيچ بوي خاصي ندارد

 
ق حتي مراحل تزري. كند شود، در مدت بسيار كوتاهي اثر مي كراك به صورت تدخيني و تزريقي، مصرف مي

  .تر است آن هم ساده

 
كنندة  دختران هم مصرف. هاي دوستانه، بيشتر رواج پيدا كند ها و جمع ها باعث شده كراك در پارتي اين ويژگي

ها كه به دوستان خود  آن. كنند شوند، ولي وابستگي بيشتري پيدا مي آن هستند و اگرچه به مقدار كمتري نشئه مي
كنند تا اثر محرك را كمتر  را بعد از مصرف كريستال يا اسيد پيشنهاد مي زنند استفاده از كراك به فرما مي

  .كند

 
شايعاتي دربارة تأثير كراك بر فعاليت جنسي هم وجود دارد كه ناشي از تبليغات در مورد كراك آمريكايي 

  .كند است، ولي در مورد كراك آسيايي، مصداق پيدا نمي

 
برند، نكات ديگري  كه اكنون در دورة ترك به سر مي  ن سابق كراكاطالعات به دست آمده از مصرف كنندگا
  .كند از داليل گسترش اين ماده را روشن مي

 
. به يك ماه نرسيد كه مصرفمان دو برابر شد. ساعت نشئه مي شديم 24آنها مي گويند دفعة اول با سه تا پك، 

كرديم به  شد، شروع مي اگر دير مي. گرفتيم ميچهار ساعت بايد دود  ماه به جايي رسيديم كه هر سه 6بعد از 
 .بعد هم مجبور شديم تزريق كنيم. لرزيدن و تشنج

 
گفت فاز . ميرم به يكي ديگر از دخترها گفتم دارم از سردرد مي. ديگري مي گويد در اكس پارتي بودم

م كه احساس كردم سرم هنوز دود را بيرون نداده بود. خودش هم برايم درست كرد. اي، بيا كراك بزن نگرفته
 ها داري؟ چند روز بعد به او تلفن زدم و پرسيدم باز هم از آن. آرام شد

 
گرم كراك را در  5ساله بود كه هر روز  13اي كه مصرف قابل توجهي هم داشت، يك پسر  ترين نمونه كم سن

  .ريخت هايش مي چند وعده به رگ

 
  چگونه معتادين به كراك را تشخيص دهيم؟
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تغييرات بارز در شخصيت و رفتار، از دست دادن توجه و تمركز :جمله نشانه هاي اعتياد به كراك مي توان به از 

، كاهش وزن، ناپديد شدن لوازم قيمتي خانه و نداشتن توضيح قانع كننده براي مقدار پول خرج شده ، رفت و 
خانواده و دوستان ،برنامه خواب نامنظم ، بي  آمد با افراد معتاد، آشفتگي چشمگير، رفتار كينه توزانه با افراد

  ،بي قراري و) سوء ظن به همه(توجهي به آراستگي ظاهري ، پارانويا شديد 

روحي فرد از كانون خانواده و تغيير رفتار / يك نشانه ابتدايي سوء مصرف كرك، جدايي ناگهاني جسمي 
چون اختالالت احساسي يا گذراندن دوران  هرچند بسياري از نشانه هاي زير با مشكالتي. چشمگير اوست

  : سخت بلوغ مشابه است، اما هرگز نبايد احتمال مصرف مواد محرك يا مخدر را از نظر دور داشت

 
 

  تغييرات بارز در شخصيت و رفتار

  از دست دادن توجه و تمركز

  كاهش وزن

  ار پول خرج شدهناپديد شدن لوازم قيمتي خانه و نداشتن توضيح قانع كننده براي مقد

  رفت و آمد با افراد معتاد

  آشفتگي چشمگير

  رفتار كينه توزانه با افراد خانواده و دوستان

  برنامه خواب نامنظم

  بي توجهي به آراستگي ظاهري

  (سوء ظن به همه(پارانويا شديد 

  بي قراري

  اضطراب

 
  چرا هر روز آمار توزيع و مصرف كرك در جامعه باالتر مي رود ؟

 
فروشندگان مواد مخدر عالقه بسياري به فروش كرك دارند زيرا نه تنها ارزان تر از كوكائين است و راحت تر 

نميرسد و از طرفي پنهان “ خطرناك”به فروش ميرسد، بلكه مصرف آن هم ساده تر است و به ظاهر چندان 
  .كردن آن هم ساده است

 
و در مكانهايي مانند ميادين شهر، مدارس، فروشگاههاي  به اين ترتيب فروش كرك در شهرهاي بزرگ جهان

كه پيش از اين براي اين تجارت مكانهايي بسيار خطرناك محسوب ميشدند، به شدت افزايش يافته  …بزرگ و 
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  .است

 
  اثرات كراك

 
تر، احساس افزايش  مدت مصرف كراك مشابه آمفتامين است ولي با مدت زمان كوتاه در كل اثرات كوتاه 

كند ،افزايش ضربان قلب، نبض، تنفس، درجه حرارت بدن، فشار خون،  انرژي، چابكي و سرخوشي زياد مي
قراري، لرزش  گشادگي مردمك چشم، پريدگي رنگ، كاهش اشتها، تعرق شديد، تحريك و هيجان، بي

فشار ها، توهمات شديد حسي، عدم هماهنگي حركات، اغتشاش دماغي، گيجي، درد پا،  خصوص در دست به
قفسه سينه، تهوع، تيرگي بينايي، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگ از عوارض مصرف اين ماده مخدر صنعتي 

  .است

 
 

  : اثرات مخرب مصرف كراك
 

اعتياد به كراك سبب از بين رفتن درد و خروج استرس و اضطراب از بدن فرد، احساس سرخوشى كاذب و 
دقيقه طول  7تا  5ربط مي شود كه تمام اينها تنها  هاى بى ناك و حرفايجاد تحرك در فرد، بروز رفتارهاى خطر

  .كشد مى

تفاوتى اسپاسم عضله و مرگ ناگهانى در اثر  تكرار مصرف اين ماده طى چند روز همراه با استفراغ، گيجي، بى
  .ايست تنفسى است

در عرض سه تا پنج ساعت مي باشد ترين اثر بلند مدت مصرف كراك در فرد معتاد از بين رفتن اثرات ماده  مهم
بار و حتى بمقدار كمتر مصرف را تكرار كند تا دچار مشكل  ،بنابراين فرد بايد حداقل هر چهار ساعت يك

هايى همچون ايدز و هپاتيت، شكنندگى پوست،  همچنين از بين رفتن اشتها، كاهش وزن، يبوست، عفونت. نشود
كند، از آثار مصرف  آزادسازى هيستامين كه خارش در فرد ايجاد مىپيرى زودرس، افزايش فشار خون همراه با 

 110اين ماده در دراز مدت است، همچنين اثرات تخريبى مصرف موادى همچون شيشه، كريستال و كراك بين 
  .برابر ترياك و هروئين بر روى مغز و اعصاب مي باشد 140تا 

مصرف مداوم . ميكند » چرت«ا به اصطالح خودماني كراك شديدا فرد مصرف كننده را دچار خواب آلودگي ي
اثرات مخرب جبران ناپذيري در بدن فرد مصرف كننده اعم از ) مدت يكسال (اين ماده مخدر در كوتاه مدت 

عفونت اجزاي داخلي بدن ، پوسيدگي دندانها ، سرطان حنجره و ريه ، نابودي ريه و كبد ايجاد ميكند بطور كلي 
تماس مستقيم با دود كراك هستند ذره ذره نابود شده و مي پوسند و در برخي موارد طبق تمام اجزائيكه در 

گزارشهاي موجود افراد معتاد به كراك،ميزان عفونت بدن به قدري است كه اجزاي بدن از هم جدا ميشوند و 
  .گوشت زير پوست دچار عفوت شده و به اصطالح كرم ميگذارد
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دهند چون در هنگام  ثر مصرف كراك مي ميرند در هنگام دفن غسل نميشود كساني را كه در ا گفته مي
شود  دهد مصرف چهار روز كراك باعث مى ها نشان مى شستشو اجزاي بدن از هم جدا ميشوند همچنين بررسى

سال در فرد باقى بماند و موجب اختالالت حركتي، افزايش هذيان گويى و تضعيف  7كه اثرات آن به مدت 
  .المسه شود حس بينايى و

متأسفانه شيوع مواد روانگردان و مخدر شيميايى در ميان جوانان و به خصوص نوجوانان به موضوعى بسيار 
درصد مدارس كل كشور در معرض آلودگى به موادمخدر،  14خطرناك تبديل شده تا جايى كه هم اكنون 

درصد، حداقل  5/3بار مصرف سيگار سيگار و الكل قرار دارند و آخرين تحقيقات حاكى از تجربه حداقل يك
آموزان كشور  درصد دانش 2/1درصد و تجربه حداقل يكبار مصرف الكل، 0/5يكبار مصرف مواد مخدر 

  .است

 
  :اثرات كوتاه مدت مصرف كراك

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

افزايش ضربان قلب، نبض، تنفس، : مي كند، از جمله اثرات آن پس از مصرف عبارت است ازسرخوشي زياد 
درجه حرارت بدن، فشار خون، گشادگي مردمك چشم، پريدگي رنگ، كاهش اشتها، تعرق شديد، تحريك و 

هيجان، بي قراري، لرزش به خصوص در دستها، توهمات شديد حسي، عدم هماهنگي حركات، اغتشاش 
  .گيجي، درد پا، فشار قفسه سينه، تهوع، تيرگي بينايي، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگدماغي، 

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

با در مسموميت حاد . آلرژي شديد مي شود كه معموال با آب ريزش بيني و بي خوابي شديد همراه است
. كوكايين، فرد مصرف كننده دچار بي قراري و تشويش، هيجان، شوريدگي فكر و اختالل تنفسي مي گردد

 .ضربان، تنفس و فشار خون فرد افزايش مي يابد
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  :اثرات دراز مدت مصرف كراك
 

از جمله اثرات بلند مدت آن از دست دادن وزن بدن، يبوست، بي خواب، ضعف جنسي، دپرسيون تنفسي، 
كال در ادرار كردن، تهوع، كم خوني، رنگ پريدگي، تعرق شديد، دردهاي شكمي و اسهال، اختالالت در اش

هضم و دستگاه گوارشي، سردرد، لرزش دست ها، لرزش و تشنج، پريدن عضالت و سفتي آنها، هپاتيت، آب 
ي، زخم مخاط ريزش دائمي بيني، ايجاد زخم، آماس و جوشهاي پوستي به خصوص اطراف مخاط گوش و بين

، اضطراب، بي قراري، تشنج پذيري شديد، سوء ظن، گيجي، اختالالت درك )در مصرف به صورت انفيه(بيني 
زمان و مكان، رفتار تهاجمي، تحريك پذيري شديد، افسردگي، پرخاشگري، تمايل به خود كشي، توهمات و 

ي، و گاهي اشتهاي كاذب و سرانجام ، افكار هذيان)به خصوص بينايي، شنوايي، و المسه(اختالل در حواس 
  .ناراحتي جدي دماغي و رواني به نام سايكوز و كوكايين

 
تحمل و ايجاد وابستگي كوكايين مشابه آمفتامين است وابستگي شديد رواني ايجاد مي كند كه اين وابستگي در 

  .عصاره كوكايين يعني كراك شديدتر مي باشد

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

  .نشانه هاي ترك از جمله ضعف شديد، بد خوابي، افسردگي، تحريك پذيري، گرسنگي زياد ديده شده است

 
پ مصرف كننده، كراك را چه به طريق استنشاق يا پاشيدن روي توتون و ماري جوانا و چه از راه كشيدن با پي
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خيلي سريع . استعمال كند، ديگر نمي تواند از مصرف آن خودداري كند و بايد پي در پي آن را استعمال نمايد
جذب ريه گشته و به مغز مي رسد و حالت تهاجمي به مصرف كننده دست داده، باعث بزرگ شدن قلب، 

 فردي كه كراك مصرف اصوال. افزايش فشار خون مي شود، به گونه اي شديدتر از كراك پديدار مي گردد
  .مي كند، ديگر بر خود تسلط ندارد و گويا خودي خود را گم كرده است

 
گرم هروئين ساخته شده 100تا  10كراك، هروئيني است كه تا حد امكان اشباع شده يعني يك گرم كراك از 

عتياد آن نسبت به هروئين ا. تر از هروئين است قيمت هروئين و در بعضي مواقع، به مراتب ارزان ولي قيمت آن هم
  .تر است تر و ترك آن بسيار مشكل بسيار شديدتر و فوري

 
دانند كه بدتر از هروئين  نوجوانان نمي. كراك ماده مخدر جديدي است؛ يعني در واقع با نام جديد معرفي شده

يزي در حد كنند كراك چ است بنابراين وحشتي كه از هروئين دارند از كراك ندارند و اكثرا خيال مي
به همين دليل از مصرف آن وحشت ندارند و اين عامل شروع اعتياد و . گردان و اكستازي است هاي روان قرص

  .علت فاجعه است

 
هاي اكستازي است كه اگرچه  مصرف حتي يك بار كراك اعتيادآور است و اين تفاوت اساسي كراك با قرص

هاي اكستازي  روزي عليه قرص تبليغات زيادي كه شبانه. ال ندارنددر بلندمدت كشنده هستند اما اعتياد با قدرت با
  .شده باعث شده كه خطر كراك در سايه و پنهان باقي بماند

 
بدون بوست و مصرف آن بسيار ساده و بدون نياز به وسايل  …كراك بر خالف هروئين، ترياك، حشيش و

  .دقيقه مصرف كند2الي  1رف كمتر از تواند در حمام يا توالت، ظ حجيم و صرف وقت است و فرد مي

 
اندازه يك عدس حتي يك دانه ماش را به نوك سنجاق  به. كراك بسيار كوچك است؛ از نخود كوچكتر

  .تواند بارها با يك سنجاق داغ ديگر مورد استفاده قرار گيرد اندازه مي چسبانند و همين  مي

 
توانند آن را كشف كنند؛ چيزي شبيه يك تكه گچ از  سادگي نمي ها به بنابراين جاسازي آن بسيار ساده و خانواده

  .كند اندازه يك ماش كه توجه هيچ كس را جلب نمي  شده و به ديوار كنده

 
اش را سرپرستي  ها زنده بماند و زندگي عادي داشته باشد؛ حتي كار كند و خانوده تواند سال معتاد به ترياك مي

ماه 3سال زنده بماند اما معتادي كه 20تا  10تواند  ه طرف تزريق كشيده شود ميحتي معتاد هروئين نيز اگر ب.كند
  ماند؟ سال زنده مي2شود آيا بيش از  كيلو از وزن بدنش كم مي30بعد از مصرف كراك تا 
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  نشانه هاي هشدار دهنده در هنگام مصرف كراك

  : ده محرك بروز ميكنندبه گفته معتادين به كرك حاالت زير در هنگام برطرف شدن آثار ما

 
  نگراني و بيقراري براي تهيه مجدد كرك

  افسردگي شديد

  فقدان انرژي و بي اشتهايي

  بي خوابي

  داشتن احساساتي متناقض از عشق و تنفر نسبت به خود

 
  اثرات رواني مصرف كراك چيست؟

 
حركت است كه با خوشي و شخصي كه كرك مصرف ميكند به سرعت در حاالت و شرايط مختلف رواني در 

رضايت فراوان و احساس برانگيختگي و هيجان همراه است، سپس با كم شدن اثر اين ماده، دلتنگي و افسردگي 
  .و متعاقب آن زودرنجي، بي خوابي و پارانويا بر شخص غلبه ميكند

 
كساني . ربه كنندمعتادان به كرك، ممكن است حاالت رواني اسكيزوفرنيك، توهم و خطاهاي حس را نيز تج

تمام اين حاالت را از سر ميگذرانند، عده اي ) مصرف) binge كه مصرف كرك بسيار زيادي دارند در يك
از اين افراد در اثر ابتال به پارانويا و افسردگي ناشي از مصرف دائم كرك، دست به خودكشي يا جنايت 

  .ميزنند

 
  و جنون Overdose مصرف بيش از حد يا

به علت مقدار بسيار زياد ماده محركي كه وارد جريان خون و به دنبال آن به مغز ميكند، احتمال  تدخين كرك،
نشانه هاي اين دو وضعيت مشابه . مصرف بيش از حد و مرگ آور يا مسمويت از كوكائين را هم افزايش ميدهد
  .رگ منتهي شودبوده و شامل تهوع، استفراغ و تنفس نامرتب، تشنج و اغما است كه ميتواند به م

 
مصرف همزمان كوكائين با الكل يا مواد مخدر ديگر، ميتواند واكنشهايي شديد و مرگ آور به دنبال داشته 

مصرف مداوم كرك ممكن است به جنون كوكائين منجر شود كه نوعي حالت رواني دائمي بوده و نشانه . باشد
  .هاي آن پارانويا و توهم ديداري و شنيداري است

 
  ات فيزيكي مصرف كراكتاثير

 
ورم (ابتدايي ترين تاثيرات جسماني كرك، گلودرد مزمن، گرفتگي صدا و تنگي نفس است كه به برونشيت 
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چشمها درشت شده و شخص هنگام تمركز براي ديدن هر چيز، هاله هايي نوراني . و نفخ ريه منجر ميشود) نايژه
  .در اطراف آن مشاهده ميكند

 
افزايش ميابد و رگها به سرعت منقبض شده موجب باال رفتن فشار خون ميشوند كه % 50ضربان قلب تا حد 

كرك به دليل از بين بردن ميل به غذا خوردن و ايجاد بيخوابي، . ميتواند به حمله قلبي، تشنج و سكته منجر شود
  .موجب كاهش وزن شديد و سوء تغذيه ميشود

 
  :آناليز

 
طور حتم  سال در حال افزايش است و اين امر به 25تا  17گروه سني  ميزان مصرف كراك به شدت در ميان

  ميزان

 
هاي آتي افزايش خواهد داد چرا كه براساس آمار ، تدخين كراك براي شخص حس  مرگ و مير را در سال

 كشد و پس دقيقه طول مي 7تا  5آورد كه حدود  به وجود مي» پرواز شادمانه«نشاط ظاهري شديد يا به اصطالح 
يابد و در  ارزش بودن و ولع زياد براي مصرف اين ماده ادامه مي از آن با ايجاد افسردگي حاد واحساس بي

سازد و بيشتر به همين علت است كه معتادان به كراك كمتر اقدام به ترك  مراحل بعد ترك اعتياد را مشكل مي
  . كنند آن مي

 
  آموزان در معرض مستقيم اعتياد درصد دانش 7 /13

بودن،  خطر هايي همچون بي هنگامي كه بيشترين تبليغات قاچاقچيان و فروشندگان مخدرهاي صنعتي با عنوان
گيرد، طبيعي است كه درصد زيادي از جوانان  در كنار ارزاني و آساني تهيه آنها قرار مي …اعتيادآور نبودن و

  .جامعه به مصرف آن مبادرت ورزند

اين در . درصد آنها در معرض مستقيم اعتياد قرار دارند 13/7وز سراسر كشور آم ميليون دانش 10اكنون از  هم
زاده، كارشناس، آشنايي جوانان با كراك در دوره دبيرستان و گاه در دوره  حاليست كه به گفته محمد موسي

  .شود گيرد و تبليغ كالمي مواد، منجر به استفاده از آن مي راهنمايي صورت مي

داد كه به ترياك و هروئين  هاي ترك اعتياد را ميانساالني تشكيل مي بيشتر مراجعان كلينيكهاي گذشته  در سال
هايشان براي  سن و سالي هستند كه همراه خانواده هاي مشابه اعتياد داشتند، بيشتر مراجعان جوانان كم و نمونه

هاي  زدايي ند كه نياز به سمدرصد اين افراد معتادان به مواد صنعتي هست67آيند و نزديك به  زدايي مي سم
  .كننده است سريع دارند و در حقيقت چهره معتادان و نوع اعتيادشان كامالً عوض شده و اين نگران فوق

سال سن دارد و مصرف  15يك مادر كه كودكش را براي ترك به كلينيك برده مي گويد ك پسرم تنها 
است و در حال حاضر به كراك اعتياد دارد و سالگي و با مصرف حشيش شروع كرده  12موادمخدر را از 
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  .وضعيت روحي و جسمي خوبي ندارد

كند كه پسرش توسط همساالن خود معتاد شده و گاهي براي تهيه مواد همراه دوستانش دست به  او تاكيد مي
  .زد كارهاي خالف مي

 
دادن  از دست: له آنها عبارتند ازدهند كه از جم معتادان به كراك در رفتارهاي خود تغييرات بارزي را نشان مي

توجهي به  شدن لوازم قيمتي خانه، آشفتگي، برنامه خواب نامنظم، بي توجه و تمركز، كاهش وزن، ناپديد
  .قراري و اضطراب آراستگي ظاهري، پادرانوياي شديد، بي

  .ير مواد ديگر استمراتب بيشتر از سا بنابراين كراك، شخصيت معتادان را متزلزل كرده و بار رواني آن به

 
 

 مرگ ناگهاني معتادان كراك
 

تري فرد احساس چابكي و  آمفتامين است و در مدت زمان كوتاه  مدت كراك مشابه هر چند اثرات كوتاه
دكتر . شود كننده مي كند اما پس از آن منجر به بروز عوارض جسماني و حتي مرگ مصرف سرخوشي مفرط مي

كراك نوعي مواد از الكائيدهاي دسته : گويد درباره عوارض كراك به ميشناسي  تخصص سم  جاللي فوق
  .آور است زا و شادي كوكائين است كه اصل آن انرژي

اعتياد به كراك در كشورهاي صنعتي محدود به يك گروه سني با شرايط اجتماعي يا اقتصادي خاص نيست و 
 25تا  17البته در ايران بيشتر گروه سني . ده استارزان بودن و در دسترس بودن اين موادمخدر را همگاني كر

كشد و بعد از  اي است كه خوشي و نشئگي آن چند ماه بيشتر طول نمي كراك ماده. سال به آن گرايش دارند
دهد و فرد براي به دست آوردن خوشي روز اول  كننده نمي مدت كوتاهي خوشحالي روز اول را به مصرف

بار اقدام به مصرف كراك  طوري كه در ماه سوم و چهارم هر دو ساعت يك كند به مصرف خود را زياد مي
  .كند مي

