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 بالی هولناکی که مواد مخدر بر سر مغز می آورند
مصرف مواد مخدر و اعتیاد عوارض بس��یار زیادی برای سالمت انسان 
دارد و بیشترین تاثیر و آسیب ها را به مغز می رساند و موجب تغییراتی در 

این عضو بدن می شود.

مواد مخدر چه بالیی سر مغز می آورد؟ 
اعتیاد به مواد مخدر، یک بیماری مزمن در مغز است و می تواند باعث 
ش��ود که ش��ما به صورت غیر عادی به دنبال مواد مخدر باشید، حتی اگر 
از نتایج مضری که دارد آگاه باش��ید. در ابتدا، انتخاب ش��ما برای مصرف 

مواد مخدر داوطلبانه است. 
بنابرای��ن، اگر فردی به ش��ما م��واد مخدر بدهد، می توانید به س��ادگی 
بگویید که دوس��ت دارید کمی امتحان کنید، یا ممکن اس��ت تعارف او را 
رد کنی��د. پس از اینکه برای مدت طوالنی مواد مخدر مصرف کردید، وارد 

اعتیاد می شوید و دیگر نمی توانید مصرفش نکنید.

علت این نش�انه ها چیس�ت و چ�را ترک کردن مواد مخ�در اینقدر 
سخت است؟

وقتی مواد مخدر مصرف می کنید، مغز ش��ما نحوه کار آن را تغییر می 
دهد. این باعث می ش��ود که قادر به مقاوم��ت در برابر انگیزه گرفتن مواد 

مخدر نباشید؛ ممکن است احساس کنید که به آن ها نیاز دارید.
به همین دلیل، بس��یاری از مردم بدون کمک پزش��کی زمان س��ختی را 

ب��رای ترک م��ی گذرانند. زمانی ک��ه مواد مخدر مصرف م��ی کنید، مواد 
ش��یمیایی آن وارد مغز می ش��وند و سفر خود را شروع می کنند تا آرایش 

شیمیایی مغز شما را تغییر دهند.
ای��ن م��واد ش��یمیایی فرآیند ارتب��اط را مختل می کند، ب��ه این معنی 
که س��لول های عصبی ش��ما اطالعات، پ��ردازش اطالعات و یا ارس��ال 
اطالع��ات را ب��ه نحوی که باید، انجام نمی دهن��د. مواد مخدر باعث می 

شود این اتفاق به دو طریق رخ دهد.
اول اینک��ه، ی��ک دارو می تواند از مواد ش��یمیایی طبیع��ی مغز تقلید 
کن��د که بدن را به روش دیگ��ری هدایت می کند به عنوان مثال اگر دارو 
از سروتونین تقلید می کند، بدن ممکن است با خوشحالی پاسخ دهد.
 دوم اینک��ه، م��واد مخ��در م��ی توانن��د بخش��ی از مغز را که احس��اس

 م��ی کن��د به آن ها پاداش داده می ش��ود را تحریک کن��د؛ به این معنی 
اس��ت که وقتی مواد مخدر مصرف می کنید، در مورد مصرفش احساس 
خوبی خواهید داش��ت. اگر همیش��ه در مورد مصرف آن احساس خوبی 

داشته باشید، احتمااًل دوست دارید که این کار را دوباره انجام دهید.

مواد مخدر چگونه بر مغز تاثیر می گذارد؟
موادهای مختلف به روش های مختلفی کار می کنند. بنابراین، برای 
مث��ال، م��اری جوانا، انتقال دهن��ده های عصبی را تقلید ک��رده و مغز را 

وادار به ارسال پیام های غیر عادی به بقیه بدن می کند.
معم��واًل ای��ن پی��ام ها باع��ث می ش��ود که مص��رف کننده احس��اس 
خوش��حالی کند و یا احساس��ات خوب دیگری داش��ته باش��د. کوکائین 
باعث می ش��ود که س��لول های عصبی مقادیر زی��ادی از انتقال دهنده 

های عصبی را آزاد کنند و مانع از بازجذب آن ها شوند.
اگر یک ماده ش��یمیایی مانند دوپامین یا س��روتونین باشد، وقتی این 
اتف��اق می افتد احس��اس خوش��حالی و آرامش می کنی��د. اگر یک ماده 
ش��یمیایی مث��ل آدرنالین در حال فعال ش��دن اس��ت، احتم��ااًل در زمان 
فعال بودن مواد دچار توهم و اضطراب خواهید ش��د. مشکلی که با مواد 
مخدر وجود دارد، این اس��ت که آن ها همیشه به دنبال پاسخ یک سانی 

