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یب هیچگاه نمیتوان یک دلیل واحد برای اعتیاد معرفی کرد و در قر•
.  باتفاق موارد بیش از یک علت موجب بیماری گشته است

گروه از عوامل در پیدایش و ادامه ۳درواقع : چند علتی بودن اعتیاد •
اختی این بیماری نقش دارند که شامل عوامل روانشناختی، زیست شن

.  این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت میباشد. و اجتماعی میشوند
ی کرد نخست آنکه، هیچگاه نمیتوان یک دلیل واحد برای اعتیاد معرف

.  ستو در قریب باتفاق موارد بیش از یک علت موجب بیماری گشته ا
علل در دوم آنکه، اگر در علل اعتیاد دقت کنید متوجه میشوید که این

. کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند

ا پرواضح است که مردمان هر کشوری ویژگیهای روانشناختی و بعض•
و ضمن آنکه، قوانین و آداب. حتی زیست شناختی خاص خود را دارند

. ندسنن و بطور کلی ویژگیهای اجتماعی کشورها یکسان نمیباش
اهمیت این موضوع از آن جهت است که همچون دیگر علوم، کتب و 

ی مقاالت علمی معتبر موجود در این زمینه ایرانی نمیباشند؛ یعن
ند و نویسندگان این کتب، بیمارانی که مورد بررسی قرار گرفته ا

.  باالخره، جامعه مورد مطالعه، ایرانی نبوده اند

اشت، بنابراین نمیتوان و نباید به مطالب این کتابها اعتماد کامل د•
درعوض باید بیشتر بکوشیم و بیماری اعتیاد را در جامعه خود و

ه متاسفانه، با آنک. بیماران ایرانی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم
رد این اعتیاد شایعترین بیماری و معضل این مملکت، و هولناکترین د

مردم است، آنچنان که باید و شاید مورد توجه مراکز و اشخاص دارای
بنابه امکانات تحقیقاتی قرار نگرفته است و تکیه بر منابع خارجی

.  دالیلی که گفتم میتواند گمراه کننده باشد
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؛ در آمریکا: مثال کوچکی عرض میکنم و بعد به اصل مطلب میردازم•
شایعترین ماده مورد سو مصرف، ماری جوآنا میباشد و دومین اعتیاد 

ید رتبه در حالیکه در کشور ما، کوکائین شا. مربوط میشود به کوکائین
آخر را داشته باشد و در مورد ماری جوآنا هم با آنکه در کشور ما انواع 

رف شایع میباشند ولی علل و شرایط مص..(حشیش و گراس و)دیگر آن 
گی، ویژگیهای فرهن. حشیش در ایران بسیار متفاوت از آمریکا میباشد

کا مذهبی و روانی مردم ما و همچنین قوانین و شرایط اجتماعی ما با آمری
ریکا بسیار متفاوت است بنابراین، کتاب و مقاله ای که اعتیاد را در آم

.بررسی کرده است نمیتواند برای ما منبع معتبری باشد

هرچند در بخشهای دیگر این سایت هم عرض کرده ام ولی الزم میدانم•
آگاهی اینجا هم بر این نکته تاکید کنم که هدف اصلی من از این سایت

دادن به همه هموطنان است، ازینرو سعی میکنم مطالب علمی را تا حد
در مورد علل اعتیاد آنچه که در زیر آمده.  ممکن ساده و روان ارائه کنم

سال تجربه من و نیز تحقیقی ۹است و مورد باور من میباشد حاصل 
البته این تحقیق کامال بی. بیمار انجام داده ام۲۵۰۰است که بر روی 

ده عیب نبوده است و ازجمله نقائص آن که از کمبود امکانات ناشی ش
.  است، محدود بودن آن میباشد

ورد از باین معنی که از بین علل احتمالی اعتیاد به ده م•
من علل شایع اکتفا شده است و علل نادر مورد بررسی

خنان و ضمن آنکه در این تحقیق به س. قرار نگرفته اند
.  اطالعات ارائه شده از جانب بیماران اکتفا شده است

ان بهرروی تعدادی از شایعترین علل اعتیاد در بیمار
:مورد مورد مطالعه من بشرح زیر میباشند

یعنی یک . دقیقه میباشد۱۰فاصله یک جوان تهرانی با مواد مخدر •
ا جوان تهرانی از لحظه ای که تصمیم به مصرف دارو یا مواد میگیرد ت

