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سيستم اعصاب  قبل از اینکه درمورد شيشه صحبت کنيم بهتر است بصورت خالصه اشاره ای به نحوه کار مغز و

  .مرکزی داشته باشيم
  
بلکه بين . سلولها یا رشته های عصبی بصورت مستقم به هم متصل نيستند  در سيستم اعصاب مرکزی، 

ر اصطالح پزشکی سلول بعدی فضای بسيار کوچکی وجود دارد که به این فضا د انتهای سلول قبلی با ابتدای
  .سيناپس می گویند

  
برای اینکه یک سلول عصبی بتواند پيامی را به سلول دیگر انتقال دهد باید از انتهای خود ماده ای به داخل این  

این ماده بر روی گيرندهایی ) ویندبه این ماده در اصطالح پزشکی نوروترنسميتر می گ.( فضای کوچک ترشح کند
در سيستم عصبی   .که در ابتدای سلول بعدی قرار دارند می نشيند و به این ترتيب پيام منتقل می شود

  .کدام منجر به عالیم خاصی می شودنوروترنسميترهای زیادی وجود دارند که ترشح هر
  
ء مصرف شيشه یا مواد محرک باعث افزایش دوپامين و سروتونين دو نوروترنسميتری عمده ای هستند که سو 

وقطبی در ایجاد بيماری هایی مانند افسردگی یا د  ترشح آنها در مغز می گردد و اختالل در نسبت ترشح آنها
  .نقش اساسی را بازی می کند

  
  و اما شيشه

  
مانند ( کریستال های ریز بيشتر بصورت    شيشه ای که در حال حاضر در بازار قاچاق مواد محرک ایران وجود دارد

جاسازی شده و سر و ته آن بسته می ) نی نوشابه( است که در تکه های کوچک یک لوله پالستيکی   )شکر
  نيز عرض می شود.... این ماده به شکل های دیگری از جمله بلور های شفاف و تيز و. شود

و  اد آور نيست مصرف آنرا تبليغ می کنندشيشه حاوی مورفين نيست پس اعتي: قاچاقچيان مواد با این شعار که 
  .م این ماده محرک گرفتار می شوندمتاسفانه بسياری از افراد ناآگاه خواسته یا ناخواسته در دا

واقعيت اینست که شيشه یک ماده محرک بسيار اعتياد آور است بطوریکه در بسياری از مقاالت پزشکی قدرت  
   .ی مانند کوکائين می داننداعتياد زایی آنرا بيشتر از مواد محرک

   زمينه درمان بخاطر داشته باشيم که در حال حاضر درمان اعتياد به شيشه و مواد محرک مشکل ترین درمان در
  .سوء مصرف مواد است

این ماده به چهار صورت کشيدنی، استفاده از طریق بينی، خوردنی یا تزریق ممکن است مورد سوء مصرف قرار 
  . گيرد

  .استفاده می کنند.... غ خودرو و کشيدن آن از پایپی شيشه ای که مخصوص اینکار است، المپ، چرابرای 
  . شيشه از ترکبات آمفتامين یا مت آمفتامين در آزمایشگاههای غير قانونی ساخته می شود

عالوه شيشه در حقيقت هيدروکلراید مت آمفتامين است که . قرص اکستاسی نيز از ترکيبات همين مواد است
البته در استانهای شرقی کشور به کراک هم کریستال . بر شيشه به آن آیس یا کریستال هم گفته می شود

  ! می گویند
سوء مصرف شيشه ترشح دوپامين، سروتونين و نور اپی نفرین را در سيناپسهای عصبی در مغز به شدت افزاش 

ه سوء مصرف شيشه روی می آورد در ابتدا شخصی که ب. می شود  می دهد و منجر به تحریک سلولهای مغز
  . یم بسيار خوبی را تجربه می کندعال

  . در ابتدا سوء مصرف شيشه باعث می شود که تجربه های لذت بخش با شدت بيشتری احساس شوند
 حال تصور کنيد. قدرت تمرکز و اعتماد به نفس در چنين فردی به شدت باال می رود، خطر را از خود دور می داند 

  . بخاطر جرات زیاد فاصله ایمن را در نظر نمی گيرد! چنين فردی در حال رانندگی چه وضعيتی خواهد داشت
معموال این ! با سرعت زیاد از یک وجب جا سبقت گرفته، جاده را محيط خطرناکی برای خود و دیگران می کند

  .اری خواهند داشتاگر هم تصادف کنند تصادف های مرگب. افراد توسط پليس دستگير می شوند
شخصی که تا دیروز نمی توانست یک خط شعر ! خالقيتشان زیاد می شود! بسيار مهربان و صميمی می شوند 

