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 الملخص:

ناولها هذا المشروع شرح عن مفهوم اإلدمان على المخدرات واألدوية التي يتم تتضمن 
أثارها  حيث تمت األشارة إلى عدة مجموعات،ل ُصنفت ،بشكل  خاطئ واإلدمان عليها

كان بة لإلدمان و دوية المسبعلى المجتمع، ثم تم التنويه إلى األ الكالضارة على الصحة وكذ
ل ثم شرح ك أمثلة عليهاتم ذكر   ،ية المضادة لألكتئاب و المهلوساتاألدو منها المنبهات و 

 .منها وكذالك طرق الكشف عنها ية عمل كلآلثار و اآل من

العينات في المخبر ليل بعض تحبشكل عملي مكافحة المخدرات تم ارة ويالتعاون مع إد
تم تداولها المواد التي  بعضعدة احصائيات لل وتم التعرض للكشف، باستخدام األجهزة

دة كمية م الوصول إليها هي زياونة األخيرة في بالدنا، والنتائج التي تواإلدمان عليها في اآل
 هذه المواد، أي زيادة عدد األشخاص المدمنين عليها عام بعد عام.

 

 

Summary: 
This project included an explanation of the concept of drug addiction 

and drugs that are wrongly taken and addicted to them. They were 

classified into several groups, where their harmful effects on health 

as well as on society were mentioned. Then the addictive drugs were 

mentioned, including stimulants, antidepressants and hallucinogens. 

Examples of them were mentioned then each of the effects and the 

mechanism of action of each of them were explained, as well as the 

methods of detecting them. 
In cooperation with the Drug Enforcement Administration, some 

samples were practically analyzed in the laboratory using detection 

devices, and several statistics were exposed for some substances that 

were recently circulated and addicted to them in our country. 
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 دف من البحث اله

نشر الوعي بين افراد المجتمع عامة والشباب خاصة حول موضوع اإلدمان واألضرار 
الجسيمة التي تنتج عنه، والعمل بجهد للحد من انتشار هذه المواد المخدرة، كما يتوجد 
تشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات حول موضوع بيع االدوية بشكل 

 عشوائي
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  :الشامي عبد الرحمنهداء إ

 
جل سعادتي إلى من سعت من أ ،إلى ملجئي األول واألخير، إلى كتفي الثابت الذي ال يميل

عطفها  إلى من كبرت في ،إلى وجهتي التي أهرب إليها من تعب الحياة ،وبناء مستقبلي

 مي الغاليةأ                                                                            وحنان

 

 ،جليإلى الذي شق طريق النجاح من أ ،إلى الذي ترعرعت في عزه ،إلى قدوتي األولى

حمل إلى من أ، داعمي ومشجعي الدائم ،إلى من أحتوى مسيرتي ولم يبخل عني بأي شيء

 بي الغاليأ                                      اسمه بكل افتخار ..                      

 

إلى  إلى أعز الناس وأقربهم ،إلى رفاق دربي ومسكني ،إلى أوتار قلبي وبهجة عمري

ي وقت فإلى الذين كانوا عوناً وسنداً لي  ،إلى سعادتي التي تكمن في ضحكتهم ،قلبي

 ( رؤى ،رباخوتي ) إ                 .                                                 حاجتي 

 

رحة فإلى من كان سر سعادتي الدائمة، إلى من  زرع بداخلي القوة واألمل وشاركني 

 ضنورس الفيا        تخرجي، إلى صديقي المحظوظ بوجوده الدائم بقربي ..      

 

ن ربطتني مإلى من جمعتني األقدار اللطيفة بهم وكانوا معي على طريق الخير والنجاح، إلى 

فرحة  من شاركوني متعة العمل في هذا البحث، إلى من شاركونيبهم أجمل الذكريات، إلى 

 علشة العابدين وي، زينراما المط                                                        النجاح ..

 

، إلى من إلى من شاركوني أجمل الذكريات، إلى من كانوا لي سنداً وعنواناً ومحط ثقتي

 ،معروف علي منير الشامي،د. ي في كل شيء ..        ساندونوقفوا معي دائما، إلى من 

 مل سليمالصيدالنية أ،إبراهيم ليليان                                                                 

 

اح أمامه إلى من سهر الليالي، إلى من تعب لينال هذا التقدير، إلى من وضع طريق النج

 ذاتيل                                        ..   بكل جد وجهد وإصرار  وسارعليه
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 إهداء زين العابدين علشة

 

 اهدي نجاحي

 ى ابي سندي و عزوتي الذي كان بجانبي على مدار مسيرتي الدراسيةإل

 والى امي الغالية

 لى زوجتي شريكة الدرب و العمرإ

 واالستاذ عليى ادارة الجامعة وأخص االنسة ليليان إل

 والدكتور الرائع المشرف على مشروعنا هذا د.أحمد شجاع

 اصدقائي عامة ،،،عبدالرحمن الشامي

 قبيليجامعة الشام الخاصة ولكلية الصيدلة متمثلة بعميدها الدكتورة فايزة ال إلى
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 الشكر

 

 المسؤولية كامل عاتقهم  على وقعت من إلى

 لنا العلم طريق إنارة سبيل في جهدهم ابذلو من إلى

 والتقدير الشكر كامل لكم نكن

 رئاسة جامعة الشام الخاصة

 

 

 العطاء رموزإلى 

 األوقات كل في لنا العون يد لمد جاهدين سعواإلى من 

 صنعكم وجميل إبداعهم على والعرفان الشكر لهم نكيل إلى من

 والتقدير واالحترام الحب من بموجات فاستقبلوها لكم سطرناها شكر كلمة

 أساتذتنا ودكاترتنا األعزاء

 

 

 إلى  لمساعدتنا على إكمال هذا البحث العملي كما نود ان نتقدم بشكر خاص

 وزارة الداخلية وفرع مكافحة المخدرات
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 قائمة االختصارات
 المصطلح االختصار

ACG anterior cingulate fibrosis 

Amyg amygdala area 

 

BAC Blood alcohol content 

CBD Canabedol 

CNS central nervous system 

FTIR transform infrared spectroscopy-Fourier 

GABA The neurotransmitter GABA 

GC Gas chromatograph 

(GC / MS) Gas chromatography/mass spectrometry 

HIP Hippocampus 

 

HPLC High Performance Liquid 

Chromatography 

IR Infrared spectroscopy 

LC-MS / MS liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry 

MAO Mono Amino Oxidase 

MS Mass spectrometry 

NAcc ventricular striatum 

 

NMDA Glutamate 
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THC ∆9  The active substance in cannabis is 
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 .المقدمة:1

ي كافة المجتمعات بشكل فألخيرة ونة اآلالخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في ا فةاآلالمخدرات هي 
 .رنهياالبا يهدد هذه المجتمعات وتنذرًا ، حتى أصبحت خطر له مثيل لم يسبق

نسان، الوالدراسات العلمية أنها تشل إرادة ابحاث الا فيالسموم القاتلة، ثبت  المخدرات من تعتبر
 إلى ارتكاب الموبقات. التوتذهب بعقله، وتدفعه في أخف الحا

، حتى أصبح تعاطي المخدرات وإدمانها وترويجها ر هذه المخدراتتشانال اً تبعازداد التعاطي 
عليها ستكون بالتأكيد خيرة، وإن لم نتداركها ونقض النة اآلو ت بها مجتمعاتنا في ايمصيبة كبرى ابتل

 .العامل المباشر والسريع لتدمير كياننا وتقويض بنيانه

اد الذين يتعاطون الفر ا النمخدرات، للتروج  المجتمعات التي الحقيقي فيف لخو حيث يكمن ا
 الحياة معزل عن الناس  في ليعيشوا ان والمرض والجنون،دمالالمخدرات يتطور بهم الحال إلى ا

 .أمل الو  فيها دور لهم

فردية يمكن  لةقتصرًا على مجرد حاألمر معلى تعاطي المواد المخدرة، لم يعد ا قبالاإلزيادة مع 
إلى  المرالطبي أو الجنائي، بل تحول ا الجالمنظور الفردي، سواء بالعالل التعامل معها، من خ

 .أن ننظر إليها من مستوى اجتماعي البدظاهرة اجتماعية، بل مأساة اجتماعية خطيرة، وهنا 

وضع قضية  النووضعه في مكانه الصحيح،  المرهذا ا الءهذا المقياس نساهم في جالل ن خم
، يحدد مصاعبوتقدير حجم المخاطر وال إلحصائياتوا باألرقامدمان في حجمها الحقيقي، إلا

المطلوبة لمواجهتها، وكذلك الكيفية بالطرق المناسبة مع البيئة التي نعيش فيها  الدوارماهية ا
 .جتماعيةالتصادية واالقبظروفها الدينية والسياسية وا

 
 تعريف اإلدمان: -2

تؤدي إلى اإلدمان. يتم قبوله ماه وهذه المادة الستخدام مادة )حاجة ملحة( اإلدمان هو حاجة قهرية 
التسمية التشخيصية وينتج عنه مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة. في كمرض عقلي في 

التسمية التشخيصية، تم تضمين اإلدمان في األصل في اضطرابات الشخصية إلى جانب 
السلوكيات األخرى التي تعتبر منحرفة. لكنها تعتبر اآلن متالزمة إكلينيكية. يتم تحديد اإلدمان 

 تأثير وراثي كبير.بشكل متعدد العوامل، مع 
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. في العوامل البيئية والوراثية() االثنينيتأثر تطور اإلدمان أيًضا بالعوامل البيئية والتفاعل بين 
السياق السريري، يضع اإلدمان مشكلة تعاطي المخدرات على جدول األعمال، ويساعد في التركيز 

 على الصعوبات المرتبطة بتعاطي المخدرات.

يحظى الحظر شبه العالمي للمخدرات  حيث ،أيًضا تأثير كبير على السياسةان كان لمفهوم اإلدم
لسوء الحظ، لم تتمكن من إعاقة  ولكن ،ن والقنب واألمفيتامين بدعم كبيرمثل األفيون والكوكايي

تطور مشاكل تعاطي المخدرات. يتم تعزيز التفاؤل من خالل تطوير طرق تفكير محترمة حول 
 األشخاص الذين يعانون من اإلدمان، على وجه الخصوص، من دعاة إجراء المقابالت التحفيزية.

المخدرات على الرغم من  السمة المهمة إلدمان المخدرات هي عدم القدرة على التوقف عن تعاطي
حكم في الحياة تت خصوصًا عندما، ضرراً صبح نها تأ الإ ود دليل واضح على آثارها الضارة.وج

 على حساب العمل واألصدقاء والعائلة.

