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:الإُداء  

..من مٌحين املوة واملثابرة ؿىل امـمل ابمرمغ من امتـب دامعي ومشجـي ادلامئ  

..أ اييم. وسـادة... صاحب املوب امكبري من رأ ًت اهـاكس جنايح وفريح بًرلًا يف ؾيًيَ  

وادلي امـزيزاإىل   

 

ذا ُرزكت بفرحة فابدأ  هبا مؽ أ مم"  "اإ

. من اكهت يل احملرض ال مجل ظول مسرييت امُسكرة ادليةل يف حيايت  

.يؽ من حضاكت وأ غاٍن مجيةل يف كويبحفغ هللا حضكتم مك ثص   

. مـىن املوة واحلب.اإىل وادليت.  

 

..حضكهتمأ رى امتفاؤل يف أ ؾيهنم وامسـادة يف من .احملبة اميت ل ثيضب واخلري بال حدود..  

ريت اهمثيية ونزني امغايل. أ همت . من هبم أ نرب وؿوهيم اؾمتدحيايت.من شارنهتم لك  ..جُو  

جلني، حسام، ابراُميخويت اإىل اإ   

 

...ؾود امرحيان يف أ زكة معري فرحيت يف ُذٍ ادلهيا وال غىل ؿىل كويب  

مور، هما، زًزية، رو امصغار: اإىل ورودي  

 

وب..رفيلة ادلرب وصدًلة امل  

ّوهت ؿًّل امعًرقمن اكهت مـي وشارنتين أ حاليم  .سأ فتلدك أ نرث من أ ي يشء ..من حتوو احلياة برفلهتا... ُو  

ر ام .جويار.. رمانُز  

 

.والاحرتامكل لك احلب اإىل الإوسان املـعاء اذلي وكف جباهبٌا خالل ُذٍ امس يوات   

 

 ادلنتور دمحم ُارون
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.ا امـومية ابملـوومات املميةاميت أ غيت حصيوتي الإوساهة امرائـةاإىل   

ىادلنتورة ؿال مصعف  

 

.اءةاإىل من َُوهت ؿوييا امصـاب واكهت دومًا بلربيا حمبة مـع  

 ادلنتورة حال دًب

 

 اإىل من هلم جزء هبري يف كويب.

 صدًلايت: اميان، دايان، ماراي، رهمي، اكرول
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:الإُداء  
جعاب اإىل ظبيب رويح  ميَ ابإ اذلي ػَل ًـاجلِا حىت ؾشلت لك ما يف امكون من جٌلل...اإىل ًزية ُذا ادلال اذلي أ هؼر اإ

هبار...اإىل من أ دَ  ذَ واإ تصف ابحملبة أ ُدًم ُذا امـمل وأ س ئل هللا وملء بين ُو بين وزع بيفيس الإرادة وجـل كويب ًفرح ابمـمل ًو

ياة بـروكٌا من جدًد.م متتدفق احل ئ ال مل أ ن ًيـم ؿوييا بيـمة شفاكويب  

 وادلي امغايل

فتَوزع اخلري أ هنارًا مث ثلف مدُوشة ل جس تعيؽ انوحاق برهب ؾعاءاثم  ،اإىل من ثغار امعبيـة مهنا حتاول مٌذ أ بد أ ن جشاظرك

 وجتد هفسِا هلعة يف حبر حٌاهم اذلي ل ًًهتيي ؾيد حد.

ة هللا يف امكون  أ يم امغامية...أً 

 

..وكدم يل امـون ل متم دراس يت...اإىل من أ ثـمل مٌَ يف لك ًوم مـىن امصرب واحلب وامكفاح...اذلي جيَمل اإىل من أ ثرين ؿىل هفسَ.

حيايت بوجودٍ. ًويضءمهويم اببتسامتَ...  

 أ يخ جمد...روح احلياة

 

ين بلكٌلثَ  من مجؽ لك احملاسن... اإىل دفـين بـزميتَ مبـث امتفاؤل واملوة...اإىل مـومي اذلي أ جدٍ بضـفي ووحديت فيحتًو وأ وسَ ًو

وأ مثهنال نتشف جٌلل اموجود وهور احلياة...اي خري ال مور   

 أ يخ مياس...نزني اهمثني

 

 اإىل امـصفورة اميت ثغرد حَبًا ؿىل غصن حياثيا...اإىل مجيةل امروح وظيبة املوب.

 جياء ادليةل كوبًا وكامباً 

 

ياًل.اإىل زهبلة حياثيا اميت موىهتا بوجودُا فأ حضت ربيـًا مج   

.ابية أ يخ ماراي  

 

ا حبًا مِا...اإىل مبـث امتفاؤل واملوة...امصدًلة اميت َُوهت ؿًَل ثـب ال ايم وجـوهتا رحةل ممتـة.  اإىل من ثالمس رويح فهتزت أ واتُر

 صدًليت هما...خمترص مـاين ادلال.
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 اإىل الإوساهة امصبورة املُحبة امعيبة اميت ثلف دومًا جباهيب

هبيةلمعيت ادليةل   

 

ؿىل ربط امصيدةل ابجملمتؽ فزادان حبا مِا اإىل دنتوران امغايل: اإىل الإوسان اذلي أ ؾعى ملِية امصيدةل مـىن مجيل ومعل جاُداً   

 ادلنتور دمحم ُارون

 

 اإىل الإوساهة امرائـة اميت أ غيت حصيويتا امـومية ابملـوومات املمية:

 ادلنتورة ؿال مصعفى

واكهت دومًا بلربيا حمبة مـعاءة:اإىل من َُوهت ؿوييا امصـاب   

 ادلنتورة حال دًب

 اإىل روح جدي وجديت.

 

اذلين حبهبم مَعروا ظًرلي ابمورود. اإىل مجيؽ اكرابيئ  

 

حيايت:اإىل من ؾرفت مـِم أ مجل أ ايم   

 

،جسى، ايرا، ميام، أ لءاكرول رهمي، دايان، ماراي، ميس، ،س يوفا، جيالن، مٌار  
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 الملخص:

الدواء لؽٌر استطبابه العبلجً مما ٌإدي إلى حدوث نوع من اإلدمان آخذاالستخدام السرفً للدواء هو    

.أدخلت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمٌة مصطلح االعتماد لٌحل محل مصطلح االدمان  

المصطلح ٌستخدم لئلشارة إلى كامل مجموعة األدوٌة النفسٌة أو لئلشارة إلى مخدر معٌن أو صنؾ  هذا

.معٌن من أصناؾ المخدرات  

، أو فٌزٌولوجٌةوٌكون االعتماد إما اعتماد نفسً أي الحرمان من هذه المادة ال ٌسبب اضطرابات 

الحصول علٌها ٌدخل فً حالة تسمى حالة من  تمكنهاالعتماد الجسدي أي أن الجسم بحاجة مادة ما وعدم 

.الحرمان وتتظاهر بؤعراض سرٌرٌة خطٌرة   

تإثر المركبات السرفٌة على العصبونات الدوبامٌنٌة الموجودة فً لشر الدماغ فتثبط عودة التماط 

سبٌة ارتفاع كمٌة هذا النالل وبالتالً تولد االحساس مالدوبامٌن من لبل مستمببلته ما لبل المشبن 

.السعادةب  

:نمٌز بشكل ربٌسً و تصنؾ العمالٌر السرفٌة حسب تؤثٌرها على الجملة العصبٌة المركزٌة  

.والهٌروبٌنمثبطات الجهاز العصبً التً تضم المركبات األفٌونٌة كالمورفٌن   

عنها األمفٌتامٌنات منشطات الجهاز العصبً التً تولد احساس بالموة والمدرة على مماومة التعب ومثال 

.والكوكابٌن  

المهلوسات التً تسبب اضطراب فً االدران البصري والزمانً والمكانً وٌنتمً لهذه المجموعة المنب  

عمالٌر المؽافلة التً تستخدم ألؼراض إجرامٌة كالسرلة واالؼتصاب ومثال عنها ؼاما  وأخٌرا

ٌن.ٌن أسٌد، فلونترازٌبام والكٌتامهٌدروكسً بوتٌر  
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Abstract: 

Illegal use of the drug is the taking of the drug for other than its therapeutic 

indication. 

In 1964, the World Health Organization's expert experts introduced a term 

used to refer to medicines used in medicines. 

Accreditation procedures are taken in the event that precautionary measures 

need to be taken. 

 

These compounds affect the dopaminergic neurons located in the cerebral 

cortex, inhibiting the re-uptake of dopamine by its presynaptic receptors, 

resulting in an increase in the amount of this transporter, thus generating a 

sense of happiness 

 

oral drugs are classified according to their effect on the central nervous system. 

we distinguish mainly: 

nervous system depressants, including opiates such as morphine and heroin, 

stimulants of the nervous system that generate a sense of strength and the 

ability to resist fatigue, for example, amphetamines and cocaine, hallucinogens 

that cause disturbance in visual, temporal and spatial perception and belongs 

to this group cannabis and lsd50 

and finally, drugs of neglect that are used for criminal purposes such as theft 

and rape, for example, gamma-hydroxybutyric acid, flunitrazepam and 

ketamine. 
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 : يقذيح

"  Dependence يظطهح "االػرًادأدخهد نجُح خثشاء يُظًح انظحح انؼانًٛح  1964فٙ ػاو 

. ْزا انًظطهح ًٚكٍ أٌ ٚسرخذو تشكم ػاو نإلشاسج  Addiction"ٌ نٛحم يحم يظطهح "اإلديا

االػرًاد ػهٗ األدٔٚح، االػرًاد ػهٗ انًٕاد انكًٛٛائٛح، )إنٗ كايم يجًٕػح األدٔٚح َفسٛح انرؤثٛش 

اسرؼًال انًٕاد(، أٔ إلشاسج يحذدج إنٗ يخذس يؼٍٛ أٔ طُف يؼٍٛ يٍ أطُاف االػرًاد ػهٗ 

 .انًخذساخ )يثم االػرًاد ػهٗ انكحٕل، االػرًاد ػهٗ انًٕاد أفَٕٛٛح انًفؼٕل

ٚؼشف االػرًاد ػهٗ أَّ حانح يٍ انرسًى انًؤقد أٔ انًضيٍ انُاذجح ػٍ ذُأل يادج يا 

"Psychoactive substance ." ً أٔ جسذٚاً " Psychological"قذ ٚكٌٕ االػرًاد َفسٛا

"Physical "ٔٚرشَفسّ ْٔزا يا ٚحذز غانث أٔ كالًْا يؼا فٙ انٕقد ً " فق ػادج تظاْشج انرحًماا

Tolerance ." 

  نشخض يا تئػادج ذؼاطٙ يادج يا طهثاً نهشؼٕس تانشاحح  تشغثح ٔنٛس إطشاس االػرًاد انُفسٙٚرسى

Satisfication , ٔانحشياٌ يٍ ْزِ انًادج ال ٚسثة اضطشاتاخ فٛضٕٚنٕجٛح كًاْٙ انحال ػُذ

 . ذؼاطٙ انرثغ ٔ انحشٛش

  ػهٗ أَّ حاجح انجسى نًادج يا ٔػُذ ػذو ذًكُّ يٍ انحظٕل ػهٛٓا ٚذخم تحانح ذسًٗ  االػرًاد انجسذ٘ٚؼشف

كًا ْٕ انحال ػُذ حشياٌ ٔانرٙ ذرظاْش تؤػشاع سشٚشٚح خطٛشج " state of deprivation"حانح انحشياٌ

 .يرؼاطٙ األفَٕٛاخ انرٙ ذٕنذ اػرًاد َفسٙ ٔ جسذ٘

ْٔٙ انحاجح نرُأل كًٛح أكثش يٍ انًادج  "Tolerance" انرحًمنذٖ انرؼاطٙ انًضيٍ نًادج يا ذرٕنذ حانح 

 .نهحظٕل ػهٗ انرؤثٛش انز٘ كاٌ ٚحظم ػهٛٓا انشخض تجشػاخ أقم

 اػرٛاد ٔ ضشسْا ضؼف نٗإ ٚؤد٘ طٕٚهح نفرشج ٔ انضٚادج فٙ يرذسجح ٔ قهٛهح تًقادٚش انسى ذُأل ٌأ نٕحظ

 طشحٓا ٔ سًُٛٓا يٍ انرخهض ػهٗ قذسذٓا اصدٚاد ٔ نٓا االَسجح يقأيح الصدٚاد رنك ٔ ػهٛٓا انشخض

 ٔ انًُٕياخ ، انكٕكائٍٛ ، انًٕسفٍٛ ، الفٌٕٛل ، اانكحٕ، انرثغ( ميث انسًٕو يٍ كثٛش فٙ انظاْشج ْزِ ذالحظ

 . االػرٛاد ذسثة ال انًؼذَٛح انسًٕو يؼظى نكٍ ٔ )  انضسَٛخ، انًٓذئاخ

 المركبات السرفٌة وتؤثٌرها على النوالل العصبٌة:

تإثر  "Drugs of abuse"ٌعتمد فً الولت الحاضر أن كل المركبات التً لدٌها استعمال سرفً 

ٌكون هذا التؤثٌر من خبلل تثبٌط إعادة . على العصبونات الدوبامٌنٌة الموجودة فً لشرة الدماغ

ارتفاع فً كمٌة هذا النالل العصبً فً  المشبن مسببةالتماط الدوبامٌن من لبل مستمببلته ما لبل 

لدى عودة الدوبامٌن الى مستوٌاته . تولد االحساس بالسعادة والؽبطة وبالتالًالحٌز بٌن المشابن 

" وهذا ما ٌسمى بدورة المعاوضة وهكذا،س المادة الطبٌعٌة تتولد الحاجة من جدٌد لتعاطً نف

Rewarding circle ." تتظاهر دورة المعاوضة لدى جمٌع الثدٌٌات المتطورة وهً تفسر حالة

لدى ممارسة . اآللٌة التً تعمل بها المواد المخدرةوالتكاثر حٌث تعمل بنفس  والعطشالجوع 

للموسٌمى ٌتحفز  واالستماعلرٌاضة أو ممارسة ا والجنساالحتٌاجات الطبٌعٌة كالطعام 
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من خبلل افراز الدوبامٌن ضمن مستوٌاته  system rewardsنظام المكافؤة العصبٌة 

فً حٌن تعمل العمالٌر المسببة لئلدمان على تحفٌز هذا النظام من خبلل تحرٌر . الطبٌعٌة

أضعاؾ حٌث كلما  51الدوبامٌن بمستوٌات تفوق مستوٌاته الطبٌعٌة من ضعؾ الى 

 . أكبرازدادت كمٌة الدوبامٌن المتحررة كلما كانت المدرة على إحداث اإلدمان 

  

    

 :شكل يوضح تأثير المركبات السرفية على النواقل العصبية
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 :Risk Factorsدمان عوامل الخطورة للولوع فً اإل

 . العملٌةاالضطرابات  ،المورثات ،الجنس: عوامل ذات عبللة بالفرد -1

الفضول والصدفة تلعب دور فً دفع الشخص الى تجرٌب تؤثٌر  ،العمارإن سهولة الحصول على 

مركب ما ولكن هذه العوامل ال تبرر إعادة إلبال بعض األشخاص لتناول نفس المادة فً حٌن ال 

  التجربة.ٌعاود أشخاص آخرٌن تلن 

 وكانوادموا على العمار من باب الفضول إن المتعاطٌن ٌبررون دوما تعاطٌهم بالمول بؤنهم أل

إال أنه أصبح من المإكد أن االشخاص . علٌه لتجنب حالة الحرمان االستمرارمضطرٌن على 

ً فً  ً كبٌراً وعمٌما الذٌن ٌمبلون على استخدام مركب ما بشكل سرفً ٌكون لدٌهم اضطرابا

  النفسٌة. والحالة الشخصٌة

 

: Collective factors-2 

مما ٌجعل مجال االختٌار للمتعاطً كبٌر وسهل حٌث  وكبٌرالتنوع فً مركبات اإلسراؾ واسع  •

 ". poly addiction" ٌمكن أن ٌتعاطى مادة واحدة أو عدة مواد فً آن واحد

سٌاسة العولمة ووسابل االتصال الحدٌثة ساهمت فً التطور الحالً لئلدمان حٌث تحولت المعرفة  •

