
 و عالئم آن مخدر مواد مصرف سوء

 رفتار در تغيير موجب ها آن مصرف كه است تركيباتي همه شاملمواد مخدر، 

 و قضاوت در اختالل و( افسردگي) خوي و خلق در اختالل ،( عصبانيت مانند)

 . شود مي(  توجهي بي و فراموشي) فرد شعور

 مجوز بدون و ازني بدون فرد كه شود مي گفته مواردي به مواد مصرف سوء 

 فرد كه نيست حدي به مصرف شدت ولي كند؛ مي مواد مصرف به اقدام پزشكي

   خود براي كه مشكالتي و دردسرها وجود با افراد اين. شود تلقي معتاد و وابسته

 دمانن ؛دهند مي ادامه را مواد مصرف همچنان آورند مي وجود به خانواده يا

 .حشيش و ترياك ندمان موادي تفريحي يا گاهگاهي مصرف

. گويند را آن ترك در ناتواني و مخدر هرماده مصرف به وابستگي؛ اعتياد 

        است، آن مصرف ادامه به تمايل و ماده هر مصرف به شديد ميل وابستگي،

 ترين مهم فرد، براي مواد مصرف به وابستگي موارد از بسياري در كه جايي تا

 . شود مي زندگيش مسئله

 ماده مقدار شود مي مجبور دارد، وابستگي اي ماده به كه مول،كسيمع طور به

 مقدار كاهش يا و مصرف عدم صورت درو  دهد افزايش تدريج به را خود مصرفي

 .گويند ”ترك عالئم” آن به كه شود مي ناخوشايندي عالئم دچار مصرفي، ماده



. شناسند مي “خماري حالت” عنوان با جامعه در را هرويين و ترياك ترك عالئم

  ظاهر مصرف نوبت آخرين از پس ساعت 8 تا 6 معموالً مواد اين خماري عالئم

 . ماند مي باقي روز 01 حدود تا و شود مي

       بيني، و چشم از آبريزش اسهال، و پيچه دل عضالني، و استخواني دردهاي

 ينتر شايع از تب حتي و فراوان هاي خميازه عصبانيت، قراري، بي خوابي، بي

 . است آن عالئم

   درمان از پس فرد كه اين مخدر، مواد مصرف به مجدد بازگشت يعني ؛عود

 . نمايد جديد مواد مصرف يا و قبلي مواد مصرف به شروع دوباره ،(مواد ترك)