ر میگویند در کشو. دقیقه طول میکشد۱۰بدستش برسد بطور میانگین 
میلیون معتاد رسمی ۶تا ۳میلیون معتاد تفننی و ۱۰عزیز ما ایران 

هم میگویند دامنه اعتیاد از خوابگاههای دانشجوئی دخترانه. وجود دارند
ند و میگوی.  گذشته و به مدارس راهنمائی و دخترانه کشیده شده است

.  میگویند و ما میشنویم

اما این آمار و ارقام و این اخبار تلخ چه مفهومی دارند؟ این آمار تلخ •
ی بیانگر حقیقتی تلختر میباشند؛ مردم ایران در جامعه ای زندگ

ت و درواقع تسهیال. میکنند که ایشان را به اعتیاد ترغیب میکند
د شامل مواد اعتیاد آور و مصرف کنندگانی که از چن) امکانات مهمی 

طریق میتوانند موجب اعتیاد اشخاص سالم و ادامه اعتیاد بیماران
!  جهت  شروع اعتیاد و ادامه آن در کشور ما فراهم است( گردند
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هد رقم دقیق بعدا درج خوا)درصد بسیار باالئی از بیماران در تحقیق من•
به عامل دوست معتاد، محیط آلوده و فراوانی مواد در جامعه، بعنوان ( شد

تعداد باالی. علت شروع و ادامه اعتیاد و نیز اعتیاد مجدد اشاره کرده اند
معتاد و مقدار زیاد مواد مخدر در جامعه ما، عامل و معلول گسترش اعتیاد 

یروید از زبان بیماران عرض میکنم که میگویند وقتی شما هر جا م. میباشد
م بساط مصرف مواد پهن است؛ از جشن عروسی گرفته تا پارتی ها و مراس

ای های مختلف، از کارگاههای کوچک تولیدی کفش و پوشاک تا کارخانه ه
ید، در صنعتی کوچک، شما یک جا از قبول پیشنهاد دیگران امتناع میکن

اما … جای دوم وسوسه خودتان را مهار میکنید، به جای سوم نمی روید و
.باالخره تسلیم میشوید

در اوائل مصرف، تاثیر مثبتی بر این ( و نه همه شان)غالب مواد مخدر •
رف اختالل دارند و این ویژگی موجب تمایل بسیاری از مردان ایرانی به مص

ینیک در کشورهای پیشرفته، کل. مواد مخدر،و بخصوص تریاک، گشته است
نه های تخصصی وجود دارند که  کادر پزشکی و پیراپزشکی شان در زمی

ا بیابید شما نمیتوانید حتی یک نفر ر. درمان اختالالت جنسی تخصص دارند
بیماران مبتال به ٬در ایران ما. که بخاطر مشکل جنسی معتاد شده باشد

 نمیدانند ، اصال(که تعدادشان بسیار باالتر از حد تصور است)ناتوانی جنسی 
ه تا ضمن آنکه خصوصیات فرهنگی ما موجب شد. که به کجا مراجعه کنند

. بحث در این مورد را زشت و شرم آور بدانند

یماران، شاید باورش برای افراد غیر پزشک مشکل باشد ولی بسیاری از ب•
حتی در حضور پزشک هم از بیان اختالالت جنسی خود خودداری 

ه شرم این افراد که از منطقی ترین راه درمان بیماری خود بواسط. میکنند
مان و حیا امتناع کرده اند، به احمقانه ترین روش متوسل میشوند که ه

طح بطور خالصه؛ فرهنگ غلط، پایین بودن س. مصرف تریاک میباشد
آگاهی مردم، نبود کادر متخصص در این زمینه، موجب گرایش درصد 

لی خود این علل هم عل. باالئی از مردان ایرانی به مواد مخدر گشته است
.  ددارند که میتوان به کم کاری نهادهای دولتی و غیر دولتی اشاره کر
دست اندرکاران بهداشتی جامعه، صداوسیما و نشریات ازآن جمله 

.  میباشند

غلط و براساس یک باور. این عامل در مورد اعتیاد به تریاک صدق میکند•
عادت دیرین، مردم ما در مواجهه با بیماریهای مختلف به تریاک پناه

