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رَيٌة  ِه َب�صِ اُن َعَلى َنْف�صِ قال تعالى:{َبِل اْلإِن�صَ
)14( َوَلْو اأَْلَقى َمَعاِذيَرُه )15(} ]القيامة[

حقوق الملكية )2021(
هذا  من  جزء  أي  اقتباس  أو  نشر  يجوز  ال  محفوظة،  الحقوق  جميع 
الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة االسترجاع، أو نقله عن أي طريق، 
سواء كانت إلكترونية، أم ميكانيكية، أم بالتصوير، أم بالتسجيل، أم 
أي وسيلة أخرى دون الحصول على إذن المؤلف الخطيّ، وبخالف ذلك 
يتعرض الفاعل للمالحقة القانونية بمقتضى القانون رقم )22( لسنة 
المعدل رقم )8( لسنة  المؤلف(، والقانون  1992 )قانون حماية حق 

2005 )قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف(.
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)14( َوَلْو اأَْلَقى َمَعاِذيَرُه )15(} ]القيامة[
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اإلهداء
إىل والدي الراحل املغفور له بإذن اهلل تعاىل

احلاج حممد خلف العليمات



5

شكر وعرفان

ين تقديم الشكر الكبري لعائلتي الكرمية عىل تحّملها يل طيلة تأليف هذا الكتاب،  يسرُ

والشللكر الخاص للدكتورة املبدعة مجد العليامت عللىل مالحظاتها العامة القيّمة أثناء 

اإلعداد لهذا الكتاب، وعىل تحريرها العلمي .

وأشكر األستاذ نادر رزق عىل تحريره اللغوي ملحتوى الكتاب، والشكر موصول للدكتور 

أحمد الحسبان عىل مشاركته بالتحرير العلمي. 

وأشكر كذلك األستاذة الدكتورة دمييرتيا إليكرتا غاتزيا، جامعة أكرون، الواليات املتحدة 

األمريكية، عىل تضمني رسومات رحلة هلوسة )إل إس دي(. 

وأشكر الجنود املجهولني والقامئني عل مواقع الشبكة العنكبوتية، وبالذات: 

                         

• موقللع: http: //www.chemspider.com/. ، الذي تم اسللتخدامه لتحديد البنية 	

الكيميائية للمركبات.

• موقللع: http: //www.catalogueoflife.org/col/، الذي تم اسللتخدامه لتحديد 	

التصنيف العلمي الصحيح للنباتات. 

• موقع: https: //www.pdfdrive.com، الذي أتاح رشاء جميع الكتب اإللكرتونية 	

الالزمة بسعر رمزي. 

• موقع الجزيرة. نت	

• مكتبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.	
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��ستهالل

الحمد لله، والصالة والسالم عىل نبينا وحبيبنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني، ومزيد 
الحمد له سبحانه الذي قدر لنا أن نكتب هذا املرُؤلَّف بلغٍة تشع نوراً، نور َجامِل العربية، 

لغة كتابه الكريم. 

يقول تعاىل »َوَهَديَْناهرُ النَّْجَديِْن« ]البلد: 10[، خلق الله تعاىل اإلنسللان وميّزه عن سائر 
للبل الهللالك والنجاة، ومع تطور  مخلوقاتلله بالعقل، والقدرة عىل االختيار والتمييز بني سرُ
حياة اإلنسللان ومتطلباته ِبِفعِل الِعلم واملدنيللة الحديثة وتعقيداتها، أخذت طرُرقرُ الندامة 
ن سوَّل له هواه  تبدو أكرث مراوغة وإغراًء من أي وقت مىض؛ فهل منلك اليوم أن نقول َعمَّ
نعاً ملجرد استسللهال الهروب من مشاكله وحلها، أو بحثاً  تعاطي املخدرات إنه أحسللن صرُ

عن سعادة خادعة؟! 

يتجاهللل هللؤالء أنهم بذلك يتخللذون خياراً كثرياً ما يسللوق صاحبلله إىل املهالك، بل 
والذهاب يف رحلة بال رجعة؛ اإلنسان العاقل ليس من مييز ما بني الخري والرش فحسب، بل 

رّي بينهام.  بني أهون الرّشين إن خرُ

الكتابة عن املخدرات موضوع شللائك، وقد َوقَْعترُ عىل الكثري مام كرُتب عنه، سواء من 
الناحيللة العلمية أو الدينيللة، وفوجئت وأنا أجمع مادة هذا الكتللاب أن عدداً معترباً من 
علامء الدين االسللالمي سللطّروا كالماً جميالً عن املخدرات من الناحية الرشعية وحكمها! 
ونرى عىل الضفة األخرى الكثري من الديانات، أو عىل األقل االحتفاالت الدينية، تقوم عىل 

تعاطي املخدرات.

تعّد العربية من أجمل اللغات؛ إذ تعطي كل كلمة فيها معنى دقيقاً ال نجده يف غريها؛ 
ولنتأمللل معاً هللذه الجامليات، وقد اخرتتها من وحي ما اسللتخدمته مللن ألفاظ يف هذا 

املرُؤلَّف: 
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• : كل ما يرُورِث الفتور والَخَدر يف األطراف.	 املرَُفرترِّ

• املرُسِكر: كل ما غيّب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح.	

• املرُفِسد: كل ما غيّب العقَل دون الحواس ال مع نشوة وفرح.	

• ر: كل ما يصيب البدن بالَخَدر، واألعضللاَء بالثقل والعجز؛ وتدور معاين كلمة 	 املرُخللدرِّ

ر يسرت الجهاز العصبي عن فعله ونشاطه املعتاد. رْت، ألّن املخدرِّ خدر حول السرِّ

يف هذا السللياق، عانت اللغات األخرى من تحديللد مصطلح واحد يريض جميع العلامء، 
واتفقوا حديثللاً عىل مصطلللح “Psychedelics”، “املرُظِْهرات النفسللية”، ويعني ضمنياً أّن 
ر ميكن أن يطورِّر أو يرُظهر إمكانات غري مسللتخدَمة للعقل البللرشي، وهذا املصطلح  املخللدرِّ

األكرث شيوعاً اليوم يف األدبيات العلمية الحديثة. 

يركز هذا الكتاب، من ناحية علمية بحتة، عىل كيمياء هذه العقاقري املخدرة وآلية عملها، 
يَّة لها، وإىل جانب هذه األخطار الصحية، مثة بطبيعة الحال  مرِّ واآلثار النفسية والجانبية والسُّ
أرضار اقتصادية مرتبطة باسللتهالك ومكافحة املخدرات، أو املعالجة من إساءة استخدامها، 
وانخفاض اإلنتاجية الناجم عن املرض واإلخالل بالقانون والوفاة املبكرة، ومن نافلة القول أّن 
إسللاءة استخدام املخدرات سلوك اجتامعي طوعي، يجلب الكثري من املتاعب لألرسة، وأقلها 

التفكك األرسي. 

وأخرياً، ليس الغرض من تأليف الكتاب أن أسللدي النصح أليرِّ شخص كان “وَكَاَن اإلنَْسانرُ 
ٍء َجَدالً”: ]الكهف: 54[، بل أتطلع متواضعاً إىل أن يقدم إىل املكتبة العلمية العربية  أَكْرَثَ َشْ
إضافة معرفية، وهو أمر لألسللف قلاّم يضع صاحبه يف دائرة املدح، وينجيه من النقد ملجرد 

أنه اختار االنحياز للتعبري بلغته األم يف هذا الزمان الصعب. 

وفّقني الله وإياكم.

ن عماّ

  16 آيار 2021

سليمن محمد العليمت 
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الفصل األول
مقدمة عامة عن المخدرات والمُظهِرات النفسية
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ن�سف  و�لطمئنان  �لد�ء,  ن�سف  “�لوهم 
�لدو�ء, و�ل�سرب �أول خطو�ت �ل�سفاء”

ابن �شينا, طبيب وعامل م�شلم.       

اقرتن استعامل عقاقري املؤثرات العقلية عند العديد من الشعوب ويف جميع الحضارات، 
بالعللادات والطقللوس املتوارثة بينها دون اسللتثناء يرُذكللر؛ فكان الناس يلجللأون إليها يف 
املناسبات الدينية واالحتفاالت تقرباً لآللهة، طلباً للنعم أو لدرء غضب الطبيعة التي هي 
نتيجللة خطاياهم وفق اعتقادهللم، أو بهدف املخاطبة والتواصل مع أرواح أسللالفهم يك 
يعينوهم يف اتخاذ القرارات الصعبة كالرحيل عن مناطق سللكناهم، أو خوض غامر حرب 

قد ال تحمد عقباها. 

وطبيللاً كانوا يسللتعملونها لغايللات التخفيف من حدة الشللعور بالتعللب واإلرهاق، 
وللتخفيللف من وطأة الجوع والعطش أثناء القيام باألعامل الشللاقة والصعبة أو السللفر 
أليام من أجل الصيد، أو يف احتفاالت البلوغ عند الذكور عند بعض الشللعوب التي كانت 

تحظر استعاملها لغري البالغني. 

يعترب أفيون الخشللخاش أول مخدر طبيعي عرفه اإلنسللان يسللبب البهجة واالنتشاء 
والفرح الغامر والنوم مع أحالم سعيدة، وتم استخالص املورفني منه وهو املسبب الرئييس 
السللتعامله طبياً أو ترفيهياً، ومن املورفني تللم تصنيع الهريوين وهو املفضل عند متعاطي 

املخدرات. 

 تاريخيللاً يعيدنللا هللذا املخدر إىل حللرَب األفيللون )األوىل مللا بني بريطانيللا والصني
 )1840 - 1842(، ويف الثانية )1856 - 1860( التي انضمت فيها فرنسا إىل جانب بريطانيا، 
وأدتا إىل انتصار هاتني الدولتني االستعامريتني عىل الصني وإغراق أسواقها باألفيون وإدمان 
نسللبة عالية من السللكان، ومن هنا جاء املثل الصيني»ال تطعن عدوك من الخلف، فقط 

أعطه حفنة من األفيون«.
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عىل مر القرون احتفظ األفيون، وما يزال، مبرتبته األوىل يف عامل املخدرات، سواٌء يف سوء 
اسللتعامله أو يف زراعته غري الرشعية واملتاجرة غري القانونية عرب املثلث الذهبي يف الرشق 
)شامل رشقي بورما )والية شللان(، وشامل تايلند، والشامل الغرب من الوس(، بينام تعترب 
أوراق الكللوكا وقلويللد الكوكايني الجوهر الرئييس يف نبتة الكللوكا، وهو املخدر الرئيس يف 

نسخته الغربية يف أمريكا الجنوبية والشاملية.

ومن النباتات املخدرة التي شاعت بني شعوب العامل القديم، وما زالت تحتفظ مبكانتها 
حتى يومنا هذا، نبات القّنب الهندي املعروف باسللم الحشلليش،  الذي أكسب متعاطيه 
اسللم “حّشاش”، وهو لقب كام يعرف دارسو التاريخ اإلسالمي رسعان ما شاع إطالقه عىل 
اإلسللامعيليني النزاريني )الحشاّشني( الذين قيل إنهم كانوا يتعاطونه قبل عمليات االغتيال 
التي أقلقت الخالفة العباسية بدءاً من أواخر القرن الخامس الهجري، ورسعان ما اكتسب 

معنى جديداً يف اللغات األوروبية عندما تسب إليها ليدل عىل القاتل املأجور. 

ومع انفتاح الشللعوب عىل بعضها، وسللهولة التنقل والسللفر، واالطالع عىل املؤثرات 
العقلية واسللتخدامها، ظهللر منط آخر من االسللتعامل يختلف متاماً عللن األصل املتمثل 
بغايات اجتامعية خاصة محضة منحرصة يف مجتمع عرقي معني يعيش يف رقعة جغرافية 
محللددة، وذلك ألهداف مادية ال تراعي مطلقاً العواقب الصحية واالجتامعية التي تفتك 

باملجتمعات التي ابتليت بها. 

وعللىل الرغم من التقدم الحضاري ما زال هناك أفراٌد يف مجتمعاتنا يعانون من العزلة 
والتهميللش والتنمر، وبشللخصية مهزوزة واالنطللواء عىل النفس ال يجدون ملجأً سللوى 
ين أو مجربين، يف محاوالت يائسة وبائسة للهروب من الواقع إىل  باملخدرات سللواء مخريَّ
الالواقع، أو إىل واقع افرتايض يصنعه عقلهم املشّوش، باحثني عن بهجة زائفة، وتحليق يف 
عامل وهمي جميل يرسللم لوحات فنية ال مثيل لها عللىل جدران “الفردوس املفقود”، وما 
يلبللث الواحد منهم أن يعود إليها مهام حللاول الفكاك ألنه أصبح مدمناً وانضم إىل نادي 

املخدرات.

معرفة شدة اضطرابات تعاطي المخدرات

 هناك عدة عالمات أو أعراض ميكن اسللتخدامها لتشللخيص الشخص إذا ما كان مدمناً 
عىل عقار أو سلللوك معني، وشدة اضطرابات تعاطي املخدرات، يقدم “الدليل التشخييص 
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واإلحصللايئ لالضطرابات النفسللية DSM-5(-5(” لألطباء أحد عللرش عامالً لتحديد مدى 
خطورة، أو حجم مشكلة اضطراب تعاطي املخدرات، وهي كالتايل: 

تناول املادة بكميات أكرب أو ملدة أطول مام كنت تريد.. 1

الرغبة يف تقليل استخدام املادة أو التوقف عنها، ولكن ال تتمّكن من ذلك.. 2

قضاء الكثري من الوقت يف الحصول عىل املادة، أو استخدامها، أو التعايف منها.. 3

الرغبة الشديدة والحث عىل استخدام املادة.. 4

 عدم التمكن من القيام مبا يجب عليك فعله يف العمل أو املنزل أو املدرسللة بسللبب . 5
تناول املادة.

االستمرار يف االستخدام، حتى عندما يسبب مشاكل يف العالقات.. 6

التخيل عن األنشطة االجتامعية أو املهنية أو الرتفيهية املهمة بسبب تناول املادة. . 7

تعاطي املخدرات مراراً وتكراراً، حتى عندما تعررِّضك للخطر.. 8

االسللتمرار يف االستخدام، حتى عندما تعلم أن لديك مشكلة جسدية أو نفسية ميكن . 9
أن يكون سببها املادة، أو تفاقمت بسببها.

 احتياجك للمزيد من املادة للحصول عىل التأثري الذي تريده )التحمل(.. 10

 تطور أعراض االنسحاب، التي ميكن تخفيفها عن طريق تناول املزيد من املادة.. 11

 اعتامداً عىل عدد األعراض التي تم تحديدها، يشري وجود اثنني أو ثالثة منها إىل وجود 
اضطللراب خفيللف يف تعاطي هذه املواد، بينام يدّل أربعة أو خمسللة أعراض عىل وجود 
اضطراب معتدل يف تعاطي املواد، ويشللري اجتامع سللتة أعراض فأكرث إىل اضطراب شديد 

يف تعاطيها.

ما حقيقة المخدرات؟

تم اسللتخدام املخدرات التي توجد بشكل طبيعي يف خشللخاش األفيون منذ العصور 
اليونانية القدمية، سواء لتسكني وتخفيف األمل أو إلنتاج النشوة، وذلك عن طريق تدخينه 
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أو أكللله أو رشبلله، ومن ثم أرُطلق عليها غالباً اسللم املسللكنات املخدرة. أما أشللهر أنواع 
العقاقري املخدرة فهي املواد األفيونية، أي املركبات املوجودة يف األفيون أو املشللتقة منه، 
ويتم الحصول عىل األفيون كعصري حليبي مجفف من كبسللوالت نبات خشخاش األفيون 

الذي ينتمي إىل العائلة الخشخاشية. 

عىل الرغم من مضاّر هذه املخدرات، إال أن لها اسللتعامالت طبية صحية وفق حاالت 
محددة ودقيقة، ومنها عىل سللبيل املثال ال الحرص السلليطرة عللىل األمل والتخدير، والحد 
من الضائقة التنفسللية املسببة للموت، ويف مثبطات السللعال، وعالج االنسحاب والرغبة 
الشللديدة لدى األفللراد املعتمدين عىل املواد األفيونية، وبهللدف خفض ضغط الدم، كام 
ترُسللتخدم لتخفيف األمل وتقليل العبء عىل القلب مام يحد من األذية الناتجة عن نقص 

الرتوية اثناء النوبة القلبية الحادة.

ترُعللرف هذه املخدرات أيضاً باسللم  “مواد األفيونويدات”، ويشللار إليها يف األصل إىل 
، وتخفف األمل. وعللىل الرغم من أن  مجموعللة متنوعللة من املواد التي ترُضعللف الحواسَّ
بعللض الناس ما يزالون يشللريون إىل جميع األدوية املشللابهة عىل أنهللا “مخدرات”، فإن 
كلمللة “مخللدر” اليوم تشللري إىل األفيون ومشللتقات األفيون وبدائلها شللبه االصطناعية 

)األفيونويدات(، وتشمل املواد التالية: 

•  املواد األفيونية الطبيعية و هي التي ترُعرف باسم املواد األفيونية، ويتم استخالص 	
هللذه املركبات بشللكلها النقي من خشللخاش األفيون، مثل املورفللني والكوديني 

والثيباين.

•  املواد األفيونية شبه االصطناعية، وهي مواد أفيونية معدلة كيميائياً، مثل الهريوين 	
واألوكيس كودون، والهيدروكودون، والهيدرومورفون، واألوكيس مورفون.

• صنَّعة 	  املللواد األفيونية االصطناعية بالكامل، يتم تطوير مللواد أفيونية جديدة ومرُ
بالكامللل بللني الفينة واألخللرى، وتشللمل: امليبرييديللن، والفنتانيل ومشللتقاته، 

والسوفنتانيل الفنتانيل، والكارفينتانيل، وامليثادون، والربوبوكسيفني.
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المخدرات غير المشروعة 

تسللعى منظمة الصحللة العاملية، وبالتعاون مللع هيئة األمللم املتحدة،جاهدة لوضع 
سياسللات وبرامج ترُوازن بللني الوصول إىل األدوية األساسللية والرضوريللة ملعالجة جميع 
األشخاص املحتاجني، وبني تقليل إساءة استخدام هذه األدوية أو تحويلها إىل منحنى آخر 

ح به.  غري استعاملها الطبي غري املرصَّ

يظللل توافر األدويللة الخاضعة للمراقبللة الدولية لألغراض الطبيللة والعلمية منخفضاً 
إىل حللد ما، أو حتى معدوماً أو شللبه معدوم يف العديد من الللدول، ويؤكد ذلك الحاجة 
إىل التعاون الدويل لتحسللني الوصول إىل هذه األدويللة. ومبوجب اتفاقيتَي األمم املتحدة 
للمخللدرات لعامللي 1961م و1971م، تم تحديد عدة جداول تبللني املخدرات املرشوعة 
وغري املرشوعة، وأضافت اتفاقية عام 1988 رشط الرقابة الوطنية عىل املواد التي كثرياً ما 
ترُستخدم يف التصنيع غري املرشوع للمخدرات أو املؤثرات العقلية التي ترُدعى بل”الطالئع”. 
ويف عام 2019 أصدرت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات، قامئة املخدرات الخاضعة للمراقبة 

الدولية؛ القامئة الصفراء. 

املخللدرات غري املرشوعة هي تلك التي تم إدراجهللا كأدوية من الجدول األول، وليس 
لها اسللتخدام طبي معتمد مع إمكانية إساءة اسللتخدام عالية، ومع ذلك، ميكن أن تكون 
املخدرات األخرى غري قانونية؛ فحيازة أو اسللتخدام املخدرات املوصوفة من قبل شللخص 
آخللر غري الشللخص املوصوفة له أمر غري قانللوين، حتى لو كانت هللذه املخدرات الطبية 

مرشوعة.

كام ميكن أن يكون للمخدر نفسه أوضاع قانونية مختلفة اعتامداً عىل كيفية صياغته، 
والكمية املوجودة يف الرتكيبة؛ عىل سبيل املثال، الكوديني هو مادة من مواد الجدول الثاين، 
ولكن عند صياغته مع تايلينول، فإنه يصبح مادة من مواد الجدول الثالث، وعندما يكون 
يف رشاب السللعال يصبح مادة مللن مواد الجدول الخامس. وقد قامللت الدوائر املختصة 
باملخللدرات يف الواليللات املتحدة األمريكية بتصنيف املخدرات يف خمسللة جداول، بينام 
صّنفللت منظمة الصحة العاملية املخدرات ضمللن أربعة جداول، وجميعها تعترب مرجعية 

عاملية لوضع أي عقار يف جدوله املناسب له. 

إن إنتاج مادة مخدرة خارج نطاق سيطرة إدارة الغذاء والدواء تجعلها غري قانونية؛ لنأخذ 
يف االعتبار الفنتانيل؛ فهو دواء من الجدول الثاين يرُنتَج بشكل قانوين ويتم تصنيعه أيضاً بشكل 

غري قانوين، إنتاج أو حيازة مثل هذه املخدرات بشكل غري مرشوع هو أمر غري قانوين.
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وفيللام ييل جداول تصنيف الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات مبوجب االتفاقية الوحيدة 
للمخدرات سنة1961 ، وبروتوكول 25 آذار 1972 املعدل التفاقية هيئة األمم املتحدة: 

الجدول األول: 
يشللمل املواد التي تشكل خطراً كبرياً لسوء االسللتخدام، وتشكل تهديداً خطرياً بشكل 
خاص عىل الصحة العامة، وهي ذات قيمة عالجية قليلة جداً أو ال قيمة لها عىل اإلطالق. 
ويحظر اسللتخدامها إال لألغراض العلميللة أو الطبية املحدودة، تخضع هذه املواد لجميع 
تدابري الرقابة املطبقللة عىل املخدرات، وهي: القنب، ومشللتقاترباعي هيدرو كانابينول، 

والهريوين، وامليثادون، واألفيون، وامليسكالني، واالكستايس، و )إل.إس.دي(.

الجدول الثاني: 
ويشمل املواد التي تشكل خطراً بسبب سوء االستخدام، وتشكل تهديداً خطرياً للصحة 
العامة ولها قيمة عالجية منخفضة أو معتدلة، وهي: الكودايني ومشللتقاته، واملنشللطات 

األمفيتامينية ومشتقاتها.

الجدول الثالث:
يشللمل مسللتحرضات املواد املدرجة يف الجدول الثاين، وكذلك مستحرضات الكوكايني 
لينينللت، وفقاً ملنظمة الصحة العاملية هذه املسللتحرضات ال تنطوي عىل مخاطر تعاطي 

املخدرات، وهي: 

• مسللتحرضات الكودايني، وثنللايئ هيدرو كودين، والربوبللريام، والباربيتورات، ومن 	
ضمنها اإلموباربيتال، والبوبرينورفني. 

الجدول الرابع:
ويشللمل املواد األكللرث خطورة واملدرجة بالفعل يف الجدول األول، وهي ضارة بشللكل 
خللاص وذات قيمة طبية أو عالجية محدودة وفق محددات صارمة للغاية، مام يؤدي إىل 
حظللر كامل عىل إنتاج أي دواء من هذا القبيل وتصنيعه وتصديره واسللترياده أو االتجار 



16

به أو حيازته أو اسللتخدامه، باسللتثناء الكميات التي قد تكون رضورية للبحث الطبي أو 
العلمللي، وهي: القنب، وراتللني القنب، والهريوين، والكارفنتانيل. ويشللمل هذا الجدول 
أيضللاً األدويللة املخدرة و/أو املنومة واملنشللطات، مبا يف ذلك األلوباربيتللال، والديازيبام، 

واألمينوريكس، والبريوفالريون.

 ويف الواليللات املتحدة االمريكية يتم تصنيف املواد املخدرة يف خمسللة جداول، وهي 
كالتايل:

الجدول األول:
تشللمل العقاقري أو املللواد أو املواد الكيميائية املدرجة التي ليس لها اسللتخدام طبي 
مقبول حالياً، ولديها احتامل كبري إلسللاءة اسللتخدامها. من أمثلتها: الهريوين، وثنايئ إيثيل 
أميد حمض الليسجيك )ال.اس.دي(، واملاريجوانا )القنب الهندي(، و -4،3ميثيلني ديوكيس 

ميثامفيتامني )إكستايس(، وامليثاكوالون، والبيوت )البيوط(.

الجدول الثاني:
يضم عقاقري ذات احتاملية عالية لإلسللاءة، مع احتامل أن يؤدي استخدامها إىل اعتامد 
نفيس أو جسللدي شللديد، تعترب هللذه األدوية أيضاً خطللرية. من أمثلللة أدوية الجدول 
الثللاين: املنتجات املركبة التي تحتوي عىل أقل مللن 15 ملليجرام من الهيدروكودون لكل 
وحللدة جرعة، والكوكايللني، وامليثامفيتامني، وامليثادون، والهيدرومورفللون، وامليبرييدين، 

واألوكسيكودون، والفنتانيل، والديكسيدرين، واألديرال، والريتالني.

الجدول الثالث:
ترُعرَّف العقاقري واملواد أو املواد الكيميائية املدرجة يف الجدول الثالث بأنها عقاقري ذات 
قدرة متوسللطة إىل منخفضة عىل االعتامد الجسدي والنفيس. احتاملية تعاطي املخدرات 
املدرجة يف الجدول الثالث أقل من أدوية الجدولني األول والثاين، ولكنها أكرث من الجدول 
الرابع. من أمثلة عقاقري الجدول الثالث: املنتجات التي تحتوي عىل أقل من 90 ملليغرام 

من الكودايني لكل وحدة جرعة، والكيتامني، والستريويدات االبتنائية، والتيستوستريون.
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الجدول الرابع:
ترُعرَّف مواد هذا الجدول بأنها عقاقري ذات احتاملية منخفضة لإلساءة وانخفاض خطر 
االعتللامد عليها. ومن أمثلتها: الزاناكس، والسللوما، والدارفون، والدارفوسلليت، والفاليوم، 

واألتيفان، والتالوين، واألمبني، والرتامادول. 

الجدول الخامس:
ترُعللرَّف العقاقري واملواد أو املواد الكيميائيللة املدرجة يف الجدول الخامس بأنها عقاقري 
ذات احتامليللة أقل للتعاطللي مقارنة بالجدول الرابع، وتتألف من مسللتحرضات تحتوي 
عىل كميات محدودة من بعض أنواع املخدرات. ترُسللتخدم أدوية الجدول الخامس بشكل 
عام لألغراض املضادة لإلسللهال والسعال واملسكنات. بعض أمثلة أدوية الجدول الخامس: 
مستحرضات السعال بأقل من 200 ملليغرام من الكودايني أو لكل 100 مليلرت، واللوموتيل، 

واملوتوفني، والالريكا. 

تعريف المخدرات:

 narkotyke أو nercotike ظهرت كلمة مخدر يف اللغة اإلنجليزية الوسطى تحت اسم
الذي متت اسللتعارته من اللغة الفرنسية narcotique، وهذه الكلمة بدورها مشتقة من 
اللغة الالتينية يف العصور الوسللطى narcōticus، التي هي أصالً منحدرة ومستعارة من 

ميت.  الكلمة اليونانية narkōtikós وتعني خّدر ومرُ

ويطلق مصطلح narcōticus عىل صفة العقار الذي يسبب تبلّد الحواس، أو يحفز عىل 
النوم، أو يسللبب الذهول والهذيان، يستعمل مصطلح مخدر يف اللغات األنجلوسكسونية 
لإلشارة إىل الدواء واملخدرات يف آن واحد، يف حني متيز اللغة العربية بني الدواء واملخدرات؛ 
فالدواء هو ما ترُعالج به األمراض عموماً، أما املخدر فهو دواء ينتج عنه تسكني أو تخفيف 

اآلالم وتخدير األعصاب، والتخدير عبارة عن حالة الذهول أو النوم.