         افراد شدن مبتال از مانع كه است اقداماتي بكارگيري اعتياد، از پيشگيري

       تغيير موجب كه است اقدامي هر آسيب، شكاه. شود مخدر مواد مصرف به

 را اجتماعي و خانوادگي فردي، ضرر و خطر و شود مي معتاد فرد رفتار اصالح يا

 كاهش موجب كه ها آن خوراكي مصرف به مواد تزريق تبديل مانند كند مي كمتر

 .گردد مي ايدز به ابتال كاهش و اجتماعي آسيب

 مصرف مورد مواد ترين شايع

 ترياك، شامل و آيند مي دست به خشخاش گياه از كه آن مشتقات و ياكتر. 0

 .شود مي وكدئين مرفين هروئين، ترياك، سوخته و شيره



 و بنگ جوانا، ماري هاي نام به و آيد مي دسته ب شاهدانه گياه از حشيش،. 2

 . است معروف نيز علف

 .شود مي مصرف به شديد ولع احساس و رواني و جسمي وابستگي سبب حشيش

  مخدر مواد مصرف هاي نشانه و عالئم

     افراد اعتياد به ظاهري مشخصات روي از توان نمي مصرف، شروع ابتداي در

        كه شود مي ايجاد فرد در رفتارهايي مواد، مصرف ادامه با ولي برد، پي

 را ها خانواده ها، نشانه اين دانستن.  كند مشكوك او اعتياد به را ما است ممكن

 ، عالمت يك با نبايد گاه هيچ. دهد مي ياري اطرافيان اعتياد شناسايي در

    فرد از بيشتري مراقبت ها خانواده است بهتر بلكه زد، افراد به اعتياد برچسب

 يا پزشك با را موضوع زير، رفتارهاي از مورد چند ديدن از پس و آورند عمل به

 .بگذارند ميان در درماني - بهداشتي مراكز

 آن مشتقات و ترياك مصرف هاي نشانه و رفتارها

 جسماني هاي نشانه: الف

 اتاق در وسايلي مشاهده و ها دست بر تزريق اثر انگشتان، در اثرسوختگي - 0

 ورق زر سرنگ، تيغ، مانند شود مي استفاده ها آن از مواد مصرف براي كه شخص

 (.شده سوراخ در با) مربا شيشه و آلوده



 .غذا در نظمي بي و يياشتها بي - 2

 .شخص از آن مشتقات و ترياك بوي استشمام - ٣

 هنگام دير خواب و آلودگي خواب حالت - ٤

 .جنسي ناتواني از شكايت و يبوست جسمي، فراوان هاي شكايت - ٥

 رفتاري هاي نشانه: ب

 كردن ترك و خانه از خروج هنگام به اتاق در كردن قفل مثل فرد رفتار تغيير - 0

 .خانه دليل بي

 مختلف هاي دروغ با و ها بهانه به افراد از پول مكرر درخواست - 2

 منزل وسايل و طال پول، شدن گم و كوتاه مدت در زياد پول كردن خرج - ٣

 .دستشويي در ماندن مدت شدن طوالني - ٤

 وضع و سر بودن آشفته حد تا ظاهري وضع به توجهي بي و توجهي كم - ٥

 .ناباب دوستان با رابطه ايجاد و بستگان از گيري هكنار به تمايل - 6

 و تحصيل يا كار محل از غيبت و شناسي وقت و مسئوليت احساس كاهش -7

 .كار محل و مدرسه خانه، در كارآيي كاهش همچنين



 رويه بي درخواست و بخش آرام داروهاي ازانواع سرخود استفاده افزايش - 8

 .مسكن داروهاي

 حشيش مصرف هاي نشانه و عالئم

 :شايع عاليم

 هنگام تعادل عدم و اشتها افزايش نبض، و قلب ضربان افزايش ها، چشم قرمزي

 .رفتن راه

 :حد از بيش مصرف عالئم

 شكل به صداها شنيدن يا اشيا ديدن و منگي و گيجي قراري، بي وحشت، حالت

 (. توهم) واقعي غير

 بيماري به است ممكن مستعد، افراد در كه است حشيش با مسموميت نوعي اين

 .  شود تبديل رواني شديد

 افراد در حشيش مصرف به توان مي شده، ياد عاليم از نشانه چند يا يك ديدن با

 .كرد خودداري بايد افراد به اعتياد برچسب و انگ زدن از ولي ؛كرد شك

 :مواد مصرف سوء و اعتياد ايجاد علل



 مواد مصرف عوارض از جامعه و دهخانوا فرد، نداشتن آگاهي: آگاهي نداشتن - 0

 .الكل و مخدر

 غلط باورهاي - 2

 مخدر مواد از توان مي ها بيماري درمان و درد كاهش براي كه غلط تصور اين •

 . كرد استفاده

