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.  .  هروئين يكي از مشتقات نيمه صناعي مرفين است              هروئين يكي از مشتقات نيمه صناعي مرفين است              

                 به به  هروئين خالص يك پودر سفيد با مزه تلخ اسـت كه      هروئين خالص يك پودر سفيد با مزه تلخ اسـت كه      : : اشكال موجود   اشكال موجود   

. . .   . . .   ماده ماننـدگچ ، پودر لبـاس شوئي، آرد ،             ماده ماننـدگچ ، پودر لبـاس شوئي، آرد ،                   آن دهها  آن دهها    نمونه هاي خياباني   نمونه هاي خياباني   
اي ،    اي ،      قهـوه قهـوه   ،،    زرد زرد   رنگرنگ  هروئيـن بههروئيـن به    رنگرنگ  تغييرتغيير  باعثباعث  اضافه مي شود و اين مواد   اضافه مي شود و اين مواد   

. . خاكستري مي شود       خاكستري مي شود       

، ، ))حالليت در آب     حالليت در آب     ((تزريقي  تزريقي    : : نحوه مصرف نحوه مصرف 
))انفيهانفيهتدخين ، تدخين ، (( استنشاقي    استنشاقي   
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هروئين خالص هروئين خالص 

هروئين خياباني هروئين خياباني 
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كراك هروئين مخلوطي از چند نوع هروئين بوده كه بعلت روش ساخت              كراك هروئين مخلوطي از چند نوع هروئين بوده كه بعلت روش ساخت              
..حاوي آلودگي هاي ميكروبي مي باشد     حاوي آلودگي هاي ميكروبي مي باشد     

اضافه  اضافه   به آن     به آن     تركيبات آمونياكي     تركيبات آمونياكي    وو گوگرد    گوگرد   ،،جوهر نمك  جوهر نمك  ::تركيباتي مانند   تركيباتي مانند   
..مي شود  مي شود  

! ! به طور كلي فقط سازنده هاي آن مي دانند كه چه ماده اي را مي سازند                      به طور كلي فقط سازنده هاي آن مي دانند كه چه ماده اي را مي سازند                      
د و عوارض آن    د و عوارض آن    ــاوت هستن  اوت هستن  ــچون به لحاظ رنگ كيفيت و قيمت با هم متف          چون به لحاظ رنگ كيفيت و قيمت با هم متف          

    ..بسيار شديدتر و بدتر از هروئين مي باشد         بسيار شديدتر و بدتر از هروئين مي باشد         
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.   .   هروئين پس از خالص سازي به صورت كامال فشرده در مي آيد           هروئين پس از خالص سازي به صورت كامال فشرده در مي آيد           

به علت شكل ظاهري كه مانند بلور هاي شيشه است و يا شكل ظاهري         به علت شكل ظاهري كه مانند بلور هاي شيشه است و يا شكل ظاهري         
 كريستال كه در اصل مت آمفتامين  است در         كريستال كه در اصل مت آمفتامين  است در        –– يخ   يخ  ––آن به جاي شيشه    آن به جاي شيشه    

. . ايران به فروش مي رسد ايران به فروش مي رسد 
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هروئين تزريقي به علت شروع اثر سريع تر و طول    هروئين تزريقي به علت شروع اثر سريع تر و طول              
 مدت بيشتر توهم به شدت مورد توجه است     مدت بيشتر توهم به شدت مورد توجه است    

.. صورت موجود مي باشد     صورت موجود مي باشد    33         به طور كلي هروئين تزريقي به                   به طور كلي هروئين تزريقي به          
پودر معمولي هروئين كه پس از جوشاندن وحل كردن در ويتامين ث        پودر معمولي هروئين كه پس از جوشاندن وحل كردن در ويتامين ث        --11

. . و آب ليمو تزريق مي شود    و آب ليمو تزريق مي شود    
. . پودر آماده براي تزريق كه با اضافه كردن آب مقطر تزريق مي شود          پودر آماده براي تزريق كه با اضافه كردن آب مقطر تزريق مي شود          --22
..مايع آماده داخل سرنگ كه مستقيما پس از خريد قابل استفاده است      مايع آماده داخل سرنگ كه مستقيما پس از خريد قابل استفاده است      --33
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. . بسته پالستكي توان نگهداري استريل بودن فراورده را ندارد  بسته پالستكي توان نگهداري استريل بودن فراورده را ندارد    --11
.. ميران ناخالصي آن نامشخص است    ميران ناخالصي آن نامشخص است   --22
33--  PHPH   فراورده كنترل شده نيست   فراورده كنترل شده نيست..
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   در اين روش، هروئين را با آب         در اين روش، هروئين را با آب      
ليمو، جوهر ليمو، يا قرص    ليمو، جوهر ليمو، يا قرص    

در قاشق حل كرده      در قاشق حل كرده        CCويتامين ويتامين 
سپس سپس .   .   و كمي حرارت مي دهند   و كمي حرارت مي دهند   

از طريق سرنگ به زير جلد يا      از طريق سرنگ به زير جلد يا      
.   .   داخل وريد تزريق مي كنند  داخل وريد تزريق مي كنند  
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. . اين فراورده حالت اعتياد آوري شديدتري نسبت به هروئين خالص دارد           اين فراورده حالت اعتياد آوري شديدتري نسبت به هروئين خالص دارد           
دنـي  دنـي  اين فرآورده مخلوطـي از هروئين وتعداد زيـادي از مواد داروئـي و مع          اين فرآورده مخلوطـي از هروئين وتعداد زيـادي از مواد داروئـي و مع          