وحسللب منظمة الصحة العاملية تم تعريف العقاقري املخدرة يف سياق املراقبة الدولية 
للمخدرات »العقاقري املخدرة« لتعني أيلّلاً من املواد، الطبيعية أو االصطناعية، يف الجدولني 
األول والثاين مللن االتفاقية الوحيدة للعقاقري املخدرة لعام 1961، وتلك االتفاقية املعدلة 

بربوتوكول 1972 واملعدلة طبقاً لالتفاقية الوحيدة للعقاقري املخدرة لعام 1961.
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ويف الطللب تعرَّف املخدرات بأنها عامل كيميايئ يسللبب الذهول أو الغيبوبة أو عدم 
اإلحسللاس باألمل، وترُسمى أيضاً املسللكنات املخدرة. يشللري هذا املصطلح عادة إىل املواد 
األفيونية أو املواد األفيونويدية التي ترُسللمى أيضاً املسكنات املخدرة، كام ذكرنا. وغالباً ما 
يسللتخدم هذا املصطلح بشكل غري دقيق لإلشارة إىل العقاقري غري املرشوعة، برصف النظر 

عن علم األدوية الخاصة بها.

المخدرات واإلدمان

تؤدي املخدرات إىل اإلدمان بشكل كبري؛ فإىل جانب اآلثار املقصودة من تخفيف األمل، 
فإنها تسللبب أيضاً بعض التغريات الكيميائية غري الطبيعية يف الدماغ الذي ينشللط نظام 
املكافأة فيه؛ ميتلك الدماغ نظاماً ملكافأة األشللخاص عىل السلوكيات اإليجابية، عىل سبيل 
املثال عندما نشعر بالجوع نحصل عىل وجبة جيدة فنحقق بها الرغبة الجسدية بناًء عىل 

هذا التنبيه، أو عندما نحقق شيئاً آخر رضورياً للبقاء عىل قيد الحياة. 

لتشجيع مثل هذه السلوكيات االيجابية الرضورية، يطلق الدماغ مواد كيميائية بواسطة 
النواقل العصبية وتجعلنا “نشللعر بالرضا” عندما نحققها، وهذا ما يعرف بنظام املكافأة، 
أي أن الدماغ يكافئ الشخص نتيجة تلبيته الحتياجات الجسم البيولوجية والفسيولوجية.

تطلللق املخدرات كميات هائلة من هللذه النواقل العصبية بحوايل عرشة أضعاف تلك 
التي يطلقها لالحتياجات البيولوجية والفسلليولوجية “الطبيعية”، وهذا هو سللبب شعور 
األشللخاص الذين يتعاطون املخدرات باالنتشللاء والرضا عن أنفسهم؛ يحدث اإلدمان ألن 
نظام املكافأة هذا له تأثريه املقصود، فهو يجعل الفرد يكرر السلوك الذي أدى إىل املكافأة، 

ويكرر التعاطي. 

اإلدمان والتحمل واالعتماد

 تتوافر العرشات من أنواع املخدرات املرشوعة وغري املرشوعة لالستخدام، وتؤثر جميع 
األدوية عىل جسللم املستخدم بطريقة ما، ولكن تأثرياتها الدقيقة تعتمد إىل حد كبري عىل 
مكوناتها الكيميائية الخاصة حسللب تصنيف املخدر وفقاً لفئات محددة، مثل املرُهلوسات 

طات واملخّمدات )املكئّبات(. واملنشرِّ

مع دفع األفراد السللتخدام املخدرات بشللكل متكللرر، يتطور عند املدمللن ما يرُعرف 



19

ل” الللذي يتطلب جرعات وكميات متزايدة مللن املخدرات للحصول عىل نفس  بل”التََّحمُّ
التأثري والنشللوة للامدة عندما تناولها أول مرة، ببساطة التحمل هو سمة رئيسية لإلدمان، 

والسبب الرئييس لتعاطي املخدرات املتكرر. 

ميللزة أخرى لإلدمان هي “االنسللحاب” أو ما يعرف بل”الِفطللام”، عندما يتوقف املرء 
عن تعاطي املخدرات، ينتج عن ذلك أعراض جانبية غري مريحة تدعى أعراض االنسللحاب 
أو أعراض الفطام، بصورة رغبة شللديدة قاهرة يصعب السلليطرة عليها لتناول املخدرات 
وتسكني أعراض الفطام، ومع تطور التحمل تزداد الرغبة تصاعدياً لتناول املخدرات وذلك 

بهدف تجنب أعراض الفطام إىل حد كبري. 

مللن املهم فهم معنى مصطلحات: التحمل، واالعتامد، واإلدمان، عند مناقشللة تعاطي 
املخدرات واسللتخدام األدوية املوصوفة مثل مسللكنات األمل األفيونية؛ لسللوء الحظ غالباً 
مللا ييسء كل من املهنيني واألشللخاص العاديني اسللتخدام هللذه املصطلحات، مام يؤدي 
إىل االعتقللاد الخاطئ بأن التحمللل واالعتامد واإلدمان هي مجرد أسللامء مختلفة لليشء 
نفسلله. إن معرفللة الفرق بني هللذه املصطلحات ميكن أن يؤدي إىل فهللم أفضل ملخاطر 
تعاطللي املخللدرات، وأهم مللا يجمع بني التحمللل واالعتامد أنهام يشللريان إىل العواقب 
الجسدية لتعاطي املخدرات، ويف املقابل، يعترب اإلدمان مصطلحاً وصفياً يشري إىل الحاجة 
إىل االنخراط يف سلللوك ضار مثل تعاطللي املخدرات، غالباً ما يكللون لألدوية التي تؤدي 
إىل تنمية التحمل واالعتامد الجسللدي القدرة عىل التسللبب يف اإلدمان، ولكن ليس دامئاً، 

)سنعود لتفصيل الفرق بني هذه املصطلحات الحقاً يف هذا املدخل(.
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ما اإلدمان؟

ان التداول املعارص لكلمة اإلدمان متناقض ومربك، ويسللتخدم بشللكل شائع لوصف 
أي رغبة أو شللغف أو سللعي قوي ال ميكن السيطرة عليه تقريباً، سواًء كانت هذه الرغبة 
إيجابية أو سلللبية، وبهذا ميكن فهم سللبب حذف كلمة “إدمان” عمداً من أربع طبعات 
متتاليللة من مطبوعات الجمعية األمريكية للطب النفيس، كان ذلك بسللبب التعامل مع 
مصطلللح اإلدمان بوصفه مصطلحاً لغوياً عادياً وليس مصطلحاً علمياً، ومتت إعادة تقديم 

الكلمة مؤخراً حيث تظهر يف اسم فئة جديدة “االضطرابات املرتبطة باملواد واإلدمان”.

إن االفتقللار إىل تعريللف واضح لإلدمان هللو األكرث إلحاحاً، مع االبتعللاد عن الوصمة 
التحقريية يف التداول شللعبياً أو سللوقياً، لذلك تم تأطري معنى اإلدمان بعبارات ثنائية أو 
ثنائية التفرع، وعادة ما تتعلق مبسللألة املسؤولية الشخصية والسلوك الفردي، فرنى مثالً 
أنلله إذا كان سلللوك الفللرد يف هذا الجانب طوعياً فهللو )اختيللار(، وإذا كان الإرادياً فهو 
)مرض(، واذا كان الفرد سلليئاً فهو )جنايئ(، وإذا كان مصاباً مبرض فهو )مريض(، دون أن 
نخلطه مع إدمان ناتج عن فشللل أو عدم القدرة عىل مقاومة الدافع أو السلللوك وليس 

بسبب مرض يف الدماغ. 

اجتامعياً تطورت داللة كلمة اإلدمان لتشللري يف الثقافة الشللعبية إىل ضعف السيطرة، 
كام هو الحال يف العادة السيئة أو اإلكراه، ولكنه كثرياً ما يستخدم لوصف أي رغبة عارمة 
أو شللغف أو مالحقة سلللوك يصعب قهره تقريباً؛ بحيث ميكن وصف كل شء ليبدو أنه 
إدمللان، مثل اإلدمان عىل السللفر، ومالحقللة املوضة وألعاب الفيديللو، ومؤخراً دخل إىل 
ثقافتنا “إدمان اإلنرتنت” الذي أدى –يف جانبه اإليجاب- إىل تسهيل الحصول عىل املعلومة 

ونقلها، والوصول إىل املزيد من الربامج أو معدات الكمبيوتر األحدث واألفضل.

اإلدمان لغًة

تدين كلمة اإلدمان إىل العديد من املتضادات الثقافية مبعانيها املتضاربة يف بلدان مختلفة، 
ومن جذور لغات متعددة، مع تطورها يف أوقات وأزمنة متعاقبة؛ فقد يكون معنى واحد أكرث 
غموضاً أو يصعب إدراكه، لذلك ترُشللتق املعاين املختلفة التي تعود إىل جذر واحد. ويف حالة 
اإلدمان والكلامت املرتبطة به، تم تطوير مجموعتني من املعاين، اإليجابية والسلللبية، بشللكل 

متزامن إىل حد ما مع األشكال النشطة التي كانت مميزة شكلياً يف الالتينية.
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يعللود أصل اسللتعامل كلمة إدمان addicere إىل أوائللل الجمهورية الرومانية، وكلمة 
addicere هي كلمة مركبة من الكلمة الالتينية dicere والسللابقة ad التي اشترُقت منها 
 ،to speak to ”وتعني حرفياً “التحللدث إىل ”addiction“ مبللارشة الكلمللة اإلنجليزيللة

وبشكل أكرث مرونة “املوافقة” أو “الحكم”. 

وكلمة Addictio هي االسللم املجرد املشتق من الفعل، وهو املصطلح الالتيني الفني 
كم الذي كان ينطق به القايض أو  للحكم القضايئ الذي يجعل املَدين عبداً لدائنه، وهو الحرُ
الربيتللور praeto وفقاً لقانون الجمهورية الرومانية القدمية التي أقرت عدداً محدوداً من 
سبل “اإلنصاف” لتأكيد حقوق امللكية أو املطالبات التعاقدية. كان الربيتور أثناء مامرسته 
 لواجباتلله القضائيللة ينطق بحكمه القضايئ ويكرر طقوسللاً تلخللص صالحياته القضائية:

do، dico، addico التللي ميكن ترجمتها عىل أفضل وجه عللىل أنها “أنا أعطي، أنا أقول، 
أنا أحكم”.

ويشللري مصطلح addictus يف الشللكل السلبي إىل الشللخص البائس الذي تم تسليمه 
جسدياً إىل دائنه من قبل سلطة الربيتور وقرُيرَِّد جسدياً بالسالسل، ليتم احتجازه ملدة ستني 
يومللاً أو حتى سللداد الدين! وعدم سللداد الدين بعد مرور هذه املهلللة القانونية يجعل 
املديللن ممتلكات دامئة لدائنه، وميكن بعد ذلك، حسللب تقديللر الدائن، االحتفاظ به أو 

قتله أو بيعه كعبد عادي. 

والغالبية العظمى من األشللخاص الذين يحكم عليهم الربيتور هم من املقامرين، فإىل 
جانللب اإلفراط يف الللرشب والجنس غري املرشوع، كان يرُنظر إىل املقامرة عىل أنها جزء من 
“ثالثية الرذيلة” التي من املحتمل أن تقّوض قوة الجمهورية واألرستقراطية الحاكمة فيها، 
إذ قللد تدفع ديون القامر الناس إىل نسلليان واجباتهم تجللاه عائالتهم والدولة، وارتبطت 
املقامرة أيضاً باإلجرام؛ أي هي ذات داللة مرتبطة باإلساءة، فكان املقامرون من الطبقات 

الدنيا يف املجتمع الروماين.

ويظهللر الفعللل addicere، واملصطلللح Addicuts مبعناه القانوين يف تجللارة الرقيق 
والعبيد، ففي سوق النخاسة عندما تتم صفقة البيع ما بني البائع واملشرتي يتصافحان وكل 
منهام يشللد عىل يد اآلخر، وملباركة هذه الصفقة يقول البائع للمشللرتي )Addicuts( أي 
مبعنى هذا الشخص أصبح ِمللْلكاً لك أو عبداً لك افعل به ما تشاء.. يف الواقع، فإن الجانب 
األكرث لفتاً للنظر يف اسللتخدام addicere يف كل مللن هذه الحاالت هو فكرة العبودية أو 

االسرتقاق.
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بحلللول القرن األول قبل امليالد بدأ اسللتخدام الفعللل addicere أيضاً بداللة إيجابية؛ 
كرَّس ليشء ما متاماً، كام ميكن للمرء أن يخصص أماكن أو أشياء لآللهة، ميكن للمرء  مبعنى مرُ
 addictum( ًأن يكرس وقته وطاقته لسعي معني أو نشاط، أو يكون عمله ملزماً ومكرسا
deditum( لخدمللة مصالح الجمهورية أو لصالح قضية وطنية أو شللأن نبيل، وميكن أن 
يكون “اإلدمان” شيئاً إيجابياً إذا كان موضوعه مرُرشرِّفاً وعدم خضوع العقل لخدمة مصالح 

الجسد. 

َوجد اللفظ اإلنجليزي “مدمن” addict صدى خاصاً بني مصلحي الكنيسللة األوائل يف 
إنجلرتا؛ كان أول ظهور معروف يف اللغة اإلنجليزية يف مقطع للمصلح الربوتستانتي الذي 
يعنللي “االرتبللاط أو التكريس “، عىل أنه “تلميذ أو ملتزم ألي شللخص أو سللبب، وعادًة 
مللا يتعلق بأكرث األنشللطة إيجابية تفضيل الفرد لعقيدة معينة، أو تفسللري معني للكتاب 
املقدس، أو تكريس نفسلله لخدمة الكنيسللة أو الرب أو الكتاب املقدس”. وذكر شكسبري 
املشتقات الالتينية مثل “املدمن” و “اإلدمان” ’addict’ and ‘addiction، وميكن التعرف 

إليهام بسهولة، يف مسحيتيه: هرني الرابع، والليلة الثانية عرشة. 

ويف الخطاب الشللعبي املعارص وحتى الخطاب الطبللي كلمة “مدمن” addict‘ كانت 
فعلياً عبارة عن مفهوم ميسء يرُسللتخدم بشللكل سلللبي addictus، ويف القرن العرشين 
أصبحت ترُسللتخدم عىل نطاق واسللع كاسللم لإلشارة إىل األشللخاص الذين مل يتمكنوا من 
التخيل عن الجوهر أو النشللاط، وبعبارة أخرى الذين كانوا يعانون بشللكل سلبي وكرسوا 

أنفسهم لإلدمان. 

ويف لغتنللا العربيللة الجميلة ترد كلمللة اإلدمان تحت الجللذر )د م ن(، حيث نقرأ يف 
املعاجم العربية أن اإلدمان مشتق من الفعل َدِمن، وَدِمن عىل شء أي لزم عليه ومل يقلع 
عنه، ويقللال أَدمَن األمَر أي واظب عليه. واإلِْدمان اإلدامة واالسللتمرار، ومرادفات إدمان 
من البََعررُ  بََها، والدرِّ ْ َداِوٌم رشرُ ( َخْمٍر أَْي مرُ ْدِمللنرُ ٌل )مرُ َواظَبَة، َورَجرُ ثَابَرَة ومرُ إِداَمة واَْسللِتْمرار ومرُ

مان فساد النخل واسوداده.  والحقد والعداوة، والدَّ

إذن؛ نرى أن الفعل َدِمَن، واالسم منه يف اللغة الالتينية امتداداً إىل اللغات األوروبية، مرتبط 
سللتقبَح األمور، وأن اسللتخدام كلمة “Addiction” يف موضعه متاماً؛  بالخضوع والعبودية ومرُ
ألن الفرد املدمن يصبح عبداً للعقار. ويف لغتنا العربية نرى الفعل دمن واالسللم إدمان يشريان 
حبَّب، فإذا سقطت بعرة الشاه يف برئ املاء لوثته وأصبح غري صالح  كذلك إىل سلوك سلبي غري مرُ

لالستخدام، مثلها متاماً كمثل حبة عقار مخدر تلوث عقل الشخص املتعاطي وجسَده. 
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واصطالحاً: ميكن أن نعررِّف اإلدمان بأنه “تعاطى املواد الضارة طبياً واجتامعياً وعضوياً 
بكميللات أو وجرعات كبرية ولفرتات طويلة، تجعللل الفرد متعوداً عليها وخاضعاً لتأثريها 
ويصعب أو يستحيل عليه اإلقناع عنها. واإلدمان قد يكون إدماناً عىل الخمر واملسكرات، 

أو إدماناً عىل املخدرات أو حتى بعض األدوية والعقاقري”.

ما اإلدمان في األوساط العلمية والطبية؟ 

ال يوجد تعريٌف متفٌق عليه لإلدمان يف األوسللاط العلمية والطبية، واملصطلح العاملي 
املعتمد حسللب تعريللف مكتب األمم املتحدة املعني باملخللدرات والجرمية لعام 2016، 

يعررِّف اإلدمان بأنه: 

»مرض دماغي مزمن متكرر يتسللم بالبحث عن املخدرات واستخدامها بشكل قهري، 
عىل الرغم من العواقب الضارة«، مبعنى آخر، يعد اإلدمان حاجة ملحة أو ال ميكن السيطرة 
عليهللا لتناول العقار، وهذا اإلكراه طويل األمد، وميكن لألفراد املدمنني العودة إىل تعاطي 

املخدرات بعد سنوات من االمتناع.

عىل الرغم من أن اإلدمان كان يرُنظر إليه عىل أنه عالمة عىل الضعف األخالقي، إال أنه 
يرُفهم اآلن من قبل غالبية األشللخاص يف مجال تعاطي املخدرات وعالج اإلدمان أنه حالة 
تنشللأ باالقرتان مع التغريات يف الدماغ الناجمة عن اسللتخدام العقاقري املسللببة لإلدمان؛ 
وذلك ألن جميع العقاقري املسببة لإلدمان تقريباً تنشط بشكل مبارش أو غري مبارش منطقة 
من الدماغ، وهي النواة املتكئة، التي يتم تنبيهها عادًة من خالل أنشطة املكافأة الطبيعية 

املهمة للبقاء والحاجات البيولوجية والفسيولوجية عند االنسان. 

وبالنسبة إىل املدمن، فإن الحصول عىل املخدرات وتعاطيها ميكن أن يشِعر حرفياً بأنها 
مسألة حياة أو موت، وعليه تنبه العقاقري التي تسبب اإلدمان مسارات املتعة والتنبيه يف 
الدمللاغ بقوة أكرب بكثري مللن املكافآت الطبيعية، لذلك، فإن التعرض املتكرر لهذه األدوية 
ميكن أن يخدع الدماغ إلعطاء األولوية لتعاطي املخدرات عىل األنشطة العادية والصحية. 

يسللاعد تأثري العقاقري التي تسللبب اإلدمان عىل مسللارات املكافأة يف الدماغ يف رشح 
سمتني مهمتني لإلدمان:

•  عدم القدرة عىل الحد من، أو/و التوقف عن استعامل املواد املخدرة.	
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• اإللحاح الذي ال يقاوم ملواصلة البحث عن الدواء، وتناوله رغم العواقب السلللبية 	  
الخطرية.

عىل سبيل املثال لن يتم ردع املدمنني عىل رشب الكحول عن الرشب حتى إذا نصحهم 
الطبيب بالتوقف ألسباب صحية، أو تم فصلهم من عملهم.

هللذا اإلرصار غللري العقالين هو ما مييز اإلدمان عن االعتامد الجسللدي، كثري من الناس 
يف مجتمعنا يعتمدون عىل الكافيني ويعانون من أعراض االنسللحاب مثل الصداع والتعب 
وصعوبللة الرتكيز إذا فاتهم فنجان القهللوة الصباحي، ولكن مهام كان عدم تناول الكافيني 
أمراً مزعجاً لألشللخاص الذيللن يعتمدون عليه، من غري املحتمللل أن يرتكب الكثري منهم 
جرمية من أجل الحصول عىل فنجان من القهوة، أو أن يرفضوا التخيل عن القهوة متاماً إذا 

أخربهم طبيبهم أنها قد تقتلهم. 

اإلدمان الجسدي للمخدرات

يظهر اإلدمان الجسدي عند تعاطي املخدرات بشكل متكرر حتى يصبح الفرد معتمداً 
عليها إىل درجة أن جسللمه مل يعد يسللتطيع العمل بدونها. ميكن للفرد أن يصبح مدمناً 
جسللدياً عللىل أي نوع من املخدرات، وبالللذات األفيونات واالفيونيويللدات، وكلام زادت 

الجرعة وطال وقت التعاطي، زادت اآلثار السلبية وتصبح أعراض االنسحاب أسوأ.

عندما تدخل العقاقري املسللببة لإلدمان إىل الجسللم، فإن نظامه الفسيولوجي يعوضه 
عن طريق إنشاء تفاعالته الكيميائية الخاصة ملواجهة آثارها. ومع ذلك، مع مرور الوقت، 
سيتوقف الجسم عن التفاعل مع املواد بالطريقة التي فعلها عندما تم إدخالها ألول مرة، 
ويطور القدرة عىل التحمل؛ عندما يصبح الجسللم متحمالً لعقاٍر ما، يجد أنه يف حاجة إىل 
تناول املزيد واملزيد منه للحصول عىل نفس املشللاعر التي شللعر بها الفرد عندما تناوله 

ألول مرة. 

أعراض اإلدمان الجسدي

 تحدث أعراض اإلدمان الجسدي بسبب التغريات يف الدماغ والجهاز العصبي املركزي، 
التي تنتج عن التعاطي املزمن للمخللدرات، وأهم هذه األعراض: فقدان الذاكرة، وتقلب 
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املللزاج، والكآبة، والتهيج، ونوبات صللداع، والغثيان و القيء، واالرتباك وضيق يف التنفس، 
وجفللاف يف الحلق، وتضيُّق البؤبللؤ، وتغري يف معدل النبض، وارتفاع ضغط الدم، وارتعاش 

ل الساقني.  وارتجاف وتَنمُّ

اإلدمان النفسي للمخدرات 

يتعلق اإلدمان النفيس، بكيفية االعتامد العقيل عىل املواد، أو السلللوكيات التي تظهر 
نتيجة لإلدمان النفيس، ويعني تعريف كلمة “نفسية” أنها تنشأ من أو تتعلق بالعواطف 
أو العقل، التأثريات الكامنة وراء اإلدمان النفيس معقدة؛ ألنها تختلف من حالة إىل أخرى. 

يعتقللد بعض النللاس أن “دواءهم” هو اليشء الوحيد الذي يحافظ عىل سللالمتهم أو 
هدوئهم، ونعني هنا األشللخاص الذين يعالجون أنفسللهم بالقنب أو غريها من العقاقري 
املهدئة. يعاين البعض اآلخر من مشاكل نفسية خطرية، مثل االكتئاب أو القلق أو االضطراب 

ثنايئ القطب، مام يجعلهم يتعاطون املخدرات بشكل قهري.

واملدمللن النفلليس لديه ارتباط عاطفي أو عقيل مبادة ما، ويشللعر أنه مضطر بشللدة 
للبحث عنها والحصول عليها بأية طريقة، وإذا مل يتمكن من نيل ما يريد، فقد يؤدي ذلك 

ق.  إىل بعض املشاعر املتقلبة بشكل ال يرُصدَّ

تكون أعراض اإلدمان النفيس قوية جداً، ومنهكة، وتشللمل ما ييل: الرغبة الشديدة يف 
تناول املواد، وفقدان الشهية، وإنكار عدم القدرة عىل تخيل التأقلم بدون املادة، والهوس 
بالحصللول عىل املزيد من املخللدرات، والقلق عند التفكري يف عللدم القدرة عىل الحصول 

والوصول إىل املادة، واألرق املرتبط بعدم القدرة عىل تعاطي املخدرات. 

ميكن أن تكون أعراض االنسللحاب شديدة وقد تشمل ما ييل: صعوبات يف التنفس، و 
ضيق يف الصدر، وخفقان القلب، والتعرق، والرعشللة والقيء مع إسللهال وغثيان وصداع. 
أما األعراض العاطفية فتشمل: القلق، والتهيّج، والكآبة، واألرق، وعدم القدرة عىل الرتكيز، 

والعزل االجتامعي.  
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التحمل 

يرُعرَّف التحمل بأنه تقلص اسللتجابة الشللخص للدواء نتيجة االستخدام املتكرر. ميكن 
الً لكل من األدوية غللري املرشوعة واألدوية املوصوفة، أي التحمل  لألفللراد أن يطوروا تحمُّ
هو تأثري جسللدي لالسللتخدام املتكرر للللدواء وليس بالرضورة عالمة عللىل اإلدمان. عىل 
سللبيل املثال: غالباً ما يصاب املرىض الذين يعانون من األمل املزمن بالتحمل مع بعض آثار 
مسكنات األمل املوصوفة دون أن يصابوا باإلدمان. وهناك ثالثة أنواع رئيسية من التحمل:

 التحمل الحاد أو قصير األمد. 1

ينتللج التحمل الحاد أو قصللري األمد عن التعرض املتكرر لدواء خالل مدة زمنية قصرية 
نسللبياً، غالباً ما يؤدي تعاطي الكوكايني إىل تحمل حاد؛ أظهرت التجارب أنه بعد الجرعة 
األوىل من من هذا املخدر، يعاين األشخاص الخاضعون لالختبار من ارتفاع النشوة املبهجة، 
وزيادة يف معدل رضبات القلب وضغط الدم، ومع ذلك، عىل الرغم من مضاعفة مستويات 
الللدواء يف الللدم تقريباً، فإن جرعة ثانية من الكوكايني بعللد 40 دقيقة ال تؤدي إىل زيادة 
تعتمللد عىل الجرعة يف التأثللريات “اإليجابية” للدواء، مبا يف ذلللك زيادة أخرى يف معدل 

رضبات القلب أو ضغط الدم. 

 التحمل المزمن أو طويل األمد. 2

يتكون التحمل املزمن أو طويل األمد عندما يتكيف جسللم الفرد مع التعرض املستمر 
لعقار عىل مدى أسللابيع أو شللهور، يكتسللب األشللخاص الذين يتعاطون املواد األفيونية 
املوصوفة بشللكل منتظم تحمالً مزمناً للتأثريات املبهجة لهذه األدوية، مام يؤدي بالعديد 
منهللم إىل زيادة الجرعة املأخوذة، أو التحول إىل طرق أكللرث فاعلية لتناول هذه األدوية، 

مثل االستنشاق عرب األنف أو الحقن الوريدي أو تحت الجلد. 

 التحمل المكتسب. 3

قد ينتج التحمل املكتسب عن التعرض املتكرر لبعض األدوية؛ عىل سبيل املثال: األفراد 
ْكر  الذين يتعاطون الكحول لشللهور أو سللنوات ال يظهرون يف كثري من األحيان يف حالة سرُ
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لآلخرين. أظهرت الدراسات التجريبية أن شارب الكحول ميكنهم تعويض تأثريات الكحول 
عىل تنسيقهم عندما ميارسون مهمة بشكل متكرر تحت تأثري الكحول، ومع ذلك، فإن هذا 

التحمل يختفي إذا تم تغيري املهمة.