نوع الرغبة الشديدة، و )العوامل التي تسبب اإلدمان و  عاطى المخدرات يصبح مدمًناليس كل من يت
من المرجح أن يؤدي و  (لميل الى ردود الفغل اإلنسحابيةدمان والإلالمخدرات، والتاريخ العائلي 

 )1( استخدام العقاقير لعالج المشاكل النفسية إلى اإلدمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوائر المخ المرتبطة باالدمان -3
Brain Circuits Associated with Addiction: 
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 .دمان(: دوائر المخ المرتبطة باإل1الشكل )

تم تمييز دوائر الدماغ التي تشارك في اإلدمان في الدراسات قبل السريرية وفي دراسات التصوير 
التي يمكن أن تشارك، بدرجات متفاوتة،  داخلةتظهر الدوائر األربعة المت . بشرالالشعاعي على 

 في الشكل أعاله.حاالت إدمان مختلفة في أشخاص مختلفين و 

يفية البطنية دائرة المكافأة )المشار إليها باللون األخضر( هي مسار الدوبامين من المنطقة السق
، المعروف أيًضا باسم المخطط البطني(، ventricular striatum) NAccإلى النواة المتكئة

 VP(ventral pallid )تدفق الحًقا عبر الشاحبة البطنوالتي ت

ترميز وإعادة تنشيط إن يلعب هذا المسار دوًرا في االستجابة للمكافآت وتوجيه السلوك تجاههم. 
في  ((hippocampusصينالمناطق الحمراء. يشارك الحذكريات تعاطي المخدرات تنظمها 

 .جوانب العاطفية  (Amyg amygdala area(يات تعاطي المخدرات وكذلك اللوزةذكر 

األدوية هي بعض من أقوى الجوانب ومن الصعب للغاية استبدالها أو من المعروف أن ذاكرات 
 ACG anterior cingulate(واني من التلفيف الحزامي األماميالمناطق األرج إزاحتها.

fibrosis  )وقشرة الفص الجبهيPFC((prefrontal cortex  هي المسؤولة عن التحكم المعرفي
، مما يسمح لهذه المنطقة بممارسة GABAمن تفاعالت الغلوتامات و وتعتمد على التوازن المناسب

  OFC (المدارية. تقوم القشرة األمامية سيطرة "من أعلى إلى أسفل" على مناطق المتعة والتحفيز
orbital frontal cortex ).تقييم قيمة المكافآت أو البروز وقرار االستخدام 

"القول" النهائي في التحكم  OFCحيث يكون لـ  بشكل عام  هذه المناطق في حالة متوازنة،
 لتعاطي المخدرات.)التذهب(" NOGOالسلوكي، أي "
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يختل هذا التوازن في اإلدمان، ويصبح الدافع وراء تعاطي المخدرات أقوى، وتصبح ذكريات 
المخدرات أكثر هيمنة، وتصبح اآلليات "من أعلى إلى أسفل" أضعف بحيث ال يمكن السيطرة على 

 )2(.تعاطي المخدرات اذهب ل تعاطي المخدرات، مما يؤدي إلى حالة

 
 (:مقارنة دوائر المخ في دماغ الطبيعي مع دماغ المدمن.2الشكل)

درات يجب أن يكون هناك شيء مختلف في دماغ المدمن حيث ال يصبح كل من يتعاطى المخ
في المقام األول أو بعض التغييرات سبب تعاطي المخدرات ل عائداً قد يكون هذا   (.2مدمًنا )الشكل 

 التكيفية التي تحدثها األدوية.

مع ذلك، فإن االستخدام الترفيهي للعقاقير يؤدي أيًضا إلى تغييرات تكيفية، على سبيل المثال، 
الذي يعزز االستخدام المستمر للعقاقير، ألن أعراض االنسحاب التي تظهر بعد التوقف  ،التحمل

 يدة لدرجة أنها تؤدي إلى االنتكاس.عن تناول األدوية شد

 هي المسؤولة عن أعراض االنسحاب. مادة الببتيد األفيونيةفيما يتعلق بالكحول، ُيعتقد أن 

، وبالتالي  PFC / OFCوالمنشطات والمواد األفيونية المحتملة تقلل من وظيفة  الكتامينيبدو أن 
 )2(إلى أسفل" على الحوافز والدوافع فهي أقل قدرة على ممارسة السيطرة "من أعلى

 

 

 Classes of Addictive Drugsتصنيف األدوية المخدرة: -4

هي األدوية التي تعمل عن طريق إفراز الدوبامين، وفي بعض الحاالت،  _لمنشطاتا _ (:4-1)
 منع امتصاصه.
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ض ، وبع(الكوكايين - الميثامفيتامين) على سبيل المثال الفئة على األمفيتامين ومشتقاتهتحتوي هذه 
. تعتمد أفعالهم على سرعة اختراق الدماغ، حيث يعتبر (الميفيدرون ) على سبيل المثال الكاثينونات
، لكنهم ال يتأثرون بشكل كبير بمناهضات مستقبالت اً يدي والتدخين أكثر الطرق إدمانالحقن الور 
 )2( صبية.( يوضح كيف تؤثر المنشطات على النواقل الع3الشكل )الدوبامين.

 

 ثير المنشطات على النواقل العصبية.أت (:3الشكل)

التي تحاكي تصرفات ببتيدات اإلندورفين الذاتية المواد وهي  -االفيونية األدوية - (:4-2)
والميثادون. إنها تختلف فيما  األفيونية. وهي تتكون من المورفين والكوديين والهيروين والفنتانيل

يتعلق بالفعالية واأللفة في مستقبالت األفيون، والتي تصادف أنها موقع عملهم في المكافأة. إنها 
(يوضح تأثير األدوية 4، الشكل)كن أن تؤدي إلى تثبيط تنفسي قاتلمسكنات قوية ومع ذلك يم

 )2(األفيونية على النواقل العصبية.

 

ا
 االفيونات على النواقل العصبيةثير أت (:4لشكل)ا
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،كما هو موضح GABAبشكل رئيسي من خالل مستقبالت تعمل  -الكحول والمهدئات- (:4-3)
 GABAAو  GABABيبدو أن الكحول يحسن من عمل كل من مستقبالت و  (.5في الشكل)

الدوبامين، إطالق ، ويؤثر على NMDAيمنع أيًضا مستقبالت الغلوتامات و  وفي الجرعات العالية
     (positive allosteric modulators) هي البنزوديازيبيناتوأن .HT3  -5ويحفز مستقبالت

PAMs     للوحدات الفرعيةα1  من مستقبالت  5و  3و  2وGABAA. 

، والتي عند GABAA،(positive allosteric modulators) PAMs. الباربيتورات هي 
 (GABAA.)2للناقل العصبي  مباشرة قنوات الكلور الشاردية جرعات مخدرة تفتح أيًضا 

 

 ثير الكحول والمهدئات على النواقل العصبية.أت (:5الشكل)

)عنصر "الرجم" في الحشيش  THC 9∆، وتحديداً يذات التأثير النفس -مواد المخدرة ال-  (:4-4)
و  diacylglycerol ،على سبيل المثال)، المنشأتقلد تأثيرات القنب الداخلي  ،العشبي(

anandamide ) التي تتشكل عن طريق انهيار الفوسفوليبيد في أغشية الخاليا. يتم تنظيم تأثيرات
 اكيز، والتي توجد بتر (6كما هو موضح في الشكل ) CB1القنب على الدماغ من خالل مستقبالت 

 مناطق الدماغ المتعلقة بالمكافأة والتحفيز. ضمنعالية 

وعلى غرار هذا فإن . يهاز المناعالجفي  غالبا الموجودة CB2لى مستقبالت كما أنها تعمل ع
في بعض الطرق التي تعارض تلك الموجودة في رباعي  نيعمالانابيديول ك وال  القنب

 )2(هيدروكانابينول من خالل آليات لم يتم فهمها بعد.
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 (: تأثير القنب على الناقل العصبي6الشكل)
 

 المخدرة على الصحة:تاثيرات األدوية -5
THE EFFECTS OF DRUG ABUSE ON HEALTH 

بمجموعة واسعة من اآلثار الصحية قصيرة وطويلة  المخدرة ترتبط اضطرابات استخدام المواد
 يمكن أن تختلف تبًعا لنوع الدواء ومقدار تناوله وعدد مرات تناوله والصحة العامة للشخص.  المدى.

تعاطي المخدرات واالعتماد عليها بعيدة المدى. يمكن أن تؤثر  بشكل عام، يمكن أن تكون آثار
 )3( على كل عضو في جسم اإلنسان تقريًبا

 

 :de effects of drug addictionSi  لتأثيرات الجانبية لألدوية المخدرة:ا -5-1

ضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر من االثار الجانبية لإلدمان على األدوية المخدرة هي 
تتراوح من عدم انتظام ضربات القلب إلى النوبات القلبية  القلب وأمراض اإلصابة باألمراض والعدوى 

 البطن والتيالغثيان وآالم  االمحقونة، وأيضوانهيار األوردة والتهابات األوعية الدموية من األدوية 
زيادة الضغط على الكبد، مما  . باإلضافة إلىشهية وفقدان الوزن إلى تغيرات في ال يمكن أن تؤدي

 (3) الكبد.لخطر تلف الكبد أو فشل  يعرض الشخص

 

 

 :ثير االدوية المخدرة على الدماغأت -5-2
Effects of drug addiction on the brain 

 الدماغ، في" المكافأة" دائرة على - وغيرها والمار جوانا والكوكايين النيكوتين - األدوية جميع تؤثر
 (Limbic system) الحوفي الجهاز من جزًءا تعد والتي



- 8 - 
 

إفراز  يسبب الذي النظام، هذا األدوية تستهدف . والمزاج الغريزة على الدماغ من المنطقة هذه تؤثر
 المتعة ومشاعر المشاعر تنظيم على تساعد الدماغ في كيميائية مادة - الدوبامين من كبيرة كميات

 الرئيسية األسباب أحد إنه ". النشوة" يسبب ما هو الدوبامين من الفيضان هذا. الدماغ إلغراق -
  )1(.المخدرات إلدمان

 تغير أن يمكن األدوية أن إال ،اً طوعي يكون  قد للمخدرات األولي االستخدام أن من الرغم على
 على الشخص قدرة في والتدخل الدماغ أداء كيفية الواقع في هذا يغير أن يمكن. الدماغ كيمياء
 .قرارال اتخاذ

 هذا يتحول أن يمكن الوقت، بمرور . المخدرات تعاطي في الشديدة الرغبة إلى يؤدي أن مكني
 (3).معاً  والمخدرات الكحولعلى  دماناإل أو المخدرات على دماناإل إلى السلوك

 
 :The effect of drugs on society تأثير المخدرات على المجتمع -5-3

 في االضطرابات هذه تساهم. أيًضا المجتمع على عبًئا وتخلق لألفراد االجتماعي األداء على تؤثر
 تفاقمت أو تسببها التي األمراض أو للحوادث نتيجة والوفاة واإلعاقة نفسية أو طبية حاالت حدوث
 .المجتمع على تؤثر وكلها المرتفعة، االنتحار معدالت أو المخدرات، تعاطي بسبب

 اإلجرامية والسلوكيات والتشرد، السكن، في االستقرار دمأيضا ع االجتماعية المشاكل تشمل
 المخدرات تعاطي بسبب البشرية المناعة نقص فيروس وانتقال والحبس،( الجاني أو الضحية)

 .والبطالة الخطورة عالية الجنسية السلوكيات أو الوريدية

 أو الحكومات على اقتصادًيا عبًئا يخلق مما هائلة، االجتماعية المشاكل بهذه المرتبطة التكاليف
 النفسية أو الطبية واالضطرابات اإلدمان عالجات على كبيرة مبالغ ينفقون  الذين األموال دافعي

 البطالة أو االجتماعية الرعاية على باالعتماد المرتبطة تلك مثل الصلة ذات األخرى  والمشكالت
 )4( .االجتماعية الخدمة أنظمة أو الجنائية العدالة في المشاركة أو

 

 

 Type of addictive drugsالمسببة لإلدمان   أنواع األدوية - 6

 :منبهات الجملة العصبية المركزية -6-1
 (:Nicotineلنيكوتين )-1- 6-1
 النيكوتين: أنواع: 1-1- 6-1
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هو األكثر  األول )R .(والصيغة )S (يغةوهما الص ،الكيميائيةله صيغتان كيميائيتان وتسمى النظائر 
أكثر  ل  ك   ش  ا الثاني فال يُ أم  ، بمستقبالت النيكوتين وارتباطاً  وهو األقوى تأثيراً ، في السجائر شيوعاً 

 فاعلية. ن وهو أقل  خ  د  بالمائة من النيكوتين المُ  10من 
، التبغال في ن الفع  هو المكو    نالنيكوتي .تدخينهيحصل مزج بين االثنين مع بدء احتراق التبغ عند 