پس از اتمام دوره بیماری و رفع آن چیزی که باقی میماند . میبرند
یک داروی البته استفاده از تریاک بعنوان. بیماری دیگریست بنام اعتیاد

رایج موثر، اختصاص به ایرانیان ندارد و در میان ملل دیگر هم در گذشته
و با گذشت زمان. بوده و تریاک از جانب پزشکان تجویز می شده است

ناسائی پیشرفت علم پزشکی، از طرفی ماهیت بسیاری از بیماریها مورد ش
ه، رفته درنتیج. قرار گرفتند و از طرف دیگر داروهای بسیاری کشف شدند

.  رفته استفاده بیمورد از تریاک منسوخ گشت

جهی متاسفانه در کشور ما چنین نشده است و هنوز هم درصد قابل تو•
از مردم، در مواجهه با برخی بیماریها و اختالالت، بجای مراجعه به 

می، سردرد، بیماریهای روماتیس. پزشک از تریاک استفاده میکنند
اختالالت ( تسکین درد بعد از عمل)آرتروز مفاصل و اعمال جراحی 

که در )مشکالت پیری و سالخوردگی ( همچون افسردگی)روحی 
از جمله این بیماریها و اختالالت ( حیطه طب سالمندان قرار دارد

.میباشند

دوره نوجوانی و بلوغ یکی از مراحل مهم و مخاطره آمیز در رشد آدمی •
واند محسوب میشود که اگر با نظارت صحیح والدین صورت پذیرد میت

دوره سرنوشت خوشایندی برای شخص بهمراه داشته باشد معموال در این
اولین تماس با مواد مخدر میتواند روی دهد قبل از آن و در دوران 

رف ماده کودکی شرایط بگونه ایست که نه کودک تمایل چندانی به مص
ی غرور ای ناشناخته دارد و نه دیگران چنین موقعیتی را فراهم میکنند ول

نترل نوجوانی وقتی با محیط نامناسب آمیخته میشود، چنانچه مربی و ک
طه کننده عاقل و دلسوزی وجود نداشته باشد، میتواند نوجوان را به ور

.  اعتیاد و بدتر از آن بکشاند
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.  تبرداشت من این است که بین نوجوانان ما و والدین فاصله افتاده اس•
توان به ولی می. دالیل این فاصله متعددند و باین بحث مربوط نمیشوند

ح رشد سریع تکنولوژی و دانش بشری از یک سو و پایین آمدن سط
ل البته بعنوان یک عامل از عوام) درآمدها و فقر از سوی دیگر اشاره کرد

وانی نوجوانی که سطح سوادش باالتر از والدینش میباشد، نوج( . متعدد
که در اطراف خود و یا از طریق ماهواره و اینترنت، پیشرفت زندگی 
عقول انسانها را میبیند و درمیابد که والدینش از برآورده کردن نیازهای م
و نامعقول او عاجزند، با آن غرور کاذبی که دارد و البته طبیعی هم 

.  میباشد اهمیتی به نظر والدین خود قائل نمیشود

سال پیش بیماری داشتم که بجرم قاچاق چند کیلو تریاک۷یا ۶•
از بگذریم. دستگیر شده بود و دوران محکومیت خود را سپری میکرد

ن همین شخص در دورا. اینکه ایشان در زندان گرفتار اعتیاد میشوند
کیلو تریاک ۱۴مرخصی خود که جهت درمان پیش من آمده بود، مجددا 

سال پیش، پسر این آقا ۳حدود . قاچاق میکند و دوباره دستگیر میشود
جهت درمان اعتیاد خود به من مراجعه کردند و من از طریق ایشان مطلع

ی شدم که پدرشان محکوم به اعدام شده بوده و خانواده ایشان با دوندگ
کم های بسیار و گرفتن وکیل و هزینه های کالن، موفق به شکستن ح

.  اعدام و تبدیل آن به حبس ابد شده اند

ردند و چند ماه پیش شخصی تلفنی با من تماس گرفته اظهار آشنائی ک•
ابتدا . اینکه برای ترک اعتیاد خود میخواهند به من مراجعه کنند

ی نشناختم ولی بعد از معرفی متوجه شدم که بیمار همان آقای قاچاقچ
ز میدانید چه شنیدم ؟ آری حکم حبس ابد ایشان هم پس ا. میباشند