معظللم األدوية والعقاقللري املخدرة لها أكرث مللن تأثري، وال يتطللور التحمل بالرضورة 
بالتسللاوي مع جميللع التأثريات؛ يطور متعاطو املواد األفيونيللة غري املرشوعة والوصفات 
الطبيللة، مثل الهريوين أو األوكيس كودون، تحمالً رسيعاً للبهجة العالية التي تنتجها هذه 
األدوية، ولكن ليس لآلثار الجانبيللة الخطرية لالكتئاب التنفيس )معدل التنفس البطيء(. 
متعاطو املسللكنات األفيونية الذين يتناولون جرعات كبرية من هذه األدوية للتغلب عىل 

التحمل والنشوة كثرياً ما يدخلون املستشفى، أو ميوتون بسبب شلل الجهاز التنفيس. 

االعتماد

غالباً ما يتم اسللتخدام كلمتي االعتامد واإلدمان بالتبادل، ولكن هناك اختالفات مهمة 
بني االثنني؛ من الناحية الطبية، يشري االعتامد عىل وجه التحديد إىل حالة جسدية يتكيف 
فيها الجسللم مع وجود عقار ما، إذا توقف شللخص مدمن عىل املخدرات عن تناول هذا 
الللدواء فجأة، فسللوف يعاين هذا الشللخص من أعللراض ميكن التنبؤ بهللا وقابلة للقياس 

واملعروفة باسم متالزمة االنسحاب أو أعراض الفطام.

عىل الرغم من أن االعتامد غالباً ما يكون جزءاً من اإلدمان، إال أن األدوية غري املسببة 
لإلدمان ميكن أن تؤدي أيضاً إىل االعتامد لدى املرىض، وخري مثال عىل ذلك هو بريدنيزون 
وهو شللكل اصطناعي من هرمون الكورتيزول السللتريويدي الذي يسللتخدم لعالج الربو 
والتحسللس ومرض كرون Crohn’s disease والعديد من الحاالت االلتهابية األخرى، ومن 
غري املعروف بأن الربيدنيزون يسللبب اإلدمان، ومع ذلك، إذا تناوله املريض لعدة أسابيع 
ثم توقف فجأة، فمن املحتمل أن يعاين من أعراض الفطام مثل اإلرهاق والتعب والضعف 

وآالم الجسم وآالم املفاصل. 

يحدث االعتامد بسللبب تغريات يف الجسللم نتيجة التعرض املسللتمر للدواء؛ يف حالة 
بريدنيللزون، يتكيف الجسللم مع الجرعللات املتكررة من الدواء عن طريللق تقليل إنتاج 
الكورتيللزول الخاص به، الذي ميكن أن يرتك الجسللم دون مسللتوى أسللايس من “دعم” 
الكورتيزول عند إيقاف اسللتخدام الربيدنيزون، مام يؤدي إىل أعراض انسحاب الستريويد 

حتى إعادة معدل التوازن الطبيعي. 
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كام أن بعض األدوية التي تسبب االعتامد ال تسبب اإلدمان، فهناك أيضاً عقاقري شديدة 
اإلدمان ال تسللبب أعراض االنسحاب الجسدي، حتى بعد فرتات طويلة من التعاطي، مثالً 
العقاقري املنشللطة النفسية، مبا يف ذلك الكوكايني وامليثامفيتامني، ال تنتج أعراض انسحاب 
جسدي واضحة مثل القيء واالرتعاش، عىل الرغم من أنه ميكن أن تخلرِّف أعراضاً نفسية 
مثل االكتئاب والقلق والرغبة الشللديدة يف املخدرات. عىل الرغم من عدم وجود أعراض 
واضحة، أي عالمات جسللدية قابلة للقياس، فإن متعاطي املنشللطات النفسية املزمنة قد 

يكونون مدمنني بالفعل.

االعتماد الجسدي 

يحدث االعتامد الجسللدي عندما يتم استخدام عقار بشكل مزمن يف كثري من األحيان، 
بحيث يكون الجسللم قد طّور التحمل تجاه املادة، ويعاين الشخص من أعراض االنسحاب 
عندمللا يتوقف عن اسللتخدام الدواء. هللذا يختلف عن االعتامد النفلليس )حيث يعتمد 
الشخص عاطفياً عىل مادة ما( يف أن الجسم يف الواقع “يحتاج” إىل العقار ليك يشعر بأنه 
طبيعي، ويتجنب األعراض السلبية لالنسحاب، وكلام طالت مدة تعاطي الشخص للمخدر 
وزادت الكميات منه، زاد احتامل االعتامد الجسدي وتفاقمت أعراض االنسحاب. اإلدمان 
الجسللدي يخدع الجسد ليعتقد أنه ال ميكن أن يعيش بدون مادة مسببة لإلدمان، نتيجة 

لذلك، سوف يعاين املتعاطي سواٌء واصل التعاطي أو توقف عن استخدامه. 

االنسحاب أو الِفطام

عبارة عن مجموعة من األعراض الجسللدية والسلوكية والنفسية التي تعقب التوقف 
أو التقليل عن االسللتخدام املتكرر لعقار معني مسبب لإلدمان، وطبيعة األعراض وشدتها 
اعتللامداً عىل العقللار املحدد والجرعة اليوميللة، وقد تكون املتالزمللة مصحوبة بعالمات 

اضطراب فسيولوجي. 

متالزمة االنسللحاب هي أحد مللؤرشات متالزمة االعتامد، وهي أيضاً السللمة املميزة 
للمعنللى النفيس - الدوايئ الضيق لالعتامد؛ عىل سللبيل املثال تتميز متالزمة االنسللحاب 
الكحويل بالرعشة، والتعرق، والقلق، واالنفعاالت، واالكتئاب، والغثيان، والشعور بالضيق، 
وتحدث بعد 6-48 ساعة من التوقف عن تناول الكحول، وعندما يكون غري معقد يتالىش 
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بعد 2-5 أيام، لكنه قد يكون معقداً بسللبب نوبات الرصع الكبري وقد يتطور إىل الهذيان 
)املعروف باسم الهذيان االرتعاش(. 

تشللرتك متالزمات االنسللحاب املهدئة يف العديد من السللامت مع انسحاب الكحول، 
ولكنها قد تشللمل أيضاً آالماً يف العضالت، وتشنجات، وتشوهات يف اإلدراك، وانفتاالت يف 

صور األجسام.

األعراض العامة

تختلف أعراض االنسللحاب حسللب نوع الللدواء الذي يتعاطاه الفللرد؛ تتضمن بعض 
األعراض املرتبطة عادًة باالنسحاب ما ييل: تغريات يف الشهية، وتغريات يف املزاج، واحتقان 
وإعياء وتهيج، وأمل عضيل، والغثيان، والقلق، وسيالن األنف، وصعوبات يف النوم، والتعرق، 
واالرتعاش والقيء. قد تحدث أعراض أكرث شدة مثل الهلوسة والنوبات التشنجية والهذيان 
يف بعض الحاالت، ويعتمد ذلك عىل نوع العقار والفرتة الزمنية الستعامله، والجرعة، وعىل 

نوع وشدة األعراض التي تظهر.

لماذا يلجأ األفراد إلى اإلدمان؟

ينتللج اإلدمان عن تفاعل معقد لعدد من العوامل االجتامعية والبيولوجية والنفسللية، 
مبللا يف ذلك الرتكيللب الجيني، والوضع االجتامعي واالقتصللادي والبيئة األرسية، وإمكانية 
ر  الوصللول إىل املخدرات. وحسللب إحصائيات منظمة الصحة العاملية العللام 2018، يرُقدَّ
متعاطو املخدرات بحوايل 5.4 يف املائة من سللكان العامل الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 
و64 عاماً، وهو ما ميثل حوايل 1 من كل 19 شللخصاً، وزاد االنتشللار من 4.8 يف املائة من 

السكان البالغني يف عام 2009 إىل 5.4 يف املائة يف عام 2018، وأهم العوامل وراء ذلك:

العوامل الوراثية 

وجدت العديد من الدراسللات الحديثة أثر املسللاهامت الجينية يف اختالف التحصيل 
التعليمي لألفراد أو الدخل أو الحرمان االجتامعي، باإلضافة إىل التحصيل العلمي ألبنائهم، 
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ورمبا يرجع ذلك جزئياً إىل االختالفات الفطرية يف القدرة املعرفية والذكاء. 

يبللدو أيضاً أن هناك بعض التداخل بني الخطر الورايث للحرمان االجتامعي واالقتصادي 
واضطرابللات تعاطي املخدرات، والتأثريات الجينية، التي ميكن أن تزيد من التعرض العام 
لالضطرابللات الناجمة عن تعاطي املخدرات تصبح أكرث وضوحاً خالل مدة املراهقة، وقد 
تلعب دوراً يف دفع األفراد من بدء تعاطي املخدرات إىل أمناط أكرث رسوخاً من االستخدام.

تشللري األدلة العلميللة إىل أن التفاعالت بللني الجينات، والخصائللص البيئية، واآلليات 
الالجينية، تلعب دوراً رئيسياً يف تحديد القابلية للتأثر باضطرابات تعاطي املخدرات، وتشري 
إىل أن الخصائللص البيئية تتحكم يف مدى تأثللري العوامل الفطرية عىل مخاطر اضطرابات 
تعاطي املخدرات، وهذا يعني أن حامية األفراد من التجارب السلبية ستقلل من احتاملية 

التعبري عن اإلمكانات الجينية الضطرابات تعاطي املخدرات.

العوامل األسرية والبيئية 

ميكن للعائلة واألرسة واألقران أن يؤثرِّروا جزئياً من ناحية خطر تعاطي الفرد للمخدرات، 
والتشخيص باضطراب تعاطي املخدرات، عن طريق الجينات ولكن يف الغالب عن طريق 
اآلليللات البيئيللة؛ يف العائالت التي تتميللز بوضع اجتامعي اقتصللادي منخفض وتعاطي 
الوالدين للمخللدرات واألبوة الوحيدة تكون مخاطر تعاطللي املخدرات عالية، واإلرشاف 
واملراقبة األبوية تكون مرتبطة مبسللتويات منخفضة من تعاطي املخدرات بني الشباب و 
أقل شيوعاً بني العائالت التي ال تعاين من ذلك. كام ورُجد أن االفتقار إىل األنشطة املمتعة 
الخالية من املخدرات بني الشباب الذين نشأوا يف أرس محرومة اجتامعياً واقتصادياً يساهم 

يف ارتفاع مستويات تعاطي املخدرات. 

عالوة عىل ذلك مييل أفراد املجموعات التي تتميز بالحرمان االجتامعي واالقتصادي إىل 
اتخاذ مواقف أكرث إيجابية فيام يتعلق بتعاطي املخدرات، التي ميكن أن تسللهم يف ارتفاع 

مستويات تعاطي املخدرات واالضطرابات العقلية ذات الصلة.

إن أحللداث الحياة اليوميللة، مثل اإلسللاءة العاطفية والجسللدية، واإلهامل والعنف 
املجتمعي واإلجهاد، ونقص شللبكات الدعم واملوارد وعواقبها النفسية، تشكل تصور الفرد 
لبيئته، وتغذي العمليات النفسللية مثل االندفاع والقدر، التي بدورها ميكن أن تسللهم يف 
خطر االنحللدار إىل تعاطي املخدرات. وحياة الفقر لها تأثري سلللبي مبارش عىل الوظائف 
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املعرفية، مام يؤدي إىل تضييق تنمية مهارات صنع القرار لدى الفرد، وقد ثبت أن تجربة 
املحن االجتامعية واالقتصادية يف الحياة املبكرة تشللكل هيللاكل الدماغ املرتبطة بتنظيم 
العواطف، التي ميكن أن تساهم يف ارتفاع خطر تعاطي املخدرات، وميكن أن ميتد ذلك إىل 
مللا هو أبعد من األفراد للتأثري عىل صحة ورفاهية اآلخرين، مبا يف ذلك أرسهم وأحياؤهم 

واملجتمع ككل. 

األشللخاص الذين يتعاطللون املخدرات، وأولئك الذين يعانون مللن اضطرابات تعاطي 
املخللدرات، هم من أوائل األشللخاص الذين يرُرتكون متأخرين عللن اللحاق بركب التنمية 
ومنو املجتمع يف جميع الظروف تقريباً، حيث يحصل واحد فقط من كل مثانية منهم عىل 

خدمات عالج اضطرابات تعاطي املخدرات. 

باإلضافللة إىل ذلك ورُجد أن مدمنللي املخدرات هم من أكرث الفئات السللكانية عرضة 
لإلصابللة بفريوس نقص املناعللة البرشية، والتهاب الكبد الوبايئ مرتفع بشللكل واضح بني 
هللذه املجموعة، فضالً عللن الوفاة املبكللرة والحرمان االجتامعي، مبللا يف ذلك التحصيل 
العلمللي املنخفض، وزيللادة الصعوبة يف العثور عىل العمل والبقاء فيه، وعدم االسللتقرار 

املايل والفقر. 

إن معللدالت االعتقللاالت املتعلقة باملخدرات، والجرائم املرتبطللة باضطرابات تعاطي 
املخدرات، تكون مرتفعة عىل وجه الخصوص بني األطفال والشباب الذين نشأوا يف عائالت 

ومجتمعات تتميز باضطرابات تعاطي املخدرات. 

قللد يؤثر تعاطي املخدرات عىل الخصائص االجتامعيللة واالقتصادية لألفراد واملجتمع؛ 
حيث يوفر سللوق املخللدرات غري املرشوعة فرصللاً اقتصادية ميكن أن تدفللع األفراد إىل 
االنسللحاب من سللوق العمل القانوين والحرمان من الراتب الشللهري الثابت، مام يؤدي 
إىل اسللتمرار دورة الفقر والفوىض االجتامعية التي ميكن أن تغذي املزيد من االضطرابات 
املتعلقة بتعاطي املخدرات، وعادة ما ينتقل األشخاص الذين يرشعون يف تعاطي املخدرات 
ثم يصابون باضطرابات بسللبب ذلك عرب عدة مراحل، من بدء االسللتخدام إىل التصعيد، 

واملداومة، ويف نهاية املطاف، االعتامد أو اإلدمان. 

الهروب من الواقع والعيش في عالم األحالم والخيال

خرياً يف أغلب األحيان، بسبب الشعور  أصبح اإلنسللان يعمد إىل اسللتهالك املخدرات، مرُ
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بالعزلة واالنطواء عىل النفس، باحثاً عىل نشللوة فردية زائفللة بقصد الهروب من الواقع، 
والتحليق يف أجواء خيالية، وشاع هذا النمط لدى الفنانني من كرُتّاب وشعراء وموسيقييني 
ورسامني ومطربني، ولعل قصة الشاعر األخطل مع الخليفة عبد امللك بن مروان أبلغ مثال 

يلخص هذه الظاهرة إذ يقول: 

هديللررُإذا مللا ندميللي علّني ثللم علّني لهللن  زجاجللاٍت  ثللالَث 
أمللريرُخرجترُ أجرُّ الذيللَل أزهو كأنني املؤمنللنَي  أمللري  عليللك 

للكر األخطل إىل عرش عبد امللك بللن مروان، بل جعله يف حالة يصعب  لقد أوصل السُّ
وصفها، اذ عرّب عن ذلك بقوله عندما طلب منه الخليفة ان يصف حاله، فقال: “أوله لذة، 
وآخللره صداع، وبني ذلللك حالة ال أصف لك مبلغها”، فقال عبد امللللك، ما مبلغها، فقال: 

لْكرُك يا أمري املؤمنني )عندها( أهون من ِشْسع نَْعيل!  لَمرُ

كيف تعمل المخدرات؟

تعمللل املخدرات عن طريق االرتباط بل”مسللتقِبالت” خاصللة يف الدماغ، توجد هذه 
املستقبالت عىل سطح خاليا الدماغ، ويتم تنشيطها عندما ترتبط بها مادة كيميائية معينة، 

عند تفعيلها، تعطي تعليامت لخاليا الدماغ. 

تعطي األنواع املختلفة من املسللتقبالت تعليامت مختلفة عند تنشلليطها؛ فعىل سبيل 
املثال: عندما يتم تنشلليط املستقبالت األفيونية، فإن أحد األشياء التي تقوم بها هو إخبار 
األعصاب بإبطاء نقل إشللارات األمل، الوظيفة هي التي تجعل املخدرات مفيدة يف معالجة 
األمل، لكن لسللوء الحظ، يصاحب ذلك آثار جانبية بتنشيط نظام املكافأة يف الدماغ، وهو 

أساس الخصائص التي تسبب اإلدمان للمخدرات، كام ذكرنا.

الدماغ البشري

الدماغ هو العضو األكرث تعقيداً يف جسللم اإلنسللان، هذه الكتلة التي تزن ثالثة أرطال 
من املادة الرمادية والبيضاء تقع يف مركز كل نشاط برشي، نحتاج الدماغ للقيام باألنشطة 
اليومية، إذ ينظم وظائف الجسم األساسية التي متكننا من تفسري كل ما نختربه، واالستجابة 

له؛ من أفكار وعواطف وسلوك.
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يتكللون الدماغ من العديد من األجزاء التي تعمل جميعها معاً كفريق واحد، الشللكل 
)1(، واألجللزاء املختلفة من الدماغ مسللؤولة عن التنسلليق وأداء وظائف محددة، ميكن 
لألدوية أن تغري يف مناطق الدماغ املهمة والرضورية لوظائف الحفاظ عىل الحياة، وميكن 
أن تؤدي إىل تعاطي املخدرات القهري الذي يسبب اإلدمان. تشمل مناطق الدماغ املتأثرة 

بتعاطي املخدرات: 

جذع الدماغ:

يقع جذع الدماغ يف الجزء الخلفي من الدماغ، ويتكون من الدماغ املتوسللط والدماغ 
الخلفي عدا املخيخ. ويعترب نقطة وصل بني املخ والنخاع الشللويك من ناحية، ومن ناحية 
أخرى ما بني املخ واملخيخ. يرتبط املخيخ بجذع الدماغ بوساطة السويقة املخيخية العلوية، 

والسويقة املخيخية السفلية. 

الشكل )1(: أجزاء الدماغ املختلفة.

جذع الدماغ

القرشة الدماغية

الفص الحويف
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يحتللوي جذع الدماغ يف تركيبه عىل مللادة بيضاء ومادة رمادية، تتكون املادة الرمادية 
من أجسام الخاليا العصبونية  التي ترُدعى كذلك “العصبونات”، الشكل )2(، بينام تتكون 
املللادة البيضللاء من محاوير عصبية لخاليا عصبونية وجللودة يف جذع الدماغ أو يف أماكن 

أخرى من الجهاز العصبي. 

تتفللرع عرشة من أصل اثني عللرش من العصبونات القحفية من جذع الدماغ؛ يتم من 
خللالل هذه العصبونات انتقال إشللارات األجهزة العصبية الحسللية والحركية من الدماغ 
إىل الجهاز العصبي الطريف. يتحكم جذع الدماغ رغم صغر حجمه يف الوظائف األساسللية 

الرضورية للحياة، مثل معدل رضبات القلب، والتنفس، والنوم.

يرُعرف سطح الدماغ بالقرشة الدماغية، وهي املسؤولة عن معظم وظائف الدماغ، فهي 
تحتوي العديد من االتصاالت العصبونية مع جميع أجزاء الجهاز العصبي املركزي. وظائف 
القرشة الدماغية أو املرُخية التحكم يف العديد من وظائف الجسللم، مبا يف ذلك اإلحساس، 

والفكر، والحركة، والوعي، والذاكرة، وتنقسم إىل مناطق تتحكم يف وظائف محددة.

تعالج املناطق املختلفة املعلومات الواردة من حواّسللنا، مام ميكننا من الرؤية والشعور 
واالستامع والتذوق. الجزء األمامي من القرشة، القرشة األمامية أو الدماغ األمامي، هو مركز 

تفكري الدماغ، الذي يعزز قدرتنا عىل التفكري والتخطيط وحل املشكالت واتخاذ القرارات.

 الَفصُّ الُحوِفّي )الجهاز الحوفي(:

يشللتمل الفص الحويف عىل البرُنى الغارقة واملتموضعللة يف عمق الدماغ، وبعض أجزاء 
الفصللوص املجاورة، مثل الفّص الصدغي الذي يحتوي عىل دائرة املكافأة يف الدماغ، وهو 

يربط بني عدد من هياكل الدماغ التي تتحكم بقدرتنا عىل الشعور باملتعة وترَُنظرِّمها. 

يتم تنشلليط الفص الحويف من خالل األنشللطة الصحية التي تحافظ عىل الحياة مثل 
األكل، والتواصل االجتامعي، ولكن يتم تنشلليطه أيضاً عن طريق تعاطي املخدرات. تقوم 
ّكن األشللخاص  هذه البرُنى بتلّقي ودمج املعلومات من مناطق مختلفة من الدماغ، ماّم ميرُ
من اإلحساس باملشاعر والتعبري عنها املساعدة يف تشكيل الذكريات واسرتجاعها، ومساعدة 

األشخاص عىل ربط الذكريات بالعواطف التي تظهر عند تشكرُل الذكريات.

يؤدي الرضررُ الذي يرُصيب الفّص الحويف عادًة إىل ظهور مجموعة متنوعة من املشاكل؛ 
إذا نجمت االختالجات عللن أرضار أصابت منطقللة الفّص الصدغي يف الفّص الحويف، فقد 
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ال يتمّكن األشللخاص من التحكم مبشللاعرهم أو التفكري بوضوح، وقد يشم املرىض رائحًة 
اٍت يف الشخصية  كريهًة ليست موجودة )نوع من الهلوسة(. تسبب هذه االختالجات تغريُّ
يف بعض األحيان، مثل امليل للفكاهة والتظاهر بالتديُّن الشديد والوسوسة، كام قد يكون 

لدى املرىض رغبة شديدة يف الكتابة.

النواقل العصبونية )الناقالت العصبونية(: 

كرِّن من االتصال ما بني الجهاز  الناقالت العصبونية هي مواد كيميائية داخلية املنشأ مترُ
العصبي وبقية الجسم، ومهمتها نقل املعلومات بني الخاليا العصبونية الفردية، وتنظم يف 

النهاية مجموعة واسعة من وظائف الجسم.

هنللاك فئات مختلفة من النواقل العصبونية، لها وظائللف وآليات عمل مختلفة، تعد 
مسللتويات الناقل العصبوين ووظيفته أمراً رضورياً للحفاظ عللىل التوازن، وإذا تم تغيريه 
ميكللن أن يؤدي إىل اإلصابة باألمللراض، هناك باليني من الخاليللا العصبونية، وتريليونات 
من نقاط االشللتباك العصبي، يف دماغنا، ومعظم نقاط االشللتباك العصونبي هي مشابك 
كيميائية، مام يعني أن تلك املعلومات يتم حملها بوسللاطة مراسلليل كيميائية من خلية 
عصبونيللة إىل أخرى. سللرنكز عىل النواقللل العصبونية؛ املراسلليل الكيميائية املنطلقة من 
الخاليا العصبونية يف املشابك بحيث ميكنها التحدث إىل الخاليا املجاورة، والسامح للخلية 

املستهدفة بسامع الرسالة، الشكل )2(.

الشكل )2(: كيفية تواصل الخاليا العصبونية فيام بينها: يرُطلق العصبون مادة كيميائية 
)ناقالً عصبونياً( يف املشبك ما بينها وبني الخلية التي تليها، يعرب الناقل العصبوين املشبك و 
يرتبط باملستقبالت عىل خلية الدماغ مام يؤدي إىل تغري يف الخلية املستقبلة و يتم بذلك 

تسليم الرسالة.

مستقبل 

ناقل عصبوين
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النواقل العصبونية: التقليدية وغير التقليدية

مللا يزال اكتشللاف العديد من أنواع النواقللل العصبونية املختلفة مسللتمراً، وعىل مر 
السللنني تغريت فكرة ما الذي يجعل شلليئاً ما ناقالً عصبياً، ونظراً لتوسلليع التعريف، قد 
يرُنظر إىل بعض النواقل العصبيونية املكتشفة مؤخراً عىل أنها غري تقليدية أو غري اعتيادية 

مقارنة بالتعريفات القدمية.

النواقل العصبونية التقليدية

تشللرتك النواقللل الكيميائية التي تعمللل كنواقل عصبونية تقليديللة يف بعض امليزات 
األساسللية، يتم تخزينها يف حويصالت تشللابكية، ويتم تفعيلها اسللتجابًة إلجراء محتمل، 

والعمل من خالل االرتباط باملستقبالت املوجودة عىل غشاء الخلية ما بعد املشبك.

النواقل العصبونية غير التقليدية

ميكن اعتبللار جميع النواقللل العصبونية التي ناقشللناها حتللى اآلن نواقل عصبونية 
“تقليديللة”، يف اآلونة األخرية، تللم تحديد عدة فئات من الناقالت العصبونية التي ال تتبع 

جميع القواعد املعتادة، وتعترب هذه نواقل عصبونية “غري تقليدية” أو غري اعتيادية. 

هناك فئتان من أجهزة اإلرسال غري التقليدية هام الكانابينويدات داخلية املنشأ ونواقل 
الغازات )الغازات القابلة للذوبان مثل أكسيد النيرتيك(. هذه الجزيئات غري تقليدية من 
حيث أنها ال ترُخزّن يف حويصالت تشللابكية وقد تنقل الرسللائل من الخاليا العصبونية بعد 

املشبيك إىل الخاليا العصبونية قبل املشبيك. 

أيضاً، بدالً من التفاعل مع املستقبالت املوجودة عىل غشاء البالزما للخاليا املستهدفة، 
ميكن لنواقل الغازات عبور غشللاء الخلية، والعمل مبارشة عىل الجزيئات املوجودة داخل 

الخلية. 

تأثيرات الناقل العصبوني على ُمستقبِله

يرُنظر إىل بعض النواقل العصبونية عموماً عىل أنها “مثرية”، مام يجعل الخاليا العصبية 
املستهدفة أكرث عرضة إلطالق فعل مجهد، ويرُنظر إىل البعض اآلخر عموماً عىل أنه مثبرِّطة، 
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مام يجعل العصبون املستهَدف أقل عرضة إلطالق فعل مجهد، عىل سبيل املثال:

•  الجلوتامات هو الناقل املستثري الرئييس يف الجهاز العصبي املركزي.	

•  جابا هو الناقل العصبي املثبط الرئييس يف دماغ الفقاريات البالغة.	

•  الجاليسني هو الناقل العصبي الرئييس املثبرِّط يف النخاع الشويك.	

ومع ذلك، فإن النواقل املسللتثرية واملثبطة ليسللت يف الحقيقة صناديق واضحة ميكننا 
فللرز النواقللل العصبونية فيها. إذ ميكن أن يكون للناقل العصبوين أحياناً تأثري مسللتثري أو 

مثبط، اعتامداً عىل السياق.

كيف ميكن أن يكون هذا هو الحال؟ كام اتضح، ال يوجد نوع واحد فقط من املستقبالت 
لكل ناقل عصبوين، بدالً من ذلك، ميكن للناقل العصبوين أن يرتبط وينشط عدة بروتينات 
مسللتقبلية مختلفللة. يعتمد مللا إذا كان تأثري ناقل عصبوين معني مسللتثرياً أو مثبطاً عند 

املشبك املعني عىل أي من مستقبالته موجود عىل خلية ما بعد املشبك )الهدف(.

أنواع مستقبالت النواقل العصبية

كام يوحي املثال أعاله، ميكننا تقسيم بروتينات املستقبالت التي يتم تنشيطها بوساطة 
النواقل العصبونية إىل فئتني عريضتني:

الفئللة األوىل: القنوات األيونية التي تنشللط بوسللاطة الربيطة، واملعروفة أيضاً باسللم 
املسللتقبالت املؤثرة عىل الشللوارد، وهي تخضع لتغيري يف الشللكل عندمللا ترتبط بالناقل 
العصبللوين مام يللؤدي إىل فتح القناة. قد يكون لهذا تأثري مسللتثري أو مثبط، اعتامداً عىل 

األيونات التي ميكن أن متر عرب القناة وتركيزاتها داخل وخارج الخلية. 

