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بیشتر بدانیم،   سالم بمانیم 

درباره این کتابچه ی راهنام

 ایـن کتابچـه ی راهنـا بـا هـدف اطالع رسـانی و معرفـی بعضـی از 
مـواد روان گـردان و اعتیـاد آور، عـوارض و عالئـم مـرف آنها طراحی 

و تدویـن شـده اسـت.

 سـعی شـده اسـت بـه باورهـای نادرسـت در مـورد هـر یـک از مـواد 
اشـاره شـود. همچنیـن واقعیت هایـی متناسـب بـا هـر مـاده مطـرح 

گردیـده اسـت کـه امیـد اسـت ذهـن مخاطـب را آگاه و هوشـیار سـازد.

 مخاطــب اصلــی ایــن راهنــا، دانشــجویان، کارکنــان و اســاتید 
دانشــگاه ها می باشــند. بــا ایــن حــال مطالعــه ایــن راهنــا بــه افــرادی 

ــه  ــد توصی ــاز دارن ــواد نی ــات در خصــوص م ــت اطالع ــه دریاف ــه ب ک

می شــود.
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دانشجوی عزیز:
درزمینه مواد اعتیاد آور و عوارض آن ندارید.  اگر وقت کافی برای مطالعه و تحقیق 

مواد اعتیاد آور و عوارض آن دارید.  اگر نیاز به دریافت مطالب مستند در زمینه 
اگر اطالعات متفاوت و گاه متناقض درباره   .یک ماده اعتیاد آور شما را گیج کرده است

اگر سواالت شما در خصوص مواد اعتیاد آور   .پاسخ داده نشده است
اگر در ارتباط با کسانی هستید که مصرف   .مواد دارند
اگر کنجکاو به یکبار امتحان مصرف مواد   .هستید

اگر برای کاهش مشکالت روانی و جسمی   .به مصرف مواد ترغیب شده اید
اگر یک یا چند بار مصرف مواد را تجربه   .کرده اید
و در نهایت اگر در فکر مراقبت از خود و   .اطرافیانتان هستید

  مطالعه این راهنام را تا 

انتها به شام توصیه می کنیم 



مواردی که در این کتابچه راهنما مطالعه می کنید
 آشنایی با انواع مواد روان گردان و اعتیاد آور  
 آشنایی با سیگار و عوارض مرف آن  
 آشنایی با قلیان، عوارض مرف و واقعیت هایی درباره آن  
 آشنایی با الکل و عوارض مرف آن  
 آشنایی با کانابیس)حشیش،گل(، انواع، عالئم و عوارض مرف آن  
 آشنایی با ترامادول، عالئم و عوارض مرف و مسمومیت  
 آشنایی با ریتالین، عالئم و عوارض مرف و مسمومیت  
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بیشتر بدانیم،   سالم بمانیم 

مقدمه

دانشجویان به عنوان یکی از مهمرتین گروه های جامعه بخش عظیمی از 

جامعه امروز کشور را تشکیل می دهند. دانشجویان از رسمایه های انسانی 

و ملزومات پیرشفت هرجامعه ای محسوب می گردند و سالمت جسمی و 

روانی آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. مرف مواد و الکل درمیان 

جوانان به ویژه دانشجویان می تواند آسیب های جدی به سالمتی و کیفیت 

زندگی آنها و در نهایت سالمت جامعه وارد مناید بنابراین همواره نگرانی های 

زیادی در این باره وجود دارد.

که  دارد  وجود  مختلف  اَشکال  و  نام ها  با  بسیاری  اعتیاد آور  مواد 

و  آنها  به مرف  منجر  است  ممکن  کافی  اطالعات  عدم  یا  کنجکاوی 

مشکالت بعد از آن شود. لذا در این کتابچه راهنا، تالش شده است تا با 

معرفی مهمرتین و شایع ترین مواد اعتیادآور در بین دانشجویان )سیگار 

و قلیان، الکل، کانابیس، ترامادول، و ریتالین( و همچنین معرفی عوارض 

مرف آنها درجهت افزایش آگاهی مخاطبین گام برداشته شود. همچنین 

تالش شده است این اطالعات بصورت ساده و کاربردی بیان گردد.
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انواع مواد اعتیادآور را بشناسیم 

قبل از هر چیز الزم اسـت بدانیم مواد چیسـت. به طور کل مواد به آن 

دسـته از ترکیبـات شـیمیایی )برگرفته از طبیعت، صناعی یـا نیمه صناعی( 

گفتـه می شـود کـه مـرف آنهـا بر مغـز اثر گذاشـته، باعـث دگرگونـی در 

سـطح هوشـیاری و عملکـرد مغز می شـود. بـه جهت تاثیر گـذاری بر مغز، 

تغییـر در حـواس پنج گانـه و گاهـی اوقـات طرز تفکـر، به این مـواد »روان 

گـردان« نیـز گفتـه می شـود. اگر چـه تعداد مواد اعتیاد آور بسـیار اسـت و 

هـر یـک از مـواد آثـار و عـوارض خـاص بـرروی جسـم و روان فـرد مرف 

کننـده برجـای می گذارنـد، لـذا به طور کلی مـواد به گروه های زیر تقسـیم 

می شوند:

1. افیون ها  و ناركوتیك ها )مواد افیونی شبه افیونی( 

2. كاهـش دهنـده فعالیـت سیسـتم اعصـاب مركزی )مضعف هـا، الکل 

و آرام بخش هـا(

3. محرك های عمومی سیستم اعصاب مركزی )مواد محرک(

4. كانابیس )حشیش و ماری جوانا(

5. توهم زاها )اسید یا ال اس دی(

6. مواد با عملكرد چندگانه )اکستازی(

7. فرّارها 

8. افزاینده های عملكرد
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بیشتر بدانیم،   سالم بمانیم 

مـواد افیونی ، مـوادی طبیعی یـا نیمه صناعی اسـت كـه از گیاه 
خشـخاش گرفتـه می شـود. ماننـد هروئیـن، کـراک هروئیـن، تریـاك، شـیره 

تریـاک، كدئین، مرفیـن و ...

مـواد شـبه افیونـی بـه مـوادی كـه عملكرد مشـابه مـواد افیونی داشـته 

ولی سـاختار شـیمیایی آنها متفاوت می باشـد اتالق می شود. مانند متادون، 

مپریدین، اكسـیكدون، هیدروكدون

فعال شدن مدار پاداش توسط مواد اعتیاد آور

الکل

هروئین

کوکایین

هرویین

نیکوتین



11

ُکنـد کننده ها سیسـتم عصب مرکـزی را دچـار ضعـف می کنند 
و اثراتـی در هوشـیاری فـرد و اعـال وظایف دسـتگاه مغز و اعصاب دارد 

و می تواننـد منجـر بوجود آمدن احسـاس آرامش شـوند. الـکل و داروهای 

آرام بخـش ماننـد دیازپـام، آلپـرازوالم، کلونازپـام، ... و باربیتورات ها مانند 

فنوباربیتـال و... نیـز در این دسـته قـرار دارند.