 
ناپذيري براي  تزريق كراك آخرين مرحله براي كسب خوشي بيشتر است كه عوارض جسماني و رواني جبران

. شود عضا ميتاثير قرار داده و موجب التهاب اين ا تزريق به شدت مغز، كبد و قلب را تحت. معتاد به همراه دارد
ذره نابود شده و  تاثير عوارض منفي كراك تمام اجزايي كه در تماس مستقيم با دود كراك هستند ذره تحت
  .پوسند مي

كنندگاني كه به مدت طوالني از اين  كند و در برخي موارد ديده شده مصرف اجزاي داخلي بدن عفونت مي
شوند، يعني گوشت زير  است كه اجزاي بدن از هم جدا مياي  كنند، ميزان عفونت به اندازه ماده استفاده مي

  .زند مي» كرم«پوست دچار عفونت شده و به اصطالح 

كشد بلكه استفاده مجدد پس از يك  اي يا چندماهه يك معتاد كراك از اين ماده او را نمي محروميت چند هفته
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ها را كاهش داده و خواب معتاد  اد تنفسشود چرا كه با ايجاد مسموميت تعد دوره زماني، موجب مرگ معتاد مي
هاي اماكن  ها و دستشويي كند و در اكثر اوقات شاهديم كه اين افراد حين مصرف در خرابه تر مي را عميق

  .ميرند عمومي مي

 
  :عوارض اجتماعي كراك

 
ههاي نامشروع و خالف در بسياري از مواقع از را“ مواد”در ميان افراد معتاد به هر گونه ماده اعتياد آور، تهيه 

انجام ميگيرد و بسياري از كساني كه به كرك اعتياد دارند نيز براي برآمدن از عهده مخارج تهيه مداوم آن به 
اما نكته پر اهميت اين است كه دست زدن اين افراد به اعمال خشونت بار و . روشهاي خالفكارانه دست ميزنند

آن بروز رفتارهاي شرورانه و پرخاشگرانه ناشي از بروز بيماري پارانويا جنايتكارانه دليل مهم ديگري هم دارد و 
است كه از عوارض مصرف كرك به شمار مي آيد و در واقع پرداختن اين اشخاص به اعمال ) بيماري سوء ظن(

  .خشونتبار، لزوما به دليل نياز به پول نيست

 
  شورخانه نمي توان شست ؟ ها را به دليل پوك و فاسد شدن در مرده آيا اجساد كراكي

 
ها  اما در مورد كراكي. شود ها پوستشان كامال سياه مي قبال شنيده بوديم و در جامعه ديده بوديم كه ترياكي

  تكليف چيست؟

 
. بدون غسل دفن مي گردند. ها چنان پوك و فاسد است كه قابل شستن نيست چون اجساد آن: مردم مي گويند 

كند كه ممكن  دند كه اعتياد به كراك در مراحل آخر خود، چنان جسم فرد را نابود ميشايعات، حاكي از اين بو
قدر  يعني كراك اين. جا كردن بشكند يا اعضاي بدنش از هم جدا شود هايش در حين جابه است استخوان
  !!خطرناك است

 
ولي با اين حال هنوز به طور . دها بگذارن توانند چنين تأثيري بر روي اندام در جواب بايد گفت كه مواد مخدر مي

بر روي مواد مخدر سنتي، مطالعات . اي براي تأييد اين قضيه در رابطه با مصرف كراك وجود ندارد دقيق، يافته
اما به دليل نو ظهور بودن انواع مواد مخدر صنعتي و آزمايشگاهي، تحقيقات زيادي در . زيادي انجام گرفته

همچنين الزم به ذكر است با توجه به آنكه كراكي كه در نقاط . ها استناد كنيم دسترس نداريم تا بتوانيم به آن
ديگر جهان مصرف مي شود خالص تر است و با نوع ايراني كه انواع قرض ها در آن ريخته مي شود كامال فرق 

  . نمي كند دارددر نتيجه نوع ايراني به مراتب خطرناكتر است و نتيجه تحقيقات در اروپا در مورد ايران صدق

 
  :اما مي توان داليل زير را براي پوسيدن بدن اين افراد به دست آورد
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هاي مختلف در بدنش به  شود كه فرد هيچ دردي را حس نكند و در نتيجه بيماري مصرف كراك باعث مي»
وني باز كنند و راه براي ورود عوامل عف عالوه بر آن، مخدرها سيستم ايمني را تضعيف مي. راحتي پخش شود

  .در نتيجه، يك شخص معتاد به كراك احتماال دچار چند بيماري مختلف هم خواهد بود. شود مي

 
حس  ولي به دليل بي. اند زا در جسم او خانه كرده خواب باشد قطعا عوامل عفونت حاال اگر اين شخص، كارتن

ميرد، پس از طي زمان  مي وقتي يك فرد سالم. بودن ناشي از مصرف مخدرها دركي از وضعيت خود ندارد
  .هايي خواهد شد ساعت جسمش دچار پوسيدگي 72مشخصي مثال 

 
ساعت به همين  12حال اگر شخصي معتاد به كراك و آلوده به عفونت دروني باشد، پس از مرگ در مدت 

فاسد شده و از جنازة يك روزة او مانند جنازة چندين روزة افراد سالم است و بسيار زودتر . مرحله خواهد رسيد
 «.شود در بسياري از انواع ديگر مواد مخدر هم اين حالت به درجات مختلف ديده مي. پاشد هم مي

  

 كوكائين

 

  دكتر نازي اكبري: ترجمه و تدوين
 

  60عضو هيئت علمي كنگره 
 

حاضر به  افراد معتاد به مصرف كوكائين. اعتياد به كوكائين يكي از بزرگترين مشكالت جوامع امروزي است
اين معضل به تمام سطوح جامعه ار طبقه متمول گرفته تا فقرا و حتي . انجام هر كاري براي دستيابي به مواد هستند

  .طبقه متوسط نفوذ كرده است

عدم درك و آگاهي خانواد ه ها از نحوه تاثير و ساختار اعتياد به كوكائين باعث نوعي آشفتگي و سردرگمي در 
  . تزندگي آنان شده اس

 
 

  كوكائين چيست؟
 
 

كوكائين براي . در آمريكاي جنوبي كشت ميشود استخراج ميگردد "كوكائين از برگهاي بوته كاكائو كه عمدتا
قرن ها مورد استفاده سرخپوستان جهت مبارزه با گرسنگي و كار سخت بوده و حتي تاثير آن در اواسط قرن 

ميالدي اين ماده محتواي اصلي  1906تا سال . ويد قرار گرفتهجدهم مورد تحسين و تمجيد افرادي از جمله فر
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  .كوكاكوال بوده و همچنين به عنوان داروي بيهوشي هم استفاده مي شد

ميالدي دولت ها بر عليه استفاده از اين مواد به  19استفاده گسترده و اعتياد به اين ماده باعث شدتا اوايل قرن 
ميالدي كوكائين به عقيده عده كثيري امن و بي خطر اعالم  80اوايل دهه و  70در دهه . اقداماتي دست بزنند

اما با انباشته شدن شواهد پزشكي در رابطه با تاثير زيان آور كوكائين و معرفي و استفاده گسترده آندولت ها . شد
  .و مردم بار ديگر در رابطه با استفاده روزافزون اين ماده اعالم خطر كردند

عتياد به كوكائين يكي از جدي ترين مشكالت مربوط به مواد مخدر در دنيا و بخصوص در در حال حاضر ا
 .آمريكاست

 
 

  كوكائين چگونه مصرف ميشود؟
 

  : چهار روش اوليه استفاده از كوكائين شامل

  .با اين روش كوكائين به جذب شدن از طريق اليه هاي دروني بيني وارد بدن ميشود –استشمام  . 1

 
تزريق مصرف كننده با مخلوط كردن پودر كوكائين با آب با استفاده از سرنگ مواد را درون رگ تزريق  .2

  .مي كند

 
سخت سازي مي شود  . (Free basing) هيدروكلوريد كوكائين تبديل به ماده اي سخت و كلوخي. 3

  .كه قابل تدخين است

 
و چندين ) جوش شيرين(ونياك و دوكربنات سودا كوكائين كراك از تركيب هيدروكلوريد كوكائين با آم .4

اين ماده با استفاده از . مواد ديگربه شكل ماده اي با تكه هاي سخت به دست مي ايد كه آن را كراك مي نامند
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  .پيپ شيشه اي تدخين ميشود

 
  اعتياد به كوكائين تا چه حد گسترده است؟

 
 1997درسال ) * ان اچ اس دي آ(اد مخدر در آمريكا بر مبناي آمارگيري و بررسي ملي استفاده خانگي مو

از هر ده نفر مردم عادي يك نفر . به يك ميليون و نيم مي رسيد "تعداد مصرف كنندگان كوكائين حدودا
كوكائين صنعت غيرقانوني . ميليون نفر مي رسيد 22كوكائين را امتحان كرده بود و كل اين جمعيت به بيشتر از 

اين مبلغ از صنعت اوليه توليدي كلمبيا، قهوه، فراتر رفته . بيليون دالر تجاوز مي كند 35شتر از كلمبياست كه از بي
  .است

بر مبناي تحقيقات بعدي اين آمارگيري و با در نظر گرفتن افراد مصرف كننده اي كه در اين تحقيق شركت 
ميليون نفر تخمين زده  306به  "دودانكرده اند ان اچ اس دي آ تعداد مصرف كنندگان كوكائين در آمريكا را ح

  .است

  .استفاده از كوكائين در سراسر جهان رو به افزايش است

 
  تأثيرات رواني اعتياد به كوكائين چيست ؟

 
كوكائين باعث سرخوشي مفرط ولي . تأثير كوكائين بر روي بدن بسيار سريع، لذت بخش و كوتاه مدت است

مانند كافئين ، كوكائين باعث بيداري . س شادي و انرژي بيشتري مي كندكوتاه مدت شده و مصرف كننده احسا
تأثيرات رواني اين ماده شامل احساس سالمتي، قدرت زياد و توانايي . شده و گرسنگي را كاهش مي دهد

به تدريج كه تأثيرات موقت اين ماده از بدن محو ميشود . كاذب بوده كه گاهي با دلشوره و بيقراري همراه است
اين بي حوصلگي و سستي باعث . تمامي آن احساسات جاي خود را به افسردگي شديد و خمودگي خواهد داد

  .ميشود كه مصرف كنندگان روزهاي متمادي در خواب به سر برند

 
  تأثيرات جسمي اعتياد به كوكائين چيست؟

 
اعتيادآور نبوده و ضرر آن از ديگر مواد بسياري از مردم به اشتباه باور دارند كه استعمال كوكائين از طريق بيني 

  :معمول ترين تأثيرات جسمي استفاده از كوكائين عبارتند از. مخدر كمتر است

 
  نوسان در فشار خون، ضربان قلب و ميزان تنفس -

  حالت تهوع و دل آشوبه -

  استفراغ -
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  اضطراب -

  بي خوابي -

  وزن ميشوداز دست دادن اشتها كه باعث سوء تغذيهو كاهش  -

  تورم و خون ريزي غشاي مخاطي -

  بيقراري و اضطراب -

  آسيب به مجاري بيني -

  صدمه به شش ها -

  احتمال سكته قلبي، مغزي و تشنج -

 
عكس العمل آني بدن به استفاده از كوكائين شامل افزايش فشار خون، تنفس نامرتب، افزايش دماي بدن و 

  .گشادي مردمك چشم ها ميشود

اين امر مي تواند تا . مسدود شدن سرخرگهاي تاجي فشار خون باال رفته و انتقال خون به قلب تقليل مي يابد با
  .يك ساعت پس از استفاده از مواد باعث حمله قلبي و يا تشنج گردد

در معرض  "مصرف كنندگان دائمي و مبتاليانبه بيماري فشار خون باال، بيماري صرع و نارسايي قلبي مشخصا
  .خطر بيشتري قرار دارند

تحقيقات نشان داده است كه حتي افرادي كه سابقه مشكالت و ناراحتي هاي قلبي نداشته اند با استفاده از 
استفاده مفرط اين ماده باعث حساس شدن مغز بر . كوكائين در معرض احتمال بروز اين مشكالت قرار مي گيرند

  .بسيار كمي از آن مي تواند موجب ايست قلبي شود روي تأثيرات اين ماده شده در نتيجه ميزان

افرادي كه كوكائين را تزريق مي كنند در معرض باالتري از خطر ابتال به بيماري ايدز و هپاتيت هستند چراكه 
استفاده از كوكائين مي تواند گاهي باعث آلرژي و . استفاده از سرنگ مشترك موجب انتقال اين بيماريها ميشود

 .خود ماده و يا تركيبات آن شود حساسيت به
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  تأثيرات كوتاه مدت كوكائين بر بدن چيست؟
 

در طي چند دقيقه و گاهي چند  "پس از يكبار استفاده نمايان شده و معموال "تأثيرات كوكائين بر بدن معموال
شاط و باعث احساس ن "معموال) ميلي گرم 100 "مثال(مصرف كوكائين به مقدار كم . ساعت محو ميشود

اين احتمال . به بينايي، شنوايي و المسه ميشود "سرخوشي، انرژي كاذب، پرحرفي، هوشياري ذهني مخصوصا
  .وجود دارد كه به طور موقت تمايل به غذا و خواب هم كاهش يابد

يت بعضي از مصرف كنندگان معتقدند كه استفاده از اين ماده به آنان توانايي بيشتري براي انجام يك سري فعال
تĤثير . هاي جسمي و حل تكاليف عقلي مي دهد در حاليكه عده اي ديگر بر خالف اين موضوع اعتقاد دارند

  :كوتاه مدت كوكائين عبارت است از

  افزايش انرژي كاذب در بدن -

  كاهش اشتها -

  هوشياري ذهني و رواني -

  افزايش ضربان قلب -

  افزايش فشار خون -

  انقباض عروق -

  افزايش دماي بدن -

  گشادي مردمك چشم ها -

هرچه جذب اين . مدت زمان تأثير كوكائين بر احساس سرخوشي فوري ، بستگي به نوع استفاده از اين مواد دارد
به همين نسبت سرعت جذب اين ماده باعث . ماده سريعتر اتفاق افتد احساس سرخوشي شديدتر خواهد بود
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نشئگي با استفاده مواد از طريق استشمام كندتر صورت ميگيرد و ممكن هجوم . كاهش زمان نشئگي مي شود
 10تا  5دقيقه طول بكشد در حاليكه تدخين ماده ممكن است مدت زمان اين حالت را به  30تا  15است بين 

  .دقيقه برساند

يد حالت نشئگي شده اما باعث تشد) چند صد ميلي گرم يا بيشتر "مثال(با اينكه استفاده از اين مواد به مقدار زياد 
اين افراد ممكن است رعشه، . ممكن است منجر به رفتارهاي غيرعادي، نامنظم ، آشفته و حتي خشونت فرد شود

  .گرفتگي عضالت، ماليخوليا و دوران سر را هم تجربه كنند

واردي در م. عده اي از مصرف كنندگان كوكائين از حاالت بيقراري، اضطراب و تندخويي صحبت مي كنند
بسيار نادر،اولين استفاده از كوكائين يا مدت كوتاهي پس از استفاده منجر به مرگ ناگهاني فرد مصر كننده 

  .به علت ايست قلبي پيرو توقف دستگاه تنفسي است "مرگ هاي ناشي از استفاده از كوكائين معموال. ميشود

 
  تأثيرات بلندمدت استفاده از كوكائين بر روي بدن چيست؟

 
با يكبار استفاده از كوكائين، افراد ممكن است قادر به . وكائين از جمله مواد مخدرهاي بسيار اعتيادآور استك

به نظر مي رسدكه تأثير تحريك كننده و اعتيادآور . پيش بيني و يا كنترل ميزان استفاده آتي از اين ماده نباشند
دوپامين . جذب دوپامين به وسيله سلولهاي عصبي استكوكائين به دليل قابليت اين ماده در جهت مهار كردن و 

به عنوان بخشي از سيستم پاداشي مغز توليد شده و به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر بخش اعتيادآور هر نوع مواد 
  .مخدر تأثير دارد

 
  :تأثيرات درازمدت اعتياد به كوكائين عبارتند از

  تندخويي -

  اغتشاشات خلق و خويي -

  راريبيق -

  ماليخوليا يا پارانويا -

  توهمات سمعي و شنيداري -

 
زياد روي در مصرف كوكائين، استفاده ممتد و افزايش مقدار مصرف باعث افزايش تندخويي، بيقراري و 

اين خود ممكن است باعث روان پريشي ماليخوليايي كامل شده و فرد مصرف كننده ارتباط با . پارانويا ميشود
  .اطراف خود را از دست داده و گاهي دچار توهمات سمعي مانند شنيدن صداهاي مختلف شوددنياي واقعي 

 
  عوارض پزشكي مصرف كوكائين چيست؟
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از معمول ترين اين عوارض ميتوان از تأثير آن بر . مصرف كوكائين باعث عوارض پزشكي گوناگوني ميشود
تأثيرات تنفسي مانند درد سينه، ايست تنفسي،  نقباض عروق قلبي شامل بي نظمي ضربان قلب، حمله قلبي،

تأثيرات عصبي شامل سكته مغزي، ايست مغزي يا سردرد و عوارض التهابات روده اي شامل درد شكم و يا 
  .استفراغ و تهوع نام برد

به طور مثال . روش هاي مختلف استفاده ار كوكائين مي تواند تأثيرات نامطلوب گوناگوني را باعث شود
ام ممتد كوكائين باعث خونريزي بيني، از دست دادن حس بويايي، مشكل بلع، گرفتگي صدا و تحريكات استشم

كوكائين هضم شده . ديواره هاي حفره هاي بيني بوده كه منجر به تورم وخيم و آبريزش مدام بيني خواهد شد
  .مي آيد باعث قانقارياي وخيم روده شده كه در اثر كمبود جريان خون در آن نقطه بوجود

از آنجائيكه كه كوكائين قابليت كاهش اشتهاي به غذا را دارد بسياري از مصرف كنندگان فعال كوكائين 
  .اشتهاي خود را از دست داده و اين امر منجر به كاهش وزن و سوء تغذيه آنان ميشود

ب اين دو مواد باعث تركي. تحقيقات نشان داده است كه تركيب استفاده كوكائين و الكل خطري بالقوه است
تبديل آنها به ماده اي به نام كوكاتيلين شده كه مدت تأثير زماني طوالني تري بر روي مغز را دارا مي باشد و به 

در حاليكه تحقيقات بيشتري در اين زمينه الزامي است ولي . مراتب از هر دو اين مواد به تنهايي سمي تر است
واد معمول ترين نوع تركيب مواد مخدري است كه باعث مرگ مصرف قابل مالحظه است كه تركيب اين دو م

  .كنندگان ميشود

 
 

  كوكائين به چه شكل تأثيرگذاري مي كند؟
 

در زمينه چگونگي تأثير دلپذير كوكائين بر بدن و دليل اعتيادآور بودن اين ماده تحقيقات بسياري صورت گرفته 
كه در اثر تحريك، باعث ايجاد حس لذت و سرخوشي دانشمندان نقاطي در مغز كشف كرده اند . است

  .ميشوند

يكي از سيستم هاي عصبي كه به نظر ميرسد بيشتر از هر قسمت ديگري تحت تأثير كوكائين قرار مي گيرددر 
سلولهاي عصبي . قرار دارد) مغز مياني بطني) Ventral Tegmental Area بخشي عميق در مغز به نام
راه مي يابند كه اين  Nucleus Accumbens به قسمت ديگري از مغز به نام ريشه گرفته از اين بخش

تحقيقات بر روي حيوانات نشان داده است . بخش از مغز يكي از مراكز كليدي لذت و سرخوشي در مغز است
كه تمامي محركين سرخوشي و لذت مانند غذا، آب ، روابط جنسي واستفاده از انواع مواد مخدر باعث افزايش 

  .عاليت مغز در اين ناحيه ميشوندف

فاصله كوتاه بين دو رگ (در يك پروسه عادي در درون مغز، دوپامين به وسيله يك عصب خاص به سيناپس 
معموال دوپامين بوسيله . كه محل ادغام گيرنده هاي دوپامين با عصب هاي همسايه است انتقال مي يابد)عصبي
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 Dopamin) و يا به اعصاب ناقل "(Transmitting Neurons) ناقل دوپامين "پروتئيني خاص به نام 

Transporters) بازگشت داده ميشود.  