 ، في معالجة اإلقالع عن التدخينفي الوقت الحالي إال   ل عالجياً ستعم  يُ  ه الأن   ن  وعلى الرغم م  
والدواء  ،ه للجملة العصبية المركزيةنب   مُ )بعد الكافيين( ك   ه أكثر استعماالً كون  ل   اً هم  ه اليزال مُ فإن  

 .الكحول دبع )األكثر إدمانًا على شربه( األكثر معاقرةً 
ل عامل مث   النيكوتين يُ  ن وأول أوكسيد الكربون الموجود في دخان السجائر فإن  اطر بالمشاركة مع الق  

القلبية الوعائية والعديد من السرطانات وأمراض األمراض اختطار رئيسي في األمراض الرئوية و 
 )5(.عتماد ليس سهالً عالج اال كما أن   أخرى،

 
 آلية فعل النيكوتين: -1-2- 6-1
، فينزع استقطابهافي الجهاز العصبي للعقد الذاتية  بب النيكوتين بجرعاته المنخفضة تنبيهاً س   يُ 

من المواقع في الجملة د في عد ةالنيكوتينتوجد المستقبالت . عقدياً  ب الجرعات العالية حصاراً وتسب   
 )5(. هة للدواءالمركزية ولها عالقة بالخصائص المنب    العصبية

 

 النيكوتين : تأثيرات-1-3- 6-1

 تأثيرات النيكوتين على الجملة العصبية المركزية:-6-1-1-3-1

ُيسب  ب بجرعات  و .بسهولةر الحاجز الدماغي عبُ اب بدرجة عالية في الشحوم وي  النيكوتين ذو  
ن اال والت ي قُّظ واإلسترخاء، euphoriaمنخفضة درجة من الشمق  س   نتباه والتعليم وحل  كما أن ه ُيح 

ُتسب ب الجرعات العالية شلاًل تنفسيًا مركزيًا وهبوطًا شديدًا في الضغط بسبب الشلل  و.لالمشاك
 (15النيكوتين ُمث ب  ط للشهية. ، وكما أن البصلي

 
 تأثيرات المحيطية للنيكوتين :ال-6-1-1-3-2

أو لب في الجهاز العصبي تنبيه العقد الودية حيث أن  .دةعق  التأثيرات المحيطية للنيكوتين مُ تعتبر 
استعمال التبغ ضار وبشكل خاص لدى مرضى  إن  ف ولذلك، الكظر يزيد ضغط الدم وسرعة القلب

ة من تفاقم األعرض يعاني العديد من المرضى المصابين بأمراض وعائية محيطويُ ، ارتفاع الضغط
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بالنيكوتين إلى نقصان جريان  ضر  ح  الوعائي المُ ض بُّ ق  يؤدي الت   ممكن أن   فمثالً ؛ بسبب التدخين
ودي ة النشاط الحركي    لمرضى الخناق الصدري  ءيس  يُ  ام  الدم اإلكليلي م    كما يزيد تنبيه العقد الال 

وفي الجرعات األعلى ينخفض ضغط الدم ويتوق ف النشاط في السبيل الهضمي وعضلة  لألمعاء،
ر ض بالنيكوتينالمثانة نتيجًة لحصار العقد ا ودي ة الُمح   (5(لال 

 

 )                                                                                                          الحرائك الدوائية للنيكوتين :-6-1-1-4

والمخاطية  والرئتينص بسهولة من مخاطية الفم مت  ولذلك يُ ، اب بدرجة عالية في الشحمالنيكوتين ذو  
تحتوي غالبية السجائر  .ز في حليب األم المرضعفر  ويُ  ،ويعبر الغشاء المشيمي، الهضمية والجلد

ن  8-6على  ق المدخ   ت نش  الجرعة إن  ملغ من النيكوتين في كل سيجارة 2-1ملغ من النيكوتين وي س 
ق يتم  90إن  أكثر من و  ملغ.60 تعادل المميتة الحادة من النيكوتين % من النيكوتين الُمست نش 

امتصاصه. تتم تصفية النيكوتين باستقالبه في الرئة والكبد ثم إطراحه في البول، ويتطور ت حمُّل 
 )5(ام.ستخدتأثيراته السمي ة بسرعة: غالبًا خالل بضعة أيام من بدء اال

 : تركيز النيكوتين بالجسم(7الشكل) 

 

 للنيكوتين:لتأثيرات الضارة ا 1-5- 1- 6

ويزيد  ،وإسهاالً  معوياً  ب مغصاً سب  وقد يُ  ،الهياج والرعاش :تتضمن التأثيرات العصبية المركزية
 )5( .كما يزيد تدخين السجائر معدل استقالب العديد  من األدوية ،القلب وضغط الدمجريان سرعة 
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 متالزمة سحب النيكوتين:-6-1-1-6 

 حيث يتطور ،بة لإلدمانب   س  النيكوتين هو مادة مُ  فإن   ،المجموعةكما في األدوية األخرى في هذه 
يتظاهر السحب بهياج وقلق وتململ وصعوبة التركيز و  .اإلعتماد الفيزيائي بسرعة وقد يكون شديد

 )5(ويحدث ألم بطني غالبًا. كما تتأثر الشهية، والصداع واألرق،

 

 اإلقالع عن التدخين :-6-1-1-7

هو مادة  النيكوتين أن  ف، إال  % من المدخنين يعلنون عن رغبتهم في التوق  70على الرغم من أن 
 % ينجحون في التوقف عن التدخين في كل سنة.3تؤدي إلى اإلدمان ولذلك فقط 

بحيث يتم امتصاصه بواسطة الدم  ،التدخين يؤدي إلى دخول النيكوتين بشكل مباشر إلى الرئتين
 الغني باألوكسجين الذي يحمله إلى القلب ومن ثم يتم ضخه إلى األوعية الدموية والدماغ.

النيكوتين الذي يتم استهالكه بواسطة الشم أو المضغ يتم امتصاصه عن طريق األغشية المخاطية 
مر يؤدي إلى وجوده في الدم استعماله بشكل مست ولكن   أبطأ،في الفم، يصل إلى الدماغ بشكل 

 )5(والدماغ بمستوى ثابت.

 

 :شرح اإلدمان على النيكوتين-6-1-1-8 

ه وبعد وصوله إلى الدماغ يؤدي النيكوتين إلى إفراز النأقل العصبي أن   أضرار النيكوتين من
المكافأة ، وهي المنطقة التي تعتبر منطقة )النواة المكافأة(acombense في نواة اكمبنس دوبامينال

 والتحفيز في الدماغ.

عند تالشيه من الجسم، يتم استبدال  ولكن  ، كل مجموعة من النيكوتين تؤدي إلى الشعور بالمتعة
الرأس،  آالممشكلة في التركيز، العصبية، : من أعراض الفطامو  ؛الشعور بالمتعة بشعور غير مريح

هذا يجعل المدخنين يرغبون و  .ومشاكل النوم كتئابج المفرط، القلق، االار، التهيُّ ازدياد الشهية، الدو  
 )5(أكثر.في التدخين 

 : طرق الكشف عن النيكوتين بالجسم 1-9- 1- 6

 اختبار الكشف عن النيكوتين والكيتونين)مستقلب النيكوتين بالجسم(: 1-9-1- 1- 6

. للتبغ المفترض واالستخدام النيكوتين استخدام على أدلة عن والكوتينين النيكوتين اختبار يكشف
إجراءه على عينات  أيًضا يمكن ولكن ،اللعاب أو البول من عينة على االختبار إجراء يتم ما غالًبا

 )6(من الشعر.

https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85_1103
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85_1103


- 12 - 
 

 
 :Purpose of the test الغرض من االختبار 1-9-2- 1- 6

للكشف عن دليل على استخدام النيكوتين والتبغ المفترض.  يستخدم اختبار النيكوتين أو الكوتينين -
 :ر منهاة ونذكفي مواضيع عديدار يمكن إجراء االختب

لتقدير كمية النيكوتين  برامج اإلقالع عن التدخين: يمكن قياس مستويات النيكوتين و/أو الكوتينين -
المستهلكة قبل اإلقالع ، وكذلك لتأكيد أن الشخص قد توقف عن تعاطي التبغ ومنتجات النيكوتين 

 .األخرى 

الفحص الطبي للتأمين: في حين ال تتطلب جميع شركات التأمين فحًصا طبًيا أو اختبار  -
كوتين كجزء من الفحص الطبي الذي النيكوتين والكوتينين، فقد يطلب البعض اختبار المتقدمين للني

 .يتم إجراؤه قبل الموافقة على بوليصة التأمين

، وقد تكون عمل استخدام التبغ في مكان العملاختبار التوظيف: يقيد العديد من أصحاب ال -
 .اختبارات النيكوتين أو الكوتينين مطلوبة عندما يتقدم شخص ما في وظيفة تحظر التدخين

الطبية: يمكن قياس التعرض للنيكوتين قبل التأهل لعملية جراحية أو زرع أعضاء، االختبارات -
زيد استخدام التبغ من خطر ضعف التئام ي  وكذلك في حاالت التسمم بالنيكوتين المشتبه به.

على الرغم من أن التسمم  الجروح ويمكن أن يتسبب في آثار جانبية إضافية بعد زراعة األعضاء. 
ير شائع، إال أنه يحدث غالًبا عند األطفال الذين يتناولون عن طريق الخطأ لصقات بالنيكوتين غ

 )6(.النيكوتين أو علكة النيكوتين أو سائل السجائر اإللكترونية

 

 :المواد التي يتم الكشف عنها لتأكيد وجود النيكوتين-1-9-3- 1- 6

 يمكن الكشف عن التعرض للنيكوتين عن طريق اختبار مستويات النيكوتين والكوتينين ومواد أخرى 
 :الشخص أو لعابه أو دمه أو شعره عينة من بولفي 

، ال الجسم أثناء االختبار اختبار النيكوتين: على الرغم من أنه يمكن قياس كمية النيكوتين في-
لفترة وجيزة بعد التعرض وقد ال تكون طريقة موثوقة للكشف يمكن اكتشاف النيكوتين في الجسم إال 

 .عن التعرض للنيكوتين

. اختبار الكوتينين: يؤدي التعرض للنيكوتين إلى مستويات قابلة للقياس من الكوتينين في الدم-
، ما يتم تكسير النيكوتين في الجسم، مما يعني أنه يتم إنتاجه عندالكوتينين هو مستقلب للنيكوتين
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 النيكوتين،يبقى الكوتينين في الجسم لفترة أطول من  كل أساسي عن طريق الرئة والكبد والكلى. بش
 .لذلك فهو اختبار أكثر موثوقية الكتشاف وقياس التعرض للنيكوتين

-3-اختبارات أخرى: تشمل مستقلبات النيكوتين اإلضافية التي يمكن قياسها في الجسم ترانس -
شيوًعا. يمكن كوتين، على الرغم من أن اختبار هذه المستقلبات أقل هيدروكسي كوتينين ونورني

، مثل أنابازين ، للمساعدة في التمييز بين استخدام التبغ واستخدام العالجات قياس المواد األخرى 
 .)6(ببدائل النيكوتين

 

 :)cocain(نالكوكائي-6-1-2

ط  واسع االنتشار يسبب اإلدمان بدرجة كبيرة،وهو  وهو عبارة عن مادة كيميائية قلوية  عقار منش  
وهو المادة الفعالة في هذا   Erythroxylum coca يتم استخالصها من أوراق نبات الكوكا

 النبات.

