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ميثامفيتامين
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ا)مفيتامين مجموعة من منشط) ھو Methamphetamine: با"نجليزية أو الميث (الميثامفيتامين

.العقاقير ذات التأثير العقلي من مجموعة والفينيثي(مين

في الجرعات الخفيفة، يمكن للميثامفيتامين زيادة اليقظة، التركيز، والطاقة بالنسبة ل3شخاص

، مشاعر الثقة بالنفس، وزيادةبالنشوةالمرھقين. في الجرعات ا)على، يمكنه إحداث ھوس مصاحب 

.وا"دمان بإساءة ا"ستعمال للميثامفيتامين قدرة عالية في التسبب ]2[]1[.الرغبة الجنسية

، والتي يمكن أن تستمر إلى ما بعد فترةمت(زمة ما بعد اMنسحابا"دمان المزمن قد يؤدي إلى 

 با"ضافة إلى الضرر النفسي، الضرر]3[ا"نسحاب بأشھر أو حتى في بعض ا)حيان إلى سنة.

- يمكن أن يحدث مع ا"ستخدام المزمنالقلب وا)وعية الدمويةالضرر البدني -بشكل أساسي ضرر 

]4[أو الجرعات المفرطة الحادة.
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ا�ستخدام الطبي

 والسمنة الخارجيةقصور اMنتباه وفرط الحركة في ع(ج إدارة الغذاء والدواءفي الوMيات المتحدة، تمت الموافقة على إستخدام الميثامفيتامين من قبل 

]5[(السمنة الناشئة عن عوامل خارجة عن سيطرة المريض) لدى كل من البالغين وا)طفال.

الع(مة تم بيع 2013. في يناير Lundbeck)، ع(مة تجارية من قبل شركة ا)دوية الدانماركية Desoxyn (ديسوكسنيتم بيع الميثامفيتامين تحت إسم 

]Recordati.]5) لشركة ا)دوية ا"يطالية Desoxyn لـ(التجارية

ة.)ن الميث لديه إمكانية عالية لسوء ا"ستعمال، فھو منظم بموجب قانون المواد الخاضعة للرقاب

ميثامفيتامين - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/ميثامفيتامين

1 of 4 3/29/2014 5:21 PM



أنبوب تدخين الميث

ميث كريستالي مصنع بطريق غير مشروعة

طرق التعاطي

الحقن: حيث يحلَّل ليصبح سائ(ً يٌحقن عبر الوريد وتعتبر ھذه الطريقة أخطر الطرق في

التعاطي الميث. كما ھو الحال مع جميع المخدرات المحقونة ا)خرى ھناك خطر اMصابة

با)مراض المنقولة عن طريق الدم في حال التشارك في نفس ا"بر.

 يشير إلى استنشاق ا)بخرة الناتجة وليس ا)دخنة الناتجة عنا)مفيتامينالتدخين: تدخين 

ا"حتراق المباشر له. ھناك أدلة قليلة على أن التدخين ھو أكثر الطرق سمية من بين الطرق

 حسب الدراسات تلف الرئة ظھر على المدى الطويل من اMستخدام.]7[]6[ا)خرى.

اMستنشاق: طريقة أخرى معروفة حيث يكون الميث على شكل مسحوق بودره أبيض يمكن

 فيللغشاء مخاطياستنشاقه, ھذه الطريقة تسمح للميث بأن يُمتص من خ(ل اMنسجة الرقيقة 

, ومن ثم يذھب الى مجرى الدم مباشرةً.الجيوب ا)نفية

) ھي أقل طرق التعاطي انتشاًرا.المھبل أو المستقيمالتحاميل: (في 

]8[الميثامفيتامين البلّوري وھو أحد أشكال المخّدر الّصلبة فيشبه شظايا الزجاج. 

ا�ثار

 بشكل مباشر، موھماًوالجھاز العصبي الدماغيؤثر الميثامفيتامين على مواد كيميائية محّددة في 

تامين فيالشخص بالشعور بالطاقة الجسدية والنشاط والسعادة والثقة بالنفس، يقع المتعاطون للميثامفي

 ويحتاجون إلى جرعات أكبر في كل مرة، وتتضمن اpثار الصحية]9[حبائل ا"دمان بسرعة،

 ومجموعة من المشاكل النفسية. وتشوھات فيوارتفاع ضغط الدم القلبالمتباينة اضطراب دقات 

]10[.والشيخوخة المبكرةالوجه 

جسدية

،جفاف الفم، تعرق غزير، توسع الحدقة، فرط الحركة، فقدان الشھيةاpثار الجسدية يمكن أن تتضمن 

،فرط ضغط الدم، تسرع النفس، اضطراب نبات القلب نبضات القلب، تباطؤ نبضات القلب، تسارع، صداع، صريف ا)سنانإنفعاMت حركية نفسية، 

، جفاف جلدي وحكة،شحوب، عد شائع، رعاش، خفقان، نقص الحس، أرق، دوار، زغللة العين، إمساك، إسھال، ارتفاع الحرارة، انخفاض ضغط الدم

]16[]15[]14[]13[]12[]11[.الموت أو حتى بجلطات قلبية-ومع الجرعات المزمنة والمفرطة- قد يصاب المدمنين 

نفسية

، اليقظة، والتركيز، زيادة الطاقة، زيادة تقدير الذات، الثقة بالنفس، والمؤانسة، التھيج،الرغبة الجنسيةاpثار النفسية قد تتضمن النشوة، القلق، زيادة 

، شعور مفرط بالقوة والمناعة،ھلوسات، ھوس العظمة، ھوس نتف الشعر، اMنفعاMت النفسية، ھوس حك الجلد، أمراض نفسية جسميةالعدوانية، 

]17[]11[.بارانوياسلوكيات متكررة وقھرية، 

ا�نسحاب

. قد تدوم أعراض ا"نسحاب لعدة أيام للتعاطي المتقطعالشھية، وزيادة اكتئاب، ا"عياءا)عراض ا"نسحابية للميثامفيتامين تتضمن بالدرجة ا)ولى 

طي وكمية الجرعات. قد تتضمن أعراض ا"نسحابوالعرضي، و أسابيع أو أشھر في حالة التعاطي المزمن، وتعتمد حدة ھذه ا)عراض على مدة التعا

، نوم عميق في مرحلة حركة العين السريعة ، والتفكير فيأح(م جلية، فرط النوم، تململ، إنفعاMت حركية نفسية، الصداع، اMلتھيجية، القلقايضاً 
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]18[اMنتحار.

على المدى الطويل

، والسلوكيات العنيفة.القلق، ذھان ا)مفيتامين، أمراض خطيرة في القلب با"ضافة إلى واMنتحار اMكتئابلدى إستخدام الميثامفيتامين أرتباط كبير مع 

]4[ عالية جداً.إدمانيةللميثامفيتامين أيضا درجة 

ً أنظر أيضا

ا)مفيتامين
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