 . بضاعة سهلة الحصول علٌها عبر شبكات االنترنٌتالخٌرة والشرٌرة الى 

 المجتمع.  مولؾ ،الرفاقتؤثٌر  ،لئلدماناستخدام األبوٌن للمواد المسببة  ،المفككةاألسرة  البٌبة: •

 سعره.توفره و  ،طرٌمة استخدامه،تؤثٌر العمار بحد ذاته :عوامل ذات عبللة بالعمار -3

بشكل ربٌسً على مدى درجة التؤثٌر على الجملة ٌعتمد الولت البلزم لحدوث اعتماد جسدي 

على سبٌل المثال إن االعتماد الناتج عن المٌتادون ٌتولد بسرعة . العصبٌة المركزٌة من لبل العمار

ذات التؤثٌر البطًء ألل من الباربٌتوارت ذات  والباربٌتوارتألل من ذلن الناتج عن المورفٌن 

 االعطاءطرٌمة  ،الجرعة التً تتدخل بدرجة تؤثٌر العمار وهًمن العوامل االخرى . التؤثٌر السرٌع

ً  ،فموٌا)   ( .حمناً أو استنشالا
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 مراحل اإلدمان:

 :الرؼبة أو النٌة المرحلة األولى

وفٌها ٌتردد على تفكٌرن الرؼبة فً تجربة المادة المخدرة، وكل إنسان مهما كان معرض لهذه المرحلة، فً أي 

لكن هنان تمارٌر تفٌد بؤن ؼالبٌة من جربوا المخدرات بدأوا لبل سن الثامنة عشرة، أي فً مرحلة ولت فً حٌاته، 

 .التهور وعدم اكتمال نضج المخ لٌتحولوا فً سن العشرٌن إلى مدمنٌن

 

 :التجربة المرحلة الثانٌة

فً مرحلة التجربة األولى تموم بتجربة المخدرات بمفردن وتبدأ فً البحث عن أفضل ولت وأفضل مادة تإثر فً 

نشوتن بها، وفً حٌن ٌرتبط البالؽون فً هذه المرحلة بالمخدر رؼبة فً مكافحة التوتر وأمبل فً الحصول على 

ٌن فٌستخدمون المخدرات فً هذه المرحلة فً سٌاق مشاعر المتعة أو االسترخاء بعد ٌوم طوٌل، أما بالنسبة للمراهم

 .حفبلت الزفاؾ إلدارة اإلجهاد الناتج عن الدراسة، العمل الكادح، أو حتى مشكبلت البٌت

خبلل هذه المرحلة، تكون الرؼبة فً تناول المخدر للٌلة لذا سلوكن فٌها ٌكون واعٌا ولرارن فً تكرار التجربة أو 

ن مع اإلدمان، ولد تستخدمه بحذر ورلابة لمن حولن حتى ال ٌبلحظ علٌن شًء، والمإكد ولفها هو ما سٌحدد مستمبل

 .أنن فً هذه المرحلة لم ٌصل بعد إلى عتبة اإلدمان وأنه ال ٌزال بإمكانن اإللبلع عن المخدر بسهولة إذا لرر ذلن

 :التعاطً الؽٌر المنتظم المرحلة الثالثة

طٌن طبٌعًٌا بل وٌكبر التعاطً الدوري للمخدر وٌنتظم، وهذا ال ٌعنً أنن مع استمرار تجربتن للمخدر ٌصبح تعا

ستستخدم المخدرات كل ٌوم، بل ٌعنً أنه سٌضٌؾ لحٌاته نمطا معٌنا تكون المخدرات جزءا منه، فممكن أن تتناوله 

بالوحدة، الملل، أو  فً نهاٌة كل أسبوع، فً المناسبات واألعٌاد، أو خبلل فترات االضطرابات العاطفٌة مثل الشعور

التوتر، لذا من المهم التؤكٌد على أن هذه المرحلة هً مرحلة فردٌة للتعاطً تتخفى فٌها وٌصنع مع نفسن ظروؾ 

 .تعاطٌن المادة المخدرة

فً هذه المرحلة تصبح استخدام المخدر مشكلة وٌبدأ التؤثٌر السلبً على حٌاتن فً الظهور، فتبدأ فً الوصول للعمل 

أو منتش بعد تدخٌن الحشٌش والمارٌجوانا، ورؼم هذه العبلمات لم تصل إلى عتبة اإلدمان بعد، ولكن من سكرانا 

 .المرجح أن تتردد على المادة المخدرة تكرارا وأن تدٌم التفكٌر فٌها ألن عملن ٌبدأ االعتماد علٌها

 :التعاطً المنتظم المرحلة الرابعة

ام المنتظم وتصبح كل ٌوم وتكبر حتى ٌزٌد التؤثٌر السلبً على حٌاتن مع المرحلة الرابعة تستمر فً االستخد

األسرٌة وفً العمل، ففً المرحلة الثالثة تحدث مشكبلت، ولكن لٌس بحجم حدوثها فً هذه المرحلة التً تكشؾ عن 

نً فً هذه التعاطً نتٌجة سلوكن، وفً هذه المرحلة أٌضا لد ٌتم المبض علٌن فً حالة ُسكر أو انتشاء، كما تعا

 .المرحلة من اإلفبلس تمرٌبا

 المرحلة الخامسة اإلدمان:

عبلمة دخولن المرحلة الخامسة هً أن تعاطً المخدرات لم ٌعد للترفٌه أو للتداوي، بل نظرا لبلعتماد على المادة 

 ..ما ٌجعلن تابعا لهالعتماد علٌه التً تتعاطاها، وتنظر لهذه المرحلة أحٌانا كمرحلة فٌها من التسامح مع المخدر وا
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 :substances Controlled المواد المرالبة

دمان و المواد اإل تمركبا ،المخدرةلبة من بٌن تعابٌر كثٌرة كالمواد المد تم اختٌار تعبٌر المواد المر

المإثرة على الحالة النفسٌة وذلن لوصؾ مجموعة المواد التً لها استعمال سرفً والتً ٌإدي 

 drug of"تتضمن االدوٌة السرفٌة . أذٌة على الصحة العامة وبشكل خاص النفسٌةلى إاستخدامها 

abuse"  دة من زابوٌمصد بها استخدام الدواء لؽٌر الؽاٌة المخصص من اجلها كاستخدام جرعات

ٌضا العمالٌر التً ٌتم استخدامها أ وتشمل. بعض المسكنات للحصول على تثبٌط للجملة العصبٌة

 . substance of abuse"" الكوكابٌنبشكل ؼٌر شرعً ك

 ،بٌع ،ءراش)نها مجموعة من المركبات الخاصة التً ٌكون تداولها البة على راتعرؾ المواد الم

 . حكومٌة وتشرٌعاتخاضع لموانٌن  (استعمال ،توزٌع

 schendulesجداول  1لبة تم تصنٌؾ تلن المواد فً اوفما للموانٌن الناظمة لتداول المواد المر

of controlled substances" "ًاستعمالها الدوابً ، تبعا لدرجة استخدامها فً المجال السرف

 . حداث إدمان نفسً وجسديإومدى خطورتها على الصحة ولدرتها على 

ول على المركبات التً لٌس لها استخدام دوابً وٌمتصر استخدامها على الناحٌة ٌحتوي الجدول األ

. المواد خطورة كالهٌروبٌن أكثر وتضم والجسديالسرفٌة وتسبب درجة عالٌة من االدمان النفسً 

وعلٌه نجد فً الجداول  االدمانً،رلم الجدول ٌتنالص االستخدام السرفً والتؤثٌر  ادوكلما ازد

. ال بموجب وصفة طبٌة ولفترة محددةإتصرؾ  االدوٌة المشروعة والتً ال 1الى  3من 

ٌمكن لهذا العدد ان ٌزداد . مركب مصنؾ ضمن الجداول الخمسة 311من  أكثرٌتواجد 

ال تعتبر المشروبات الروحٌة والتبػ وأدوٌة ال  .مع الت ازٌد فً اصطناع مركبات جدٌدة

Over The Counter" OTC " سٌتامول من ضمن المواد اراوالبكالسالٌسٌبلت

  . لبةاالخاضعة للمر
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 :تصنٌؾ العمالٌر السرفٌة

. CNSالمركزٌة  لتؤثٌرات على الجملة العصبٌةمن التصنٌفات األكثر شٌوعا للعمالٌر السرفٌة تلن التً تتناول ا

 : نمٌز بشكل ربٌسً

  و المهمداتأالمثبطات "Depressing agents " 

تسمى هذه المركبات . وتساعد بالشعور بالهدوء و تحمل األلم CNSوهً مواد تثبط فعالٌة ال  

 :  ونذكر منها downersأحٌاناً بال 

 . المورفٌن والهٌروبٌن ،المركبات األفٌونٌة •

 .بعض األدوٌة كالبنزودٌازٌبٌنات و الباربٌتوارت •

 المنشطات : 

وتولد إحساس بالموة والمدرة على مماومة الجوع والتعب حٌث ٌكون الجسمفً حالة عالٌة CNSوهً مواد تزٌد من فعالٌة ال

 من النشاط واإلثارة.

 .مركبات كٌمٌابٌة االصطناع: األمفٌتامٌنات ومشتماتها 

 .مركبات طبٌعٌة: كوكابٌن 

 المهلوسات "Hallucinogenics  " 

 : والمكانً الولتً و البصري اإلدران فً اضطرابات تسبب مواد وهً

 المنب الهندي •

• LSD50 

 :عمالٌر المؽافلة 

• GHB 

 فلونترازٌبام •

 كٌتامٌن •
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 :Depressing agents :انًًٓذاخ أٔ انًثثطاخ

 : انًثثطاخ راخ انًُشؤ انطثٛؼٙ

 : Opiatesاألفَٕٛاخ  .1

, المورفٌن)تضم كل المركبات المشتمة من األفٌون وهً إما طبٌعٌة المنشؤ  Opiatesإن األفٌونات 

 .تسبب هذه المركبات اعتٌادا نفسٌا و جسدٌا (فولكودٌن, الهٌروبٌن)أو نصؾ صنعٌة  (الكودبٌن

تبدأ عملٌة اصطناع األفٌونات اعتباراً من مرحلة استخراج األفٌون وهو عصارة سمٌكة ذات لوام 

لدى  papaver somniferum albumحلٌبً أبٌض ٌخرج من محافظ الخشخاش األبٌض 

ٌتم تجفٌؾ العصارة بتعرٌضها للهواء حتى تصبح ذات لوام لاسً وٌتحول . حها بواسطة سكٌنتجرٌ

ٌمزج األفٌون الخام مع الماء الساخن ثم ٌتم تصفٌته . لونها إلى البنً و تكون ذات رابحة ممٌزة

ٌتم تدخٌنه باستخدام ؼلٌون مخصص لهذا ) chandooوتجفٌفه و تسمى الخبلصة المجففة بال 

واستخبلصه بمعالجة األفٌون كٌمٌابٌاً وتختلؾ درجة  morphineٌكون عزل المورفٌن (.مالاالستع

ٌتم الحصول على دي أستٌل المورفٌن واالسم  ،لدى أستلة المورفٌن. بحسب كفاءة االشخاص نمابه

المتواجد فً  إن الهٌروبٌن االبٌض ذو درجة النماء العالٌة .heroineالشابع له هو الهٌروبٌن 

السوق السرفً هو عبارة عن كلورهٌدرات الهٌروبٌن الناتج عن معالجة الهٌروبٌن بكلور الكالسٌوم 

ان تصنٌع هذٌن العمارٌن ٌتطلب معرفة كبٌرة فً المجال الكٌمٌابً لٌما ٌتعلك . أو حمض كلور الماء

وجب وجود األمر الذي ٌست. (ولت, درجة حرارة)بالمواد الكٌمٌابٌة المستخدمة وشروط التفاعل 

 .كٌمٌابٌٌن ذو خبرات و مهارات عالٌة لضمان جودة التصنٌع

 

  "mechanism of action":آنٛح انرؤثٛش

 

لٌة عملها إلى الكشؾ عن وجود آت تلن المركبات فً العضوٌة والبحث عن اسة تؤثٌرالادت در

 )أنواع من المستمببلت 4مستمببلت خاصة أطلك علٌها المستمببلت المورفٌنٌة ولد تم تصنٌفها الى 

mu, kappa, sigma, delta) . 

 :endogenous ligands) ٌتم إثارة تلن المستمببلت بواسطة أفٌونات داخلٌة ٌنتجها الدماغ

enkephalins βendorphins) .تعمل األفٌونات الخارجٌة كشادات agonist  حٌث تتنافس

 . CNSالمتواجدة فً ال mu بشكل خاص مستمببلت  لبلرتباط بالمستمببلت المورفٌنٌة
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 : ض السرٌرٌةامع هذه المستمببلت مجموعة من األعر األفٌوناتٌنتج عن ارتباط 

 تثبٌط التنفس . 4تسكٌن االلم                       . 1

 بطء الملب . 5             الشعور بالسعادة      .2

 رة الجسماانخفاض درجة حر. 6تضٌك الحدلة                     . 3

 

  :Characteristics of acute opiate poisoning انسًاخ انشائؼح نالَسًاو انحاد تاألفَٕٛاخ

دلٌمة بعد إعطابها  31-21ض الناجمة عن فرط الجرعة عادة بالظهور خبلل اتبدأ العبلمات واألعر

 ً  : وهً. بالطرٌك الفموي و خبلل دلابك فً حال أعطٌت حمنا


 . ض األولى للتسمم اتعتبر من األعر: لٌاءالؽثٌان و اإل 


 :   التثبٌط المركزي 

 كمٌته و طرٌمة إعطاءه, فٌونًإن شدة التثبٌط ومدته تتولؾ على نوع العمار األ . 

 السبات وعدم : وفً حال فرط كبٌر فً الجرعة, اإلصابة بحالة من الذهول, النوم: ض التثبٌطاأعر

 . ت الكبلمٌة واأللم ااالستجابة للمإثر


 تثبٌط تنفسً: 

 فك مع زرلة ووذمة فً الربةراٌت.  

  لى تولؾ التنفسعالموت باألفٌونات الناجم عن فرط الجرعة ٌعود . 

  (س الدبوسرأ)تمبض الحدلة . 

   بطء الملب 

 حل التسمم األخٌرة وٌنتج عن نمص األكسجةراٌظهر فً م: انخفاض الضؽط . 

 ة فً الهٌبوثبلموسارناجم عن تثبٌط مركز تنظٌم الحر: رة الجسماانخفاض درجة حر . 

 ترهل العضبلت وارتخاء الفن مع احتمال عودة اللسان الى الخلؾ و إؼبلق السبل التنفسٌة . 

 تحرر هرمون : احتباس البولADH ارردالمضاد لئل . 

 اإلمسان المزمن . 

