ميثامفيتامين  -ﻭﻳكيبيدﻳا ،اﻟموسوعة اﻟحرة

ميثامفيتامينhttps://ar.wikipedia.org/wiki/

ميثامفيتامين
من ﻭﻳكيبيدﻳا ،اﻟموسوعة اﻟحرة

الميثامفيتامين أﻭ اﻟميث )ﺑاإلنجليزﻳة (Methamphetamine :ھو منشط من مجموعة األمفيتامين
ﻭاﻟفينيثيالمين من مجموعة اﻟعقاقير ذات اﻟتأﺛير اﻟعقلي.
في اﻟجرعات اﻟخفيفة ،ﻳمكن ﻟلميثامفيتامين ﺯﻳاﺩة اﻟيقظة ،اﻟتركيز ،ﻭاﻟطاقة ﺑاﻟنسبة ﻟألﺷخاص
اﻟمرھقين .في اﻟجرعات األعلى ،ﻳمكنه إﺣداﺙ ھوس مصاﺣب ﺑاﻟنشوة ،مشاعر اﻟثقة ﺑاﻟنفس ،ﻭﺯﻳاﺩة
اﻟرغبة اﻟجنسية [2][1].ﻟلميثامفيتامين قدﺭة عاﻟية في اﻟتسبب ﺑإساءة اإلستعمال ﻭاإلﺩماﻥ.
اإلﺩماﻥ اﻟمزمن قد ﻳؤﺩي إﻟى متالﺯمة ما ﺑعد االنسحاﺏ ،ﻭاﻟتي ﻳمكن أﻥ ﺗستمر إﻟى ما ﺑعد فترة
اإلنسحاﺏ ﺑأﺷھر أﻭ ﺣتى في ﺑعض األﺣياﻥ إﻟى سنة [3].ﺑاإلﺿافة إﻟى اﻟضرﺭ اﻟنفسي ،اﻟضرﺭ
اﻟضرﺭ اﻟبدني -ﺑشكل أساسي ﺿرﺭ اﻟقلب ﻭاألﻭعية اﻟدموﻳة -ﻳمكن أﻥ ﻳحدﺙ مع اإلستخدام اﻟمزمن
أﻭ اﻟجرعات اﻟمفرﻁة اﻟحاﺩة.

][4
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اإلستخدام الطبي
في اﻟوالﻳات اﻟمتحدة ،ﺗمت اﻟموافقة على إستخدام اﻟميثامفيتامين من قبل إﺩاﺭة اﻟغذاء ﻭاﻟدﻭاء في عالج قصوﺭ االنتباه ﻭفرﻁ اﻟحركة ﻭاﻟسمنة اﻟخاﺭﺟية
)اﻟسمنة اﻟناﺷئة عن عوامل ﺧاﺭﺟة عن سيطرة اﻟمرﻳض( ﻟدى كل من اﻟباﻟغين ﻭاألﻁفال.

][5

ﻳتم ﺑيع اﻟميثامفيتامين ﺗحت إسم ﺩﻳسوكسن ) ،(Desoxynعالمة ﺗجاﺭﻳة من قبل ﺷركة األﺩﻭﻳة اﻟدانماﺭكية  .Lundbeckفي ﻳناﻳر  2013ﺗم ﺑيع اﻟعالمة
اﻟتجاﺭﻳة ﻟـ) (Desoxynﻟشركة األﺩﻭﻳة اإلﻳطاﻟية .Recordati