باهظ الثمن ومتوفر على نحو واسع حيث يعاقره يوميا أكثر من ثالث ماليين شخص في  ليس
 )5( .المتحدة تالواليا

 :آلية فعل الكوكائين -6-1-2-1

 األمين أحادياتاسترداد  المركزية المحيطية هي حصار فعله الرئيسية المسؤولة عن تأثيراته آليةإن 
 التي إلى داخل النهايات قبل المشبكية )نورايبينفرين وسيراتونين ودوبامين(

 

نجم هذا الحصار عن إرتباط ي ،(8كما هو موضح بالشكل ) نها النواقل العصبيةم تحررت 
المركزية والمحيطية ألحاديات  األفعالبنواقل استرداد أحادية األمين وهذا يطيل ويقوي   ينالكوكائ

رات الدوبامينية في القسم المسؤول عن الشعور بالسعادة في التأثي إطالةوبشكل خاص ، األمين هذه
 .الكوكايين في البدايةمما يؤدي إلى الشمق الشديد الذي يسببه   .الدماغ

(:الية فعل كوكايين         8الشكل)  
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ة من إشتهاء حلقة معيبإلى الدخول في يؤدي  يؤدي التناول المزمن إلى نفاذ الدوبامين والذي
 )5( .اإلكتئاب بشكل مؤقت دخول الجسم بحالةعمل على كبح ن والذي يالكوكائي

 ن:الكوكائيأفعال  2- 6-1-2

 :على الجملة العصبية المركزية-2-1- 6-1-2

، يزيد الكوكايين التيقظ العقلي  .ن عن قدرته على تنبيه القشر وجذع الدماغالكوكائيتنجم تأثيرات 
 .بذلك الناجم عن األمفيتامين بالعافية والشمق مشابهاً  ويسبب شعوراً 

يزيد   .الكوكايين هلوسات وتوهمات زورية أو توهمات العظمةيسبب على نحو شبيه باألمفيتامين 
اواختالجات يليه تثبيط تنفسي  ي جرعاته العالية يسبب إرتعاشين النشاط الحركي وفالكوكائ

 )5(.ودوراني

 الجملة العصبية الودية: -2- 2- 6-1-2

والمميزة لتنبيه الودي ، ويسبب متالزمة المحاربة أو الفرارفعل النورايبينفرين  نالكوكائيمحيطيا يقوي 
تقترح األدلة  ،وتقبض وعائي محيطيويرافق ذلك تسرع في القلب وارتفاع الضغط وتوسع الحدقة 

 )5(غط على درء التأثير الرافع للضغطالحديثة حدوث خلل في قدرة منعكسات مستقبالت الض

 فرط الحرارة: 2-3- 6-1-2

وإنما بسبب  ةن هو الدواء الوحيد من األدوية الذي قد يؤدي للوفاة ليس فقط بفعل الجرعالكوكائي
ن يزيد في جم عن الجرعة الزائدة من الكوكائيمعدل الوفيات النا أن  حيث  ،ميله إلحداث فرط حرارة

ألوعية الدموية سع تضعف التعرق وتو ن  وحتى الجرعة الصغيرة عبر األنف يمكنها أ ،الطقس الحار
 )5(.نزعاج الحراري شعور اال كما ينقص أيضا، الجلدية

 :التأثيرات الضارة للكوكايين-6-1-2-3

 :القلق 1-3-2-1-6-

بفرط ضغط ، يتظاهر ن  يؤدي لحدوث استجابة سمية تتمثل في ارتكاس قلقيالتناول الحاد للكوكائي
معظم المتعاطين يأخذون الكوكايين مع  ،ويسبب إحداثه للهياج، الدم وتسرع القلب والتعرق 

 اإليثانول هو كوكا ايثلين وهو أيضا معن هناك منتج من مستقلبات الكوكائيالمشروبات الكحولية، و 
 )5(ويعتقد أنه يساهم في السمية القلبية  ،نفسي لذو مفعو 

 :االكتئاب2-3-2-1-6-
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ن يتعرض المدمن لدى سحب الكوكائي ،ويلي ذلك فترة من االكتئاب العقليCNSن الـ ينبه الكوكائي
يمكن معالجة هذه األعراض بالبنزوديازيبينات  ،إلى اكتئاب فيزيائي وعاطفي باإلضافة إلى الهياج

 )5(.أو الفينوتيازينات
 :نالحرائك الدوائية للكوكائي -4- 6-1-2

ن،ويختفي د اإلعطاء األنفي لمسحوق الكوكائيدقيقة بع 20_15ن خالل ت حُدث ذروة تأثير الكوكائي
 ساعة. 15_1فعله خالل 

 تأثيراته تحدث بشكل سريع ولكن قصير األمد.ن فإن  أم ا بعد الحقن الوريدي للكوكائي

فيتحول إلى بينزويل  نزع ميثيل ونزع استر من الكوكائينحيث يتم  ن في الكبد،ُيستقل ب الكوكائي
ول دليل على ووجود هذه المادة في الب الذي ُيطرح في البول، Benzoylecogonineايكوغونين 

 )5(ن.تعاطي الشخص للكوكائي

 :المخبري طريقه التشخيص  -5- 6-1-2

 التشخيصية اإلنزيمية المناعية المقايسة اختبار مجموعة على الصالحية لتقييم دراسة إجراء تم
-Enzyme  (GDCELISA)باإلنزيم مرتبطة جديدة ماصة مقايسة عن عبارة وهي الوراثية،

Linked Immunosorbent Assay(ELIA) في نئيوالكوكا نئيالكوكا مستقلب عن للكشف 
 5 من جمعها تم سريري  كوكايين بول من تتكون  بول، عينة 290 من مجموعة فحص تم . البول
 الكوكايين، مع المخدرات من الخالي والبول الوريد، في الكوكايين من مفردة جرعات تلقوا ذكور

 بواسطة فحصها تم المخدرة، العقاقير من وغيرها ين،ئالكوكا وأيزومرات الكوكايين، ومستقلبات

GDC-ELISA.  الكتلي الطيف مقياس /للغاز اللوني التحليل نتائج مع النتائج مقارنة تمت 

(GC / MS) مقايسة بين عالياً  التوافق كان. للبنزويليكغونين GDC ELISA و GC/MS وتم 
 الجسم وخصوصية الكشف أوقات كانت . األخرى  التجارية للمقايسات اً مسبق النتائج عن اإلبالغ
 لمستقلب اإلشعاعية المناعية بالمقايسة الخاصة تلك مع تشابًها أكثر GDCELISAالمضاد

 اختبار أنه ويبدو خاطئة، إيجابية أو سلبية نتائج الفحص عن ينتج لم عام، بشكل. الكوكايين
 )7(البشري  البول في والبنزويليكغونين الكوكايين عن للكشف به موثوق  فحص

 

 )Amphetamine(:األمفيتامين -3- 6-1
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 للكوكايين، ويبدي تأثيرات عصبية وسريرية مشابهة تماما، مين ودي غير كاتيكوالمينيأهو 
ميثامفيتامين )يعرف بالسريع(،هو  ،ديكسترو أمفيتامين؛ هو مادة رئيسية من مركبات هذا الصنف

 )5( مشتق من األمفيتامين يمكن تدخينه، وهو مفضل لدى الكثير من المعاقرين.
 : فعل األمفيتامينآلية  -6-1-3-1

والجملة العصبية المحيطية غير مباشرة  CNSكما الكوكايين فإن تأثيرات األمفيتامين على الـ 
يحقق   ،حيث يعتمد كالهما على ارتفاع  مستوى النواقل العصبية الكاتيكوالمينية في األحيازالمشبكية

، وألن األمفيتامين  يثبط الكاتيكوالمينات داخل الخلويةزن األمفيتامين هذا التأثير بإطالقه  لمخا
يتم بسرعة إطالق مستويات عالية من الكاتيكوالمينات  (MAOانزيم أوكيسيداز أحادي األمين )

لألمفيتامين ومشتقاته شبيه بالكوكايين على الرغم من  ةإن التأثيرات السلوكي ،في األحياز المشبكية
 )5(.الفعل آليةختالف ا

 :فعال األمفيتامينأ -6-1-3-2

 :على الجملة العصبية المركزية1-2-3-1-6-

ينبه األمفيتامين كامل المحور الدماغي النخاعي  ،تنجم تأثيراته عن إطالق الدوبامين والنورايبينفرين
يمكن  ،وجذع الدماغ والبصلة، ويؤدي هذا إلى ازدياد التيقظ ونقص التعب ونقص الشهية واألرق 

 )5(أن تسبب الجرعات العالية حالة اختالجية وذهان

 :الجملة العصبية الذاتيةعلى 2-2-3-1-6-

بشكل غير مباشر  األدريناليةفإن األمفيتامين يؤثر على الجملة  CNSإضافة إلى أفعاله على الـ
 )5(.للنورايبينفرين إطالقهفينبه المستقبالت من خالل 

 :لألمفيتامينلتأثيرات الضارة ا-6-1-3-3

كما يمتلك التأثيرات الغير  ،عتماد والتحمل وسلوك السعي وراء الدواءويؤدي الى اال ،ب إدماناً يسب  
 :مرغوبة التالية

 :تأثيرات مركزية-6-1-3-3-1

 5(.األرق والهياج والضعف والدوخة والرعاش ومنعكسات مفرطة النشاط( 
  ًسيما عند المصابين  وحاالت هلع ونزعات انتحارية وال ،وهذياناً  تخليطاً  يسبب أيضا

 )5(.بأمراض عقلية
  5( .فصاملل للحاالت المرافقةحاالت هذيان شبيهة  إلىيؤدي االستعمال المزمن( 
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 ولكن تحمل تأثيراته  ،تامين حدوث اعتماد نفسي وفيزيائييرافق اإلستعمال المديد لألمفي
 )5(أسابيع. ةيحتاج بضع

  و الهالوبيردول الذي يخفف األعراض العصبية الجرع المفرطة بالكلور برومازين أتعالج
 )5(ته الحاصرة لمستقبالت ألفا االدريناليةوارتفاع الضغط بسبب تأثيرا

 :تأثيرات قلبية وعائية -6-1-3-3-2

وقد يحدث صداع  ،دورانياً  ألما خناقيا ووهطاً ، و نظميات قلبية وارتفاع في الضغط وال يسبب خفقاناً 
 )5(وقشعريرة وتعرق غزير.

 :تأثيرات هضمية-6-1-3-3-3

 )5(سهالإو  بطنياً  قياء ومغصاً إيسبب غثيان و 

 :المخبري  الكشف طريقة -3-4- 6-1

 المقايسة تعتبر   المناعية هي طرق شائعة للكشف عن األمفيتامينات في البول. المقابسات
هي األكثر شيوًعا وتكتشف كل من الميثامفيتامين واألمفيتامين بدرجات  (EIA) المناعية اإلنزيمية

مقياس الطيف  معالتحليل اللوني للغاز  )زجها يعتبرولكن   تفاوتة من الحساسية والنوعية.م
 LC-MS / MS) مقياس الطيف الكتلي الترادفي -الكروماتوجرافيا السائلة )و GC-MS) الكتلي

 )8(...للتأكد من وجود األمفيتامين بالبولطريقتان محددتان ل موثوق و حساسين بشكهما ال

 
 (:يوضح مدة بقاء االمفيتامين بالجسم9الشكل)

 

(يوم90)في الشعر (ساعه24)في اللعاب (ايام10)في البول (ساعه48)في الدم 

مدة بقاء االمفيتامين بالجسم
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 ( :Hallucinogens) تلمهلوساا -6-2

على تحريض حاالت من اإلدراك وتذكر تملك بعض األدوية تأثيرًا رئيسيًا يكمن في القدرة 
في البيئة مع تغير مستمر في وتترافق العديد من الحاالت هذه بتغيرات في اللون والسطوح األحالم،

األشكال واأللوان، إن األشخاص الذين يقعون تحت تأثير هذه االدوية يصبحون غير قادرين على 
هذه المركبات تعرف  اتخاذ قرارات عادية ألن الددواء يقوم بالتأثير على التفكير العلقالني لديهم،

 )5(بالمهلوسات أو األدوية المحاكية للذهان.