 

 :" "Management of toxicityانؼالج

 

الذي ( antagoniste )مباشر للمستمببلت المورفٌنٌة مضادتعالج فرط الجرعة لؤلفٌونات باستخدام 

. ت األفٌونات المثبطة للتنفس والجهاز العصبً المركزي خبلل دلابكراٌعمل على معاكسة تؤثٌ

Naloneالخٌار العبلجً األول لدى فرط الجرعة مع حدوث تثبٌط تنفسً هو ال 
®
 naloxone 

مما  (دلٌمة 61-91 )إن نصؾ العمر الحٌوي لهذا الترٌاق لصٌر. مػ بالورٌد 1.4وٌعطى بجرعة 
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 مػ 24تصل الجرعة الكلٌة الى مػ  24ٌتطلب إعطاإه بشكل متكرر لد تصل الجرعة الكلٌة الى 

فً حال كانت الضحٌة تتنفس بشكل . لمنع عودة حدوث تثبٌط فً التنفس فً حاالت التسمم الحادة

 .ٌعطى فمط فً حاالت تثبٌط التنفس naloxoneً ال ٌوجد حاجة إلعطاء ال طبٌع

       

 

: "Opiate withdrawal "يرالصيح االَسحاب 

 

إن عبلمات وأعراض االنسحاب هً ذاتها فً جمٌع األفٌونات و لكن تختلؾ فٌما بٌنها من حٌث ولت , بشكل عام

ثبلثة أطوار للتمكن من مبلحظة تطور األعراض فً حال لم ٌعالج ٌمكن تمسٌمها إلى . المدة و الشدة, البدء

 . المرٌض


 . شعور بالخمول و التثاإب,تعرق, سٌبلن األنؾ, دمعان العٌون": early" الطور المبكر 


التهٌج , جلد اإلوز, فمدان الشهٌة, اتساع الحدلة, النوم الؽٌر الهادئ": middle phase" الطور المتوسط 

 . و االرتعاش


أٌام حٌث تزداد جمٌع  3تصل األعراض إلى ذروتها بعد حوالً ": late phase"الطور المتؤخر 

 :العبلمات السابمة إضافة إلى

 زٌادة معدل ضربات الملب. .1

 اسهال ومؽص. .2

 تشنج العضبلت وآالم فً المفاصل. .3

 اضطرابات مزاج وكآبة. .4

 ؼثٌان وإلٌاء. .5

 زٌادة ضؽط الدم. .6

.أٌام ض االنسحابٌة التً تتراجع و تختفً خبللراعٌتحمل المدمن األٌطة لد فً حاالت اإلدمان البس  
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"Morphine "1-1المورفين 

 

 

 

ٌسبب المورفٌن ظاهرة االعتماد الجسدي و النفسً حٌث ال ٌستطٌع المدمن على عدم تعاطٌه للعمار فٌمر بحاالت 

فً حال مرور . أو المال البلزم لشرابههٌاج جدٌدة لد ٌرتكب خبللها أبشع الجرابم من أجل الحصول على العمار 

ٌطلك على المورفٌن الذي ٌتم تعاطٌه فً الشارع . ساعات دون الحصول على جرعة المخدر تبدأ أعراض االمتناع

 God's drug, Big M, Dreamer, First live.  :  أسماء عدٌدة

لدى استخدام . ألوى رلذي ٌعطً تؤثٌجع لصالح الهٌروبٌن اادمان ترإن االستخدام السرفً للمورفٌن كمركب لئل

 . New Jack, Sweet jesusالمورفٌن بالمشاركة مع الهٌروبٌن ٌعرؾ المزٌج باسم 

 ":toxicocinetic" الحركية السمية
 

دلٌمة عند  31,عظمٌاً خبلل ساعة عند الحمن تحت الجلد ألدى إعطاء المورفٌن بالطرٌك الحمنً ٌكون تؤثٌره 

ولدى إعطاء سلفات المورفٌن فموٌاً فإنه ٌحتاج إلى ساعة حتى .دلٌمة عند الحمن الورٌدي  51,الحمن العضلً 

إن الشكل المدٌد منه; ٌصل الى أعلى مستوى له فً الببلسما 
®

Moscontin ساعات 1-2 ٌستلزم ولتا أطول  . 

اً النحبللٌته الضعٌفة رظكم فٌها و نرادون أن ٌت(ربة,كبد, كلٌة)عندما ٌصل المورفٌن الدم ٌخترق كل األعضاء

 . بالدسم فإنه ٌجتاز بصعوبة الحاجز الدماؼً

 :  ساعات و من ثم ٌستملب كبدٌا تبعاً لنوعٌن من التفاعبلت 3-2مدة نصؾ الحٌاة للمورفٌن فً الدم 

والتً تخضع بدورها لتفاعبلت  .نواتجها نورمورفٌن واكسٌد المورفٌن:  تفاعبلت االكسدة •

 . رانااللت

 :  ن مع حمض الؽلوكورونٌن وحمض الكبرٌتراااللت تفاعبلت •

 Morphine-3-glucuronide (54%-74%)  

 Morphine-6-glucuronide (<1%).actif, puissant agonist mu 

 Morphine-3-sulfat (7,5%-12,5%) 

 

ساعة حٌث تتؤلؾ الجرعة المطروحة من  24خبلل (%61-%01 )ح بشكل ربٌسً عبر البولراٌتم االط

ٌمكن الكشؾ عن اثار من المشتك الؽلوكورونً للمورفٌن خبلل . مورفٌن ممترن% 10+ مورفٌن حر % 51

         . ساعة 20مدة تصل الى 
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 أضشاس انًٕسفٍٛ انُفسٛح:

 الشدٌد الكتبابا. 

 االنزعاج. 

 والبصرٌة والسمعٌة الحسٌة الهبلوس. 

 األرق. 

 االرتبان. 

 ًمن ٌحدثه لما المورفٌن عمار تناول ٌتم ما الؽالب ف 

 فً ٌتسبب البعٌد المدى على ولكنه بالسعادة اإلحساس

 . العكسٌة األعراض من العدٌد

 أضشاس يسكٍ انًٕسفٍٛ ػهٗ انًخ :

 عدم المدرة على التركٌز. 

 تؽٌٌرات فً اإلدران. 

 بطء ردود األفعال. 

 ًضعؾ االتزان الحرك. 

 حالة من عدم االنتباه الدابم والشعور بالخمول. 

 اإلؼماء. 

  ٌعد المورفٌن من مثبطات الجهاز العصبً المركزي فهو ٌبدأ تؤثٌره على المستمببلت العصبٌة فً المخ

وٌمنعها من أن تمرر أٌون الكالسٌوم لهذا فهو ٌبدأ بتملٌل اإلشارات العصبٌة فً المخ مما ٌتسبب على 

 .المدى البعٌد

 أضشاس انًٕسفٍٛ ػهٗ انجٓاص انؼظثٙ :

 أضرار إلى ٌإدي أنه كما والوفاة التنفس فشل فً ٌتسبب لد مما التنفسً بالجهاز الخاصة أعصاب تثبٌط 

 العصبً الجهاز على المورفٌن

 التشنجات حدوث. 

 بسهولة تمٌٌزه المستمع ٌستطٌع وال بعضه فً مدؼم الكبلم ٌصبح حٌث الكبلم طرٌمة فً تؽٌٌرات. 

 أضرار تعاطى المورفٌن على الملب:

 الدموٌة األوعٌة توسٌع . 

 الدم ضؽط انخفاض. 

 الملب ضربات معدل انخفاض. 

 وظهور التنفس وضٌك الشدٌد انالهٌج مثل األعراض بعض ظهور إلى ٌإدي مما الملب وظابؾ ضعؾ 

 وؼٌرها والٌدٌن المدمٌن فً تورم

 الجسم داخل المورفٌن نشاط كٌفٌة 
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 خطٕسج انًٕسفٍٛ ػهٗ انكثذ :

 

 البٌلوربٌن. مادة تراكم نتٌجة والجلد العٌنٌن فً اصفرار  

 بالحكة. الشعور 

 البطن. من األٌمن الجانب فً باأللم شعور 

 األلبومٌن مادة تكوٌن اختبلل نتٌجة المدمٌن فً تورم .  

 تصفٌتها على الجسم لدرة وعدم البطن تجوٌؾ فً المٌاه لتراكم نتٌجة االستسماء 

 السموم. تنمٌة على الكبد لدرة عدم بسبب الكبدٌة بالؽٌبوبة ٌسمى ما إلى شدتها فً الكبد فشل أعراض تصل 

 

 آثاس يسكٍ انًٕسفٍٛ ػهٗ انًؼذج :

 

 بالؽثٌان الدابم الشعور. 

 التمٌإ. 

 المستمر واإلمسان األمعاء حركة اضطراب. 

 االنتفاخات. 

 ٌعد المورفٌن أن وبالرؼم البطن آالم  ً  األلم زٌادة إلى ٌإدي طبٌة ؼٌر بصورة استخدامه أن إال لآلالم مسكنا

 .والمسكنات للمهدبات استجابته وعدم

 األمعاء حركة شلل إلى الشدة فً التؤثٌرات هذه تصل ولد. 

: العٌن على وتؤثٌره المورفٌن  

 اإلبصار حدة انخفاض. 

 الرإٌة ضعؾ 

  ً  العٌنٌن تورم إلى ٌإدي أحٌانا
 

 ؟ المورفٌن بتسمم العٌن إصابة عبلمات

 

 عمار تعاطً تشخٌص وسابل من واحدة هً العٌن أن تعلم أن ٌمكنن

 الحدلة أما. العمار ولتنا إلى تشٌر العٌن حدلة اتساع أن حٌث المورفٌن

 من واحد هو دبوس لطر إلى لطرها ٌصل الذي الحد إلى جداً  الضٌمة

 التشخٌصات حصر فً بشدة وٌساعد بالمورفٌن التسمم أعراض أهم

ً  لذلن المإدٌة  .األخرى األعراض بعض إلى ٌإدي المورفٌن وأٌضا



21 
  

 ( :Heroineالهيروئين) 1-2

 
 

ولكن تم سحبه بسرعة  Bayerتم اصطناعه بدءاً من المورفٌن ولدم كدواء فعال للسعال من لبل شركة 

ً دي أستٌل المورفٌن . كمستحضر دوابً تعاطٌه بشكله الملحً  وٌتم diacetylmorphineٌسمى كٌمٌابٌا

 . (س لابمة هذه المركباتأل فً رات الهٌروبٌن وهو مركب اإلدمان األكثر شهرة و ما زراكلورهٌد)

  : الهٌروبٌن عطاءاالستعمال الؽٌر الشرعً وطرق إ

 

 مما ٌسهل تعاطٌه من inhalationأو التدخٌن  Sniffٌمكن أخذ الهٌروبٌن عن طرٌك الشم  المورفٌن،على خبلؾ 

ى ولكن سرعان ما ٌحصل التحمل وٌنتمل المبتدئ إل. لبل األشخاص الذٌن ٌخشون تجربته حمناً فً المرة األولى

ٌتم تعاطً الهٌروبٌن فً أؼلب األحٌان بالحمن . الحمن تحت الجلد ومن ثم الورٌد لٌنضم إلى مجموعة المدمنٌن

ً ٌوجد نوعان من الهٌروبٌن ال. كثر فعالٌة والل كلفةأالورٌدي   :ذي ٌتم تسوٌمه عالمٌا

 ً( باألبٌض %)وٌعرؾ66-91 الهٌروبٌن النمwhite،  والذي ٌكون بشكل بودرة بٌضاء من

ً ت الهٌروبٌن منحلة بالماء و سهلة الحمن ورٌدٌراكلورهٌد  الصٌن،)إن اللون االبٌض ٌدل على بلد المنشؤ . ا

 . (الهند

  ًالهٌروبٌن الؽٌر نمً وٌسمى بالسكر البنbrown sugar)) األكثر استهبلكاً فً أوروبا وٌكون  وهو

لذلن ٌموم المدمن بتحضٌر محلوله الحمنً حٌث ٌحل . بشكل ملح ؼٌر نمً وبالتالً هو للٌل االنحبلل بالماء

للٌل من مسحوق الهٌروبٌن فً ملعمة من عصٌر اللٌمون وٌسخنها بوالعة السجابر لتؤمٌن انحبللها وجعل 

ثم ٌرشح المحلول بواسطة ورق السجابر للتخلص من  ومنالجسم  رارةحالمحلول لرٌب من درجة 

 .ابكرعلى محلول  والحصولالشوابب 

 المحالٌل كتمدٌد: ووزنه حجمه لزٌادة فعالة ؼٌر مواد :مع بمزجه وذلن الهٌروبٌن بؽش شرعٌة الؽٌر المخابر تموم

 .التالن أو الطحٌن مع تخلط ما ؼالبا االنفً لبلستنشاق المخصصة المحضرات اما والؽلوكوز بالمانٌتول الحمنٌة

 كالباربٌتوارت،تشارن المحضرات الؽٌر مشروعة للهٌروبٌن بمواد فعالة لدعم تؤثٌره المخدر على الجملة العصبٌة 

 :.وهً االكثر خطورة وٌسمى عندها بال(كوكابٌن)مواد مخدرة ،(الكافبٌن، األمفٌتامٌن)المنشطات ، لبنزودٌازبٌناتا

dynamite, smack, speed ball 
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  ذؤثٛش االسرخذاو اإلسشافٙ نهؼقاس:

و هو إحساس " Flash" بل أثناء الحمن لمادة الهٌروبٌن ٌنتاب المدمن حالة تسمى بالومٌض ،الورٌديبعد الحمن 

كافة رة تسري فً افمة مع خدر و انشداه و حرراٌشعر المدمن خبللها بسعادة مت نفسً،جسدي و  ومإلت،صاعك 

ثم ٌنتاب  ومنإال عدة ثوانً " Flash "الـ ال ٌستمر .  "نشوة جسدٌة ونفسٌة"س حتى أخمص المدمٌن أالجسد من الر

 وٌعاودمن دمه الحاوي على اثار العمار بالمحمن  وٌسحبفٌعود إلى موضع الحمن  والخمولالمدمن حالة من الهمود 

 شدةإحساس أكثر  وهو "Double flash"إن هذه الطرٌمة تسمح بالحصول على ما ٌسمى ب . حمن نفسه بسرعة

 ثم ومن بالنعاس تتظاهر والتً" Crash" والتسطح االحباط من حالة فً السموط المدمن ٌعاود بعدها من مكرر أو

ٌفوق  Flash, Crash)) الهٌروبٌنإن التؤثٌر الناجم عن  ة عممه حسب الجرعة المتناولة.درج تتراوح السبات

الذي ٌعطٌه " Flash" ـ ٌجمع المدمنٌن على أن ال. بنفس الكمٌة إعطاإهماأضعاؾ فً حال تم  3المورفٌن ب 

وٌمكن تفسٌر ذلن بؤن . وألوىولكن االعتماد أسرع  ،واالفٌونالهٌروبٌن أكثر شدة من ذلن المتولد عن المورفٌن 

 ـلل وتثبٌطه كبٌراً،فً النسٌج العصبً ٌكون  وبالتالً تراكمهانحبللٌة الهٌروبٌن فً الدسم أعلى بكثٌر من المورفٌن 

CNS  ًشدٌدا . 

علٌه شخصٌة المدمن الممٌزة الملمة أو المتهٌجة ؼٌر  وتظهرالتعاطً ٌدخل المتعاطً حالة االستبعاد  رارمع استم

حباط و و لد تسٌطر علٌه حالة من اإل رادةض ضعؾ الذاكرة و اإلراعب علٌه النوم وتظهر علٌه أعالفعالة وٌص

االكتباب تموده لبلنتحار وعلٌه ٌكون عرضة للولوع فً كثٌر من الحوادث و ترتفع لدٌه عتبة الشعور باأللم مسببة 

 . حالة من الخدر

فً حالة الحرمان التً  راً ففً حال عدم توفر الجرعة ٌدخل المتعاطً فو راً االعتماد النفسً و الجسدي ٌكون كبٌ

كثر شدة حٌث تكون الرؼبة فً العمار تكون حاجة جسدٌة مطلمة و أتكون مشابهة للتً ٌولدها المورفٌن ولكن 

فً هذه . لٌهاٌمكن التكتم ع تتظاهر بصعوبة شدٌدة فً التنفس تصل لحد االختناق و حالة من الملك و الهٌاج التً ال

 . المرحلة ٌعمد المتعاطً على الحصول على جرعة إضافٌة بكافة السبل حتى العدوانٌة منها

 أعراض الجرعة الزابدة:

 بضع بعد تظهر الهٌروٌن من زابدة لجرعة األولى العبلمات 

  :هنان. تمدٌمها من دلابك

  االرتبان 

 اإلمسان 

 الدم ضؽط انخفاض. 

 للنوم. ٌمٌل الشخص 

 اللون إلى تتحول لد والشفاه األظافر الفم جفاؾ ٌظهر 

 . األزرق

 والسالٌن الذراعٌن فً ضعؾ هنان . 

 بطٌبة حركة . 