سته شک!! دوندگی های خانواده محترم و گرفتن وکیل و هزینه های کالن
ن همین حاال که من ای. بسر میبرند!!! شده و ایشان در مرخصی چند ماهه

در متن را می نویسم این شهروند محترم در یکی از شهرهای کشورمان و
!!!یک سفر کاری بسر میبرند از سه ماه پیش

ن من بهیچوجه با مجازات اعدام موافق نیستم ولی آیا با وجود قوانی•
فعلی در مورد اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و نحوه اجرای آنها میتوان 

امید داشت که از اعتیاد و قاچاق کاسته شود؟ جالب آنکه خود 
.مسئولین امر هم به این نقائص اذعان دارند

د مواد مخدر موجب خوشحالی و سرخوشی میشوند و برای دقایقی فر•
ه نیاز ب. را از عالم واقعیت دور میکنند، یا تحمل آن را آسان میسازد

نکر تفریح و دور شدن از استرس های روزمره چیزی نیست که بتوان م
د رفع تصورش را بکنید شخصی بویژه یک نوجوان یا جوان قص. آن شد

وع این شخص کجا میتواند برود؟ آیا ما تن. خستگی و تفریح دارد
تفریحی داریم؟ آیا امکانات تفریحی ما کافی هستند؟
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م درصدی از بیماران به این مورد اشاره میکنند که چون مشروب حرا•
ن بردن است؛ برای تفریح، یا برای رهایی از افکار ناراحت کننده، و از بی

اضطرابات و استرس های روزمره و نیز موقع شرکت در جشن و 
مواد و عروسی نمیتوانسته اند از مشروب استفاده کنند و از اینرو جذب

حی ین امید و تصور که صرفا بصورت تفریادارو شده اند؛ البته با
.یچوجه باورشان نمیشد که معتاد شوندهمصرف خواهند کرد و به

.  باشدفکر نمیکنم اثبات فقر در جامعه ما نیاز به آوردن دلیل و مدرک•
رمان نه تنها موجب بروز اعتیاد میشود که د!! بیکاری و نداشتن پول

است منظور این نیست که هرکسی فقیر.) اعتیاد را هم سخت میکند
معتاد میشود و کسانی که از وضع مادی خوبی برخوردارند معتاد 

نم، ولی نمیتوانم رقمی ارائه ک( . نمیشوند، این یک بحث آماری میباشد
جعین بجرات میتوانم بگویم که بیش از سی یا حتی چهل درصد از مرا

جهت ترک اعتیاد صرفا بخاطر مشکالت مادی از درمان باز میمانند
عار اگر واقع بین باشیم و ش(. ظاهرا درمان را موکول میکنند به آینده)

.  ندهیم، باید قبول کنیم که ترک اعتیاد حتما هزینه میخواهد

ظر مراجعه به کمپ یا درمان با استفاده از داروهای ارزانقیمت و یا تحت ن•
ارم که کاری به این ند. بهزیستی برای همه بیماران مقدور و عملی نیست

کلینیک های خصوصی و بستری در آنها یا داروهای دست ساز و 
آنچه مهم. علمی هستند یا نه.. روشهایی چون سم زدائی فوق سریع و

در حال حاضر چند میلیون بیمار داریم و . است حقیقت جامعه ماست
که کاری به این هم ندارم) فقط صد تا یا دویست تا مرکز بهزیستی 

باشند و پس مراکز بهزیستی کافی نمی( روش این مراکز درست است یا نه
ز ما به این مراکز خصوصی نیازمندیم و این مراکز میتوانند درصدی ا

(.هرقدر هم که کم باشد) بیماران را درمان کنند 

باید ٬بیماری که قصد درمان دارد؛ غیر از هزینه های مستقیم درمان•
ا استراحت در منزل ی: متحمل هزینه های دیگری هم بشود از قبیل

ر از حاضر نشدن در سر کار عالوه بر افت درآمد، خط. مسافرت و تفریح
اران فکر میکنید چند درصد از بیم. دست دادن شغل را هم بهمراه دارد

ر از قادر به تقبل این هزینه ها و ریسک های مادی هستند؟ شاید کمت
.ده یا بیست درصد

آمار دقیقی موجود نیست ولی بررسی های پراکنده ای که مثال بر روی•
جویان دانش آموزان مناطق بیستگانه تهران صورت گرفته و یا در مورد دانش