] [5

ألﻥ اﻟميث ﻟدﻳه إمكانية عاﻟية ﻟسوء اإلستعمال ،فھو منظم ﺑموﺟب قانوﻥ اﻟمواﺩ اﻟخاﺿعة ﻟلرقاﺑة.
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ﻁرق التعاﻁي
اﻟحقن :ﺣيث ﻳحلﱠل ﻟيصبح ساﺋالً ﻳٌحقن عبر اﻟوﺭﻳد ﻭﺗعتبر ھذه اﻟطرﻳقة أﺧطر اﻟطرق في
اﻟتعاﻁي اﻟميث .كما ھو اﻟحال مع ﺟميع اﻟمخدﺭات اﻟمحقونة األﺧرى ھناك ﺧطر االﺻاﺑة
ﺑاألمراﺽ اﻟمنقوﻟة عن ﻁرﻳق اﻟدم في ﺣال اﻟتشاﺭك في نفس اإلﺑر.
اﻟتدﺧين :ﺗدﺧين األمفيتامين ﻳشير إﻟى استنشاق األﺑخرة اﻟناﺗجة ﻭﻟيس األﺩﺧنة اﻟناﺗجة عن
اإلﺣتراق اﻟمباﺷر ﻟه .ھناك أﺩﻟة قليلة على أﻥ اﻟتدﺧين ھو أكثر اﻟطرق سمية من ﺑين اﻟطرق
األﺧرى [7][6].ﺣسب اﻟدﺭاسات ﺗلف اﻟرﺋة ﻅھر على اﻟمدى اﻟطوﻳل من االستخدام.
االستنشاق :ﻁرﻳقة أﺧرى معرﻭفة ﺣيث ﻳكوﻥ اﻟميث على ﺷكل مسحوق ﺑوﺩﺭه أﺑيض ﻳمكن

أنبوﺏ ﺗدﺧين اﻟميث

استنشاقه ,ھذه اﻟطرﻳقة ﺗسمح ﻟلميث ﺑأﻥ ﻳُمتص من ﺧالل االنسجة اﻟرقيقة ﻟلغشاء مخاﻁي في
اﻟجيوﺏ األنفية ,ﻭمن ﺛم ﻳذھب اﻟى مجرى اﻟدم مباﺷرةً.
اﻟتحاميل) :في اﻟمستقيم أﻭ اﻟمھبل( ھي أقل ﻁرق اﻟتعاﻁي انتشاﺭًا.
اﻟميثامفيتامين اﻟبل ّوﺭي ﻭھو أﺣد أﺷكال اﻟمخ ّدﺭ اﻟصّلبة فيشبه ﺷظاﻳا اﻟزﺟاج.

][8

األﺛاﺭ
ﻳؤﺛر اﻟميثامفيتامين على مواﺩ كيمياﺋية مح ّدﺩة في اﻟدماغ ﻭاﻟجھاﺯ اﻟعصبي ﺑشكل مباﺷر ،موھما ً
اﻟشخص ﺑاﻟشعوﺭ ﺑاﻟطاقة اﻟجسدﻳة ﻭاﻟنشاﻁ ﻭاﻟسعاﺩة ﻭاﻟثقة ﺑاﻟنفس ،ﻳقع اﻟمتعاﻁوﻥ ﻟلميثامفيتامين في
ﺣباﺋل اإلﺩماﻥ ﺑسرعة [9]،ﻭﻳحتاﺟوﻥ إﻟى ﺟرعات أكبر في كل مرة ،ﻭﺗتضمن اآلﺛاﺭ اﻟصحية
اﻟمتباﻳنة اﺿطراﺏ ﺩقات اﻟقلب ﻭاﺭﺗفاع ﺿغط اﻟدم ﻭمجموعة من اﻟمشاكل اﻟنفسية .ﻭﺗشوھات في
اﻟوﺟه ﻭاﻟشيخوﺧة اﻟمبكرة.