 

 : ثنائي إيثيالمين حمض الاليسيرجيك-8-1
)LSD:Lysergic acid diethylamaid( 

-5  ويبدي فعالية مقلدة للسيروتونين في المستقبالت CNSالـ فييؤثر على العديد من المواقع 

HT1  في الدماغ المتوسط الشبكيةقبل. 

وارتفاع ضغط  توسع حدقه يسب ب ،وتتفعل الجملة العصبيه الودية  HT2-5كما ينبه مستقبالت 
 سم.ارتفاع حرارة الجو الدم وانتصاب الشعر 

كما يحدث تبدل  ،هالسات مع الوان فاقعةإ حدوث  ةتحرض الجرعات الفموية المنخفض أن  يمكن 
 .عتماد الحقيقي نادرويحدث تحمل واعتماد فيزيائي ولكن اال في المزاج أيضاً 

وقد تسبب الجرعات العالية   .الضعف العضليو  تتضمن التأثيرات الضارة فرط المنعكسات وغثيان
 .تغيرات ذهانية مديدة عند األشخاص المتعدين

وتجهض هذه   LSDيمكن للهالوبيريدول ومضادات الذهان األخرى أن تحصر الفعل المهلس لـ
 )5(.المتالزمة

 

 : هيدرو كانبينولرباعي  -6-2-2
)Tetrahydrocannabinol:THC(: 

المتوافر  (THC)تتراهيدرو كانبينول -9-تعود  الفعالية النفسية الموجود في الماريجوانا الى  دلتا
 .(Dronabinol) سمبا

 .إلى تأثيره قصير األمد على الذاكرة والنشاط العقلي ةإضاف وارتخاء شمقا يليه نعاسا THC يسبب
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)تبيه الشهية وجفاف الفم، إهالسات بصرية وتوهمات وتعزيز النشاط عةتتضمن التأثيرات الواس
 الحسي(.

في النهايات العصبية المثبطة قبل المشبكية التي  CB1تدعى  THC لـ تلقد عثر على مستقبال
. على نحو مشابه Gمع البروتين  CB1ترتبط مستقبالت  ،تتشابك مع العصبونات الهرمية

داخلية المنشأ في الجهاز األفيوني فقد تم تحديد كانابينويدات داخلية في الجملة  (Legands)للجائن
وهي مشتقة من الغشاء ويتم تركيبها عند الطلب،   CB1العصبية المركزية، ترتبط هذه المركبات مع

يحدث  THC( مستقبل الكانابينويد، إن تأثير ال10وقد  تعمل كمعدالت عصبية موضعية)الشكل 
واليزال قيد CB1  بتواسط مستقبالت 

     .                                                                               الدراسة

دقيقة  20فورًا بعد تدخين الدواء، ولكن التأثيرات األعظمية تحدث بعد حوالي  THCظهر تأثيرات ت
تدوم التأثيرات ذات                          اعات.     تأثيرات بشكل كبير بعد ثالث سوتزول ال

و من تأثيراته ساعة. 24ساعات، ولكن تأثيراته المنبه للشهية تستمر حتى  6المفعول النفسي حتى 
الضارة أيضًا، زيادة سرعة القلب وهبوط الضغط واحمرار الملتحمة. يحدث في الجرعات العالية 

 )5(يزيائي خفيف باستمرار استعمال الدواء. ذهان سمي ويحدث تحمل واعتماد ف

 

 دنابينوي(:مستقبل كا10الشكل)

 :)Phencyclidine:PCP( فينسايكليدين-6-2-3
 .والنورايبينفرين HT-5يعرف بغبار المالئكة ويثبط استرداد الدوبامين و

الغلوتامات  من مستقبل NMDAلقناة شاردية منظمة من قبل  هالفعل الرئيسي له هو حصر  إن
يمتلك أيضا أفعاال مضادة ، شوارد الكالسيوم عبر القناة ويؤدي لمنع مرور الشوارد المهمة وال سيما

 .للكولين
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PCP المريض غير متحسس لأللم ولكنه غير فاقد  تفارقياً  ويسبب تخديراً  ،هو مضاهئ للكيتامين(
ويحدث  ةالكالم وصالبة عضليفي  وتلعثماً  مترنحة ومشية ،في األطراف ويسبب خدراً  ،للوعي(

 .دائيسلوك ع   أحياناً 

ينجم عن الجرعة المفرطة تخدير وخبل وثبات ولكن تبقى العينان مفتوحتان وتزداد الحساسية نحو 
مع  المنبهات الخارجية وقد تدوم التأثيرات العصبية المركزية حوالي أسبوع يتطور التحمل غالباً 

 )5(االستعمال المستمر

مهدئات أو مركنات أو (Anti depressantsالمضادة لالكتئاب)األدوية -6-3
 :منومات

 : )Benzodiazepnat(البنزوديازيبينات 6-3-1

 : عل البنزوديازيبيناتلية فآ-6-3-1-1

، نالحظ أن غابا)GABAa) ينات تستهدف حمض غاما امينو بيوتيريك )يبإن أفعال البنزودياز 
 .الجملة العصبية المركزية(هو الناقل العصبي المثبط الرئيسي في 

ستقطاب صغير يبعد الكمون بعد المشبكي عن عتبة إطالق ايسبب دخول أيونات الكلوريد فرط 
 )5(.التنبيه وبذلك يثبط تشكل كمونات العمل

 

 عتماد البنزوديازيبينات:ا -6-3-1-2

السيكولوجي والفيزيائي نحو البنزوديازيبينات إذا أعطيت جرعات عالية  يمكن أن يتطور اإلعتماد
التي  من البنزوديازيبينات أعراض السحبينتج عن اإلنقطاع المفاجئ ، و من الدواء لفترة طويلة

وبسبب األعمار  ،اإلختالجات ونادرا، الهياج والتململ واألرق والتوتر ،القلق ،التخليط ،تتضمن
م لعدة أيام بعد النصفية الطويلة لبعض البنزوديازيبينات فإن أعراض السحب قد تظهر ببطء وتدو 

 triazolamبينما تكون البنزوديازيبينات ذات األعمار النصفية القصيرة متل ، انقطاع المعالجة
 )5(.مثل الفلورا زيبام راحوية بطيئة اإلطلتفاعالت السحب المفاجئة والشديدة من األد أكثر تحريضاً 

 

 :أفعال البنزوديازيبينات _ -6-3-1-3

 إنقاص القلق 
  ة ومنومةكنمر 
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 فقدان الذاكرة التقدمي :الضعف المؤقت في الذاكرة 
 مضاد اختالج 
 مرخية للعضالت 

 

 :طريقة التشخيص المخبري -6-3-1-4

بعضها   في العينات البيولوجية في األدبيات. BZDsتم اإلبالغ عن العديد من الطرق لتحديد 
، يتم تصنيف الطرق المطورة على أنها كروماتوغرافيا في الواقع نوعي والبعض اآلخر طرق كمية. 

(HPLC  وTLC  وGC ( مقايسات مناعية  قياس ضوئي )رنين مغناطيسي نووي ومرئي فوق
طاب ، قياس الفولتميتر( تم استخدامها بنفسجي( و طرق التحليل الكهربائي )قياس الجهد ، االستق

 )9(بشكل متزايد لتعاطي المخدرات في علم الطب الشرعي.

 
6-3-1-4-1- Screening Detection Methoods 

 BZD( لجزيء Abبشكل عام، إنها تقنية مناعية تعتمد على التعرف بواسطة جسم مضاد محدد )
، تكون الوسائط البيولوجية المخصصة في هذه الحاالت المستهدف )مستضد( الذي سيتم فحصه. 

 )9(. للعابللفحص هي البول وا

 

6-3-1-4-2-)Radioimmunoassay (RIA 

، تحقق الحساسية من خالل (، كما يوحي االسمRIAان تقنية المقايسة المناعية اإلشعاعية )
يعتمد  المشعة والنوعية التي ترتبط بشكل فريد بالتفاعالت الكيميائية المناعية.  استخدام النويدات

RIA والتي يمكن أن ترتبط بنفس الجسم المضاد. نين من المستضداتعلى المنافسة بين اث ،
تتنافس المستضدات ذات العالمات اإلشعاعية والمضافة الزائدة وغير المسماة )الجزيء المختب ر( 

، قل قدرة المستضدكلما زاد وجود عينة  الرتباط المحدودة على الجسم المضاد. على مواقع ا
إشعاعًيا على االرتباط بالجسم المضاد. يجب أن يكون المستضد الموسوم  المستضد الموسوم

، ألن كمية الجزيء المراد قياسه عادة ما تكون منخفضة عاعًيا بشكل عام موجوًدا بتراكيزإش
، فإن يحتوي على مولد الضد غير المرتبطالمعقد أثقل من الذي  Ag-Abنظًرا ألن  صغيرة. 
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الطرد المركزي للخليط سيسمح بالفصل إلى كسور "حرة" و "مرتبطة" ويتم قياس أعدادها اإلشعاعية. 
المستضد اإلجمالية المرتبطة باستخدام منحنى  يز مستضد االختبار من نسبة يمكن حساب ترك

، من الممكن تحديد كمية ل قياس النشاط اإلشعاعي للحبيباتمن خال  استجابة الجرعة القياسي.
Ag  المرتبط بـ  الموسوم إشعاعيًاAb  وبالتالي تركيزAg .9(في العينة( 

 :(Barbituratesالباربيتورات)-6-3-2

، في العالج الرئيسي المستعمل في تركين مريض أو للتحريض على النوم كانت تستعمل سابقا
والمحافظة عليه واستعيض عنها اليوم بالبنزوديازيبينات وذلك ألن الباربيتورات تحرض على التحمل 

 .للدواء وتحرض اإلعتماد الفيزيائيقلبة وتحرض األنزيمات المست

 )5(.واألهم من ذلك إحداث السبات في الجرعات السمية، وتترافق مع أعراض سحب وخيمة جدا

 

 :الباربيتوراتآلية فعل -6-3-2-1

موقع إرتباطها  ،حيث تعزز نقل الغابا aينجم فعل الباربيتورات عن تداخلها مع مستقبالت غابا 
عن طريق إدخال الكلوريد إلى العصبون ، مختلف عن البنزوديازيبينات وهي تقوي عمل الغابا

 .بإطالة مدة فتح قنوات الكلوريد

 )5( .الغلوتامات المنبهةأن تحصر مستقبالت  أيضاً يمكن للباربيتورات 

 

 :الباربيتوراتأفعال -6-3-2-2

 وأخيراً ، تنويم ويليه التخدير تسبب وبجرعات أعلى ،تسبب الباربيتورات بجرعاتها المنخفضة التركين
على  إعتمادا ،ولذلك فإن أي درجة من تثبيط الجملة العصبية المركزية تعد محتملة غيبوبة والموت

 .الجرعة

بل ربما تفاقم األلم ويسبب إستعمالها  ،تمتلك خصائص مسكنة وال، ترفع عتبة األلم الالباربيتورات 
 )5(.لمزمن التحملا

 

 رات:اربيتو لباالتأثيرات الضارة ل-6-3-2-3

 انول.تساند هذه التأثيرات مع اإليتوضعف تركيز وبالدة عقلية وفيزيائية وت نعاساً تسبب -
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بعد اليقظة ويؤدي لخلل في القدرة الوظيفية لعدة ساعات تسبب الجرعات المنومة شعورا بالتعب -
 .ودوخة نأيضا غثياوقد يحدث  ،بعدئذ

ختالجات اوغثيان وإقياء و  وتململ، ضعف، قلق، قد يسبب السحب المفاجئ للباربيتورات رعاشو 
وقد ينتج  وقد يكون السحب أكثر شدة من ذلك المترافق مع األفيونات ،وتوقف القلب، وتوهمات
 )5(ت.عنه المو 