 ضحل التنفس 
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:"toxicocinetic "الحركٌة السمٌة 

 دلابك من 1صل إلى أعلى معدل ببلسمً له بعد ٌ ( sniff, injection (مهما كان طرٌك االعطاء فإن الهٌروبٌن

 ،(دلابك 6-3)ره الحٌوي لصٌر جداً نصؾ عم: ٌمكن التحري عن الهٌروبٌن فً االوساط الحٌوٌةال . االعطاء

مونو استٌل  -6لٌتحول من دي استٌل مورفٌن إلى  desacetylationبعملٌة  ٌستملب بسرعة خبلل دلابكو

ٌنتشر هذان . الذي ٌصل أعلى مستوى له فً الببلسما فً نفس الولت تمرٌبا مع الهٌروبٌن MAM -6مورفٌن 

فً كافة األنسجة وٌصبلن بسرعة إلى الحاجز الدموي الدماؼً حٌث ٌكون  6MAMو المركبان الهٌروبٌن

 6MAMٌتم تحول الهٌروبٌن الى ال . (انحبللٌة عالٌة فً الدسم)كٌزهم فً النسٌج العصبً أعلى من الدم ترا

وح االببلسما ومدة نصؾ العمر الحٌوي لهذا األخٌر تترالمتواجدة فً اإلستراز بواسطة أنزٌمات  (ولالمستملب األ)

و البول ٌدل بصورة أفً الدم  6MAMإن الكشؾ عن وجود ال . وٌطرح عن طرٌك البول. دلٌمة 41-24بٌن 

ستٌل  فً الكبد لٌعطً لتفاعل نزع األ 6MAMٌخضع ال .لاطعة على استهبلن الهٌروبٌن فهو واسم لهذا العمار 

ساعات حٌث ٌمكن أن ٌطرح فً البول بشكله الحر خبلل  3-2ونصؾ عمره الحٌوي ( الثانً المستملب)المورفٌن 

ساعة أو ٌتابع مسار االستمبلب الخاص به والذي ٌتم بشكل ربٌسً من خبلل ارتباطه مع حمض الؽلوكورونٌن  52

 . عاطًوتكوٌن مشتمات ؼلوكورونٌة تطرح عن طرٌك البول وٌمكن الكشؾ عنها خبلل ٌومٌن من آخر ت

 

 

 : إن العٌنة المثلى إلجراء التحلٌل السمً هً البول

 

 . من الجرعة المؤخوذة تطرح عن طرٌك البول% 91: ح الربٌسً للهٌروبٌناطرٌك اإلطر •

ً ااإلطر •  ساعة. 51الى  9حٌث ٌكون أعظمٌاً من : ح ٌكون سرٌعا

 . التشخٌص التحلٌلً أكر سهولة من بالً األوساط البٌولوجٌة •

 . الكشؾ عن آثار مستملبات الهٌروبٌن خبلل ٌومٌن من آخر إعطاءٌمكن  •

  6فً حال تواجدMAM  فإن عملٌة الحلمهة ال تتولؾ بعد الموت أو أثناء حفظ عٌنة الدم المؤخوذة من

 . حٌث ٌستمر بالحلمهة لٌعطً المورفٌن( عدم انمضاء مدة طوٌلة على الموت أو التعاطً)متعاطً الهٌروبٌن 

  لدى أخد العٌنات لبلستمصاء التحلٌلً فإن الهٌروبٌن ال ٌتواجد إال بشكل مستملبه المورفٌنً بشكله

 الحر أو الممترن على سبٌل المثال ٌمكن الكشؾ عن المورفٌن فً شعر مدمنً الهٌروبٌن
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 :انًثثطاخ أ انًًٓذاخ راخ انًُشؤ انظُؼٙ

 :CNS- depressant drugs المركزي العصبً للجهاز المثبطة األدوٌة .1

 للجهاز المثبطة الربٌسٌة الدوابٌة المجموعات من "sedative-hypnotic drugs "والمهدبات المنومات تعتبر

 التً الكحولٌة المشروبات مع الفموي بالطرٌك تعطى أن ٌمكن حٌث السرفً استخدامها شاع التً المركزي العصبً

 على وتطؽى الفعل ردود وؼٌاب للذاكرة مإلت فمدان إلى لها السرفً التعاطً ٌإدي. المخدر تؤثٌرها من تزٌد

 هذه من الجرعة فرط إن. جنابٌة أو إجرامٌة اعمال إلى ٌفضً للعمار مطلك وخضوع السلبٌة من حالة المتعاطً

 تمع دوابٌة زمر ثبلث بٌن التمٌٌز ٌجب  .الحرمان اضطرابات مع جسدي اعتماد تولد او ممٌتة تكون لد المركبات

  :وهً  sedative-hypnotic  drugs ال ضمن

 المهدبات " sedatives"  التوتر و الهٌاج من ٌعانون الذٌن واألشخاص الملك تهدأ مركبات هً و.  

 المنومات" hypnotics"  ًٌكون الذي النوم على وتساعد النعاس تسبب مركبات وه  ً  النمط من لرٌبا

  .الطبٌعً

 المخدر" anesthetic"  الطبٌعً النوم ٌشبه ال عمٌك نوم عنه ٌنتج.       

بالجرعة حٌث أن الجرعات العالٌة  الذي تسببه والتً تكون متعلمة CNSتختلؾ هذه الزمر الثبلثة بدرجة تثبٌط ال 

 اً رتؤثٌفً حٌن أنه إعطاء جرعات صؽٌرة من مخدر عام ٌكون لها  راً تخدٌ من األدوٌة المضادة للملك ٌمكن أن تسبب

 ً  .مهدبا

ً  باألدوٌة المهدبة و المنومة شابع و هو مسإول عن عدد هابل من الوفٌات التسمم هن معظم رافً الولت ال. سنوٌا

 .تعود إلى الباربٌتوارت و البنزودٌازبٌناتالتسممات الناجمة عن األدوٌة المهدبة و المنومة 

هامش أمان كبٌر و ال تحتاج إلى  ٌتطلب التسمم بالباربٌتوارت رعاٌة طبٌة على خبلؾ البنزودٌازبٌنات التً لدٌها

.العبلجٌة الكثٌر من التدابٌر العبلجٌة للنجاة مما جعلها تحل محل الباربٌتوارت فً الخٌارات  

 

:Barbiturates الباربٌتورات 

 

 

ولكن لدى البدء باصطناع .فً بداٌة المرن العشرٌن كانت البرومٌدات االكثر شٌوعاً و استخداماً لعبلج الملك والنعاس

 . BBحمض الباربٌتورٌن تم استبدال هذه المركبات بالباربٌتوارت 

من % 01أكثر من ( "suicidal"انتحارٌة )إن التسممات الشابعة بالباربٌتوارت هً تسممات , فً الولت الحالً

 . بالمشاركة مع الكحولحاالت االنتحار تعود إلى تناول جرعة مفرطة من الباربٌتوارت لوحدها أو 
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. من العوامل التً تلعب دواًر فً حدوث التسمم بالباربٌتوارت drug automatism"" تعتبر آلٌة العمار المخدر

 BBهذه المركبات تسبب فمدان مإلت بالذاكرة حٌث عندما ٌمدم المرٌض على تناول جرعة موصوفة من ال  إن

ً و ٌموم , وٌصاب بالنعاس ً منه أنه لم ٌؤخذ الدواءٌنسى الحما ٌمكن أن ٌكرر هذا الفعل . بابتبلع جرعة أخرى ظنا

أو  BBإن ما سبك ٌمكن أن ٌفسر موت الضحٌة بال . حتى الوصول إلى الكمٌة التً لد تسبب التسمم و الموت اً ارمر

  .اً رأي تسمم باألدوٌة المهدبة و المنومة األخرى أكثر من فكرة أنه مات منتح

وإن . (تخدٌر, نوم, تهدبة)  CNSعلى ال"  unselective effects" ت ؼٌر نوعٌةراٌتوارت تؤثٌتسبب البارب

 : ت تعبر عن درجة تثبٌط الجملة العصبٌة المركزٌة التً تتعلك باهذه التؤثٌر

 تكون لل : الجرعةBB ٌ3)اً مركناً و مهدباً فً الجرعات الصؽٌرة و تؤثٌر منوماً فً الجرعات األكبر رتؤث 

أمثال الجرعة المنومة و ٌتظاهر سرٌرٌاً  51فً حٌن التسمم بها ٌتم فً حال تناول . (أمثال الجرعة المهدبة

 . بالتخدٌر الذي ٌنتهً بالؽٌبوبة و الموت

 حٌث تعتبر ال : فترة تؤثٌر العمار و درجة انحبللٌته فً الدسمshort- acting BB  أكثر الباربٌتوارت سمٌة

 . ة بالدسم حٌث سرعان ما تظهر عبلمات التسمم على الضحٌة وتسبب الموت فً ولت لصٌرالنحبللٌتها العالٌ

 بالباربٌتورات:   CNSآلٌة تثبٌط ال 

األثر السمً األبرز للباربٌتوارت حٌث تعمل كشادات مباشرة لمستمببلت ال  CNSٌعتبر التثبٌط التدرٌجً لل 

gamma amino butyric acide GABA)  ًمما ٌزٌد فً تحرر هذا النالل العصبً الذي ٌعمل كمثبط عصب

المتحرض من  GABAو ٌحرض على فتح لنوات الكلور إما من خبلل التؤثٌر المباشر علٌها أو من خبلل تؤثٌر ال

لبله مإدٌا إلى فرط استمطاب الخلٌة العصبٌة و تثبٌط النمل الكهربابً فٌها. من جهة أخرى تموم هذه المركبات 

 . بتثبٌط مستمببلت النوالل العصبٌة المنشطة كاالستٌل كولٌن والؽلوتامات

 : الباربٌتورات فً علم السموم الطبً الشرعً
 

"dependence and addiction " ناالعتماد و االدما  

السرٌعة  BBٌبلحظ ذلن بشكل خاص فً ال . درجة عالٌة من التحمل واعتماد كبٌر جسدي و نفسً BBتولد ال 

 : ض اإلدمانراومن أهم أع. التؤثٌر


 .)فً حاالت التسمم الشدٌدة تتوسع الحدلة(تضٌك الحدلة  


 وراً لدى تناولها بجرعات منومة شع BBتسبب ال : )drug hangoverآثار الخمار (الشعور بالسكر  

الولت الفاصل ما بٌن االستٌماظ و خبلل رأس.فمدان فً التوازن وثمل بال, تلعثم فً الكبلم, بالتعب بعد االستٌماظ

 . ن عاجز عن العمل بشكل طبٌعًراالنوم ٌكون المتعاطً أشبه بالسك

ض وعبلمات االنسحاب و التً تكون ابعد االعتماد تظهر أعر BBفً حال التولؾ الفجابً لتعاطً ال 

ات اختبلجٌة و تشنجات رابضطتسرع للب و ا, ؼثٌان و إلٌاء, أرق وللك: و من أهمها (الفطام الباربٌتوري)شدٌدة

  . "خطٌرة

 street names :barbs, downers, reds, blue) )أسماء عدٌدة فً المجال السرفًللباربٌتورات 

heave 
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:acute poisoning التسمم الحاد 

 

 :BBـ فمة مع التسمم الحاد بالاالمتر راضمن أهم األع

 تثبٌط حاد فً التنفس .1

تتمٌز ". بالسكر الباربٌتوري وٌنتهً بالؽٌبوبة الباربٌتورٌةب فً الوعً الذي ٌبدأ راواضط .2

 : الؽٌبوبة الباربٌتورٌة ب

 زرلة الجلد. 

 الجسم  ارةانخفاض درجة حر. 

 اهبوط ضؽط الدم متر ً  .فك مع تسرع للب انعكاسً وٌصبح النبض ضعٌفا

 التنفس البطًء الذي ٌكون مصحوباً بمضاعفات ربوٌة و التهابٌة. 

  العٌنالتوسع فً حدلة. 

 و لد ٌظهر طفح جلدي للة البول و ظهور االلبومٌن فً البول . 

فك مع راتتصؾ بؤنها سرٌعة الحصول ولكنها ال تدوم طوٌبلً تت BBالؽٌبوبة الناجمة عن ال  .3

ؼٌبوبة عالٌة التوتر )بات تنفسٌة عالٌة الشدة و توتر عالً فً العضبلت رااضط

hypertonique). 

 

 بالباربٌتورات :عبلج التسمم 

 

 وإنما ٌتم إجراء ما ٌلً: ال ٌوجد ترٌاق نوعً

 .ٌجرى ؼسٌل معدة 

 إعطاء فحم فعال. 

 ًفتح المجرى التنفس. 

 إعطاء األوكسجٌن. 

 ور أدرٌنالٌن لمعاكسة هبوط الضؽط.إعطاء الن 
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 :Central nervous system stimulants انجٓاص انؼظثٙ  يُثٓاخ.2

 .لدى تناولها بجرعات سامة  CNSٌوجد العدٌد من العمالٌر التً تسبب تنبٌه  •

 وتضم: بً وشدة التؤثٌرالكٌمٌا تركٌب ختلؾ من حٌث الً تتضم المنشطات مجموعة واسعة من المركبات الت •

 .: الكوكابٌنطبٌعٌةال المركبات

 .: األمفٌتامٌنات ومشتماتهاصنعٌةالالمركبات 

 

 :األمفٌتامٌنات.1

 

 

 : Amphetamine-like drugsٔانًشكثاخ انًشاتٓح نّ  ُٛاخاأليفٛراي

 الرافعة للمعنوٌات، أمٌنات الصحوة، األمٌنات المملدة. تدعى هذه المركبات باألمٌنات 

 هو أشد سمٌة من األمفٌتامٌن( ؤمفٌتامٌنوالمٌثاألمفٌتامٌن : أهم مركبات هذه المجموعة( .  

لكونه ٌحمل تؤثٌر ألوى وٌصل إلى المخ بشكل أسرع مما  :خطورة من األمفٌتامٌنٌعد المٌثامفٌتامٌن أكثر 

ٌجعل المتعاطً ٌمع فً اإلدمان بصورة سرٌعة، كما أن المٌثامفٌتامٌن األكثر إلباال على تدخٌنه مما ٌسبب 

 .أعراض جانبٌة أكثر خطورة من األمفٌتامٌن الذي ٌتم تناوله من خبلل البلع

 السرفًوق أهم أسماء الس :diet pills – speed kills – fast balls 

 Ice – crystal ًأهم أسماء المشتك المٌتٌل. 

 آلٌة التؤثٌر:

على الجملتٌن العصبٌتٌن المركزٌة والمحٌطٌة، وهذا ٌعنً أنها  -كالكوكابٌن-تكون تؤثٌرات األمفٌتامٌن ؼٌر مباشرة  

تعتمد على ارتفاع مستوى نوالل الكاتٌكول أمٌنات فً المسافات المشبكٌة. ومن جهة ثانٌة ٌتم وصل األمفٌتامٌن إلى 

وبما أن األمفٌتامٌن ٌحصر أٌضا األوكسٌداز أحادي  .الداخل خلوٌةهذا التؤثٌر بإطبلق مخازن الكاتٌكول أمٌنات 

فإنه ٌتم إطبلق المستوٌات العالٌة للكاتٌكول أمٌنات داخل المسافات المشبكٌة بسهولة وٌسر.  (MAO) األمٌن

 .وكٌة أٌضاوبالرؼم من آلٌات التؤثٌر المختلفة فإن التؤثٌرات السلوكٌة لؤلمفٌتامٌن تشبه تؤثٌرات الكوكابٌن السل

 

  :لؤلمفٌتامٌنات وابً اإلستخدام الد  

  (ٌراستعمال على المدى المص) لًوالعض زٌادة النشاط العصبً  .1

 .األطفالتركٌز عند زٌادة ال .2

 .إنماص الشهٌة للطعام  .3
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 :  االستخدام السرفً للعمار

الحصول على تؤثٌر  سرٌع ومن ثم ٌنتهون بالحمن بؽٌة ( ice)ٌبدأ التعاطً بالطرٌك الفموي واالستنشالً  •

 وصاعك.

خاء الطوٌل، فإن ترعلى عكس ما ٌنشد إلٌه مدمنو األفٌون وهو الراحة والسكٌنة واالستسبلم إلى االس •

المرء مستٌمظاً  ىالشعور الذي ٌبحث عنه متعاطو األمفٌتامٌنات هو اللذة الصارخة والتنبٌه المفرط بحٌث ٌبم

 لعدة أٌام من دون نوم أو طعام . 

تبدأ أعراض اإلذعان من الشعور بالتعب الشدٌد إلى الحاجة الملحة للنوم   Flashبعد هذه اللذة العارمة   •

لهذه المركبات أنه ٌعانً من  ٌتصؾ المتعاطً • Crashالعمٌك وٌبدو المدمن ولد استنفذ من الناحٌة النفسٌة 

هلوسات سمعٌة وبصرٌة، وتضطرب حواسه فٌتخٌل أشٌاء ال وجود لها حٌث ٌتخٌل حشرات  كالممل 

والعناكب تبلحمه وتلدؼه وٌحاول التخلص منها باستمرار، كما ٌشعر أنه مرالب ومستهزأ به مما ٌسبب 

ً لد ٌإدي إلى االنتحار أو إلى لتل  ً عالٌا اآلخرٌن، ومن األعراض األخرى جنون العظمة انحساراً نفسٌا

 .وانفصام الشخصٌة 

أعراض االنسحاب نفسٌة فمط تتجلى باالكتباب وهو رد فعل عكسً لحالة السعادة العارمة التً ٌسببها  •

 .العمار. إضافة إلى اضطراب النوم واألحبلم المزعجة والرؼبة باالنتحار 

  

 

  :أعراض تعاطً األمفٌتامٌنات

       

 .صداع  

 دوار. 