 
در صورت وجود كوكائين در بدن ، اين ماده به ناقلين دوپامين چسبيده و باعث انسداد پروسه عادي بازيافت 

خوشي ناشي از استعمال در نتيجه دوپامين در منطقه سيناپس جمع شده و باعث وقوع حس لذت و سر. ميشود
  .كوكائين ميشود

به اين شكل كه هر چه . چنانچه مصرف كوكائين ادامه يابد ميزان استقامت بدن در مقابل اين ماده باال ميرود
مقدار ماده مصرفي و دفعات استفاده آن بيشتر شود، مغز براي توليد سطح حس سرخوشي و لذتي كه با استفاده 

تحقيقات نشان داده است كه طي مدت اجتناب و . ميزان بيشتري از كوكائين نياز دارد نخستين ايجاد شده بود به
ترك كوكائين، يادآوري حس سرخوشي و يا حتي تماس با هر چيز كه نشانه اي از اين حس را همراه داشته 

اب از باشد باعث تحريك و اشتياق براي استفاده از مواد و بازگشت به آن، حتي پس از مدت طوالني اجتن
  .مصرف است

اقدام به ترك . مصرف كوكائين باعث اضطراب و افسردگي مي شود كه گاهي ممكن است تا هفته ها ادامه يابد
اين ماده گاهي تنها به خاطر فرار از اين افسردگي مفرط امكان پذير نيست و باعث استفاده بيشتر شخص معتاد از 

  .افسردگي ميشود اين ماده براي چيره شدن به اين حالت نامطلوب

شخص بيمار مي تواند با دوباره سازي جسم ، . بر اين باور است كه اعتياد بيماري است و قابل درمان 60كنگره 
روان و تفكرو با استفاده از تكنيك قدم به قدم و تدريجي ترك اعتياد با استفاده ازراهنمايي و حمايت اين مركز 

  .به رهايي برسد

حبه چندين فرد رها شده از اعتياد با تعجب بسياربه اين به اين نتيجه رسيدم كه هر آن پس از تماس شخصي ومصا
را  "اعتياد درمان ندارد"تكنيك و راهكارهايي كه در اين مركز مورد استفاده قرار مي گيرد خالف اين باور كه 

  .ثابت مي كند

از جمله مواردي  60اده در كنگره بررسي و تحقيقات كامل بر روي روش ها و تكنيك هاي موفق مورد استف
  .است كه در حوزه تحقيقات آينده اينجانب قرار گرفته است

 تمجيزك ، نورجيزك

 

  تمجيزك ، نورجيزك
 

كنندگان موادمخدر به منظور  يكي از داروهاي ترك اعتياد كه امروزه در سطحي وسيع مورد استفاده مصرف
اين دارو براي اولين بار توسط يك شركت داروسازي . استگيرد ، تمجزيك  ترك اعتياد قرار گرفته و مي
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ظاهراً اين دارو از تركيب مرفين . انگليسي به صورت آمپول و قرص به بازار داروهاي ترك اعتياد عرضه شد
نام تجاري اين دارو تمجزيك است و . صنعتي ، هيدروكلرايد و ديگر داروهاي شيميايي ساخته شده است

جيزك و اورجيزك است و  كنندگان شايع است ، تيمجيزك ، تيدي كه در بين مصرفهاي عاميانه آن  نام
 .باشد نرفين مي نرفين و نوپره شود بوپره ها ياد مي هاي دارويي از آن هاي ژنريك آن كه در دسته بندي نام

دهد  نشان ميكنندگان اين دارو به دست آمده است  كه با استفاده از تجربيات مصرف 60نتايج تحقيقات كنگره  
بعد وحشتناك قضيه اين است . گنجد گر و وحشتناك است كه در تصور نمي اين دارو به قدري مخرب ، ويران

كنندگان اين دارو به منظور ترك موادمخدر سنتي نظير ترياك و هرويين به مصرف آن روي  كه مصرف
تجويز شده و بعد از مدتي چنان اعتياد اند و يا توسط بعضي افراد كه كارشان ترك اعتياد است به آنها  آورده

اين دارو اغلب به صورت آمپول . كنند كه ابعاد تخريب آن از تصور ما و شما خارج است سنگيني به آن پيدا مي
درنظر بگيريد شخصي كه مقداري ترياك به صورت كشيدني . شود به منظور تزريق وريدي تجويز و استفاده مي

به آن اعتياد دارد و درحاليكه با داشتن اعتياد به ترياك قادر است به امورات كند و  يا خوراكي استفاده مي
شود و بايستي  كند و به او آمپول تيمجيزك تجويز مي زندگي خود رسيدگي كند ، براي ترك اعتياد مراجعه مي

بار استفاده كننده بعد از چند به دليل قدرت باالي اين دارو شخص مصرف. آن را به صورت تزريق استفاده كند
 .رسد شود كه با مقادير بسيار زياد ترياك و حتي هرويين به آن نشئگي نمي طوري نشئه مي

شود زيرا عمل تزريق  رود و حتي نسبت به تزريق شرطي هم مي بعد از مدتي ترس او از تزريق از بين مي 
دهد ، رفته رفته نقطه تحمل يا  در اين حالت او خودش عمل تزريق را انجام مي. اي است براي نشئه شدن مقدمه

رسد كه شما باورتان  رود و از روزي يك يا دو عدد آمپول به تدريج به عددي مي تلورانس مصرف باال مي
تواند آن  كننده نه تنها نمي آورد كه مصرف جايگزيني اين دارو و اعتياد به آن وضعيتي را به وجود مي. شود نمي

در اين فرايند ، . تواند به مصرف قبلي خودش يعني ترياك هم برگردد ، نميرا كنار بگذارد بلكه اگر بخواهد 
شود كه  يعني اقدام به ترك اعتياد ترياك ، يك معتاد ساده با مصرف ترياك به يك معتاد تزريقي تبديل مي

زمره خود ها آمپول به خودش تزريق كند و ديگر قادر به ادامه زندگي و رسيدگي به امورات رو روزانه بايستي ده
 .نيست
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دانند ، داستان بسيار  داستان داروهاي ترك اعتياد و تجويزهاي بعضي افراد كه خود را متخصص ترك اعتياد مي
كنندگان موادمخدر كه قصد ترك اعتياد خود را دارند با آن آشنا  آوري است كه تمامي مصرف تلخ و گريه

اندازند كه بيرون  آورند و به چاهي عميق مي را از چاله درمي ها دانند كه اين افراد چگونه آن هستند و خوب مي
جالب است بدانيدكه شركت سازنده اين دارو در اروپا ادعا كرده . فرساست آمدن از آن بسيار سخت و طاقت

كنندگان اين  است كه اين دارو بهترين جايگزين براي موادمخدر و ترك آن است درحالي كه تجربه مصرف
گويد بعد از گذشت مدتي از  كنندگان اين دارو مي يكي از مصرف. كند ن چيزي را تأييد نميدارو هرگز چني

  .كرده است عدد آمپول تمجيزك در روز تزريق مي 20مصرف اين دارو گاهي اوقات 

قراري  توان به عالقه شديد به تزريق و شرطي شدن نسبت به آن ، بي از عوارض اعتياد به اين داروي خطرناك مي
اي كه با كوچكترين ضربه منجر به  خوابي ، ضعيف شدن و پوكي استخوان به گونه يد و تشنج ، كمر درد ، بيشد

حسي بدن و خواب  هاي كبدي ، پرخاشگري ، بي هاي پوستي ناشي از آسيب گردد ، لكه شكستگي استخوان مي
  .ردرفتن اعضاي بدن ، فراموشي ، برخورد با ديوار و عدم تشخيص موانع اشاره ك

 60كنندگان اين دارو كه براي درمان اعتياد به آن ، به كنگره  شايان ذكر است تاكنون تعداد زيادي از مصرف
براي هميشه اعتياد خود را به اين داروي  60اند با استفاده از روش درماني كنگره  اند توانسته مراجعه كرده

  .سوز درمان كنند خانمان

 تمجيزك چيست؟
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  ...ك مخرب ترين ماده مخدرنگاهي به نورجيز
 

بوپره نورفين يك ماده نيمه صناعي مشتق از تبائين و يكي از آلكالوئيد هاي طبيعي فناترن است كه از گياه 
ساخته شد  1968خشخاش گرفته مي شود و يك ضد درد اپيوئيدي محسوب مي گردد و براي اولين بار در سال 

را نيز  K و است كه همزمان خاصيت آنتا گونيست گيرنده كاپابوپره نورفين يك آگونيست نسبي گيرنده م. 
بطوريكه در دوزهاي پائين اثر آگونيستي و در دوز هاي باالتر اثر آنتاگونيستي اش غالب مي گردد و . دارد 

ميلي گرم باعث افزايش تاثير دارو نمي گردد و چون يك آگونيست نسبي است عالئم  30افزايش دوز باالتر از 
به علت خواص . محروميت آن بعد از قطع مصرف نسبت به ديگر مخدرها نظير متادون و مرفين ضعيف تر است 

. ذكر شده در سال هاي اخير مصرف گسترده اي در درمان اعتياد ، براي سم زدايي و يا نگه دارنده داشته است 
، قرص زير زباني و آمپول تزريقي  ، قرص خوراكي) سوبكسن ( بوپره نورفين به صورت تركيب با نالتروكسان 

وجود دارد و نام هاي تجاري متفاوتي نظير ، تمجيزك ، نورجيزك ، ، بيوپري جيزك ، تي دي جيزك ، جيسن 
  . دارد.... ، و

بوپره نورفين به صورت خوراكي ميزان جذب ناچيزي دارد كه علت آن متابوليسم شديد روده اي و كبدي آن 
اد تنها نوع زير زباني آن كاربرد داشته و نمونه تزريقي آن تنها به عنوان يك مسكن است و براي درمان اعتي

در ساليان گذشته نوع تزريقي . مخدر در گذشته مصرف داشته كه آنهم اكنون منسوخ شده و مصرف ندارد 
مجيزك مورد بوپره نورفين در بعضي مراكز غير مجاز براي درمان اعتياد تجويز شد كه در آن سال ها به نام ت

مصرف قرار مي گرفت و همين امر دستاويز عده اي سود جو شد تا ماده مخدر تركيبي و مخربي وارد چرخه 
  . مصرف مواد مخدر گردد با نام نور جيزك كه هيچ شباهتي به نوع تزريقي بوپره نورفين واقعي نداشت

ماده موثر در آمپول هاي نورجيزك . كيلو ترياك بطور متوسط يك كيلو مرفين استخراج مي گردد  10از هر 
برابر قوي تر از مرفين است ، بطوريكه شخص پس از چند بار مصرف مكرر به آن وابسته شده و مجبور است  23

هر چند ساعت مصرف خود را تكرار كند و در صورت قطع هيچ ماده ديگري جايگزين عالئم خماري آن نمي 
اروئي است با خاصيت شل كننده عضالني با پايه فنادرين و آسپرين اما نورجيزك در آمريكا و اروپا نام د. باشد

اين نورجيزك در واقع نامي است جعلي و داروئي كشنده با تركيبي از مرفين مصنوعي ، كورتن و رنگ كه به 
يال صورت فله اي از كشور هاي شرقي نظير هند و پاكستان وارد ايران شده و در شرايط كامالَ غير بهداشتي در و

 . . هاي كوچك بسته بندي و روانه بازار مصرف مي گردد
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سودا گران مرگ براي اينگه بتوانند براي ادعاي خود مبني براي اينكه نورجيزك داروئي براي ترك اعتياد است 
كه دليلي عوام پسند بياورند و فريب خود را كامل كنند ، يك كورتون مانند هيدرو كورتيزن را به آن افزوده اند 

داراي نقش بسيار حساس در غدد فوق كليوي مي باشد و با ورود آن به سيستم داخلي بدن تعادل متابوليسم قند 
ها بهم خورده و چنين اختالالتي سبب مي گردد مايع بين سلول ها جذب شده به زير پوست انتقال يافته و سبب 

ديگران براي ترك اعتياد رو به مصرف اين چاقي كاذب افرادي گردد كه از روي ناآگاهي و جهل و به توصيه 
ماده خطر ناك آورده اند و عاملي مي شود براي فريب اين افراد ، خانواده ، اطرافيان مبني بر اينكه شخص ترك 

غافل از اينكه مصرف توامان و تداخل داروئي كورتن با شبه مرفين موجود . كرده و به اصطالح رو آمده است 
، سبب عوارضي مانند چاقي كاذب ، تجمع چربي پشت گردن ، فشار خون و تضعيف در نورجيزك و تمجيزك 

تضعيف سيستم ايمني يكي از خواص شايع كورتن هاست و به . سيستم ايمني بدن و اختالالت كبدي مي گردد 
و علت مصرف تزريقي نورجيزك و غير استريل بودن آن به دليل تهيه و ساخت آن در شرايط كامالَ غير مساعد 

زير زميني باعث مي گردد ، عفونت سريع در بدن شخص كسترش يافته و از محل تزريق به نقاط ديگر بدن 
شخص سرايت كرده و به علت وجود نقص در سيستم ايمني و عدم مراجعه به موقع به پزشك ، بافت ها دچار 

سست و با فشار كوچكي تخريب و آسيب جدي شديد مي شود بطوريكه در مواردي مشاهده شده است اندام ها 
. فرو مي رود يا كنده مي شود و يا در مواردي كرم گذاشته و محل تجمع انواع باكتري ها و ميكروب مي گردد 
در يكسال گذشته عمده مرگ هاي ناشي از تزريق بعلت مصرف نورجيزك بوده است كه گزارش هاي آن به 

وار هستيم با اين حجم اطالع رساني ، افراد خواستار صورت متناوب و مستند از رسانه ها پخش شده است و اميد
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رهائي از اعتياد بجاي پذيرفتن هر شعار تو خالي وفريب هر ادعاي واهي بدنبال يك راه اصولي براي درمان 
اعتياد خود باشند و گرنه در كوچه و پس كوچه هاي ناصر خسرو و تهيه نورجيزك براي ترك اعتياد نتيجه اي 

  . آور و تدريجي نخواهد داشتجز يك مرگ عذاب 

اكنون در چرخه مصرف مواد مخدر انواع و اقسام گوناگون اين مواد را از طيف سنتي و شيميائي شاهد هستيم ، 
اما به گفته كارشناسان درگير و فعال اين عرصه تاكنون هيچ ماده مخدري با اين ميزان تخريب وجود نداشته 

  . ن در عمده موارد منجر به فوت مي گردداست ماده ايكه مصرف بيش از يكسال آ

 مواد مخدر توهم زا

 

 
 

توهم زاها مجموعه نا هماهنگ و گسترده اي از مواد مخدر را تشكيل مي دهند و بصورت كلي به دو دسته 
  : طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي شوند

 اشاره كرد... قارچها ي خاص و از جمله مواد طبيعي مي توان به گراس ، حشيش ، ماري جوانا ، چرس و برخي 

.  
مي .... ، يا همان اكستازي ، كتامين ، مسكالين ،  MDMA,PCP,DMT,LSD مواد مصنوعي اين دسته شامل

  . باشند

 3تحمل نسبت به اين دارو ها خيلي سريع و پس از . مواد توهم زا ناراحتي هاي فكري و ادراكي ايجاد مي كنند 
مصرف اين مواد بسته به دوز مصرف و محيط پيرامون فرد مي تواند . يد مي آيد روز از مصرف مداوم پد 4تا 

سر خوشي ،انرژي كاذب و حالتي شبيه گذر از عالم طبيعي و ورود به عالم متافيزيك ، توهم هاي شنوائي يا 
ديد در بينائي ،هذيان ، اختالل در قضاوت ، حافظه و هوشياري ايجاد مي كند و آشفتگي هاي رواني بسيار ش

  .مقايسه با ناراحتي هاي جسمي در هنگام قطع مصرف بوجود مي آيد

نوع ماده مخدر توهم زاي مصنوعي با ساختارهاي متفاوت شناخته شده است كه در مقايسه با مواد  100بيش از 
  . توهم زاي طبيعي به مرا تب خطرناك تر وعوارض شديد تري دارند

ن قسمتي از مراسم مذهبي و فرقه اي مورد مصرف قرار گرفته اند وعمده ترين توهم زاها در سراسر تاريخ به عنوا
  . مشكل در هنگام مصرف اين مواد عدم تشخيص واقعيت با خيال است كه باعث فوت و مرگ مي شود

توهم زاها بطور معمول سريع ترين تاثير را برروي سيستم عصبي گذاشته ، باعث افزايش ضربان قلب و دماي 
زش ، تعريق ، خشكي دهان ، سر گيجه شده و بتدريج اختاللت ادراكي و توهم شامل مسخ واقعيت و بدن ،لر

رنگها پر احساس تر و موسيقي پر معني . خطاهاي حسي مي شود كه همراه با توهم هاي بينائي و شنوا ئي است 
حس گذشت زمان . شوند تر شده و با اختالل حس ها به مرحله اي رسيده كه صداها ديده و رنگها شنيده مي
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و اين تجربيات به قدري واقعي مي نمايد كه فرد را فوق . آهسته مي شود و حتي زمان كامالً متوقف مي گردد 
. العاده تحت تاثير قرار داده و مجبور مي سازد براي رسيدن به تجربيات جديد مدام مصرف خود را افزايش دهد 

حافظه . گران و گاهي باعث احساس تنهائي و جدائي از جمع مي شود توهم زاها گاهي باعث ايجاد ارتباط با دي
 كوتاه مدت آسيب ديده ، اما خاطرات گذشته هاي دور ظاهر مي شوند و در مواردي بسيار زنده و واقعي هستند

. 

 
 

 پارامترهايي چوناثر مواد توهم زا براي افراد بسيار متفاوت است ، موارد ظهور اين عالئم و شدت آن وابسته به 

:  
مقدار مصرف و خلوص ماده مصرفي ، انتظارات فرد مصرف كننده ، حاالت خلقي و شناختي قبل از مصرف ، 

محيط فيزيكي مصرف و تجربيات گذشته ناشي از مصرف مواد توهم زا وابسته است و به همين علت است 
وارد زير را تجربه نكرده اند و عوارض بيشتر افراديكه مقادير كم اين ماده را استفاده مي كنند بسياري از م

  . جسمي و كمتر ادراكي واحساسي داشته اند

مهمترين اثر نا مطلوب مواد توهم زا مي باشد اين عارضه زماني رخ ميدهد كه فرد  ( bad trip) سفر بد
در به تشخيص مصرف كننده احساس مي كند،تجربه توهم زائي هرگز پاياني نخواهد داشت و در اين مرحله قا

كنترل خود را از . در اين حالت فرد دچار اضطراب و وحشت شديد مي شود . واقعيت از اثر دارو نمي باشد 
اين مرحله خطرناك بوده و منجر به . دست مي دهد و احساس مي كند ارتباطش با محيط بيرون قطع شده است 

  . درمان مناسب قرار بگيردآسيب رساندن بخود و ديگران مي شود و شخص بايد سريعاً تحت 

و يا از . بطور كلي توهم زاها گيرنده هاي سروتونيني را سد ميكنند و در فضاي سيناپسي آنها را بلوكه مي كنند 
نگاهي ديگر فعاليت سروتونين را تغيير مي دهند كه همين امر موجب سرخوشي در فرد مي گردد و اين باور 
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امروزه ثابت شده است جسم و روان در . كه اين مواد اعتياد جسمي ندارند  اشتباه را در مردم عادي تقويت كرده
اثرات مخرب مواد . تقابل با يكديگر بوده و ريشه بسياري از بيماري هاي رواني در جسم يا بالعكس مي باشد 

در سالهاي  توهم زا و شيميائي بمراتب گسترده تر و خطرناكتر از مواد طبيعي مي باشد و شيوع گسترده اين مواد
  . اخير زنگ هشداري است بر اي همگان

 شيشه يا كريستال

 

كريستال دى متامفتامين هيدروكلريد يا به زبان عاميانه كريستال يك ماده قدرتمند، اعتيادآور، مخدر محرك و 
  .به شكل تركيبى و مصنوعى است

ى صورتى، آبى و سبز يافت مى كريستال به شكل بزرگ و شفاف و مانند كريستال هاى واقعى و به رنگ ها
  .شود

 .شناخته شده است» شيشه«و » آيس«و در بعضى مواقع » تينا«، »مت«اين ماده همچنين در خيابان به اسامى 

 
 
 
  چه افرادى از اين ماده استفاده مى كنند •

كريستال اغلب به صورت تفريحى در  .افرادى كه در كارنامه خود به دنبال تنوع هستند رو به اين ماده مى آورند
  .مهمانى ها و براى باالبردن و وسعت دادن به لذات جنسى و در بعضى موارد براى بيدار ماندن مصرف مى شود

 
 
  چطور استفاده مى شود •

ر مانند ديگر انواع متامفتامين ها، كريستال معموالً به شكل هاى سيگارت، بلعيدنى، مايع خوراكى يا تزريقى و د
كريستال به شكل سيگارت يا تزريقى با شروع و . موارد نادر حتى به صورت شياف مقعدى استعمال مى شود

حمله سريع تر بدن آثار تخريب كننده ترى دارد ولى متاسفانه استفاده از نوع سيگار و تنفسى شايع تر است تا 
ال مورد استفاده قرار مى گيرد ممنوع جايى كه در انگلستان فروش و عرضه پيپ هايى كه براى استعمال كريست
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  .اعالم شد

 
 
  تاثير كريستال •

اثر كريستال هم مانند هر نوع ماده ديگرى در اشخاص مختلف متفاوت و وابسته به عواملى چون سايز، وزن، 
سالمت فرد، مقدار مصرف، روش استفاده، سابقه مصرف و اينكه آيا با ماده ديگرى استفاده مى شود 

اينكه فرد به تنهايى يا در جمع و .نين عوامل محيطى تاثير اين ماده را در فرد تحت الشعاع قرار مى دهدهمچ.دارد
  .در مهمانى مواد مصرف كرده باشد مى تواند در اين تجربه تاثير بگذارد

اگرچه . كريستال يا شيشه محرك بسيار قوى است كه فعاليت هاى مركزى سيستم عصبى را سرعت مى دهد
كمى از مرگ و مير ناشى از استعمال مستقيم كريستال شده است ولى بايد اين نكته را مورد توجه قرار  گزارش

داد كه اين ماده بسيار اعتيادآور و نسبت به ديگر آمفتامين هاى ديگر از نظر اجتماعى، عاطفى، روانى و حتى 
  .تحركى آسيب بيشترى به فرد وارد مى كند

ا به عنوان آمفتامين براى تحمل درد استفاده مى كنند عاليم مشابهى با بيماران روانى در بيمارانى كه كريستال ر
  .پارانوئيدى و جنون جوانى مشاهده مى شود

مصرف مى ) مسكن(گاهى اوقات افرادى كه به استعمال ماده تن در داده اند كريستال را به عنوان آمفتامين 
ن مسكن روانى تجربه كند به تجربه مجدد آن عالقه مند مى شود و اگر فردى يك بار كريستال را به عنوا. كنند

  .كم كم به سوى اين ماده كشانده مى شود

استفاده دوز باالى كريستال مى تواند موجب آسيب مهلك در رگ هاى مغزى و در نهايت مرگ شود ديگر 
رعت تنفس، سردردهاى خشكى دهان، افزايش س: تاثيرات فيزيكى معمول ناشى از استعمال كريستال شامل

طاقت فرسا، حالت تهوع، تعرق بيش از اندازه بدن، سرگيجه، باالرفتن فشارخون، باالرفتن حرارت بدن ، تپش 
قلب، خشكى، سوزش و ترك لب ها، بزرگ شدن مردمك چشم، سياهى رفتن چشم، لرزش دست ها و 

افزايش حركت هاى فيزيكى، نوعى : ارداستعمال كريستال روى رفتار شخص نيز تاثير مى گذ. انگشتان مى شود
حالت سرخوشى ، ناآرامى، اضطراب و دلواپسى، پرخاشگرى، خشونت و رفتار خصمانه، بيخوابى شديد، حمله 

همراه با توهم، نشاط و دلخوشى بيش از حد، پرچانگى، ) جنون سوءظن(هاى ناگهانى هراس و اضطراب پارانويا 
ناگهانى در رفتار و گفتار و اختالل در درك،اختالل و بى نظمى در  تكرار حرف ها و كارهاى ساده، تغيير