 .هذان التأثيران أكثر التأثيرات الجانبية شيوعا للبنزوديازيبيناتيعد  و 
 ،مثل قيادة السيارة، حركيا دقيقا نح بجرعات عالية ويمنع النشاطات التي تتطلب تنسيقالتر يحدث ا-

وإكتساب معرفة كما يمكن ان يحدث خلل في الوظائف اإلستعرافية )نقص اإلستذكار البعيد 
 )5(.جديدة(

 

 :)Ethanol(يثانول اإل-6-3-3
ولكن سميته ، يمتلك تأثيرات مضادة للقلق ومركنة

 .المحتملة تفوق منافعه
 .يرةطتعد الكحولية مشكلة طبية وإجتماعية خ

 و ويسبب تركيناً   CNS ل  اإليتانول يعد مثبط  إن  
 .مع ازدياد الجرعة تنويماً 

، ستجابة جرعة مسطحايمتلك اإليتانول منحنى 
 .يحدث التركين على مجال واسع من الجرعةلذلك 

ويستقلب  ،قريب من حجم الماء الكلي في الجسم وحجم توزعه ،يمتص اإليتانول بسهولة من الفم
وجزء  ،ويطرح معظمه عن طريق الكلية (،11كما هو موضح بالشكل ) بدرجة رئيسية في الكبد

 .عن طريق الرئتين

مع مضادات الهيستامين  CNSل شديداً  يتساند اإليتانول مع العديد من األدوية وقد يسبب تثبيطاً 
 )5(.اوالبنزوديازيبينات او الباربيتورات

 
 :طريقة التشخيص المخبري -3-1- 6-3

وأمعائك الدقيقة. ، فإنها تذهب إلى معدتك عندما تشرب الكحول ل بالتنفس،عن طريق اختبر الكحو 
 .أنت تزفره عندما تتنفس  يتم امتصاصه في دمك، والذي يحمله عبر جسمك إلى دماغك ورئتيك.

االيتانول(:استقالب 11الشكل)  
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يستخدم الجهاز  كمية الكحول الموجودة في الهواء الذي تزفره.  ن ف سيقيس اختبار الكحول في ال
 (Blood Alcohol counting)ُيعرف هذا الرقم باسم  هذا القياس لتقدير كمية الكحول في دمك. 

BAC أو محتوى الكحول في الدم ،. 
في أعلى مستوياته بعد حوالي ساعة  BACادة ما يكون عدقيقة من الشرب.  15قد ترتفع بعد 

 )10(من الشرب
 

 :استخدامات هذا الجهاز -6-3-3-2

الكحول، أو ، فقد تشك الشرطة المحلية في أنك تقود تحت تأثير عة أو في حادثإذا كنت تسير بسر 
 وثيقة الهوية الوحيدة.

مباشرة في مكان وقوع حادث   BAC الختبار  Breathalyzer مكنهم استخدام جهاز يعرف باسمي
 .أو على جانب الطريق إذا قاموا بسحبك

ال يجوز لك  . الخاص بك، يمكن أن تصبح أخرق وتستغرق وقًتا أطول للرد BACمع ارتفاع مستوى 
 )10(هذه األشياء تجعل القيادة خطرة . أيًضااتخاذ خيارات جيدة 

 

 األفيونات:-6-4
 .األفيونية δ ومستقبالت μ، κ تؤثر األفيونات على مستقبالت:

 يتم حين في GABA العصبية الخاليا على انتقائي بشكل األفيونيةμ  مستقبالت عن التعبير يتم
 .الدوبامين العصبية من تحرير  الخاليا بمنع ألفيونيةاκ  مستقبالت عن التعبير

 )5(.انزعاج حدثتُ  κ منبهات حين في النشوة، تسبب األفيونية منبهات μ لماذا يفسر هذا
 

 : )Morphine(المورفين -6-4-1

 :فعل المورفين آلية -6-4-1-1

تشريحية يمارس تأثيراته الرئيسية بتداخله مع المستقبالت األفيونية في الجملة العصبية وفي بنى 
تسبب األفيونات فرط استقطاب الخاليا العصبية، وتثبط ،السبيل المعدي والمثانة ،أخرى مثل

في   Kاإلطالق العصبي وتثبيطًا قبل مشبكي لتحرير الناقل، يؤثر المورفين على مسقبالت كابا 
ببتيد )مركب عديد pوينقص من إطالق المادة ، للحبل الشوكي من القرن الخلفيIIو Iالصفيحتين 
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المورفين يثبط  أللم في الحبل الشوكي، يبدو أيضا أنا التي تعدل إدراك يعمل ك  ناقل عصبي(
 )5(من النهايات العصبية الحاملة للمنبهات األلمية. تحرير العديد من النواقل اإلستثارية

 
 :فعال المورفينأ-6-4-1-2

وتعديل اإلدراك الدماغي لأللم  ،في مستوى الحبل الشوكي األلممن خالل رفع عتبة  التسكين -
 .اً لدى المرضى المعالجين بالمورفين يبقى لديهم إدراك بوجود األلم ولكن اإلحساس به ليس مزعج

، والعافية والراحة والسعادة contentmentمن القناعة  قوياً  يسبب إحساساً  euphoria الشمق -
 .ventral tegmentumولعل السبب هو تنبيه 

 )CO2.)5عبر إنقاص حساسية العصبونات في مركز التنفس ل  ،بط التنفستث -

 )5( .تثبيط منعكس السعال -

 )ĸ.)5وكابا µتقبض الحدقة عن طريق تنبيه مستقبالت ميو -

في الضغط وبطء القلب ويوسع األوعية الدماغية ويزيد ضغط السائل الدماغي  يحدث هبوط -
 )5(.الشوكي

 )5(.شرى وتعرق وتوسع وعائي من الخاليا البدينة مسبباً  إطالق الهيستامين  -

ستنشاق المساحيق أو دخان األفيون الخام المحترق الذي ااول األفيونات ألغراض غير طبية بيتم تن
 )5(.لدواءل تأثيرًا سريعاً يسبب 

 

 :لمورفيناتوزع -6-4-1-3

 .لحواملواي األجنة دخل بجميع أنسجة الجسم بما في

باإلضافة ألعراض السحب إذا  ،على األفيونات فيزيائياً  عتماداً ا يبدي الرضع من أمهات مدمنات 
 .لم يتم إعطائهم أفيونات

 وهو أقل األفيونات الشائعة ذوباناً  ،يعبر جزء صغير فقط من المورفين الحاجز الدماغي الدموي 
 .)5(بالدسم كالميثادون والهيروين فتنفذ بسهولة الى الدماغ  األفيونات األكثر ذوباناً ما أ ،في الدسم
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 :عتياد الفيزيائيالوا ملالتح -6-4-1-4

ة والمركنة، شمق  مُ سي وتأثيراته المسكنة والتنفللتثبيط ال ستعمال المتكرر للمورفين تحمالً اال ببيس
 .في التأثير المقبض للحدقة والتأثير المسبب لإلمساك العمل اليحدث ولكن

 على المورفين وبعض مقلدات عتماد الفيزيائي والنفسي بسهولةيحدث اال

والحركية والنفسية التي تضعف الشخص وتسبب  الذاتيةيسبب السحب سلسلة من اإلستجابات 
. من المعتاد أن أن تسبب الموت جداً  ولكن من النادر ،غير قادرة للتحمل وغالباً  ،خطيرة أعراضاً 

بإعطاء الميثادون الفموي أو  ،الهيروين والمورفين لدى األشخاص المعتمدين عليهاإزالة سمية تتم 
 )5(.الكلونيدين

 
 :للمورفين التأثيرات الدوائية--6-4-1-5

ومضادات  األمينالمورفين المثبطة بالفينوثيازينات ومثبطات أكسيداز أحادي  تأثيراتتتعزز 
 ة.اإلكتئاب ثالثية الحلق

تعزز الجرعات المنخفضة من األمفيتامين على نحو غير واضح من التسكين كما يفعل 
 )5(الهيدروكسيزين ذلك

 

 : طرق التشخيص المخبري -6-4-1-6

 :في البول-6-4-1-6-1

تحليل البول  يمكن أن يظهر المورفين في اختبار البول لمدة تصل إلى أربعة أيام بعد االستخدام. 
هو الطريقة األكثر استخداًما الختبار المورفين وعادًة ما يتضمن اختبار مناعي مضاعف باإلنزيم. 

، سيظهر تبرة في عينة البول بكميات كافيةفي حالة وجود المورفين أو أي من المستقلبات المخ
 .خط ملون مرئي في منطقة خط االختبار بشريط الدواء

الدواء عن طريق اختبار ثاٍن باستخدام مقياس الطيف الكتلي الغازي أو سيتم تأكيد وجود 
 )11(.الكروماتوغرافيا السائلة
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أيام  3يمكن أن يظهر المورفين أيًضا في فحص الدم لمدة تصل إلى  في الدم: -6-4-1-6-2- 
استخدامها بشكل شائع ، فال يتم ه االختبارات أكثر توغاًل وتكلفةبعد االستخدام ، ولكن نظًرا ألن هذ

 )11(.في فحوصات تعاطي المخدرات

 

 :في اللعاب-6-4-1-6-3

عادة ما يكون  أيام من االستخدام.  3يمكن أن يظهر المورفين في اختبار اللعاب بعد حوالي 
، وهذا هو سبب تشابه أوقات الكشف اللعاب في طور الدوران عبر الدم المورفين المكتشف في

 .)11(هذه

تشمل أنواع اختبارات قياس الطيف  مطياف الكتلة. جهاز يتم إجراء االختبار التأكيدي باستخدام  
الكتلي المستخدمة لالختبار التأكيدي كروماتوغرافيا الغاز / قياس الطيف الكتلي )والكروماتوجرافيا 

 .(SMS  M-LCقياس الطيف الكتلي الترادفي ) -السائلة 

كروماتوغرافيا الغاز والسائل مع الكشف الشامل لتحديد تركيز المورفين في البالزما تم تطوير طريقه 
مل فقط 0.5مطلوب كمعيار داخلي  D3تم استخدام  المورفين  بعد استخالص المرحله الصبله.

 GC-MSمن البالزما الستخالص المرحله الصلبه للدواء متبوعا بتقدير مشتق المورفين بواسطه 

.)11( 

 :)codeine(ن ئيودك-6-4-2

هو مسكن  ،ين نفسهئالفعل المضاد للسعال فهو الكود ماأ، ينجم الفعل المسكن عن تحوله للمورفين
حتمال ابالجرعات المعطاة بشكل شائع يكون  ،أقل فاعلية من المورفين ولكن فعاليته الفموية أعلى

 )5(.بالجرعات الشائعة المورفين أقل من abuse المعاقرة 
 : )Heroine(ينيالهيرو -6-4-3

ما ينتج بنزع أستلة المورفين الذي وإن   ،يوجد في الطبيعة ال ،الهيرويين هو ثنائي ميتيل مورفين
كما يزداد ذوبانه في الدسم مما يسمح له بعبور الحاجز  ،يؤدي لزيادة فاعليته لثالث أضعاف

 .ؤخذ حقناً يعندما  أكثر فيسبب شمقاً ، الدموي الدماغي بسرعة أكبر من المورفين

 

ليس له و   .نصف مدة المورفين تدوم تقريباً  تأثيراتهيتحول الهيروين إلى مورفين في الجسم ولكن 
 )5(.ستعمال طبي مقبول في الواليات المتحدةا
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 المسببة لإلدمان:األخرى  األدوية من-6-5
 :)Tramadol(الترامادول-6-5-1

 .طبيبال من طبية بوصفة ال يصرف إال  أفيونيمسكن   دواء ترامادول

 تنجح ال عندما فقط استخدامه يجب . والشديدة المتوسطة لآلالم المدى قصير للتسكين يستخدم
 ُينصح ال .معها التسامح يتم ال أو األلم إدارة في األفيونية غير األلم مسكنات من األخرى  األشكال

 )12(.األمد طويلة) المزمنة اآلالم لعالج ترامادول باستخدام عادةً 

 :لية عمل الترامادولأ -6-5-1-1

 الشعور من ويقلل المركزي  العصبي الجهاز في األفيونية المستقبالت على مباشرة ترامادول يعمل
 )12(.والجسم الدماغ بين األلم إلى األعصاب بها تشير التي الطريقة قطع طريق عن باأللم

 :ثيرات الجانبية أالت-6-5-1-2

 التنفس مشاكل تشمل جانبية آثار الترامادول، ذلك في بما األفيونية، المواد لجميع يكون  أن يمكن
 هملدي ولكبار السن والذين  الجرعة زيادة بعدو  مرة ألول الترامادول تناول عند ،الحياة تهدد التي
 .الرئة في كلامش

 ى وتشمل:األخر  األفيونية للمواد الجانبية اآلثار مع للترامادول الجانبية اآلثار تتشابه

  التعرق. 
 تعب. 
 سأالر  صداع. 
 جاف فم. 
 التقيؤ. 

