
 آمفتامین ها

 

گروهی از مواد محرک مغزی هستند که برای بهبود کارآیی، کاهش خواب و ایجاد حالت سرخوشی و معموال توسط دانش 

آموزان، دانشجویان، ورزشکاران و گاه رانندگان مورد سوء مصرف قرار میگیرد. البته کاربرد اصلی آنها مصارف طبی است و 

 بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد. عضیتحت نظارت کامل پزشک برای درمان ب

روشهای مصرف: معموالً بصورت خوراکی و گاه بصورت تزریقی مصرف میشود. برخی افراد نیز شکل پودری آن را 

 نفیه و از طریق کشیدن به داخل بین مصرف میکنند. شکل تزریقی اعتیاد شدیدتری ایجاد میکنند.1بصورت 

 -(Extasy) -(sfeed) -(iceعضی از انواع آن که با نامهای مختلف خارجی مثل )سوء مصرف آمفتامین ها بخصوص ب

(Mitsubishi.نامیده میشود، اخیراً در کشور ما رواج بیشتری پیدا کرده است ) 

 آثار مصرف آمفتامین ها:

قلب،  گشادی  یک یا دو روز طول میکشد و عبارتند از: )سرخوشی، اضطراب و بیقراری، عصبانیت، اختالل قضاوت( طپش

 مردمک، تغییرات فشارخون، لرز، تهوع و استفراغ، اختالل در عملکرد اجتماعی.

 عوارض مصرف طوالنی آمفتامین: کاهش وزن، ضایعات پوستی مزمن، اختالالت روانی شدید و سکته قلبی

افت فشارخون، افزایش ثر افزایش شدید فشارخون، شوک ناشی از عالئم مسمومیت با آمفتامین ها: خونریزی مغزی در ا

 شدید درجه حرارت بدن، بی نظمی در ضربان قلب، اختالل هوشیاری تشنج، اغماء و مرگ.

عالئم ترک آمفتامین ها: در روزهای دوم تا چهارم پس از قطع این مواد به اوجخود میرسد و در طول یک هفته فروکش 

ری، اختالل خواب، افزایش اشتها، افزایش هیجان یا کندی روانی، افکار ، اضطراب و بیقرامیکند و شامل خستگی و افسردگی

 خودکشی.

برای درمان فارکولپسی، افسردگی و  1937برای رفع احتقان بینی و آسم معرفی شد و در سال  1932این دارو در سال 

 د.، فارکولپسی، افسردگی و چاقی مصرف میشوADHDبیخیالی معرفی د و در حال حاضر در درمان 

تحت عنوان سپناتومی متیک، محرک و محرک روانی هم خوانده میشوند و برای افزایش عملکرد و ایجاد .... مصرف میشوند. 

 اعتیادآور هستند ولی نه به شدت کوکائین.

 اختالالت روانی ناشی از آمفتامین: سوء مصرف، وابستگی، ترک، دلیریوم ترک، پسیکوز، افسردگی، اضطراب، اختالل خواب.

 نشانه بارز اختالل پسیکوتیک ناشی از آمفتامین وجود پارانویا است ولی عالئم چند روز پس از قطع مصرف از بین میرود.

هر چند آمفتامین ها غالباً برای تقویت تجربه جنسی مصرف میشود ولی مصرف مقادیر زیاد آن با ناتوانی جنسی و سایر 

 اختالالت کنشی جنسی همراه است.

فتامین با بیخوابی و محرومیت از خواب همراه است در حالیکه ترک آمفتامین با پرخوابی و کابوس همراه مسمومیت آم

 میشود.