 درمان را جنسي ناتواني و كنترل را ديابت يا خون فشار ترياك كنند مي فكر افراد

 .سازد شديدتر را ها يگرفتار اين است ممكن كه آن حال كند؛ مي

 هرگاه فرد و شود نمي اعتياد باعث مواد تفريحي مصرف كه غلط تصور اين •

 .نكند مصرف را مواد تواند مي بخواهد

 .نشد معتاد و كرد دوستي معتاد افراد با توان مي كه غلط تصور اين •

 .نيست پذير درمان اعتياد كه غلط تصور اين •

 محيطي و خانوادگي فردي، مشكالت – ٣

 فردي مشكالت -الف

 كمردرد و ديابت مانند مزمن جسمي هاي بيماري -

 رواني شديد بيماري و افسردگي مانند رواني هاي بيماري -



 درخواست به رد جواب دادن در ناتواني بنفس، اعتماد كمبود و بيني كم خود -

 ديگران توجه جلب و خودنمايي گاه و مواد مصرف براي معتاد دوستان

 مدرسه از شدن اخراج و بيكاري مانند تحصيلي و شغلي تكالمش -

 .است احترام و بزرگي نشانه مواد مصرف كه باور اين مثل مواد باره در غلط باور -

           و باري و بند بي ديني، و معنوي اخالقي، مسايل به فرد پايبندي عدم -

 اجتماعي قوانين و ها ارزش به توجهي بي

 دگيخانوا مشكالت -ب

 معتاد بستگان يا و والدين داشتن -

 خانواده در طالق و درگيري وجود -

 فرزندان تربيت در انگار سهل يا و گير سخت والدين وجود -

 ديني و معنوي اخالقي، مسايل به خانواده نبودن پايبند -

 محيطي مشكالت -ج

 .جامعه در مواد به آسان دسترسي •

 .جامعه در اقتصادي مشكالت و فقر •



 .شهر به روستا از مهاجرت مانند زندگي محيط تغييرهاي •

 .مواد كننده مصرف دوستان و آلوده محيط داشتن •

 .فراغت اوقات گذراندن براي سالم تفريحي مراكز كمبود •

 :مواد مصرف سوء و اعتياد هاي عارضه و پيامدها

 فرد، متسال بر را بسياري خطرات و ها عارضه ها، آسيب ،مخدر مواد مكرر مصرف

 .  نمايد مي وارد جامعه و خانواده

 :از عبارتند ها عارضه اين

 فردي هاي عارضه(  الف

 و قلبي هاي بيماري سبب است ممكن مخدر مواد به اعتياد: جسمي مشكالت( 0

 نوع از اعتياد اگر. شود وزن كاهش و سوءتغذيه شدن، عقيم جنسي، ناتواني ريوي،

 هپاتيت و ايدز همچون عفوني هاي بيماري به را فرد است ممكن باشد تزريقي

 .كند دچار

 مشكل افسردگي، خواب، در اختالل موجب است ممكن اعتياد: رواني مشكالت( 2

 .شود شخصيت اختالل و شديد و خفيف رواني هاي اختالل گيري، تصميم در

 خانوادگي هاي عارضه(  ب



 و خانواده ددرآم كاهش اقتصادي، مشكالت بروز موجب است ممكن اعتياد

 درخانواده خشونت طالق، خانواده، پاشيدگي ازهم و نابساماني هزينه، افزايش

 سالم معاشرت شدن محدود همچنين و(  كودكان آزار و همسر عليه خشونت)

 .گردد اشكال دچار فرزندان تربيت و شود ديگران با خانواده

 اجتماعي هاي عارضه(  ج

 كاهش ازكار، غيبت بيكاري، جامعه، از فرد شدن طرد موجب است ممكن اعتياد

 ايدز، شيوع. شود رانندگي و كار حين حوادث بروز و كار از اخراج ,كارآيي ميزان

 همچون جامعه در جرم بروز افزايش بيكاري، فقر، مقاربتي، هاي بيماري هپاتيت،

 اين. آيند مي شمار به اعتياد اجتماعي هاي عارضه جمله از قتل و فحشا دزدي،

 گذاشته گفتگو به ها خانواده با پزشكان آموزشي هاي برنامه در بايد ها هعارض

        و ديده معتاد افراد در را ها عارضه اين از يك كدام كه شود پرسيده و شود

 .اند كرده تجربه يا

      ها آن عوارض و جديد مخدر مواد انواع از برخيتوضيح در باره  به ادامه در

 .مي پردازيم

 (ها هالوسينوژن) هازا توهم



 گيرد مي قرار انسان استفاده مورد مصنوعي و طبيعي زاي توهم نوع 011 از بيش

 LSD است آب در محلول سفيد( سنتتيك) صناعي پودر يك ها آن ترين شايع كه

 .است( آميد اتيل دي اسيد ليزرجيك )