نیستند.
مغز زیرک اس��ت؛ زمان��ی که متوجه می ش��ود مقادیر زی��ادی از مواد 
ش��یمیایی احس��اس خوب وجود دارد ی��اد می گیرد که بیش��تر از آن ها 
بخواهد که احس��اس یکسانی داشته باشند. این حالت معمواًل به عنوان 
تحمل تلقی می ش��ود و خطر و اثرات س��و مصرف مواد مخدر باعث می 

شود که بسیاری از معتادان به سمت بستری شدن و مرگ پیش بروند.
شما می توانید بعد از اولین باری که یک مواد مصرف می کنید تحمل 
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داش��ته باش��ید، به این معنی که برای اولین بار باید میزان مصرف را 
افزایش دهید.

اثرات مخرب و جبران ناپذیر مواد مخدر بر مغز
مغز در طی س��و مصرف مواد مخدر تحت تغییرات بلند مدتی قرار 
م��ی گیرد. اگر مغز ب��رای جبران از دس��ت دادن یا تغیی��ر گلوتامات 
تالش کند، یک ماده شیمیایی که به شما کمک می کند تمرکز کند، 

به عملکرد شناختی دچار خواهید شد.
اساسًا، شما یک استدالل زمانی سخت و درک شرایطی که در آن 
هس��تید را خواهید داش��ت. ممکن است آهس��ته تر از معمول پاسخ 
دهی��د و یا واکنش خ��ود را به تاخیر بیندازید. موادها قس��مت هایی 
از مغ��ز را تغییر می دهند، که چیزهای مهمی مثل قضاوت را کنترل 

می کند.
تصمیم گی��ری، کنترل رفتار و چیزهایی مانن��د حافظه یا توانایی 
های یادگیری همگی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. وقتی همه این 
بخش ها تغییر می کنند، مصرف کننده مواد مخدر بیش��تر و بیشتر 

مواد مصرف می کند، حتی اگر این کار خطرناک باشد.
برخی افراد به سرعت بقیه معتاد نمی شوند و این به خاطر عوامل 
زیادی است با این حال چنانچه در این بخش مهم از سالمت نمناک 
م��ی خوانی��د , مهم اس��ت که درک کنی��م که مصرف م��واد مخدر در 
نوجوانی می تواند عواقب جدی تری داش��ته باشد. به این دلیل که 
بلوغ مرحله ای از رش��د اس��ت که در آن مغز در حال تغییر و توس��عه 
اس��ت; تغییرات ایجاد ش��ده با مواد مخدر در آن نقطه ممکن اس��ت 

دائمی باشد.

بیایید نگاهی دقیق تر ب��ه چگونگی تاثیر اعتیاد بر مغز 
بیندازیم:

ببینید که یک ماده شیمیایی طبیعی چه نقش مهمی 
در فرآیند اعتیاد به مواد مخدر دارد.

سیستم لیمبیک:
به طور کلی, هر جنبه از کالبد انس��ان 
ش��گفت انگی��ز اس��ت. ام��ا مغ��ز 
لح��اظ  ای��ن  از  انس��ان 
است  تر  جذاب 
ک��ه جز 

پیچیده ترین اندامها اس��ت. هر اق��دام ارادی و غیر ارادی را کنترل 
می کن��د. اما مغز با حساس��یت به فیزیولوژیک ب��ا نیروهای بیرونی 

روبرو می شود.
م��واد مخ��در یکی از ای��ن عوامل بیرونی اس��ت و بخش��ی از مغز 
که مس��ئول اعتیاد فرد به آن ها اس��ت، سیس��تم لیمبیک نام دارد. 
سیس��تم لیمبی��ک در هر دو طرف تاالموس و درس��ت زی��ر مخ, قرار 
دارد، سیستم لیمبیک نیز به عنوان » سیستم پاداش مغز » شناخته 
می ش��ود و این سیس��تم با موادی تغییر می کند که مردم اس��تفاده 

می کنند.
تصادفا خوردن, نوش��یدن و دیگر فعالیت های زندگی هم به طور 
طبیعی سیس��تم لیمبیک را فعال می کند. غذای خوب, نوش��یدنی 
تازه, در آغوش گرفتن یا بوسه, دریافت تحسین و یا برنده شدن برای 
چیزی، مغز را تحریک می کند که سیستم لیمبیک توسط دوپامین 
تحت تاثیر قرار بگیرد, و این ماده ای شیمیایی است که نقش بزرگی 

در چگونگی معتاد شدن فرد به مواد مخدر تاثیر دارد.