 األرق والتوتر. 

 ارتجاؾ. 

 التنفس ًسرعة ف. 

  نبضات الملب سرٌعة وؼٌر

 .منتظمة

 شحوب اللون. 

 الشعور بالموة المفرطة. 

 العدوانٌة . 

 هلوسة. 
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 آثار استخدام األمفٌتامٌنات:

 ٌسبب: االستنشاق طرٌك عن األمفٌتامٌنات استخدام 

 األنؾ. نزٌؾ 

 األنفٌة. الجٌوب فً مشاكل  

 الداخلٌة. األنؾ مكونات تدمٌر 

 

 لئلصابة ٌإدى نظٌفة ؼٌر أو مستعملة إبر باستخدام الحمن طرٌك عن األمفٌتامٌنات استخدام: 

 

 االٌدز أو/و( ب أو ج) الفٌروسً الكبدي بااللتهاب . 

 الدم بتسمم اإلصابة.  

 والصدٌد بالخراجات( الحمن موضع) الجلد ٌُصاب. 

 جسٌمة أضراراً  ٌسبب مما( األمفٌتامٌنات مع تخلط  التً للمواد نتٌجة ٌحدث) الدموٌة األوعٌة انسداد 

 .بالخراجات واإلصابة الدموٌة األوعٌة التهاب وؼٌرها الملب أو كالكبد الجسم أعضاء لبعض

 الصحٌة المشاكل من العدٌد وحصول.. علٌها االعتماد خطر من ٌزٌد األمفٌتامٌنات حمن.  

 عبلمات متعاطً األمفٌتامٌنات:

 

 الحركة كثرة وعً ببل الكبلمو. 

  واالضطهاد النفسً، بالتمرد وشعور وتوتر للك به ٌإدي مما اآلخرٌن فً والتشكن الصبر ونفاد 

  . العنؾ  أعمال وارتكاب الشؽب إثارة إلى

  المخاطً الؽشاء لجفاؾ األنؾ حن كثرة. 

 الفم من كرٌهة رابحة اللسان بترطٌب فٌموم أحٌانًا مشممة الشفاه وتبدو.  

  والتؤثر العٌن حدلة اتساع العاكسة باألضواء.  

  الهضمً الجهاز فً واضطرابات الطعام إلى المٌل عدم.  

  العرق إفراز فً كبٌرة زٌادة.  

  عدم، التفكٌر صعوبةة، الذاكر ضعؾ ، الببلدة  الثبات. 

  التعاطً عن التولؾ عند انتحارٌة مٌول. 

  النوم على المدرة عدم جسمه فً المنبهة المادة وجود نتٌجة شدٌد وتوتر إرهاق مع. 
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 :المٌثامفٌتامٌن.0

 

 

 :التؤثٌر

هو مادة منشطة للجهاز العصبً وٌشتك من مادة األمفٌتامٌن لذا ٌحمل نفس التؤثٌر والتركٌب الكٌمٌابً، ولكن الفرق 

المٌثامفٌتامٌن ٌترن تؤثٌر ألوى من األمفٌتامٌن لكونه ٌعمل على تنشٌط الجهاز بٌن األمفٌتامٌن والمٌثامفٌتامٌن هو أن 

العصبً المركزي مع وجود نشاط ألل فً الجهاز العصبً المحٌطً وبالتالً زٌادة أكبر فً نشاط أجهزة الملب 

من خبلل تنشٌط واألوعٌة الدموٌة، على عكس األمفٌتامٌن الذي ٌنشط الجهاز العصبً المركزي بشكل ؼٌر مباشر 

 .إطبلق الكاتٌكوالمٌنات وتملٌل تخزٌنها وفً الممابل ٌحفز المٌثامفٌتامٌن الكاتٌكوالمٌن بعد المشبن مباشرة

 ٌدخل المٌثامفٌتامٌن فً نفس االستخدامات الطبٌة لؤلمفٌتامٌن وذلن فً عبلج:

 .فرط الحركة 

 .نمص االنتباه 

 . حاالت السمنة 

 مل. أحٌانا ٌستخدم كحبوب منع الح 

 ولكنه ٌتم إساءة استخدامه وٌتداول كمخدر بٌن الناس بشكل أكبر لكونه ٌحمل تاثٌر فعال ألوى. 

 :االسم التجاري

 .الكرٌستال مٌث أو ما ٌعرؾ بالشبو هو أبرز األسماء التجارٌة للمٌثامفٌتامٌن

 .ٌؤتً المٌثامفٌتامٌن فً شكل بودرة أو حبٌبات كرٌستالٌة بٌضاء أو زرلاء

 :التعاطًأعراض 

على الرؼم من أن كل من األمفٌتامٌن والمٌثامفٌتامٌن ٌحمبلن نفس التؤثٌر واألعراض الجانبٌة إال أن أعراض 

 :زمنٌة أطول فتشمل المٌثامفٌتامٌن ألوى وتستمر لفترة

 .ارتفاع درجة الحرارة لدرجة اإلؼماء-1

 .تٌبس الفم وتكسر األسنان-2

 .جروح فً الوجهالحكة الشدٌدة والتً ٌنتج عنها -3

 :                           أضرار المٌتؤمفٌتامٌن على الوجه

                                                                                                   .جفاؾ الفم-1

  .حروق الشفاه-2

  .الوجهبروز عظام -3

 .الشٌخوخة المبكرة-4

 .حول العٌنهاالت سوداء -5

 . تكسر االسنان وتسوسها-6
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 :الكوكابٌن.3

 

 

 

 

ٌموم سكان المناطك الحاوٌة على هذه  erythroxylum cocaالكوكابٌن هو للوٌد متواجد فً أوراق الكوكا 

 . األشجار بمضػ األوراق للتؽلب على الشعور بالتعب والجوع

ً ٌمكن أن ٌعلك علٌه أمبلً عندما  1884أن فروٌد أشار للكوكاٌٌن فً بعض رسابله عام  ً عبلجٌا اعتبره مشروعا

كبٌراً حٌث اختبر تلن المادة على نفسه وكانت النتٌجة مدهشة فلمد بددت الشعور باإلعٌاء والتعب والجوع، كما انه 

وطرق  الكوكاٌٌن عمد علٌها آماالً فً عبلج أمراض األعصاب لذا كتب العدٌد من الدراسات حول مستحضر

 ..مجاالت عدة استعماله فً

كمخدر لم ٌكن الؽرض منه عند اكتشافه أو فً بداٌة اكتشافه، بل ان استعمالها  الكوكاٌٌن مما سبك ٌتبٌن أن استخدام

تفاوت بٌن االستعماالت الطبٌة والنفسٌة وبعض االستخدامات االخرى فً إطار ضٌك.. واستمر هذا هو وضع 

بعد أن بدأ  1914بلدي حٌث ٌعتبر كمادة مخدرة ادمانٌة فً عام الكوكاٌٌن حتى بداٌة المرن التاسع عشر المٌ

 .استعماله كمادة مخدرة إدمانٌه وبدأت تظهر أخطار تعاطٌها بصورة إدمانٌة

 : كٌفٌة تعاطً الكوكاٌٌن

 

عن طرٌك األنؾ ، كما ٌتم تعاطٌه عن طرٌك  الكوكاٌٌن اآلن عن طرٌك استنشاق مسحوق تعاطً الكوكاٌٌن ٌتم

 .بالورٌد أو تحت الجلد أو بالعضل، وذلن بعد اذابته بالماء وملح اللٌمون، وأحٌاناً باستخدام عصارة اللٌمونالحمن 

تعاطً الكوكابٌن  هنان عبللة بٌن الكوكاٌٌن والهٌروٌن لوٌة، حٌث أن تعاطً الهٌروٌن بعد أن  ومن الجدٌر بالذكر

حدثه الكوكاٌٌن، حٌث ٌمثل الكوكاٌٌن المادة العلوٌة ٌإدي لتخفٌؾ حدة االهتٌاج الناجم عن التنشٌط الذي ٌ

 .بٌنما الهٌروٌن ٌمثل المادة المثبطة  المنشطة

 

 : أضرار تعاطً الكوكاٌٌن

كما ٌإدي إلى الهذٌان   عدة اضطرابات وآثار سمٌة وأعراض انسحابٌة تعاطً الكوكاٌٌن وٌذكر اٌضا انه ٌنتج عن

واضطراب الوظٌفة  لضؽط الحاداوالهواجس واضطرابات المزاج والملك وواالضطرابات الذهانٌة مع الهبلوس 

 .الجنسٌة واضطرابات النوم

  

https://www.hopeeg.com/services/clinics/acute-stress-disorder
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 :إلى تعاطً الكوكاٌٌن وٌإدي

 النشوة والمرح. .1

 تؽٌرات فً النشاط االجتماعً. .2

  الزابد أو الٌمظة.الحرص  .3

 الحساسٌة فً العبللات الشخصٌة المتبادلة. .4

 الملك والتوتر والؽضب. .5

فساد المدرة على الحكم أو تعطل الوظابؾ االجتماعٌة  .6

 والعمل.

 .بطبها ومن ثمسرعة نبضات الملب 

 .اتساع فً حدلة العٌن  .7

 .ارتفاع او انخفاض فً ضؽط الدم  .8

 .زٌادة التعرق  .9

 .الدوار والمًء  .10

 .صان ظاهر فً الوزننم  .11

 .ضعؾ العضبلت .12

 .انمباض التنفس  .13

 آالم الصدر واضطراب انتظام حركة ضربات الملب. .14

 تمرحات فً أماكن الحمن وانثماب حاجز األنؾ مع فمد حاسة الشم. .15

 التً تتجلى بارتفاع حرارة حمى الكوكابٌن .16

 :ادمان الكوكاٌٌن عبلج

  ،لتسهٌل  لكوكاٌٌنا ٌتعاطون أحٌاناً عمالٌر ألل تؤثٌراً من  ولدالمدمنٌن الذٌن ٌتم عبلجهم فً عٌادات خارجٌة

 .أعراض انسحابه

  ً حٌث ان اعراض انسحاب الكوكاٌٌن ؼٌر ممتصرة على  االدمان عبلج مصحات بدخول  ولذلن ٌنصح دابما

إن األعراض النفسٌة تؤثٌرها ألوى وأشد، ولذلن البد من متابعة  األعراض الجسدٌة كما تم تبٌٌنه سابماً، بل

 .المدمن متابعة دلٌمة والتعامل مع األعراض التً تظهر

  وٌعد العبلج المعرفً السلوكً من أهم الطرق الفعالة فً عبلج اإلدمان، وٌموم الطبٌب من خبلل هذه المرحلة

 .المدمن من جدٌدبوضع خطة عبلج شاملة ومتكاملة إلعادة تؤهٌل 

https://www.hopeeg.com/
https://www.hopeeg.com/
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 :Hallucinogens انًٓهٕساخ

 :  Hashishالحشٌش.2

 ٌحضر من أزهار نبات المنب الهندي sativa cannabis. . 

 ٌعرؾ فً الشرق بالحشٌش وفً أمرٌكا بالمارٌؽونا Marijuana.  

  لٌس له استخدامات طبٌة .  

  بؽلٌه مع المهوة أو بخلطه مع العسل هنان طرق مختلفة لتعاطً الحشٌش التدخٌن مع التبػ أو النرجٌلة أو . 

 ٌظهر التؤثٌر بعد دلابك من تناوله . 

 ٌرجـع التـؤثٌر إلـى cannabinol hydro Tetra  بشـكل أساسـً وهـً تسـبب خلٌطـاً مـن تنبٌه وتثبٌط

 . الجهاز العصبً المركز

 

 : كٌؾ ٌمتص الجسم الحشٌش وكٌؾ ٌنتشر

ػايح ٔانحشٛش خاطح يٍ خالل أغشٛح انحٕٚظالخ انٕٓائٛح فٗ انشئح ٔٚرى رنك  ليشكثاخ انكُاتُٕٛ ايرظاصٚرى 

 تشكم سشٚغ

 دقٛقح ذقشٚثآ . 02سٔذّ تؼذ رٚالحظ ذشكٛض انحشٛش فٗ انثالصيا تؼذ دقٛقرٍٛ فقظ ٔٚظم إنٗ  االيرظاص تؼذ 

ً انذٌْٕ نزا فئَٓا سشٚؼ ٙذزٔب تشذج ف ٙ انحشٛش يٍ انًشكثاخ انر ذحرٕٖ  ٌٙ فٗ االَسجح انريا ذُرشش تم ٔذخض ا

 .ػهٗ انذٌْٕ فٗ انجسى ٔأًْٓا انًخ 

 :ٌتم التخلص من الحشٌش فى الجسم على مرحلتٌن

  .نتمال الحشٌش من الببلزما إلى األنسجة الدهنٌةلكنها تكون فى صورة ا،دلٌمة  30  سرٌعة وتبدأ بعد حوالى :األولى

من الحشٌش من خبلل الكبد ومن  حٌث ٌتم التخلص السرٌع… عة وأكثر سا 80الى  20تستؽرق ما بٌن  :الثانٌة

 المادة  .  وهذه حمض الكربوكسٌن  4داخل الكبد ٌتحول إلى مركب نور تٌتتراهٌدروكنابٌنول ثم خبلل الكلى . 

ً  أسابٌع وذلن ألن ما تم تخزٌنه بدهون الجسم  3فى البول وتستمر موجودة ألكثر من تطرح    . ٌطرح  تدرٌجٌا

حشٌش ولو لمرة موجود به الحشٌش ( لمدة طوٌلة من تعاطى ال أي)   إٌجابً لذا فإن تحلٌل البول أو الدم سٌكون 

 واحدة.

 :تؤثٌر الحشٌش على الجسم

ً  ٤لى من ساعتٌن إلى بعد تدخٌن الحشٌش ٌتم التؤثٌر حوا  أكثر من ذلن . ساعات وأحٌانا

ساعة وٌظهر هذا  ١٤إلى  ٢١وٌتم التؤثٌر إلى ما ٌمرب من  ل الحشٌش ٌتؤخر التؤثٌر عن ذلن عند مضػ أو أك

 : التؤثٌر فى الصور التالٌة

 . إحساس بالبهجة فى بادئ األمر ، والشعور باالسترخاء 

 . فى الؽالبٌة ٌسبب النعاس وفى األللٌة لد ٌسبب هٌاج وتوتر 

 . ٌعطى إحساس مثل إحساس الطفو على سطح الماء وإحساس خفة فى األطراؾ 

 دان اإلدران الصحٌح للزمان .فم 
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 . تزاحم األفكار 

 . كثرة الكبلم 

 . فمدان الترابط بٌن أفكار الكبلم 

 . تفسخ التفكٌر 

 . النسٌان 

 حمرار العٌن .ا 

 . زٌادة ضربات الملب 

 رتفاع ضؽط الدم .ا 

 . زٌادة الشهٌة 

 . جفاؾ الفم والحلك 

 نخفاض الضؽط داخل العٌن .ا 

 

 :آلٌة حدوث التؽٌرات النفسٌة عند تعاطى الحشٌش 

ة تدفك الدم إلى مراكز المخ اعتمدت على التصوٌر الذرى للمخ أن الحشٌش ٌإدى إلى زٌاد ًأثبتت الدراسات الت

ز وعن المدرات لة عن التركٌإوض تدفك الدم إلى األجزاء المسنخفااحالة المزاجٌة كما أنه ٌإدى إلى ولة عن الإالمس

 ، لد ٌكون سبب حدوث هذا األثر بسبب إفراز مادة الدوبامٌن فى المشرة المخٌة األمامٌة .المعرفٌة والتفكٌر

 أعراض التسمم بالحشٌش:

  ملػ كػ ٢٥ – ١٢إذا أخذ الحشٌش بجرعات صؽٌرة /

الشعور بالرضا  ٌحدث انشراحاً وسرورا –وزن 

التً وٌكثر الشخص الكبلم مع زٌادة الشهٌة  –واالنبساط 

 . تإدي لزٌادة الوزن

  ملــػ/كــػ وزن تــزداد حــدة  ١٢٥الجرعــات الكبٌــرة

اإلبصــار والســمع )لــذا ٌســتخدمه الموسٌمٌون( كما 

تزداد حاسة التذوق والشم. ٌلً ذلن أن الشخص ٌصٌر 

كؤنـه فـً حلـم أو نصـؾ ؼٌبوبــة، وتحــدث عنــده 

ٌضــحن وٌؽنــً وٌفمــد  تخــٌبلت مصــحوبة بهٌــاج ولــد

مان مما ٌإدي إلى حوادث والزالتوجــه فــً المكــان 

السٌر بٌن السابمٌن وٌعطً انطباعاً بطول الجماع وتصبح 

األفكار مشتتة وٌزداد النبض وتحتمن العٌنان، ثم ٌنام نوماً 

 ً  .عمٌماً ٌستٌمظ بعدها جابعاً عطشا
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  ن أو أخــذت المعــدة خالٌــة ٌــإدي إلــى هلوســات  بصرٌة ملــػ/كــػ وز ١٢٥إذا تجــاوزت الجرعــة

تعاطً الكحول لـد تعترٌـه نوبـات مـن الـذعر ووهذٌان مع الشـعور بالعظمـة، ذا صـاحب تـدخٌن الحشـٌش و

 . ٌإدي إلى التهٌج

 ( .عند التولؾ عن التعاطً تكون أعراض االمتناع بسٌطة )ٌإدي إلى تعوٌل نفسً فمط 

 ألبحاث خطؤ االعتماد بؤن الحشٌش ٌزٌد المـدرة الجنسـٌة حٌـث وجـد انخفـاض فـً الهرمونات المذكرة أثبتت ا

 . وزٌادة احتمال العمم

 : المعالجة

، مصحات لعبلج اإلدمان أحدٌجب أن ٌتم عبلج تسمم الحشٌش جراء اعراض الجرعة الزابدة من الحشٌش داخل 

حٌان ٌعتمد األطباء حٌث ٌموم األطباء بإنماذ فوري للمرٌض، وإجراء التحالٌل والفحوصات البلزمة، وفً أؼلب األ

 :على التالً

 مد الشخص بالسوابل واألدوٌة البلزمة عن طرٌك حمن المحالٌل فً الورٌد. 