  LSD ه،مز بي مايع كپسول، ريز، بسيار هاي قرص قبيل از مختلف اشكال به    

 و است موجود دارو به آغشته كوچك مربع شكل به كاغذهاي و رنگ بي و بو بي

 .گيرد مي قرار مصرف مورد خوراكي صورت به اغلب

 سيستم بر تأثير طريق از اثر مكانيسم. است معروف نيز تريپ و اسيد هاي نام

 مي ناپديد ساعت 02 از پس و است ساعت 2آن آثار. شود مي اعمال سروتونرژيك

 ساعت 8 -6 آن اوج. شود مي ظاهر مصرف از پس ساعت يك تا نيم -. شود

 مصرف آثار

 ، فشارخون افزايش تاكيكاردي، لرزش، شامل سمپاتيك تحريك آثار: جسمي •

 .مردمك اتساع ديد، تاري تعريق، هيپرترمي،

 و رنگ مثالً شود؛ مي عميق و روشن ها ادراك زا توهم مواد مصرف با: رواني •

 و تر عميق موسيقي شوند، مي واضح ها طرح رسند، نظرمي به تر نيغ جنس

 است ممكن بيمار مثالً ؛مي گردد شايع، يافته شدت هيجانات شود، مي پرتأثيرتر

 آگاهي .است شايع بينايي توهم خصوصاً توهم. ببيند را صداها يا بشنود را ها رنگ



 بروز قبلي، دهش فراموش خاطرات شدن زنده ، بدن داخل اعضاء از ظاهري

 .دهد روي است ممكن شخصيت مسخ و فلسفي هاي نگرش و مذهبي احساسات

 جانبي عوارض

 توهمي خاطره بازگشت( Flashback)،. سايكوز اضطراب، افسردگي،

 بازگشت( Flashback: ) تجربه گذراي و خودبخودي بازگشت از است عبارت

. آورد مي دوام دقيقه چند ات ثانيه چند معموالً كه مواد، از ناشي توهمي خاطره

     ريزبيني، شنوايي، توهم هندسي، توهم بينايي، دگرگوني صورت به اكثراً

 .است قوي هيجانات مجدد تجربه و زمان گستردگي احساس بيني، درشت

 وابستگي

 ترك سندرم و جسمي اعتياد معموالً. نيست شايع زا توهم مواد مدت دراز مصرف

    زا توهم مواد به نسبت تحمل. نيست شايع نيز انيرو وابستگي. دهد نمي روي

 .رود مي بين از نيز سرعت به آمده بوجود سرعت به

 :الزم هاي توصيه و درمان

       و حمايتي مشاوره مصرف، از ناشي حاد رواني هاي نشانه انتخابي درمان •

 و ها نبنزوديازپي از شديد اضطرابي عالئم بروز صورت در. است كالمي بخشي آرام

 .كنيد استفاده سايكوتيك آنتي داروهاي از سايكوتيك عالئم بروز صورت در



 .شوند قطع يكباره بايد لذا كنند نمي ايجاد فيزيكي وابستگي ها هالوسينوژن •

 و است ترك شايع عالئم از اين كه داد اطمينان بايد بك فلش بروز صورت در •

 .شد خواهد برطرف ترك تداوم صورت در

 ها ينآمفتام

 درمان در نيز اكنون و شده ساخته درماني مصرف جهت نخست ها آمفتامين

 به داروها اين. دارند كاربرد كودكان پرتحركي سندرم و افسردگي ناركولپسي،

 تركيبات اين. معروفند نيز مركزي عصبي سيستم محرك يا سمپاتيك مقلد عنوان

      و هستند آمفتامين مت و دكستروآمفتامين ،( ريتالين) فنيديت متيل شامل

 متفاوت اندازه و شكل  رنگ، با هايي كپسول و ها قرص و پودر صورت به