حمله قلبى و نارسايى . (وظايف كليه و ريه، بى اشتهايى و در نتيجه سوء تغذيه و كم وزنى مفرط ،عوارض قلبى
  (قلب به دليل استعمال زياد

 
 
  آمفتامين ها و ديگر داروهاى غير قانونى •

آن (بعضى اوقات داروهاى كندساز . استعمال تركيب داروها قابل پيش بينى نيستمشكالت و تاثيرات ناشى از 
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همانند الكل ) دسته كه فعاليت هاى بدنى را از طريق تاثير بر روى سيستم عصبى مركزى كاهش مى دهد
حال به هر . بنزوديازپين ها به منظور خنثى كردن تاثيرات تحريك كننده كريستال مورد استفاده قرار مى گيرد

  .استفاده از چند نوع داروى براى اين منظور ممكن است منجر به استفاده مرتب و وابستگى به انواع داروها شود

 
 
  كريستال و روابط جنسى •

اين به همراه ديگر . استفاده از كريستال مى تواند نياز و فعاليت جنسى فرد را به طور غيرعادى افزايش دهد
ممكن است فرد را به قدرى بى توجه و از خود بيخود كند كه فرد استفاده از وسايل تاثيرات استعمال اين ماده 

حفاظتى پيشگيرى را فراموش كند و همچنين شخص را وادار به افراط در فعاليت هاى جنسى مى كند كه قطعاً 
بتى را افزايش مى آسيب هاى غيرقابل جبرانى را به همراه دارد و امكان ابتال به ويروس و ديگر بيمارى هاى مقار

  .دهد

 
 
  كريستال و بيمارى هاى عفونى •

بعضى از داروهاى ضد ايدز مى توانند مانع عكس العمل بدن در تجزيه كريستال شود و اين موجب مى شود تا 
استعمال كريستال با استفاده از پيپ يا به . سطح پايدارى كريستال در سيستم گردش خون طوالنى تر و بيشتر شود

 C يگارت موجب سوزاندن و بريدن لب ها مى شود كه احتمال سرايت انواع ويروس ها از جمله هپاتيتشكل س

و ايدز موثر است به  C فضاى استعمال كريستال تزريقى نيز در احتمال آلودگى به هپاتيت. را افزايش مى دهد
اگر . كاً استفاده شودمشتر) قاشق، صافى، شريان بند(خصوص اگر سوزن، سرنگ و ديگر تجهيزات تزريقى 

مبتاليان به ايدز از كريستال به طور گسترده و در مدت زمان طوالنى استفاده كنند تعداد ويروس ها در بدن آنها 
  .افزوده خواهد شد

 
 
  وابستگى •

مصرف كنندگان اين . خيلى از كسانى كه كريستال مصرف مى كنند اين ماده را وابسته كننده توصيف مى كنند
با . ر ابتدا تشويق مى شوند كمى از اين ماده را همراه داشته باشند تا در مواقع ناگهانى به دادشان برسدماده د

شخصى كه . توجه به ماهيت وابسته كننده اين ماده فرد از لحاظ روانى و فيزيكى به آسانى به آن وابسته مى شود
وقتى كه بدن فرد با . ى طالب آن مى شوداز نظر روانى به كريستال وابسته شود بيش از هر چيزى در زندگ

مخدرها سازگارى پيدا مى كند وابستگى فيزيكى اتفاق مى افتد و در اين وضعيت فرد تدريجاً به عملكرد مواد 
باالرفتن سريع قدرت تحمل و وابستگى نسبت به كريستال و مصرف دوز . مخدر در سيستم بدن عادت مى كند

حالت و حس آرامش و . تاثير مطلوب از داليل معمول مصرف عنوان شده استباالى اين ماده براى رسيدن به 
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خلسه بى نهايتى كه به دنبال مصرف متامفتامين ها در فرد ظهور پيدا مى كند اغلب موجب بروز ميل بيش از 
  .حدى براى استفاده بيشتر از اين ماده در شخص مى شود

 
 
  درمان •

مك هاى حرفه اى و تخصصى براى مشكالت ناشى از استعمال گزارش شده است كه مردم كمتر طالب ك
تحقيقات در زمينه پيدا كردن روش هاى . كريستال و متامفتامين ها نسبت به ديگر داروهاى غير قانونى هستند

درمان ها شامل روش . درمانى مناسب براى كريستال و ديگر متامفتامين ها در كشورهاى مختلف دنيا ادامه دارد
  .براى برخورد با مصرف كنندگان متامفتامين ها از ابعاد رفتارى و روانى است هاى ويژه

 
 
  عالئم ترك •

  :افرادى كه به يك باره استعمال كريستال را قطع مى كنند دچار عالئم زير مى شوند

افسردگى عصبى، خونسردى و بى عالقگى، خواب طوالنى ، به هم ريختگى روحى، كم آوردن انرژى،  -
  مگى، توانايى محدود در دستيابى به لذت ها، اضطرابسراسي

افرادى كه كريستال مصرف مى كنند، مى گويند كه نوع افسردگى بعد از مصرف اين مخدر مانند ديگر داروها 
نوعى ناتوانى و درماندگى و اختالل در الگوى خواب بر آنها حادث مى شود تا جايى كه توانايى انجام . نيست

اگر شما براى ترك نياز به كمك داريد با يك دكتر مشكل . روزمره فرد را مختل مى كند وظايف و كارهاى
  .خود را در ميان بگذاريد

 
 
  متامفتامين ها و رانندگى •

پس از مصرف كريستال، رانندگى كردن بسيار خطرناك است، رانندگانى كه تحت نفوذ و تاثير اين ماده هستند 
وقتى تاثير اين مخدر به تدريج از بين مى رود فرد دچار خستگى و گرفتگى . كنندبيشتر مايل هستند كه ريسك 

رانندگى در هنگامى كه راننده تحت تاثير اين . شديد مى شود كه اين احتمال خطر را در رانندگى زياد مى كند
  .ى را در پى داردگونه مواد باشد، غيرقانونى بوده و مجازاتى نظير ابطال گواهينامه رانندگى، جريمه و زندان

 
  Health and wellbeing :منبع

  مريم باب رحمتى: ترجمه

 متا آمفتامين
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 ICE،obetrol:اين دارو جز و دسته داروهاي محرك است نامهاي تجارتي آن شامل

،Dexedrine،Desoxyn و Biphetamine درپزشكي اين دارو در درمان اختالالت توجه. است 

(Attention deficit disorder)مصرف اين دارو ممكن است . رود ، ناركولپسي و كنترل وزن بكارمي
مصرف اين دارو با بروز پديده . گردد گردد ولي در حد بااليي باعث وابستگي رواني مي باعث وابستگي جسمي

 2-4مدت اثر اين دارو . هاي كريستالي وجود دارد هاي قرص، پودر و دانه اين ماده به فرم. تحمل همراه است
اثرات احتمالي آن در بدن شامل افزايش .طريقه مصرف اين دارو خوراكي، تزريقي و تدخين است.ساعت است

سطح هوشياري، تحريك پذيري، نشئگي، افزايش تعداد ضربان قلب و فشار خون، بي خوابي و كاهش اشتها 
 .است

 
 

توهمات، تشنجات وگاهي آن شامل آشفتگي، افزايش دماي بدن، ) مسموميت (عالئم مصرف بيش از حد 
تحريك پذيري، افسردگي و وعدم آگاهي  هاي خواب، عالئم ترك شامل بي تفاوتي، افزايش دوره. مرگ است

  .به زمان و مكان است

 
  كريستال متامفتامين شكلهاي مختلف متامفتامين

 
  : Methylthioamphetamine(4- MTA , Flatliners)-4متيل تيو آمفتامين

 
ام ـ تي ـ اي طبق گزارشات -4. از لحاظ شكل ساختماني شبيه آمفتامين است (MTA-4(تامين ميتل تيوآمف

 ميتلن دي اكسي مت آمفتامين 4-3و ) ام ـ دي ـ اي (متيلن اكسي آمفتامين  4-3اثرات فيزيكي مشابه 

(MDMA/ecstasy) دارد.  
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  :هاي قانوني يا مجاز استفاده
 

ابتدا بجهت استفادة پژوهش تحت يك  MTA-4. صادر نشده است MTA-4هيچ مجوز استفاده پزشكي براي 
  .داروي انتخاب شده سروتونرژيك انتخابي ساخته شده است

 
  : ساختمان شيميايي ـ داروشناسي

 
MTA ساختماني شبيه آمفتامين دارد.  

 
  :اثرات جانبي

 
  .هنوز در انسان مشخص نشده است MTA-4اثرات جانبي 

 
احتمال منجر شدن به سندرم سروتونين كه عاليم آن  MTA-4سروتونين در اثر مصرف  افزايش بيش از حد

تكانهاي غير ارادي بدن،افزايش عكس العمل، , تعريق, احساس خستگي, ها عبارت از انقباض غير اداري ماهيچه
  .شود انقباض ناگهاني عضله و نهايتاً گيجي وكما كه منجر به مرگ مي

 
 

  .دهد را مي MTA-4در اثر مصرف  1998نفر در نوامبر  3شناسي لندن حاكي از مرگ گزارشات از گروه سم 

 
هاي غير مجاز  نشاندهندة مرگ يك دانش آموز در يكي از پارتي 1998همچنين در گزارش ارائه شده دسامبر 

  .باشد مي MTA-4قرص  7بعد از مصرف 

 
  :مصارف غيرمجاز

 
  .آورد تحريك و سرخوشي همچون اكستسي بوجودميو مصرف آن باعث  MTA-4استفاده از 

 
آورد كه در اثر اعمال فشارهاي قانوني جهت كنترل  كشور انگلستان اين فرضيه رابوجود مي NCIS گزارشات

اين پيش بيني كه احتمال . توليد اكستسي منجر به ساخت مواد اعتياد آور ديگري از مشتقات اكستسي بشود
  .رود جاي اكستسي و به عنوان يك داروي خياباني مخدر انتظار ميب MTA-4استفاده و معامله 

 
  :توزيع غيرمجاز
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رويت شده اين دارو در , كه در گزارش گروه سم شناسي انگلستان MTA-4طبق گزارشاتي درباره آناليز 
ت درشكلهاي اوليه بصور MTA-4. هلند و بلژيك توزيع و انتشار داشته است, بازارهاي كشور انلگستان

  .گردد باشد توليد مي ميلي متر مي 14تا  9قرصهاي سفيد يا كرم رنگ حلقه اي كه داراي قطر 

 
و بسته بندي ديگر تحت عنوان كافئين ويتامين  S5 يكي تحت عنوان, دردو مورد قرص بسته بندي شده

درهرقرص  MTA-4ميلي گرم  140تا  100در آناليز اين قرصها معموالً . شد هاي گياهي عرضه مي وفراورده
  .وجود دارد

 
4-MTA كنترل  1تواند در جدول  بهرحال مي. باشد جزوليست بندي كنترل مواد در اياالت متحده آمريكا نمي

طبق پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني و كميسيون . قرار بگيرد MDMA و يا MDA مواد شبيه يا آنالوگ
داروهاي روانگردان  1به جمع جدول شماره  MTA-4ميالدي  2001مارس سال  20داروهاي ناركوتيك مورخ 

 .ميالدي اضافه شده است 1971كنوانسيون سال 

 LSD ال اس دي

 

با نام هاي اسيد، حبه قرص، سفر، نقطه هاي ريز،  (d-lysergic acid diethylamide) دي. اس. ال
  . شيشه پنجره، آسمان آبي، كاغذ خشك كن

كشف شد، قوي ترين ماده توهم زايي است كه تاكنون شناخته شده توسط آلبرت هوفمن  1943كه در سال 
دارويي است كه احساس  LSD .ميكروگرم هم ديده شده است 20تأثيرات رفتاري آن حتي با دوز . است

. ال. شود كند و اگر زياد مصرف شود باعث ايجاد توهم مي شخص را نسبت به جايي كه در آن است مختل مي
ولي به طور مصنوعي هم . آيد كند؛ به دست مي بر روي چاودار يا ساير غالت رشد ميدي از قارچي كه . اس

شود و بيشتر به صورت  دي براي مصارف پژوهشي به طور قانوني تهيه مي. اس. مقدار كم ال. شود ساخته مي
ه صورت گاهي ب(شود  قرص، كپسول و مايع در آزمايشگاههاي غير قانوني براي پخش در خيابان ها توليد مي

دوره حداكثر مصرف آن در ). يك ورقه ژالتين يا يك قطعه كاغذ خشك كن كه هر مربع آن يك دوز است
شود و نيمه عمر آن  در كبد متابوليزه مي LSD .در اوج هيپي گري بوده است 1970و اوايل دهه  60اواخر دهه 

 .ندمتابوليت هاي آن اثرات روانگردان ندار. ساعت است 2در بدن تقريباً 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
 

  (LSD) اثرات مصرف
 

اين اثرات به ميزان مصرف، شخصيت مصرف كننده و . تواند غير قابل پيش بيني باشد مي LSD اثرات مصرف
دقيقه پس از  60تا  30معموالً تأثيرات آن . بستگي دارد LSD در موارد اندكي به محيط و محل مصرف

وجود دارد؛  LSD ساعت اول كه بيشترين تأثير 4. انجامد ساعت به طول مي 12تا  6شود و  مصرف ظاهر مي
ميكروگرم است كه به همين علت  300تا  50از  LSD مقدار معمول خياباني. شود ناميده مي Trip يك
  .را بر روي كاغذ خشك كن يا پشت تمبرهاي پستي نيز قرار داد LSD توان مي

اين تغييرات بيشتر از عاليم . نده استايجاد تغييرات هيجاني و حسي در مصرف كن LSD يكي از اثرات
شود  معموالً شخص مصرف كننده ابتدا دچار هيجان ها و احساسات شديد و متفاوتي مي. فيزيكي مصرف است

بيشتر شود؛ مصرف كننده دچار  LSD اگر مصرف. كند و يا احساسات و هيجانات او به سرعت تغيير مي
گاه ممكن است . كند نده از زمان و از خودش تغيير ميدرك مصرف كن. شود توهمات بصري لذت بخشي مي

مصرف كننده ممكن است حس . شود حس المسه بيشتر مي. به نظر برسد حواس پنج گانه با هم مخلوط شده اند
در . گويند مي (Synesthesia) به اين حالت حس آميزي. بيند شنود و يا صداها را مي كند رنگ ها را مي
  .شوند يرات حواس باعث ايجاد ترس و وحشت ميبسياري افراد، اين تغي

سفر "كند و اگر يك  باشد مصرف كننده احساس سرخوشي و پرواز مي "سفر خوب"يك  LSD اگر مصرف
ساعت رو به تحليل  12پس از  LSD معموالً اثرات مصرف. شود باشد، مصرف كننده دچار حس بدي مي "بد
شمارند و شامل سرگيجه، بي حسي، خستگي، ضعف عضالت و لرزش، تأثيرات فيزيكي اوليه انگشت . رود مي

اختالل (رفلكس هاي سريع، افزايش فشار خون، ضربان قلب و دماي بدن، آسيب ديدن مهارت هاي حركتي 
اين قهقهه ها ممكن است . مهم ترين عاليم فيزيكي آن قهقهه هاي ناگهاني است. شوند ، تهوع و تشنج مي)تعادل

تغييرات مهم در قوه . قاتي كه معموالً خنده دار نيستند؛ پيش بيايد و اغلب هم قابل كنترل نيستنددر برابر اتفا
  :شوند درك، فكر و خلق با فاصله زماني اندكي پس از اثرات فيزيكي ظاهر مي

 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
  .توهمات ديداري و شنيداري واضح كه مصرف كننده از غير واقعي بودن آن آگاه است -

و فاصله بين اشياي ) احساس معلق بودن با تحت فشار بودن(درك زمان، فواصل و وزن  دچار نقصان شدن -
بخشد؛ در حالي  مي (uniqamystica) اين مسئله به برخي از افراد نوعي احساس يگانگي با محيط. محيط

  .كند كه برخي ديگر را دچار وحشت مي

  .شود ن صداها توصيف ميدرآميختگي احساسات كه اغلب به صورت شنيدن رنگ ها و ديد -

شود يا به چيزهاي كم اهميت  كاهش كنترل بر روي روند افكار كه باعث تركيب خاطرات با واقعيت مي -
  .بخشد معناهاي بزرگي مي

جدا كردن يك موضوع از ديگري و خود از . احساس پيشرفت و موفقيت در موضوع هاي واقعي شايع است -
  .كند يت پيشرفت ميشود و زوال شخص ديگران مشكل مي

- LSD رسد شود و به همه بافت ها از جمله مغز مي به سرعت از طريق دستگاه گوارش جذب مي.  

پس به طور كلي تأثيرات ادراكي آن، تغييرات حواس به خصوص بينايي و شنوايي بوده و تأثيرات رواني هم 
  .شود ال شخصيت ميشامل تغيير خلق، احساسات خيال گونه، تغيير در تشخيص زمان و زو

و سپس تغييرات بينايي و تقويت صداها ايجاد شده و اجسام به شكل  ابتدا تأثيرات جسمي LSD با مصرف
در ميان اين تأثيرات توهم ها نادر بوده ولي تصورات خيال گونه وقتي كه چشم ها بسته . شوند ديگري ديده مي
  .شوند هستند تقويت مي

 
 

  LSD اثرات جانبي مصرف
گشادي مردمك چشم ها، باال رفتن دماي بدن، افزايش فشار خون و : عبارتند از  LSD رات جانبي مصرفاث

  .ضربان قلب، عرق كردن، كم اشتهايي، بي خوابي، خشكي دهان و لرزش

: كنند جدي بوده و عبارت اند از  آنها را تجربه مي LSD تجربه هاي نا خوشايندي كه اغلب مصرف كنندگان
  .افكار وحشت انگيز، ترس از دست دادن كنترل خود، ترس از ديوانگي و مرگ، نااميدي احساسات و

است كه هنگام عدم مصرف شخص مصرف كننده پديد  LSD بازگشت ها يك ناهنجاري عادي مصرف
بازگشت ها ممكن است ناگهاني و اغلب بدون هيچ پيش درآمدي باشند و ممكن است چند روز يا . آيند مي

بازگشت ها تصاويري خيالي هستند كه از رنگ هاي بي شكل تا . ال پس از مصرف به وجود بيايدحتي چند س
زياده روي شود، باعث بروز سايكوز  LSD اگر در مصرف. گيرند توهمات وحشت انگيز را در بر مي

  .كند درازمدت مانند اسكيزوفرني شده و گاهي توليد افسردگي شديد هم مي

 
  LSD نكاتي ديگر درباره
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) مثل كوكايين، آمفتامين، هرويين، الكل و نيكوتين(به ان دليل كه مانند ديگر مواد  LSD كنند برخي گمان مي
كند، يك ماده اعتياد آور نيست و مصرف كننده ها بيشتر اوقات  در ابتدا ايجاد وسوسه مصرف خيلي زيادي نمي

نيز مانند ديگر مواد اعتياد  LSD ؛ در حاليكهتوانند هر موقع كه بخواهند مصرف خود را كم يا قطع كنند مي
كند و در نتيجه مصرف كننده ها مجبورند ميزان  آور به مرور ايجاد تحمل كرده و وسوسه مصرف نيز ايجاد مي

براي بعضي مصرف . مصرف خود را افزايش دهند تا به حالت خلسه اي كه قبالً تجربه كرده اند، دست يابند
  .تواند در پي داشته باشد تري نيز مي رناكعواقب خط LSDكننده ها، 

، و اثرات جانبي حاصل از مصرف آن، داليل خوبي هستند كه بايد از آنها LSD افزايش تحمل در مصرف
  .پرهيز نمود

 300تا  200خيلي كم است؛ به طوري كه مقدار مرگ آور آن براي انسان احتماالً  LSD سميت مرگ آور
گزارش هاي مرگ در اثر مصرف بيش از حد بسيار نادر  .mcg (1993 Goble) 100تا  30برابر دوز موثر 

مصرف  (mg 40.000 مثالً) LSD تعدادي گزارش از افرادي وجود دارد كه مقدار بسيار زيادي. است
  .اند كرده اند و زنده مانده

 
ين رفتن اين بي دمغي و خستگي احساس شود و تا از ب ، كميTrip ساعت بعد از 24تا  12ممكن است از 

عملكرد شغلي . كند فرد را تا مدتي سير و اشباع مي Trip معموالً يك. شود حوصلگي، هوس فوري ايجاد نمي
كامالً  Trip خاطرات وقايع افتاده در طول مدت. افت پيدا خواهد كرد LSD و اجتماعي فرد نيز با مصرف

  .روشن است

 كستازي قسمت اول

 

جزو داروهاي شيميايي  MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)اكستازي، 
جزو توهم زاهاي محرك  MDMA در حقيقت. است كه داراي خواص و اثر محرك زايي و توهم زايي است

 .است

MDMA هر چند كه بسياري از قرص . (گردد يا اكستازي اغلب به صورت قرص و يا كپسول توليد و توزيع مي
رسد از تركيبات غير متعارف ساخته شده و تقلبي و دست ساز  به فروش مي هايي كه با اين عنوان در بازار

به علت نداشتن نشان تجاري، درجه خلوص متفاوت و تركيبات شيميايي نامشخص، تأثيرات اين گونه ). هستند
 .داروها، متغير و نامعلوم است

يران به نام قرص و در ا "Adams" و "XTC" و "Doves" و "E" عبارتند از MDMA نام هاي ديگر
 .شوند شادي هم شناخته مي
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  تاريخچه
MDMA  توسط كمپاني داروسازي) 1912-1914در طول سالهاي (براي نخستين بار merc  آلمان با عنوان

اطالعات و . كم كننده اشتها توليد و مورد استفاده قرار گرفت كه به علت اثرات جانبي از رده مصرف خارج شد
روان پزشكان در روان درماني براي  1970در دهه . وجود ندارد 1950زمان تا سال  تاريخچه روشني از آن

 از (emphathy agent) "همدلي فردي"شكستن دفاع رواني، كمك به بيان احساسات بيماران و ايجاد 

MDMA ( مصرف 1980در دهه . كردند استفاده مي) 1965در دهه هفتاد و از سال MDMA  گسترش عمده
شود  تخمين زده مي. توليد غير قانوني آن رواج پيدا كرد و مصرف آن ممنوع اعالم شد 1985در سال  اي يافته و