 )12(.طبيبال قبل من موصوف هو كما تماماً  األدوية تناول يجب

 

 :cannabeالقنب-6-5-2

يستخدم الناس األوراق المجففة وزيت البذور وأجزاء أخرى من نبات القنب ألغراض  القنب نبات
لها تأثير ممتع ويمكن أن تهدئ أعراض الحاالت المختلفة، مثل  يمكن أن يكون  ترفيهية وطبية. 

 .األلم المزمن
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 :طرق استخدامه تشمل

 تدخينه أو تبخيره. 
 تخميره كشاي. 
  شكل مواد غذائية، مثل البراونيز أو الحلوى استهالكها على. 
 اً أكله نيئ. 
 تطبيقه كعالج موضعي. 
 تناولها على شكل كبسوالت أو مكمالت. 

، لكن البعض اآلخر ليس كذلك. تختلف فعالية قنب ذات تأثير نفسي )تغير العقل(البعض مكونات 
 .امعالجته، اعتماًدا على كيفية المكونات وتوازنها

أكثرها  مصدر موثوق، ذاتمن المكونات النشطة مكون  120يحتوي القنب على ما ال يقل عن 
 )THC( tetrahydrocannabinol-9-delta.)13()مستقلب األول للقنب(و وفرة هي الكانابيديول

 

 ألية عمله:-6-5-2-1

 يتصرفون  .endocannabinoid ينتج جسم اإلنسان بشكل طبيعي بعض القنب من خالل نظام
 .، حيث يرسلون الرسائل عبر الجهاز العصبيبطريقة مشابهة للناقالت العصبية

دوًرا في الذاكرة والتفكير والتركيز تؤثر هذه الناقالت العصبية على مناطق الدماغ التي تلعب 
 .والحركة والتنسيق واإلدراك الحسي والوقت والمتعة

بهذه الطريقة،  والقنب اآلخر.  THC مع اً تستجيب لهذه المواد القنبية أيض تتفاعل المستقبالت التي
 .يمكن للقنب من مصدر خارجي تغيير وتعطيل وظائف الدماغ الطبيعية

 :مناطق الدماغ التي تتحكم في تؤثر على THC يبدو أن
 الذاكرة واالنتباه. 
 التوازن، وضعية المصدر الموثوق، والتنسيق. 
 وقت رد الفعل. 

بسبب هذه اآلثار، يجب على الشخص عدم قيادة السيارة أو تشغيل اآلالت الثقيلة أو االنخراط في 
 .أنشطة بدنية محفوفة بالمخاطر بعد استخدام الحشيش
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الدوبامين هو ناقل عصبي )ة التي تزيد من إفراز الدوبامينالقنب المحدد مستقبالت THC يحفز
وان أكثر قد تبدو األل على اإلدراك الحسي.  اً أيض THCيمكن أن تؤثر  .(يتعلق بمشاعر المتعة

 )13(.اً ، والمشاعر أكثر عمقمتعةً ، والموسيقى أكثر اً إشراق
 
 :االستخدام السريري للقنب-6-5-2-2

مكن أن يساعد يقاطع على أن القنب  ، هناك دليلت الوطنية للعلوم والهندسة والطبلألكاديمياوفًقا 
 :في إدارة
 اآلالم المزمنة عند البالغين. 
 الغثيان والقيء الناتج عن العالج الكيميائي. 
 بعض أعراض التصلب المتعدد MS (Multiple sclerosis). 

فس النومي، واأللم مشاكل النوم المتعلقة بانقطاع النعلى أنه يمكن أن يساعد في هناك أدلة 
 ،وقد يفيد في الحاالت التالية:، واأللم المزمن ، ومرض التصلب العصبي المتعددالعضلي الليفي

 الشهية المنخفضة 
 متالزمة توريت 
 القلق لدى بعض األفراد 

 (Food and drug Administration) ، وافقت إدارة الغذاء والدواء2018في عام 

، وهو دواء مشتق من الحشيش، لعالج نوعين نادًرا وشديًدا من الصرع ال  Epidiolexعلى
 .THC ال يحتوي على CBD هو شكل منقى من .يستجيبان جيًدا للعالجات األخرى 

على  THCحصلت ثالثة أدوية تحتوي على مواد اصطناعية ذات بنية مشابهة لتلك الموجودة في 
-Marinos-Syndrosموافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية. مارينول وسيندروس وسيساميت 

Sesamite.13(خيارات عالجية لبعض أنواع فقدان الشهية( 
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 القسم العملي

 

 

 

 
إلدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية بتاريخ  يتضمن العمل الذي قمنا به زيارة

لتقييم لمعرفة كيفية الكشف عن المواد المخدرة باستخدام طرق وأجهزة مختلفة و م 2-9-2021

 سنوات السابقة. الثالثعدد القضايا والمتهمين في اإلتجار أو تعاطي المواد المخدرة خالل 
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 المخدرات في الجمهورية العربية السورية.( بناء إدارة مكافحة 12الشكل)

قمنا بلقاء مع مشرف المخبر الذي أطلعنا من خالل الحديث على كيفية تحليل األدوية المسببة 
بطرق وعن هذه المواد التي تم تعاطيها المتعاطين االشخاص  الكشف عنلإلدمان والمخدرات و 

 عديدة.

نا المشرف عن كيفية إجراء اختبار الكشف عن بعد ذلك، قمنا بالدخول إلى مخبر التشخيص وسأل
المواد المخدرة واألدوية المسببة لألدمان عند المتعاطين، بدأ المشرف بتعريفنا عن األدوات واألجهزة 

 المستخدمة واالختبارات التي يقومون بها للكشف.

 ،تعاطيلمعرفة المادة المأخوذة من قبل الشخص الم العديد من االختبارات في المخبر وجدي
 .االختباران يعتمدان على عينة بول المتعاطي
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 بعض االختبارات المستخدمة في مخبر التشخيص:. 1

جهاز التحليل الكيميائي للمقايسات المناعية sat450االختبار األول في جهاز يدعى  .1.1
 والكيميائية السريرية:

 

 الموجود في المخبر. Sat450 ( جهاز13الشكل )

موضح هو ف على هذا الجهاز كما عر  مُ  حاسبيتألف هذا الجهاز من ثالث حجرات موصولة على 
 التالي:في الشكل 
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 من الداخل. Sat450( جهاز 14الشكل )

 

يوجد حجرة لوضع الكواشف و حجرة لوضع العينة و حجرة للتفاعل بين العينة و الكاشف و من 
 المأخوذة.ثم ظهور النتيجة على الحاسب من المادة 

 

   “healstone “الثاني كاسيتات االختبار  .1.2

 العلبة، من إخراجها بعد ممكن وقت اقرب في استخدامها يتم ،اختبار شرائط عن عبارة هي
 مغمورة تكون  أن على مباشر بشكل البول عينة في المخدرات اختبار شريط وضع يتم ثم ومن

 الشريط يوضع ثم ومن ثوان، 10 عن تقل ال مدة البول عينة في الشريط يترك ثم .البول في
 بعد النتائج قراءة يتم ان ويمكن الظهور في الملونة الخطوط تبدأ ذلك بعد، مستوي  سطح على

 .فحسب دقائق 5 مرور
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على سلبية  نيالخطشكل يدل على إيجابية االختبار، و في الحيث أن ظهور خط واحد كما 
 االختبار.

 

 .healstone( كاسيتات 15الشكل )
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بالكشف عن عشر مواد من األدوية المخدرة والمخدرات، فهي تكشف  healstone الكاسيتات تقوم
 عن:

 

Methamphetamine MET 

Cocaine COC 

Ecstasy MDMA 

Morphine 300 MOP 

Amphetamine AMP 

Methadone MTD 

Benzodiazepines BZO 

Barbiturates BAR 

Tricyclic antidepressants TCA 

Marijuana THC 

 الكشف عنها.ب الكاسيتات( أمثلة عن االدوية المخدرة والمخدرات التي تقوم 1الجدول )

 يبين هذا االختبار " كاسيتات " المادة المأخوذة هل هي إيجابية أم سلبية بالنسبة للمادة المأخوذة.

وقمنا بالكشف  مواد المخدرةالعينات الصلبة من البعد ذلك، قمنا بالدخول لمخبر التحاليل لكشف 
 .عن القنب الهندي بواسطة اختبارين مع توثيق النتائج التي ظهرت معنا

 

 بعض االختبارات المستخدمة في مخبر التحاليل:. 2

 الكشف اللوني. 1.2

 طريقة العمل تتضمن:
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 + ملون فاست بلو +قطرتان ماء مقطر. كزيلولاال من مل1غ من العينة المراد كشفها + 0.5

( copper phthalocyanine) نحاسية فثالوسيانين ( يتألف منFast blueملون فاست بلو )
 .المايلين لغالف الدهنية البروتينات في الموجودة القواعد إلى وتنجذب الكحول في للذوبان قابلة

القنب الهندي في العينة(، كما هو  النتيجة: ظهور لون احمر دليل على إيجابية الكشف ) وجود
 موضح في الشكل التالي.