 .موجودند

 توسط سرخوشي ايجاد و خواب كاهش كارايي، بهبود جهت اغلب ها آمفتامين

  مصرف نحوه. گيرند مي قرار سوءمصرف مورد ورانندگان دانشجويان ورزشكاران،

 .است سيگار با كشيدن يا تزريق ستنشاق،ا خوردن، صورت به

 مصرف آثار

 رفتار و سرخوشي و شده راحتي احساس افزايش باعث آن ها مصرف: رواني آثار •

 كاهش عملكرد، و توجه بهبود باعث عموماً پايين دوزهاي. كند مي ايجاد وستانهد



 باال دوزهاي مصرف با. شود مي درد آستانه باالرفتن و خواب كاهش ، خستگي

 .آيد مي بوجود دارو نامطلوب آثار طوالني زماني هاي دوره براي

 افزايش تعريق، دهان، خشكي قلب، ضربان و خون فشار افزايش: جسمي آثار •

 .اشتها كاهش و انرژي

 :مدت طوالني مصرف جانبي عوارض

 شبه سايكوز مزمن، پوستي ضايعات وزن، كاهش تحمل، و وابستگي بروز

 ..قلبي ايسكمي اسكيزوفرني،

 الزم هاي درمان و ها توصيه

 روانپزشكي مراكز به دارند شديد افسردگي يا سايكوز عالئم كه را بيماراني •

 .كنيد هدايت

 ترك طبيعي عوارض از خستگي و افسردگي عالئم كه دهيد اطمينان بيمار به •

 .است گذرا و بوده

 برخي در افسردگي ضد داروهاي. نيست خاصي داروي به نياز ،ترك براي اغلب •

 .است كننده كمك موارد



        را حرارت درجه و خون فشار آمفتامين با مسموميت بروز صورت در •

 يا سايكوتيك عالئم بروز صورت در باشيد، تشنج بروز احتمال مراقب كنيد، كنترل

 .كنيد استفاده سايكوتيك ازآنتي آميز خشونت رفتارهاي

(Ecstasy )هاي رنگ و شكل ، اندازه. در است از توهم آمفتامين ، اكستازييك 

    قرار سوءمصرف مورد خوردن طريق از و است موجود سفيد پودر يا و متفاوت

 . است معروف نيز شادي قرصبه  و گيرد مي

 مصرف آثار

 كاردي، تاكي خون، فشار افزايش تريسموس، دهان، خشكي تعريق،: جسمي آثار •

 .رميهيپرت انرژي و افزايش ،چشم مردمك گشادي

 با صميميت احساس و انرژي افزايش گرما، شادي، آرامش، احساس: رواني آثار •

 و خوابي بي پانيك، افسردگي، اضطراب، است ممكن باال دوزهاي در.  ديگران

 .كند بروز سايكوز

 جانبي عوارض

 شبيه عالئم و تشنج ، ديابت آسم، قلبي، و كبدي عوارض خون، فشار افزايش

 .دخيمب نورولپتيك سندرم



    هاي رقص مثالً مفرط فعاليت اثر در كه شود هيپرترمي موجب تواند مي

 .گردد مي مرگ به منجر حتي و يافته شدت وحشيانه و مدت طوالني

 الزم هاي توصيه و درمان

 .شود مي توصيه دارو ناگهاني قطع •

 .نيست نياز خاصي داروي به ترك براي •

 از كه كنيد توصيه ها آن به دهيد رهشدا هيپرترمي خصوص در بيماران به •

 از و نموده استراحت ساعت هر فعاليت صورت در و كنند اجتناب مفرط فعاليت

 .نمايند استفاده مايعات

(phencyclidine= PCP )سيكليدين فن 

 دليله ب اما شد بندي طبقه و كشف بيهوشي داروي يك عنوان به سيكليدين فن