اثرات حاد متامفتامین
رضبان قلب و
سائق جنسی
افزایش یافته

خواب و اشتهای
کاهش یافته

رسخوشی

سوءظن

پرخاشگری
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بیشتر بدانیم،   سالم بمانیم 

مـــواد محـــرك گروهـــی از مـــواد صناعـــی یـــا مشـــتق از گیاهـــان 
اســـت كـــه هوشـــیاری، انگیختگـــی و گـــوش بـــه زنگـــی را از طریـــق 

تحریـــك سیســـتم اعصـــاب مركـــزی افزایـــش می دهـــد. مـــواد محـــرک 

ـــد.  ـــه وجـــود می آورن ـــت رسخوشـــی و شـــعف ب ـــن تحریکـــی حال ـــا چنی ب

ـــت  ـــل فندی ـــه(، متی ـــن )شیش ـــر متامفتامی ـــی نظی ـــای آمفتامین محرک ه

ـــن  ـــتند. همچنی ـــواد هس ـــروه از م ـــن گ ـــزو ای ـــن ج ـــن( و کوکایی )ریتالی

ـــرد.  ـــام ب ـــروه ن ـــن گ ـــز در ای ـــن نی ـــن و نیکوتی ـــوان از کافئی می ت
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کانابیـــس هـــان گیـــاه شـــاهدانه اســـت کـــه ســـاقه، برگ هـــا، 
رسگُل، صمـــغ، و غنچـــه حـــاوی مـــاده روان گـــرداِن تی اچ ســـی1 اســـت. 

ـــته  ـــن دس ـــن حشـــیش، و گُل از ای ـــا، روغ ـــا ماری جوان ـــراس ی حشـــیش، گ

ـــتند.   ـــواد هس م

توهم زاها برروی سیستم عصب مرکزی تاثیر گذاشته و شناخت و 
عملکردهای ادراکی فرد را تغییر می دهند. توهم زاها مانند فن سیلکیدین، 

مسکالین، پسیلوسپین یا هان قارچ جادویی و ال اس دی هستند.

1.(−)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
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بیشتر بدانیم،   سالم بمانیم 

اثرات  که  اتالق می شود  به موادی  با عملکرد چندگانه  مواد 
مثال  بطور  می گذارند.  رفتار  نهایت  در  و  مغز  بر  متفاوتی  و  چندگانه 

مرف اکستازی در بعضی افراد هم سبب رسخوشی مفرط، هم پرانرژی 

این مواد پس از  بودن و هم تجربه توهم و هذیان می شود. در واقع 

مرف اثرات متعدد چند ماده را با هم دارند.

فّرارهـا بـه گازهـای منشـعب شـده بعضـی مـواد کـه خاصیـت فـرّار 
دارند گفته می شـود مانند گاز منشـعب شـده از تیرن، گاز فندک، و بنزین 

کـه اثـرات بسـیار شـدید بـر مغز داشـته و عـوارض وخیمـی دارند.

افزاینده هـای عملکرد نیـز بـه مـوادی گفته می شـود کـه بر 
مغـز و بـدن اثـر گذاشـته و سـبب افزایش عملكرد ورزشـی، انـدازه حجم 

بـدن، و تغییـر ُخلق می شـود مانند اسـرتوئیدها.



 سیگار
)مواد دخانی(
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بیشتر بدانیم،   سالم بمانیم 

در  کـه  اسـت  ُدخانـی  محصـوالت  شـایع ترین  از  یکـی  سـیگار 
رسارس جهـان توسـط افـراد مـرف می شـود. ممنوعیت بـرای مرف آن 

وجـود نـدارد فقـط در برخـی از کشـورها تنهـا به منـع تبلیغـات و ایجاد 

محدودیـت سـنی بسـنده شـده اسـت.

سـیگار از گیـاه تنباکـو کـه در آب و هـوای گـرم  می رویـد و دارای 

برگ هـای پهـن و سـبزرنگ اسـت پـر می شـود. تنباکـو بـه شـکل سـیگار، 

سـیگار بـرگ، توتـون پیـپ، و تنباکـوی قلیـان بصـورت تدخینـی قابـل 

مـرف اسـت. همچنیـن  می تـوان تنباکـو را بـه شـکل جویـدن یـا پـودر 

شـده از راه بینـی اسـتفاده کـرد. در همه روش های مـرف تنباکو مقدار 

زیـادی نیکوتیـن وارد بـدن می شـود.
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نیکوتین چیست؟

نیكوتیـن بـه گروهـی از عنـارص شـیمیایی بـه نـام آلكالوئیدهـا تعلـق 

دارد و دارای طعمـی تلـخ اسـت. ایـن مـاده جـزو مـواد سـمی هسـتند 

كـه بعضـی گیاهـان بـرای جلوگیـری از خـورده شـدن توسـط حـرشات یا 

حیوانـات تولیـد می مناینـد.

نیکوتین برگرفته از گیاه تنباكو است و یکی از چهار هزار ماده شیمیایی 

شناخته شده در فراورده های آن است. نام اصلی گیاه نیكوتینا تاباكوم1 

است. همچنین بیش از 66 گیاه دیگر نیز دارای نیكوتین هستند. نیكوتین 

هم به عنوان ماده محرك و هم مانع اشتها عمل می كند.

1. Nicotiana Tabacum
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بیشتر بدانیم،   سالم بمانیم 

نیکوتین یکی از اعتیاد آورترین مواد 
شناخته شده است. به همین دلیل است 
که افراد به شکل مستمر سیگار مصرف 

می کنند و به آن وابسته می شوند

تاثیر نیکوتین بر مغز

مـرف نیکوتیـن باعـث تحریـک غـده آدرنـال و در نتیجه آزاد سـازی 

مقـدار زیـادی آدرنالین می شـود که در اثر آن فشـار خـون و رضبان قلب 

افزایـش می یابـد و تنفـس رسیع تر می شـود.

از طرفـی نیکوتیـن تولیـد انسـولین از لوزاملعده را متوقـف می کند به 

همین علت سـیگاری ها میزان قند خونشـان نسـبتاً باالسـت.

نیکوتین به طور غیر مستقیم باعث آزاد سازی دوپامین می شود که 

و  کوکایین  مانند  موادی  عملکرد  شبیه  بازتاب  این  می کند  ایجاد  لذت 

هرویین در مغز است.
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قیر یا قطران چیست؟

یکــی دیگــر از مــواد آســیب زای کشــف شــده در ســیگار کــه رسطــان زا 

بــوده و باعــث التهــاب مژک هــای ریــه می شــود قیــر، یــا قطــران اســت. 

قطــران همچنیــن عامــل بیاری هــای قلبــی عروقــی و بیاری هــای 

مــادر زادی جنیــن در مــادران مــرف کننــده اســت.
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سرطان هابیماری های مزمن

خطرات کشنده دخانیات
)سیگار، قلیان، پیپ و ...(
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عوارض مصرف سیگار 

عوارض کوتاه مدت
 افزایش رضبان قلب
 افزایش فشار خون

 تغییر رنگ دندان ها
 بوی بد دهان

 تنفس بد
 گلودرد و رسفه

عوارض بلند مدت
مشکالت قلبی و عروقی  

آمفیزم1  
سکته قلبی  

آب مروارید چشم  
بیاری های مزمن ریوی  

بــه رسطان هــای  ابتــال  احتــال   
گلــو،  دهــان،  خــون،  ریــه، 

مثانــه و  نــای  کلیــه،  لوزواملعــده، 

کاهش ویتامین ث   

چروک پوست و پیری زود رس   

آسم   

زخم معده   

کاهش توانایی در حرکات ورزشی   

آن  طی  که  است  ریوی  مزمن  بیاری  یک  آمفیزم   .1

کیسه های هوایی)حبابچه  ها( در ریه بیش از اندازه گشاد 

که  رشته هایی  ارتجاعی  خاصیت  نتیجه  در  و  می شوند 

از  بسته می کنند،  و  باز  تنفس  به هنگام  را  کیسه هوایی 

بین می رود.