القنوات األيونية املنشللطة بوساطة الربيطة عبارة عن معقدات بروتينية كبرية، ولديها 
مناطق معينة هي مواقع ربط للناقل العصبوين، وكذلك املقاطع الغشللائية التي تشللكل 

القناة.

لِيّة، وهذه املستقبالت ليست قنوات أيونية؛ يؤدي ربط  الفئة الثانية: مسللتقبالت تََحوُّ
الناقل العصبوين إىل تشللغيل مسار إشللارات، الذي قد يفتح أو يغلق القنوات بشكل غري 

مبارش )أو يكون له تأثري آخر متاماً(.
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النواقل العصبونية الرئيسية في الجهاز العصبي المركزي

أوالً: جابا 

يحتللوي جابللا عىل تأثريات مثبطة رسيعة عند االرتباط مبسللتقبالت ما بعد املشللبك، 
ويكون ذا تثبيط أبطأ عن طريق التعديل العصبوين يف مسللتقبالت ما قبل املشللبك، وهو 
يشللارك يف العديد من العمليات املختلفة يف الدماغ، مثل تنظيم نشللاط الخاليا العصبية ؛ 

القلق والنوم. 

يعتللرب جابللا الناقل العصبوين الرئيلليس املثبط يف الجهاز العصبللي املركزي، وترتبط به 
مجموعتان رئيسيتان من مستقبالت جابا:

•  مس��تقبالت جابا )أ(: وهي عبارة عن مجمعات جزيئية معقدة ملستقبالت متجانسة 	
األيونللات قابلة للنفاذ إىل أيونات الكلوريللد والبيكربونات. وتتكون مجمعات قنوات 
املستقبالت املعقدة هذه عموماً من وحدات خامسية فرعية ممتدة بالغشاء ومتعددة 

الببتيدات )ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا، وإيبسيلون، وررُو، وباي...إلخ(. 

هناك أيضاً العديد من األشكال اإلسوية لكل وحدة فرعية، عىل سبيل املثال ستة أنواع 
فرعيللة من ألفللا )ألفا 2،1، 3، 4، 5، 6(، وأربعة من بيتا ) بيتا 1، 2، 3،4(، وثالثة من جاما 

)جاما 1، 2، 3( ومن دلتا واحدة. 

وبالتايل فإن مستقبالت غابا )أ( هي هدف جزيئي للعديد من مثبطات الجهاز العصبي 
املركزي، مبا يف ذلك الكحول والبنزوديازيبينات واملنومات واملخمدات. 

مستقبالت اإليثانول وجابا )أ(: تم تحديد كل من مستقبالت اإليثانول عالية ومنخفضة 
التقارب املرتبطة مبستقبالت جابا )أ(، تم التعبري عن مستقبالت عالية التقارب عىل السطح 
خارج الخليللة للوحدات الفرعية، وتم تحديد موقع ارتبللاط منخفض التقارب يف مناطق 

الغشاء للوحدات الفرعية األخرى. 

يرُشار أحياناً إىل مجمعات مستقبالت جابا )أ( التي تحتوي عىل دلتا كوحدة فرعية باسم 
“كأس واحد من مسللتقبالت النبيذ” ألنها تظهر حساسللية عالية بشللكل خاص للجرعات 
املنخفضة نسللبياً من اإليثانول، وعند الرتكيزات األعىل )املخمدة( ميكن أن يعزز اإليثانول 
التيللارات بوسللاطة جابا )أ( عللن طريق إرباك بنية مناطق الغشللاء للوحللدات الفرعية 
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ملستقبالت جابا أ غري الدلتا.

•  مستقبالت جابا )ب(: وهي مستقبالت مقرتنة بربوتينات G األيضية، ميكن أن يؤدي 	
تنبيه هذه املستقبالت إىل تقليل التشنج؛ الحرف )ب( مأخوذ من الحرف األول ملادة 

باكلوفني، وهي شاّدة لهذا النوع الفرعي من املستقبالت. 

ثانياً: الجلوتامات

عادة مللا يتم تصنيع الجلوتامات داخل الخاليا العصبونية من الجلوتامني، وهو الناقل 
العصبللوين األكرث وفرة يف الجهللاز العصبي املركزي. تتفاعل الجلوتامللات مع أربعة أنواع 
فرعيللة عىل األقل من املسللتقبالت، يتكون أحللد األنواع الفرعية من مسللتقبالت مقرتنة 
بربوتني G )مسللتقبالت استقالبية( تؤثر عىل مسللارات كيميائية حيوية متعددة وقنوات 
أيونية عند تنشيطها، وترتبط األنواع الفرعية الثالثة األخرى للمستقبالت بالقنوات األيونية 
)مسللتقبالت مؤثرات الشللوارد(، وتتم تسميتها عىل اسم شللواّد انتقائية يتم استخدامها 

للتمييز بني األنواع الفرعية ملستقبالت الغلوتامات، كام ييل:

• 	 :)APMA( حمض ألفا-أمينو-3-هيدروكيس-5-مثيل-4-ايزو ا كس��ازول بروبيونيك 
يولد إمكانيات ما بعد املشللبكية املسللتثارة عند تطبيقها عىل الخاليا العصبونية من 
الجهاز العصبي املركزي. مسللتقبالت AMPA هي نوع فرعي رئييس من املستقبالت 
املسللؤولة عن االنتقال املشبيك االستثاري يف الجهاز العصبي املركزي، وهي عبارة عن 
قنللوات أيونية ذات بوابات ترابطية ذات مسللاّم غري انتقائيللة لكاتيونات الصوديوم 
والكالسلليوم )أحاديللة التكافؤ(، وتلعب مسللتقبالت AMPA دوراً رئيسللياً يف توليد 

وانتشار نوبات الرصع.

•  الكاينللات: حمض الكينيك هو حمللض أميني موجود يف األعشللاب البحرية، وينتج 	
حمض الكينيك عندما ينشط النوع الفرعي ملستقبالت الجلوتامات.

• ترتبط مستقبالت الكاينات ارتباطاً وثيقاً مبستقبالت AMPA وهي مستقبالت مؤثرة 	
يف التقلص ينشطها الجلوتامات، مع قناة قابلة للنفاذ إىل الصوديوم والكالسيوم، ويبدو 
أن توزيعها أكرث محدودية يف الجهاز العصبي املركزي مقارنة مبسللتقبالت AMPA و

NMDA، ووظيفتها غري محددة بالكامل.
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•  ن-مثيل-د-اسللبارتات )NMDA(: مشللتق من األحامض األمينية االصطناعية مثيل 	
 AMPA عن مسللتقبالت NMDA ن -د-حمللض االسللبارتيك. تختلف مسللتقبالت
والكاينللات يف أن تنشلليطها يؤدي إىل زيللادة يف توصيل أيونات الكالسلليوم وكذلك 

البوتاسيوم والصوديوم. 

ثالثاً: الجاليسين 

الجاليسني هو ناقل عصبوين مثبط تفرزه النهايات العصبونية يف النخاع الشويك، يؤدي 
تنبيه مستقبالت الجاليسني إىل فتح قناة الكلوريد، مام يؤدي إىل فرط االستقطاب، قلويد 
اإلسرتكنني ضاّدة لهذا املستقبل ويسبب تشنجات يف انقباض كل من الباسطات واملثنيات، 
ولكن نظراً إىل أن الباسطات أقوى، فإن التسمم باإلسرتكنني يؤدي إىل وضع ممتد بالكامل 

لكل الجسم )تقوس الظهرمع أذرع وأرجل مستقيمة عىل شكل قنطرة(. 

رابعاً: البيبتيدات

هنللاك العديد من البيبتيدات املهمة التي تشللارك يف وظيفة الجهاز العصبي املركزي، 
وتشمل: نيوروببتيدات أفيونية داخلية املنشأ مثل اإلندورفني )مورفني داخيل املنشأ(. 

اإلندورفني عبارة عن ببتيدات أفيونية داخلية املنشللأ ترتبط مبسللتقبالت ميو أفيونية 
املفعول، وظيفتها الفسلليولوجية األساسية هي منع إرسال إشارات األمل، ميكنها أيضاً إنتاج 
شللعور بالنشللوة مشللابه لذلك الذي تنتجه املواد األفيونية األخرى، ويوجللد منها ألفا –

إندورفللني و بيتا-إندورفللني وجاما-إندورفللني والفا-نيو- إندورفللني وبيتا-نيو- إندورفني. 
وتوجللد أيضا البيتيدات العصبونية وخاصة البيبتيللد العصبوين)Y( الذي يحفز األكل وقد 

يعمل عىل منع النوبات.

خامساً: اإلنكيفالينات 

اإلنكيفالينللات هي بيبتيدات خامسللية تشللارك يف تنظيم اإلحسللاس بللاألمل، وترتبط 
مبستقبالت دلتا األفيونية، وأهمها: ميت -إنكيفالني وليو-إنكيفالني.
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سادساً: الداينورفينات 

ترتبط الداينورفينات بشكل أسايس مبستقبالت كابا األفيونية، ولكن تظهر بعض األلفة 
ملسللتقبالت ميو، َودلتا األفيونية( يتللم إنتاجها يف أجزاء مختلفة مللن الدماغ مبا يف ذلك: 

منطقة ما تحت املِهاد، واملخطط، والحصني، والنخاع الشويك(. 

تشللارك الداينورفينات أيضاً يف تعديل استجابات األمل، والتحكم بالشهية يف منطقة ما 
تحت املهاد الجانبي، وتنظيم إفراز األوكيس توسني يف النواة فوق البرصية، وأهمها دينورفني 
)أ ( ودينورفني )ب(. تعد مسللتقبالت ميو ودلتا وكابا والذاتية األهداَف الجزيئيَة للعديد 
مللن املواد األفيونية املختلفللة مثل املورفني وامليثادون، وضواّد األفيون مثل النالوكسللون 

والنالرتيكسون.

سابعاً: المادة )بي(

املللادة )ب( )نيو روكينللني1-( عبارة عن ببتيد صغري متوافر بكللرثة يف كل من املحيط 
والجهاز العصبي املركزي، وهو مسللاهم مهم يف نقل إشللارات األمل من املحيط إىل النخاع 
الشويك وجذع الدماغ، ويتم توطني املادة )ب( مع أحد النواقل العصبية الكالسيكية، مبا يف 

ذلك الجلوتامات والسريوتونني.

متارس املواد األفيونية آثارها املسكنة، عىل األقل جزئياً، عن طريق تقليل النقل العصبي 
ملادة )ب( والغلوتامات يف النخاع الشللويك بوساطة كل من آليات ما قبل املشبك وما بعد 

املشبك كام ييل: 

ما قبل املشبك: تقلل املواد األفيونية من اإلطالق املشبيك للامدة )ب( والجلوتامات عن 
طريق تثبيط تدفق الكالسيوم قبل املشبك بوساطة مستقبالت ميو وكابا ودلتا. 

ما بعد املشبك: تعاكس املواد األفيونية تأثريات إزالة االستقطاب ملادة )ب( الجلوتامات 
عىل نهايات العصب بعد املشللبك عن طريق زيادات ميو بوسللاطة التوصيل عن طريق 

البوتاسيوم. 
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ثامناً: أستيل كولين 

يسللتخدم أسللتيل كولني يف كل من الجهللاز العصبي املركزي واملحيطي، وال سلليام يف 
املفصل العصبي العضيل، يتم تصنيعه يف الخاليا العصبيونية من مادة الكولني، واألسلليتيل 

هو ناقل عصبي مثري ويرتبط بنوعني مختلفني من املستقبالت:

 مستقبالت أستيل كولني النيكوتينة: مستقبالت شادة موجودة يف املفصل العصبي . 1
العضيل داخل الجهاز العصبي املركزي والجهاز العصبي الودي والالودي، تم العثور 

عليها أيضاً يف الدماغ ويعتقد أن لها تأثرَي تعديل عصبي يف جسم اإلنسان.

 مسللتقبالت أسللتيل كولني املسكارينية: مسللتقبالت مقرتنة بربوتني G موجودة يف . 2
الجهاز العصبي املركزي وداخل الخاليا العصبونية الالودية بعد العقدة.

نظراً إىل وجوده يف العديد من مناطق الجسللم املختلفة، يلعب أسللتيل كولني دوراً يف 
العديللد من العمليات املختلفة، مبللا يف ذلك تتنبيه العضالت يف املفصل العصبي العضيل، 

إضافة إىل إثارة وانتباه والهضم وسيالن اللعاب.

تكون معظم مستقبالت األسلليتيل كولني داخل الجهاز العصبي املركزي، وتتشارك مع 
مسللتقبالت املسللكارين، ومع مسللتقبالت النيكوتني التي تعمل قبل التشابك العصبوين 

للتأثري عىل إطالق الناقل العصبوين. 

تكون مسللتقبالت النيكوتني املركزية متجانسة األيونات، ولكن لها تركيبة وحدة فرعية 
مختلفللة مقارنة بتلك املعرب عنهللا يف العضالت الهيكلية أو العقد الالإرادية. مسللتقبالت 

املسكارين هي أيضية ويعتقد أنها مهمة بشكل خاص يف الحصني ووظيفة الذاكرة. 

السللكوبوالمني هو منوذج أويل من األدوية املضادة للمسللكارين، الللذي يعرب الحائل 
الدموي الدماغي، وميكن أن يسللبب التخدير وفقدان الذاكرة كأعراض جانبية، تسللتخدم 
مضادات الكولني يف مرض الزهامير إلبطاء فقدان الذاكرة )عىل الرغم من أنها ليست فعالة 

بشكل كاٍف يف القيام بذلك(.

تاسعاً: البيورينات 

يتم تخزين ثاليث فوسللفات األدونيسللني وإفرازه بشللكل مشللرتك مع أسللتيل كولني، 
ونورابينفرين، وسريوتونني، ودوبامني. يتم تحويل ثاليث فوسفات األدونيسني إىل األدينوسني، 
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وتشللارك مسللتقبالت األدينوسللني يف التحكم بالتغذية الراجعة لتقليل إطالق املزيد من 
النواقل العصبونية؛ نتيجة لذلك، يؤدي منع مستقبالت األدينوسني، بوساطة العقاقري مثل 

الكافيني، إىل تنبيه الجهاز العصبي املركزي.

عاشراً: األمينات األحادية 

األمينات األحادية هي: الدوبامني، والنورابينيفرين، والسريوتونني.

• الدوبامني: يشارك الدوبامني يف االضطرابات العصبية مثل مرض باركنسون والفصام، 	
ويلعب أيضاً دوراً مهامً يف الشعور بل”املتعة”، وترتفع مستويات الدوبامني املشبيك 

بوساطة العديد من منشطات الجهاز العصبي املركزي، مبا يف ذلك الكوكايني.

• النورابينيفري��ن: له تأثريات عديدة يف الجهللاز العصبي املركزي، مثل تنبيه الجهاز 	
التنفيس، وزيادة النشاط الحريك. يؤدي انخفاض مستويات الكاتيكوالمني، بوساطة 
األدويللة مثل ريزيربللني، إىل حدوث االكتئللاب، كام أن عدة أنللواع من مضادات 
االكتئاب ترفع مسللتويات كل من السللريوتونني والنورإبينفريللن عن طريق منع 

امتصاصها يف النهايات العصبونية. 

• الس��روتونني: يعمل السريوتونني عىل أكرث من عرشة أنواع فرعية من املستقبالت، 	
هنللاك أدلة تربط السللريوتونني بأنللواع متعددة من االضطرابات النفسللية مبا يف 
ذلللك القلق واالكتئاب والذهللان. العديد من مضادات االكتئللاب )مثل مثبطات 
إعللادة امتصاص السللريوتونني االنتقائية( متارس تأثريها عللن طريق منع امتصاص 

السريوتونني.

آلية عمل النواقل العصبونية 

ترسل الناقالت العصبية إشارات عرب املشبك يف مواقع مختلفة، عىل سبيل املثال:

مللن خلية عصبية إىل خلية عصبية أخرى مسللتهدفة، وعند التقاطع العصبي العضيل، 
أي من خلية عصبية إىل خلية عضلية مسللتهدفة، ومن خلية عصبية إىل غدة مسللتهدفة، 
واملشللبك هو نقطة اتصال تنقل من خاللها الخاليللا العصبية املعلومات إىل خلية عصبية 
أخرى؛ ويتكون من ثالثة مكونات رئيسللية: طرف محور عصبي، أو جانب ما قبل املشبيك 
حيث يتم نقل املعلومات منه، والشق املشبيك والتغصنات الشجريية العصبية، أو الجانب 
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ما بعد املشبك وذلك لتلقي املعلومات. 

يؤدي ارتباط النواقل العصبونية بالخاليا العصبونية بعد املشللبك إىل اإلثارة أو التثبيط 
اعتامداً عىل أيهام يتم إطالقه، واملستقبالت التي يرتبط بها.

تحتوي بعض النواقل العصبونية أيضاً عىل إجراء تعديل عصبوين. ميكن أن تعمل هذه 
عىل أعداد كبرية من الخاليا العصبونية يف وقت واحد، وتشللارك يف تنظيم واسللع النطاق 
ملجموعللات من الخاليا العصبونية. تحدث هذه العملية عىل مدار مدة زمنية أبطأ بكثري 

من االنتقال االستثاري واملثبط.

غالباً ما يكون من املفيد تصنيف النواقل العصبية بناًء عىل وظيفتها:

تزيد النواقل العصبونية االستثارة من االستثارة الكهربائية عىل الجانب ما بعد املشبك 
من خالل تعديل تدفق األيونات عرب الغشللاء لتسللهيل انتقال جهد الفعل، وتقلل النواقل 
العصبونية املثبطة من االسللتثارة الكهربائية عىل الجانب التايل للتشابك ملنع انتشار جهد 
الت العصبونية عىل تغيري قوة االنتقال بللني الخاليا العصبونية من  الفعللل، وتعمل املرُعللدرِّ

خالل التأثري عىل كمية الناقل العصبوين الذي يتم إنتاجه وإطالقه.

عالج اإلدمان 

يوجللد تفاوتات كبرية يف املوارد املالية املحللدودة يف كثري من الدول مخصصة ملعالجة 
األشللخاص من تعاطي املخدرات، والذين يعانون من اضطرابات تعاطيها، وما يزال توافر 
خدمات العالج والوصول إليها محدوداً عىل املسللتوى العاملي، حيث يتلقى شخص واحد 

فقط من كل مثانية أشخاص مصابني باضطرابات تعاطي املخدرات العالج كل عام.

وعالوة عىل ذلك، فإن واحداً من كل ثالثة من متعاطي املخدرات امرأة، إال أن النساء 
ما زلن ميثلن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أو أقل يف العالج. ترُظهر مقارنة الوفيات 
املنسللوبة إىل تعاطي املخدرات بني الرجال والنسللاء خالل العقد املايض أن عدد الوفيات 
املنسللوبة إىل اضطرابات تعاطي املخدرات قد ازداد بشللكل غري متناسب بني النساء، مع 
زيادة بنسبة 92 يف املائة يف الوفيات ترُعزى إىل اضطرابات استخدام املواد األفيونية مقارنة 

بزيادة قدرها 63 يف املائة بني الرجال.

غالباً ما يتعرض متعاطو املخدرات حقنا للتهميش والوصم، مام يخلق حواجز اجتامعية 
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واقتصادية أمام الوصول إىل خدمات الصحة العامة، وخاصة خدمات الوقاية من العواقب 
الصحية الضارة لتعاطي املخدرات بالحقن، وهو ما يهدد الصحة العامة ويسللبب املراضة 
والوفيات نتيجة مخاطر الجرعات الزائدة واألمراض املنقولة بالدم، وبشكل رئييس فريوس 
نقص املناعة املكتسبة والتهاب الكبد B و C، التي تنتقل من خالل مشاركة اإلبر واملحاقن 

امللوثة واألدوات املستعملة. 

يف جميع أنحاء العامل، واحد من بني كل مثانية أشخاص يتعاطون املخدرات عن طريق 
الحقللن يصاب بفريوس نقص املناعللة البرشية، ويرُقدر أن تعاطللي املخدرات عن طريق 

الحقن ميثل حوايل 10 يف املائة من اإلصابات بفريوس هذا املرض. 

ميكن لآلثار االجتامعية والجسللدية أن تزيد من تفاقم حاالت الصحة العقلية الكامنة، 
واألشللخاص الذين يلتمسللون املسللاعدة يرُحالون يف الغالب من قبل املراكز املختصة إىل 
خدمات العالج من تعاطي املخدرات، وعىل مدار العقد ونصف العقد املاضيني، شللهدت 
جميع املناطق نسللبة متزايدة من يجري تقديم العالج مللن تعاطي املخدرات يف حاالت 

االضطرابات الناجمة عن تعاطي القنب.

من الناحية الطبية، تعد املخمدات من أقوى املسكنات املتاحة، ولكن يتم استخدامها 
بحذر شللديد بسبب خصائصها املسللببة لإلدمان، وغالباً ما ترُعطى للمرىض الذين ميوتون 
الحقاً بسللبب السطان ويعانون من آالم شللديدة، ال تخفف املخمدات األمل فحسب، بل 
تقلل أيضاً من املعاناة، والقلق، والخوف، والذعر املصاحب لألمل الشللديد؛ نظراً ألن مرىض 
السطللان يف مراحله النهائية غالبللاً ليس لديهم وقت طويل ليعيشللوه وقد يكون توفري 
نوعيللة حيللاة مقبولة هو الهاجس األسللايس للكادر الطبي، لذا فإن مشللاكل اإلدمان هنا 

ليست ذات صلة إىل حد كبري.

يعللد إدمان املخدرات حالة خطللرية ومميتة يف كثري من األحيان، وقد يكون من املسللتحيل 
تقريباً عىل الشخص املدمن كس دائرة تعاطي املخدرات القهري دون مساعدة، لذا هناك العديد 

من برامج العالج املهنية الفعالة التي ميكن أن تساعد الشخص املدمن، وبدء رحلة التعايف.

باإلضافللة إىل املواد النباتية التقليدية، مثل القنب والكوكايني والهريوين، شللهد العقد 
املايض توسللعاً يف سوق العقاقري االصطناعية واالسللتخدام غري الطبي للعقاقري الصيدالنية 
واألدوية املوصوفة؛ تم تصنيع املئات من املنشطات ذات التأثري النفساين الجديدة، وغالبية 
هذه املنشطات ضواّد مستقبالت القنب او املواد األفيونية وأكرث فعالية، مام يشكل تحدياً 
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أكرب للوقاية من تعاطي املخدرات وعالج اضطرابات تعاطيها. 

 وتبقللى آثار هذه املواد غري متوقعة؛ فيتبعها يف بعض األحيان عواقب صحية وخيمة، 
مبا يف ذلك الوفاة، وال سلليام اسللتخدام ضواّد مسللتقبالت القنب االصطناعية بني الفئات 
املهمشة والضعيفة واملحرومة اجتامعياً، مبا يف ذلك املرشَّدون واملوجودون يف السجون أو 

تحت املراقبة. 

أدى استخدام املواد األفيونية االصطناعية مثل الفنتانيل ونظائره إىل زيادة مستمرة يف 
الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من املواد األفيونية، ويبدو أن سوق االستخدام غري 

الطبي للرتامادول قد منا بشكل كبري.

االعتللامد عىل املخدرات هو حالللة قابلة للعالج طبياً، الهدف هللو فصل املريض عن 
الدواء ببطء، وليس فجأة، والسللامح للجسم بالعودة إىل األداء الطبيعي. بالنسبة للمرىض 
الذين طوروا االعتامد كأثر جانبي لتناول الدواء املطلوب )مثل مسللكنات األمل األفيونية(، 
ميكن للطبيب أن يسللتخدم معهم طريقة التناقص التدريجي )تقليل جرعة الدواء ببطء 
مبرور الوقت( لتقليل أعراض االنسحاب، وباملثل فإن عالج اإلدمان معقد، ويتطلب عناية 

طبية واستشارة سلوكية، ودعامً طويل األمد ملنع االنتكاس.

إزالة السموم من الجسم

بالنسللبة إىل األفراد الذين يعتمدون عىل العقاقللري غري املرشوعة أو األدوية املوصوفة 
بسللبب سوء االسللتخدام بدالً من الحاجة الطبية، قد ترُستخدم طرق التخلص من السموم 
أيضللاً تدريجياً، أو باسللتعامل أدوية ملنع أعراض االنسللحاب الخطرية، كللام ميكنهم أيضاً 

استبدال العقاقري الخطرة بأدوية مامثلة ولكنها أكرث أماناً للتصدي لالعتامد. 

عىل سللبيل املثللال، غالباً ما يتم إعطاء األشللخاص الذين يتخلصون من السللموم من 
الهريوين مادة أفيونية طويلة املفعول مثل امليثادون أو البوبرينورفني للتخفيف من أعراض 
االنسحاب والرغبة الشديدة لتناول العقار. والتخلص من السموم هو عملية قصرية املدى 
نسبياً تسللتمر من عدة أيام إىل عدة أسابيع، تساعد متعاطي املخدرات عىل التوقف عن 

تناول العقاقري بأمان مع تجنب أعراض االنسحاب الخطرية. 

يف حني أن عملية التخلص من السللموم خطوة رضورية نحو التعايف، فإن التخلص من 
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السللموم ال يفعل سللوى القليل لعللالج اإلدمان عىل املدى الطويللل؛ أظهرت األبحاث أن 
األفراد الذين ال يشللاركون يف برامج العالج من تعاطي املخدرات بعد خضوعهم للتخلص 
من السموم من املحتمل أن ينتكسوا، وينتهي بهم األمر بالحاجة إىل التخلص من السموم 

مرة أخرى يف املستقبل.

العالج النفسي 

يرُعرَّف العالج النفيس بأنه أربع جلسات أو أكرث مع طبيب الصحة العقلية و/أو طبيب 
املامرسللة العامة، وست جلسللات أو أكرث مع متخصص غري مدرب طبياً، ومتوسط   معدل 
وصول الفرد إىل خدمات العالج النفيس حول العامل حوايل 7.1 يف املائة، مع وجود تباينات 
كبللرية بني الدول، حيث تصل إىل 10.3 يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل، و4.3 يف املائة 

يف البلدان ذات الدخل املتوسط   ، و1 يف املائة يف البلدان ذات الدخل املنخفض. 

العالج باألدوية:

املللواد املعروفللة باسللم ضواّد املخمللدات متنع عمللل املخمدات وتعكللس آثارها يف 
مسللتقبالت الدماغ؛ تعمل املخمدات إلحللداث آثارها العديدة، يف حللني أن ضواّد املواد 
املخدرة متنع هذه املسللتقبالت واملخمدات من الوصول إليها ومامرسة أعاملها. من أمثلة 
الضواد نالوكسللون ونالرتيكسون ونالورفني، يتم اسللتخدامها لعكس آثار جرعة زائدة من 
املخمدات، وميكن يف كثري من األحيان إنقاذ حياة الضحية ومتاح النالوكسللون عن طريق 

الحقن أو كرذاذ أنفي.

مللن املحتمل أن يكون العالج األكرث فاعلية ملدمنللي املخمدات هو امليثادون األفيوين 
االصطناعي، عىل الرغم من كونه يسبب اإلدمان، فإنه مينع رغبة املدمن يف تناول الهريوين، 

وال يوفر أي آثار بهيجة مدمرة من تلقاء نفسه. 

ثبللت أن العالج الدوايئ بامليثللادون والبوبرينورفني فعال يف االحتفاظ باألشللخاص يف 
برامج العالج، وتقليل االسللتخدام غري املرشوع للمللواد األفيونية، وتقليل معدالت التهاب 

الكبد B، وتقليل الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة. 