            انسان در بيهوشي داروي عنوان به ديگر امروزه زياد جانبي عوارض

 هنوز ،شود مي ناميده هم تامينكه ك آن به وابسته تركيب يك. شود نمي مصرف

 .دارد كاربرد انسان در بيهوشي داروي عنوان به

 supergrass ، كريستال، فرشته، گرد مانند ديگري هاي نام به سيكليدين فن 

   دارو به آغشته كاغذ يا مايع خمير، ،متبلور پودر صورت به .شود مي ناميده

           و شده اضافه حشيش حاوي سيگارهاي به معموالً و شود مي عرضه



 دقيقه ٣1 مدت در و شده ظاهر مصرف از پس دقيقه ٥آن  آثار. شود مي مصرف

 .رسد مي حداكثر به

 مصرف آثار

 بدن، ذهني تصوير در تغيير وري، غوطه خوشايند احساس سرخوشي، احساس

 و كشد مي طول ساعت 6 تا ٣ مدت كوتاه آثار. مكان و زمان درك در دگرگوني

 پذير، تحريك بيمار نآ ضمن كه دهد مي افسردگي حالت به را خود جاي گاهي

 و خودكشي تمايل نامعقول، تهاجمي رفتارهاي دچار گاهي و پارانوئيد حدودي تا

 .شود مي ديگركشي

 جانبي عوارض

 تاكيكاردي، هيپرترمي، فشارخون، افزايش نيستاگموس، افسردگي، اضطراب،

.  مرگ و اغماء تشنج، رابدوميوليز، ديزآرتري، عمقي، وتري هاي رفلكس تشديد

 يعني ، شوند مي كريستاليزه، اند كرده مصرف PCP ها مدت كه كساني از برخي

 كنترل عدم حافظه، نقصان ها، رفلكس كاهش تفكر، كندي شامل سندرمي به

 .شوند مي دچار تمركز اختالل و حالي بي افسردگي، ،تكانه

 مصرف شايع هاي نشانه نيستاگموس و تاكيكاردي فشارخون، افزايش

 .گردند مي مشاهده فوريت مراكز در كه هستند فنسيكليدين



 الزم هاي توصيه و درمان

 و آرام اتاق) كنيد ايزوله نيست كننده تحريك كه محيطي در را مسموم بيمار •

 (.تاريك

 اي گونه به PCP با مسموم بيمار با نكنيد سعي نيست، ثرؤم كالمي آرامبخشي •

 .رفتاركنيد ،شويد مي صحبت وارد سازي آرام منظور به مضطرب بيمار يك با كه

 2 مثالً ؛ كنيد استفاده ها بنزوديازپين از باشد داشته وجود حاد يكتحر اگر •

 .ساعت هر لورازپام گرم ميلي

 قوي ضدسايكوز داروي يك از توان مي است سايكوتيك و تهييجي بيماري اگر •

 شدن آرام تا ساعت هر آن تكرار و هالوپريدول گرم ميلي ٥ مثالً نمود؛ استفاده

 .بيمار

 (شود رابدوميوليز موجب است ممكن. )است ناكخطر فيزيكي مهار •

 .گردد مي توصيه بيمارستان به ارجاع نيست، نادر مرگ و اغماء كه آنجا از •

(inhalants )استنشاقي مواد 

 تينرهاي فندك، سوخت مايع بنزين، ها، حالل ها، چسب شامل استنشاقي مواد

 اين استعمال ايبر هستند، … و اسپري هاي رنگ گير، غلط الك اتر، نقاشي،



 بيني يا دهان مقابل نموده، آغشته آن به را اي پارچه يا دستمال ابتدا معموالً مواد

 . نمايند مي استنشاق و گرفته

 آسان، استفاده متنوع، انواع پايين، هزينه:  از عبارتند استنشاقي مواد هاي ويژگي