دوپامین چگونه عمل می کند؟
دوپامین، یک انتقال دهنده عصبی اس��ت ک��ه به تعدیل توانایی 
مغز ب��رای درک تقویت پاداش کمک می کن��د. دوپامین در چندین 
ناحیه از مغز تولید می شود, همچنین به تعدادی از وظایف مختلف 
عمل می کند. سطوح طبیعی دوپامین وقتی آزاد می شوند که فرد 
درگیر فعالیتی باش��د ک��ه از آن لذت می برد, مانن��د خوردن و رابطه 

جنسی.
دوپامی��ن تولی��د  افزای��ش  باع��ث  اعتی��ادآور  م��واد   متاس��فانه, 
 می ش��وند. در برخی موارد مصرف مواد مخدر باعث افزایش سطح 
 دوپامین می ش��ود.حتی داروهایی وجود دارند که دوپامین را تقلید

 می کنند.
زمانی که سیستم لیمبیک با دوپامین زیادی ناشی از مواد مخدر 
پر می ش��ود, این » ثروت » از پاداش��ی اس��ت که توس��ط مغز با مواد 
در ارتب��اط اس��ت. مغز در نهای��ت فکر می کند که این س��طح باالی 

دوپامین » طبیعی » است.
در ط��ول زمان, مواد مغز را مجبور خواهد کرد تا باور کند که بدن 
ب��ه آن مواد نیاز دارد، تا س��طح دوپامین ع��ادی را حفظ کند.مغز به 
صاح��ب آن توس��ط تمایل و میل ب��ه این مواد، هش��دار می دهد. تا 
آن زم��ان, ف��رد کنترل خود را از دس��ت خواه��د داد و بدون توجه به 

عواقبش, تنها میل شدیدی به مصرف دارو دارد.

اثرات دراز مدت اعتیاد به مواد مخدر در مغز:
مشکل اعتیاد به مواد مخدر این است که در دراز مدت, به مغز آسیب 
می رس��اند. اعتی��اد به مواد مخدر از بس��یاری جهات بر مغ��ز تاثیر می 

گذارد.
برای ش��روع, موادهایی مانند استنشاقی ها و حالل ها دارای اثرات 
س��می هس��تند که می توانند نورون ها را بکشند و زمانی که این سلول 

ها می میرند، به احتمال زیاد دوباره احیا نمی شوند.
از طرف دیگر MDMA یا اکس��تازی می تواند س��لول هایی را که در 
پوس��ته مغ��زی قرار دارند، از بی��ن ببرند و فرآیندهای تفک��ر فرد را قطع 
کنند.الکل، کوکائی��ن، هروئین و دیگر مواد همچنین مغز را به طریقی 

دیگر تغییر می دهند.
در اغلب م��وارد، تغییراتی که اعتیاد به مواد مخدر در مغز ایجاد می 
کن��د، می تواند واقعًا دائمی نباش��د، اما طوالنی مدت باش��ند و برخی 
حتی چندین س��ال دوام بیاورند. برای مص��رف کنندگان مواد مخدری 
که مصرفشان را قطع کرده اند و در تالشند تا بهبود یابند، این تغییرات 

طوالنی مدت می تواند باعث شود که پاک ماندن آنها سخت باشد.
ب��ه احتم��ال زی��اد، آن ها تمای��ل دارند دوب��اره به مس��یر قبلی خود 
برگردند. ممکن است برخی از آن ها دوباره شکست بخورند و شروع به 

استفاده کنند. مواد مخدر به روش های بسیار متنوعی بر مغز انسان 
تاثیر می گذارند.

در حال��ی که بهب��ود اعتیاد همیش��ه ممکن اس��ت، اما توان 
بخش��ی کامل نیازمند تالش��ی بزرگ از طرف خود ش��خص 

و دوس��تان و عزیزانش اس��ت. با توجه ب��ه اینکه چگونه 
اعتیاد به مواد مخدر بر مغز تاثیر می گذارد، ما تنها 

م��ی توانیم امیدوار باش��یم که در ط��ول زمان، 
دانشمندان یک راه حل قطعی پیدا کنند 

که اعتی��اد به مواد مخ��در را به 
طور موثر درمان کنند.
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