لسللوء الحظ، توجد عوائق يف الوصول إىل هذه األدويللة املرُنقذة للحياة؛ ألن كثرياً من 
الللدول ليس لديها عيادات امليثادون أو معالجة املدمنيني، وتبعاً لذلك فإن املسللتخدمني 
الذيللن يتطلعون إىل فطام أنفسللهم من املللواد األفيونية أو عللالج اعتامدهم عىل املواد 
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األفيونية سلليتحولون إىل عوامل بديلة، وتشمل هذه العوامل استخدام األدوية املوصوفة، 
مثللل الكلونيدين أو الجابابنتني، أو األدوية التي ال تسللتلزم وصفة طبية، مثل اللوبراميد، 

بجرعات فوق العالجية.

 

مالحق:

أوالً: نرش مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية )UNODC( يف 26 حزيران 
2020 تقرير املخدرات العاملي 2020، املقدم يف ستة كتيبات منفصلة، ثروة من املعلومات 
والتحليالت لدعم املجتمع الدويل يف تنفيذ التوصيات التشغيلية بشأن عدد من االلتزامات 
التي تعهدت بها الدول األعضاء، مبا يف ذلك التوصيات الواردة يف الوثيقة الختامية للدورة 
االسللتثنائية ملجلس األمن، والجمعية العامة حول مشللكلة املخدرات العاملية املنعقدة يف 

عام 2016.

يقدم الكتيب 1 ملخصاً للكتيبات الخمسة الالحقة من خالل مراجعة نتائجها الرئيسية، 
وتسليط الضوء عىل آثارها السياسية. ويركز الكتيب 2 عىل الطلب عىل املخدرات، ويحتوي 
عىل نظللرة عامة عاملية ملدى واتجاهات تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك اضطرابات تعاطي 

املخدرات وعواقبها الصحية.

ويعللرض الكتيب 3 أحدث التقديرات واالتجاهات فيللام يتعلق بإنتاج املواد األفيونية 
والكوكايني واملنشطات األمفيتامينية والقنب واالتجار بها.

فيللام يعالج الكتيب 4 عدداً من القضايا الشللاملة، مبا يف ذلللك الديناميكا الكبرية التي 
تقود التوسع والتعقيد املتزايد ألسواق األدوية، ويصف بعض املخاوف املتعلقة باملخدرات 
رسيعة التطور: أحدث أزمة عاملية متعددة األوجه للمواد األفيونية، التغريات السيعة يف 
السوق ويف سللوق املؤثرات العقلية الجديدة، واستخدام الشبكة املظلمة لتزويد األدوية، 
والتطورات يف الواليات القضائية التي لديها تدابري تسمح باالستخدام غري الطبي للقنب. 

يبحث الكتيب 5 يف االرتباط بني الخصائص االجتامعية واالقتصادية واضطرابات تعاطي 
املخدرات، مبا يف ذلك عىل املسللتوى الكيل واملجتمع واملستوى الفردي، مع الرتكيز بشكل 
خاص عىل املجموعات الفرعية السكانية التي قد تتأثر بشكل مختلف بتعاطي املخدرات 

واضطرابات تعاطي املخدرات. 
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وأخرياً يتناول الكتيب 6 عدداً من قضايا السياسة الدوائية األخرى التي تشكل جميعها 
جزءاً من النقاش الدويل حول مشللكلة املخدرات، ولكن األدلة املتعمقة بشأنها نادرة، مبا 
يف ذلك الوصول إىل األدوية الخاضعة للرقابة، والتعاون الدويل بشللأن مسللائل املخدرات، 

والتنمية البديلة يف مناطق زراعة املخدرات. والصلة بني املخدرات والجرمية.

ثانيللاً: نرُرش يف آذار 2020 تقرير االسللرتاتيجية الدولية ملكافحللة املخدرات لعام 2020 
)INCSR( الصللادر عن وزارة الخارجية األمريكيللة، الذي يغطي املدة من 1 كانون الثاين 
)يناير( إىل 31 كانون األول )ديسمرب( 2019، وقد نرُرش يف مجلدين، وهو واحد من عدد من 
التقارير السللنوية حول قضايا السياسة الخارجية واملساعدات الخارجية التي تم تفويضها 

من قبل كونغرس الواليات املتحدة. 

يغطي املجلد األول تحديد متطلبات اإلبالغ عن البلدان التي حددها الرئيس )األمرييك( 
عىل أنها تنتج املخدرات أو بلدان عبور لها، والبلدان التي تلقت مساعدات أجنبية ملكافحة 
املخدرات، وعىل مسائل إضافية أكرث تحديداً تتعلق مبجموعة واسعة من إجراءات محددة 

ملكافحة املخدرات. فيام يغطي املجلد الثاين غسل األموال والجرائم املالية.
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الفصل الثاني
الكانابينويدات 

 الكانابينويدات الطبيعية	 
 الكانابينويدات االصطناعية	 

خرُ َمعَدتَك،  ْذ هذه اللُّبابََة، واْستَْعملها تَِجْد البرُْسَط واملَهابََة، َوتَْنفرُ »خرُ

يَها  ها يف فَِمه َويرَُسمرِّ ها الَعشريرُ ِبِهّمة، َويََضعرُ ذرُ َك وكرُْربَتَك، فَيَأْخرُ َوترُزيلرُ َهمَّ

، َوِبْنترُ الِجراَب لَِمْن َشللطََح َوطَاَب، َوترُْغني  زيّلله، َوهَي املََسَّةرُ َواَلْتَْنزيهرُ

للولرُ لأِلَصحاِب: ِهَي أَحللىَل ِمن الَجاّلِب، فََمللن نَاَل ِمنها  لأِلَحبَللاِب َوتَقرُ

قَللة، فَتََح فَاَه باملِشللَدقَة، وطَرَِب ومال، وبِقَي ِمن البرُْسللِط يِف َحاِل،  برُندرُ

وِل،  ول: َهاِت نَبْترُ البرُقرُ فَرَِحَم اللَّهرُ الَعشللري، ِمن فَرَِحِه يَِطري، َويرُنِشدرُ َويَقرُ

َوَغنرِّي َوقَْول، إِْن كَاَن لََك َمْعقول:

وسيَا َذا الَْحِشيَشا اَلَِّذي يِف األَرِْض َمْغروسا ترُْغنللي َعْن الَخْمِر والخللاّمِر يَا مرُ

وس«يَلاَما أَكَلْناهرُ َمْعجوناً وَمبْسلللوسللللللا َحتَّى َرأَيْنا الَجَمللَل يِف ِشلللبِْه نَامرُ

ُمَؤلٌِّف ِمْصيٌّ َمْجهول 
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 1 -الكانابينويدات الطبيعية

 مقدمة

مللن الصعللب جداً وضللع الكانابينويدات ضمن فئة معينة، سللواٌء مللن ناحية البنية 
الكيميائيللة، أو من ناحية تأثرياتها النفسللية؛ إذ تتميز البنيللة الكيميائية للكانابينويدات 
بعدم احتوائها عىل ذرة النيرتوجني مقارنة مع غالبية املركبات التي تحدث تأثريات نفسية 
وتحتوي عىل ذرة النيرتوجني، وبالنسللبة إىل تأثريها عىل الجهاز العصبي املركزي فترُصنَّف 
كمثبللط، حيث تبطئ وظائللف املخ، وتهدئ األعصاب وترخي العضللالت، ومبرور الوقت 

يطّور جسم متعاطيها التحمَل واالعتامد.

يعد القنب من أشللهر النباتات التي متثللل الكانابينويدات مادتها الفعالة الرئيسللية؛ 
فيمكللن تصنيفه هذا النبات كمنبه له تأثري معاكس لالكتئاب، ويسللبب مزاجاً انتشللائياً 

مرتفعاً، ويجعل الشخص يشعر باليقظة والنشاط وتحسني الحالة املزاجية. 

وميكن أيضاً تصنيف القنب أيضاً مادًة مهلوسة ألنها تسبب للمتعاطي تصورات غري حقيقية 
لألشللياء أو األحداث أو الحواس، علام بأّن الهلوسللة ال تحدث لجميع املستخدمني، فيمكن أن 
يكون له تأثريات نفسية وجسدية متباينة من شخص إىل آخر، فهو يجعل بعض الناس مسرتخني 

ويف حالة نعاس، ولكنه ميكن أن مينح آخرين دفعة من الطاقة ويزيد من اليقظة.

مصطلح الكانابينويدات 

يشللري مصطلح الكانابينويدات يف األصل إىل مجموعة من املركبات الكيميائية املشتقة 
من فئة املريوتريبينات واملحتوية عىل هيكل تربينويدي، واملوجودة طبيعياً أو املستخلصة 
من أنواع القنب املختلفة، التي تنتمي إىل العائلة القنبية، ولها تأثري نفيس مميز. ولكن يف 
وقتنا الحارض يشمل أية ربيطة قادرة عىل االرتباط بشكل خاص مبستقبالت الكنابينويدات 
يف اإلنسان، وحتى تلك املركبات الداخلية املنشأ وبدون تشابه بنيوي مع نظائرها املشتقة 
من نبات القنب. ويعترب الِقنَّب الهندّي املصدر الطبيعي الوحيد للكانابينويدات الطبيعية 

غري داخلية املنشأ.

لمحة تاريخية:

تعود معرفة البرشية بالِقنَّب إىل 4000 سللنة، وبالتحديللد يف الصني، فكان اإلمرباطور 
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والصيدالين الصيني شني نونغ Shen Nung يستعمله مادًة مهدئًة ملعالجة جميع األمراض، 
ومل يكن يرُسللتغّل ألغللراض ترفيهية آنذاك، وامتد اسللتعامله بعدها إىل الدول اآلسلليوية 

املجاورة.

يعللد القنب، الذي ينمو يف املناطق املعتدلة واالسللتوائية، من أقدم النباتات املعروفة 
لإلنسللان، وَخرِبَته مختلِف الحضارات البرشية عرب اآلف السللنني؛ فهللو أحد أكرث العقاقري 
اسللتهالكاً عىل نطاق واسللع يف جميللع أنحاء العللامل، جنباً إىل جنب مللع التبغ والكحول 
والكافيني، وساد اسللتعامله يف الهند وأصبحت له عندها أهمية كبرية ومكانة مقدسة، إذ 
ارتبطت نبتة القنب بشللكل خاص باإلله شيفا Shiva، وكان يرُطلق عليها عدة أسامء مثل: 
»طعام اآللهة«، و«املجد«، و«النرص«، وعرُرف يف الهند باسللم بانغ أو غانجا، واستخدم من 
قبللل الهندوس ملعالجة الجذام، وأمراض العني، والحمى، وكذلك لتنشلليط العقل، وزيادة 

الطاقة عند تدخينه بوساطة أنبوب خاص.

من الهند انتقل انتشللار واسللتعامل القنب إىل بالد فارس، ومنها إىل اآلشللوريني يف بالد ما 
بني النهرين يف القرن الثامن قبل امليالد، وكان يرُسللمى »كانابو«، وهو لفظ مأخوذ من الكلمة 
الفارسية كاناباس، ومنها اشترُقت الكلمة العربية قنب. واالنتشار األوسع لنبات القنب كان يف 
منطقة الرشق األوسط، حتى مع ظهور اإلسالم، ويرى مسترشقون أن اللجوء إىل القنب بوصفه 

مادة ترفيهية، وغض الطرف عن ذلك، يعود إىل تحريم الخمر بشكل رصيح يف اإلسالم. 

الحّشاشون 

 أَطلق الصليبيون مصطلح الحّشاشللني يف األصل عىل اتباع الطائفة اإلسامعلية النزارية 
يف سللوريا، ويف وقت الحق، شللاع للداللة عىل الطائفيني الفارسلليني من قبل املسللافرين 
واملؤرخني األوروبيني؛ فتذكر كتب التاريخ الكاهن األملاين بروكاردو أرسللل يف عام 1332م 
رسالة إىل ملك فرنسا يطلب منه أن يكون حذراً جداً عندما يريد استعادة األماكن املقدسة 
من مجموعة قتلة رسية يف بالد الشام، وأطلق عىل املجموعة اسم »الحشاشيني«، ووصف 
أعضاءها بأنهم »مهرة وخطريون جداً، ومتعطشللون لدم اإلنسان، وقتلة أكفياء ال يعرفون 
الرحمللة«؛ كان هناك اعتقاد شللائع حينها أن الحشاشللني ميكن أن يرضبللوا أي مكان يف 

العاملني املسيحي واإلسالمي. 

الكاتب واملسللترشق الربيطاين برنارد لويللس )1916 - 2018( من أهم الذين بحثوا يف 
القضايا السياسلليّة والفكريّة التي سللادت املرشق العرّب، وال سلليام يف عصوره الوسيطة، 
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ويعد كتابه »الحشاشللون: فرقة ثورية يف تاريخ اإلسللالم« من أكرث املؤلّفات التي روجت 
ملصطلح الحشاشني، واملشتق من الكلمة العربية حشيش، التي ترُطلق عىل عقار القنب أو 

القنب الهندي، املخدر الذي يشبه نبات العشب يف شكله وليس بفعله. 

سللاد االعتقاد بأن مؤسس الطائفة حسللن الصبّاح )1037 - 1124م( كان يسيطر عىل 
سلللوك من سلليصبحون قتلة من بني أتباعه، وذلك من خللالل إعطائهم جرعات محددة 
ومنظمة من مادة مخدرة كالحشلليش، وتبع ذلك مجموعة أسللاطري وخرافات، أشهرها ما 
رّوجه الرّحالة اإليطايل ماركو بولو )1254-1324م(، فقد قال إن قلعة أملوت، معقل هذه 
الطائفة، ضمت حديقة كبرية مألى بأشللجار الفاكهة، وفيها قصور وجداول تفيض بالخمر 
واللنب والعسل واملاء، وبنات جميالت يغنني ويرقصن ويعزفن املوسيقى، حتى يوهم شيخ 
الجبل )زعيم الحّشاشللني( أتباعه، وهم تحت تأثري مخدر الحشيش، أن تلك الحديقة هي 
الجنللة، وأن الفتيات هن الحور الِعني، وذلك لتشللجيعهم عللىل تنفيذ أي عمليات يطلبها 

منهم. 

هللذا الكالم بعيد عن الحقيقة؛ فببسللاطة قلعة أملوت التللي يتحدث عنها ماركو بولو 
رت عىل يد هوالكو سللنة 1256، بينام ورُلد ماركو بولو بعد سنتني من هذا التاريخ، كام  درُمرِّ
أن الطبيعة املناخية للقلعة التي تغطيها الثلوج طيلة 7 أشهر يف السنة يجعلها غري صالحة 

لزراعة الحدائق املوصوفة يف كالم هذا الرحالة.

ومام ال شك فيه أن مصطلح »حشاشني« قد حقق، بهالة الغموض واإلثارة التي أحاطت 
به، شللهرة وانتشاراً مسللتقلني عن الواقع عىل أيدي املسترشقني ال املؤرخني املسلمني، فال 
نجد يف األدبيات اإلسللالمية أي ذكر أو ربط ملصطلح الحشيش أو الحشاشني باإلسامعيلية، 
لكن اعترب علامء الدين املسلللمون أن هذه الحركة عبارة عن هرطقة كربى ومجرد إلحاد، 
تم تصميمها بعناية لتقويض اإلسللالم من الداخل، وتصورِّررُهم فرقة ذات مؤسسني مشكوك 
فيهم، وطقوس من التلقني السية املتدرجة التي تقود يف النهاية إىل الفسق، وإنكار كامل 
األديان، وتم الزعم أكرث بأن أمئة اإلسامعيليني، ومنهم الخلفاء الفاطميون بشكل خاص، قد 
ادعوا كذباً نسباً فاطمياً علوياً يعود إىل فاطمة ابنة النبي صىل الله عليه وسلم من زوجها 

اإلمام عيل كرم الله وجهه. 

اكتسب مصطلح الحشاشني، كام سبق أن أرشنا يف بداية الكتاب، معنًى جديداً يف اللغات 
األوروبية )Assasiantion(، فقد دخل إليها عىل أنه تسللمية عامة تعني القاتل املأجور، 
ويف محاولللة لتحديد معنى دقيق ملصطلح الحّشاشللني بعد ظهللوره يف اللغات األوروبيّة 
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سللتعمالً عند املؤّرخ اإليطايل جيوفاين فياليّن )املتللوىف عام 1348(؛ إذ  وشلليوعه، نجده مرُ
 روى كيف أن حاكم لوركا أرسللل حّشاشلليه إىل بيزا لقتل أحد أعدائه، يف حني يشري دانتي

 )Le Perfido Assassino( يف »الكوميديا اإللهيّة« إىل الحشللاّش الخائن )1265-1321م(
ويفّس فرانشسللكو دابويت شارح دانتي يف القرن الرابع عرش هذا املعنى قائالً: »الحّشاش 

هو الذي يقتل اآلخرين مقابل أجر«. 

  ويللرى البعللض أّن مصطلح الحشاشللني ليس له عالقللة بالقّنب، ولكنه مشللتق من
»HASSAN« نسللبة إىل أتباع حسللن الصباح )الحّسللانيني( الذين يطيعون أوامره طاعة 
عمياء، فيام يذهب آخرون إىل أن الكلمة مشتقة من اللقب الذي كان يطلقه هؤالء عىل 
أنفسللهم »األساسيون«، أي هم األسللاس يف العقيدة وليس غريهم. ويرى آخرون أن هذا 
اللقب أرُطلق عليهم بسللبب اختبائهم وسط الحشائش بعد تنفيذ عمليات االغتيال؛ وهذا 
كالم غري منطقي ألنه يف الغالب، كانت الشللخصيات املسللتهدفة ترتبع عىل قمة املجتمع 
السيايس والعسكري والعلمي؛ فقد متكنوا من اغتيال خلفاء عباسيني وفاطميني، وعدد من 
القادة العسكريني، واألمراء، والسالطني، والوزراء، وملك بيت املقدس الصليبي، ومل يتورع 
الحشاشللون عن اغتيال علامء ومفكرين وقضاة، عارضوا دعوتهم، فأين هو هذا الحشيش 

الذي سيختبئون بينه!

ومن الناحية العلمية تأثري الحشيش عىل الشخص املتعاطي ال يجعله قادراً عىل التخفي 
والتنكللر وتَحنيُّ فرصة االغتيال، بل تغلب عليه البالدة والالمباالة، وضعف الرتكيز، وبذلك 
منيللل إىل أن تعاطيهم للحشلليش مجرد خرافة أقرب إىل خرافات ألللف ليلة وليلة، لتربير 

خطورتهم، و«اجرتائهم« عىل ما ارتكبوه. 

انترش القنب يف شللامل أفريقيا، مرص وليبيا وتونللس والجزائر واملغرب، ما بني القرنني 
التاسع والثاين عرش للميالد، وساهمت الحكايات العربية وخاصة ألف ليلة وليلة، وبالذات 
خرافة بسللاط الريح، بانتشللار عادة تدخني القنب يف املجتمع اإلسالمي، وبدأ انتشاره يف 
مرص يف القرن الثالث عرش وكان يسمى »حشيش الفقراء«، ومايزال االسم رائجاً إىل يومنا 

هذا، ويف املغرب يرُدعى بحشيشة الكيف. 

انتقل القنب من املغرب إىل إسللبانيا عن طريق الفتوحات اإلسللالمية، ومنها انترش يف 
جميللع أنحاء أوروبللا، ومن ثم وصل إىل العامل الجديد مع استكشللافات كولومبوس َومن 

تبعه بعد ذلك. 
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يرُذكر أنه يف سللنة 785 للهجرة )1383م( أصدر األمري سلليف الدين سللودون الفخري 
الشيخوين، نائب السلطنة بالديار املرصية بعهد امللك الظاهر برقوق، مرسوماً مبنع تعاطي 
الحشلليش، وإغالق وهدم جميع أماكن بيع الخمر والحشلليش، وإحراق مزارعه، وخلعها 
من جذورها، وَسْجن كل من يعيص هذا األمر، باإلضافة إىل خلع أسنان كل َمن يرُقبض عليه 
بتهمة تعاطي الحشلليش، لكن يبدو أّن عادة إدمان الحشلليش ظلت متجذرة يف املجتمع 
املرصي رغم قسللوة هذه اإلجراءات، فقد تفاجأ نابليون بانتشللار اسللتعامل الحشيش يف 

املجتمع املرصي أثناء حملته عىل مرص سنة 1800م. 

يف هذا السللياق، نذكر أنه تأسللس عام 1844م ناٍد فرنيس ملستخدمي الحشيش ومتت 
تسميته »نادي أكلة الحشيش«، وهو مخصص الستكشاف التجارب التي تسببها املخدرات، 
ويف املقام األول مع مادة الراتني التي تأيت من نبتة القنب، وضم أعضاء من النخبة األدبية 
والفكريللة يف باريس مثل الروايئ إلكسللاندر دوماس )Alexandre Dumas(، والشللاعر 
والروايئ والصحفي والناقد األدب والفني تيوفيل غوتييه )Théophile Gautier(، واملرتجم 
ألعللامل إدغار آالن بو، تشللارلز بودلري )Charles Baudelaire(، وكانت ترُعقد جلسللات 

شهرية يتناولون فيها الحشيش، ولنقرأ معاً كيف كان شعورهم، يقول غوتييه: 

»أعطوين ذلك الحشيش حتى أدخل نعيم جنة محمد، الهلوسة، ذلك الضيف الغريب، 
أقام يف مسكنه بداخيل. يبدو أن جسدي قد تحلل وأصبح شفافاً، رأيت بداخيل الحشيش 
الذي أكلته عىل شللكل زمرد يشللع ماليني الرشارات الصغرية، سللمعت يف كل مكان حويل 
صللوت تحطم وانهيار املجوهرات متعددة األلوان، ما زلللت أرى رفاقي يف بعض األحيان 
وكأنهم نصف نباتات مشوهة ونصف رجال، تالشيت يف زاويتي من الضحك، خاطبني أحد 

الضيوف باللغة اإليطالية، وجعلتني قدرة الحشيش املطلقة أسمع باللغة اإلسبانية «!. 

ويرشح بودلري تجربته: »أسمع صوتاً بداخيل يناديني.. أنت امللك، وشعرت بأين امللك، 
أنللا امللللك غري املتّوج، وأصبحت مركللز الكون؛ كل شء عىل وجه هللذه األرض خلق من 

أجيل... من أجيل أنا، أشعر بأين اإلله «. 

بعللد ذلك تخللىل بودلري عن تعاطي الحشلليش معلالً ذلك بقوللله: »مثل كل امللذات 
الفرديللة، يجعللل الفرد عديم الفائدة للرجللال، واملجتمع غري رضوري بالنسللبة للفرد، ال 
يكشللف الحشلليش شللخصية الفرد أبداً أكرث مام هو عليه. عالوة عىل ذلك، هناك خطر 
مميللت، من لجأ إىل السللم، من أجل التفكللري، فلن يتمكن أبداً مللن التفكري دون تناول 
السللم«. ونحن نقول من لجأ إىل السللم من أجل التفكري تكون أفكاره ورؤيته سامة أيضاً، 
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يبللدو أن تحذيللر وإقللالع بودلري عن تناول الحشلليش قد وجد آذاناً صاغيللة عند زمالئه 
ومعارصيه، فلم ينترش تعاطيه يف وسط النخبة املثقفة يف فرنسا. 

الماريجوانا

مل يكن نبات القنب معروفاً يف األمريكيتني قبل وصول كولومبوس، ويرُعتقد أن االسم الرائج 
له هناك »ماريجوانا« Marijuana مسللتمد من الكلمة اإلسللبانة mejorana«ميجورانا« 
التي تعني نبات »املردقوش«، حيث قدم املستكشللفون اإلسبان نباتات القنب إىل أمريكا 
الجنوبية يف القرن السللادس عرش. ومع ذلك، فإن الكلمة اإلسللبانية للقنب الصناعي هي 
»كانامو« cáñamo، وهذا ليس ما يسميه سكان أمريكا الوسطى والجنوبية ألزهار القنب 

املرُسكرة. 

يعتقد بعض الباحثني يف اللسانيات أن أحد جذور كلمة ماريجوانا هي العبارة العامية 
العسللكرية املكسلليكية Maria & Juana )ماري وجني(، التي تعني عاهرة أو ماخور، أي 
أتت من املكسلليك، وأن أصل كلمة ماريجوانا منحدر مللن اللغة األزتيكية )لغة األزديك( 
mallihuan التي تعني بيت دعارة، لكن مثة فرضية أخرى بأن الكلمة جاءت من العبارة 
الهندية األزتكية، mallihuan، وأنها تحورت مع مرور الزمن لتتواءم مع النطق اإلسباين. 

حتى نهاية العقد األول من القرن العرشين، اسللتخدم األمريكيون كلمة »الحشلليش« 
عند اإلشللارة إىل نبات القنب الذي كان يرُسللتعمل طبياً لعللالج األرق، والصداع النصفي، 

والروماتيزم، ومل يكن معروفاً استعامله للجوانب الرتفيهية. 

وخالل العقد الثاين من القرن املايض هاجر أكرث من 890.000 مكسللييك بشكل قانوين 
إىل الواليللات املتحدة بحثاً عن مالذ آمن من ويالت الثورة والحرب األهلية، جالبني معهم 
اسللتعاملهم الشللعبي من تدخني الحشلليش، وبعدها ظهر مصطلللح »املاريجوانا«، وقد 
أطلقت منظامت البيض املناهضة لهجرة املكسيكيني هذا اللقب عليهم لتدخينهم القنب، 

وأصبحت كلمة »ماريجوانا« وصمة عنرصية. 

بللدأ العديد من األمريكيني البيض بتعاطي القنب بكرثة بعد أن رضب الكسللاد الكبري 
الواليللات املتحدة يف الثالثينيات من القرن املايض، وكان األمريكيون يبحثون عن شللخص 
يلومونلله، فوجدوا ضالّتهللم بتدفق املهاجرين وظهور موسلليقى الجاز بني السللود، )أي 
السللود واملهاجرون املكسلليكيون الذين تناولوه( معتربينه مادة وافدة تسللتخدم إلفساد 
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عقول وأجساد أفراد الطبقة الدنيا، وتكريساً لهذا االعتقاد شّن هاري أنسليجر، أول مدير 
للمكتب الفيدرايل للمخدرات يف أمريكا، حملة مكثفة ضد الحشيش. 

يف إحدى الحوادث املوثقة، أدىل أنسلللينجر بشللهادته أمام الكونجرس التي يذكر فيها 
مصطلح املاريجوانا، قائالً: » املاريجوانا هي أكرث العقاقري املسببة للعنف يف تاريخ البرشية. 
معظم مدخنللي املاريجوانا هم من الزنوج واإلسللبان والفلبينيني والفنانني. موسلليقاهم 
الشيطانية، موسلليقى الجاز واألرجوحة، ناتجة عن استخدام املاريجوانا«. وأوضح يف بيان 
آخر له » تجعل الحشيشللة السللود يعتقدون أنهم جيدون مثل الرجال البيض.. السللبب 

الرئييس لحظر املاريجوانا هو تأثريها عىل األجناس املنحلة«. 

وبهللذا أصبحت كلمة »املاريجوانا« معروفة من قبل األمريكيني يف جميع أنحاء البالد، 
وحللذت بقية دول العامل حذوها، يف ترسلليخ واضح للكلمة التي فرضتها الواليات املتحدة 

»املاريجوانا«. 

ولكن يف املكسيك، عىل سبيل املثال، اعتمدوا مصطلحات مثل »موتا mota«، و»باستو 
 chala« ويف بقية بلدان أمريكا الالتينية، تتفاوت األسللامء من ،»gallo و«جالللو ،»pasto
تشللاال« يف األرجنتني، إىل »tobareto توباريتو« و»غريفللا grifa« يف اإلكوادور، و»هايربا 
hierba« يف فنزويال، ويف إسللبانيا مصطلح »ماريا« هو الشائع، بينام يستخدم الفرنسيون 

غالباً »ماري جني« يف إشارة واضحة إىل الواليات املتحدة.