 .چشمگير حاد عوارض فقدان و مدت كوتاه و سريع تأثير

 از بسياري در و گيرد مي صورت نوجوانان توسط معموالً استنشاقي دموا مصرف

 براي را استنشاقي مواد احتماالً افراد اكثر. موادند ساير مصرف درآمد پيش مواقع

. كنند نمي پيدا درازمدت مصرف الگوي و داده قرار استفاده مورد كوتاهي مدت

 مصرفي ماده بقاياي س،تنف معمول غير بوي بيني، و دهان اطراف پوستي بثورات

 .هستند مصرف هاي نشانه از بيني و گلو تحريك ها، لباس و صورت روي

 مصرف آثار

 دقيقه چند طي و شده ظاهر سريع معموالً ولي هستند الكل مصرف مشابه آثار

 احساس و سرخوشي) رواني يا رفتاري تغييرات :از عبارتند و شود مي برطرف

 قضاوت اختالل ي،بيناي و شنوايي توهم و حسي خطاهاي وري، غوطه خوشايند

 (. پرخاشگرانه رفتارهايو

 جانبي عوارض

 به منجر مدت طوالني مصرف. شوند مي رواني وابستگي باعث استنشاقي مواد

 كليوي، و كبدي صدمات لوبتمپورال، صرع هوشي، ضريب كاهش مغز، به صدمه



 ريوي، و لبيق عوارض و پايدار عضالني آسيب گوارشي، خونريزي و التهاب

 .شود مي زياد مصرف از ناشي مرگ و اغما استئوپوروز،

 الزم هاي درمان و ها توصيه

 .دهيد قرار مراجع اختيار در را دقيق اطالعات استنشاق خطرات به راجع •

 2٤ طي خماري ناخوشايند آثار كه دهيد اطمينان كنندگان سوءمصرف به •

 .شد خواهد برطرف ساعت

 .نيست دارويي ندرما به نيازي •

 آنابوليك استروئيدهاي

    كه باشند مي تستوسترون( سنتتيك) صناعي مشتقات آنابوليك استروئيدهاي

 صورت به و موجودند متفاوت هاي رنگ به و آمپول و قرص كپسول، صورت به

 . شوند مي مصرف عضالني داخل و زيرجلدي وراكي،خ

 توده افزايش و فيزيكي لكردعم افزايش منظور به ها آن از غيرقانوني استفاده

 بدنسازان و برداران وزنه ميداني، و دو هاي رشته ورزشكاران در بخصوص عضالني

 درماني روزانه دوز برابر 21 به مصرف ميزان گاهي منظور اين به. گيرد مي صورت

 .رسد مي

 مصرف آثار



  اما كند مي ايجاد فعالي بيش و سرخوشي ابتدا آنابوليك استروئيدهاي مصرف

،  خصمانه رفتار پذيري، تحريك فزاينده، خشم موجب كوتاهي نسبتاً دوره از پس

 بين ارتباط ديگر كننده ن نگرا موضوع. گردد مي افسردگيو  اضطراب بدبيني،

 مصرف موارد برخي در كه نحوي به است خشونت و استروئيدها سوءمصرف

 باشند داشته عياجتما ضد رفتار يا خشونت از اي سابقه كه آن بدون كنندگان

 .اند شده خشن جرايم ساير و قتل مرتكب

 جانبي عوارض

 و كبدي ريوي، صدمات قلبي، هاي بيماري خون، فشار افزايش: زنان و مردان در

 .سرطان هپاتبت، كليوي،

 كاهش ژينكوماستي، چشم، و پوست شدن زرد زودرس، طاسي آكنه،: مردان در

 .پروستات و بيضه اندازه

 شدن كوچك صدا، كلفتي آلوپسي، قاعدگي، مشكالت كليتوريس، يبزرگ: زنان در