 سحك بعض ألراص الفحم وإجبار المرٌض على تناولها لتطهٌر المعدة من المخدر. 

 استخدام أنبوب لتطهٌر مجرى التنفس فً حالة وجود اختناق شدٌد فً الصدر. 

  للمساعدة على التمٌإ وإخراج السموم من الجسمتناول الحلٌب. 

 

 

  

https://www.bareeqeg.com/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.bareeqeg.com/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86/
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50-LSD 

 

 

شبه  و مادة صلبة عدٌمة اللون والرابحة والطعم فً شكله النمً مركب ، ثنابً إٌثٌل أمٌد حمض اللٌسرجٌن

ومن المهلوسات الموٌة المإثرة على العمل جرعة صؽٌرة جدا تكفً إلحداث اضطرابات فً الرإٌة، والمزاج  للوي

 . )INN( لٌسرجٌد والفكر. ٌعرؾ العمار أٌضا باسم

، وٌتم تصنٌعه من حمض اللٌسرجٌن الموجود فً فطر اإلرؼوت الذي ٌنمو 8391تم اكتشاؾ هذا العمار فً عام 

 .على حبوب الجاودار، واألنواع األخرى من الحبوب. لٌس لهذا الدواء رابحة وال لون، لكّن طعمه مّر بعض الشًء

  :المخدرة  LSDطرق تعاطً مادة إل إس دي

تتنوع طرٌمة تعاطً هذه المادة ما بٌن تناولها عن طرٌك الفم أو الصحن ثم االستنشاق ، وفً الحاالت اإلدمانٌة 

 .الشدٌدة ٌتم تعاطً هذه المادة عن طرٌك الحمن

وٌوجد طرٌمة أخرى لتعاطٌها ، ٌتم من خبللها استخدام الملصمات المشبعة بهذه المادة على الجلد فً أنحاء متفرله 

لجسم وفماً لما ٌفضله المتعاطً ، فهنان من ٌفضل وضعها اسفل جفن العٌن بدالً من تناول هذه المادة عن من ا

 .طرٌك الفم ، وهنان من ٌضع هذه الملصمات على راحة الٌد

 وعادة ال ٌتم تعاطً هذه المادة بشكل ٌومً نتٌجة مفعولها الذي ٌمتد ألكثر من ٌومٌن ، لذلن فتجد مدمنً هذه المادة

 .ٌتولفون عن تعاطٌها لبعض األٌام الستعادة التؤثٌرات األولٌة لها

وعادة ال ٌتعاطى مدمنً هذه المادة بمفردها، بل سٌرافمها بعض المواد األخرى ، وهنان من ولع فً ادمان مادة إل 

جعلها أكثر من باب الفضول والتجربة ، هذا باإلضافة إلى سعرها المتدنً وسهولة الحصول علٌها ، مما  إس دي

 .شعبٌة بٌن فبة الطبلب ومحدودي الدخل

 :الجسدٌة (LSD) عمار آثار

 ارتفاع درجة حرارة الجسم. 

 توسُّع حدلات العٌن . 

 زٌادة معدل ضربات الملب. 

 ارتفاع ضؽط الدم.  

 فمدان الشهٌة. 

 عدم النوم. 

 التعرق. 

 االرتعاش. 

 جفاؾ الفم. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 :على األحاسٌس والمشاعر  (LSD)آثار عمار

  اإلحساس بؤكثر من نوع مختلؾ من المشاعر فً نفس الولت، أو االنتمال بسرعة من نوع إلى آخر من

 .المشاعر

  ؛ فٌرى متناول هذا العمار األصوات وٌسمع األلوان مثبلً. لد ٌإدي هذا إلى األحاسٌسالخلط بٌن أنواع

 .شعور الشخص بالخوؾ، أو الرعب

 ساس بفمدان السٌطرة، أو اإلحساس بالخوؾ من الجنون الشعور بؤفكار وأحاسٌس مرعبة، أو اإلح

 .والموت

 

 : LSD)(اآلثار األخرى لعمار

 

 حدوث خلل فً اإلحساس بالولت، فمد ٌشعر متناول هذا العمار بؤّن الولت ال ٌمر. 

  ه فً إدران أحجام األشٌاء وأشكالها، وكذلن تمٌٌز األدوات المحٌطة، واأللوان، واألصوات، وصورة تشوُّ

 .جسم متناول العمار نفسه

  األوهام والهلوسات فً حال تناول جرعة كبٌرة من عمار ثنابً اٌتٌل أمٌد حمض اللٌسرجٌن، فاألوهام

 .هً االعتمادات الخاطبة، بٌنما الهلوسات هً رإٌة أشٌاء وسماع أصوات ؼٌر موجودة أصبلً 
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 drugs facilitated sexual assaul  : ػقاقٛش انًغافهح

 

، اعتداءات على األطفال، سرلات)هً مركبات فعالة نفسٌاً تعطى للضحٌة ألؼراض جنابٌة أو لضابٌة 

 .  (الحصول على تولٌع، عنؾ، اختطاؾ، تحرشات جنسٌة واؼتصاب

عادة ما ٌتم وضع هذه العمالٌر مع الكحول الذي ٌزٌد من تؤثٌرها المخدر و المثبط و خاصة لئلٌماع بالنساء 

الذٌن ٌتناولون الكحول طواعٌة حٌث تكون المرأة الضحٌة فً حالة من االستمتاع و السكر وتجد نفسها فالدة 

 . إلدران ما ٌحٌط بها

، كدمات)عندما تستعٌد وعٌها فً الساعات التالٌة تجد نفسها فً مكان آخر مع دالالت تشٌر إلى االعتداء علٌها 

، ضطرابات فً السلون و التفكٌر، اضعؾ، دوار ،زوال العمار عن إضافة إلى أعراض تنتج، ثٌاب ممزلة

مما ٌستدعً االنتباه إلى أن هنان شًء لد حدث فً  (فمدان التوجه و آالم جسدٌة، عدم تذكر الفترة السابمة

إن االعتداءات الناتجة عن عمالٌر المؽافلة ال ٌكون فٌه عنؾ جسدي و عادة ما تتم من لبل . الماضً المرٌب

 ،بٌن الموظفٌن: من الحاالت التً تحدث فٌها مثل هذه االعتداءات. موجودٌن فً محٌط المعتدى علٌه أشخاص

. فً المدارس االعتداء على طفل، فً عٌادات األطباء حٌث ٌكون المرٌض خاضع للتخدٌر، الزبابن، المدراء

لتؤثٌراته و ألعراضه لد تبدي الضحٌة حالة من عدم التحمل للعمار المعطى علٌه فتبدي أعراض تحسس 

الجانبٌة أو لد تكون خاضعة لعبلج ٌسبب تداخبلت دوابٌة خطٌرة مع العمار مما ٌإدي إلى تثبٌط فً التنفس 

 . وولوع فً الؽٌبوبة و أحٌاناً الموت خاصة إذا كان العمار معطى مع الكحول

 : خصابص عمار المؽافلة المثالً للمعتدي
 

ضوع حمٌمً و كامل تحت تؤثٌر العمار مما ٌجعله ضحٌة سهلة االعتداء ذو آثار تجعل الضحٌة فً حالة خ -1

 : علٌها

 الضحٌة ؼٌر لادرة على التركٌز أو مماومة االعتداء:  تخدٌر و تنوٌم 

 المعتدي على اإلفبلت من العماب من أهم اآلثار التً تساعد:  فمدان ذاكرة مإلت. 

 ٌجعل من إفادة الضحٌة ؼٌر مفٌدة لعدم لدرتها على فمدان االحساس بالزمان و المكان مما :  هلوسة

  تحدٌد زمن االعتداء ووصؾ المعتدي و مكان االعتداء

 تؤثٌرات  desinhibitrices  : تجعل الضحٌة فً حالة من الرضى و التمبل لبلعتداء الذي ٌحدث علٌه

  ( .حالة ال ٌتمبلها بوضعه الطبٌعً)

 : و اإلفبلت من العماب ذو خصابص تسمح للمعتدي المٌام بجرٌمته -2

 عامل هام بالنسبة للمعتدي كً ٌستطٌع المٌام بجرٌمته بالسرعة المصوى: سرعة ظهور اآلثار . 

 ال ٌعطً أعراض سرٌرٌة نوعٌة بحٌث ال ٌمكن من خبللها االستدالل إلى العمار المعطى . 

 سهولة الحصول علٌه. 
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 ع لعمالٌر المؽافلة و تعتبر المشروبات عطاء الشابالطرٌك الفموي هو طرٌك اإل: سهولة إعطاإه

من النادر . الكحولٌة الوسٌلة األمثل التً تسمح بإخفاء طعم و لون و رابحة العمار مع زٌادة تؤثٌراته

 (. إعطاء هذه العمالٌر بالطرٌك الحمنً إال فً حاالت خاصة )المشافً و عٌادات االطباء

  عدٌم الطعم و اللون و الرابحة، عالٌة بالسوابلذو انحبللٌة )صعوبة الكشؾ عنه من لبل الضحٌة ،

 . ٌعطً مفعولة بجرعات صؽٌرة(

 تعانً مخابر التحلٌل السمً الشرعً من عمبات كثٌرة للتوصل إلى تحدٌد ما : صعوبة التحري عنه

 :من هذه العمبات. ٌثبت ولوع االعتداء باستخدام عمالٌر المؽافلة

  الكشؾ عنهاتواجد العمار بجرعات صؽٌرة ٌصعب. 

 العمر الحٌوي المصٌر و االستمبلب السرٌع. 

 عدم ثبات العمار لدى حفظ العٌنة. 

 جود مركبات داخلٌة المنشؤ منهو. 

 العٌنات و الطرق التحلٌلٌة المتبعة فً حاالت عمالٌر المؽافلة:

 DFSA drugs facilitated sexualواحدة من أهم المضاٌا التً ٌجب أخذها فً االعتبار فً تحمٌك 

assault  هً حساسٌة تمنٌات الفحص والتؤكٌد،  حٌث أن بعض المركبات على سبٌل المثال

 DFSAهنان تعمٌدات إضافٌة مفادها أن ضحاٌا . البنزودٌازٌبٌنات ، تستخدم عادة بجرعة واحدة منخفضة

رة والشن فً ما ال ٌبلؽون عن الحادث فً كثٌر من األحٌان إال فً ولت ما بعد الحدث بسبب فمدان الذاك

لد ٌنمض ي ولت طوٌل ٌكفً الستمبلب و خروج كامل العمار من . لد ٌحدث ، وربما ألسباب نفسٌة أخرى

 . العٌنات األكثر استخداما فً التحلٌل السمً الشرعً و هما الدم و البول

  :لتحلٌلهاإن لكل حالة خصوصٌتها التً تلعب دوراً فً اختٌار العٌنة المثلى  :اختٌار العٌنة

فإن عٌنات ، بالممارنة مع الدم. DFSAٌعتبر البول العٌنة األمثل لبلستمصاءات السمٌة لعمالٌر ال  :البول

ٌجب أخذ . البول تسمح بنافذة تحري أطول للعمالٌر و مستملباته المستخدمة فً هذا النوع من الجرابم

التً ٌتم جمعها بولت لصٌر بعد تناول العمار تعتبر عٌنة البول ،عٌنات البول و تجمٌدها بالسرعة المصوى

تصبح عٌنة البول ذو لٌمة شبه . الفرصة األكبر للتحري عن هذا العمار الذي ٌتم خروجه بسرعة من الجسم

 . األٌام التالٌة لبلعتداء بالعمار 4معدومة فً حال لم ٌتم جمعها خبلل 

تؤكٌد أو نفً رواٌة , معلومات عن حركٌته الدوابٌةأخذ , ٌمكن من خبلل تراكٌز العمار فً الدم  :الدم

إن عٌنات الدم مهمة أٌضاً و خاصة فً حال لم ٌمض أكثر من . الشخص الذي ٌدعً بولوع الدعاء علٌه

ٌتم جمع عٌنات الدم بؤنابٌب حاوٌة على فلور الصودٌوم و أوكساالت . ساعة على أخذ العمار 24

 °. 22-البوتاسٌوم و حفظها بالدرجة 

فً تمدٌم الشكوى تجعل من عٌنات الدم و البول للٌلة االهمٌة و  DFSAإن تؤخر ضحاٌا ال  :الشعر

خاصة إن الجرعة المعطاة تكون وحٌدة و منخفضة مما ٌجعل عٌنة الشعر االكثر اهمٌة فً التحري عن 

حٌث ٌتم (اء بعد أٌام و أسابٌع من ولوع االعتد)اثار العمار بعد مضً ولت طوٌل على ولوع الحادثة 

 . (بول ،دم)طرح العمار من األوساط الحٌوٌة 

فً العرق من خبلل وضع لصالة على الضحٌة الخاضعة  DFSAٌتم الكشؾ عن عمالٌر ال  :العرق

لدى . كل عمار ٌتم طرحه عن طرٌك العرق ٌتم تثبته على اللصالة. أٌام 7-3لفحوص االؼتصاب لمدة 

 . تحلٌلها نزع اللصالة ٌتم استخبلص اللصالة و
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  نظراً للجانب الجنابً المتعلك بحاالت الDFSA , ٌجب أن تكون التمنٌات المستخدمة فً االستمصاء و

-HPLC)التؤكٌد طرق عالٌة فً الحساسٌة و الدلة كطرق الكروماتوؼرافٌا الموصولة بجهاز مطٌافٌة الكتلة 

MS , GC-MS)  ل/مػ 12و ذلن إلمكانٌة الكشؾ عنها بتراكٌز ألل من. 