 قلیان
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قلیان چیست؟

ــه اصطــالح  ــا ب ــرای مــرف تدخینــی ی ــان وســیله ای اســت ب قلی
ــا  ــال آفریق ــزی و ش ــیای مرک ــه، آس ــه در خاورمیان ــو ک ــیدن تنباک کش

متــداول اســت. ایــن وســیله توســط ایرانیــان و هندی هــا اخــرتاع شــد و 

در فارســی بــه صــورت قالیــان و غلیــان نیــز ثبــت شــده و گاه نارگیلــه 

ــان، چلــم  ــه کل مجموعــه قلی ــز نامیــده شده اســت. در افغانســتان ب نی

نیــز می گوینــد. در کشــورهای عربــی بــه نــام شیشــه و نارجیلــة معــروف 

اســت و در شــبه قــاره بــه حّقــه معــروف اســت. قلیــان بــرای اســتفاده از 

دود حاصــل از متــاس ذغــال گداختــه و تنباکــو اســت کــه بــه ایــن عمــل 
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ــد. ــان« می گوین ــیدن قلی »کش

قلیـان بـه صورت سـنتی از چندین جز تشـکیل شـده که در دانشـنامه 

ایرانی هـا چنین ذکر شـده اند.

 بادگیر 
 آتشدان؛ محل قرارگیری تنباکو و ذغال.

 تنه یا میانه که می تواند فلزی باشد یا از چوب ساخته شده باشد
 میالب

 نی پیچ یا شلنگ
 کوزه )یا قُلک( که منبع آب است و می تواند به اشکال مختلف باشد 
از جمله به شکل نارگیل، یا به شکل ساده. جنس آن نیز می تواند فلز، 

سفال، شیشه یا کریستال و یا برنج باشد

مقایسه قلیان و سیگار 

بررسی 542 مطالعه علمی در زمینه قلیان نشان می دهد که در مقایسه با 

کشیدن یک نخ سیگار، مرف یک وعده قلیان موارد زیر را وارد بدن می کند:

 10 برابر منواکسید کربن بیشرت 2/5 برابر نیکوتین بیشرت 25 برابر قطران بیشرت حدوداً 125 برابر دود بیشرت
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تنباکوی میوه ای چیست؟

ــواع  ــا ان ــده و ب ــد ش ــه تولی ــت ک ــالی اس ــد س ــوه ای چن ــوی می تنباک

ــوع  ــن ن ــگان اســت. ای ــون در دســرتس هم ــای گوناگ ــانس و طعم ه اس

ــا  ــه در کارخانه ه ــده ک ــه ش ــون تهی ــرگ توت ــوع ب ــن ن ــو از بدتری تنباک

معمــوالً دور  ریــز تولیــدات آنهــا اســت ولــی بــه واســطه مــواد شــیمیایی 

معطــر و بســته بندی های پــر زرق و بــرق آنهــا را بــا نــام تنباکــوی میوه ای 

در ایــران و نــام عربــی معســل در کشــورهای عربــی بفــروش می رســانند.

میزان و عمق دم در به 
حرکت در آوردن آب 
قلیان )قل زدن( بسیار 
مهم است و حجم دودی 
که از طریق آن وارد بدن 
می شود 10 تا 20 برابر 
دود ناشی از سیگار است
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عوارض مصرف قلیان 

عوارض کوتاه مدت :
 افزایش رضبان قلب

 افزایش سطح مونوکسید کربن و نیکوتین و پالسا در خون
 آلرژی و حساسیت در اثر مرف تنباکو میوه ای

 تاثیرات مخرب بر دو عضو حیاتی ریه ها و قلب در بدن

عوارض بلند مدت:
 رسفه های مزمن 

 خطر ابتال به انواع رسطان ها مانند ریه، دهان و مثانه

 بیاری انسدادی ریوی مزمن

 آمفیزم 

ــادر در  ــر توســط م ــوزاد )اگ ــد ن ــگام تول ــودن وزن هن ــن ب  پایی
ــارداری اســتفاده شــود( ــان ب زم

 افزایش حمالت آسم و ذات الریه

 ورود مــواد ســمی و رسطــان زا بــه بــدن در اثــر واکنــش ذغــال 
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و فویــل آملینیومــی 

 انتقال باکرتی های موجود در لوله قلیان مانند باکرتی سل

 بیاری هــای عفونــی ماننــد هپاتیــت ب )در اثــر اســتفاده 
مشــرتک از شــیلنگ و رَسی آن(

 مــرف مــداوم قلیــان تحــرک و طــول عمــر اســپرم را در مــردان 
ــد  ــنگین مانن ــزات س ــود فل ــن وج ــد. همچنی ــش می ده کاه

ــد اســپرم می شــود. ــروم، رسب موجــب کاهــش تولی آرســنیک، ک

 اختــالل در سیســتم تخمــک گــذاری در خانم هــا و کاهــش 
ــاروری ــدرت ب ق

ــاخت  ــیم و س ــذب کلس ــالل در ج ــث اخت ــان باع ــرف قلی  م
و  وزن  کاهــش  خانم هــا،  در  زودرس  یائســگی  اســتخوان، 

تخریــب هورمن هــای جنســی می شــود کــه بــه ترسیــع پوکــی 

می انجامــد. اســتخوان 

ــه  ــیب ب ــا، آس ــن در خانم ه ــذب بیشــرت نیکوتی ــل ج ــه دلی  ب
زیبایــی و پوســت.

 بیاری های دهان و دندان
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باورهای غلط و واقعیت های مربوط به قلیان

 بــاور غلــط 1- ازآنجــا کــه تنباکــوی قلیــان از طریــق آب فیلرت 

می شــود، کلیــه مــواد مــر آن تصفیــه می شــود.

 واقعیــت 1- کشــیدن تنباکــو و گــذر دود از آب، مــواد 

ــه  ــد ب ــن دود می توان ــد. ای ــه منی کن ــان زای آن را تصفی رسط

ــد. ــته باش ــه داش ــر روی ری ــرب ب ــر مخ ــیگار اث ــدازه دود س ان

 بــاور غلــط 2- استنشــاق دود قلیــان ریه هــا را منی ســوزاند، 

بــه همیــن دلیــل مــر نیســت.

را  ریه ها  می شود،  استنشاق  وقتی  قلیان  دود   -2 واقعیت   

منی سوزاند، زیرا از طریق آبی که در پایین آن قرار دارد خنک 

می شود. با اینکه دود خنک می شود، اما هنوز هم حاوی مواد 

رسطان زایی است که برای بدن مر است.

 باور غلط 3- کشیدن قلیان سامل تر از کشیدن سیگار است.

 واقعیــت 3- دود قلیــان بیشــرت از دود ســیگار مــر اســت. 

قلیــان بــه طریقــی متفــاوت دود تولیــد می  کنــد: دود ســیگار 

از ســوخنت تنباکــو ایجــاد می شــود، در حالــی کــه دود قلیــان 

از طریــق گــرم شــدن تنباکویــی کــه در کاســه ای زیــر آن قرار 
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دارد از طریــق حــرارت ذغــال تولیــد می شــود. محصــول 

ــد کــه حــاوی مــواد  ــی دود، مشــابه یکدیگرن ــی آن یعن نهای

رسطــان زا اســت. 

ــدازه کشــیدن ســیگار  ــه ان ــان ب ــط 4- کشــیدن قلی ــاور غل  ب

ــدارد. ــن ن ــرا نیکوتی ــادآور نیســت، زی اعتی

 واقعیــت 4- تنباکــوی قلیــان هــم مثــل تنباکوهــای معمولــی 

حــاوی نیکوتیــن اســت. در واقــع، در یــک مــرف 60 

دقیقــه ای قلیــان، فــرد در معــرض حجــم دودی 100 تــا 200 

ــرد. ــرار می گی ــک ســیگار ق ــه بیشــرت از ی مرتب

ــان ســامل تر از تنباکــوی  ــاور غلــط 5- تنباکــوی گیاهــی قلی  ب

معمولــی ســیگار اســت.

 واقعیــت 5- هــر دو نــوع تنباکــوی ســیگار و قلیــان، فــرد را 

در معــرض مــواد رسطــان زا قــرار می دهــد.