ی و برخی از دانشگاههای تهران، نشانگر این واقعیت هستند که افسردگ
ش به رابطه خلق پایین با گرای. اختالالت مشابه در جامعه ایرانی باالست

جوانی که حوصله ندارد، کسل است خیل . مواد مخدر کامال واضح است
ندانی به عظیم بیکاران را و بویژه تحصیلکرده های بیکار را میبیند، امید چ

های کامال طبیعی است که این جوان نسبت به خوشی. آینده نخواهد داشت
م زودگذر و کاذب ناشی از مصرف مواد مخدر متمایل شود و بهمان نسبت ه

.در مقابل ترک اعتیاد مقاومت نشان دهد

وده درصد از بیماران یکی از والدین مبتال به اعتیاد ب۱۰در تحقیق من، در •
درصد از بیماران ۲۴ضمن آنکه  . درصد موارد هردوی والدین۱اند و در 

هت تاثیر البته بج. دارای یک یا بیشتر فرد مبتال در بین اقوام خود بوده اند
باط هرچند ارت. عوامل اکتسابی نمیتوان این موارد را به ژنتیک نسبت داد

این ولی تحقیقات در. اعتیاد و ژنتیک توسط محققین اثبات شده است
ه کشف زمینه کامل نبوده و ما باید منتظر آینده بمانیم تا محققان موفق ب

.جزئیات امر شوند
مطمئنا علل پیدایش و ادامه اعتیاد به موارد ذکر شده در فوق محدود •

نمیشوند و دالیل دیگری هم وجود دارند که من از ذکر آنها صرف نظر 
لل پیدایش نمیکنم و آنچه در پی میآید دربرگیرنده لیست نسبتا کاملی از ع

.  اعتیاد است
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بود کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی ، کم: عوامل اجتماعی/ ۱•
امکانات حمایتی خدماتی، درمانی و مشاوره ای ، توسعه صنعتی ، 
مهاجرت ، کمبود فرصت های شغلی ،محرومیت های اقتصادی و 

اجتماعی ، فرهنگ و آداب و سنن خاص ، نقص قوانین مرتبط با مواد 
مخدر ، بازار مواد مخدر و وفور آن

خانواده ، مدرسه ، محل سکونت ، دوستان:  عوامل بین فردی/ ۲•
الالت ژنتیک و وراثت ، نوجوانی ، صفات شخصیتی ، اخت: عوامل فردی/ ۳•

ت روانی ، نگرش مثبت به مواد ، موقعیت های مخاطره آمیز ، تاثیر مثب
مواد بر فرد

به اکستاسی یک داروی روان گردان مصنوعی با دو خاصیت تحریکی ش•
.استLSDآمفتامین و توهم زای شبه 

قرص شادی ، عشق و آتش فرشته XTCنامهای خیابانی این ماده •
طور فرمول شیمیایی آن متیلن  دی اکسی  متامفتامین یا ب. می باشند

این ماده برای سیستم عصبی سمی بوده و در. استMDMAمخفف 
دوزهای باال قادر است درجه حرارت بدن را خیلی سریع افزایش دهد که

.  منجر به تخریب عضالت ، کلیه و سیستم قلبی عروقی خواهد شد

●

توسط کشور آلمان ساخته شد و به ۱۹۱۴اولین بار این مواد در سال •
ن عنوان کم کردن اشتها در جنگ جهانی دوم بر روی سربازان مورد امتحا

در کشور هلند به عنوان ضد   افسردگی ۱۹۸۵در سال . قرار گرفت
ده همچنین ماده ای دیگر به عنوان توان زا به آن افزوده ش. استفاده گردید

نکه بازار و با نام ایکس ستیو وارد خاورمیانه و ایران گردید بعد به دلیل ای
ان خوبی پیدا نکرد، روان گردان نامگذاری شد ولی باز هم در بین جوان
یاق بازاری پیدا نکرد در نتیجه برای اینکه جوانان هم به این سمت و س

.  کشیده شوند ، نام شادی آور یا شادی بخش بدان نهادند
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ل و قرص و کپسول ، آنهایی که از خارج از کشور وارد می شوند دارای شک•
کل رنگ هستند، اما آنهایی که در ایران ساخته می شوند فاقد رنگ و ش
آن خاص هستند و اگر انگشت بر روی قرص ها بکشیم و رنگ آنها برود