ما الِقنَّب الهندي؟

يرُعرف القّنللب، أو القنب الهندي، بأنه جنس من النباتللات املزهرة ينتمي إىل العائلة 
القنبية، التي تتكون من ثالثة أنواع أساسية، الشكل )1-2(:

.Cannabis ruderalis Janischو .Cannabis sativa L و Cannabis indica Lam
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القنب نبات ثنايئ املسللكن، فهناك نباتات منفصلللة للذكور واإلناث عىل أوراق مركبة 
مميللزة، األوراق هي أكرث أجزاء هذا النبات شللهرة، عىل الرغم من التباين الكبري املوجود 
بشكل طبيعي يف املجموعات املختلفة للقنب، فإن األوراق ال تتغري بشكل كبري يف املظهر 
بني األنللواع املختلفة. ترتاكم الجواهر الفعالة رباعللي هيدروكانابينول )THC( يف الغدد 
الشللعريية للقنللب، وتحدث يف املقام األول يف الكؤوس واألجللزاء املزهرة للنبات األنثوي، 
تحتللوي األوراق والنباتات الذكرية عىل نسللبة أقل من رباعللي هيدروكانابينول، بينام ال 
تحتللوي السلليقان والبذور عىل أي شء من هذه املادة تقريبللاً، وهناك عدة مصطلحات 

ومفاهيم خاصة بالقنب يجب معرفتها، وهي كام ييل:

 القنب: القنب مصطلح يستخدم لتصنيف أنواع القنب التي تحتوي عىل ٪0.3 أو أقل . 1
من محتوى رباعي هيدروكانابينول بالوزن الجاف، فقد تم اسللتخدام مصطلح القنب 
بشكل عام لوصف الحشيش غري املرُسكر الذي يتم حصاده لالستخدام الصناعي، مثل 
إنتاج الحبال وأكياس الخيش والورق ومصدر لأللياف، مع وجود أدلة بأن القنب كان 

أول محصول يزرعه الجنس البرشي، وقد تم استخدامه منذ العصور التاريخية.

 املاريجوان��ا: طغى اسللتعامل مصطلللح )املاريجوانا( يف بداية القللرن العرشين عىل . 2
مصطلللح القنب، وذلك السللتخداماتها الرتفيهيللة، وإحداث تأثللريات مبهجة ومغرية 
للعقللل، وبصفتها عامالً نفسللياً قوياً. يتم تربية أصناف املاريجوانا بشللكل انتقايئ يف 
بيئات محكومة مصممة لتحسللني خصائص الساللة، وإنتاج نباتات أنثوية تنتج أزهاراً 
يف مهدهللا، والجزء املسللتعمل منها هي قمم األوراق املزهللرة املجففة التي تحتوي 

الشكل )2-1(: األنواع الرئيسية للقنب.

قنب انديكاقنب روديالريس قنب ساتيفا
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عىل أكرث من ٪0.3 من املكون الرئييس رباعي هيدروكانابينول الذي يرُعزى إليه التأثري 
النفيس، وميكن أن تصل نسبته إىل 30٪.

اسللتناداً إىل ما ذرُكر سابقاً فإن الوصف املستخدم للقنب واملاريجوانا يستند إىل السمة 
املميللزة بينهام، وهي كمية رباعي هيدروكانابينللول يف النبات، أو باألحرى ما إذا كان 

سيؤدي إىل االنتشاء أم ال.

 الحشيش: يعترب الحشيش أحد منتجات نبات القنب، ويحتوي عىل مادة الراتني التي . 3
تنتج طبيعياً يف الغدد الشعريية املوجودة عىل أوراق وأزهار النباتات األنثوية، وتحفز 

الحرارة وأشعة الشمس هذه الغدد عىل إنتاج املزيد من راتني القنب. 

 زيت الحش��يش: زيت الحشلليش، أو زيت القنب، هو الزيت األسايس لنبات القنب، . 4
ويتم اسللتخالصه عادة باسللتعامل أحد املذيبات العضوية، وهو عبارة عن زيت لزج 
متطايللر ذي قابليللة عالية للذوبان يف الدهللون، وقابلية منخفضللة للذوبان يف املاء، 
ويوجد يف الحشيش كمزيج من األحامض أحادية الكربوكسيل التي يتم التخلص منها 

بسهولة وكفاءة عند التسخني. 

كيمياء القنب:

يحتللوي نبات القنب عللىل أكرث من 421 مادة كيميائية، منهللا 61 مادة مخدرة، ومن 
املثللري لالهتامم أن أكرث من 2000 مركب ترُنتج عن طريللق االنحالل الحراري أثناء تدخني 
القنب، ويتم متثيلها بفئات مختلفة من املواد الكيميائية، مبا يف ذلك املركبات النيرتوجينية، 
واألحامض األمينيللة، والهيدروكربونات، والسللكاريدات، والجاليكوسلليدات، والرتبينات، 
واألحامض الدهنية البسلليطة، وتسللاهم هذه املركبات يف الخصائص الدوائية والسللمية 

الفريدة للقنب، ويبني الشكل )2-2( أهم الجواهر الفعالة يف نبات القنب. 
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تحتوي أنواع القنب على العديد من المواد الكانابينويدات، وأهمها: 

 )delta-9-trans-tetrahydro-cannabinol( دلتا9-- مفروق -رباعي هيدرو كانابينول 
الذي يرُعرف اختصاراً بل)دلتاTHC--9(، ويرُشار إليه يف العادة بل»رباعي هيدروالكانابينول 
)THC(«، وهو الالعب الرئييس يف مجموعة الكانابينويدات، واملسؤول عن اآلثار النفسية 
والسلوكية والعالجية للقنب، بينام املامكب له دلتا9-- مقرون -رباعي هيدرو الكانابينول 
غري فعال. رباعي هيدروالكانابينول هو واحد من العديد من املركبات املوجودة يف القنب 

التي تفرزها غدد إناث النبات، وجميعها تدعى بالكناباينويدات، وأهمها:

الشكل )2-2(: أهم الجواهر الفعالة يف نبات القنب.

املاريجواناالقنب

استخالص املواد 
الفعالة

الكانابينويدات
غري 

الكانابينويدات

مللللللواد غللري 
فعالة أكرث من 

60 مادة

فعالللة،  مللواد 
دون تأثري نفيس 

كانابيديول

فعالة  مللواد 
الة ذات تأثري 
THC نفيس
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دلتللا-8- رباعي هيللدرو الكانابينول، وهو مامكب أيضاً ملركب دلتللا-9- رباعي هيدرو 
الكانابينللول، وله تأثري نفيس مامثل للدلتا-9- رباعي هيدروالكانابينول ولكنه أضعف منه. 
الكانابينول )NBC( أقل فاعلية من من دلتا-9- رباعي هيدرو الكانابينول. الكانابيكرومني 
)CBC( ليللس للله تأثريات نفسللانية. والكانابيللدول )DBC( ليس له تأثريات نفسللانية 
ويسللتعمل يف معالجة االختالجللات، وبالذات الناتجة عن نوبات الللرصع. الكانابيجريول 
)GBC( ال يسللبب االنتشللاء، ويعتللرب ذا تأثري نفيس معتللدل، ولكنه ليس مؤثللراً عقلياً. 
وباإلضافللة إىل ذلللك يوجد مركبان آخللران وأحياناً يكميات كبرية؛ وهللام: حمض دلتا-9- 
رباعي هيللدرو كانابينول-2-اويك وحمض دلتا-9- رباعي هيدرو كانابينول-4-اويك. ويبني 

الجدول )2-1( البنية الكيميائية للكانابينويدات.

الجدول )2-1(: البينة الكيميائية للكانابينويدات 

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

عللي  با ر - مفروق -9 - لتا د
هيدرو كانابينول

THC

CBDكانابيدول

كنابيجريول
CBG
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

كنابينول
CBN

CBCكنابيكرومني

رباعي هيدروالكانابينول

تتم اإلشللارة بالتامكب الفراغي ملركب الكانابيديللول إىل املامكب الضويئ الطبيعي)-( 
رباعي هيدروالكانابينول، وتم تصنيع املزيج الراسيمي منه )±( رباعي هيدروالكانابينول. 
يعتمد تركيز رباعي هيدروالكانابينول أيضاً عىل نوع القنب الذي يحتوي عىل الحد األدىن 

من رباعي هيدروالكانابينول، ويصل إىل 0.5 يف املائة. 

يشكل )-( رباعي هيدروالكانابينول 20 يف املائة من الوزن يف العادة للعينة، مع اإلشارة 
إىل أن متوسللط   تركيز رباعي هيدروالكانابينول يف املاريجوانللا يرتاوح من 1 إىل 5 باملائة، 
ويف الحشيش بني 5 إىل 15 يف املائة، ويف زيت الحشيش يبلغ متوسطه حوايل 20 يف املائة. 
يختلف رباعي الهيدروكانابينول يف الجرعات الرتفيهية من املاريجوانا بشللكل كبري، وكلام 

انخفض محتواه يف املاريجوانا، زاد استهالك املستخدم لبلوغ التأثريات املطلوبة.

تحتللوي البنية الكيميائية ملركب رباعللي هيدروالكانابينول عللىل هيكل كربون ثاليث 
الحلقللات محتوياً عىل 21 ذرة كربللون بدون نيرتوجني، وبوجللود مركزين غري متطابقني 
يف تكويللن املفللروق. يتحلل رباعللي هيدروالكانابينول عند تعرضه للهللواء أو الحرارة أو 
الضوء، ويلتصق بسهولة بالزجاج والبالستيك، وعادًة ما يتم تخزينه يف مذيبات أساسية أو 
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عضوية يف األواين الزجاجية املصنوعة من سيليكات العنرب؛ لتجنب التحلل أثناء اإلجراءات 
التحليلية.

عالقات البنية الكيميائية بالفعالية

يعترب نظام ترقيم حلقات ثنايئ بنزوبريان األكرث شيوعاً ملركبات الكانابينويدات ,)الشكل 
2-3(، وتعتمد خصائصها ذات التأثري النفساين عىل ما ييل: 

 يجب وجود حلقة عطرية يف هيكل الكانابينويد )حلقة أ(. . 1

 وجود مجموعة الفينول الحرة عىل كربون1- من الحلقة العطرية )أ(.. 2

 وجود سلسلة تتكون من خمس ذرات من الكربون محبة للدهون، وترتبط بكربون3- . 3
من الحلقة العطرية )أ(، ويف املركبات املصنعة تتكون السلسلللة من ثالث ذرات من 

الكربون، ومن املمكن أن تصل إىل سبع ذرات. 

 وجود حلقة مكونة من ثنايئ ميثيل البريان )حلقة ب(. . 4

الشكل )2-3(: عالقات البنية الكيميائية بالفعالية

سلسلة جانبية

C1 - فينول

املنطقة األليفاتية الجنوبية حلقة ب
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 وجود حلقة هكسني غري مشبعة )حلقة ج(، وتكون الرابطة الثنائية ما بني كربون9- . 5
وكربون10-. 

 وجود مجموعة ميثيل متصلة بكربون9- )كربون11-(.. 6

توجللد الرابطة غري املشللبعة يف حلقة الهكسللني يف املامكب النشللط دلتللا-8- رباعي 
هيدروالكانابينول ما بني كربون-8 وكربون-9، ويوجد بكميات أقل بكثري يف القنب مقارنة 

مع وجود دلتا-9- رباعي هيدروالكانابينول. 

املامكب النشللط الذي له تأثري نفيس هو دلتا-9- مفروق -رباعي هيدرو الكانابينول، 
يشللتمل عىل أفضل نوعني من أشللباه القنب من رباعللي هيدروالكانابينول والكانابيدول 
املعروف بخصائصهام ذات التأثري النفساين وتسكني اآلالم، عىل التوايل. تتشارك يف مجموعة 
مشرتكة من خطوات التصنيع الحيوي املبكرة، وتتباعد عند حمض الكانابيجروليك الوسيط 

املركزي )حمض الكانابيجريول(، وهو وسيط مركزي يف التصنيع الحيوي للكانابينويدات.

يحمل الكانابيدول وحمض رباعي هيدروالكانابينول سلسلللة بنتيل جانبية مميزة عىل  
C-5 من حلقة حمض الريزورسينوليك.

توجد أيضاً مادتان مرتبطتان، دلتا- 9- حمض رباعي الهيدروكانابينول-2-أويك وحمض 
دلتا- 9-ترتاهيدروكانابينول-4-أويك )حمض رباعي هيدروالكانابينول(، يف القنب وأحياناً 
بكميات كبرية. أثناء التدخني، يتم تحويل حمض رباعي هيدروالكانابينول جزئياً إىل رباعي 

هيدروالكانابينول. 

الكانابينول

يفقد القنب فاعليته مبرور الوقت، وينخفض محتواه من رباعي هيدروالكانابينول إىل 
النصف بعد أربع سنوات، ويحدث هذا التحول أيضاً يف أول عامني من التخزين غري السليم، 
وعنللد التخزين لنبات القنب ملدة طويلة، وكذلللك يف أوراق النباتات املعمرة يتم تحويل 
ملركب رباعي هيدروالكانابينول إىل الشكل الحميض حمض رباعي هيدروالكانابينول الذي 
عند تعرضه للهواء ملدة طويلة يتسللبب يف فقللدان جزيئات الهيدروجني، ومن ثم يخضع 
لألكسدة، ويتحول بدوره إىل حمض الكنابينول الذي يفقد مجموعة الكربوكسيل، ويتحول 
إىل مركللب الكنابينول؛ ولهذا ال يعترب مركب الكنابينللول من املركبات الطبيعية املوجودة 
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واملنحدرة من نبات القنب مبارشة، ويكون تركيزه بشكل عاٍل يف النباتات الكبرية يف العمر 
أو الجافة لزمن طويل. 

مثللل الغالبية العظمى من الكانبينويدات، فإن الكنابينللول قابل للذوبان يف الدهون، 
وغري قابل للذوبان يف املاء، ويذوب جيداً يف امليثانول واإليثانول. 

عللىل الرغم من أن الكنابينول له بعض الخصائص ذات التأثري النفسللاين، ألنه مشللتق 
مللن رباعللي هيدروالكانابينللول، إال أن فاعليته تعللادل 10 ٪ تقريباً مللن فاعلية رباعي 

هيدروالكانابينول، وله تأثريات دوائية مختلفة متاماً عن رباعي هيدروالكانابينول. 

االستطبابات 

يعتللرب الكانابينول املهدئ األكللرث فعالية ألي مركب من كانابينويللدات القنب، فأحد 
االسللتخدامات األساسية له هو عالج األرق، ويساعد الشخص يف الحصول عىل نوم هادئ 
دون الشللعور بالرتنح، أو اآلثار الجانبية للحبوب املنومة التي ترُرصف بوصفة طبية. نتيجة 
لذلك، ال يبدو أن له تأثرياً مبارشاً عىل نظام الكنابينويد الداخيل بشللكل عام، ويرُعتقد بأنه 

يقلل من فاعلية القنب عموماً، وهو أيضاً ضادة ضعيفة يف مستقبالت القنب. 

زيت الكانابينول 

يستخرج زيت الكانابينول من نبات القنب، ونظراً لعدم احتواء نبات القنب عىل كمية 
كبللرية من املركب يف البداية، فمن الرضوري تعتيق الرباعللم أوالً، ومبجرد أن تقوم عملية 
األكسللدة بتحويل رباعي هيدروالكانابينول إىل الكانابينول، ميكن بدء عملية االستخالص، 

وتجدر اإلشارة إىل الحاجة فقط إىل قدر ضئيل من الزيت حتى تكون فعالة.

الكانابيديول 

الكانابيديول واحد من أكرث جواهر القنب وفرة يف الكانابينويدات، وميكن أن يشللكل 
مللا يصل إىل 40 ٪ من راتني القنب، ويسللتخدمه الناس عمومللاً لألغراض الطبية بدالً من 

األغراض الرتفيهية. 
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عادة ما تتم اإلشللارة إىل التامكللب الفراغي ملركب الكانابيديللول إىل املامكب الضويئ 
الطبيعللي )-( الكانابيديللول، وتللم تصنيع املامكب الضللويئ )+( الكانابيديللول ولكنه مل 
يحللَظ باهتامم كبللري، وله ارتباط متواضع مع مسللتقبالت الكانابينويدات عىل عكس )-( 
الكانابيديول الذي يعمل بشللكل مبارش عىل نظام الكانابينويد الداخيل املنشأ للتأثري عىل 

إنتاج األناندامايد. 

الكانابيديول ورباعي هيدروالكانابينول هام أكرث أنواع الكانابيويدات شيوعاً يف القنب، 
يوجللد رباعي هيدروالكانابينللول و الكانابيديول يف كل مللن املاريجوانا والقنب؛ تحتوي 
املاريجوانللا عىل رباعي هيدروالكانابينول أكرث بكثري من القنب، بينام يحتوي القنب عىل 
الكثللري من الكانابيديول، وهام يتشللاركان يف مجموعة مشللرتكة من خطللوات اإلصطناع 
الحيوي املبكللرة، ويتباعدان عند حمض الكانابيجروليك الوسلليط املركزي، وهو وسلليط 
مركزي يف التخليق الحيوي للكناباينويدات. وعىل عكس الكنابينول ال يظهر بعد األكسدة 

ألنه موجود بالفعل يف القنب. 

االستطبابات 

ينتللج الكانابيديللول تأثللريات مزيلة للقلللق تقلل مللن التأثريات املهلوسللة للرباعي 
هيدروالكانابينول، ويتم تناول الكانابيديول بشللكل عام عن طريق الفم، إما عىل شللكل 
كبسولة أو يتم إذابته يف محلول زيتي )مثل زيت الزيتون أو زيت السمسم(، وميكن أيضاً 
تناوله تحت اللسان أو عىل شكل رذاذ عن طريق األنف، وترتاوح كمية الجرعة الفموية يف 
معظمهللا من 100 - 800 ملغ/ يوم. يكون امتصاص الكانابيديول من الجهاز الهضمي غري 
منتظم بسبب ضعف قابليته للذوبان يف املاء، وتم تقدير التوافر الحيوي عن طريق الفم 
بنسللبة ٪6، بعض املستحرضات الطبية تحتوي أيضاً عىل كمية متساوية من الكانابيديول 

ورباعي هيدروالكانابينول، وال توجد منتجات تحتوي عىل 100 % من الكانابيديول. 

يسللتخدم الكانابيديول بشكل شائع ملعالجة القلق، وبالنسبة إىل املرىض الذين يعانون 
من األرق، تشري الدراسات إىل أنه يساعد يف النوم رسيعاً وزيادة مدة النوم. وأشارت العديد 
من الدراسات السيرية إىل أن الكانابيديول قادر عىل تقليل عدد النوبات التشنجية، ويف 

بعض الحاالت كان قادراً عىل إيقافها متاماً. 

وتشللري التجارب السيرية كذلك إىل إمكانيللة معالجة اعتالل الدماغ الناجم عن نقص 
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التأكسللج اإلقفللاري عن طريق الوريد، وأطلللق عليه بعض الباحثني اسللم »اليتيم« أيضاً 
الستخدامه يف عالج االختناق يف الفرتة املحيطة بالوالدة، واالختناق يف فرتة ما حول الوالدة، 
وهي عبارة عن أشللكال من إصابات الدماغ الحادة أو شبه الحادة بسبب االختناق الذي 
يحدث أثناء عملية الوالدة، وينتج عن الحرمان من األكسجني أثناء الوالدة )نقص األكسجة(، 
تشللمل اآلثار الجانبية لللكانابيديول: الغثيان، والتعللب، والتهيج، وميكن للكانابيديول أن 

يزيد من مستوى الكومادين املرقق للدم يف الدم.

الكانابيجيرول 

 تم اكتشللاف الكانابيجللريول ألول مرة يف السللتينيات، وهو أحللد املركبات العضوية 
املوجودة يف الكاناباينويدات، حيث يحتوي النبات املحصود بشللكل عام عىل ما يصل إىل 

1 ٪ الكانابيجريول، ونادراً ما يصل إىل 2 ٪. 

يشللار إىل مركللب الكانابيجريول باسللم »أم الكانابينويدات«؛ إذ يلعللب دوراً مهامً يف 
كيفية تكوين مركبللات الكاناباينويدات األخرى القنب، ويف حني يتم تجاهلها يف كثري من 
األحيان، رمبا بسبب ندرتها يف النبتة. ينتج نبات القنب حمض الكانابيجروليك وهو الشكل 

الحميض ملركب الكانابيجريول. 

ويعترب حمض الكانابيجروليك هو النجم الحقيقي للعرض هنا، ألنه مقدمة إلنتاج ثالثة 
أنواع رئيسللية من القنب وهي: رباعي هيدروالكانابينول، والكانابيديول، والكانابيجريول، 

وبكل ببساطة، بدون حمض الكانابيجريول لن يكون لدينا أي من هذه املركبات. 

خللالل فرتة منو النبات، تقللوم اإلنزميات الطبيعية )تسللمى سللينثاز( بتحويل حمض 
الكانابيجللريول إىل حمض رباعللي هيدرو الكانابينول وحمللض الكانابيدول، ومن ثم يتم 
تحويلها إىل الكانابينويدات رباعي هيدروالكانابينول والكانابيديول من خالل عملية نزع 
مجموعة الكربوكسلليل بوساطة إنزيم ديكربوكسيالز. يتم نزع مجموعة الكربوكسيل من 
الكميات الصغرية من حمض الكانابيجريول التي تبقى يف النبات بعد تكوين الكنابينويدات 
األخللرى، وبدورهللا يتم تحويلها إىل الكانابيجريول بوسللاطة إنزيم ديكربوكسلليالز أيضا، 

الشكل )4-2(.

جميللع املادة املتوافللرة يف القنب من حمض الكانابيجريول تتحللول تقريباً إىل حمض 
رباعللي هيللدرو كانابينول يف وقت مبكر من طور منو القنللب، مام يعني أن كمية حمض 
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الكانابيجللريول املتبقية لتشللكيل الكانابيجريول منخفضة جداً، وهذا أيضاً ما يربر نسللبة 
انخفاضهللا يف الكانابينويدات باملقارنة مع رباعللي هيدروالكانابينول والكانابيديول، غالباً 
ما تكون كميات الكانابيجريول أقل مبقدار 10 أو حتى 20 مرة من بقية الكانابينويدات.

 

مقارنة ما بين الكانابيديول والكانابيجيرول 

يرُشتق كل من الكانابيديول والكانابيجريول من حمض الكانابيجريوليك، ولكن يف حني أن 
لديهام الكثري من أوجه التشابه، يصعب استخراج الكانابيجريول وإنتاجه من الكانابيديول، 
نظللراً لندرة الكانابيجريول يف نبات القنب، فإن إنتاجه يعللد عملية أكرث تكلفة، وغالباً ما 

تكون أكرث حساسية. 

بدءاً من بعض أوجه التشللابه، يعمل كل من الكانابيديللول والكانابيجريول عىل نظام 
الكانابينويدات الداخلية، ويشللرتكان يف مجموعة واسعة من الفوائد املحتملة؛ عىل سبيل 
املثال، عالوة عىل كون التأثري النفيس متوسطاً لكل من الكانابيجريول والكانابيديول، مقارنة 

ساز
ينثي

س

سينثيساز

ديكربوكسيالز

ديكربوكسيالز

ديكربوكسيالز

الشكل )2-4(: تكوين الكانابينويدات.
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مع التأثري النفيس للرباعي هيدروالكانابينول، أي أنها تقلل من النشوة. امليزة التي يتمتع 
بها الكانابيجريول عىل الكانابينويدات هي الطريقة التي يتفاعل بها مع نظام الكانابينويد 
الداخلليل، يف حللني أن قدرة الكانابيديللول عىل التفاعل املبارش مع مسللتقبالت القنب يف 
الدماغ محدودة، فإن الكانابيجريول يرتبط مبارشة مبستقبالت الكانابينويدات )1( و)2(. 

ال يسبب الكانابيجريول االنتشاء، ويعترب الكانابيجرول ذا تأثري نفيس معتدل، ولكنه ليس 
مؤثراً عقلياً؛ يؤثر الكانابيجريول والكانابيديول عىل الدماغ بشكل مختلف متاماً عن رباعي 
هيدروكانابينول، وال يأتيان بتأثريات مسللكرة. يف الرتكيزات العالية، يسللبب الكانابيجريول 

تأثريات االسرتخاء والنشوة، لكن غالبية التأثريات التي يسببها ليست تأثريات نفسية.

الكانابينويدات الداخلية المنشأ

بعد اكتشللاف مستقبالت الكنابينويدات، تم البحث عن الربيطات التي تحدث بشكل 
طبيعي لهذه املسللتقبالت يف أنسجة الثدييات، وقد أدى ذلك إىل اكتشاف مجموعة ذات 
تأثريات قوية يف مسللتقبالت الكنابينويدات مثل األناندامايد وأراكيدونويل الجليسللريول 

 .)2 ‐ AG(

ويبدو أن الروابط الفسيولوجية لهذه املستقبالت هي من عائلة األناندامايدات، وهي 
من مشللتقات حمللض األراكيدونيك املرتبط بالربوسللتاجالندين. هنللاك نظام داخيل من 
مسللتقبالت القنللب واألناندامايدات، التي تعدل عادة نشللاط الخاليا العصبية من خالل 
تأثريهللا عىل ديناميات أدونيسللني أحادي الفوسللفات الدورية ونقل أيونات الكالسلليوم 
والبوتاسلليوم، وتم تحديد األناندامايد كربيطة داخلية املنشا ملستقبالت الكانابينويدات، 
وله خصائللص دوائية مامثلة لتلك الخاصة برباعللي هيدروالكانابينول. يعترب األناندامايد 

الربيطة الذي متت دراستها عىل نطاق واسع حتى اآلن.

.)2 ‐ AG(اناندامايدأراكيدونويل الجليسريول
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توجد الكنابينويدات الداخلية املنشأ، التي ترُدعى »كنابينويدات داخلية«، فقط بكميات 
صغرية يف مناطق الدماغ املختلفة واألنسجة الدهنية األخرى )مثل الربوستيجالندين(، يبدو 
أنلله يتم تصنيعها وإطالقها داخلياً عنللد الطلب، وال يوجد ارتباط صارم ودقيق للربيطات 

التي يتم إنتاجها فقط عند الطلب. 

علم أدوية الكانابينويدات 

ينبه رباعي هيدروالكانابينول الخاليا يف الدماغ إلطالق الدوبامني، مام يسللبب النشوة، 
وكام أنه يتدخل يف كيفية معالجة املعلومات يف الحصني، وهو جزء من الدماغ املسللؤول 
عللن تكوين ذكريات جديدة. ميكللن للرباعي هيدروالكانابينول تحفيز الهلوسللة، وتغيري 
التفكري، والتسللبب باألوهام. يف املتوسط تستمر التأثريات حوايل ساعتني، ويبدأ تأثريها يف 
غضللون 10 إىل 30 دقيقة بعد تناول القنب عن طريق الفم. تشللمل اآلثار الجانبية التي 
يسللببها رباعي هيدروكانابينول: الغبطة، والقلق، وعدم انتظام دقات القلب، ومشللكالت 

استعادة الذاكرة قصرية املدى، والتخدير، واالسرتخاء، وعدم الشعور باألمل. 

