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 انواع مواد مخدر و اثر آن بر روی بدن

دگرگوني در سطح  تعريف: به تمامي تركيبات شيميايي گفته مي شود كه مصرف آنها باعث
 .سستي هوشياري مغز شود. مثل حالت سرخوشي و لذت، خواب آلودگي و

 depressant  
  .واكنش هاي مغز را اهسته ميكند مخدري كهمواد 

  خواب اور -فشارخون  كم شدن -كم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب  -اثرات: 
  مورفين -ترياك  -مثال: هروئين 

 
 

stimulant 
 .ميبخشد مواد مخدري كه به سيستم عصبي بدن سرعت

 :اثرات
  بيشتر شدن فشارخون -بيشتر شدن سرعت تنفس و ضربان قلب  -

 .براي ايجاد احساس هيجان و جلوگيري از خواب استفاده ميشود
 نيكوتين - مثال: كوكائين

 

https://khobekhodet.com
http://www.bio-5.blogfa.com/post-108.aspx


 
 

2 
 

hallucinogen 
 .حالتهايي مثل هذيان ميشود مواد مخدري كه باعث

 
 :اثرات

 عوض شدن اخالق - حالت استفراغ -لرزش  -از دست دادن حافظه  -
 LSD - PCP :مثال

 
inhalnt 

 .استفاده ميشود توسط دماغق استنشاق مواد مخدري كه از طري
 سردرد - بيشتر شدن ضربان قلب -اهسته شدن فرايند مغز  -اثرات: 

 مثال: ماريجوانا
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 :مرکزي اعتياد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبي
 

گردان هستند )الکل ؛ نيکوتين ؛  موادي که دستگاه عصبي مرکزي را تغيير مي دهند مواد روان
مشکل بزرگ بعضي از جوامع امروزي است. همچنين  موادي امثال اينها که اعتياد به آنهاکوکائين( و 

شود از جمله مواد روان گردان هستند. تمام اين مواد مي  کافئين که در قهوه و نوشابه ها يافت مي
مصرف کننده شوند و مهم تر از آن اين است که باعث وابستگي  توانند باعث وابستگي رواني

  .يز مي شودجسمي ن

 
عملکرد  اعتياد پاسخي فيزيولوژيک است که مصرف پي در پي مواد مخدر موجب آن مي شود و

سيناپسي توسط مواد  طبيعي نورونها و سيناپس هارا تغيير مي دهد.هنگامي که عملکرد نورون يا
مگر با  خود ادامه نمي دهد مخدر تغيير کرد از آن پس آن نورون يا سيناپس به طور طبيعي به کار

  .بودن موادمخدر
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به آن معتاد مي شود و بدن او نسبت به آن ماده مخدر  شخص با مصرف پي در پي مواد مخدر
گذشت زمان مقدار ماده مخدر مصرفي اش را افزايش داده تا  عادت مي کند.شخص معتاد بايد با

تنباکو يافت مي  ماده اي اعتياد آور است که در برگهاي گياه نياز بدنش تامين شود.نيکوتين
ميلي گرم از آن براي انسان مرگ آور است. نيکوتين  60است و حدود شود.اين ماده بسيار سمي

شده و در بدن به گردش در مي آيد.عملکرد نيکوتين در مغز شبيه به  سريعا وارد جريان خون
 .عصبي استيل کولين است عملکرد انتقال دهنده

 
مخصوصي در سلول عصبي که به  استيل کولين به محلهاينيکوتين به دليل شباهت ساختاري با 

شوند.اين جايگاهها از مراکز  طور طبيعي محل ها گيرنده هاي استيل کولين هستند متصل مي
مي کنند.اتصال نيکوتين به سلولهاي  کنترل مغز هستند که بسياري از فعاليت هاي مغزي را کنترل

فرد سيگاري تنها در حضور نيکوتين به  تي بدنعصبي موجب تغييرات بسياري مي شود پس از مد
حضور حذف نيکوتين حالت طبيعي بدن مختل  جاي استيل کولين به طور طبيعي کار مي کند و در

برگشت بدن به حالت طبيعي کشيدن سيگار  مي شود.هنگام بدست آمدن اين حالت تنها راه
 .سيگار استمعتاد به کشيدن  است.در اينجا است که مي گوييم فرد سيگاري
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درد و القاي خواب نقش بسزايي دارند.  داروهاي روان گردان نوعي مواد مخدرند که در تسکين
دست مي آيند. مواد مخدري که از ترياک استخراج  بسياري از اين مواد از گياهان تيره خشخاش به

گاه کدئين هستند. پزشکان براي تسکين درد بيماران  مي شوند شامل: مورفين، هروئين و کدئين
موثرترين تسکين دهنده هاي درد مي باشد که امروزه در پزشکي  تجويز مي کنند. مورفين نيز يکي از

گيرد. گيرنده هاي درد محرکهايي که باعث درد مي شوند را شناسايي مي  مورد استفاده قرار مي
بدن ما زخمي و يا نقش اهميت زايي دارد درد به ما مي گويد که يکي از بافتهاي  کنند.درد در بدن