به صورت مایع ، به. موقع می فهمیم که آنها قرص اکستازی هستند
.  صورت پودری ، به صورت آدامس ، به صورت خوراکی موجود می باشد

های اکستازیمقایسه مواد مخدر و قرص▪
هزار سال قبل هرگونه که کشف شد االن هم همانگونه است۷ـ هروئین •

نوع بود االن تبدیل به ۲۰۰سال درایران ۲اما این قرص ها در عرض 
.  نوع شده است و تنوع شکلی پیدا کرده است۱۵۰۰بیش از

ـ مزه سایر مواد اعتیادآور ، همچون فلفل تند است ، ولی قرص های •
.  اکستازی مزه ندارد

پیدا ـ هر کس یکبار قرص اکستازی مصرف کند کامال وابستگی روانی•
.  ساعت اثرش نمی رود۷الی ۴می کند و اگر یک بار مصرف کند 

های اکستازیمقایسه مواد مخدر و قرص▪
ـ محل ورود و خروج مواد مخدر به کشور مشخص است اما قرص های •

اکستازی بعضا در خانه همسایه مان ساخته می شود و اصال محل ورود و
.  خروجش به کشور مشخص نیست

۴مدت اثرش .ـ اثر این قرص ها تا نیم ساعت در بدن معلوم نمی شود•
ساعت اثرش کامال از ۱۲ساعت است و بعد از آن کم می شود و در عرض 

.  بدن خارج می شود

●

شان تحقیقات انجام شده با استفاده از تصویربرداری مغز از انسان ن•
در مغز به سلولهای عصبی که با واسطه MDMAداده است که 

میایی واسطه شی. شیمیایی سروتونین عمل می کنند آسیب می رساند
نسی ، سروتونین نقش مهمی در تنظیم خلق ، پرخاشگری ، فعالیت ج

. خواب و حساسیت به درد ایجاد می کند

●

با عوارضی مشابه عوارض MDMAبسیاری از استفاده کنندگان از •
:  کوکائین و امفتامین به قرار ذیل روبرو خواهند شد 

ت خواب ، مشکالت روانشناختی مانند تیرگی شعور ، افسردگی ، مشکال▪•
اضطراب شدید و بدگمانی در طی مصرف و گاهی اوقات هفته ها بعد از

. MDMAاستفاده از 
تهوع ، عالئم جسمانی مانند سفتی عضالنی ، سایش غیرارادی دندانها ،▪•

تاری دید ، حرکت سریع چشمها ، سنکوپ و احساس لرز و تعریق 
ریهای افزایش ضربان قلب و فشار خون خطری ویژه برای افرادی با بیما▪•

.  قلبی عروقی
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دچار ضایعات MDMAمشاهده شده است افرادی که پس از مصرف ▪•
می شوند در معرض عوارض جانبی شدیدی( جوش)پوستی شبه آکنه 

.  مانند تخریب بافت کبد در صورت تداوم مصرف خواهند بود
به موجب تخریب MDMAتحقیقات اخیر نشان داده اند که استفاده از •

.  هد  شددائمی بخشهایی از مغز که مرتبط با تفکر و حافظه می باشند خوا
MDMAان دارای ساختار و اثراتی مشابه متامفتامین می باشد که نش

داده شده موجب تخریب نورونهای حاوی دوپامین می شود تخریب 
.  شداینگونه سلولها موجب مشکالت حرکتی مشابه پارکینسون خواهد

●

قرص های اکستازی دارای ناخالصیهای فراوان و مواد خطرناک همچون ▪•
است ، این ... ،  فنیل پروپانول آمین و LSDترکیبات آمفتامین ، 

مصرف این. ناخالصیها باعث توهم زایی در مصرف کنندگان می شود
کباره قرص ها سبب ایجاد بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی شده و قطع ی

عف آن پس از استفاده طوالنی مدت عوارضی همچون افسردگی شدید، ض
این دارو معادل . حافظه و عالئم شبیه سرماخوردگی را به همراه می آورد