 بــاور غلــط 6 - اگــر دود قلیــان وارد ریه نشــود و فقــط از راه 

دهــان خــارج شــود، آســیبی بــه ریه ها منی رســاند.

 واقعیــت 6 - چــون دود از طریــق مخــاط دهــان و حنجــره 

نیــز جــذب بــدن می شــود، آثــار ســوء خــود را می گــذارد.
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الکل
)نوشیدنی های الکلی(
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مشروبات الکلی چیست؟ 

الكل یك ماده شیمیایی كُند كننده سیستم اعصاب مركزی است. به 

مقدار كم می تواند اثر محرك داشته باشد. ماده مؤثر در مرشوبات الكلی، 

با  میوه جات  در  تخمیر شكر موجود  از  كه  است  اتانول  یا  اتیل   الكل 

خمیرمایه بدست می آید. 

نوشیدنی های الكلی یا هان مرشوبات الکلی به نوشیدنی هایی اطالق 

می شود که در آنها درصدی الکل وجود دارد. در کشور ما منع قانونی و 

رشعی برای مرف الکل وجود دارد. با این وجود ورود غیرقانونی و عدم 

نظارت بر کیفیت این نوشیدنی ها در ایران، آسیب های غیرقابل بازگشتی 

به مرف کنندگان وارد کرده است.
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برای رسیدن به اندازه اثرگذار الکل در بدن ، تنها مرف چند گرم آن 

کافی است تا احساس تحت تاثیر قرارگرفنت را تجربه کرد. الکل به رسعت 

است.  شناسایی  قابل  خون  در  دقیقه  چند  عرض  در  و  می شود  جذب 

اتانول مولکول کوچک محلول در آب است که به رسعت از متام غشا های 

بیولوژیکی عبور می کند و به متام بافت های بدن نفوذ می کند و نود درصد 

آن توسط کبد متابولیزه می شود.

مرف مزمن الکل موجب کاهش یکی از انتقال دهنده های شیمیایی 

مغز به نام رسوتونین می شود و احتال بروز افرسدگی را افزایش می دهد.

وابستگی جسمی به الکل زمانی اتفاق می افتد که سلول های سیستم 

عصبی مرکزی، فقط در حضور الکل بتوانند کارکرد طبیعی داشته باشند 

و هنگامی که مرف الکل قطع شود، نشانه آشکار محرومیت )خاری( 

منایان شود.

مسمومیت با الکل
اثـرات اولیـه مـرف الـکل آرامـش و از دسـت دادن مهـار اسـت، 

امـا بـا مـرف زیـاد آن عالئـم مسـمومیت ظاهـر می شـود ایـن عالئـم 

عبارتنـد از: گفتـار کُنـد، گام هـای نااسـتوار، عـدم هاهنگـی حرکتـی، 

اختـالل در توجـه، مترکـز، حافظـه، قضـاوت، کاهـش تنفـس، تهـوع و 

اسـتفراغ. ایـن عالئـم بـا عالئـم حـاد دیگـری مانند کاهـش یا دپرسـیون 

تنفسـی می تواننـد بـرای فـرد خطرنـاک باشـند.
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مسـمومیت شـایع ترین علت مشكالت مربوط به الكل كه منجر به صدمات 

و مرگ زودرس می شـود اسـت. مرف الكل سـبب موارد ذیل می شود:

  تصادفات جاده و شهری

  مصدومیت به علت شلیك با اسلحه

 افتادن
  خودكشی

  حوادث شغلی و صنعتی

  غرق شدن

  پرخاشگری،  تجاوز و خشونت خانگی 

بیـن میـزان تجمـع الكل در خـون1 و اثر آن بـر بدن و مغـز رابطه وجود 

دارد. در یـك فـرد معمولـی مـرف یـك نوشـیدنی الكلی سـبب افزایش 

تجمـع در خـون بـا میزانـی حـدود 0/01 تـا 0/03 در یك سـاعت خواهد 

شـد. باید توجه داشـت مرف این میزان الکل نیز می تواند مشکل سـاز 

باشـد. همچنیـن ادامـه مـرف الـکل هانند هر مـاده مخـدر و محرک 

دیگری سـبب وابسـتگی و اعتیاد خواهد شـد. 

1.Blood Alchol concentration(BAC)
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عالئم محرومیت1 از مصرف الکل

عالئم معموالً 6 تا 24 ساعت بعد از آخرین مرف ظاهر شده و تا مدت 

پنج روز بطول می كشند. این عالئم شامل موارد زیر می باشند:

 تهوع  لرزش  
 افرسدگی اضطراب   

 رسدرد  تعریق  
 توهم دیداری و شنیداری  تشنج  

 مشكل در خواب )ممكن است تا روزها بطول انجامد(

1.Withdrawal
2. Fetal Alcohol Syndrome (FAS)

رشب الـــكل در دوران بـــارداری ممكـــن اســـت 
ـــی2  ـــن الکل ـــندرم جنی ـــا س ـــانگان ی ـــبب نش س

ــب  ــد عقـ ــمی، رشـ ــاری جسـ ــود. ناهنجـ شـ

ماندگـــی و تاخیـــر در رشـــد می توانـــد بـــه 

ـــد.  ـــندرم باش ـــن س ـــت ای عل

مصرف الکل و مشکالت در دوران بارداری 
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 مغز 
  سـندرم کورسـاکوف )اختالل عصبی حاد با عالئم مشـکل در حافظه، 

فقدان بینش، کاهش هوشـیاری و...(

  سـندرم ورنیکـه )اختـالل عصبـی حـاد کـه عمدتـاً بـر روی راه رفـنت 
تاثیـر می گـذارد بـه همـراه اغتشـاش شـعور، انواعـی از ناهنجاری هـای 

چشـمی( حرکتی 

  مشکل حافظه بویژه حافظه کوتاه مدت
 جنون زودرس

  فراموشی و گیجی

فعالیت مغز هنگام اجرای وظیفه حافظه
مرف کننده سنگین الکل در هنگام تست هوشیار و پاک است

سن: 15 سال مذکر
مرف کننده سنگین الکل

سن: 15 سال مذکر
سامل

عوارض مصرف الکل
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  از دست دادن بصیرت و حس زمان و مکان
  مختل شدن قضاوت

  کاهش توانایی یادگیری
  مشکل در تصمیم گیری

 از دست دادن هوشیاری، بی هوشی
 کاهش حس بازداری و انجام رفتارهای خطرناک

 افرسدگی
 اضطراب

مری، نای و حنجره 
 خونریزی مری

 رسطان حنجره 
 رسطان مری 
 عفونت مری

 نخاع 
 آسیب به سیستم اعصاب مرکزی
ــاب  ــتم اعص ــه سیس ــیب ب  آس

ــی پیرامون

 – حسی  هاهنگی  کاهش   
حرکتی

 کاهش حس واکنش

 عروق 
 فشار خون باال

 اتساع عروق خونی

 پانکراس 
 عفونت پانکراس )پانکراتیت(

 رسطان پانکراس
 تورم پانکراس
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 کبد 
 سیروز کبد

 از بین رفنت توانایی بازسازی کبد 
 رسطان کبد
 عفونت کبد

معده 
مخاط  )عفونت  گاسرتیت   

معده(

 خونریزی معده 
 زخم معده 

 ورم معده

کبد نرمال

سیروز کبد
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کلیه ها 
 مشکالت کلیوی

سینه )زنان( 

 رسطان سینه

جنین )زنان( 
 سندرم جنین الکلی

 عقب ماندگی ذهنی نوزاد
 بیش از اندازه کوچک بودن نوزاد

 وزن کم نوزاد
 رشد کم نوزاد

 ناهنجاری ها در فرم صورت و استخوان ها

دست 
 لرزش دست

 بی حس شدن انگشتان
 تورم اندام ها )دست و پا(

 خارش پوست
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روده 
 تولید بیش از حد موکوس در روده و جلوگیری از عملکرد سامل روده