][10

جسدﻳة

ميث كرﻳستاﻟي مصنع ﺑطرﻳق غير مشرﻭعة

اآلﺛاﺭ اﻟجسدﻳة ﻳمكن أﻥ ﺗتضمن فقداﻥ اﻟشھية ،فرﻁ اﻟحركة ،ﺗوسع اﻟحدقة ،ﺗعرق غزﻳر ،ﺟفاﻑ اﻟفم،
إنفعاالت ﺣركية نفسية ،ﺻرﻳف األسناﻥ ،ﺻداع ،ﺗساﺭع نبضات اﻟقلب ،ﺗباﻁؤ نبضات اﻟقلب ،اﺿطراﺏ نبات اﻟقلب ،ﺗسرع اﻟنفس ،فرﻁ ﺿغط اﻟدم،
انخفاﺽ ﺿغط اﻟدم ،اﺭﺗفاع اﻟحراﺭة ،إسھال ،إمساك ،ﺯغللة اﻟعين ،ﺩﻭاﺭ ،أﺭق ،نقص اﻟحس ،ﺧفقاﻥ ،ﺭعاش ،عد ﺷاﺋع ،ﺷحوﺏ ،ﺟفاﻑ ﺟلدي ﻭﺣكة،
-ﻭمع اﻟجرعات اﻟمزمنة ﻭاﻟمفرﻁة -قد ﻳصاﺏ اﻟمدمنين ﺑجلطات قلبية أﻭ ﺣتى اﻟموت.

][16][15][14][13][12][11

نفسية
اآلﺛاﺭ اﻟنفسية قد ﺗتضمن اﻟنشوة ،اﻟقلق ،ﺯﻳاﺩة اﻟرغبة اﻟجنسية ،اﻟيقظة ،ﻭاﻟتركيز ،ﺯﻳاﺩة اﻟطاقة ،ﺯﻳاﺩة ﺗقدﻳر اﻟذات ،اﻟثقة ﺑاﻟنفس ،ﻭاﻟمؤانسة ،اﻟتھيج،
اﻟعدﻭانية ،أمراﺽ نفسية ﺟسمية ،االنفعاالت اﻟنفسية ،ھوس ﺣك اﻟجلد ،ھوس نتف اﻟشعر ،ھوس اﻟعظمة ،ھلوسات ،ﺷعوﺭ مفرﻁ ﺑاﻟقوة ﻭاﻟمناعة،
سلوكيات متكرﺭة ﻭقھرﻳة ،ﺑاﺭانوﻳا.

][17][11

اإلنسحاب
األعراﺽ اإلنسحاﺑية ﻟلميثامفيتامين ﺗتضمن ﺑاﻟدﺭﺟة األﻭﻟى اإلعياء ،اكتئاﺏ ،ﻭﺯﻳاﺩة اﻟشھية .قد ﺗدﻭم أعراﺽ اإلنسحاﺏ ﻟعدة أﻳام ﻟلتعاﻁي اﻟمتقطع
ﻭاﻟعرﺿي ،ﻭ أساﺑيع أﻭ أﺷھر في ﺣاﻟة اﻟتعاﻁي اﻟمزمن ،ﻭﺗعتمد ﺣدة ھذه األعراﺽ على مدة اﻟتعاﻁي ﻭكمية اﻟجرعات .قد ﺗتضمن أعراﺽ اإلنسحاﺏ
اﻳضا ً اﻟقلق ،االﻟتھيجية ،اﻟصداع ،إنفعاالت ﺣركية نفسية ،ﺗململ ،فرﻁ اﻟنوم ،أﺣالم ﺟلية ،نوم عميق في مرﺣلة ﺣركة اﻟعين اﻟسرﻳعة  ،ﻭاﻟتفكير في
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[18]

.االنتحاﺭ

على المدى الطوﻳل
. ﻭاﻟسلوكيات اﻟعنيفة، اﻟقلق، ذھاﻥ األمفيتامين،ﻟدى إستخدام اﻟميثامفيتامين أﺭﺗباﻁ كبير مع االكتئاﺏ ﻭاالنتحاﺭ ﺑاإلﺿافة إﻟى أمراﺽ ﺧطيرة في اﻟقلب
[4] ً
.ﻟلميثامفيتامين أﻳضا ﺩﺭﺟة إﺩمانية عاﻟية ﺟدا

ً أنظر أﻳضا
األمفيتامين
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