.  مواد اعتیاد آور کوکائین،  هروئین و مورفین است

●

همچنین، قرصهای اکستازی سبب افزایش انرژی شده و مصرف هر ▪•
این به نوبت آنها می تواند باعث مصرف ذخیره سروتونین مغز شود، بنابر

روز به طول ۱۵دلیل اینکه جهت ذخیره مجدد این هورمون حدود 
شرایط بدنی. می انجامد افراد در این مدت دچار افسردگی حاد می شوند

در نتیجه عوارضی که در بدن . هر شخصی متفاوت با دیگری است 
اشخاص مختلف در اثر صرف این مواد ایجاد می گردد ، متفاوت از عوارض

.  شخص دیگر است
به صورت غیر ارادی( مصرف کننده )در مدت زمان اثر آن، سر شخص ▪•

.  تکان می خورد
روع بعد از اتمام اثر آن ، بدن را لرزشی فرا می گیرد و فرد ناخودآگاه ش▪•

.  به لرزیدن می کند

●

تشنج ▪•
اقدام به خودکشی یا دیگر کشی ▪•
، مرگ در اثر واکنش بدن نسبت به این مواد و عدم قبول آن. )مرگ▪•

و یا مرگ در اثر حوادثی که به خاطر از دست دادن موقت توانایی ذهن
.  به عبارتی در حالت توهم بودن برای شخص رخ می دهد

احساس عطش شدید ▪•
خستگی مفرط ▪•

●

گرفتگی رگ گردن و پشت ▪•
هیجان زیاد ▪•
خواب مفرط ▪•
دیابت ▪•
صرع ▪•
آسم ▪•

●

یم تاثیر مستق( یا به اصطالح رایج شده، شادی آور) مواد روان گردان •
بدین صورت که باعث افزایش حجم . بر روی سلولهای مغز دارند

سلولهای مغزی که هر کدام فایلی از . سلولهای مغزی می شوند
کتر اطالعات گوناگون هستند، در اثر افزاش حجم به هم نزدیک و نزدی

در نتیجه این رویداد ، اطالعات . شده و باهم تماس پیدا می کنند
هرکدام از این سلولها با اطالعات سلولهای دیگر ادغام شده و موجب

. بروز مشکل ادراکی برای شخص مصرف کننده می گردد
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ت به عنوان مثال، سلولی که حاوی اطالعات راجع به یک لیوان آب اس•
جه با سلولی که حاوی اطالعات راجع  به دریاست مخلوط شده، در نتی

شخص یک لیوان آب را ، دریا تصور کرده و می خواهد شیرجه رفته و
یا یک آدم چاق را سیبی تصور کرده می خواهد با . در آن شنا کند

.چاقویی آن را قارچ قارچ کرده و بخورد

Ecstasy

صرف مواد مخدر از راههای متداول نظیر کشیدن تریاک و مصرف •
ت هروئین در سالهای گذشته اکنون به مصرف قرص های وارداتی یا دس

.ساز خطرناکتری به نام اکستیسی تبدیل شده است
قرص -Xقرص -قرص هایی که مصرف آنها با نام قرص شادی بخش •

در بین جوانان متداول شده است که رنگی... پارتی وEقرص -اکسی 
طرح -لنگر -شبیه اسمارتیز وطرح و نشانهای مختلف از جمله صلیب 

دارد که فرد پس از مصرف آنها دچار حالتی می...دولفین و-پرندگان 
.  شود که به آن سفر می گویند سفری که زاییده توهمات ذهنی است

ه عنوان اکستیستی یکی از مشتقات آمفتامین است در ابتدا در آلمان ب•
ا کنون ضد اشتها وسپس تنظیم کننده خلق و خوی معرفی گردید ولی ت

هیچ گونه کاربردی برای آن به عنوان دارو مورد پذیرش مجامع علمی 
و گاهی قرار نگرفته است اکستیسی اغلب به شکل قرص کپسول پودر
علل تزریقی مورداستفاده قرار میگیرد پزشکان معتقدند که یکی از

ت این واقعی. اشتیاق به مصرف این قرص تاثیر آن بر حافظه حسی است
ود است که با تقویت حافظه یک حس ارتباط برقرار میشود وبدون وج

.  عوامل بیرونی تحریک میگردد 

ود از قرار معلوم مصرف آن توسط جوانان موجب تخلیه انرژی فراوان میش•
اس و مصرف کنندگان مدعی بدست آوردن احساسات مثبت از قبیل احس