 رسطان روده
 مدفوع چرب

دستگاه تناسلی )مردان(
 ناتوانی در نعوظ 

 ناتوانی جنسی 
 عفونت مجاری ادراری

پاها 
 مشکل در راه رفنت و حفظ تعادل

 بی حسی انگشتان پا

بویایی
 کاهش حس بویایی  

صورت
 رسخ شدن پوست صورت

 تورم پوست صورت
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دهان و تکلم
 رسطان دهان

 تکلم نامفهوم و مبهم  

بینایی و چشم
 کاهش حس بینایی

 گشـــاد شـــدن مردمک هـــای چشـــم، هنـــگام مـــرف زیـــاد تنـــگ 
شـــدن مردمک هـــای چشـــم

 زرد شدن سفیدی چشم
 تار شدن دید  

چشمان خسته

پوست خاکستری

پوست خسته و بی روح

لک های قرمز و طوالنی

لکه های قرمز غیر معمول بزرگ
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سایر مشکالت
 مشکالت خواب

 کاهش ویتامین ب 1
 کاهش حس درد

 نقص در مهارت های ذهنی – شناختی
 تولید سنگ کیسه صفرا
 خشونت و پرخاشگری
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سایر مالحظات مهم در مصرف الکل

 احتــال تصــادف در رانندگــی در افــراد بــا ســطح تجمــع الــکل در 
خــون )BAC( بــه میــزان 0/05 حــدود پنــج برابــر افــرادی اســت کــه 

الــکل مــرف نکرده انــد. 

 رشب الــكل همــراه بــا مــرف ســایر داروهــا یا مــواد می تواند بســیار 
خطرنــاك باشــد )ماننــد داروهــای خــواب آور، حشــیش، مســكن های 

قــوی، و بعضــی ضــد افرسدگی هــا یــا ضــد ســایكوتیك ها(.

ــش  ــن، كاه ــد كافئی ــی مانن ــواد محرك ــا م ــكل ب ــان ال  رشب همزم
دهنــده اشــتها یــا آمفتامین هــا دارای تاثیــرات ناشــناخته  ولــی 

ــت. خطرنــاک اس

 اســتفاده از داروهــای ضــد بــارداری كــه بصــورت خوراكــی مــرف 
ــل  ــكل تداخ ــا ال ــز ب ــرتوژن نی ــن اس ــان جایگزی ــا درم ــوند ی می ش

ــد.  دارن





کانابیس
)حشیش، ماری جوانا، گُل(
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و هـواى  و آب  اسـتوایى  مناطـق  گیـاه بومـى خـاص  کانابیـس 1 
اسـت  شـاهدانه  گیـاه  هـان  کانابیـس  واقـع  در  اسـت.  معتـدل 

مـاده ای  حـاوی  آن  غنچـه  و  صمـغ  گُل،  رس  برگ هـا،  سـاقه،  کـه 

ترتاهیدروکانابینـول   9 دلتـا  نـام  بـه  گردانـی  روان  مـاده  و   شـیمیایی 

)THC(2 اسـت کـه مـاده موثـر اصلـی آن بشـار مـی رود. البتـه بیش از 

شـصت و یک مـاده شـیمیایى دیگر کـه »کانابینویید«3نامیده مى شـوند، 

نیـز از گیـاه کانابیـس بـه دسـت مى آیند. حشـیش، گـراس یـا ماری جوانا، 

روغـن حـش و گُل از دسـته کانابیس ها هسـتند.  

1.Cannabis
2. (−)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
3.Cannabinoid
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کانابیس دارای دو نوع است؛ کانابیس ساتیوا1 و کانابیس ایندیکا2.

ــول 7  ــه ط ــی ب ــه ای بلند)گاه ــه درختچ ــد ب ــاتیوا: می توان ــس س کانابی

مــرت(، بــا شــاخه های شــل و آویــزان، بــا برگ هــای باریــک تبدیــل شــود و 

معمــوالً بــا کشــت در فضــای بــاز بدســت می آیــد.

کانابیس ایندیکا: درختچه ای کوتاه با برگ های پهن که می تواند در فضای 

بسته کشت می شود.

این دو نژاد از نظر اثر نیز تا حدودی متفاوت هستند.

1.Sativa Cannabis
2.Indica Cannabis

ساتیوا

ساتیوا

ایندیکا

ایندیکا
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حشیش1، ماری جوانا و حش

 حشیش 
حشـیش صمـغ مرتاکم شـده و خشـک شـده گُل هـاى کانابیس اسـت. 

رنـگ آن از سـبز تیـره تـا قهوه اى و حتی سـیاه متغیر اسـت و از گُل، برگ 

و سـاقه گیـاه شـاهدانه مونـث و از ترشـحات چسـبنده آنهـا بـه صـورت 

صمـغ به دسـت می آید. حشـیش به صـورت قطعه اى به فروش مى رسـد. 

برخـالف عقیـده رایـج بیـن مـردم کـه فکـر می کننـد حشـیش باعـث 

اعتیـاد آور است.کسـی کـه مدتـی  اعتیـاد منی شـود حشـیش مـاده ای 
1.Hashish
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حشـیش مـرف می کنـد بـه راحتـی قـادر بـه تـرک مـرف آن نخواهـد 

بـود. از همـه مهم تـر این کـه تـرک مرف حشـیش به علت فشـار روانی 

شـدید و احسـاس اشـتیاق فـراوان بـرای مـرف بسـیار مشـکل اسـت و 

مـرف کننـدگان بایـد بداننـد کـه درصورت یکـی دوبار مرف حشـیش 

احتـال وابسـتگی آنـان بسـیار زیـاد می شـود.

صمــغ حشــیش یــا »حــش« بــه ترشــحات قهــوه ای یــا ســیاه خشــک 

شــده رس شــاخه گلــدار گیــاه شــاهدانه اطــالق می شــود کــه تبدیــل بــه 

پــودر یــا بــه صــورت تختــه ای و قالبــی فــرشده شــده اســت.

 روغن حش 1
 روغـن حـش از راه جوشـانیدن گُل هـا یا صمـغ کانابیـس در حالل آىل 

بـه دسـت مى آیـد و مـاده اى چسـبنده بـه رنـگ قهـوه اى مایـل بـه قرمز 

یـا سـبز اسـت. میـزان مـاده موثـر تـی اچ سـی در هریـک از گونه هـاى 

کانابیـس متفـاوت اسـت. در واقـع روغـن حشـیش یـا روغـن "حـش" 

عصـاره ای اسـت کـه از مـواد خشـک گیاه یا صمغ آن اسـتخراج می شـود.

1.Hash Oil
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به برگ گیاه شاهدانه ماری جوانا اطالق 
می شود. از برگ گیاه شاهدانه عالوه بر حشیش، 

بنگ، چرس و گراس نیز بدست می آید
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»مارى جوانا« 1
ماری جوانا جوانه و برگ گیاه خشک شده کانابیس است. رنگ آن از 

سبز مایل به خاکسرتى تا قهوه اى مایل به سبز متغیر بوده و می تواند 

حاوى تخم و ساقه باشد.

ایجـاد  به عنـوان عامـل  ایـن مـاده یـک مـاده غیرقانـوىن اسـت کـه 

رسخـوىش و به صـورت تفریحـى مـرف مى شـود. مـاده فعـال و موثـر 

مارى جوانـا، نیـز هـان تـی اچ سـی اسـت. مارى جوانـا بیـش از همـه بـا 

سـیگار مرف مى شـود و ظرف چند دقیقه در خون قابل کشـف شـدن 

اسـت. میـزان تـی اچ سـی در مارى جوانـا بسـته بـه نسـبت گُل بـه بـرگ 

متغیـر اسـت. یـک سـیگار معمـوىل مارى جوانـا حـاوی پنج درصـد تی اچ 

سـی اسـت ولی حشـیش )رزیـن به دسـت آمده از گل هـاى مـاده( تقریباً 

حـاوی 10 درصـد تـی اچ سـی اسـت.