شده است و مصرف آن به سبب فعال كردن سيستم  قرص توليد مي 000/30ماهيانه حدود  1989كه در سال 
 .افزايش يافت... رفته در پارتي هاي شبانه و  حركتي رفته-رواني

 
 

  صرفعاليم و آثار م
ساعت در يك حد حفظ و سپس به تدريج  5تا  4دقيقه بروز و  40تا  20تظاهرات مصرف اكستازي پس از 

احساس رضايت از وضع (از سرخوشي، آرامش  مصرف اكستازي حس ماليمي. يابد اثرات آن كاهش مي
كدلي، احساس ، احساس عشق و ي)نزديكي و تعلق به ديگران(، افزايش انرژي بدن، احساس اعتماد )موجود
 .كند منتقل مي... و وابستگي به ديگران، برخي پيشنهادهاي معنوي، حس قدرت و  گرمي

 
  اثرات منفي

 (تيره و تار شدن(اختالالت بينايي  -

 حركات غير طبيعي چشم -

 (ساييدن دندان(دندان قروچه  -

 افزايش ضربان قلب و فشار خون -

 لرزيدن -
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 افزايش بيش از حد دماي بدن -

 اضطراب، تشويش و نگراني -

 حمله هاي وحشت زدگي -

 
  اثرات منفي شديدتر

 اختالل خواب، كابوس هاي شبانه -

 تغيير در ادراك زمان -

 ، تندخويي، بي قراري و تحريك پذيري(Recklessnes) بي پروايي -

 اختالل در مكانيسم نعوظ و نرسيدن به اوج لذت جنسي -

 عدم تمركز، فراموش كاري -

 افسردگي و افت شديد خلق -

 بدبيني -

 كاهش گرايش به كارهاي فكري و جسمي -

 تسريع در بروز آلزايمر -

 
  آثار طوالني مدت

اين دگرگوني شيميايي باعث . مصرف طوالني مدت اكستازي ممكن است باعث تغييرات شيميايي در مغز شود
ي آن باعث بدخلقي، افسردگي و سوء ظن مصرف پي در پ. شود تغييرات خلقي و به هم خوردن نظم خواب مي

تواند سبب تخريب زندگي  استفاده مكرر مي. مرضي شده و ممكن است باعث بروز عاليم سايكوز شود
مهم ترين  (hyperthermia) افزايش درجه حرارت بدن. شود) مشكالت شغلي، تحصيلي، قانوني و غيره(

اين . مرتبط است "serotonin" syndromeاست كه به سندرم سروتونين MDMA اثر زيانبار مصرف
سندرم با تغييرات ناگهاني دماي بدن و با بي ثباتي سيستم خود كنترلي داخلي بدن همراه است و باعث ولع 

آشفتگي . گردد عصبي فرد مي-سبب تأثيراتي بر روي وضعيت رواني MDMA مصرف. شود نوشيدن آب مي
از جمله  (Nystagmus) افسردگي، بي خوابي، نيستاگموس رواني، هذيان، بدبيني، سردرد، بي اشتهايي،

بر روي توانايي  MDMA هم چنين مصرف مكرر. تواند براي چندين هفته ادامه پيدا كند مواردي است كه مي
بر روي  MDMA پژوهش ها نشانگر آن است كه. گذارد هاي شناختي به ويژه حافظه بلند مدت فرد تأثير مي

 .و حافظه است؛ اثر تخريبي دارد "تفكر انتقادي"به بخشي از مغز كه مربوط 

 
  ميزان شيوع مصرف

تهيه و با ظاهري فريبنده و با نامهاي گوناگون و خياباني  ميلي گرمي 150تا  100اين دارو اغلب به شكل قرص 
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در  در اين ميان جوانان بيش از ساير گروههاي سني به مصرف اكستازي به ويژه. شود وارد بازار مصرف مي
پژوهش هاي اخير نشان دهنده گسترش مصرف اين ماده در . دهند پارتي و كلوپ هاي رقص تمايل نشان مي
حداقل ) سال 12باالي (ميليون نفر  10بيش از  2002در امريكا در سال . مدارس، دانشكده ها و حتي خانه هاست

زي به طور ساالنه در بين جوانان هم چنين شيوع مصرف اكستا. يك بار براي مصرف اكستازي تالش كرده اند
 .سال شش بار بيشتر از ميانگين شيوع مصرف در كل افراد جمعيت جامعه اياالت متحده امريكاست 20-18

 
 

از % 75تقريباً  2002در سال  DAWN (Drug Abuse Warning Network) بر اساس گزارش
سال به پايين را تشكيل  25سنين به اورژانس مراجعه كرده بودند؛  MDMA افرادي كه به علت مصرف

نخستين دليل مراجعه آنها به اورژانس واكنش هاي غير منتظره ذكر شده است كه نتيجه مصرف بيش . دادند مي
نزد گروههاي سني  MDMA جدول ذيل نشان دهنده مصرف. بوده است MDMA (overdose) از حد

 :است 2002متفاوت در آمريكا در سال 

 
 

 عمر يك سال گذشته ماه گذشتهگروه سني در طول 

17-12 3/3 % 2/2 % 5/0 % 
25-18 15/1 8/5 1/1 

 1/0 5/0 6/2به باال -26

Total population 3/4 3/1 3/0 
 
 

ميليون نفر اكستازي مصرف  8ميليون نفر در سراسر جهان، آمفتامين و متاآمفتامين و  34حدود ] 2003[طي سال 
 .كرده اند

 
  ستازي در بين فرزندانوالدين و موضوع مصرف اك

تحقيقي . در مورد پيامدها و عوارض اكستازي در بين فرزندان خود دارند رسد كه والدين دانش كمي به نظر مي
) پيامدها و عوارض اكستازي(از والدين در اين ارتباط % 92انجام گرفته در آمريكا نشان دهنده آن است كه 

از خطرات استفاده از اكستازي را داشته اند؛ در اين  ا اطالعات كميآنه% 90و  "چيزي نشنيده اند"گفته اند كه 
آنها باور داشتند كه فرزندانشان % 3جالب توجه آنكه تنها . آنها با فرزندانشان صحبت كرده اند% 24ميان تنها 

% 35والدين هم در مورد اكستازي با فرزندان خود هيچ صحبتي نكرده اند و % 41. اكستازي مصرف كرده اند
بسياري از . تواند در كشور ايران بسيار بدتر باشد با فرزندهاي خود صحبت كرده اند كه اين ارقام مي ديگر كمي

 .مصرف كنندگان امروزه اكستازي جزء سوء مصرف كنندگان هم زمان چند ماده ديگر نيز هستند
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 اكستازي قسمت دوم

 

كنندگان مي گويند كه بعد از مصرف دوست  مصرف.اكستازي باعث افزايش انرژي و توهم در فرد مي شود
 .دارند به ديگران نزديك شده و با آنها تماس داشته باشند

 
اعتياد به تركيبات شيميايي رايجترين نوع موجود است و موادي كه به طور معمول به كار مي روند شامل دارو 

 .ني و يا حشيش هستندمواد افيو,الكل , مواد استنشاقي,محركهاي مغزي , هاي مسكن و خواب اور

 
اين تركيبات باعث اختالل عملكرد .دارو هاي مسكن و خواب اور شامل گروه داروهاي بنزوديازپين هستند 

از عالئم ان پوست سرد و نمناك است و عوارض ان .شغلي و اجتماعي خواب الودگي و اختالل درك است 
 .مرگ را به دنبال دارد ناراحتي هاي كبدي و گوارشي و در نهايت در اثر مصرف زياد

 
, گروه ديگري از مواد اعتياد اور كه ممكن است كمتر جلب توجه كند مواد استنشاقي است مانند چسب موكت

, سردرد, پس از مصرف اين مواد فرد دچار نشئگي . گاز فندك اتر و مايع خشك شويي است, بنزين, تينر
اين گونه مواد باعث از بين رفتن .ا نهاي قلب استاختالل تكلم و افزايش تعداد ضرب, پرخاشگري , تهوع

اما از انجايي كه .كاهش بهره هوشي و اسيبهاي جدي به كبد و كليه و عضالت و ريه مي شود, سلولهاي مغزي 
 .اين مواد مستقيم اثر بر مغز دارد احتمال كم خوني و سكته بسيار زياد است

 
الكلي هستند كه سبب به هم خوردن تعادل و كندي پاسخ  تركيبات ديگر مواد الكلي مانند انواع مشروبات

در چنين افرادي خطر ابتال به . سيگار كشيدن زياد و استفراغ است, ميشود و از عالئم ان استشمام بوي الكل 
 .سرطان سر و گردن و اسيب كبد بسيار باالست

 
اين مواد حالت .مرفين و هروئين هستند ,ن شيره كدئي, مشهورترين گروه مواد اعتياد اور مواد افيوني مانند ترياك

مشخص ترين عالمت مصرف تنگي مردمك چشم اين افراد است همچنين .نشئگي گرما و گيجي ايجاد مي كنند
كزاز و ايدز در ,كاهش وزن كاهش ميل جنسي و تيره شدن پوست است و احنمال ابتال به هپاتيت , حساسيت

 .شتر در اين گروه اتفاق مي افتداين گونه افراد بسيار باالست و مرگ بي

 
در اينگونه . است…گراس و بنگ و, ماري جوانا ,گروه ديگر مواد اعتياد اور كانابيس است كه شامل حشيش 

اين مواد به سلولهاي .از عالئم مصرف ان قرمز شدن چشم است.افراد تمركز از بين رفته و اشتها افزايش مي يابد
 .ا درصد بااليي سبب سرطان ريه مي شودمغزي اسيب جدي وارد مي كند و ب
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اين مواد گروها از امفتامين و مشتقات انها . و اما گروه جديدي از مواد اعتياد اور كه محركهاي مغزي هستند 
 .اشاره كرد MDMA متيلن دي اكسي مت امفنامين4و3از مشتقات اين مواد مي توان به.هستند 

XTC  اكس و يا قرص شادي بخش شناخته شده است, ازياكست,كه امروزه به نامهاي اكستاسي 

Ecstasy(3,4-MethyleneDioxyMethAmphetamine) :  در بين عامه مردم اسمهاي ديگري
 . X,E,MDMA,Roll,Adam,XTC :نيز دارد از جمله

Ecstasy  به نوان آمفتامين با عوارض كمي براي كاهش افسردگي وارد بازار  1960از حدود نيمه هاي دهه
و به صورت كوتاه مدت باعث بهبود اين مشكالت شد اما به دليل سوء مصرف باعث مشكالت زيادي مي شد 

 .شود كه باعث شده از آن به عنوان يك ماده مخدر نام برده شود

معموال در پارتي ها و مهمانيهايي كه به مدت زياد به رقص و .اين دارو به صورت قرص مصرف مي شود
 .، استفاده مي شود(raves)پايكوبي مي پردازند

اين قرص زماني كه ساخته مي .اين قرص از موادي كه باعث توهم زايي مي شوند هم تشكيل شده است
زيرا در كارخانه (شود،نظارتي بر روي آن صورت نمي گيرد و ممكن است كه از مواد ديگري هم ساخته شود

 .(ه عنوان قاچاق معرفي شودهاي معتبر ساخته نمي شود و يكي از داليلي است كه باعث شده ب

ميليگرم از  300تا حدي كه .از لحاظ رواني اين قرص باعث اعتياد به آن هم مي شود كه بسيار خطرناك است
 .ساله شود15آن مي تواند سبب مرگ يك دختر 

 
  :اثرات كوتاه مدت

 
 

بعد از مصرف دوست مصرف كنندگان مي گويند كه .اكستازي باعث افزايش انرژي و توهم در فرد مي شود
دندان قروچه غير : از ديگر اثرات آن مي توان به.دارند به ديگران نزديك شده و با آنها تماس داشته باشند

ارادي، كاهش اعمال مهاري، لرز با يِا بدون تعريق زياد، تاري ديد، افزايش ضربان قلب و فشار خون، احتمال 
 .اشاره كرد…بروز تشنج و

ر قرص مي توانند باعث شوند تا مصرف كننده به طور باورنكردني و طوالني مدت مواد تحريكي موجود د
هم باشد ممكن است سبب تب و از دست ) مثال در يك پارتي(برقصد كه اگر در اين شرايط گرما و شلوغي 

اين شرايط مي تواند منجر به از دست دادن عملكرد عضالت، كليه، قلب و .شود) به شكل عرق(دادن آب بدن
 .در اين صورت مي توان مرگ را هم ديد.بد شودك

 .حتي بعد از اين اثرات مشكل در خواب، اضطراب و افسردگي هم ديده مي شود

 
  :اثرات طوالني مدت
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مي تواند سبب از بين رفتن و تخريب سلولهاي ترشح كننده ) و يا اعتياد به آن(استفاده مكرر از اكستازي
كه تخريب .مي در حالت روحي افراد، حافظه، يادگيري، درد و اشتها دارنداين سلولها نقش مه.سروتونين شود

اختالل در حافظه و يادگيري، كم اشتهايي، افزايش احساس درد، .(آنها سبب اختالل در عمل آنها مي شود
 .(افسردگي و اضطراب

 …سوبيشي،موتوروال وميت:مثل.در ضمن اين قرصها در انواع نامهاي تجاري و با آرمهاي مختلف ساخته مي شوند

حال بايد از كساني كه از اين ماده خطرناك استفاده مي كنند پرسيد كه آيا حالت سرخوشي موقت به اين همه 
 !!اختالل و شايد مرگ مي ارزد؟؟

 
در المان توسط شركت مرك به عنوان كاهنده اشتها توليد شد اما به علت عوار ض ان از  1914اين ماده در سال 

در روان درماني براي كمك به بيان احساسات بيما ران به كار برده  70بعد از مدتي در دهه .رديد رده خارج گ
 .با اثبات اثرات اين ماده روي مغز حيوانات ازمايشگي مصرف ان ممنوع شد.شد

ج عامل اصلي روا.در سالهاي اخير مصرف اين ماده در مهمانيهاي شبانه موسوم به اكس پارتي افزايش يافته است
افزايش , احساس تمايل براي ارتباط با ديگران, ش انرژيCاين ماده در ايران عدم اگاهي افراد از عوارض ناشي

احساس روشنايي و تمايل براي در اغوش گرفتن و ,افزايش حس بويايي و چشايي , هوشياري و درك موسيقي 
 .بوسيدن ديگران است

 
 

تاري ,ديگر اثرات ان كاهش اشتها .ايل به رقصهاي طوالني دارندبه علت افزايش بيش از حد انرژي اين افراد تم
گشاد شدن مردمكها است كه باعث مي شود در مهمانيها با وجود نور كم مجبور به استفاده از عينكهاي , ديد

 .افتابي در شب شوند

اين حالت  افزايش ضربان قلب و فشار خون قفل شدن دندانها كه براي جلوگيري از,حركات غير طبيعي چشم 
مجبور به مصرف ادامس هستند و تا ساعتها اين حالت فك زدنهاي غير طبيعي وجود دارد نيز از عوارض هاي 

 . ديگر است

 .ساعت باقي مي ماند و بعد از ان تمايل شدي براي مصرف مجدد ان وجود دارد 24تا  3اين اثرات 

سفانه ميزان مصرف اين ماده خطر ناك در ايران در متا.اعتياد به اين ماده رواني و ترك ان بسيار دشوار است 
خطر مرگ با مصرف ان وجود دارد و هيچ پادزهري تا امروز براي مسموميت با اكس .حال افزايش است

 .شناسايي نشده

اعتياد بيشترين اسيب را به جوامع مي زند و چون هميشه پيشگيري راحت تر از درمان است بهترين راه اگاه 
 .كاهش معتادين جامعه استساختن افراد و
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  .اكستازي، اعتياد جديدي كه در انتهاي آن مرگ به انتظار نشسته است
 

 90تا  15اثر هر قرص پس از خوردن بعد از . باشد مي“ متيل دي اكسي متيل آمغتامين ”نام علمي قرص اكستازي 
اكستازي . به معني شادي مفرط بوده  اكستازي در لغت. ماند ساعت باقي مي 24شود و تا  دقيقه در فرد آشكار مي

هاي قرص كپسول آدامس  شود و به شكل داروي سفيد رنگ بدبو تلخ مزه است و به راحتي در آب حل مي
 .گيرد شود و گاه نيز به صورت تزريق وريدي مورد استفاده قرار مي دار توليد و عرضه مي هاي طمع نوشابه پودر

 
دانشمندان در آلمان  1914اي آن مرگ به انتظار نشسته است وقتي در سال اكستازي، اعتياد جديدي كه در انته

كرد اين ماده تبديل به اعتياد نسل  يك ماده شيميايي جهت كم كردن اشتهاي افراد ساختند، هيچ كس فكر نمي
 در آن زمان. يك نوع اعتياد جديد كه در انتهاي آن مرگ به انتظار نشسته است . جوان در قرن جديد شود

وارد بازارشد و در “ اين دارو مجددا 1942اين ماده به علت اثرات آن از رده خارج شد، اما در سال ) 1914(
با اثبات اثرات آن روي مغز  1984اما در سال . روان درماني براي كمك به بيان احساسات بيماران استفاده شد

ممنوع اعالم شد، ولي در اثر “ ها رسماحيوانات آزمايشگاهي از طرف مجامع علمي مصرف و توليد اين دارو
زا و  آغاز شد، به طوري كه در دوره زماني خاص مصرف اين ماده انرژي“ جرياناتي مصرف آن مجددا

به عنوان مثال در اروپا مصرف . بخش براي كاهش مصرف ساير مواد مخدر مثل هرويين تشويق شده است شادي
هاي شبانه مصرف  سال بعد رسيده است و يا در آمريكا در پارتي 2ميليون قرص در  30هزار به  500اين قرص از 

متيل دي اكسي ”ها نام علمي قرص اكستازي  ها و ويژگي مواد سازنده قرص. ها به شدت افزايش يافت  اين قرص
 24شود و تا  دقيقه در فرد آشكار مي 90تا  15اثر هر قرص پس از خوردن بعد از . باشد مي“ متيل آمغتامين 

اكستازي داروي سفيد رنگ بدبو تلخ مزه . اكستازي در لغت به معني شادي مفرط بوده . ماند عت باقي ميسا
دار توليد و  هاي طمع هاي قرص كپسول آدامس نوشابه پودر شود و به شكل است و به راحتي در آب حل مي

هاي اكستازي از لحاظ  صقر. گيرد شود و گاه نيز به صورت تزريق وريدي مورد استفاده قرار مي عرضه مي
مواد . زا است ها و از سوي ديگر شبيه مواد توهم تركيب و عملكرد از يكسو شبيه مواد محرك از قبيل آمفتامين

از طرفي . شوند محرك موجود در اين ماده نقش تحريك كننده داشته و باعث سرعت فعاليت سيستم عصبي مي
ي ادراك تاثير گذاشته و باعث توهم شنيداري و ديداري زاي موجود در آن به طور خاص بر رو مواد توهم

آيد كه اگرچه آثار بسيار سوءبر  اكستازي در مجموع يك ماده مصنوعي روان گردان به حساب مي.گردد مي
روي بدن دارد، ولي مصرف اين ماده مصرف كننده را به تدريج يا به سرعت به سمت يك نوع اجبار در 

 99اند  عوارض و پيامدهاي قرص تحقيقات ثابت كرده. سازد واني وابسته ميكشاند و از لحاظ ر مصرف مي
هاي شديد شده و اقدام به ارتباطات نامشروع  كنند دچار افسردگي درصد كساني كه از اين قرص استفاده مي

گيري را از  شود كه قدرت تصميم هايي از مغز مي قرص اكس سبب تخريب قسمت. كنند  جنسي و خودكشي مي
اند عبارتند  برخي از عوارضي كه مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته. گيرد مصرف كننده مي شخص
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اثرات . نارسايي كبد و كليه و ضايعات پوستي و زوال حافظه كوتاه مدت . هاي قشر مخ  تخريب سلول: از
فراموشي  -3پارگي زبان انقباض شديد فك و - 2اثرات شديد احساسي و اختالل خواب  -1هاي اكستازي  قرص

 . سركوب شديد خون سازي مغز استخوان-5تهوع، استفراغ و سردردهاي پياپي  -4درصد موارد  60در 

 
  انجام  اكستازي  آور ازجمله نشاط  داروهاي  و خطرات  در مورد عوارض  جامعه  سازي آگاه  براي  جدي  اگر اقدامي

و   نظير هرويين  تري مواد خطرناك  آنها به  و گرايش  جوانان  روها در مياندا  بيشتر اين  با گسترش  نشود، در آينده
  دهد كه مي  رشد را نشان  رو به  بشدت  ، روندي در ايران  يافته  غيرساخت  مطالعات.بود  رو خواهيم روبه  كوكايين
 . است  آن  از علل  خود يكي  اكستازي  داروهاي  قيمت  كاهش

 
 

 اكستازي چيست؟
 

آمفتامين است كه در ايران به   خانواده  هم  داروهاي  از جديدترين» آمفتامين  متيل  اكسي  دي  متيلين«يا   اكستازي
خود را با   محرك  ها اثرات آمفتامين. شود و قرص شادي خوانده مي» سي.تي.اكس«، »اكس«، »اكستازي«هاي  نام

  هاي را بيشتر در گره  عمل  اين  اكستازي. كنند مي  اعمال  عصبي  هاي ها در گره مونوآمين  آزادسازي  افزايش
و   داده  افزايش  عصبي  هاي را در گره  ماده  اين  غلظت  ترتيب  اين  دهد و به مي  انجام  سروتونين  حاوي  عصبي
به شدت هاي شبانه  بخصوص در دو، سه سال اخير در پارتي.شود ها مي گره  اين  استمرار تاثير تحريكي  موجب

جوانان تحصيلكرده و مردم مرفه، بويژه شهروندان مناطق شمال تهران، مصرف كنندگان . افزايش يافته است
 .اصلي اين داروها هستند

 
  : هاي اكستازي شكل قرص

 
در حال . هاي جويدني، كپسول و مواد تدخيني و ترزيقي است هاي خوراكي، آدامس اكستازي به صورت قرص
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اخت اين قرص ها در آزمايشگاه هاي غيرقانوني و زيرپله اي داخلي وجود دارد كه البته با حاضر نيز امكان س
  مصرف  در بين. توجه به تركيب مواد اضافي غيراستاندارد، مصرف آن داراي عوارض شديدتري خواهدبد