 توجد لابمة طوٌلة من المركبات التً ٌمكن أن تستخدم بؽرض المؽافلة مثل )المرخٌات العضلٌة     

carisoprodol، cyclobenzaprine)،  السكوبوالمٌن و الباربٌتورات و المٌبرومات و الدٌفٌنهٌدرامٌن و

 .التً ؼالبا ما توضع فً الكحول الذي ٌعزز من تؤثٌراتها المثبطة  والكٌتامٌن GHBالبنزودٌازبٌنات و

لدى إجراء الممارنة بٌن هذه المركبات من حٌث اآلثار و الخصابص المذكورة سابما تؤتً على  رأس  المابمة من 

 : حٌث المثالٌة

 liquid ecstasy و تسمى أٌضاً ب : gamma hydroxybutyrate 

(GHB( .1   

roofies  ٌلمب بو  Rohypnol و اسمه التجاري Flunitrazepam .2 

3 . Ketamine   

    

و ٌشاع استخدامها فً الحفبلت الموسٌمٌة اللٌلٌة و البارات و  club drugsاسم   مٌطلك علٌه

 .  االعتداءلكازٌنوهات بؽرض التحرش و ا
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: (gammahydroxybutericacide)GHB 1.  

                                                                               

 GHBو طبلبعه تستملب فً الجسم الى  (GHB)من العمالٌر الشابع استخدامها فً مجال االعتداءات الجنسٌة ال 

-gammaو مثال عنها  لدهٌد دٌهٌدروجٌناز و البلكتونازاألو  بواسطة أنزٌمات الكحول دٌهٌدروجٌناز

butyrolactone (GBL) 4,1 )و-GBL  butanediol (1,4-. 

 

 

 

-500و  Liquid Xو  Soapو  Scoopو  Salty Waterفً الشوارع تحت أسماء مثل  GHBٌباع 

Natural Sleep  وLiquid Ecstasy  . 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والمملكة ؼٌر لانونً فً العدٌد من البلدان بما فً ذلن   GHBالـ بٌع وتصنٌعإن 

فً الوالٌات  GHB، تمت الموافمة على 2002منذ ٌولٌو . المتحدة والٌابان
 

المتحدة األمرٌكٌة لعبلج  

narcolepsyالخدار
 

و ٌباع إما بشكل سابل أو   Na-GHBٌتم استخدامه فً معظم الحاالت بشكله الملحً 

 . بودرة
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 ار مؽافلة مثالً جداً:عم

 . لٌس له طعم أو رابحة أو لون  

 دلٌمة. 15سرٌع  تؤثٌر 

 .إطراح سرٌع صعب الكشؾ عنه 

  وجود الGHB .الداخلً فً الجسم ٌجعل تفسٌر النتابج صعبة 

 الشخص الذي ٌكون تحت تؤثٌر الGHB  ٌبدي نفس أعراض

 الشخص الكحولً.

  من السهل نسبٌاً تصنٌعه والحصول علٌه. 

  بٌع الجنسٌةٌمتلن خصابص مثٌر للشهوة.  

 

 

:GHB  من األعراض الجانبٌة التً لد ٌسببها عمار  

 الصداع. 

 الهلوسة. 

 الدوخة. 

 االرتبان.  

 الؽثٌان.  

 التمٌإ. 

 النعاس. 

 اإلسهال. 

 الجنسٌة اإلثارة. 

 السالٌن خدر. 

 الرإٌة فً مشاكل. 

 ضربات معدل فً التؽٌر 

 .الملب

 عملٌة تؽٌرات. 

 صرع نوبات. 

 النسٌان. 

هو دواء .  و ٌباع إما بشكل سابل أو بودرة  Na-GHBٌتم استخدامه فً معظم الحاالت بشكله الملحً 

, مصنع كٌمٌابٌاً ذو تؤثٌر منوم و مخدر GABAنفسً مثبط للجملة العصبٌة المركزٌة ٌزٌد من إفراز ال 

 . ٌستخدم لعبلج اضطرابات النعاس و كمحلول حمنً لبلستعمال فً التخدٌر بالمشافً 
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ً   GHBإن وجود ال   :الداخلً فً الجسم ٌجعل تفسٌر النتابج صعبا

   ٌنتج الGHB  بشكل طبٌعً فً الجسم بدءا منgamma aminobutyric acide (GABA) .

 .الداخلً المنشؤ بشكل متفاوت فً العدٌد من األعضاء و فً الدم بكمٌات ممدرة بالمٌكرومول  GHBٌتواجد 

 آلية تأثير العقار  :

   ٌإثرGHB على نوعٌن من المستمببلت فً الجسم وذلن حسب تركٌزه : 

   بتراكٌز للٌلة كتلن التً ٌوجد بها فً الجسم بشكل طبٌعً ٌعمل كنالل عصبً حٌث ٌرتبط مع مستمببلت

 خاصة به على العصبون ما لبل 

 . تحرر الدوبامٌن" وأٌضا, وٌإدي إلى زٌادة تحرر الؽلوتامات من النهاٌات العصبٌة GHB-Rالمشبن تدعى 

 على مستمببلت ن إساءة استخدامه ٌإثر بشكل ربٌسبتراكٌز عالٌة ناتجة ع ًGABA  على العصبون ما لبل

 . من النهاٌات العصبٌة GABAزٌادة تحرر  المشبن فٌإدي

 فً الدماغ وهذا ٌإدي إلى اإلحساس بالنشوة   على تحرر كل من الدوبامٌن والسٌروتونٌن" ٌإثر أٌضا

 .واإلدمان والهلوسات

 GHBالتحلٌل  السمً الشرعً لل 

 : فً المخابر الجنابٌة فً الحاالت التالٌة GBHٌتم تحلٌل ال 

فً حال تعاطٌه كعمار أثناء لٌادة السٌارة حٌث تعمل شرطة الطرلات على إخضاع الشخص لتحلٌل  -1

فً حال االشتباه بتناوله مواد لد تإثر على لٌادة السٌارة أوتسبب فً حادث مرور ي   GHBال

Driving) under influence ( 

فً حال الشن بمسإولٌة العمار عن ولوع حوادث االؼتصاب و العنؾ و السرلة حٌث ٌتم بطلب من  -2

 . المضاء

 .فً حال تناوله كعمار إدمان -3

 

 : التحلٌلالمشاكل المواجهة أثناء عملٌة 

 ثباتية العقار: 

فً الجسم بعد  GHBٌتشكل degradation product)   (من أحد نواتج التخرب GHBٌعتبر ال 

بتؤثٌر البكترٌا  GHBالوفاة نتٌجة تخرب الحموض األمٌنٌة  وتشكل مركب الباترٌسٌن الذي ٌتحول إلى 

مع . من متوفى وجود تراكٌز عالٌة منه دون تعاطٌه وبالتالً ٌبلحظ عند تحلٌل عٌنات البول والدم  مؤخوذه

 . االشارة أنه فً حاالت الوفاة تنخفض فعالٌة حلمة كرٌبس طرٌك االستمبلب الربٌس ي لهذا العمار

ٌجعل من الصعب تفسٌر النتابج و تحدٌد فٌما إذا كان العمار  GHBإن هذا التزاٌد الكبٌر فً تراكٌز ال . 

لنمو " مبلبما" عٌنات البول والدم إذا لم تحفظ جٌدا عند تركها لفترات طوٌلة وسطاتعد .لد استهلن أم ال 

ً فً ثباتٌة العمار   . إٌجابٌة كاذبة" البكترٌا فتعطً أٌضا المادة (اذن تلعب شروط حفظ العٌنة دوراً أٌضا
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ٌكون تركٌز °4+من دم المتوفى التً ٌتم حفظها بالدرجة  فً عٌنات المؤخوذة): درجة الحرارة, الحافظة

من العٌنات المؤخوذة فً % 52ألل ب  فً تلن المؤخوذة فً أنابٌب حاوٌة على فلور الصودٌوم GHBال 

 GHBأما فً العٌنات المحفوظة بدرجة حرارة الؽرفة فإن تراكٌز ال . أنابٌب ؼٌر حاوٌة على الفلور

لتً جمعها فً األنابٌب الحاوٌة على مرات من تلن ا 3ٌكون فً األنابٌب ؼٌر الحاوٌة على الفلور أكبر ب 

 . الفلور

 ةتحديد القيم المرجعي) cut-off ( 

الداخلً فً الببلسما و البول بتراكٌز ٌمكن الكشؾ عنها بسهولة عبر التمنٌات الفابمة  GHBٌتواجد ال 

 ما لبل الموت و ماGHBالحساسٌة المستخدمة فً مجال السموم الشرعً مما ٌجعل تفسٌر مستوٌات ال 

 ً  . بعد الموت و تحدٌد فٌما إذا كان هنان استهبلن للعمار أم ال صعبا

تمت العدٌد من الدراسات على أشخاص ؼٌر متناولٌن للعمار لتحدٌد المٌم المرجعٌة تسمى بتراكٌز ال 

cut-off  و الهدؾ منها معرفة فٌما إذا كانت التراكٌز المماسة تعود إلى الGHB ًالداخل 

endogenous   أو ناجمة عن تناول خارجً للعمارexogenous . أعطت هذه الدراسات لٌماً متٌاٌنة

الداخلً ٌختلؾ من شخص  GHBال  cut-offحٌث ال ٌوجد إجماع كلً على لٌمة محددة لتراكٌز ال 

لٌتر فً /مػ 5-4فً الببلسما ب  cut-offولكن معظمها لدرت تراكٌز ال  آلخر و ٌتعلك بالجنس و العمر

 نت فً البول تتراوح بٌنحٌن كا

 . لٌتر/مػ 5-12 

اختبلؾ كبٌر فً لٌم تلن ,.الداخلً فً حاالت ما بعد الوفاة فً الببلسما و البو ل GHBلوحظ لدى تحدٌد تراكٌز ال 

-197مجال (mg/ml 57الداخلً فً دم الجثة  GHBالتراكٌز حٌث تم تحدٌد المعدل الوسطً لتراكٌز ال 

mg/ml0  (هو أما فً البول فmg/ml 56) 217مجال-mg/ml0  .( إن هذه المٌم دعمت فمط فكرة وجود ال

GHB  الداخلً فً الدم و البول ما بعد الوفاة و لكن استبعدت فكرة إمكانٌة االستدالل على وجودGHB  ًخارج

 . فً هذه األوساط لدى تحلٌل الجثة

 :مشكلة تفسير النتائج في حالة الوفاة 

فً دم مؤخوذ من شخص متوفى صعب جداً نتٌجة ظاهرة ارتفاع نسبة ال  GHBإن تفسٌر نتابج لٌاس تراكٌز ال 

GHB   فً الدم و األنسجة الناجمة عن انخفاض فعالٌة حلمة كرٌبس حٌث ال ٌمكننا التحكم بثبات العمار بضبط

)عبلوة على ذلن إن هذه التراكٌز تزداد فً شروط حفظ العٌنة كما هو الحال فً العٌنات المؤخوذة من دم األحٌاء.

و معرفة فٌما اذا كان  GHBحال سوء حفظ العٌنة. مما ٌجعل من عٌنة الدم عٌنة ؼٌر مثالٌة لتحدٌد تراكٌز ال 

هنان وجود للعمار فً حاالت الوفاة. فً هذه الحالة تعتبر عٌنة البول العٌنة المثالٌة  ألن البول المؤخوذ من 

مثل الدم. و فً حال ؼٌاب البول تلعب عٌنة الخلط  GBHٌبدي هذا االختبلؾ فً تراكٌز ال شخص متوفى ال 

 الزجاجً دوراً هاماً فً تحدٌد تراكٌز العمار.
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Flunitrazepam (Rohypnol)  2-فلونيترازيبام   

 

 

 

 

 

فلونٌترازٌبام  إن العمار األكثر شهرة  ولكن لٌس الوحٌد المرتبط باالعتداء الجنسً هو 

((Flunitrazepam ( لذي صنعته روش تحت اسم روهٌبنولRohypnol ٌنتمً إلى مجموعة.)nitro 

ٌسود تؤثٌره المنوم على المسكنات ومزٌل الملك   )مفلور  نترودٌازٌبام   من البنزودٌازٌبٌنات. وهو 7 

 واآلثار المرخٌة للعضبلت لمركبات أخرى من نفس المجموعة الدوابٌة(. 

 :آلٌة التؤثٌر

فً الجملة   γ- aminobutyric acid (GABA)ٌموم الفلونٌترازٌبام بتعزٌز نمل االشارة المعتمدة على  

على التملٌل من نمل العدٌد من االشارات الخلوٌة الهامة كتلن المعتمدة على  GABAالعصبٌة المركزٌة. ٌعمل ال 

تٌل كولٌن. ٌستخدم الفلونٌترازٌبام بجرعات منخفضة كمهدئ و ذلن النورادرٌنالٌن , السٌروتونٌن, الدوبامٌن و االس

  γ- aminobutyric acid (GABA)ٌموم الفلونٌترازٌبام بتعزٌز نمل االشارة المعتمدة على   .بجرعات عبلجٌة

 تلنعلى التملٌل من نمل العدٌد من االشارات الخلوٌة الهامة ك GABAفً الجملة العصبٌة المركزٌة. ٌعمل ال 

الدوبامٌن و االستٌل كولٌن. ٌستخدم الفلونٌترازٌبام بجرعات منخفضة  ،السٌروتونٌن ، المعتمدة على النورادرٌنالٌن

مػ لفترة لصٌرة األمد لؤلرق كما ٌستخدم لبل االجراءات  2و  5,2كمهدئ و ذلن بجرعات عبلجٌة تتراوح بٌن 

                                                  الجراحٌة البسٌطة.

 Flunitrazepam  ًدولة حول العالم  . 82متاح فً ألراص عن طرٌك الفم وفً شكل لابل للحمن فً حوال 

الوالع  إنه ألوى فً )الفالٌوم(أكبر بكثٌر من الدٌازٌبام    (GABA)له ألفة لمستمببلت حمض جاما أمٌنوبوتٌرٌن

 بعشر مرات من الدٌازٌبام.

 الفلونترازٌبام:أعراض تناول مركب 

 :االعتٌاد والتحمل .1

ٌمكن أن ٌإدي فلونٌترازٌبام كما هو الحال مع البنزودٌازٌبٌنات األخرى إلى االعتماد على الدواء ومتبلزمة انسحاب 

.اتالبنزودٌازٌبٌن  

حٌث ٌإدي التولؾ عن استخدامه إلى ظهور أعراض االنسحاب وٌإدي االنسحاب المفاجا إلى النوبات والذهان 

واألرق والملك وٌحدث ارتداد األرق بشكل أسوأ من األرق األساسً وذلن عادة بعد إٌماؾ فلونٌترازٌبام حتى بعد 

.العبلج بجرعة واحدة لٌبل لصٌرة األمد  

 .عمك النوم .2
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 :آثار متنالضة .3

ثارة واالرتبان لد ٌسبب فلونٌترازٌبام آثاًرا متنالضةً فً بعض األفراد فٌسبب أعراًضا مثل الملك والعدوانٌة واإل

وفمدان السٌطرة على االنفعاالت والتحدث والسلون العنٌؾ وحتى التشنجات وكل هذا ٌسبب المٌل إلى السلون 

 اإلجرامً

 (.نمص التوتر )نمص الضؽط .4

ٌة كما ٌضعؾ فلونترازٌبام الوظابؾ المعرفٌة كالتركٌز وٌسبب االرتبان وفمدان الذاكرة التمدم: آثار أخرى .5

 .النفسٌة كؽٌره من البنزودٌازٌبٌنات واألدوٌة المنومة الوظابؾ الحركٌةأنه ٌضعؾ 

 

 رى:وتتضمن التؤثٌرات الضارة األخ

 الكبلم الؽٌر واضح 

  ساعة أو أكثر 12اضطرابات معدٌة معوٌة تستمر لمدة 

 ًءل 

 التثبٌط التنفسً فً الجرعات العالٌة 

تإدي الجرعة الزابدة من فلونٌترازٌبام إلى التركٌن الشدٌد أو اختبلل التوازن و الكبلم ولد ٌتطور هذا فً حاالت 

الجرعات المفرطة الشدٌدة إلى تثبٌط الجهاز التنفسً أو الؽٌبوبة وربما الموت وٌزداد خطر الجرعة الزابدة إذا تم 

مركزي مثل اإلٌتانول )الكحول( والمواد األفٌونٌة وٌستخدم مضاد أخذ فلونٌترازٌبام مع مثبطات الجهاز العصبً ال

دةكعبلج للجرعات الزاب flumazenil مستمببلت البنزودٌازبٌنات الفلومازٌنٌل  

 :المجاالت التً ٌساء فٌها استخدام الفلونٌترازٌبام

 :إلادمان .1

  flunitrazepam ـٌتم تناول ال. (الجدول األول)من بٌن المواد المرالبة األشد خطورة FNZ ـتم تصنٌؾ ال 

حٌث ٌموم المدمنون بابتبلعه أو . لتجنب أعراض الحرمان الناجمة عن عدم تعاطً الهٌروبٌن و الكوكابٌن

فً حال عدم توفره ٌمكن . تحوٌله إلى مسحوق الستنشاله أو تدخٌنه أو اعداد محالٌل للحمن الورٌدي

 :للمتعاطٌن المشاركة بٌن

 clonazepam (rivotril)+ alprazolam (Xanax)  ـللحصول على تؤثٌر ال FNZ 

(Rohypnol) .ؼالبًا ما ٌستخدمFlunitrazepam  لتعزٌز تؤثٌرات الهٌروٌن أو الكحول أو المارٌجوانا .