 گُل چیست؟ 
گُل از خانــواده کانابیــس اســت و از گُل های رسشــاخه های گیاه شــاهدانه 

تهیــه شــده و معمــوالً باالتریــن میــزان تی اچ ســی را دارد. تاثیــرات منفی گل 

چندیــن برابــر بیشــرت از حشــیش اســت و پتانســیل قوی تــری از ماری جوانــا 

و حشــیش در ایجــاد توهــم و اعتیــادآوری دارد بــرای مثــال میــزان قــدرت 

توهم زایــی آن دو تــا ســه برابــر بیشــرت از ماری جوانــا اســت.

1.Marijuana
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ُگل  پس از خشک شدن به روش تدخین 
مصرف می شود. بسیاری به غلط این ماده را 

گیاهی و بی خطر می دانند، در حالی که عوارض 
آن بیشتر از مصرف حشیش و دیگر مشتقات 

کانابیس است
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مکانیزم اثر مصرف کانابیس 
     

اگرچـه مکانیسـم هاى زمینـه اى اثـر روان گـردان ایـن مـاده بـه خـوىب 

مشـخص نیسـتند، وىل مشـخص شـده کـه فعالیـت مـواد انتقـال دهنـده 

عصبـی مغـزى متعـددى از جملـه آناندامایـد1، نورآدرنالیـن، دوپامیـن، 

رسوتونیـن و آندروفین هـا تأثیرگـذار هسـتند. ماهیت اثـر رواىن این ماده 

بـه عوامـل متعـددى نظیر انتظار فرد مرف  کننده، ُخلـق و خوى قبىل او 

و محیطـى کـه ماده را مـرف مى کند، بسـتگى دارد و ترکیب پیچیده اى 

از اثـرات تحریکـى و مهـارى بـر جـاى مى گـذارد. اثـرات تحریکـى شـامل 

رسخـوىش و تشـدید حـواس پنج گانـه هسـتند، حـال آنکـه اثـرات مهـارى 

به صـورت احسـاس آرامـش ظاهر مى شـوند.

تی اچ سـی درون این ماده بر مکانیزم عملکرد آنانداماید اثر گذاشـته 

1. آناندامایـد مـاده شـیمیایی در مغز و بدن انسـان اسـت کـه بر روی گیرنده هـای کانابینوئید اثر 

کـرده و باعـث ایجـاد اثـرات مختلفی می شـود .آناندامایـد در فرایند خوردن غـذا، حافظه، خواب، 

لـذت جنسـی، ورزش و متامـی مسـائلی کـه به لذت مربوط می شـود دخیل اسـت. خـوردن غذای 

چـرب باعـث ترشـح آناندامایـد از کبد شـده و به این دلیـل فرد از خوردن لـذت می برد. تحقیقات 

جدیـد نشـان می دهـد کـه بـر اثـر دویـدن و دوچرخـه سـواری مـاده آناندامایـد در خـون انسـان 

افزایـش می یابـد کـه باعـث ایجاد نشـاط در انسـان می شـود همچنین ایـن ماده باعث باز شـدن 

عـروق بـدن و قلـب می شـود. در بعضـی مـواد مثل کاکائو مـوادی وجـود دارد که باعـث افزایش 

میـزان آناندامایـد در بـدن انسـان می شـود  کـه بـه ایـن دلیـل با خـوردن کاکائـو به انسـان حالت 

نشـاط دسـت می دهـد. جدیدا ثابت شـده اسـت کـه خوردن چیپس هـم می تواند باعـث افزایش 

)Anandamide( .میـزان آنانداماید در بدن انسـان شـود
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برخالف عقیده 
رایج میان برخی 

دانشجویان که فکر 
می کنند مصرف 

کانابیس باعث اعتیاد 
نمی شود کانابیس 

ماده ای اعتیاد آور است
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و اثـرات خـود را بـر روى نسـوج اعـال مى کنـد کـه برجسـته ترین ایـن 

آثـار در سیسـتم عصبـى مرکـزى و سیسـتم قلبى عروقى اسـت. هانطور 

کـه اشـاره شـد اثـرات ایـن مـاده بـه  نحـوه تجویـز، دوز و تجربـه قبـىل 

مرف کننـده بسـتگى دارد. 

 خطرات همراه با مرصف کانابیس 

اثر بر روى سیستم قلبى عروقى:

تاکیکاردى1 )رضبان تند قلب( وابسته به میزان مرف ماده و افزایش 

فشار خون سیستوىل2 در وضعیت طاق باز و کاهش فشارخون در حالت 

ایستاده از اثرات آن بر سیستم قلبى عروقى به شار مى روند.

اثر بر روى سیستم عصبى مرکزى:

اختـالل در هاهنگـى حرکتـی، کاهـش حافظـه کوتاه مـدت، دشـوار 

شـدن عمـل مترکـز، تنـزل در کارآیـی ذهنى از اثـرات مـرف کانابیس بر 

سیسـتم عصبـى مرکـزى به شـار مى رونـد.

1. تاکیکاردی یا تندتپشی)Tachycardia( به افزایش رضبان قلب به بیش از 100 رضبان در هر 

دقیقه اطالق می شود.

2. در حالت اسرتاحت، فشار خون طبیعِی سیستولی یا حداکرث فشار خون بین 100 تا 140 است.
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اثر بر روى سیستم تولیدمثل مردانه:

مارى جوانا مى تواند باعث کاهش تستوسرتون پالسا1، ژنیکوماستى2 و 

کم تعداد شدن اسپرم می شود.

در کوتاه مدت، مرف کنندگان میزان رضبان قلب و اشـتهای بیشـرتی 

دارنـد. مـرف كنندگان همچنین مشـکالتی در انجام فعالیت های ذهنی 

و فیزیکـی همچون رانندگی و تفکر منطقی دارند. 

بــا مــرف مقادیــر زیــاد ایــن مــاده، در درك صــدا و رنــگ حســاس تر 

و تفکرشــان مغشــوش و کنــد می شــود. اگــر میــزان مــرف بســیار بــاال 

باشــد، اثــرات حشــیش ماننــد مــواد توهــم زا می شــود و ممکــن اســت 

باعــث اضطــراب، تــرس و حتــی حالت هــای روان پریشــی شــود. 

مــرف کننــدگان دایمــی حشــیش در خطــر پیدایــش وابســتگی روانــی 

ــا  ــایر فعالیت ه ــام س ــرای انج ــود را ب ــزه خ ــه انگی ــتند ک ــی  هس ــا جای ت

ــر  هاننــد کار و روابــط شــخصی از دســت می دهنــد. پژوهش هــای اخی

ــی  ــون جوان ــش جن ــس و افزای ــن مــرف کانابی ــه  بی ــد ک نشــان می ده

ــود دارد. ــاط وج ــیزوفرنی( ارتب )ش

1. بطور متوسط بدن هر مرد 20 برابر بیشرت از بدن هر زن تستوسرتون تولید می کند 

هرچند به دلیل متابولیسم بیشرت سطح پالسایی این هورمون در مردان فقط هفت 

برابر زنان است.