از ساير   بيش  زيو اكستا  آمفتامين  كننده  مصرف  و گروه  اكستازي  كننده  مصرف  موادمخدر گروه  كنندگان
  بيشتري  شيوع  خانگي  هاي ميهماني  به  رفتن  دو گروه  اين  در بين  همچنين. دهند مي  نشان  عالقه  موسيقي  ها به گروه
 .دارد

 
 

  : اثرهاي اكستازي
 

و   ، لذت ريح، تف از كنجكاوي  پژوهشگران  شده  در استراليا انجام  برقي  گيري نمونه  روش  به  كه  اي  در مطالعه
هر دو   كه  گفت  توان مي  در نهايت. اند مواد ياد كرده  اين  مصرف  اصلي  هاي محرك  عنوان  به  خوشگذراني

شود و نماد  مي  مصرف  فعال  جوانان  توسط  اكستازي  كند كه مي  را تصديق  باور و تصوير عمومي  اين  مطالعه
 . است  و كالس  ، فراغت تفريح

ماند و سپس  زي بيست تا نود دقيقه بعد از مصرف ظاهر مي شود و حدود دو سه ساعت در بدن باقي مياثر اكستا
 .ساعت در بدن باقي بماند 24البته آثار آن ممكن است تا . كاهش مي يابد

 
  : عوارض اكستازي

 
 

يرطبيعي چشم، اختالالت بينايي، كاهش اشتها، حركات غ: اكستازي عوارض شديدي دارد كه از آن جمله است
، تغيير در تعادل دماي بدن و احساس سرما )حتي نور ضعيف(گشاد شدن مردمك، تحريك شديد نسبت به نور 

و يا گرماي شديد، تمايل شديد براي مصرف آب، قفل شدن فك، لرزيدن، عصبي شدن، بي ميلي به استراحت 
 .ليهو تمايل شديد رواني براي مصرف مجدد اين ماده بعد از افت اثر او

 
  : اثرهاي شديد و مزمن آن

 
مصرف اكستازي در عين حال ممكن است اثرهاي شديدتري هم در بدن ايجاد كند كه بسياري از اين اثرها 

ايجاد عوارض شديد و غيرقابل : اين اثرها عبارتند از. ممكن است باعث مشكالتي جبران ناپذير در بدن شوند
يشي و كابوس هاي شبانه، آسيب هاي كبدي، سركوب فعاليت بازگشت در مغز و بخصوص حافظه، روان پر

 مراكز خونسازي در بدن ،

 .سرگيجه، تشنج و مرگ

در ابتدا تنها   اخير كه  و چند سال  در سي  هرويين  روند شيوع  اين نكته حائز اهميت است كه با توجه به  در پايان
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  توجه  ، بر ضرورت شده  تبديل  مواد مخدر ايران  اصلي  عضلم  به  و اكنون  داشت  رواج  بسيار اندكي  گروه  در بين
  تاكيد نموده و هشدار مي دهيم كه اگر امروز براي  شبانه  هاي در ميهماني  اكستازي  سوء مصرف  مساله  به  جدي

شاهد رد و   مدارس  ، فردا در تمامي باشيم  نداشته  اي برنامه  خاص  هاي گروه  در بين  ماده  از انتشار اين  پيشگيري
 .خواهيم بود  اكستازي  هاي قرص  شدن  بدل

 
با كاهش انواع و اقسام مواد مخدر در كشور استفاده از قرص هاي روان گردان رواج بيشتري يافته اما همين 

 . قرص ها نيز از انواع تقلبي و بسيار خطرناك آن محسوب مي شوند

 
معروف هستند از طريق كشورهايي همچون هلند ،  …دي آور واين قرص ها كه به داروي عشق و قرص هاي شا
 . مالزي و ژاپن توسط مسافران وارد كشور مي شود

 
از آنجايي كه مواد مخدر سنتي نظير ترياك اثرات مخرب ظاهري نيز دارد ، بسياري از جوانان با فريب حرف 

اين دسته از قرص ها روي مي آورند غافل از ، به استفاده از “ تابلو نشدن قيافه و سادگي مصرف “ هايي نظير 
 .اينكه خطرات مصرف اين مواد و به خصوص انواع تقلبي آن زندگي جوانان را به تباهي خواهد كشاند

 
اين مواد توهم زا كه در شكل قرص ساخته مي شوند به دليل تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به وجود آمده اند 

پس ازحدود سه سال آموزش مداوم ماموران و بازرسان سريع تر صورت مي و شناسايي و تشخيص آنها اكنون 
 .گيرد

 
اغلب اين قرص ها به جاي قرص هاي ويتامين در ميان جوانان توزيع مي شود و جهت پيشگيري از آلوده شدن 

زم است دانش آموزان در مدارس با مديران مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمايي سراسر كشور تبادل نظر ال
تهيه فيلم هاي مستند و به نمايش گذاشتن آنها در مدارس ، آموزش و اطالع رساني به اين قشر آسيب پذير و .

ساخت برنامه هاي تلويزيوني و سي دي هاي واقعي از جمله برنامه اي پيش گيرانه درزمينه اين آسيب اجتماعي 
 .نقش موثري دارد

 
ايي عامل موثري باشند بلكه بايد با ايجاد مكان هايي شاد و سالم و ورزشي البته موارد ياد شده نمي تواند به تنه

 .محلي را براي تخليه انرژي جوانان در نظر گرفته شود

 
بر اساس . الزم به ذكر است اكستازي يكي از مشهورترين مواد اعتيادآور رايج در ميان جوانان امروزي است

اند  بار در طول عمر خود از اين ماده استفاده كرده دنيا حداقل يك ميليون جوان در سراسر 8/2آمارهاي تخميني، 
 .دهند و بسياري از آنان، با وجود آگاهي از مخاطرات احتمالي، مصرف اين ماده را ادامه مي
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هايي كه  ميهماني. شود هاي ريو مصرف مي اي است كه در ميهماني ماده» داروي طراح«اكستازي يا 
ها،  در اين قبيل ميهماني. رقصند اي متمادي با موسيقي الكترونيكي و رقص نور ميه كنندگانشان ساعت شركت

هاي  معموالً ريو را در فضاهاي باز يا غيرقابل كنترل مانند پارك. شود بخش مصرف مي آور و فرح مواد شادي
هزاران . شود مي ولي گاه در محافل خانگي نيز چنين مجالسي برپا. كنند جنگلي و انبارهاي متروكه برگزار مي

اكستازي ميل به خوردن و . كنند كشند، شركت مي ها، كه بيش از دو روز طول مي جوان در اين ميهماني
هاي چندروزه  توانند بدون نياز به خوردن و خوابيدن در ميهماني كند؛ در نتيجه، اين افراد مي خوابيدن را مهار مي

 .آورد كنندگان را از پا درمي بار شركت و خستگي مرگهاي بسيار شديد  آبي البته گاه كم. شركت كنند

 
ها  ولي همة آنها شاهد مصرف اين قرص. كنند هاي ريو اكستازي مصرف نمي كنندگان ميهماني همة شركت
كند و دركتان را باال  شما را آرام مي. خطر است گويند كه اكستازي بي ها مي فروشندگان اين قرص. خواهند بود

. زمان كوتاهي وجود دارند اما اين حاالت تنها مدت. كند تا شادتر باشيد و بهتر زندگي كنيد كمك مي. برد مي
تان را  آورد و پس از گذشت چند روز، بدترين لحظات زندگي وجود مي اكستازي شادي كاذبي را در شما به

 .تجربه خواهيد كرد

درصد  400گ ناشي از مصرف اكستازي ، موارد مر1999تا  1998هاي  بر اساس نتايج آماري، در فاصلة سال
برابر افزايش شمار  9هاي سراسر دنيا با  ، اورژانس بيمارستان1999تا  1996همچنين، از سال . افزايش يافته است

نفر  2850نفر به  319يعني، تعداد موارد مسموميت در اين دورة زماني از . اند مسموميت با اكستازي مواجه شده
 .سال سن داشتند 25كمتر از  كثريت قربانيان. رسيد

ها بسيار بيشتر از مقادير حقيقي گزارش   شده در اين ميهماني بعضي از جوانان معتقدند كه ميزان اكستازي مصرف
 .دهند آنها براي كاستن از نگراني والدينشان، مخاطرات ناشي از مصرف اكستازي را جزئي جلوه مي. شده است

 
گويند كه آثار مضر اين  مبلغان آن مي. رو تبليغات غلط در مورد آن استيكي از علل افزايش مصرف اين دا
 .دارو بيشتر از الكل و تنبكو نيست

شروع مصرف . گيرد كند، در معرض خطر استفاده از اكستازي قرار مي هر فردي كه در ميهماني ريو شركت مي
ا مصرف اين دارو نابود شده است از شان ب كساني كه زندگي. آور است اين ماده، حتي در حد يك تجربه، مرگ

 .برند اين قرص با عنوان كوكائين ميهماني ريو نام مي

 
. ميليون نفر ذكر كرده است 1/8، 2001كنندگان اكستازي را در سال  سازمان غذا و داروي امريكا شمار مصرف

 1995هاي  در فاصلة سال. شدميليون نفر افزايش يافته با 5/6رسد كه اين رقم در سال جاري در حدود  به نظر مي
. درصد افزايش يافته است 140اند در حدود  اي كه از اين ماده استفاده كرده ساله 18تا  10، تعداد افراد 2001تا 

جوانا،  اند، بعدها به مواد ديگري مانند ماري درصد افرادي كه مصرف اكستازي را شروع كرده 92همچنين، 
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 .اند آورده آمفتامين، كوكائين و هروئين روي

 
بسياري از جوانان تحت تأثير سخنان . آور را امتحان كند هر فردي ممكن است به داليل مختلفي داروهاي نشاط

هاي اخالقي، از اين ماده  انگيز كاذب و از بين رفتن ممنوعيت دوستان خود، در مورد ايجاد احساسات هيجان
شوقي نيرومند براي مصرف چنين موادي است، اما به تنش و مشكالت خارج از توان فرد م. كنند استفاده مي
 .اي براي شروع مصرف آنها باشد كننده تواند دليل قانع تنهايي نمي

فرار از . آورند بعضي افراد براي رهايي از آالم ناشي از صدمات روحي يا مشكالت جسمي به اين داروها پناه مي
كنندة زندگي از  يجاد تنوع در روند يكنواخت و مأيوسافسردگي، رسيدن به آرامش، داشتن زندگي شادتر، و ا
 .ديگر داليل روي آوردن جوانان به اين قبيل مواد است

 
حلي موقتي براي فرار از مشكالت هستند و پس از محو آثار مصرف آنها،  اما علت هرچه باشد، اين داروها راه

به مرور، فرد به . شوند اوليه، درك مي تر از حالت مشكالت و احساسات ناخواسته، به شكلي شديدتر و سخت
 .مقدار بيشتري از اين داروها براي تحمل مشكالت جديد خود نياز خواهد داشت

طور مداوم  در يك ميهماني ريو، مردي كه به مقدار زياد و به«: گويد كنندة اكستازي، مي ليز، يك مصرف
كرد كه مگس است  كنندگان فكر مي ز مصرفيكي ديگر ا. دانست كرد، خود را پرتقال مي اكستازي مصرف مي

 «.كوبيد و به دفعات سرش را به شيشة پنجره مي

 
  (Love Pill) قرص عشق

 
ها و اصوات به ميزان زيادي  اين قرص ادرك شخص را از رنگ. شود اكستازي قرص عشق نيز خوانده مي

 .برد شدن و نوازش را باال ميدهد و در هنگام برقراري رابطة جنسي، درك حسي ناشي از لمس  افزايش مي

. كنند زا تصاوير را در مغز افراد مخلوط مي مواد توهم. گذارد زاست و بر مغز اثر مي اكستازي يك قرص توهم
كه آگاه  گاه شخص بدون آن. انگيز يا هراسنك زندگي گذشتة فرد باشند هاي غم گر صحنه توانند تداعي آنها مي

 .خودآگاه خود حفظ كرده استباشد، اين تصاوير را در ضمير نا

هاي عشق باعث افسردگي، گيجي، اضطراب بيش از حد، بدبيني، جنون گذرا و اختالالت رواني  مصرف قرص
 .شود مي

 
  ممنوعيت استفاده از اكستازي

 
به اين معنا كه هنوز مصارف پزشكي اين . بندي دارويي در گروه اول قرار داده شده است اكستازي در تقسيم

 توان به هروئين، كوكائين، ال اس دي از ديگر اعضاي اين گروه دارويي مي. خطرنك تأييد نشده استداروي 
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(LSD) و آمفتامين اشاره كرد. 

سال  99هزار دالر جريمة نقدي تا  100در كشور امريكا، جريمة به همراه داشتن اين ماده و پخش يا توليد آن از 
 .زندان متغير است

. گيرد اگر هر شب اكستازي بخوريد، سرما وجودتان را فرا مي«: گويد اكستازي ميكنندة دائمي  يك مصرف
جويد كه به خونريزي  قدر مي ها و انگشتانتان را آن لب. افتند و پادرد خواهيد داشت هايتان از كار مي كليه
 «.افتند مي

 
  آور  چند توصيه به معتادان داروهاي نشاط

 
كننده غيرقابل مهار و وحشتنك است، باز  ع مصرف اكستازي در نظر مصرفهرچند كه آثار جانبي ناشي از قط

 .هايي وجود دارد حل هم راه

گونه مواد به  ، هنگامي كه مصرف اين1969در سال . اولين قدم، فهميدن علت اعتياد فرد به مادة اعتيادآور است
ا دارودرماني از لحاظ جسمي به فردي كه افسرده و دردمند است و ب«: حدكثر خود رسيده بود، محققي نوشت

 «.شود كند كه با استفاده از مواد مخدر آرام مي خود كشف مي رسد، خودبه آرامش نمي

يا » كنند بهتر فعاليت مي«، »شوند بهتر مي«افزا  كنند كه با مصرف مواد شادي بسياري از افراد به اشتباه تصور مي
فشار زندگي . كنند واد دير يا زود جسم و روان را نابود مياين م. اين فقط يك هذيان است. »شوند شادتر مي«

 .هايي وجود دارد حل اما باز هم راه. مدرن، انسان امروزي را در خود غرق كرده است

 
مدت همراه با مشاهدة طبيعت باعث القاي احساس رضايت و آرامش  روي طوالني ورزش، رژيم غذايي، پياده

مصرف مواد اعتيادآور و . كننده باشد تواند كمك اعتماد در مورد مشكالت ميصحبت با يك فرد قابل . شود مي
تر از  نتايج و تبعات مصرف اين داروها بسيار بدتر و وحشتنك. حل واقعي مشكالت زندگي نيست افزا راه شادي

اد و داروهايي روي آوردن به مو. اي است كه فرد براي رهايي از آنها به اين مواد پناه آورده است مشكالت اوليه
 .كند از اين قبيل پا گذاشتن در جادة ناهمواري است كه فرد براي رسيدن به جهنم انتخاب مي

 ريتالين

 

 ADHD (Attention-deficit hyperactivity ﴿قرص هاي ريتالين در وهله اول براي درمان اختالل

disorder ها رود و يا عبارتي پرحركتي در بچه كودكان بكار مي.  

 
 10تا  5بادوز ) سال و باالتر6(دركودكان . گردد هاي فردي تعيين مي دوز اين دارو براساس نيازها و عكس العمل

حداكثر دوز . شود ميلي گرم در دوز روزانه افزوده مي 5-10ميلي گرم سه بار در روز شروع شده و درهفته 
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  .باشد مي ميلي گرم 20-30در بالغين دوز روزانه . ميلي گرم است 60روزانه 

 
تجويز مي شود ولي در سال هاي اخير “ حمله خواب“ در مواقعي نيز توسط پزشكان براي درمان بيماران مبتال به 

مصرف خود سرانه اين دارو در كشور ما رو به افزايش گذاشته است كه عدم آگاهي از آثار و ويژگي هاي اين 
  .قرص مي تواند نگران كننده باشد

 
بيانگر اينستكه برخي افراد براي بيدار ماندن در شبهاي امتحان به جاي مصرف قهوه و چاي  گزارش هاي متعدد

  .از قرص هاي ريتالين استفاده مي كنند

 
شواهد حاكي از آن است كه اين افراد از اين قرص ها استفاده مي كنند تا بتوانند چندين ساعت متوالي بيدار 

 .را در مدت طوالني حفظ كنند بمانند و به شكل غير معمولي تمركز خود

 
 

  :آثار مصرف ريتالين
 

مصرف كنندگان تصور مي كنند اين قرص , از آنجا كه ريتالين دارويي است كه توسط پزشكان تجويز مي شود
در حالي كه عوارض مصرف خودسرانه اين قرص ها مي . مواد مخدر را ندارند“ بد نامي “ هاي بي خطرند و آن 

  .ساعت است 4-6مدت اثر اين دارو .مواد ديگر نظير كوكايين و آمفتامين باشدتواند در حد 

 
  :روش استفاده

 
  .شود اين دارو به شكل خوراكي و يا تدخين استفاده مي

 
  :عوارض سوء مصرف ريتالين

 
  عصبي شدن و بي خوابي -
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  حالت تهوع و استفراغ -

 
  احساس سرگيجه و سردرد -

 
كه معموال به صورت افزايش است ولي در مواردي نيز به شكل كاهش ديده (و فشار خون تغييرات ضربان قلب-

  (مي شود

 
  خارش و جوش هاي پوست -

 
  كاهش وزن و مشكالت معده, دردهاي شكمي -

 
  (وابستگي(مصرف دايمي و اعتياد -

 
  و عاليم وابستگي به ريتالين) جنون(بروز حالت هاي روان پريشي  -

 
  ردگي پس از قطع مصرفبروز افس -

 
  :عوارض مصرف مقادير زياد ريتالين

 
  از دست دادن اشتها و سوء تغذيه -

 
  لرزش و پرش عضالت -

 
  تشنج و سردرد,تب -

 
  نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس كه در مواردي مي تواند به شكل خطرناكي ادامه پيدا كند -

 
  تكرار حركات و اعمال بي هدف -

 
  توهم و هذيان, )سوء ظن(ت هاي پارانوييدبروز حال -

 
  احساس حركت و جنبش حشرات در زير پوست -
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  :عالئم ترك
 

  .كند عالئم ترك مصرف اين دارو بصورت دردهاي عضالني، خواب آلودگي و افسردگي بروز مي

 
 
  (تاكنون در چند مورد سوء مصرف ريتالين منجر به مرگ شده است)

 فن سيكليدين

 

  (pcp ) سيكليدينفن 
 

Pcp  روان : به عنوان يك داروي بيهوشي ساخته شد ولي به دليل عوارض جانبي همچون  1950در اواخر دهه
به عنوان مواد مخدر تحت سو مصرف قرار گرفت كه  1960آشفتگي و گمگشتگي مصرف آن در اواخر دهه 

ي حيوانات مورد مصرف قرارمي گرفت و در در آن سالها به نام سرنيالن و به عنوان يك د اروي بيهوشي برا
حال حاضر هيچگونه استفاده قانوني پزشكي ندارد و به صورت مخلوط با ساير توهم زاها شيوع گسترده اي پيدا 

  . كرد ه است

 
Pcp  خالص پودر كريستالي سفيد رنگي است كه به راحتي در آب قابل حل مي باشد اما امروزه تركيب آن با

مواد شيميائي . ث تغيير رنگ از آجري تا قهوه اي و تغيير شكل از پودر به آدامس شده است مواد ديگر باع
مورد نياز براي ساخت آن بسيار ارزان و قابل دسترس مي باشند و به صورت قرص ، پودر ، كريستال وجود دارد 

( و يا از هر غشا مرطوبي مي شود آنرا انفيه كرد .كه با توتون سيگار يا گراس مخلوط شده و تدخين مي گردد 
  . قابل حل است) واژن ، ركتوم ، چشم 

در دوز هاي پائين تر احساس آرامش كاذب ، مورمور . اين ماده بسيار سريع و در مدت چند ثانيه اثر مي كند 
شدن و كرختي ايجاد مي كند و بتدريج تبديل به احساس جدائي ، دوري و بيگانگي نسبت به محيط پيرامون مي 

بريده بريده حرف زدن ، عدم تعادل و هماهنگي در اندام ها همراه باحس قدرت و احساس شناور بودن . د شو
در دوزهاي . ساعت ادامه مي يابد  24افسردگي متعاقب دوز حاد آن تا . ساعت ادامه دارد  6تا  4مي شود كه از 

ديد مي شود و در اين مرحله منجر به باالتربرخي افراد دچار گيجي ،محبت، حالت آزار رساننده و اضطراب ش
مي باشد و به  pcp خشونت هاي شديد رفتاري مي گردد كه يكي از خطرناك ترين عوارض سو مصرف

  . مرگ فرد مصرف كننده و يا هر شخص ديگري منجر مي شود

در صورت مصرف مداوم عوارضي چون خيرگي بدون هدف ، حركات سريع چشم ، راه رفتن نا متعادل ، 
همانند اغلب مواد  pcp . همات شنوائي ، تغيير اشكال هندسي ، اختالالت رفتاري و فراموشي ظاهر مي شودتو
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مخدر توهم زا وابستگي جسماني حاد ايجاد نمي كند ولي اين ماده به ميزان زيادي باعث ايجاد وابستگي رواني 
  .مي شود

 
  نام نام خياباني دوز مصرفي شكل طريقه مصرف

Phencyclidine  ميلي گرم قرص كريستال كپسول دودي،مشامي،تزريق 5-15گرد فرشته  

Pcp سوپر گراس - - -  

 مسكالين

 Lophophora مسكالين يا همان كاكتوس مسكال يك كاكتوس كوچك و بدون خار با نام علمي 

williumsii است كه تركيب اصلي آن مسكالين و از مواد توهم زا است. 