ديده شده است.وقتي عضوي آسيب ديده مي شود از انتهاي اعصاب آسيب ديده ي آن پيام  آسيب
 انتقال داده مي شود که باعث احساس درد مي شود.پيامهاي عصبي حامل درد را به نخاع و هايي

بوسيله  سپس به مغز انتقال مي دهند.پس از رسيدن پيام عصبي درد به طناب عصبي؛ پيام درد
انکفالين ها به  گروهي از انتقال دهنده هاي عصبي به نام انکفالين ها سرکوب مي شوند.زماني که

مواد مخدر عملکردي مشابه به . نورونهاي نخاع مي پيوندند از انتقال پيام به مغز جلو گيري مي کنند
ند و از انتقال پيام درد به طناب عصبي مي پيوند انکفالين ها دارند و به گيرنده هاي پروتئيني درد در

 .کنند مغز و احساس درد جلوگيري مي

  هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی
 است موثر اعتیادی اختالالت دارای افراد روان سالمت بر درمانی

 شناختی روان وضعیت توانست ساعت 2 جلسه هر و ماه ۵ مدت ظرف جلسه ۸ ای مطالعه در
 یک تا است روانی هوس و وسوسه یک بیشتر اعتیاد دده بهبود داری معنی طرز به را معتادان
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 نتیجه در برد بین از را مواد مصرف روانی وسوسه باید هم آن درمان در بنابراین سمانیج وابستگی
  .دهد می دست از مواد مصرف به را خود میل فرد خود خودی به
 

 
 آن به ”مجددا مدتی از پس اما کند می تحمل مواد ترک برای را زیادی رنج و درد که معتاد فرد یک

 برابر در مقاومت تحمل فرد آن اراده قدرت که است آن معنایه ب واقع در این آورد، می روی
 نتیجه در .ندارد را کرد می ایجاد او برای گذشته در مواد آن که بخشی لذت حاالت تجدید وسوسه
 .کند می مواد مصرف به شروع ”مجددا

 
 باید را خاصی بسیار روش یک اعتیاد درمان برای رسد می بنظر شده حاصل تجربیات به توجه با

 برود بین از مواد مصرف وسوسه تا برد بکار
 

 همراه به باشد، می فرد هشیار نا ذهن به نفوذ به قادر هیپنوتیزم که آنجایی از بنابراین
 به روانی وابستگی و مواد به اعتیاد از رهایی برای روش بهترین درمانی روان و روانشناسی مشاوره

 .باشد می آوری زیان چیز هر
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 اثر بازدهی میزان در مراکزی چنین اصولی طراحی .دارد اهمیت نیز اعتیاد کتر  مراکز معماری
 .دارد مهمی نقش مبتال افراد بهبود فرایند ارتقا و طرح بخشی

 
 نقاشی ، درمانی رنگ ، درمانی تئاتر ، درمانی موسیقی خانگی حیوانات نگهداری به مربوط فضاهای

 و کیفیت بردن باال در سرگرمی و ورزش ، ادع و مذهبی مراسم همچنین درمانی اب و درمانی
 موجب درمانی موسیقی بود خواهد موثر بسیار درمان پروسه دردهای و ترسها ، ها استرس کاهش
 درمان تکمیل درمانی،در موسیقی از استفاده میشود افسردگی و مخدر مواد مصرف میزان کاهش

 و بهبودی روند چه و زدایی سم پروسه در چه یادآور،اعت مواد به اعتیاد نظیر سختی بیماریهای
 و اضطراب درد کاهش و درد آستانه تحمل افزایش در فراوانی کمک روانی و روحی بازتوانی

 مینماید پریشیروان
 

 موجب جاز حتی و کالسیک های موسیقی شنیدن نیویورک، پزشکی مرکز پژوهشگران گفته به
 ماهیچه کارکرد و عضالت گرفتگی از حاصل خستگی اهشک و درد تحمل افزایش اضطراب، کاهش

  .میشود اعتیاد بیماران در بستری و درمان مدت طول کاهش ها،
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 را بهبودی درحال معتادان بازگشت خطر متال هوی و راک ، هارد نظیر خشن و تند های موسیقی
 دارند آرام و غمگین یقیهایموس به تمایل عموال افیون مواد به معتادان .میدهد افزایش اعتیاد به

  .دارند تند موسیقیهای شنیدن به زیادی تمایل ها محرک مصرف به معتادان ولی
 

 کوچک تراشی، دلیل جمله از افراد دفاعی های مکانیسم درمانی موسیقی ای مداخله روش در
 به را خود افکار و احساسات افراد و میگیرد قرار تأثیر تحت گویی دروغ و کاری فریب سازی،
 .میدارند بیان آزادانه صورت

 
 مسئولیت احساس افزایش و مواد به کردن فکر و تنهایی احساس کاهش با نیز خانگی حیوانات

 .بودند موثر معتاد زنان در اعتیاد عود از پیشگیری در توانایی و ارزشمندی
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