وٌتم بٌعها بؤسماء ) ً من المكسٌنشكل ربٌسب (ٌتم تهرٌب ألراص روهٌبنول إلى الوالٌات لمتحدة األمرٌكٌة 

 .  Roofies ، la roche Mexican الشوارع مثل

  :املغافلة  .2

. مشروب الضحٌة فً  (مػ2 )فً حاالت االؼتصاب و االعتداء هو حل مضؽوطة FNZلـإن االستخدام الشابع ل

 بما أن العمار ٌنحل بسهولة و 

عدٌم اللون و الرابحة و الطعم ٌتعذر على الضحٌة اكتشافه لٌصبح من السهل النٌل منها و خاصة اذا تم تناول 

 الكحول معه الذي ٌزٌد من 



47 
  

 . CNSالتؤثٌر المثبط لل 

 صنف كعقار مغافلة لألسباب التالية:

  المحالٌل العدٌمة اللون و الرابحة و الطعم التً ٌعطٌها هذا المركب 

  كانت السبب فً استخدامه كعمار مؽافلة شاع استخدامه فً النوادي اللٌلٌة المفمدة للذاكرةتؤثٌرات( club 

drug) كوسٌلة للتحرش الجنسً حٌث ٌجعل الضحٌة ؼٌر لادرة على المماومة و خاصة فً حال تم تناوله

 . مع الكحول

  فً الذاكرة  (ؾضع 12ٌفوق الدٌازٌبام ب )فعالٌته كمهدئ ً عدم تذكر )و لدرته على إحداث اضطرابا

  .إن هذه اآلثار تفوق تؤثٌراته المضادة للملك و المرخٌة للعضبلت. (الماض ي المرٌب

  عادة ما ٌصؾ من ٌستخدم هذا العمار بالمشل(paralyzing)  22)حٌث تظهر سرٌعاً حالة من الخدر-

و لد  (ساعة 2-1)تصل هذه اآلثار المهدبة و المخدرة إلى أشد درجاتها خبلل  دلٌمة بعد أخذ العمار (32

 . (ساعة 12-8) ٌستمر مفعوله لعدة ساعات

  تستلمً الضحٌة إلى األرض تحت تؤثٌر العمار مع عٌون مفتوحة لادرة على مرالبة ما ٌحدث و لكن

ً الذاكرة حٌث تصبح الضحٌة فٌما بعد ٌسبب العمار أٌضاً فمدان مإلت ف.  عاجزة كلٌاً عن الحركة العمار

الخوؾ من عدم الثمة . العمار. ؼٌر لادرة على تذكر األحداث التً حصلت فً الساعات التً تبعت تناول

من لبل الشرطة بسبب ضعؾ الذاكرة لد ٌإدي إلى عدة ساعات أو أٌام من التؤخٌر لبل اإلببلغ عن 

الحصول على عٌنات دم وبول إٌجابٌة عند االستمصاء عن هذا التؤخٌر الزمنً ٌإدي إلى صعوبة . الحادث

  .الحادث المزعوم

 :Rohypnolالحركٌة الدوابٌة لل فلونٌترازٌبام  

من الجرعة المعطاة بسرعة و ٌصل إلى أعلى تركٌز % 82ٌتم امتصاص  FNZبعد اإلعطاء الفموي ل 

تظهر تؤثٌرات العمار السرٌرٌة ما .  ساعة 19-13دلٌمة مع نصؾ عمر إطراحً  32-22ببلسمً له خبلل 

بؤلفته العالٌة لبلرتباط ببروتٌنات  FNZٌمتاز ال .ساعات و ذلن حسب الجرعة المعطاة   8الى  4بٌن 

و ٌكون انتشاره كامل فً كافة أنحاء الجسم و ٌتراكم فً األنسجة ( مرتبط 92%)الببلسما 

 .  (lipophilic)الشحمٌة

 إجراء تحالٌل سمٌة للبنزودٌازبٌنات : عوامل تإخذ بعٌن االعتبار لدى

 hydrolyzing)لدى إجراء تفاعبلت التمصً و التحري عن البنزودٌازبٌنات ال بد من إجراء حلمهة للبول 

urine) .و السبب ٌعود إلى . تعتبر الحلمهة األنزٌمٌة الوسٌلة األفضل ممارنة مع  الحلمهة باستخدام الحمض
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لدى  (benzophenones )البنزودٌازبٌنات و مستملباتها تعطً نفس المركباتحمٌمة أن العدٌد من 

 . حلمهتها بالحمض مما ٌجعل من طرق التحلٌل ألل نوعٌة 

 : فً الدم FNZلتحري عن ال ا

من الدم سرٌع جداً مما ٌتطلب أخذ عٌنة الدم وإجراء التحلٌل فً ولت لصٌر بعد تناول  FNZإن طرح ال 

 4-2 فً خبلل FNZٌمكن الكشؾ عن ال ، مػ مضؽوطة 2بعد إعطاء جرعة فموٌة ممدرة ب . العمار

 . افذة التحري لصٌرة جداً نحٌث  ساعات

 .حٌث ٌبلػ أعلى معدالته amino- FNZ-7ساعة ٌمكن الكشؾ عن مستملبه  12بعد مرور 

 . فً الدم أثناء التحلٌل الشرعً هو مإشر على استهبلن حدٌث للعمار FNZإن الكشؾ عن وجود ال  

 :لفً البو FNZالتحري عن ال 

 :   ٌمكن التحلٌل السمً للبول من 

 : تحدٌد استهبلن للعمار 

 amino flunitrazepam -7ٌطرح المركب األم بتراكٌز ضبٌلة فً البول على خبلؾ  مستملبه ال ) 

 ً ساعات األولى بعد اإلعطاء إن  4-2خبلل   .(المستملب الربٌسً)الذي ٌطرح بكمٌات مرتفعة نسبٌا

هذه المبلحظة مهمة حٌث أن التوجه العام لدى أخذ )تراكٌز المستملب تكون منخفضة جداً  و ٌصعب كشفها

ن الفترة المثلى إ. (هو أخذ العٌنات فً أسرع ولت ممكن بعد حدوث االعتداء DFSA عٌنات من حاالت

بعد االعطاء حٌث ٌصل إلى أعلى تراكٌزه فً عٌنة  (ساعة 24-12)للكشؾ عن المستملب تتراوح بٌن

/ مكػ 122-11 )ضمن مجال التراكٌز peakتتوضع ال ( مػ 2.5)فً حال إعطاء جرعة صؽٌرة: البول

مما  (لٌتر/ مكػ 412-122)ٌكون مجال التراكٌز(مػ2 )أما فً حال كانت الجرعة المعطاة كبٌرة. (لٌتر

  ٌمكن التحري عن وجود المستملب. ٌعنً أن تركٌز المستملب فً البول ٌزداد بازدٌاد الجرعة

aminoFNZ -7  باستخدام طرق الكروماتوؼرافٌا (أٌام 5-3نافذة التحري )أٌام  5لفترة تصل إلى.  

 تحدٌد الزمن المنمض ي على استهبلن العمار : 

فً المرتبة الثانٌة من حٌث نسبة التواجد فً  aminodesmethylflunitrazepam-7ٌؤتً المستملب 

-7] /[aminodesmethylFNZ-7.لدى حساب النسبة] aminoFNZ7 البول بعد ال 

aminoFNZ   ]  

ازدٌاد ؼٌر متعلك بازدٌاد )وجدوا أن هذه النسبة تزداد مع مرور الولت مهما كانت الجرعة المعطاة 

ذا لحساب الزمن المنمض ي على تناول العمار و عوضاً عن استخدام التراكٌز التً تتؽٌر . و هك(الجرعة

 .تبعاً للجرعة و لدرجة تمدٌد البول, ٌتم استخدام عبللة التناسب هذه التً تعد أفضل وسٌلة لتحدٌد الزمن

  [7-aminodesmethylFNZ]/ [7-aminoFNZ]< 0.1 ساعات 4ٌدل على تناول العمار لبل ب.     

 aminodesmethylFNZ]/ [7-aminoFNZ]>0.6-7. [ ساعة  72ٌدل على أنه لد مضى أكثر من

  .على تناول العمار
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 :Ketamineالكيتامين  -3
 

فً الطب البشري والبٌطري فً  ( Vetalar ،Ketaject  ،Ketalar )الكٌتامٌن المخدر العام ٌستخدم

إلى السوق فً الستٌنٌات  فحص البٌطري الروتٌنً. تم تمدٌمهالتخدٌر فً العملٌات الجراحٌة المصٌرة وال

  كعامل تخدٌر فرٌد.

 

 , special K kitkatبالسوق السرفً: أسماء الكٌتامٌن 

" فً club drug‘اآلونة األخٌرة ، كان هنان اهتمام من جدٌد فً الكٌتامٌن بسبب ظهوره على أنه "عمار مخدر فً

" والعدٌد من األسماء Cat Valium" و" Special K" و" Kالحفبلت  والحانات. ٌُعرؾ فً الشوارع باسم  "

نظًرا لعملٌات اصطناعه المعمدة و لعدم توافر مواده . األخرى

األولٌة ال ٌتم اصطناعه فً المخابر السرٌة و المصدر األساسً 

للكٌتامٌن هو العٌادات البٌطرٌة حٌث ٌتوفر كمحلول حمنً. 

ٌستخدم الكٌتامٌن فً شكل سابل ، أو كمسحوق .  ٌمكن أن ٌإخذ 

ك األنؾ أو عن إ رادٌا عن طرٌك الحمن العضلً أو عن طرٌ

طرٌك الفم. ٌمكن تناول الكٌتامٌن بشكل ال إرادي عندما تتم إضافته دون علم إلى مشروب لتحفٌز الذهول فً حاالت 

DFSA  من المواد المرالبة.  3، أي كعمار "اؼتصاب." . تم تصنٌفه فً الجدول 

 :لية تأثير العقارآ

 glutamateت  ٌعمل  الكٌتامٌن فً الممام األول كمناهض للؽلوتاما

antagonist . تشكل مستمببلتN-methyl-d-aspartate (NMDARs)  

التً تشارن فً ؼالبٌة النمل   ligand-gated cation channelsجزء من 

 .العصبً المحفز فً الدماغ

ٌسهل الكٌتامٌن النمل العصبً المعتمد على ا ألمٌنات األحادٌة عن طرٌك تثبٌط  .

والنورادرٌنالٌن  والسٌروتونٌن ، مما ٌإدي إلى تراكم هذه  إعادة التماط الدوبامٌن

النالبلت العصبٌة فً المشابن. كما أنه ٌعمل على النظام األفٌونً كمنبه لمستمبل 

 األفٌون.
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 تؤثٌر العمار:

وضعؾ إدراكً لد ٌستمر لمدة تصل  psychosisعند تعاطٌه، ٌمكن أن ٌسبب الكٌتامٌن أعراض ذهانٌة  

كنموذج للذهان   schizophreniaسرٌرٌا ، تم استخدام الكٌتامٌن للحث على الفصام  .أٌام  3إلى 

، ٌحفز الكٌتامٌن أعراض ذهانٌة لصٌرة العمر فً المتطوعٌن ؼٌر المصابٌن بالفصام. ٌنتاب   PCP.مثل

ثم الخروج عن  الذي ٌتناوله حالة من الهلوسة و اختبلل المشاعر و التً تبدأ بشعور بالسرور و السعادة

و ٌفمد الشعور بتمدٌر الزمن و المسافات و األبعاد. ٌكون الشخص فً حالة عالٌة من التحفٌز  أرض الوالع.

تإثر على كافة حواسه و محاكمته المنطمٌة و تفمده السٌطرة على عضبلته ٌفمد خبللها ذاكرته واالحساس 

 الكامل للحواس)حالة مشابهة لحالة الموت(..ٌتطور التؤثٌر حتى شعور مرعب باإلنفصال شبه  بذاته

مثله كمثل معظم عمالٌر المؽافلة, إن فمدان الذاكرة المإلت الذي ٌولده هذا العمار ٌمنع الضحٌة من استذكار ما 

حدث و إدران تعرضها لبلؼتصاب فً الماض ي المرٌب و بالتالً لد تؤخذ عدة أٌام حتى تتمدم بالشكوى مما 

 .العٌنات فً الولت المناسب إلجراء التحلٌل ٌجعل من الصعب أخذ

 

 :الحركٌة السمٌة للكٌتامٌن 

  :االمتصاص

ٌمكن امتصاص الكٌتامٌن عن طرٌك الحمن الورٌدي أو العضلً أو الفموي أو الموضعً بسبب انحبللٌته 

. . العضل فً الظروؾ الطبٌة ، عادة ما ٌتم حمن الكٌتامٌن عن طرٌك الورٌد أو.  فً الماء و فً الدهون

ٌتم تحطٌم الكٌتامٌن الفموي بسهولة عن طرٌك األحماض الصفراوٌة ، وبالتالً لدٌه توافر حٌوي 

تبدأ التؤثٌرات بعد االعطاء %. 29الى % 17ٌمدر التوافر الحٌوي له عبر الطرٌك الفموي )منخفض

 . (دلٌمة 32- 15الفموي بعد 

  :التوزع

 12ٌتوزع الكٌتامٌن بسرعة فً األوساط الحٌوٌة و معدل ارتباطه ببروتٌنات الببلسما منخفض نسبٌا من 

 .  و نظرا النحبللٌته العالٌة بالدسم ٌجتاز الحاجز الدموي الدماؼً فً الجملة العصبٌة المركزٌة%, 47الى 

رور الكبدي األول حٌث ٌتحول فً ٌتعرض لبلستمبلب بالم KTلدى االعطاء الفموي للكٌتامٌن : االستمبلب

من خبلل ) مستملب فعالNKT( norketamine)الكبد بواسطة أنزٌمات الستوكروم إلى النوركٌتامٌن 

لعملٌة  NKTو من ثم ٌخضع  KTهو الطرٌك األساس ي الستمبلب ال ) Ndemethylation-عملٌة نزع المتٌل 

dehydrogenation  ٌعطً دٌهٌدرونوركٌتامٌنdehydroNKT(DHNKT)( dehydronorketamine . كما

ٌطرح المركب األم و كافة مستملباته . HONKTو ٌعطً  hydroxylationلتفاعل  NKTٌخضع ال 

  .فً البول بعد االلتران بحمض الؽلوكورونٌن
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 الكشؾ عن الكٌتامٌن: 

ٌمكن التحري عن الكٌتامٌن و حساب تراكٌزه فً الدم أو الببلزما فً حاالت التسمم و الوفاة و 

لتر فً / مػ  5.2-2.5عادة ما تكون تراكٌز الكٌتامٌن فً الدم أو الببلزما فً نطاق . تهور المٌادة 

األشخاص الذٌن لتر فً / مػ  2-1، ) أثناء التخدٌر العام(األشخاص الذٌن ٌتلمون الدواء عبلجًٌا 

لتر فً الضحاٌا من جرعة زابدة حادة ممٌتة / مجم  22-3ٌتم المبض علٌهم بسبب ضعؾ المٌادة و

  norketamineإن وجود.ؼالبًا ما ٌكون البول هو العٌنة المفضلة ألؼراض المرالبة الروتٌنٌة .

 .، وهو مستملب نشط دوابًٌا ، مفٌد لتؤكٌد ابتبلع الكٌتامٌن

:الخاتمة  

مما سبك نستنتج أن األدوٌة سبلح ذو حدٌن وال ٌجب استخدامها بشكل سرفً حتى ال تسبب اإلدمان 

كالتفكن األسري واالنهٌار الذي ٌإثر سلباً على كل الفبات العمرٌة مما ٌإدي إلى مشاكل اجتماعٌة 

. لد تنتهً بالوفاة وجسدٌة صحٌةاالخبللً ومشاكل   
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