2. برجستگی و بزرگ شدن پستان مردان که ممکن است به علت چربی بیش از حد 

باشد را ژنیکوماستی می نامند.
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ـــدار مـــرف،  ـــه مق ـــراد بســـته ب ـــده اف ـــاره ش ـــالً اش ـــه قب ـــور ک هانط

ــای  ــد واکنش هـ ــس دارنـ ــه از مـــرف کانابیـ ــی کـ ــه و انتظاراتـ تجربـ

ـــن  ـــرد ممک ـــس در ف ـــرف کانابی ـــد. م ـــان می دهن ـــه آن نش ـــی ب مختلف

ـــی  ـــم را فراخوان ـــه احســـاس رسخوشـــی و شـــادی کاذب مالی اســـت تجرب

ــک  ــر تحریـ ــد. اثـ ــدن می گوینـ ــئه شـ ــه آن نشـ ــوالً بـ ــه معمـ ــد کـ کنـ

ـــی  ـــه آرامـــش و خـــواب آلودگ ـــاده جـــای خـــود را ب ـــن م ـــه ای ـــده اولی کنن
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ــز  ــی نیـ ــای افراطـ ــا هیجان هـ ــق یـ ــع ُخلـ ــرات رسیـ ــد. تغییـ می دهـ

می توانـــد رخ دهـــد. تغییـــرات ادارکـــی و حســـی نیـــز می توانـــد روی 

ـــش  ـــذت بخ ـــات ل ـــه در تجربی ـــاً مبالغ ـــرات عموم ـــن تغیی ـــا ای ـــد ام ده

ـــی  ـــی اچ س ـــادی ت ـــر زی ـــرف مقادی ـــد از م ـــه بع ـــن هم ـــا ای ـــتند. ب هس

توهـــات و  احســـاس بدبینـــی در فـــرد بوجـــود می آیـــد.

ـــاس  ـــت احس ـــن اس ـــراد ممک ـــس اف ـــرف کانابی ـــد از م ـــن بع همچنی

ـــی  ـــن معن ـــه ای ـــد، ب ـــان دهن ـــود نش ـــذر را در خ ـــی زود گ ـــم ریختگ به

کـــه ممکـــن اســـت توانایـــی نگهـــداری و هاهنـــگ کـــردن اطالعـــات 

بـــرای منظـــور خـــاص را از دســـت بدهنـــد. عـــالوه بـــر ایـــن نوعـــی 

ـــیار  ـــان بس ـــد زم ـــر می رس ـــه بنظ ـــود دارد ک ـــان وج ـــس زم ـــف ح تحری

کندتـــر می گـــذرد.

از عـــوارض کوتـــاه مـــدت مـــرف کانابیـــس می تـــوان بـــه از بیـــن 

رفـــنت هاهنگـــی مترکـــز و حافظـــه کوتـــاه مـــدت اشـــاره کـــرد. 

ـــن  ـــزش و از بی ـــرژی و انگی مـــرف دراز مـــدت آن موجـــب فقـــدان ان

رفـــنت حافظـــه می شـــود. ایـــن اثـــرات ممکـــن اســـت حتـــی بعـــد از 

ـــد. ـــی مبان ـــردارد، باق ـــت ب ـــس دس ـــرف کانابی ـــخص از م ـــه ش اینک
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سایر خطرات مصرف کانابیس

دود حشـیش نسـبت به سـیگارهایی با قطران باال 50 درصد    

قطـران بیشـرت دارد کـه باعـث افزایـش خطـر رسطـان ریـه و 

سـایر بیاری هـای دسـتگاه تنفسـی در مرف کننـدگان این 

می شـود.  ماده 

مرف حشـیش تقریباً بـه اندازه پنج برابـر مرف دخانیات    

)سـیگار( خطـر آسـیب رسـاندن بـه ریـه و رسطـان دارد.

ــه و  ــدن ری ــیب دی ــو، آس ــون و تنباک ــرف توت ــد م هانن   

خطــر ابتــال بــه رسطــان از خطــرات مهــم مــرف کانابیــس 

ــد. ــار می رون ــه ش ب





ترامادول
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ترامادول1 چیست؟
ترامادول نوعی مسکن صناعی از دسته ضد دردهای شبیه به داروهای 

مخدر یا افیونی است که در پزشکی جهت تسکین دردهای متوسط تا 

روی  بر  به خصوص  ترامادول  اثر  می رود.  کار  به  بزرگساالن  در  شدید 

گیرنده های افیونی است که عالوه بر این از باز جذب رسوتونین و نوراپی 

اساس هانند سازی ساختار  بر  دارو  این  نیز جلوگیری می كند.  نفرین 

مولکولی نارسئین که یکی از آلکالوئید های تریاک می باشد ساخته شده 

است. مرف آن تنها با تجویز پزشک و به مدت محدود مجاز می باشد. 

1.Tramadol
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اما متاسفانه به دلیل برخی از عوارض رسخوشی توسط برخی از افراد 

مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، که عوارض بسیاری را درپی دارد. به دلیل 

مکانسیم عمل مشابه این دارو با مرفین، مرف مداوم آن به وابستگی 

جسمی و روانی مشابه اعتیاد به موادمخدر منجر می شود.

این دارو با نام های تجاری ترامال، ترامد، بایومادول، بیومادول، تدامول 

عرضه می گردد.

اشکال ترامادول در ایران

  قرص و کپسول 50 و 100 میلی گرم

  آمپول 100 میلی گرم

  ایـن دارو به صـورت خوراكی یا تزریقی 

در درد هـای نسـبتاً شـدید حـاد یـا مزمـن از 

و  جراحـی  عمـل  از  بعـد  درد هـای  قبیـل 

درد هـای رسطانـی اسـتفاده می شـود. 
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عالئم جسمی و روانی مصرف ترامادول

رسخ شدن چشم ها   

نگاه های مات به صورت طوالنی مدت به اطراف   

عدم تعادل در حرکات   

بی توجهی به نظافت   

بی عالقگی به کار و فعالیت روزانه   

بی قراری شدید   

وجود بوهای بد از بدن   

تغییرات ناگهانی خلق در فرد   

 سایر عالمت های مرصف 
خاراندن بدن به ویژه بینی   

پرحرفی   

کالفگی و خمیازه   

بیخوابی یا خواب زیاد   

تهوع   

رسگیجه   

یبوست   

تعریق   
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کاهش فعالیت سیستم تنفس   

افت شدید فشار خون   

دیدن حاالت غیرارادی   

مشاهده پروتئین در ادرار   

 عوارض مرصف ترامادول 
اضطراب   

رسدرد   

رسگیجه   

اختالل خواب   

افرسدگی   

خشكی دهان   

بی اشتهایی   

تهوع و استفراغ   

افزایش انقباضات ماهیچه ای   

خارش پوستی   

یبوست   

دل درد   

اختالالت بینایی   

   احتباس ادراری

        كاهش هموگلوبین خون 
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 عوارض قطع ناگهانی ترامادول 
اضطراب   

تعریق   

بی خوابی    

تهوع و لرز    

اسهال   

درد عضالنی    

سندرم پای بی قرار   

ترس و بیقراری   

گُرگرفتگی و گِزگِز اندام ها   

تحریك پذیری   

تشنج   

استفراغ و درد شکم   

توهم   

مشکالت تنفسی    
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بینی:
زخم

دهان:
ورم زبان و لبها

زخم
خشکی

پوست:
کهیر

جوش
خارش
تعریق

لرز

تنفس:
نفس کشیدن سخت

روده:
اسهال

یبوست

سیستمیک:
نشانگان شبه آنفوالنزا

رنگ قرمز: اثرات جدیدتر

چشمها:
زخم
تورم

سیستم اعصاب مرکزی:
توهم
منگی

خواب آلودگی
بی خوابی

رسدرد
عصبی شدن

بی قراری
صورت:
تورم

گلو:
زخم
مشکل در بلع
تورم
صدای گرفته

عضالت:
تشنج
لرزش
سفتی
ضعف

گوارش:
سوزش معده
سوهاضمه
تهوع
استفراغ

 اثرات جانبی ترامادول 
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مهم ترین و خطرناك ترین عوارض مصرف 
ترامادول خطر تشنج و افت عملکرد تنفسی 
می باشد که خطرتشنج حتی در مقادیر کم 