 يوضح عينة إيجابية النتيجة لمتعاطي عند الكشف عن مادة القنب الهندي لديه. 16)الشكل )

 

 المجهري  . الكشف2.2

 طريقة العمل تتضمن:

 على ساليد ثم قطرة ماء مقطر ثم نضع الساترة ونشاهد على المجهرمن العينة غ  0.5نأخذ 
 )القنب الهندي(. الشكل المخروطي للحشيش
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 ( الشكل المخروطي لمادة الحشيش تحت المجهر.17الشكل )

 

 . األجهزة المستخدمة في مخبر التحاليل:3

من األجهزة التي  4 الذي يعتمد على العينات الصلبة أو السائلة التحاليليوجد أيضًا في مخبر 
 وهي: العينات الصلبة والسائلة عن هذه تكشف

 )GCMS (mass spectrometry–Gas chromatographyجهاز  -1

 FTIR (transform infrared spectroscopy-Fourier)جهاز  -2
 TLC  (Thin layer chromatography)جهاز  -3
 HPLC (High Performance Liquid Chromatography)جهاز  -4

مما يتألف وماهي المواد التي يقوم بالكشف عنها والعديد  ،حيث قام مشرف المخبر بشرح كل جهاز
 من األمور المهمة المتعلقة بكل جهاز، وتضمن الشرح األمور التالية:
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 " الكروماتوغرافيا الغازية مع مطيافية الكتلة "  GCMSجهاز  .1.3

 المخبر.( جهاز الكروماتوغرافيا الغازية مع مطيافية الكتلة الموجود في (18الشكل 

ثم الكشف عن ماهيتها بواسطة  GC الــجهاز عبر  العينةلفصل مكونات  هذا الجهاز يستخدم
 MS (mass spectrometry) الــ جهاز

، لك عن طريق برنامج حراري محفوظذصل المواد في العينة و بففي هذا القسم  GC لــا يقوم ■
تتوقف على البرنامج الحراري أواًل ثم على حيث أن أساس عملية الفصل في كروموتوغرافيا الغاز 

الخصائص القطبية للمواد المراد فصلها ومدى انسجامها وتشابهها مع الخصائص القطبية للوسط 
الثابت فكلما كان التشابه أكبر كلما زاد زمن مكوث تلك المواد في الوسط الثابت و ذلك عند درجة 

 .جرارة معينة

 GC  (chromatographyGas :) لــامكونات 

 .%99.99: تعتبر الطور المتحرك تستخدم عادة غاز الهيليوم بنقاوة عالية أسطوانة غاز -أ
: وظيفته المحافظة على ضغط ثابت للغاز الواصل والتحكم بجريان الغاز سريان منظم -ب

 .الغاز
 .تجزئة بدون تجزئة أو ال: وظيفته ادخال العينة ويمكن ان يتم ذلك عن طريق الحاقن -ت
تصل   LINERتبخير العينة وذلك في انبوبة زجاجية تدعى فيها : يتم التبخير غرفة -ث

 .درجة مئوية 250حرارتها إلى 
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 .: يتم فيه تسخين العامودالفرن  -ج
 .: يتم فيه عملية فصل الموادالعامود -ح

 

في الكشف عن   MS الكشف عن ماهية المواد المفصولة، يعتمد الـ  فيهيتم  MS لــا بينما ■
يقوم بتفتيت المادة إلى أجزاء أيونية صغيرة ثم التعرف على الكتلة الجزيئية لكل  حيثهوية المواد 

 .منها

 :MS لــامكونات 

: هي غرفة تدخلها المواد الخارجة من العامود مادة تلو األخرى بعد فصلها حيث التأين غرفة
فتعمل على تأينها وتفتيتها إلى أيونات أبسط تتفاوت تتعرض هذه المواد على شعاع من االلكترونات 

 في كتلتها الجزيئية.

: هي ألواح مشحونة بشحنات سالبة تقوم بتوجيه األيونات بسرعة كبيرة نحو التركيز عدسة -أ
 محلل الكتلة.

أقطاب كل اثنان منها متقابالن وموصوالن بجهد متردد وثابت  4: تتكون من الكتلة محلل -ب
 .لوصول إلى المكشافارور كتلة جزيئية واحدة و حيث يسمح فقط بم

 .: يسمى أنبوب مضاعف االلكترونات المكشاف -ت

 .بعد ذلك تكون النتيجة على شكل كروموتوغرافيا

 

 أما بالنسبة للمحالت المستخدمة فهي:

 ميتانول 
 اسيتونتريل 
 كلوروفورم 
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2.3 FTIR  الحمراء تحت باألشعة فورييه تحويل مطياف"جهاز" 

 

 الموجود في المخبر. الحمراء تحت باألشعة فورييه تحويل مطياف جهاز( 19)الشكل 

 

انبعاث مادة صلبة  أوطريقة تستخدم للحصول على طيف األشعة تحت الحمراء المتصاص  هو
 .أو سائلة أو غازية

األشعة المرئية وفوق البنفسجية كافية إلحداث انتقاالت الكترونية بين السويات تكون الطاقة في 
 .االلكترونية األساسية

فاألطوال الموجية الكبيرة تترافق مع طاقة غير كافية IR (nfrared spectroscopyI ) لــاأما 
إنما تحدث انتقاالت فقط بين ، للحصول على هذه االنتقاالت من السويات االلكترونية األساسية

تواتر هذا االهتزاز له قيمة مميزة لنوع الرابطة ونوع الذرات المرتبطة  أنسويات اهتزازية أو دورانية و 
ة تسمح بالتحديد النوعي عن طريق معرفة عدد الروابط ونوعها يضمن الجزيء و هذه الخاص

 .ومعرفة الزمر الوظيفية

 .طريقة دستورية ومعتمدة للتحديد النوعي لعدد من المركبات  FTIR طريقة  تعتبر

 THERMO وع الجهاز المستخدم ن ■
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 NICOLET-IS10 موديل  ■

 

 األدوات المستخدمة:

  جرن سيراميك مع هاون 
  مكبس يدوي 
 بروميد البوتاسيوم 

 

 :منهاو مراجع األطياف هي مكتبات خاصة موجودة في الجهاز 

 NICODOM IR DRUGS 
 NICODOM IR ORFOMICS 

 قواعد بيانات أو مجموعات من أطياف األشعة تحت الحمراء. FTIRمكتبات أطياف تعتبر 

فمن المفيد مقارنة طيف األشعة تحت  ،تحديد مركب غير معروفتستخدم هذه المكتبات عند 
 في المكتبة. الحمراء بقواعد البيانات الطيفية لألشعة تحت الحمراء الموجودة

 يقترح أفضل نتيجة تشابه في بضع ثواٍن.و  سيجد البرنامج الطيفي منحنى األطياف األكثر تشابهاً 

 

3.3 TLC  " استشراب طبقة رقيقة أو كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة" 

هي طريقة لفصل المواد الغير طيارة في المخاليط وذلك عبر ظاهرة االمتزاز أو االستبدال األيوني 
 أو عبر طرق عديدة.

 

 ويتم ذلك عبر طورين :
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ح زجاجية أو ألواح ألمنيوم مغلفة بطبقة رقيقة من المواد الممتزة مثل ألوا يتكون منالطور الثابت : 
 .أكسيد األلمنيوم أوالسليكا 

، محل أو مزيج من المحالت وذلك حسب المادة المراد الكشف عنهايتكون من : المتحرك الطور
وذلك  حيث يقوم الطور المتحرك بحمل مكونات الخليط وتسافر هذه المكونات بمعدالت مختلفة

بسبب االختالفات في ألفتها نحو الطور الثابت وأيضًا بسبب االختالفات في قابليتها للذوبان في 
 المذيبات.

 

 :الطرق المستخدمة

 طريقة الحشيش ■

 :نستخدم بهذه الطريقة المحالت التاليةالطريقة األولى:  -أ
 4 من مل N-HEXAN 
 1 االيتر مل من 

 :الثانية الطريقة -ب

 ثنائي إيتيل أمينمن مل  N-HEXAN  +1 من مل 10+  اكزيلول من مل 25

 

أدوية نفسية والعديد من المواد المخدرة  –أفيونات  –الطريقة العامة للمواد الصلبة " كبتاغون  ■
 األخرى ":

 المحالت المستخدمة في الطريقة األولى: -أ
 17 إيتيل اسيتات من مل 
 2 ميتانولال من مل 
 1 النشادر "مونيوم " األ ماءات من مل 
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 في الطريقة الثانية: المحالت المستخدمة -ب
 10 ميتانولال من مل 
 1.5 مونياكاأل من مل 

 المواد المستخدمة :

 سم 20*20لوحات كروموتوغرافيا مفلورة  -1
 الزجاجي الترحيلحوض  -2
 مترميكرو  1 قياس يب شعريةأنابمسطرة + قلم رصاص +  -3

 

 سائل الترحيل:مكونات 

 إيتيل اسيتات -1
 ميتانول -2
 نشادر -3

4.3.HPLC  جهاز استشراب السائل رفيع اإلنجاز 

يستخدم لفصل وتحديد وقياس كل مكون في خليط، يعتمد على المضخات لتمرير مذيب سائل 
مضغوط ويحتوي على خليط العينة من خالل عمود مملوء بمادة ممتصة صلبة، يتفاعل كل مكون 

مما يتسبب في معدالت تدفق مختلفة للمكونات  في العينة بشكل مختلف قلياًل مع المادة الممتزة
 المختلفة ويؤدي إلى فصل المكونات أثناء تدفقها خارج العمود.

 :فتتضمن مكونات الجهازأما بالنسبة ل

 .وعاء الوسط المتحرك -أ
 .نظام توصيل المذيب -ب
 .خال العينةإدنظام  -ت
 .العمود -ث
 .الكاشف -ج
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 .ابيب الرابطةناأل -ح
 .ُمسج لجهاز حاسوب أو  -خ
 .الفضالتوعاء  -د
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 :المواد المخدرة المضبوطة في الجمهورية العربية السورية إحصائيات.4

 ٢٠١٩و  ٢٠١٨بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات حصلنا على إحصائية المواد المخدرة لألعوام 
 بالترتيب فكانت: ٢٠٢٠و 

 

( يوضح إحصائية المواد المخدرة المضبوطة في الجمهورية العربية السورية خالل 20الشكل )
 .٢٠١٨عام 
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( إحصائية المواد المخدرة المضبوطة في الجمهورية العربية السورية خالل عام 21الشكل )
٢٠١٩. 
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م ( إحصائية المواد المخدرة المضبوطة في الجمهورية العربية السورية خالل عا22الشكل )

٢٠٢٠. 
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 االستنتاجات والتوصيات:. 5

من خالل النظر إلى هذه اإلحصائيات نجد أن القضايا وعدد المتهمين بتعاطي المخدرات أو 
 اإلتجار فيها قد ازداد خالل الثالث سنوات السابقة.

وسبب هذا االنتشار الكبير للمواد المخدرة إن هذا التزايد يشكل خطورة كبيرة على الشعب السوري 
 وانتشار االتجار بها هو:

 .انتشار الصيدليات غير المرخصة الذي زاد من حدة الظاهرة 
  وجود اشخاص ليس لهم عالقة بمهنة الصيدلة ضمن الصيدلية، بمعنى آخر وجود

"متصيدل" ضمن الصيدلية في ظل غياب صاحب الصيدلية أو ما يوازيه من حاملي 
 شهادة الصيدلة.

  مما أدى لتراجع الوضع المعيشي وصعوبة العيش بظل هذه األزمة التي حلت على البلد
للهروب من هذا الوضع الصعب  ،األزمة وغالء األسعار مما أدى إلى تعاطي البعض

وإلى اإلتجار من قبل اآلخرين للحصول على األموال من أجل تأمين  ،وتسكين آالمهن
 ومستلزمات عائالتهم. ممستلزماته

 إلى سهولة استيراد المواد المخدرة  بب الحروب مما أدىعدم وجود رقابة على الحدود بس
 بالطرق غير المشروعة.

  جهل البعض بماهية المواد المخدرة واالدمان عليها وصعوبة التخلي عنها الحقًا، على
 دمان.من الهيروئين كافية إلحداث اإل جرعاتسبيل المثال: ثالث 

  ة والعمل على جذب انتباه الناس ترويج بعض مواقع التواصل االجتماعي للمواد المخدر
 لهذه المواد وخاصة فئة الشباب.
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 ومن هنا فإن التوصيات التي علينا ان نقدمها هي:

 .علينا البدء بنفسنا كصيادلة بعدم إعطاء هذه األدوية إال ضمن وصفة طبية 
  والتثقيف بأضرار  من تلك األدوية، المحددة الجرعات بتناولراط فاإل بعدمزيادة التوعية

 هذه المواد المأخوذة.
  أو  وتوجيههم ألقرب مشفى اإلدمانتقديم التوعية لألشخاص المدمنين حول العالج من

 اإلبالغ عنهم.
  زيادة توعية المجتمع حول األدمان والمخاطر المتعلقة به عبر وسائل التواصل االجتماعية

 .ت الطرقيةإلعالناالتلفاز أو ا محطاتأو عبر الندوات التعليمية أو 
 خاصًة في المناطق الريفية،  ألكبر عدد من الصيدلياتالصحية والنقابية  الدوريات تكثيف

 مهنة الصيدلي.ى على وكل من يتعد   حاسبة كل من المتصيدلينوذلك من أجل مُ 
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