 .پستان

 الزم هاي درمان و ها توصيه

 .است خطرناك پزشكي نظارت بدون استروئيدها مصرف كه كنيد يادآوري •

 .نيست تدريجي كاهش به نيازي. يدينما قطع يكباره را مصرف •



 .شود مي برطرف عوارض اكثر دارو قطع با كه دهيد اطمينان كنندگان مصرف به•

 … و هپاتيت ، ايدز انتقال باعث مشترك سرنگ از استفاده كه كنيد يادآوري •

 .شد خواهد

(Pan )ناس 

(pan )و ها مردمك انقباض به منجر و بوده پاراسمپاتيك محرك نسوار يا ناس 

 گياهي مواد اين شدن حل به كه آهك نيز و شود؛ مي بزاق و اشك ترشح افزايش

 .كند مي كمك بزاق در

 جنوب در آنان بيشتر. دارند ناس مصرف به عادت جهان مردم درصد 01 تقريباً

 در همچنين ناس. كنند مي زندگي آسيا شرقي جنوب و(  پاكستان و هند) آسيا

 .شود مي مصرف بلوچستان ويژه به ايران جنوب نواحي برخي

 از پس و دهند مي قرار دندان و لب بين دهان در را آن معموالً كنندگان مصرف

 داشته نگاه دهان در ها ساعت تا گاهي و دقيقه چندين مدت به شد خيس كه آن

 را بزاق ترشح ناس كه آنجا از. كند مي قرمز را دهان آب رنگ ناس. مكند مي و

        را خود دهان آب است مجبور كرات به كننده مصرف دهد، مي افزايش

 . اندازد بيرون

  ها خيابان و روها پياده سطح روي رنگ قرمز هاي لكه ناخوشايند منظره ديدن

 .است عادي امري دارد رواج ماده اين مصرف كه مناطقي در



 وابستگي جانبي، عوارض مصرف، آثار

 منابع اغلب. باشد داشته خفيفي آور سرخوشي اثر ناس مصرف رسد مي نظر به

 . دانند مي اعتيادآور را ناس

 عالئم مصرف عدم صورت در البته. دارند فمصر براي ولع معموالً كنندگان مصرف

 .شود نمي ديده ترك جسمي

 . شود دهان سرطان به منجر تواند مي ناس

 ماده يك از بيش همزمان سوءمصرف

 اما دهند مي ترجيح را خاص داروي يك كنندگان ف سوءمصر اغلب گرچه

  .است كنندگان ف مصر در شايعي الگوي ماده يك از بيش همزمان سوءمصرف

 بودند شده بستري مواد سوءمصرف دليل به كه افرادي در كه اي مطالعه در

 تنهايي به ماده هر مصرف از شايعتر ماده چند از همزمان استفاده گرفت صورت

 موارد،%  72 در و است تر شايع جوانان در ماده ندچ همزمان سوءمصرف.  بود

 همزمان سوءمصرف مورد بيشتر كه ديگري مواد باشد مي الكل ثانويه يا اوليه ماده

 افزايش براي معموال دوم ماده.  هستند هروئين و ترياك حشيش، گيرند مي قرار

 چند همزمان مصرف. گردد مي مصرف اول ماده جانبي عوارض كاهش يا نشئگي

 .دارد را ماده يك از بيش جانبي عوارض و مسموميت خطر ماده

 الزم هاي توصيه و درمان



 بيماران ،زدايي سم براي كه است بهتر و است تر مشكل نبيمارا اين زدايي سم •

 .نمود بستري را

 . است خطرناك و فايده بي اغلب سرپائي زدايي سم •

 .باشد مي مواد ساير مشابه ييدارو غير هاي درمان اصول •