كاكتوس مسكال به عنوان بخشي از آيين هاي مذهبي توسط بوميان شمال مكزيك و در گذشته هاي دور، 
 .جنوب غرب آمريكا مصرف مي شد

كه قرنهاست به عنوان ) معموال اين كاكتوسها به نام پيوت معروفند(ماده اصلى و فعال كاكتوس است   مسكالين
هايى از قسمت   به اين صورت است كه تكهنحوه تهيه آن . شود دارويى سحرآميز براى درمان دردها مصرف مي 

جوند و يا با ساييدن آن را به صورت پودر درآورده و با  فوقانى اين گياه را بريده و پس از خرد كردن مي 
 .دهند ريختن به داخل كپسول، مورد استفاده قرار مي

ي گويند از قسمت هاي بخش فوقاني اين كاكتوس كه باالي سطح زمين قرار مي گيرد و به آن تاج كاكتوس م
دكمه مانند نامتقارني تشكيل شده كه آنها را از ريشه جدا كرده و سپس خشك مي كنند، معموال اين دكمه ها 

 .جويده يا در آب خيسانده مي شوند كه مايع حاصل از آن سكرآور است

 .ساعت باقي مي ماند 12گرم بوده كه اثر آن تا  3/0 – 5/0دوز توهم زايي مسكالين 

اكتوس مسكال با ايجاد توهمات بصري شديد براي فرقه هاي بومي حايز اهميت بود كه اثرات آن همانند ك
 .عاليم بيماري رواني ناشي از مصرف مواد شيمايي مشابه به نظر مي رسد

بومي ارتفاعات آند در پرو و  Trichocereus/pechanoi با نام علمي Sanpedro كاكتوس
 .آمريكاي جنوبي است

 . وس سن پدرو چيستكتكا

كاكتوس سن پدرو كه به نام تريكوسروس پاچانوا نيز ناميده مي شود يك كاكتوس خود رو در نواحي كوه 
 . هاي اند كشور پرو است

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 6سانتي متر رشد مي كند و مي تواند به ارتقاع  30هر سال حدود .اين كاكتوس بسيار مقاوم و سريع رشد است 
 . متر هم برسد

 . سال قبل از ميالد مسيح مي رسد 3000قدمت مصرف ان به .پره در اطراف خودش است  8تا  6داراي 

سال قبل از ميالد مسيح از ان در مراسم هاي مذهبي استفاده مي كردند  2200شمن ها و جادوگران پرو از 
در بين اقوام مسيح است مصرف انرا   سال قبل از ميالد 1300نقاشي هاي درون غار در پرو نشان كه مربوط به .

 . پرو نشان مي دهد

زيرا سنت .نام سن پدرو بعد از ورود اروپاييان به امريكا و مسيحي شدن انها بر روي اين كاكتوس گذاشته شد 
اسمان (پيتر مقدس كه اقوام پرو و امريكايي جنوبي را مسيحي كرد ابراز داشته بود كه او نگه دارنده كليد 

مي ديده اند نام اين ) اسمان (استفاده از اين كاكتوس خود را در بهشتبهشت است و چون مردم اند با )
 . به لحجه خودشان سن پدرو ناميده اند.  بهشت به نام سنت پيتر) اسمان (كاكتوس را كليد

 . قانوني است.نروژ.نيوزلند .المان .سوئد .استراليا .كشت اين كاكتوس در امريكا 

همانند كاكتوس .مسكالين و فعال كنند هاي گيرنده سروتونين است بيشترين ماده مخدر كاكتوس سن پدرو 
اين كاكتوس را تقريبا از همه جا و حتي .است) نوعي آلكالوئيد سمي(مسكال تركيب فعال و اصلي آن مسكال 

 .از طريق اينترنت هم مي توان خريداري كرد

از خارج از   اما جديدا توسط مسافراناين ماده ي توهم زا هرچند مصرف قابل توجه ي در ايران نداشته است 
 . كشور وارد ايران شده است

در بيابان مكزيك و آ مريكا يافت مي شود و به صورت . كه ازكاكتوس كوچك هويجي شكل بدست مي آيد 
قانوني در برخي از مناطق اياالت متحده به عنوان قسمتي از جشنهاي مذهبي به وسبله اعضاي مسيحي بومي 

 . رف مي شودآمريكائي ممص

. به طور معمول كاكتوس را قطعه قطعه كرده خشك مي كنند و براي مصرف آنرا جويده و سر انجام مي بلعند 
مسكالين به صورت مصنوعي . مسكالين باعث توهم هاي بينائي مي گردد . بعد از خوردن آن تهوع شايع است 

 . به شكل كريستال هاي نمك توليد مي شود

مقدار . ساعت است  9تا  8ساعت و مدت اثر آن  2نيمه عمر آن حدود . ذب خون مي شود مسكالين از روده ج
 . برابر مقدار آن است و خطر مسموميت آن از ساير توهم زاها بيشتر است 30تا  10مرگ آور آن حدود 

اكستازي به از آنجا كه تهيه مسكامين به روش صنعتي هم امكان پذير است، غالبا در كپسول هايي كه به عنوان 
 .فروش مي روند، يافت مي شود
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خيال بافي با درجه هاي مختلف، توهم، سردرگمي، ناهماهنگي و گيجي : همچنين عوارضي عمومي آن شامل
 .است

و اكستازي موج افزايش ضربان قلب، افزايش فشار خون و افزايش درجه حرارت  LSP مسكالين نيز همانند
 .بدن مي شود

 :قدرت اعتيادآوري ●
موجب وابستگي فيزيكي . مسكالين قدرت اعتيادآوري كم دارد  ه گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز ،ب

بعد از چند روز مصرف مسكالين، شخص مصرف . آورد شود و معموالً وابستگي رواني نيز بوجود نمي نمي
 .ميل ميشود روزانه آن بي كننده نسبت به مقدار بيشتر آن مقاوم ميشود و بدين ترتيب براي استعمال منظم و

 :نحوه مصرف ●
خورند يا  هاي كاكتوس است كه تازه يا خشك شده آن را مي از راه دهان به صورت كپسول يا به شكل جوانه

از راه دهان به صورت   نحوه مصرف ديگر. كنند نوشند يا همراه با ماري جوانا دود مي به صورت چاي مي
 . و لي بهترين راه به صورت مايع است. س است هاي كاكتو كپسول يا به شكل جوانه

 :قدرت اعتيادآوري  ●

بعد از چند روز مصرف . دارد   رواحي و رواني   شود و معموالً وابستگي موجب وابستگي فيزيكي نمي
مسكالين، شخص مصرف كننده نسبت به مقدار بيشتر آن مقاوم ميشود و بدين ترتيب براي استعمال منظم و 

و به دليل بروز ناراحتي گوارشي شخص از مصرف مداوم ان خود داري مي كند و . ميل ميشود روزانه آن بي
 . نوعي تنفر از ان پيدا مي شود

 :مجاز هاي استفاده ●
مصرف اين ماده يك . اند كرده هاي كاكتوس را مصرف مي سال پيش جوانه 2000سرخپوستان مكزيكي بيش از 

 .آمد ها و برونشيت گرفته تا ضعف ديد به شمار مي نوع رسم مذهبي بود ودارويي براي شفاي بسياري از زخم

 :تأثيرات موقت ●
اشتها براثر اين . شوند اگر چه توهمات واقعي بندرت ايجاد مي دهد مسكالين ادراك بينايي و شنوايي را تغيير مي

 اثرات ذهني ناخوشايند بويژه در افراد نگران يا. يابد دارو كاهش مي

 .افسرده ممكن است بوجود آيد

در آن بوجود ) بجز مسكالين(تواند اثرات ديگري نيز داشته باشد كه از چند ماده فعال موجود  كاكتوس مي
 .تواند موجب تهوع، استفراغ و گاهي لرز و تعريق شوند شيميايي شبه استريكنين مي مواد. آيد مي

 :ثيرات طوالني مدت و خطرات آنتأ ●

تواند خطر اختالالت ذهني را بويژه  اين دارو مي. اند اثرات طوالني مسكالين به درستي مورد تحقيق قرار نگرفته
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اند كه بعد از مصرف، مسكالين  مطالعات نشان داده. هددر كساني كه دچار مشكالت رواني هستند افزايش د
تا در مغز و بنابراين ممكن است براي كساني كه ) رود غلظت آن در كبد باال مي(يابد  بيشتر در كبد تجمع مي

 .ناراحتي كبد دارند خطرناك باشد

 :عاليم مصرف مسكالين عبارتند از ●

 .سردرگميگشادي مردمك چشم، تعريق زياد، ياوه گويي و 

 :هاي سوء مصرف نشانه ●
گاهي اوقات انزوا، عدم تعيين جهت و . هاي سوء مصرف مسكالين يا كاكتوس ممكن است آشكار نباشند نشانه

 .تواند در فرد ظاهر شود پريشان حواسي مي

 :تداخل دارويي ●
جر به عدم تشخيص تواند من تركيب كاكتوس و الكل خطرناك است و اختالالت ذهني را بدنبال دارد كه مي

 جهت، رفتارهاي خشونت بار ترس و گاهي استفراغ شود

 كتامين

 

كتامين اخيراً به عنوان داروي كلوپ ها مشهور شده است چرا كه در شب نشيني هاي كلوپ مصرف زيادي 
و در  اين دارو به عنوان داروي بيهوشي بچه ها ساخته شد. كتامين اثرات گسستگي مشابهي ايجاد مي كند . دارد 

برخي مصرف كننده ها تجربيات معنوي با آن دارند در حالي كه . حال حاضر در دامپزشكي كاربرد دارد 
مصرف كننده هاي ديگري تحريك پذيري نا خوشايند ، گيجي ، سر گشنگي و رفتار غير منطقي را تجربه مي 

ساعت بسته به شيوه و مقدار  4تا  1رو اثرات دا. كنند اثرات منفي تري دارد در دوز هاي باالتر ايجاد مي شوند 
در حال حاضر در ايران به علت عدم آگاهي فروشنده ها اين دارو توسط افراد مصرف . مصرف دارو متغير است 

كننده از داروخانه هاي دام پزشكي تهيه و مورد سوء مصرف قرار مي گيرد هرچند كه در سطح شهر نيز به 
  . تر به فروش مي رسدصورت غير قانوني و با قيمتي باال

 
  نام نام خياباني دوز مصرفي شكل طريقه مصرف

  ميلي گرم قرص يا كپسول خوراكي مشامي 50-300كتامين هروئين توهم زا 

 پان پراگ
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پان پراگ، راجا، تايتانيك، . پان پراگ، ماده مخدري است كه به تازگي در غالب آدامس وارد ايران شده است
  .پاكستان، پان عربي، ويتامين، ملوان زبل، پان اسفناج وگوتكاناس خارجي، پان 

ها گذاشت، به آخر  هاي اكستازي كه هزاران معتاد مافنگي روي دست خانواده هنوز داستان مصيبت و بدبختي
زاي ديگر در بازار ايران و به ويژه در مناطق شرقي پيدا  نرسيده بود كه چند ماه پيش، سر و كله يك مخدر توهم

تيپ هندي و پاكستاني به عنوان  هاي خوش هاي هنرپيشه هاي شكيل با عكس شد؛ مخدري كه اين بار در بسته
  .آدامس، پاستيل و پودرهايي با طعم نعنا و خوشبوكننده دهان وارد شده است

 
يي كه ها اي كه خانواده ها خريد، به گونه شود مثل سيگار از مغازه هاي مخدر را خيلي راحت مي اين آدامس

هاي پان چيست و تا به  ها و خوشبوكننده فهميدند، عمرا بفهمند آدامس تفاوت اكس و استامينوفن را از هم نمي
  .خودشان بيايند، آنچه نبايد بشود، اتفاق ميفتد

هاي خردسالي هستند كه دو آدامس بادكنكي را به زور  ها، بچه خطر اساسي اين است كه اين بار، طعمه
  .لطفا يكي اين آژير خطر را به صدا دربياورد. تركانند دهانشان و آن را تق و تق مي چپانند توي مي

 
، (Ya-ba)با -، صليب، تويوتا، سان، يا happyاكس، قرص شادي، فراري، ميتسوبيشي، گشنيز، 

هاي شمال  ؛ سر و كله اكس و تركيبات آمفتامين كه توي بساط مواد فروش...، عشق و آتش و Speedع،
اكس با همه مخدرهاي ديگر تفاوتي از زمين تا آسمان . ايران پيدا شد، هيچ آژير خطري به صدا درنيامد شهري

ها پخش شده و آدم را  هايي كه بين جوان قرص... هاي شيك و خوشرنگ با اسامي توپ داشت؛ قرصي در بسته
البد مثل ترياك، هروئين،  برد به هپروت؛ منقل و دود و بوي گند و كثافت هم نداشت؛ بنابراين، خفن مي

  .ترسناك نبود... كوكائين و

توانستند آن را از استامينوفن كدئين يا قرص  ها نمي اما تفاوت اساسي آن با مواد مخدر ديگر، اين بود كه خانواده
 ها و مسئوالن به خودشان بجنبند، سيل اكستازي همه جا اين طوري بود كه تا خانواده. ضد اسهال تشخيص بدهند

هاي عجيب و  البته اين قرص. را فرا گرفت؛ سيلي كه حتي بسياري از نوجوانان كم سن و سال را هم غرق كرد
، 1912آلمان در سال  (MERCK) ها بودند كه شركت مركMDMA خوشرنگ مواد جديدي نبودند، همان

منوعيت خورده بودند و حاال آنها را براي درمان بيماران رواني ساخته بود، ولي چهل سال بعد در آمريكا، مهر م
ها  هاي شيك در مراسم پايكوبي جوان بندي پس از نيم قرن، دوباره مثل اژدهايي از خواب بيدار شده و در بسته

  . ...هايي بود براي مصرف مخدرهاي سنگينتر شان پيدا شده بود؛ قرصي ويرانگر كه پل سر و كله

 
  پان، همان ناس خودماني

اند ـ تركيبي شبيه همان  اي وارد شده ، سلمبه هاي پان پراگ ـ هرچند اين بار با نام قلمبه دهها و خوشبوكنن آدامس
هايي از آذربايجان، آن  ها و ساكنان قسمت مخدر ناس دارند؛ مخدر كثيفي كه مرزنشينان شرق ايران و خراساني
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هاي  دوست صميمي تف و دندان شناسند؛ شود ـ خيلي خوب مي را ـ كه از افغانستان، پاكستان و هند وارد مي
  . ...كثيف و جرم گرفته

 
گيرد و هرچند پليس  زا قرار مي آورترين موادي است كه در دسته مخدرهاي توهم ناس يكي از كثيفترين و تهوع

شود، اما اين  كند و داشتن آن جرم محسوب نمي كشورهاي مختلف آن را مخدري مانند سيگار محسوب مي
كنندگانش، در ايران يكي از مفلوكترين و تو سري  اش و نوع مصرف ستفاده آن، مواد سازندهماده به خاطر نوع ا

  .آيد ترين مخدرها به حساب مي خورده

شد، از برگ  هاي پالستيكي درب و داغان، شبيه حنا، وارد ايران مي اين ماده كه تا همين چند سال قبل در بسته
ندونزي، مالزي، فيليپين، چين، تايوان، كامبوج، ويتنام، الئوس، هند و آيد كه در ا درختي به نام بتل به دست مي

ترين شيوه مصرف آن استفاده از خشك  جوند ولي معمول هاى آن را اگر تازه باشد، مي برگ. رويد پاكستان مي
  .كرده آن است

 
آهك قاتي كوبند، سپس آن را با كمي آشغال مثل خاك سيگار و  هاي خشك شده درخت بتل را مي برگ

... كنند بيرون؛ فلچ چپانند زير لثه، پس از چند دقيقه مكيدن هم با يك تف غليظ پرت مي كرده و با انگشت مي
  حالتان به هم خورد؟

 
  پان پراگ، كالغي كه قناري شد

هاي آن از مرزهاي شرقي كشور وارد  ها و خوشبوكننده پراگ كه چند وقتي است آدامس يا پان (paan) پان
هاي همان ناس كثيف  رسد، در اصل از فك و فاميل توماني به فروش مي تا تك 300تا  50و با قيمتي بين شده 

  .اند هاي دهان به حساب آورده اند و او را جزو خوشبوكننده تيپي به تنش كرده است كه لباس خوش

رگ درخت پيچيده و تنباكو، هاي قرمز و درشت درخت بتل را در ب هاي پان، دانه ها و پاستيل براي تهيه آدامس
چپانند توي  هاي غيرمجاز را مي جات معطر، ساخارين و مقدار زيادي اسانس و افزودني آهك، خاكستر، ادويه

  .شود پان پراگ اين مخلوط و مي

 
دهد  هاي دهان پان در سيستان و بلوچستان انجام شده، نشان مي ها و خوشبوكننده البته تحقيقاتي كه روي آدامس

خب، دروغ نباشد در برخي . نوع از آنها مقداري هم مواد مخدر ديگر اضافه شده تا طرف را حسابي بگيرد11در 
  . ...ها هم البته ارسنيك، كربنات منيزيم و سرب مشاهده شده است؛ آدامسي با تركيبات جادويي از نمونه

 
  ها هايي براي مردن لثه خوشبوكننده
كشد، احساس گرمي، سرخوشي موقت، سبكي سر، گيجي و  ه سمت آن ميكنندگان پان را ب دليلي كه مصرف

كننده است كه  زا، آنقدر ويران  دهد، اما اين ماده توهم شادي كاذبي است كه پس از مصرف آن دست مي
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  .شود شمرد مضراتش را نمي

 
ها را  ري پدر لثهشود، بدجو وارد كشور مي) مكيدني(و پاستيل ) جويدني(پان پراگ كه حاال به صورت آدامس 

. شود ها مي آورد، چرا كه نيكوتين آن به سرعت از طريق مخاط دهان جذب شده و باعث بدرنگي دندان درمي
دهد  آمارها نشان مي. شود هاي دهان، حنجره و لثه مي ساز بروز سرطان عالوه بر آن، مصرف اين ماده، زمينه

اما اين تمام . ماده، مقام دوم سرطان دهان را در دنيا داردكشور هندوستان به دليل مصرف زياد مردم آن از اين 
كند  كننده را آسفالت مي ماجرا نيست؛ پان پراگ عالوه بر اينها، بدجوري دستگاه تنفسي و قلب و عروق مصرف

كه  عالوه بر اين، با توجه به اين. آورد هاي مغزي فرد را هم مي و با جذب شدن توسط بزاق دهان، دخل سلول
كننده را هم به تخليه اين ترشحات يا همان  اندازند، تمايل مصرف و پان پراگ بزاق دهان را مثل سيل راه ميناس 

كند كه با اين كار، عالوه بر  كننده فرت و فرت تف مي به اين ترتيب مصرف. كنند تف كردن تحريك مي
هاي  شود، بيماري سانت ديده مي هاي مناطق فقيرنشين پاكستان و هند سانت به هاي كثيف كه در خيابان لكه

  .يابند عفوني مثل سل و هپاتيت به سرعت گسترش مي

 
  بدو، بدو كيلو دو زار

كه وقتي اولين بار وارد كشور شد، آنقدر گران بود  هايش يك حسن داشت، آن هم اين اكستازي با همه بدي
هستند كه قيمت بهترين نوعشان هم به هاي پان پراگ مواد كثيفي  توانست بخردش، اما آدامس كه هر كسي نمي

عنوان   كه قاچاقچيان آن را به عالوه بر اين، با توجه به اين. تومان 300تا  50اندازه يك آب نبات چوبي نيست؛ 
شود آن را  اند، خيلي راحت مي خوشبوكننده دهان يا آدامس و پاستيل خوشمزه وارد مرزهاي شرقي كشور كرده

هاي روزنامه فروشي آن مناطق خريد؛ بنابراين خودتان ميزان خطر آن را حدس  كهها و حتي د از دستفروشي
  .بزنيد

 
  مرحله بعدي لطفا

ريزد، اما مهمترين هراسي كه از اين  اگرچه پان پراگ خودش بدجوري اوضاع دهان و دندان و مغز را به هم مي
پان همان كاري را .كند و قويتر ايجاد مياست كه اين ماده به مخدرهاي سنگينتر   ماده وجود دارد، وابستگي

دهند؛ معرفي مصرف كننده به دنياي مخدرهاي قويتر اما  كند كه اكس يا حتي سيگار دارند انجام مي مي
دليلش هم اين است كه اگر اكس و سيگار از دوران جواني و نوجواني افراد را آلوده . ها بار وحشتناكتر ميليون

وان خوشبوكننده دهان يا آدامس با طعم نعنا وارد بازار شده، حتي كودكان دبستاني و كنند، پانپراگ كه به عن مي
كشاند و آنها را به سمت وابستگي و اعتياد به مواد مخدر قويتر  خردسال را هم به حفره بزرگ اعتياد مي

  .كند راهنمايي مي

 
  مخدر پاكستاني
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، (chaalia) يج در پاكستان ـ در كنار چاآليا، يكي از مواد پرمصرف را»پان پراگ«يا  (paan) «پان»
شيوع مصرف اين محصوالت جويدني ـ به ويژه چاآليا و . است (niswar) و نيسوار (gutkha) گوتكا

اين ماده در فرهنگ و سنت مردم هند به عنوان . گوتكا ـ در بين جوانان پاكستاني به سرعت رو به افزايش است
  .شود ه دندانها استفاده مييك ماده خوشبوكننده و تميزكنند

 
نوازي براي  اي از مهمان هنديها معموال اين ماده را به عنوان نشانه. استفاده از پان، ريشه در فرهنگ هندي دارد

يا چاآليا نيز گفته  (supari) عالوه بر اين، به دانه درخت بتل در زبان اردو، سوپاري. آورند مهمانان خود مي
  .گيرد وزيع پانپراگ با اين اسامي نيز صورت ميشود كه در مواردي ت مي

 
  چهارمين روانگردان جهان

هاست  پان كه در كشورهاي اندونزي، مالزي، فيليپين، چين، تايوان، كامبوج، ويتنام، الئوس، هند و پاكستان قرن
مصرف جهان شود، چهارمين ماده پر آور و در عين حال خوشبوكننده دهان مصرف مي به عنوان يك ماده نشئگي

به  -درصد جمعيت دنيا در كشورهاي آسياي جنوب شرقي10پس از تنباكو، الكل و كافئين است كه حداقل 
  .كنند اين ماده را مصرف مي -ويژه هند و پاكستان 

 
درصد از جمعيت 40تا  20دهد كه در حال حاضر بين  تحقيقات صورت گرفته در هند، پاكستان و نپال نشان مي

تحقيقي كه از سوي يك مركز تحقيقاتي در دانشگاه پزشكي . كنند رها از اين مواد استفاده ميجوان اين كشو
درصد از جمعيت كراچي، حداقل يك بار يكي از محصوالت جويدني 40كراچي صورت گرفت، نشان داد كه 

 .اند درخت بتل را مصرف كرده

 انواع مواد مخدر

 

آثارسومصرف و ناراحتي هاي ناشي از قطع . باعث اعتياد شوند انواع متفاوت و متنوعي از مواد مي توانند 
مصرف و عوارض مصرف طوالني مدت هر يك از آنها با يكديگر متفاوت است ، در كشورمان شايع ترين 

مواد اعتياد آور روند روبه رشد و   مواد مورد مصرف مواد مخدر اپيوئيدي است اما به تازگي مصرف ساير انواع
طوريكه شاهد تغير الگوي مصرف هستيم متداولترين دسته بندي انواع مواد مخدر و اعتياد آور به سريعي داشته ب
 شرح زير است
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  مواد مخدر اعتياد آور

  حشيش و تركيبات مشابه -(Canabis) كانابيس ها _1
  اين گروه از مواد به نام هاي ماري جوانا، علف ، گرس ، بنگ ، و غيره وجود دارد

 . دسته ماري جوانا يك توهم زا سبك محسوب مي شوددر اين 

  (Stimulants) محرك ها _2
كوكائين ، آمفتامين ، متيلن دي اكسي آمفتامين و مت : مواد محرك كه موجب وابستگي شديد مي شوند 

  ( كراك( ريتالين ، فرم تدخيني كوكائين ) شيشه ( آمفتامين 

گروه محرك ها قرار گرفته اما كراك موجود در بازار مصرفي  هرچند در دسته بندي فوق كراك در: توضيح 
  ايران به علت داشتن تركيب هاي اپيوئيدي صناعي نوعي مخدر اپيوئيدي محرك محسوب مي شود

 از مواد محرك با وابستگي كم نيز مي توان از كافئين ، نيكوتين ، افدرين ، سودوافدرين، تئوفلين ، فن فلورامين

  (Hallucinogenes) توهم زاها _3
  (Magic musharoom) قارچ هاي جادوئي (Lsd) عبارتند از ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد

  MDA))دي متيل تريپتامين ، مسكالين، متيل دي اكسي آمفتامين

 كه با توجه به تركيب و عوارض ) X يا Extasy يا MDMA ( مت آمفتامين  متيل دي اكسي

Mda,Mdma   رك محسوب مي شوندجز توهم زاهاي مح . 