. . مخصوصاً خاك هاي حاوي امالح آهن است       مخصوصاً خاك هاي حاوي امالح آهن است       
شكـل  شكـل  . . .   . . .   اضافـه شـدن دارو هاي از دستـه بنزوديازپين ها بويژه لورازپام و           اضافـه شـدن دارو هاي از دستـه بنزوديازپين ها بويژه لورازپام و           

ابه  ابه  عوارض ناشي از هروئين را تغيير مي دهد وبا ايجاد رويا هاي رنگي ومش            عوارض ناشي از هروئين را تغيير مي دهد وبا ايجاد رويا هاي رنگي ومش            
..افسانه به تازگي به شدت مورد توجه جوانان قرار گرفته است       افسانه به تازگي به شدت مورد توجه جوانان قرار گرفته است       

ز ز عوارض ومسموميت نسبت به آن فوق العاده زيادتر و مرگ نـاشي از آن ني           عوارض ومسموميت نسبت به آن فوق العاده زيادتر و مرگ نـاشي از آن ني           
. . بسيار سريع تر از هروئين ايجاد مي گردد      بسيار سريع تر از هروئين ايجاد مي گردد      
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ساختـه  مي شـود        ساختـه  مي شـود          كـه به صـورت صنـاعي      كـه به صـورت صنـاعي          جـديد از هروئين   جـديد از هروئين     اين مشتـقاين مشتـق

      ))ميكرو گرم  ميكرو گرم  125125((  كم   كم     مقادير  مقادير    در در     و و   بـو ده بـو ده   مـرفينمـرفين  تر ازتر از  قـوي قـوي    مرتبه  مرتبه 100100 تا تا8080    بينبين

. . و مرگ مصرف كننده مي گردد     و مرگ مصرف كننده مي گردد                     باعث  وقفه مركز تنفسيباعث  وقفه مركز تنفسي
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اثرات مصرف  اثرات مصرف  
هروئين به علت حالليت باال در چربي به راحتي از سـد خـوني                                 هروئين به علت حالليت باال در چربي به راحتي از سـد خـوني                                 

..مي باشد    مي باشد        آن بيشتر از مرفين         آن بيشتر از مرفين           و اثرات سوء   و اثرات سوء     مغزي عبور مي كند          مغزي عبور مي كند          
: : عوارض جسماني        عوارض جسماني        

كاهش   كاهش   ،   ،     كاهش ضربان قلب     كاهش ضربان قلب         ،، در اولين مصرف        در اولين مصرف       استفراغ و خارش         استفراغ و خارش                     
     ،  ، مهار رفلكس سرفه، احساس گرما         مهار رفلكس سرفه، احساس گرما         ،  ،  وده وده رر حركات     حركات    كاهش كاهش ،   ،     تنفستنفس
. . )   )   مردمك ته سنجاقي       مردمك ته سنجاقي         (  (ميوز   ميوز   ،  ،    تهوعتهوع

: : عوارض رواني       عوارض رواني       
. . بروز مي نمايد   بروز مي نمايد   گيجي و احساس سرخوشي كه به دنبال آن افسردگي           گيجي و احساس سرخوشي كه به دنبال آن افسردگي                     
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 درصد     درصد    9797 روز در       روز در      2121هروئين اعتياد شديد فيزيكي را در كمتر از                      هروئين اعتياد شديد فيزيكي را در كمتر از                        
.   .   اشخاصي كه آن را مورد مصرف قرار داده بودند، به وجود آورد                        اشخاصي كه آن را مورد مصرف قرار داده بودند، به وجود آورد                        

هروئين ماده مخدري قوي است، كه آخرين پله نردبان اعتياد را                           هروئين ماده مخدري قوي است، كه آخرين پله نردبان اعتياد را                           
در مصرف مواد مخدر به خود اختصاص داده است و شخص را به                               در مصرف مواد مخدر به خود اختصاص داده است و شخص را به                               

!   !   سفري مي برد كه كمتر كسي از آن به سالمت بازگشته است                                 سفري مي برد كه كمتر كسي از آن به سالمت بازگشته است                                 
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 و ايدز  و ايدز HIVHIVآلودگي به   آلودگي به   
اندوكارديت ، افزايش خطر سكته قلبي و مغزي    اندوكارديت ، افزايش خطر سكته قلبي و مغزي    

) ) BBهپاتيت هپاتيت ( ( سيروزكبدي و هپاتيت  سيروزكبدي و هپاتيت  
نفروپاتي ، گلومرونفريت    نفروپاتي ، گلومرونفريت    :  :  كليه كليه 

عفونت هاي ريوي    عفونت هاي ريوي    
آبسه ، ندول ، زخم  ،  تتاني در محل تزريق ، ماالريا ،                آبسه ، ندول ، زخم  ،  تتاني در محل تزريق ، ماالريا ،                :  :  عفونت بافت نرم عفونت بافت نرم 

. . كه با تزريق  وريدي  ايجاد مي گردد        كه با تزريق  وريدي  ايجاد مي گردد        . . .  . . .  سل ، سلوليت ، گانگرن و        سل ، سلوليت ، گانگرن و        
، انسفالوپاتي ،     ، انسفالوپاتي ،     )   )   فلج حاد هر دو پا    فلج حاد هر دو پا    ( ( ادم مغز ، ميليت عرضي    ادم مغز ، ميليت عرضي    :  :  عصبي  عصبي  

پلي نوريت ، تروماپلي نوريت ، تروما
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     ناشي از هروئين بيشتر در اثر افزايش مصرف شكل ناخالص آن        ناشي از هروئين بيشتر در اثر افزايش مصرف شكل ناخالص آن       مرگمرگ
. . مي باشد مي باشد 

كما ناشي از وقفه تنفسي      كما ناشي از وقفه تنفسي      
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