مستقبالت الكانابينويدات

كان يرُعتقد ملدة ليسللت بالبعيدة أن القنب ينتج آثاره من خالل تفاعل غري محدد مع 
أغشللية الخاليا، بدالً من التفاعل مع مسللتقبالت محددة، ساعد اكتشاف أول مستقبالت 
للقنللب يف الثامنينيات يف حسللم هذا النقاش، وأثبت العلامء أن هناك مسللتقبلني اثنني: 
أحدهام يدعى مبسللتقبل الكنابينويدات )1(، واآلخر يرُدعى مبستقبل الكنابينويدات )2(، 
والحقاً وجدوا أن هذه املستقبالت شائعة يف الحيوانات، ويف الثدييات، والطيور، واألسامك، 

والزواحف. 

ترتكللز مسللتقبالت الكانابينويللدات يف مناطق معينة مللن الدماغ مرتبطللة بالتفكري، 
والذاكللرة، واملتعة، والتنسلليق، وإدراك الوقللت، يرتبط رباعي هيللدرو الكانابينول بهذه 
املسللتقبالت وينشللطها ويؤثر عىل ذاكرة الشللخص، ومتعته، وحركاته، وتفكريه، وتركيزه، 

وتنسيقه، وإدراكه الحيس، والوقت.
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مستقبالت الكنابينويدات )1(

توجد مسللتقبالت الكنابينويدات )1( يف املقام األول يف الدماغ، وعىل وجه التحديد يف 
صللني واملخيخ، تحتوي القرشة الدماغية،  العقللد القاعدية والجهاز الحويف، مبا يف ذلك الحرُ
وخاصللة املناطق األماميللة، عىل كثافات عالية من مسللتقبالت الكنابينويدات )1(، هناك 
أيضللاً كثافة عالية جللداً يف العقد القاعدية ويف املخيخ التي تشللارك يف التفكري، والذاكرة، 

واالنتباه، والتحكم بالحركة.

تللم العثور عىل مسللتقبالت الكنابينويللدات )1( يف الدماغ األمامللي الحويف خاصة يف 
منطقة ما تحت املهاد، ويف القرشة الحزامية األمامية. يحتوي الحصني أيضاً عىل كثافة عالية 
ملسللتقبالت الكنابينويدات )1(، الغياب النسللبي ملستقبالت القنب من نوى جذع الدماغ 
قد يفس انخفاض سللمية الكنابينويدات عند تناوله بجرعة زائدة، وتوجد أيضاً يف كل من 
الجهاز التناسلليل الذكري واألنثوي، وكذلك يف الرئتني، والكبد، والكىل، ويبدو أنه مسللؤول 
عن تأثريات القنب املسببة للبهجة واملضادة لالختالج، ويختفي متاماً يف النخاع املستطيل، 
وهو جزء الدماغ املسؤول عن وظائف الجهاز التنفيس والقلب واألوعية الدموية؛ وبالتايل، 
ال يوجد خطر اإلصابة بفشللل الجهاز التنفيس أو القلب واألوعية الدموية، كام هو الحال 

مع العديد من العقاقري املخدرة األخرى. 

الهدف الرئييس للرباعي الهيدروكانابينول هو مستقبالت الكنابينويدات )1( التي هي 
املسللتقبالت األولية يف الجهاز العصبي املركزي، ويعمل عىل تجاذب الكنابينويدات نحوه، 
يعمل هذا املسللتقبل املقرتن بالربوتني- G كجزء من مسار مثبط ملنع تدفق الكالسيوم يف 
العصب ما قبل املشللبيك الالزم إلطالق النواقل العصبية املثرية مثل الجلوتامات يف الشللق 

املشبيك.

مستقبالت الكانابينويدات )2(

توجللد مسللتقبالت الكنابينويللدات )2( بشللكل حرصي تقريبللاً يف الجهللاز املناعي، 
الخاليللا التائية والضاّمللة والخاليا البائية، وبأكرب كثافة يف الطحال، ويبدو أن مسللتقبالت 

الكانابينويدات )2( مسؤولة عن الفعالية العالجية املحتملة للقنب.

ورُجللد أن هناك عالقة جيدة ما بني مسللتقبالت الكانابينويللدات )1( وإنزيم الحمض 
الدهني أمايللد هيدرولياز، يتم توزيع إنزيم الحمض الدهني امايد هيدرولياز عىل نطاق 
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واسللع يف الجهاز العصبي املركزي واألنسجة األخرى. ومع ذلك، تم العثور عىل مستويات 
عالية بشكل خاص من إنزيم الحمض الدهني امايد هيدرولياز يف مناطق الدماغ املخصبة 
يف مستقبالت الكنابينويدات )1(، ورمبا هناك عالقة تكاملية بني مستقبالت الكنابينويدات 
)1( وإنزيم الحمض الدهني امايد هيدرولياز عىل املسللتوى املشبيك، مام أدى إىل تكوين 
الفرضيللة القائلة إن إنزيم الحمض الدهني أمايد هيدرولياز قد تشللارك يف تعطيل عمل 
الكانابينويدات داخلية املنشأ يف املشابك، حيث يتم إطالق الكانابينويدات داخلية املنشأ 

استجابة للتنبيه املشبيك. 

ويبني الشللكل )2-5( التشللابه ما بني الهيكل الكيميايئ للكانابينويللدات واألناندامايد 
اللذيللن ال يحتويان عللىل ذرة النيرتوجني، وبللني املؤثرات العقلية التللي تحوي عىل ذرة 

النيرتوجني.

رباعي اناندامايدإل. إس. ديميسكالنسايلوسايبنيسايلوسايبني
هيدروكا 
نابينول

الشللكل )2-5(: تشللابه يف البنية الكيميائية ملركبللات الكانابينويللدات مع املركبات 
النيرتوجينية األخرى.
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طرق أخذ الكانابينويدات

عادة ما يتم تدخني القنب إما يف سيجارة ملفوفة بشكل فضفاض، أو من خالل أنبوب 
مللاء، أو يف جهللاز تدخني خاص مللن أجل الرتفيلله، وعالجياً يتم أخذه عللن طريق الفم، 
ولكن امتصاصه ضعيف ألن رباعي هيدروالكانابينول له قابلية منخفضة للذوبان يف املاء، 
ويرُعطى كذلك تحت اللسان، أو من خالل األنف عىل شكل رذاذ، وترتاوح الجرعة الفموية 
يف معظمها من 100 - 800 ملغ/ يوم، والتوافر الحيوي عن طريق الفم يقدر بنسبة 6 ٪. 

تحتوي السيجارة يف املتوسط   عىل حوايل 200 ملغ من الحشيش العشبي أو راتني القنب، 
يتم استنشاق الدخان وحبسه يف الرئتني، الشكل )2-6(، ويدخل رباعي هيدروالكانابينول 
الجسم من خالل الرئتني، ويصل إىل الدماغ يف حوايل 14 ثانية. يصل بسعة إىل تركيز عاٍل 
يف الللدم، بعد 6 دقائق من التدخني، ويعرب الحائل الدموي من خالل الشللعريات الدموية 

يف الرئتني. 

ويتللم توزيع ما يقرب من 90 ٪ من رباعللي هيدروالكانابينول يف بالزما الدم والباقي 
يف خاليا الدم الحمراء، ويصل مسللتواه يف الدم يف حوايل )100 نانوغرام/ مل بالزما(، ويتم 
امتصللاص معظم رباعللي هيدروالكانابينول من الدم خللالل 30 دقيقة، ينتقل بسعة إىل 
الدمللاغ وعرب الحائل الدموي الدماغي واملشلليمة ألنه شللديد الذوبللان يف الدهون. متت 
دراسللة الجرعة املميتة السللتخدام رباعي هيدروكانابينول، ومل يتم اإلبالغ عن أي وفيات 

برشية بسبب استعامل القنب.

الشكل )2-6(: استنشاق الدخان وحبسه يف الرئتني. 
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مستقلبات واّطراح الكانابينويدات 

يتم توزيع رباعي هيدروالكانابينول، وهو شديد املحبة للدهون، يف األنسجة الدهنية، 
والكبد، والرئة، والطحال، ويتم اسللتقالبه يف الكبد عن طريق الهيدروكسيل امليكروسومي 

واألكسدة املحفزة بوساطة إنزميات مركب السيتوكروم )ب(450 .

يطللرح أكللرث من 65 ٪ من القنب يف الرباز وحوايل 20 ٪ يف البول، ويرُفرز معظم القنب 
)80-90 ٪( يف غضون 5 أيام عىل شكل مستقلبات هيدروكسيل وكربوكسيل. هناك مثانية 
عرش مستقلباً حمضياً للقنب تم تحديده يف البول، وتشكل معظم هذه املستقلبات اتحاداً 

مع حمض الجلوكورونيك، مام يزيد من قابليتها للذوبان يف املاء. 

عندما يتم تدخني القنب، ميكن اكتشاف رباعي هيدروالكانابينول يف البالزما يف غضون 
ثواٍن من االستنشاق والعمر النصفي له يقدر بساعتني، يتم تحويل رباعي هيدروكانابينول 
يف الكبد إىل املسللتقلب الرئيلليس )11-هيدروكيس- رباعللي هيدروالكانابينول( الذي له 
نفس القدر من التأثري النفساين والفاعلية والنشاط كام يف رباعي هيدروكانابينول والعمر 
النصفي له يبلغ 50 سللاعة، وهو املسللتقلب السللائد يف الرباز، يتأكسد )11-هيدروكيس- 
رباعللي هيدروالكانابينللول( بدوره مكونللاً مركب )11-نللور -9-كربوكيس-دلتا-9-رباعي 
هيدروالكنابينول( الذي ليس له أي تأثري نفساين، والفائدة منه االتحاد مع الجلوكورونيد، 

واستعامله ألغراض التشخيص، ويتم طرحه يف البول بشكل رئييس، الشكل )7-2(. 

يبلغ العمر النصفي للمستقلب )11-نور -9-كربوكيس-دلتا-9-رباعي هيدروالكنابينول( 
حوايل 03 ساعة، وميكن الكشف عنه بعد سبعة أيام إىل بعد اثني عرش يوماً، بعد تدخني 
مللا يقرب مللن 72 ملغ من رباعللي هيدروالكانابينول يف سلليجارة، ولوحللظ تركيز ذروة 
)11-هيدروكلليس- رباعي هيدروالكانابينول( يف البول خالل سللاعتني، وتبلغ ذروة )-نور 

-9-كربوكيس-دلتا-9-رباعي هيدروالكنابينول( بعد 4 ساعات. 

ميكن أن يسللتغرق االطراح التام للعقار خالل ما يصل إىل 6 أسللابيع، ويتم اسللتقالب 
الكانابيديول عىل نطاق واسللع يف الكبد، وتحويله إىل املستقلب األسايس )7-هيدروكيس- 
الكانابيديللول( وطرحه يف الرباز والبول. ميكن اكتشللاف بعض املسللتقلبات يف البول ملدة 

تصل إىل أسبوعني بعد التدخني أو التناول عن طريق الفم. 
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االستطبابات 

تم اسللتخدام القنب لألغراض الطبية ألكرث من 3000 سنة، ومؤخراً رشعت العديد من 
الدول باعتباره كدواء ولالستخدام الرتفيهي أيضاً، ميكن استخالص رباعي هيدروالكانابينول 
من املاريجوانا، أو توليفه اصطناعياً واستعامله عن طريق الفم، كام هو الحال بالنسبة إىل 
عقار »درونابينول« املعتَمد من إدارة الغذاء والدواء األمريكية، ويسللتعمل لعالج أو منع 
أو التخفيف من حدة الغثيان والقيء املرتبط بأدوية السطان، وزيادة شللهية األشللخاص 
املصابللني باإليدز. والكثري من األشللخاص يفضلللون تدخني املاريجوانا كللدواء عىل تناوله 
كأقراص عن طريق الفم، حيث يحسللن من نفسللياتهم، ونشاطهم االجتامعي، ويشعرون 

باملرح واالرتياح أكرث. 

رباعي هيدروالكانابينول

11-هيدروكيس- رباعي هيدروالكانابينول 

11- نور –9- كربوكيس- رباعي هيدروالكانابينول 

الشكل )2-7(: املستقلبات الرئيسية لرباعي هيدروالكانابينول
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كانت صبغات القنب )املسللتخلصات اإليثانولية( شائعة يف السابق، ولكن متت إزالتها 
من دستور األدوية منذ سللنوات عديدة، وبالنسبة إىل الحشيش العشبي )املعروف باسم 
»حشلليش القنب«(، الذي يحتوي عىل نسللبة من رباعي هيدروكانابينول تبلغ ٪18، فهو 
متاح كوصفة طبية، ويرُستعمل يف حاالت التصلب اللويحي املتعدد، وأنواع معينة من األمل 

وحاالت عصبية متنوعة. 

منة الكانابينويدات والسُّ

تعترب السمنة واحدة من أكرث أسباب املراضة والوفيات يف العامل، وكان معروفاً منذ مدة 
طويلة أن تعاطي القنب يؤدي إىل زيادة الشهية )وهي ظاهرة يرُشار إليها باسم »املأكوالت 
الخفيفللة« Munchies(، وأدت هذه الظاهرة إىل استكشللاف دور نظام الكانابينويدات 

الداخلية املنشأ يف تنظيم السمنة والعوامل األيضية املرتبطة بها. 

أدى هذا الجهد الحقاً إىل تطوير نهج عالجي ناجح للسمنة يتألف من تثبيط مستقبالت 
الكانابينويدات )1( للقنب باسللتخدام ربيطللات مثل عقار »رميونابانت« من أجل فقدان 

الوزن والتحسني األييض.

أطرُلللق يف أوروبللا عقار »رميونابانللت« يف عللام 2006 لعالج السللمنة كمثبط انتقايئ 
ملسللتقبالت الكانابينويدات )1( املركزية والطرفية عن طريق الفم بجرعة قدرها 20 ملغ، 
فيقلللل من تناول الطعام ويحسللن التمثيل الغذايئ للدهللون والجلوكوز. عىل الرغم من 
فعاليتلله، فقد ارتبط العقار بزيادة معللدالت االكتئاب، والقلق، وحاالت االنتحار؛ وبالتايل 

تم استبعاده وسحبه من السوق.

التحمل واالعتماد 

يبللدو أن القنب يؤثر عىل نفس أنظمللة املكافأة املوجودة يف الدمللاغ مثل: الكحول، 
ل  والكوكايني، واملواد األفيونية عند اسللتخدامه عللىل املدى الطويل، ميكن أن يحدث تَحمُّ
الكانابينويدات فيام يتعلق باملزاج، واألداء النفيس، والنوم، وضغط الرشايني، ودرجة حرارة 

الجسم، والخصائص املضادة للقيء. 

عند االسللتخدام ملدة طويل ينشللغل املتعاطي دامئاً بالبحث عن الجرعة التالية، ألنه 
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مكللره عىل اسللتخدامه، واالنتكاس مصللريه إذا مل يكرر تناول العقللار، وأكرث من ٪50 من 
متعاطي القنب لديهم ضعف يف التحكم بتعاطيهم. 

الحاالت النفسية المرتبطة بتعاطي القنب

يسللبب اسللتخدام القنب )30-50 ملغ( عن طريق الفم أو  عللن طريق التدخني )8-
خ النتكاس الهوس لدى مرىض  30 ملغ( ذهاناً شللبيهاً بالهوس، ويعمل بشللكل عام كمرسرِّ
االضطراب ثنايئ القطب، ومن املمكن أن يكون التعرض للقنب عامالً مساهامً يتفاعل مع 
عوامل أخرى معروفة وغري معروفة سللواء وراثيللة كانت أم بيئية، تؤدي إىل مرض نفيس. 
ويرُالحظ بأن األشللخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية حادة أكرث عرضة السللتخدام 

املواد ذات التأثري النفساين، وإساءة استخدامها واالعتامد عليها، وخاصة القنب.

 باإلضافة إىل اعتامد املدمن عىل القنب، فإنه يرتبط مبجموعة واسعة من االضطرابات 
النفسللية، وهنالللك عالقة واضحة بني اسللتخدام القنب والذهان، الللذي يوصف بذهان 

القنب، وقد يؤدي إىل اإلصابة بالفصام أو إىل تفاقم أعراضه. 

 التأثيرات السلوكية والفسيولوجية 

من املعروف أن للقنب تأثريات سلللوكية وفسلليولوجية، وتشللمل التأثريات السلوكية: 
الشعور بالنشوة واالسرتخاء، وتغري إدراك الوقت، وقلة الرتكيز، وضعف التعلم. تم اإلبالغ 

أيضاً عن تغريات يف الذاكرة واملزاج مثل: اإلحساس بالذعر، والزور، واالرتياب. 

وتشمل التأثريات الفسلليولوجية: التغريات السيعة يف معدل رضبات القلب، وضغط 
الدم االنبسللاطي، وانقبللاض امللتحمة، وجفاف الفم والحلق، وزيادة الشللهية، وتوسللع 
األوعيللة، وانخفاض معدل التنفللس، كام يؤثر القنب عىل جهاز املناعللة والغدد الصامء، 

ويرتبط تعاطيه بتلف الرئة، وتغريات مخطط كهربية الدماغ. 

مخاطر االستعمال 

يعترب القنب واحداً من أكرث املخدرات غري املرشوعة اسللتخداماً يف العامل، واالسللتخدام 
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املبكللر للقنب ميكللن أن يؤثر عىل املراهقني الذيللن يبدأون بتعاطيه يف حوايل سللن 14 
عامللاً، وأثبتت األبحاث العلمية أن نتائجهم يف االختبارات املعرفية سلليئة مقارنة مع غري 

املدخنني، ولديهم أيضاً معدل تسب أعىل من املدرسة.

الخطر اآلخر املحتمل الستهالك رباعي هيدروالكانابينول يأيت يف شكل ضعف املهارات 
الحركية؛ القنب يضعف القيادة أو املهام املامثلة ملا يقرب من ثالث ساعات بعد االنتشاء، 
ويسللبب يف الكثري من الحوادث القاتلة، وهو ثاين أكرث املؤثرات العقلية شيوعاً املوجودة 

عند السائقني، بعد الكحول واملسببة لحوادث املوت. 

ويسبب استخدام القنب مشاكل للشباب ومشكالت طويلة األمد وتشمل: انخفاضاً يف 
معدل الذكاء والذاكرة واإلدراك، خاصة عند األشخاص األصغر سناً، وهناك بعض التكهنات 
بأنه ميكن أن يضعف الخصوبة لدى الرجال والنسللاء، ويؤثر أيضاً عىل الشللعب الهوائية، 

وميكن أن يسبب انتكاساً يف أعراض الفصام. 

التأثيرات قصيرة األمد 

 تتمثل تأثريات الكانابينويدات عىل املدى القصري بعدة أعراض، أهمها: مشاكل الذاكرة 
قصرية املدى، والقلق الشللديد، والذعر، والهلوسة، مبا يف ذلك الخوف واإلحساس باملراقبة 
أو املتابعة، والزور، والوهم مثل: رؤية، أو سامع، أو شم أشياء غري موجودة، وعدم القدرة 
عىل متييز الخيال عن الواقع )الذهان(، وفقدان اإلحسللاس بالهوية الشللخصية، انخفاض 
وقللت رد الفعل، وزيادة معدل رضبللات القلب )خطر اإلصابة بنوبة قلبية( وزيادة خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية، فضالً عن عدم القدرة عىل إدراك وتحديد املسافة عند القيادة، 
واملشاكل الجنسية وبخاصة عند الذكور، ويصل خطر اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً إىل 

سبع مرات عند اإلناث. 

التأثيرات طويلة األمد

انخفللاض معدل الللذكاء؛ حيث يصل إىل 8 نقاط إذا بدأ االسللتخدام املطول يف سللن 
املراهقللة، وضعف األداء املللدريس، وزيادة فرص التسب، وضعللف التفكري والقدرة عىل 
التعلم وأداء املهام املعقدة، وانخفاض الرضا عن الحياة، والسلللوك املعادي للمجتمع، مبا 

يف ذلك رسقة املال أو الكذب. 
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الرضاعة والكانابينويدات

يفرز رباعي هيدروكانابينول يف لللنب األم بكميات معتدلة؛ يبتلع الرضيع الذي يتغذى 
عىل حليب األم 0.8 ٪ من كل سلليجارة تدخنهللا األم املرضعة، وهناك نقطة أخرى يجب 
مراعاتها، وهي أن للقنب تأثرياً عىل جودة وكمية حليب الثدي؛ ميكن أن مينع اإلرضاع عن 

طريق تثبيط إنتاج الربوالكتني عن طريق التأثري املبارش عىل الغدة الثديية. 

يرتاكللم رباعللي هيدروالكانابينول يف حليب الثدي البللرشي، والرّضع الذين يتعرضون 
للقنب من خالل حليب أمهاتهم سللوف يفرزون رباعي هيدروالكانابينول يف بولهم خالل 
األسابيع )2-3( األوىل. ويف دراسة مثرية لالهتامم من باكستان، تم العثور عىل املستقلبات 
الرئيسية للقنب يف حليب األبقار التي كانت ترعى نباتات القنب التي تنمو بشكل طبيعي، 
وأظهر األطفال الذين يتغذون عىل هذا الحليب نواتج أيض القنب يف البول، مام يشري إىل 

االستهالك السلبي من خالل الحليب.

التدخين السلبي

مللن املمكن أن يكون هنللاك تعرض غري مبللارش للكانابينويدات مللن خالل التدخني 
السلللبي؛ يجب مالحظة أنه من حوايل 50 ٪ من رباعي هيدروالكانابينول التي تنجو من 
االنحالل الحراري أثنللاء التدخني، يتم توصيل جزء كبري )16-53 ٪( إىل املدخن، بينام يتم 
إطالق كمية أقل يف الهواء كتيار جانبي. والجلوس عىل مقربة من املدخن يتعرض بشكل 

الإرادي الستنشاق دخان رباعي هيدروالكانابينول. 

يعتمد رباعي هيدروالكانابينول الذي ميتصه التدخني السلللبي عىل العديد من امليزات 
املتعلقة بالحالة التي حدث فيها االستنشللاق السلبي، مثل: البيئة، واملدة، وتركيز محتوى 

رباعي هيدروالكانابينول، وعدد السجائر املدخنة. 
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2 -الكانابينويدات االصطناعية, )التوابل أو ك- 2(

مقدمة 

تعد الكانابينويدات االصطناعية جزءاً من مجموعة من العقاقري ترُسمى »املواد املصممة 
الجديدة ذات التأثرات النفسللية«، وهي تشبه بفعاليتها فعالية الكانابينويدات الطبيعية 
لكن ليس ببنيتها الكيميائية، وبسبب هذا التشابه يرُطلق عىل الكانابينويدات االصطناعية 
أحياناً، بشللكل مضلل، اسم املاريجوانا االصطناعية أو الحشيش االصطناعي، وغالباً ما يتم 
تسللويقها عىل أنها بدائللل آمنة وقانونية وتهدف إىل إحداث نفللس تأثريات العقاقري غري 
املرشوعة وخاصة تأثري رباعي هيدرو الكانابينول؛ يف الواقع ميكن أن تنتج الكانابينويدات 
االصطناعيللة عواقب مختلفة جداً عن تدخني القنللب الطبيعي، وقد تكون التأثريات أكرث 

حدة وغري سارة وخطرية يف بعض األحيان. 

بدأ ظهور املسللتحرضات التي تحتوي عىل الكانابينويدات االصطناعية يف منتصف عام 
2000 وأرُطلق عليها اسم »التوابل« أو )ك- 2(، وزاد انتشارها يف السوق العاملي مع بداية 

عام 2004، وبلغت ذروتها يف عام 2012. 

تتكون هذه املنتجات عادة من مخاليط نباتية غري معروفة متاماً وذات تأثريات نفسية، 
يبدو أن تركيبة هذه املنتجات العشبية تتغري بشكل كبري ومستمر لتشمل مركبات جديدة 

ذات تأثري نفيس أقوى من سابقاتها وتجدد وتزيد من شعبيتها. 

ترتبللط الكانابينويللدات االصطناعية مبسللتقبالت الكانابينويللدات )1(، وتكون أقوى 
مبقللدار 10-100 مللرة من رباعي هيللدرو الكانابينول، ولها كذلك تأثري عىل مسللتقبالت 

الكانابينويدات )2(. 

كيمياء الكانابينويدات االصطناعية

ورُجللد أن مسللتحرضات الكانابينويللدات االصطناعية تحتوي عىل مللواد مختلفة ذات 
تركيبللات كيميائية مختلفة تعتمللد عىل أكرث من 450 مركباً تم إنتاجها يف األصل من أجل 

األبحاث الطبية، وأهم هذه املركبات ما ييل:
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 تللم تصنيع مركب »HU-210«، ألول مرة يف إرسائيللل يف عام 1988، وهو مامثل يف . 1
بنيتلله الكيميائية وهيكله ملركب رباعللي هيدروالكانابينول، يعترب »HU-210« مادة 
قنب كالسلليكية وفعاليته ال تقل عن 100 مرة عن فعالية رباعي هيدرو الكانابينول، 

وقد تم العثور عليه يف مركبات الكانابينويدات االصطناعية.

HU-210

 وهناك مجموعة أخرى من الكانابينويدات االصطناعية تدعى »غري كالسيكية« تشمل . 2
 ،»CP« ًسلليكلو هكسيل الفينول أو 3 -أريل سيكلوالهكسانول، ويرُطلق عليها اختصارا

وتم تطويرها كمسكنات محتملة بوساطة رشكة أدوية فايزر يف الثامنينيات.

CP 

كام ظهرت يف السوق أنواع أخرى غري متشابهة من الناحية البنية الكيميائية والهيكلية . 3
مللع رباعي هيللدرو الكانابينول، ويرُطلق عليها اختصاراً )JWH(، تم تطويرها سللابقاً 
كمركبات اختبار يف البحث عن تفاعالت األدوية واملستقبالت عىل يد الربوفيسور جون 
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ويليام هوفامن، وهذه املركبات تشللمل أمينو الكيل االنللدول مثل نيفثويل اإلندول 
.)AM-2233( وبنزويل أندول ،)JWH-250( وفينيل أسيتيل االندول ،)JWH-018(

وميكن القول إن مركب )JWH-018( هو أكرث أنواع القنب الكانابينويدات االصطناعية 
شهرة، التي تنتمي إىل مجموعة أمينو الكيل اإلندول، ويعترب أقوى بثالث مرات من رباعي 

هيدرو كانابينول. 

 واملركبات املشللتقة من أمينو ألكيل االندول هي األكرث انتشللاراً يف املنتجات العشبية 
التي تحتوي عىل الكانابينويللدات االصطناعية، هذا يرجع إىل حقيقة أن تحضري توليفات 
أمينو الكيل االندول أقل تعقيداً من توليفات الكانابينويدات الكالسيكية أو غري الكالسيكية 

أو الهجينة. 

 :)JWH-018( عللن املركب )يقللول الكيميايئ األمرييك جللون هوفامن )1904-1980م
ّميّته أو مستقلباته،  »املشللكلة هي أنه ال يوجد شء معروف عىل اإلطالق فيام يتعلق بسرُ

لذلك، فمن املحتمل أن يكون خطرياً، ويجب عدم استخدامه«. 

JWH-018 

تظهللر الكانابينويدات االصطناعية التي ظهرت مؤخراً تنوعاً هيكلياً أكرب ومختلفاً عن . 4
سابقاتها، مثل:

أدمانتيل أندازول الكربوكسيامايد)APINACA AKB-48(، و أمينو كربونيل أندازول 
لكربوكسلليامايد )AB-PINACA(، و مثللة احتللامل أن هذه املركبللات الجديدة قد تم 
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تطويرها للتحايل عىل الترشيعات القانونية التي تم وضعها ملواجهة »األجيال السللابقة« 
من الكانابينويدات االصطناعية.