بسيار دست و دلباز می شوند بطوریکه براحتی می توان از آنها پول ! حفظ کند شاعر می شود و شعر می گوید
  ! یا چک گرفت



شب تا صبح نمی خوابد دایم در حال عوض کردن : خوابی می شودمصرف حتی مقدار کم شيشه منجر به بی 
اشتها به شدت ! بی قرار می شود و یک جا دوام نمی آورد! یا گوش کردن موسيقی است  کانال تلویزیون

 یکی از مواردی که اطرافيان به شخص مشکوک می شوند کاهش وزن شدید و کم خوابی! کاهش پيدا می کند
  !است

  هشدار
گذشته مصرف شيشه در بين زنان به دليل تبليغات نادرست و اشتباه در خصوص اين ماده مخدر  در يك سال

  . افزايش زيادي داشته است
   …الغري، و تناسب اندام توصيه مي گردد به منظور«و » زنانه آرايشگاه هاي«تبليعات براي اين ماده غلب در 

  بعد از مدت كمي امالً به آن وابسته مي شوند« بدون  اطالع از عوارض اين ماده استفاده كنندگان متاسفانه و
  

                                                         :شيشه آوتاه مدت عوارض مصرف
  افزايش فعاليت
  آاهش اشتها
  سرخوشي

   افزايش تنفس
  

  :شيشه بلند مدت عوارض مصرف
  وابستگي و اعتياد رواني 

  اختالالت پارانوييدي
  )توهم(هالوسيناسيون
  اختالالت رفتاري
  سكته مغزي
 آاهش وزن

  عروقي-مشكالت قلبي
  افزايش ضربان قلب

  نامنظم شدن ضربان قلب
   و در نهايت ايست قلبي فشار خونافزایش 
   آه منجر به تشنج ودر نهايت مرگ مي شوددمای بدن  افزايش

  .می شوند و ممکن است دست به هر خشونتی بزنند   پرخاشگرشدت تحریک پذیر و ه باين افراد 
  کاهش شدید ،اختالالت خواباضطراب، گيجی،  سوء مصرف طوالنی مدت شيشه منجر به ایجاد بدبينی شدید

و در نهایت مرگ   و بسياری اختالالت عصبی دیگر) جنون آنی ( حافظه، توهم های شنوایی و بينایی، سایکوز 
  . می شود

  
  :درمان

متاسفانه شيشه شخص را در وضعيتی قرار می دهد که تمایل به درمان ندارد و شاید این مصيبت بار ترین تاثير 
   !شيشه بر مغز باشد که درمان و پيگيری این افراد را مشکل کرده است

  
اند روند به علت ترشح زیاد نوروترنسميتر ها، بعداز اندک زمانی انتهای اعصاب مغز تحليل رفته و مغز نمی تو

نه اینکه عالیم خوبی تجربه نمی کند بلکه فقط بخاطر ترس از عوارض ترک   طبيعی خود را داشته باشد و بيمار
  ! شيشه که مربوط به کارکرد ضعيف مغز است اقدام به سوء مصرف آن می نماید

بسيار لذت بخشی همراه بخاطر داشته باشيم که اعتياد به مواد در هر نوع آن که باشد در ابتدا با تجربه های 
که می تواند بصورت کنترل شده مواد را مورد سوء مصرف قرار   می کند  صورتی که شخص اعتقاد پيداه است ب

غافل از اینکه ثابت شده است که مصرف حتی مقدار کم مواد ! داده و از تجربه های لذت بخش آن برخوردار شود
  .ور هم زمان تغيير می دهدمخدر یا محرک ساختمان مغز و کارکرد آنرا بط

همچنان که گفته شد در حال حاضر درمان مواد محرک از جمله شيشه از مشکل ترین درمان های سوء مصرف 
بر اساس مدت، مقدار، نوع و روش مصرف   برای درمان،. مواد است که توسط یک تيم مجرب صورت می گيرد

  . و یا بصورت سرپایی داشته باشدممکن است فرد نياز به درمان دارویی یا بصورت بستری 
بعد از آن اختالالت روانپزشکی بيمار باید توسط روانپزشک آشنا به درمان سوء مصرف مواد مورد بررسی و درمان 
قرار گيرد و بدنبال آن یا هم زمان آموزش خانواده، آموزش مهارت های بهبودی اوليه و پيشگيری از بازگشت و 

  .رفتار درمانی انجام شود