و درمانی نیز در برخی بیماران گزارش شده 
است که می تواند منجر به مرگ گردد
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عالئم مسمومیت با ترامادول 

گاهی مرف بیش از اندازه باعث ایجاد مسمومیت در فرد مرف کننده 

می گردد. که عالئم آن به رشح ذیل است: 

تنفس سطحی و کم عمق   

خواب آلودگی   

کاهش رضبان قلب   

پوست رسد و مرطوب   

ضعف   

احساس سبکی رس   

رسدرد و رسگیجه   

تهوع و استفراغ   

یبوست تشنج و کُا   

تحریک سیستم عصبی مرکزی   

افرسدگی   
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هشداردر خصوص مصرف ترامادول

هشــدار 1: ایــن دارو نبایــد بــا نوشــیدنی های الكلــی مــرف شــود چــون 

باعــث تضعیــف سیســتم تنفســی می گــردد و احتــال 

خطــر مــرگ وجــود دارد. 

هشـدار 2: ایمنـی و اثربخشـی دارو در نوجوانـان زیـر 16 سـال اثبـات 

گـروه سـنی توصیـه  ایـن  اسـت و مـرف آن در  نشـده 

منی شـود. 

هشــدار 3: تشــنج و افــت عملكــرد تنفســی دو عارضــه اصلــی و 

ــات  ــدن صدم ــث وارد آم ــه باع ــت ك ــادول اس ــم  ترام مه

می گــردد. فــرد  بــه  جربان ناپذیــری 

هشــدار4: درصــورت رشایــط حــاد شــکمی، افزایــش فشــار داخــل 

جمجمــه ای، رضبــه مغــزی؛ بــه هیــچ وجــه مــرف نشــود.

هشدار5: احتال باالی وابستگی و اعتیاد به این دارو وجوددارد. 

ــوی،  ــدی و کلی ــالالت کب ــه اخت ــواردی ک ــدی در م ــر ج ــدار 6: خط هش

احتــال خطــر دپرســیون تنفســی، حمــالت عصبــی، و 

ــود دارد. ــی وج ــواد افیون ــه م ــیت ب حساس
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واقعیت هایی در مورد ترامادول

  روزانـه 5 تـا 10 نفـر بـه خاطـر کاربـرد نادرسـت قـرص ترامـادول در 

بیارسـتان لقـان حکیـم تهـران بسـرتی می شـوند کـه بیشـرت آنها، 

کسـانی هسـتند که ترامادول را برای مصارف غیر درمانی بکاربرده 

و مسموم شـده اند.

ـــر از  ـــر ضعیف ت ـــادول حـــدود 10 براب ـــت تســـکین درد در ترام   خاصی

ـــن اســـت. مرفی

ــادول تشــنج  ــاک مــرف ترام ــی خطرن ــادر ول ــوارض ن ــی از ع یک   

می باشــد.

تشـنج معمـوال در اثـر مـرف زیـاد ایـن دارو، مـرف دارو در    

شـده اند،  مغـزی  آسـیب  دچـار  کـه  بیارانـی  رصعـی،  بیـامران 

بیارانـی کـه مشـکالت کبـدی - کلیـوی دارنـد، مـرصف کننـدگان 

می گـردد. ایجـاد  الـکل 

یکـی دیگـر از عـوارض ترامـادول )چهـار تـا پنـج سـاعت پـس از    

می  باشـد. شـدید  رسدرد  همـراه  بـه  خـون  فشـار  افزایـش  مـرف( 
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تشنج و افت عملکرد تنفسی دو عارضه 
اصلی و مهم  ترامادول است که باعث وارد آمدن 

صدمات جبران ناپذیری به فرد می گردد



ریتــالین
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ریتالین چیست؟
متیــل فنیدیــت1 یــا ریتالیــن2 نــام دارویــی اســت کــه محــرک سیســتم 

ــص  ــی و  نق ــش فعال ــان بی ــرای درم ــن دارو ب ــوالً ای ــت. معم ــی اس عصب

توجــه و مترکــز و نارکولپســی )حمــالت خــواب( توســط پزشــکان بــا رشایط 

و مــدت معلــوم تجویــز می شــود.

ریتالیـن مترکـز را بهبـود می بخشـد و اشـتها را کـم می کنـد. فـرد را بـا 

نشـاط می کنـد و بـی خوابـی یـا اختـالل در خـواب ایجـاد می کنـد.

در اواسط دهه 50 ریتالین به عنوان باال برنده ُخلق و به عنوان دارویی 

که نسبت به آمفتامین ها توان ایجاد وابستگی کمرتی دارد به کار می رفت 

اما بعدها گزارشاتی مبنی بر سوءمرف این دارو و ایجاد وابستگی در 

این بدان معناست که اگرچه ریتالین  بین مرف کنندگان منترش شد. 

ندارند  آن  به مرف  نیاز  که  افرادی  برای  اما  دارد  پزشکی  کاربردهای 

)توسط پزشک تجویز نشده باشد( می تواند ایجاد اعتیاد و وابستگی کند. 

ریتالیـن بـه شـکل خوراکی، استنشـاقی و تزریق اسـتفاده می شـود که 

در نـوع تزریقـی بـه دلیـل وجـود ماده ایـی به نـام تالکوم3 )پـودر تالک( 

کـه قابـل حـل در آب نیسـت باعث ایجاد آبسـه در محل تزریق می شـود 

و رگ هـای خونـی کوچـک را مسـدود می کنـد که این عارضه آسـیب های 

جـدی به شـبکیه چشـم ، ریـه و... وارد می کند.

1. Methylphenidate
2. Ritalin
3. Talcum powder
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این دارو از خانواده مواد 
محرك بوده و در مغز 

عملکردی شبیه متامفتامین 
)شیشه( دارد
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عوارض مصرف ریتالین
عصبی شدن و بی خوابی   

حالت تهوع و استفراغ   

احساس رسگیجه و رسدرد   

تغییرات رضبان قلب و فشارخون كه معموالً به صورت افزایش آن و    

در مواردی نیز به شكل كاهش دیده می شود

خارش پوست و جوش   

دردهای شكمی، كاهش وزن و مشكالت معده   

بروز افرسدگی پس از قطع مرف   

بروز عالئم روان پریشی )جنون( یا عالئم وابستگی به ریتالین   

درد سینه و مفصل    

حرکات غیر قابل کنرتل بدن   

باید توجه داشت مصرف 
ریتالین قدرت اعتیادآوری 

بسیار باالیی دارد
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به دلیل ایجاد تمرکز در شب های 
امتحان در بین دانشجویان سوءمصرف 

می شود که حتی مصرف کم آن می تواند 
خطرناك و کامالً اعتیاد آور باشد
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 در مقادیر باالی مرصف 
از دست دادن اشتها و سوء تغذیه  

لرزش و پرش عضالت  
تب، تشنج و رسدرد  

نامنظم شدن رضبان قلب و تنفس كه در مواردی می تواند به شكل   
خطرناكی ادامه پیدا  كند

تكرار حركات و اعال بی هدف )رفتارهای کلیشه ای(  
بروز حالت های پارانوئید)سوءظن(، توهم و هذیان  

احساس حركت و جنبش حرشات درزیر پوست  
ریتالین )مانند كوكائین و آمفتامین( با ایجاد التهاب درعروق مغز،   

خطرسكته مغزی را افزایش می دهند

ریتالین می تواند تاثیرات 
مخربی در DNA افراد 
مصرف کننده داشته باشد.
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