 فن سيكليدين و كتامين _4
يك گروه متنوع و غير متجانس هستند كه برخي اثرات توهم زاها را داشته اما اثرات مجزاي ديگري هم توليد  

 ميكنند

  تسكين بخش _داروهاي خواب آور  _5
زپام ها شامل ديازپام ، و درمان بي خوابي به كار مي روند بنزوديا  اين داروها معموال براي كاهش اضطراب

  هستند... كلروديازپوكسايد ، لورازپام ، فلورازپام ، و
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شامل بار بيتورات ها مانند فنوباربيتال ، سكو باربيتال  Sedative Hypnotics گروه دوم اين دسته داروهاي
 ، آموباربيتال هستند

  (Inhulants)مواد استنشاقي _6
بنزين ، اتر ، تينر ، انواع اسپري ، برخي مواد پاك كننده ، : وجود دارد مانند انواع بسيار متنوعي از اين مواد 

 ...برخي محلول ها ، برخي رنگ ها ، و

  (Opioid) اپييوئيد ها _7
  : اين گروه از نظر طبيعي يا صانعي بودن به دوگروه تقسيم مي شوند

  ترياك ،شيره ، پاراگوريك: طبيعي 

  ،( Daroonپروپوكسي فن ،   Laam  متادون،( يدهاي مشابه آن مورفين ، و اپييوئ: صناعي 

  لوپراميد ، آلفاپرودين  پتيدين ، آنيليريدين ، ديفنوكسيالت ،( مپردين و اپيوئيدهاي مشابه آن 

بوترفانل، نالوكسان ، ) تمجيزك و نام هاي مشابه تجاري مشابه ( و ديگر اپيوئيدها نظير پنتازسين ، بوپره نورفين ، 
  ...نالتركسون ،

 نوع ديگر طبقه بندي مواد اپيوئيدي بر حسب آگونيست خالص يا آگونيست نسبي يا آنتاگونيست بودن آنهاست

:  
مورفين ، متادون ، اكسي كدون، مپريدين ، پروپوكسي فن ، هروئين ، ترياك ، : اپيوئيدهاي آگونيست خالص 
  شيره ، هيدرومورفين ، و كدئين

  پنتازوسين ، نالبوفين ، بوپره نورفين ، بوتور فانول: يست نسبي اپيوئيد هاي آگون

 نالوكسان و نالتركسون: آنتاگونيست هاي اپيوئيدي 

  اتانل _الكل  _8
  : هرچند به شكل و بسته بندي متفاوت وجود دارد اما در واقع در ساختار مولكولي الكل

  گر يكسان هستنداتم هيدروژن و يك اتم اكسيژن با يكدي 6اتم كربن ،  2

 حشيش چيست؟

 

ماري . و غيره وجود دارند "بنگ"، "گراس"، "علف"، "ماري جوانا"اين گروه از مواد به نامهاي مختلفي مانند 
سوء مصرف تمام تركيبات مشابه اين گروه در . جوانا شايع ترين ماده مورد سوء مصرف در جوامع غربي است 

نشان داده شده است كه مصرف اين مواد  هاي معتبر در پژوهش. شود سطح بسيار وسيعي در ميان جوانان ديده مي
و به خصوص تكرار مصرف آنها احتمال مصرف مواد قوي تر مانند كوكايين يا هرويين را در سنين باالتر 
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افرادي كه به هيچ وجه سابقه % 1به عنوان مثال در يك پژوهش انجام شده، تنها كمتر از . دهد افزايش مي
ويين و كوكايين وابسته شده بودند؛ ولي از كساني كه هزار بار يا بيشتر مصرف ماري جوانا را نداشتند، به هر

 .به سراغ هرويين رفتند% 33به سراغ كوكايين و % 73ماري جوانا مصرف كرده بودند؛ بعدها 

شوند؛ ولي با مصرف مزمن،  اگرچه اين گروه از مواد در روزهاي نخست مصرف موجب وابستگي جسماني نمي
ها وقت خود را براي  شود كه فرد معتاد، در طول روز، ساعت اين موضوع باعث مي(ند كن تحمل ايجاد مي

 (.كشيدن اين نوع مواد صرف كند و بنابراين در كارهاي روزانه اش وقفه و شكست ايجاد شود

آثار حشيش به نوع ماده مصرفي، روش مصرف، مقدار مصرف و موقعيت مصرف و اطرافيان فرد و انتظارات او 
ماند و در حالت مصرف  ساعت باقي مي 4تا  3در صورت تدخين آثار آن به سرعت ظاهر شده و . دارد بستگي

 .ساعت هم ادامه پيدا كند 24خوراكي، آثارش ديرتر ظاهر شده و ممكن است تا 

 كانابيس
-به نام دلتاقدرت اثر انواع مختلف گياهي آن به غلظت ماده اي . آيد كانابيس از گياهي به همين نام به دست مي

در هر حال بيش . ماده اصلي روانگردان در كانابيس است THC .بستگي دارد (THC) تتراهيدروكانابينول 9
 .بر افراد دارند تركيب مولكولي ديگر در كانابيس وجود دارد كه احتماالً بي تأثير هستند و يا تأثير كمي 60از 

  
 متابوليسم و جذب

THC شود و حدود ده دقيقه بعد از كشيدن، غلظت خوني آن به  ن خون جذب ميها به جريا به سرعت از ريه
% 10تا % 5در خون نيز نسبتاً سريع است و بعد از يك ساعت شايد فقط  THC كاهش ميزان. رسد حداكثر مي

به صورت خوراكي مصرف شود؛ جذب آن آسانتر خواهد  THC در صورتي كه. سطح خوني اوليه باقي بماند
 .ثر آن بعد از يك ساعت يا بيشتر خواهد بودبود و شروع ا

شروع شده و سپس اكثر اين ) در صورت خوردن(يا در روده ) در صورت تدخين(در ريه  THC متابوليسم
-11و  THC -كربوكسي-9در كبد اين ماده تبديل به . شود ماده جذب خون شده و به كبد حمل مي

-هيدروكسي دلتا 11اثر رواني ندارد؛ اما  THC -يكربوكس-9اگرچه . گردد مي THC -9-هيدروكسي دلتا
9- THC شايد قوي تر از THC  مخصوصاً (باشد و شايد بسياري از اثرات كانابيس مربوط به اين ماده باشد

 .(وقتي كه خوراكي مصرف شود

THC ث شود و آزاد سازي تدريجي آن از بافت چربي باع در چربي قابل حل بوده و در بافت چربي ذخيره مي
شايد رابطه  THC سطح خوني. در بدن از سه تا پنج روز است THC نيمه عمر. گردد طوالني شدن اثر آن مي

هاي انجام شده، حداكثر  با ميزان سرخوشي يا ساير عاليم آن نداشته باشد؛ بلكه بر طبق پژوهش مستقيمي
اين . شود كرد؛ ظاهر ميدر خون شروع به كاهش  THC سرخوشي به طور معمول مدتي بعد از اينكه غلظت
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شوند و يا وقتي كه  باعث ايجاد سرخوشي مي THC هاي موضوع نشان دهنده اين است كه يا برخي از متابوليت
 .كند در مغز افزايش پيدا مي THC كند، سطح كاهش پيدا مي THC غلظت خوني

. پايه مغزي مشخص شدهاي كانابينوييدي در كورتكس مغز، هيپوكامپ، مخچه و غده  گيرنده 90در دهه 
هاي كانابينوييدي در كورتكس باعث افكار مغشوش، در هيپوكامپ باعث  تحريك هر يك از اين گيرنده

سرخوشي به وسيله حشيش نيز با . شود حافظه مختل، و در مخچه موجب مختل شدن هماهنگي حركتي مي
 .شود د ميهاي كانابينوييدي در مسير دوپامينرژيك مزولمبيك ايجا تحريك گيرنده

 تركيب، مقدار و شيوه مصرف  
هاي  ماري جوانا شامل مخلوطي از گل. ها در آمريكاست ماري جوانا شايع ترين شكل مورد استفاده كانابيس

% 14تا % 5موجود در ماري جوانا از  THC .ها و ساقه خشك شده گياه كانابيس است دست چين شده و برگ
هاي ژنتيكي  اي گياهي كه در توليد ماري جوانا به كار رفته و به ويژگيه متفاوت بوده و اين موضوع به قسمت

بيش از همه در گلها و پس از آن در برگهاي بااليي و سپس برگهاي پايين و نهايتاً  THC .آن گياه بستگي دارد
 .ساقه و تخم گياه كانابيس وجود دارد

ت اعظم آن گلهاي انتخاب شده گياه نوع بسيار قوي ماري جوانا است كه قسم SINSEMILIA سينسميال
 .يا بيشتر است% 14تا % 7در آن بين  THC ماده كانابيس بوده و غلظت

حشيش تركيب قوي ديگر كانابيس است كه از به هم فشردن و چالندن گلهاي انتخاب شده كانابيس يا شيوه 
رنگ . آيد ايد، به دست ميديگري كه در طي آن صمغ زرد رنگ گلهاي دست چين شده گياه كانابيس بيرون بي

كنند  آن را تدخين كرده و يا به صورت خوراكي استفاده مي. شود حشيش بعد از خشك شدن؛ قهوه اي تيره مي
و % 8تا % 2در حشيش بين  THC غلظت.) برند حتي در پختن نان قندي و در ميان آن نيز حشيش را به كار مي(

 .است% 20تا % 10گاهي 

و ساير كانابينوييدهاي حشيش  THCشده از حشيش است كه به وسيله يك حالل، روغن حشيش ماده خالص 
رنگ اين ماده، سياه يا قرمز است كه به وسيله پايپ يا قاطي شده با تنباكوي سيگار . گردد جدا شده تغليظ مي

 هم% 60بوده اما گاهي به باالي % 50تا % 15در روغن حشيش معموالً بين  THC غلظت. شود كشيده مي
 .رسد مي

يك سيگار ماري جوانا . داخل وريدي باعث ايجاد اثرات سرخوشي كافي است THC ميلي گرم 3تا  2فقط 
آن جذب نشود و تقريباً % 80تا % 30اما در حين مصرف شايد . داشته باشد THC ميلي گرم 150تا  5شايد بين 

ه است كه متوسط مصرف حشيش برآورد شد. شود استنشاق شده به جريان خون وارد مي THC %24تا % 5
. است THC ميلي گرم 400تا  200در روز و در جامائيكا يا آسيا  THC ميلي گرم 50در اياالت متحده 

شود  ماري جوانا معموالً با سيگار مخلوط شده و كشيده مي. كشيدن كانابيس شايع ترين شيوه مصرف آن است
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يك راه ديگر مصرف آن خوردن . م براي آن وجود داردهاي مخصوصي ه پيپ. تواند با پيپ كشيده شود يا مي
توان آن را با خمير نان، شيريني و كيك  حتي مي. ماند است كه اثرات آن ديرتر ايجاد شده و طوالني تر باقي مي

در مصرف خوراكي اسهال، اضطراب و حمالت هراس بيشتر . مخلوط كرده و بعد از پخت آن را مصرف نمود
كشيدن كانابيس سرخوشي ناشي از مصرف . كند هاي رفتاري را زيادتر مي ي و آسيبشود و اثرات مست مي

ها فعاليت سيستم عصبي اتونوم را افزايش  ماري جوانا و آمفتامين. دهد كوكايين از راه بيني را افزايش مي
ماري جوانا . برند ها را از بين مي ها اثرات تسكين بخش و خواب آلودگي ناشي از كانابيس دهند و محرك مي
 .مصرف شود THC يا ساير توهم زاها براي افزايش اثرات PCP تواند با مي

 
 

كانابيس ها طيف وسيعي از اثرات شناختي، احساسي، فيزيولوژيك و رفتاري را كه به مقدار مصرف ارتباط 
ارات و نگرش موقعيت و حالت هم زمان مصرف كننده، تجربه قبلي مصرف كننده و انتظ. كنند دارند؛ ايجاد مي

براي اغلب مصرف كننده ها كانابيس يك سرخوشي خفيف يا آسودگي ايجاد . او در ايجاد عالئم مؤثر است
معموالً كانابيس احساس ساير تجربه ها مانند گوش كردن به موسيقي، مزه غذا يا لذت از فعاليت جنسي . كند مي

در موقعيت . شود شت زمان طوالني تر احساس ميرود و معموالً گذ درك زمان از بين مي. دهد را افزايش مي
شود اما شايد نوسان هايي در خلق ايجاد شود و افزايش توانايي هاي  هاي اجتماعي پرحرفي و خنده بيشتر مي

بي قراري و خواب آلودگي در هنگام از بين رفتن . اجتماعي به خيال پردازي هاي درون گرايانه تبديل شود
ديگر آثار مصرف حشيش، قرمزي چشم، افزايش اشتها، خشكي دهان و گاهي از . اثرات آن شايع است

 .اضطراب و يا افسردگي است

معموالً اين عاليم به دنبال . تواند باعث افزايش اضطراب، هراس و بدبيني شود مصرف مداوم با كانابيس مي
تواند باعث افزايش  ب ميافزايش ضربان قل. شود مصرف مقدار بيش از حد معمول يا مصرف خوراكي ايجاد مي

نوسانات فشار خون و سبكي سر و غش كردن در هنگام ايستادن ممكن است، ديده . هراس مصرف كننده شود
 .كنند اگرچه اين اثرات ناراحت كننده هستند؛ اما افراد مصرف كننده منظم، به اين اثرات تحمل پيدا مي. شود

مصرف مداوم كانابيس ها . مصرف كانابيس ها احتياط كنند، افرادي كه بيماري قلبي دارند معموالً بايد در
شود و فرد جريان افكار و  كنند و بنابراين افكار و گفتار منقطع مي حافظه كوتاه مدت و توجه فرد را مختل مي

 .كند حرف هاي خود را فراموش مي
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 تحمل، محروميت و وابستگي
در اين . بر روي انسانها و حيوانات نشان داده شده استتحمل به بسياري از اثرات كانابيس ها در مطالعات 

كند؛ اما مصرف روزانه  مطالعات نشان داده شده كه مصرف گاه به گاه كانابيس تحمل قابل توجهي ايجاد نمي
در . شود مي THC مقادير باالي كانابيس باعث تحمل به بسياري از اثرات فيزيولوژيك شناختي و اجتماعي

هدي از محروميت در قطع ناگهاني مقادير باالي روزانه كانابيس نشان داده شده است و بعد همين مطالعات شوا
 .، بي قراري دروني در افراد مصرف كننده منظم وجود داشته استTHC از گذشت ساعت ها از آخرين مقدار

خستگي، ، بي قراري، گرگرفتگي، بي خوابي، تعريق، THC ساعت از آخرين مقدار مصرف 12بعد از گذشت 
در مواردي رفتار غير . خورد ، سكسكه و بي اشتهايي به طور شايع به چشم مي)مدفوع شل(آبريزش بيني، اسهال

دوستانه و حتي رفتار پرخاشگرانه گزارش شده است؛ هر چند مواردي كه اين اثرات را ايجاد كرده بودند؛ 
رد كه در صورت مصرف مزمن مقاديري اما شواهدي وجود دا) ميلي گرم در روز 210مثالً حدود (باالست 

تواند باعث ايجاد تحمل شود و عاليم محروميت قطع مصرف نيز  همانند ده ميلي گرم روزانه براي ده روز مي
 .شود اما عاليم محروميت حتي با مصرف مقادير متوسط به باالي روزانه هميشه آشكار نمي. شود ايجاد مي

هاي متوسط تا شديد كانابيس، سندرم محروميت قطع مصرف را  مصرف كننده% 15در پژوهشي انجام شده 
اين عاليم به مدت مصرف . گزارش كردند كه شامل عصبيت، بي قراري، اختالل در خواب و بي اشتهايي بود

 .روزانه كانابيس ارتباط داشتند

نادر و در صورت  تعريق، اسهال، تهوع، استفراغ، درد عضالني، لرزش، تحريك پذيري و اضطراب نيز در مواقع
البته براي اين ناراحتي ها . توانند ايجاد شوند مصرف باال و طوالني مدت كانابيس ها و سپس قطع ناگهاني آن مي

در واقع درمان . به عبارت ديگر درمان عمدتاً حمايتي و پرهيزي است. درمان دارويي به خصوصي وجود ندارد
 .غير دارويي نگه دارنده بعد از قطع مصرف آنها است اصلي وابستگي به كانابيس ها همان درمان هاي

اين موضوع مهم است كه به خاطر بسپاريم در هر حال عاليم محروميت قطع مصرف كانابيس خفيف بوده و در 
از كساني كه براي درمان  بنابراين نيمي. كشد روز به طول مي 3تا  1رسد و معموالً  ساعت به اوج مي 8عرض 

تشخيص وابستگي دارويي امروزه كمتر بر وابستگي فيزيكي بستگي . عاليم محروميتي ندارندكنند؛  مراجعه مي
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يعني بر مبناي رفتارهاي ايجاد شده در اثر مصرف مواد در طول زندگي، (دارد و بيشتر بر مبناي رفتاري است 
فقدان ). صرفمشكل بودن ترك يا كنترل مصرف آن و برگشت سريع وابستگي بعد از مدتي حفظ پرهيز از م

تواند بدون اين دو نيز  عاليم محروميت قطع مصرف و تحمل، دليل نبودن وابستگي نيست و وابستگي رواني مي
 .وجود داشته باشد

خطر وابستگي به . شود وابستگي به كانابيس ها يكي از شايع ترين وابستگي ها به مواد در جهان محسوب مي
 .شود خطر وابستگي با افزايش تعداد موارد مصرف بيشتر مي. تكانابيس ها در مردان بيشتر از زنان اس

 
 

؛ )به خصوص در سيستم تنفس(تواند خطراتي را براي انسان ايجاد كند  كشيدن حشيش همانند كشيدن سيگار مي
كنند؛ با تعداد كمتري سيگار  افرادي كه حشيش مصرف مي. اما خطر مصرف حشيش از سيگار بيشتر است

اغلب . شوند نسبت به افراد سيگاري دچار عوارض جانبي مي) و مدت زمان كمتري(تري حشيش و در سن كم
را در توانايي توجه كردن، تمركز و عملكرد  آزمايش هاي عصبي رواني حساس، آسيب هاي كوچك اما مهمي

 .اجرايي مصرف كننده هاي سنگين حشيش گزارش كرده اند

مصرف كننده با دوزهاي باال، . شيش بر عملكرد شناختي فرد استچندين مطالعه انجام شده نشان دهنده تأثير ح
مطالعات بر روي حيوانات نشان دهنده كاهش قدرت دفاعي و . ممكن است احساس مسخ واقعيت پيدا كند

 .ايمني بدن در اثر مصرف حشيش است اما در انسانها هنوز اين موضوع ثابت نشده است

در مطالعه . كوتاه شدن مدت حاملگي و تولد نوزاد با وزن كم شودتواند باعث  كشيدن حشيش در حاملگي مي
اي بر روي مادران مصرف كننده حشيش در طي حاملگي، افزايش خطر در ابتال به شكل نادري از سرطان 

 .كودكان گزارش شده است؛ اما بايد اين موضوع در تحقيقات بيشتري نشان داده شود

 .فاده مواد خطرناك تر باشدتواند مقدمه اي بر است مصرف حشيش مي

گيجي، بي . شود شواهدي وجود دارد كه حشيش گاهي به صورت نادر باعث سايكوز در فرد مصرف كننده مي
 .توانند به دنبال مسموميت با حشيش ظاهر گردند قراري، اضطراب، توهم و هذيان مي

، فراموشي دوره اي، (Panic) حمالت هراس: ديگر عوارض مصرف طوالني مدت اين مواد عبارت اند از 
كه غالباً به دنبال مصرف مقدار ) (Deliriun) ، اغتشاش شعور(Depersonalization) زوال شخصيت

اين مشكل تا پس از رفع اثرات ذهني (، اختالل در مهارت هاي حركتي )شود زياد به صورت خوراكي ايجاد مي
، اختالل در )باعث تلوتلو خوردن فرد شود ساعت بعد از مصرف آن ممكن است 12آورد و تا  آن دوام مي

قاعدگي، اختالل در تعداد و فعاليت اسپرم ها و در موارد نادر به دنبال مصرف طوالني مدت مقادير باال، تشنج 
 .نيز ديده شده است
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