داشتن انرژی فراوان همدلی و همدردی با دیگران کاهش اضطراب ودر 
عوض کسب آرامش و عالی به نظر رسیدن همه چیز هایی که در اطراف 

اثر . د نیاز به خوردن و خوابیدن نیز کاهش پیدا می کن.می گذرد هستند
ساعت ۶تا ۴دقیقه تا یک ساعت پس از مصرف آغاز می شودو۲۰آن 

.  طول می کشد

بی پیش تاثیر عمده اکستیسی افزایش آزادسازی سروتونین از پایانه عص•
یم مهار آنز-تخلیه سروتونین مغز -سیناپسی و ممانعت از بازجذب آن 

ن و در مونو آمین اکسیداز و در نتیجه ممانعت از کاتابولیسم سروتونی
نهایت کاهش غیر مستقیم اثر دوپامین است 

اکستیسی در اولین بار مصرف عوارض ماندگار و دراز مدت بر جای می•
ابتدا حالت سرخوشی موقت به مصرف کننده دست می دهد و. گذارد 

.  شخص راغب می شود برای حفظ این حالت مقدار مصرف را افزایش دهد

گیجی و :عوارض جانبی که ممکن است بسرعت ایجاد شود عبارتند از •
-قفل شدن دندانها -اضطراب وتشویش -اختالل در خواب -اختالل حواس

آسیب -باال رفتن دمای بدن-عطش-آکنه شبیه بثوران پوستی-تاری دید
بدی و آسیب ک-لرز و تعریق-توهم-بدگمانی-اعتیاد -افسردگی -مغزی 

اه مصرف نکردن آب همر.رفتار تهاجمی که با ادامه مصرف تشدید می شود
مانی عالیم بد گ. قرص میتواند بدن را با خطر کم آبی وتشنج روبه رو کند

در طول مدت مصرف آن دارو و حتی گاهی هفته ها پس از مصرف آن وجود 
ه گوش-غش و تالش برای به دست آوردن دارو -حرکات سریع چشم . دارد

ی نیز ضعف و سست-ترس -مشکالت عاطفی-گیری فرد از خانواده و دوستان 
. غالبا دیده می شود
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مدتا مسمومیت ناشی از اکستیسی به صورت کوتا مدت و بلند مدت و ع•
ات حقیقت این است که اثر.در ارتباط با اختالالت روانی ظاهر می شود

.  سمی این دارو بسیار پیچیده است 
گی آشفت-گشاد شدن مردمک چشم :عالیم مشخص مسمومیت عبارتند از•

-ون پرفشاری خ-تپش قلب -بی اختیاری-توهم-تهییج-بیقراری -
تی افسردگی و مرگ در اثر نارساریی قلبی یا گرمازدگی شدید و ناراح

ننده اکستیسی سبب از بین رفتن سلولهای تولید ک.های بنفسی 
د نقش سروتونین که در تنظیم خواب و قعالیت جنسی وحساسیت به در

.مستقیمی ایفا می کنند در مغز می شود

رادی که اف.گاهی آسیب سلول های تولید کننده دوپامین نیز دیده شده است•
دایمی به صورت تنفنی از آن مصرف می کنند نیز همانند مصرف کنندگان

در معرض آسیب های پایدار مغزی قرار دارند و گفته می شود عوارض آن 
اد ویران نکته دیگر مصرف قرص های اکستیسی اعتی.در زنان بیشتر است 

ود کننده به آن است زیرا به تدریج باعث وابستگی روانی به آن می ش
ت بطوری که معتاد به راحتی نمی تواند آن را ترک کند و این در حالی اس
که جوانان و خانواده های از عوارض این ماده شیمیایی تازه وارد اطالع 

و در پایان باید بدانیم که اگر چه این ماده مخدر نیست. دقیقی ندارند
مصرف آن وابستگی جسمانی به بار نمی آورد ولی چون از دسته داروهای

.روان گردان است موجب تحمل در فرد می گردد

ه و فرد مجبور است مقدار آن را برای رسیدن به حالت سرخوشی اولی•
ست و مرتب افزایش دهد تولید این قرص در تمام کشورها غیر قانونی ا

دمخفیانه صورت می گیرد در حقیقت در لیست مواد قاچاق قرار دار