)AKB-48(

يف اآلونة األخرية، تم تصنيع فئة جديدة من املركبات الحلقية غري املتجانسة من قبل . 5
ميلال-رابان ومجموعته )J. Mella-Raipán(، وهي مشللتقات بنز األمييدازول، ويشار 
 ،)JM-6( وأهمها .)(، ولها أرُلفة عالية ملستقبالت الكانابينويدات )1JM( إليها بسلسلة

 .)JM-39(و

)JM-6( 
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الخصائص الدوائية للكانابينويدات االصطناعية

تحسللنت املعرفة بعلللم األدوية الخللاص بالكانابينويدات االصطناعيللة وتأثريها عىل 
وظائف املخ وعلم وظائف األعضاء بشللكل كبري؛ جميع مركبات الكانابينويدات الطبيعية 
والداخلية املنشللأ واالصطناعية هي جزيئللات محبة للدهون للغايللة، وترُبذل الجهود يف 
الوقللت الحارض لتصميللم الكانابينويدات املحبة للامء أو أقللل ذوباناً يف الدهون، التي ال 
تخللرتق الحائللل الدموي الدماغي، وبالتللايل توفر الفعالية الدوائيللة املطلوبة دون اآلثار 
الجانبية املرتبطة بشللكل أسايس بفعالية الكانابينويدات الرئيسية التي ترتبط مبستقبالت 

الكنابينويدات )1( و )2(. 

وعليلله؛ تم تطوير العديد من املركبللات االصطناعية لتسللكني األمل وملعالجة متالزمة 
دريفت )Dravet(، وهو رصع يصيب األطفال ويتسم بضعف اإلدراك، والنوبات الشديدة، 

وزيادة خطر الوفاة املفاجئة غري املربرة. 

تشللري األدلة السيرية وما قبل السيرية إىل أن تعديل نظام الكانابينويدات الداخلية 
املنشللأ واملرتبطة مبسللتقبالت الكنابينويدات )1( و )2(، ميكن أن يكون عالجياً بالنسللبة 
إىل هؤالء املرىض عن طريق تنظيم نشللاط النوبات، وكام يبدو فإن هذه العقاقري وجدت 

طريقها لالستعامالت غري املرشوعة وغري الطبية. 

بدأ مؤخراً استخدام املواد ذات التأثري النفيس الجديدة التي تحتوي عىل الكانابينويدات 
االصطناعية بشللكل ترفيهي، وخاصة من قبل الشباب، عىل عكس االنخفاض يف استخدام 
العديد من الكاثينونات االصطناعية والبيبريازينات، يبدو أن عدد مستخدمي الكانابينويدات 

االصطناعية يف ازدياد. 

أدويللة الكانابينويللدات االصطناعية تحايك التأثريات العقلية للقنللب الطبيعي، إال أن 
آثارها غري املرغوب فيها ال ميكن التنبؤ بها وأكرث شدة من تلك املرتبطة به. عىل الرغم من 
وجود اهتامم متزايد بشأن اإلمكانات العالجية لألدوية القامئة عىل القنب يرتبط التعرض 
املتكللرر ملنبهات القنب سللواء يف األشللكال العضوية أو االصطناعية بآثار ضارة جسللدية 

ونفسية. 

باإلضافللة إىل الكانابينويدات االصطناعية، تحتللوي الخلطات عىل مواد حافظة، ومواد 
مضافللة، وأحامض دهنية، وأميدات، وإسللرتات، وبنزوديازيبني، وديللس مثيل الرتامادول، 

وهو مستقلب فعال للدواء األفيوين الرتامادول.
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الترويج لمركبات الكانابينويدات االصطناعية

تم وصللف الكانابينويللدات االصطناعية ومعرفتهللا ألول مرة يف أوروبا وآسلليا، وغدا 
انتشارها اآلن أشللبه بالوباء يف بقية أنحاء العامل، وتم تسويقها بداية تحت أسامء تجارية 
مثل »التوابل« كام ذكرنا، وظهرت عدة أنواع من هذه »التوابل«، وأهمها: التوابل املاسية، 
والتوابللل الذهبيللة، والتوابل الفضية، باإلضافة إىل أسللامء أخرى مثللل »ك2-«، والعطر، 

والجني، والحلم، والسحابة9-، وموجو. 

ترُروَّج الكانابينويدات عىل أنها نباتات مجففة »بخور عشبي«، أو بوصفها من إضافات 
االسللتحامم، أو معطرات الجو، وغالباً ما يشار إىل هذه املنتجات باسم »منتجات االنتشاء 

العشبية القانونية«، نظراً لوضعها القانوين والرتكيب العشبي الطبيعي املزعوم.

ويتللم الرتويللج ملنتجللات الكانابينويدات االصطناعية عىل أنها »ليسللت لالسللتهالك 
البرشي«؛ وذلك من باب إخالء املسللؤولية، وأنها تحتوي عللىل مواد طبيعية مأخوذة من 
مجموعللة متنوعة من النباتات ذات ألوان مختلفة، مبللا يف ذلك األخرض والبني واألحمر، 
ومللع ذلك، فإن األجزاء الوحيدة من هذه املنتجات الطبيعية هي املواد النباتية املجففة، 
وترُبللاع يف عبوات صغرية حوايل 5 × 10 سللم، وتكون العبوات عبللارة عن رقائق ملونة أو 

أكياس بالستيكية مضغوطة أو زجاجات بالستيكية لجذب املستهلكني. 

يتم تحضللري منتجات الكانابينويللدات االصطناعية بغمللس أوراق النباتات الجافة يف 
محلول املركبات الكيميائية، أو نقعها أو رشللها أو يضاف مسللحوقها الصلب البلوري إىل 
املللواد النباتية. ويتم ترويجها تحت مجموعة واسللعة من األسللامء التجارية، مبا يف ذلك: 
الجوكر، واملامبا السوداء، والكوش، والكرونيك، وصخور القمر، والسيد اللطيف، و)ك- 2(، 

والبخور العشبي. 

لعدة سللنوات، كان من السللهل رشاء خالئط الكانابينويللدات االصطناعية من املتاجر 
املختصة بالتدخني، أو عرب اإلنرتنت، نظراً ألن املواد الكيميائية املسللتخدمة فيها ليس لها 
فائدة طبية وإمكانية عالية لسللوء االسللتخدام، فقد جعلت السلطات املختصة يف معظم 

بلدان العامل بيع أو رشاء أو حيازة بعض هذه املواد الكيميائية غري قانوين. 

مع ذلك، يحاول املصّنعون التحايل عىل هذه القوانني عن طريق تغيري الصيغ الكيميائية 
يف مخاليطهللم، وأسللهمت الدعايللات املخادعة بالرتويج بللأن منتجللات الكانابينويدات 
االصطناعيللة طبيعية وبالتايل غري ضارة، مام زاد يف اسللتخدامها بني الشللباب واملراهقني 
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وخاصة عند طلبة املرحلة الثانوية العليا والذكور يف العرشينات من العمر. 

يتم تسللويق هذه العقاقري عىل أنها مواد آمنة طبيعية، وال ميكن اكتشللافها من خالل 
اختبارات فحص األدوية التقليدية، مام جعلها شللائعة جداً وذات جاذبية بشللكل خاص 
لألفراد الشللباب السللاذجني الباحثني عن تجارب جديدة مع املخدرات، كام يتم تسويقها 
كشللاي مثري للشللهوة الجنسللية. يف بداية عام 2009، تم تعديل قانون إسللاءة استخدام 
العقاقري لعام 1971 يف العديد من الدول األوروبية، وتصنيف الكانابينويدات االصطناعية 

كمواد خاضعة للرقابة. 

يف عام 2015، أدرجت إدارة مكافحة املخدرات األمريكية 15 نوعاً من الكانابينويدات 
االصطناعيللة كمواد خاضعللة للرقابة من الجدول األول، وهللذا يضعها يف نفس الفئة مع 

الهريوين، والكوكايني، واملاريجوانا.

ويبللني الجللدول )2-2( أهم النباتات املسللتعملة يف تحضري مركبللات الكانابينويدات 
االصطناعية، ومع ذلك، كشللفت بعض الدراسات أن بعض املكونات العشبية املدرجة من 
قبل الرشكات املصنعة ال ميكن العثور عليها يف املنتجات، نظراً لعدم وجود معايري لتصنيع 
الكانابينويدات االصطناعية أو تعبئتها أو بيعها؛ فمن املسللتحيل معرفة نوع وكمية املواد 

الكيميائية يف كل منتج. 

الج��دول )2-2(: أهم النباتات المس��تخدمة في خلط��ات الكانابينويدات 
االصطناعية.

االسم اإلنجليزياالسم العلمياالسم العرب

 .Canavalia rosea )Sw.( DCفول الشاطئ

Syn. C. maritima
Beach bean

األزرق  املللاء  زنبللق 
املرصي

Nymphaea maculata Schum. 

& Thonn. Syn. N. caerulea 

(Nymphaeaceae)

Blue Egyptian water lily
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االسم اإلنجليزياالسم العلمياالسم العرب
Scutellaria nana A.Grayقلنسوة القزم

(Lamiaceae)

Dwarf skullcap

.Pedicularis densiflora Benthاملحارب الهندي

(Orobanchaceae)

Indian warrior

.Leonotis leonurus (L.) R.Brذيل األسد

((Lamiaceae)

Lion›s tail

.Nelumbo nucifera Gaertnاللوتس الهندي

(Nelumbonaceae )

Indian lotus

 Leonurus glaucescens Bungeعشب العسل

Syn.

Leonurus sibiricus 

 (Lamiaceae)

Honeyweed

 Elaphoidellaأوراق الداميانا

damianae Wells
 Damiana leaves

 طرق أخذ الكانابينويدات االصطناعية

تتوافر الرتكيبات عالية النقللاء للكانابينويدات االصطناعية يف الغالب من الصني ودول 
آسلليوية أخرى بعبوات مختلفة تصللل إىل كيلوغرام، ويتم تجزئتها إىل عبوات صغرية )50 
غم( أو يف أكياس رقائق معدنية جاهزة لالسللتعامل الشخيص كجرعة واحدة تحتوي غالباً 

عىل )3 غم(، وعادة ما يتم إضافة مادة أو أكرث من الكانابينويدات االصطناعية. 

 يعترب التدخني الطريقة األكرث شلليوعاً السللتخدام الكانابينويدات االصطناعية، وعادة 
ما يتم ذلك باسللتخدام أنبوب خاص، أو عن طريق لف ورق السللجائر، كام هو الحال يف 
تدخني القنب الطبيعي. وغالباً ما يقوم املستخدمون أيضاً بخلطها وتدخينها مع املاريجوانا 

أو تحضريها كشاي. 
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وميكن تناولها عن طريق الفم، و إذا كان املنتج عىل شللكل مسللحوق يتم تناوله عن 
طريللق االستنشللاق أو النفخ، وتتوافللر الكانابينويدات االصطناعية كسللوائل أو راتينات 
لالسللتعامل يف السللجائر اإللكرتونية، أو كتبخرية، وميكن أيضاً تناولهللا عن طريق الحقن 
وتكون سميتها يف هذه الحالة عالية جداً، ومن أهم األعراض الناتاجة: عدم انتظام دقات 

القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتغريات يف الحالة العقلية، والذهان. 

عالمات استخدام الكانابينويدات االصطناعية

كللام ذكرنا، عللادة ما يكون متعاطللو الكانابينويدات االصطناعية مللن طلبة الصفوف 
املتقدمة باملرحلة الثانوية، وبني الرجال يف العرشينات من العمر، أظهرت نرشات توعوية 
لألهل كيفية معرفة السلوكيات واآلثار الجسللدية الستخدام الكانابينويدات االصطناعية؛ 
يف حني أن إظهار واحدة أو اثنتني من هذه العالمات ال يعني استخدامها، إال أنها جميعها 
مللؤرشات قوية تنللذر بتعاطيها ويجب أن تؤخذ عىل محمل الجللد، وفيام ييل أهم هذه 

العالمات:

أوالً- السلللوكيات: حرق البخور، و رشاء أو اسللتخدام قطرات العللني، وحيازة النباتات 
أو األعشللاب املجففة، وجود أوراق اللف أو أقالم السللجائر اإللكرتونية، وتسلللم الطرود 

املشبوهة بالربيد، فضالً عن إظهار سلوكيات غري عادية أو رّسيّة.

ثانياً- التأثريات الجسدية: القلق، و احمرار أو تهيج العيون، وشحوب البرشة، والترصف 
املرتبك.

اآلثار النفسية 

تحتوي الكانابينويدات االصطناعية عىل مزيج من املركبات ذات التأثري النفسللاين التي 
تربللط مسللتقبالت القنب بقوة عالية، وتأثرياتها مشللابهة جداً لتأثللريات الكانابينويدات 

الطبيعية، ولكنها أقوى وأشد منها، وال تدوم طويالً.

يشعر املتعاطون بطعم غري مريح أثناء التدخني، واإلحساس بأن الحلق يحرتق، مع أمل 
يف الرئة ملدة طويلة بعد التدخني، ويشللعر املتعاطون عموماً باالسرتخاء بدالً من الشعور 

بانتشاء »ارتفاع الرأس« الذي تسببه املاريجوانا الطبيعية. 
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وتشمل اآلثار كذلك مجموعة متنوعة من التأثريات النفسانية، مثل: تغريات يف املزاج، 
والقلللق، والزور، والضعللف اإلدرايك، واالنفصال، واإلثارة، والخللدار، واألفكار االنتحارية، 
هللان وخاصة عند املسللتخدمني صغار السللن؛ فقد يؤدي اسللتخدام الكانابينويدات  والذُّ
االصطناعية إىل حدوث الذهان الشللديد لدى املسللتخدمني املعرضللني للذهان أو تفاقم 
»متالزمة الذهان البادري« يف األفراد األصحاء، ويشللار إىل ذلك مبصطلح »فصام التوابل« 
)Spiceophrenia(، بسبب املشكالت النفسللية املرضية املرتبطة بتسمم الكانابينويدات 
االصطناعية. وهناك العديد من التقارير عن حاالت االنتحار املرتبطة باالسللتخدام السابق 

لهذه املنتجات. 

يرتبط االستخدام املتكرر للكانابينويدات االصطناعية بأداء سيئ، وبضعف يف الوظائف 
التنفيذية العامة واملعالجة العاطفية، و الذاكرة العاملة. ترتبط هذه التغيريات باالكتئاب 
وأعراض فصامية أكرب مقارنًة مبستخدمي القنب الطبيعية، ورُجد أن االستخدام املنتظم قد 

ارتبط بارتفاع الدرجات يف االنبساط واالنفتاح، وانخفاض الدرجات يف مقياس الضمري. 

الذُّهان

يتسبب اسللتخدام الكانابينويدات الطبيعية يف إحداث الذهان، وسيكون من املعقول 
جداً، ومن املتوقع، أن يكون للكانابينويدات االصطناعية نفس التأثري، وقوتها عالية وتعمل 
كمنبهات كاملة ملستقبالت القنب؛ فإن االستخدام القصري أو العريض لهذه الكانابينويدات 

االصطناعية ينتج عنه آثار غري مرغوب فيها وأهمها الذهان، وتتمثل أعراضه مبا ييل:

التفكري الوهمي أو املضطرب املنفصل عن الواقع.. 1

قلق شديد وارتباك. . 2

االرتياب والشك، وعدم الثقة باآلخرين، والزور.. 3

الهلوسة )أحاسيس وصور تبدو حقيقية، رغم أنها ليست كذلك(.. 4

 األرق، وضعف الذاكرة، والصداع، واألوهام. . 5

وأهللم ما مييز الكانابينويدات يف القنب الطبيعللي أنها تحتوي عىل الكانابيديول الذي 
يعمل كعامل وقايئ من الذهان، ويعاكس التأثريات النفسية، والكانابيديول غري موجود يف 

الكانابينويدات االصطناعية.
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اإلدمان على الكانابينويدات االصطناعية 

يؤدي االستخدام املنتظم طويل األمد للكانابينويدات االصطناعية إىل اإلدمان؛ إذا كان 
لللدى املتعاطي تاريخ من املرض العقيل أو اضطراب تعاطي املخدرات، فإن خطر اإلدمان 
يكون أكرب، باإلضافة إىل تكّون التحمل ومعاناة أعراض االنسللحاب، والغالبية العظمى من 
املتعاطني ال يقرون بإدمانهم. ميكن أن تشللمل العالمات األخللرى إلدمان الكانابينويدات 

االصطناعية ما ييل:

 االستخدام الكثري واملقصود، وغري املربر. . 1

 عدم القدرة عىل التوقف أو الفشل عدة مرات يف اإلقالع عن استخدامها. . 2

 قضاء الكثري من الوقت يف االنتشللاء، غالباً عىل حساب قضاء الوقت مع األصدقاء أو . 3
األهل أو القيام بأنشطة كان يستمتع بها املتعاطي من قبل.

 االستمرار باالستخدام رغم حدوث مشاكل مع العائلة أواألصدقاء أو العمل أو املشاكل . 4
القانونية.

 االعتامد عليها لالسرتخاء أو لإلبداع.. 5

التحمل واالعتماد واالنسحاب

يؤدي اسللتخدام الكانابينويدات االصطناعية بانتظام إىل زيادة التحمل، أو الحاجة إىل 
املزيد واملزيد من العقار للشعور بنفس النشوة، ويصبح الشخص معتمداً جسدياً ونفسياً 

عليها، ويعد اإلقالع عنها أمراً صعباً، فتظهر أعراض االنسحاب، وتشمل: 

الصداع، واألرق، والقلق، وتقلب املزاج، والهياج، والزور، ونوبات ذعر، ورسعة رضبات 
القلب. 
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المخاطر الصحية للكانابينويدات االصطناعية 

املواد الكيميائية املستخدمة يف منتجات الكانابينويدات االصطناعية يف غالبية األحوال 
غري معروفة، كام هو الحال مع العديد من األدوية املصممة غري املرشوعة ذات التأثريات 

النفسية، ويتم دمج بعض املنتجات مع مواد كيميائية سامة أخرى.

تم تحديد العديد من املواد الكيميائية الفعالة املوجودة بشكل متكرر يف الكانابينويدات 
االصطناعيللة كمواد خاضعللة للرقابة من الجدول األول، وهو الجللدول األكرث تقييداً، مام 
يجعللل بيعها أو رشاءها أو حيازتهللا أمراً غري قانوين. يحاول املصنعللون التهرب من هذه 
القيود القانونية عن طريق استبدال مواد كيميائية مختلفة يف مخاليطهم، أشارت العديد 
من الدراسللات والتقارير العلمية والنرشات الصحية التوعوية إىل مخاطر الكانابينويدات 

االصطناعية، ونجملها فيام ييل:

ارتفاع ضغللط الدم مام يؤدي إىل انخفاض تدفق الدم إىل القلب )نقص تروية عضلة أ. 
القلب(، ويف حاالت قليلة ارتبطت بالنوبات القلبية.

يقللول أحد التقارير التي تصللف حالة ثالثة مراهقني تم نقلهم إىل املستشللفى بعد ب. 
اسللتخدام الكانابينويللدات االصطناعية: أظهر هللؤالء املرىض درجللات متفاوتة من 
الجمود )عدم القدرة عىل االسللتجابة للتحفيز اللفظي أو الجسدي، مبا يف ذلك األمل(، 
وارتفللاع معدل رضبات القلللب، واإلثارة، والقلق، والصللداع، والتعرق املفرط، وبطء 
الكالم، واالرتباك. تعللاىف اثنان من املرىض إىل وظائفهم الطبيعية خالل ثالث إىل أربع 

ساعات، بينام بقي املريض الثالث يف املستشفى طوال الليل. 

 أشللار التقاريللر كذلك عام 2018 إىل عللدة حاالت بالواليات املتحللدة األمريكية من ج. 
النزيف الحاد لدى األشللخاص الذين اسللتخدموا الكانابينويدات االصطناعية، امللوثني 
مبخففات الدم. بعد ذلك، نرُرش تقرير يحذر من اضطرابات النزيف التي تهدد الحياة 
وتعتمد عىل فيتامني-ك املرتبط باسللتخدام الكانابينويللدات االصطناعية، وتم اإلبالغ 

عن أربع حاالت وفاة بسبب النزيف الحاد. 

 )Brodifacum( أكدت االختبارات التحليلية أن سللبب النزيف الحاد هو وجود مادة
، وهللي مادة مضادة للتخرث، و مميعة للدم يف سللم الفرئان، وتللم تحديد عدة مضادات 
تخرث أخرى، وتشللمل أهم األعراض التي ميكن توقعهللا من تناول مركبات الكانابينويدات 
االصطناعية التي تحتوي عىل سللم الفرئان املضللاد للتخرث أو مميعات الدم األخرى. وأهم 
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األعراض: نزيف شديد، ونزيف يف األنف، ونزيف اللثة، والسعال أو تقيؤ الدم، وتغري لون 
البول إىل اللون الوردي أو األحمر بسبب وجود الدم يف البول، وبراز داكن اللون أو دم يف 
الرباز، ونزيف حاد يف الدورة الشهرية، وآالم الظهر أو املعدة، وااللتباس، واإلغامء، وفقدان 

الوعي.

يف عللام 2018، ظهرت تقارير تفيد بأن خليطاً من الكانابينويدات االصطناعية يحتوي د. 
عىل الفنتانيل، التي ميكن أن تؤدي بسعة إىل تخميد الجهاز التنفيس والوفاة. 

تحظر الكانابينويدات االصطناعية »التوابل« و )ك- 2( التي تحتوي عىل )JWH-018 ه. 
وJWH-073 و HU-210 وغريها من النظائر( يف بعض الرياضات التنافسية؛ أصبحت 
االختبارات التحليلية شائعة بشكل متزايد للكشف عن وجود »التوابل« و )ك- 2( يف 
البول، كام هو الحال يف املاريجوانا، فاملكونات الفعالة يف »التوابل« و )ك- 2( لها عمر 

نصفي طويل وميكن تخزينها يف الجسم لفرتات طويلة من الزمن.

من املرجح أن يكون اسللتخدام الكانابينويدات االصطناعيللة أكرث خطورة عندما يتم و. 
تناوله مللع الكحول أو العقاقري األخللرى، وخاصة املنبهات مثل امليللث أمفيتامني أو 
اإلكسللتايس، وخاصة إذا كان الشللخص يعاين من مشكلة نفسللية أو لديه مشكلة يف 

القلب. 

يتم خلط الكانابينويدات االصطناعية بشللكل شللائع يف الحلوى والبسكويت والكعك ز. 
وغريها من األطعمة التي تروق لألطفال. يف حاالت االبتالع العريض لألطفال، فإن أكرث 
األعللراض شلليوعاً هو الخمول، وأخطر ما يكون هو قصللور الجهاز التنفيس، ميكن أن 
يطول النعللاس وقصور الجهاز التنفيس، وقد يتطلللب املعالجة الفورية. يعتمد طول 
األعللراض عىل الكمية التي يتللم تناولها، وتركيز رباعي هيللدرو الكانابينول يف املنتج 
املبتلللع، وتوجد تقارير عن حدوث غيبوبة اسللتمرت ألكرث من 48 سللاعة عند تناول 

األطفال الكانابينويدات االصطناعية. 

اآلثار الجانبية

تعترب الكانابينويدات االصطناعية جديدًة نسللبياً يف السللوق، ولذلك هناك معلومات 
محللدودة متاحللة حول آثارها قصرية وطويلة املدى، مبا يف ذلللك مدى أمان أو عدم أمان 

استخدامها. 
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اآلثار قصيرة المدى 

 تأثرياتها قصرية املدى مامثلة لتأثريات القنب الطبيعي، إىل جانب بعض اآلثار السلبية 
اإلضافيللة ورمبللا األكرث رضراً، مبا يف ذلك: رضبات قلب رسيعة وغري منتظمة، وتسللارع يف 
األفكار، والهياج، والزور، والذهان، والسلللوك العللدواين والعنيف، وأمل يف الصدر، والقيء، 

وتلف الكىل، والسكتة الدماغية، ومن ثَّم املوت.

 

اآلثار طويلة المدى

أظهرت الدراسللات الحيوية العصبية أن االستخدام املزمن للكانابينويدات االصطناعية 
يحللدث تغريات يف مناطق الدماغ التي تشللارك يف الوظيفة اإلدراكيللة والعاطفية، وتلف 
الخاليللا العصبيللة؛ مام يؤدي إىل اضطللراب يف العقل، وضعف يف الذاكللرة، وزيادة حدة 

الذهان أو الفصام.      

 

ّمّية السُّ

تعترب األعراض الضارة التي تسببها الكانابينويدات االصطناعية، مثل: صعوبات التنفس، 
وارتفللاع ضغط الدم، وعللدم انتظام دقات القلللب، وآالم الصدر، وتشللنجات العضالت، 
والفشللل الكلوي الحاد، والقلق واإلثارة، والنوبات، ونقص بوتاسلليوم الدم، سامت تسمم 
تتطلب التدخل الطبي للسلليطرة عللىل املظاهر السيرية العصبية، والنفسللية، والقلب، 

واألوعية الدموية. 

أشارت الدراسات التي أرُجريت عىل القوارض إىل أن معظم الكانابينويدات االصطناعية 
ينتج عنها تأثريات سللامة تشبه بشللكل تأثريات القنب الطبيعي، وتشمل انخفاض حرارة 

الجسم، والتسكني، ونقص الحركة.
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الفصل الثالث
المنبهات 

1 -الكوكايين
2 -األمفيتامينات 

3 -الميثامفيتامين، ميثيل األمفيتامين )الميث(
4 -اإلكستاسي )4،3 -ميثيلين ديوكسي ميتاألمفيتامين( 

5 -الكبتاجون )هيدروكلوريد الفنيتيلين(
6 -األمينوريكس )4 -ميثيل أمينوريكس ( أو )-4مار( أو )4 -ماكس(

7 -الكاثينونات الطبيعية )القات(
8 -الكاثينونات االصطناعية

9 -جوز الفوفل

راِت،  »اَل ترَُفكرِّررُ َحتَّى يِف أَْن ترُْصِبَح كَاتِباً َحِقيِقيّاً درُوَن االنِْغامِس يِف تَعاطي املرَُخدرِّ
ِْكنرَُك اْختيللاررُ أَيرِّ نَْوٍع ِمْنَها، َعلَيْللَك أَْن تَْختاَر الَعقاَر املرُناِسللَب  َوال تَْعتَِقللدرُ أَنَّللهرُ ميرُ
ظْلِامً َوغاِضباً  لِلَعذاِب املرُناِسللِب؛ اِْخرَتْ الكرُحوليّاِت إَِذا كرُْنَت ترُِريللدرُ أَْن تَكوَن كَاتِباً مرُ
 . ْسللتَِعّداً َدامِئاً لِلنرِّزَاعاِت األََدبيَِّة َوترُْكتَللبرُ ِبَصْوٍت َعاٍل َوترُعايِن ِمَن الَعْجِز الِجْنيسرِّ َومرُ
يعاً، َوَشللْخصيًَّة اْجِتامعيًَّة َسطْحيًَّة  اْخرَتْ الكرُوكاِينْيَ إِذا كرُْنَت ترُِريدرُ أَْن ترُْصِبَح كَاتِباً رَسِ
ْسللتَْخِدِمي الكرُوْكاِيللنِي اآلَخِريَن. اْخرَتْ  ، َوترُْكتََب َعْن زرَُمالئَِك ِمْن مرُ يَْعرِفرُها الَجميللعرُ
الِكِريْسللتاَل ِميْث إِذا كاَن لََديَْك أَْسناٌن َسلليرِّئٌَة يف املَقاِم األَوَِّل. َوتََذكَّْر َدامِئاً: التََّعايِف 
نوِن والكوكاينِي«..  ًة إِنْسانيًَّة رائَِعًة »هاِبطاً يِف َدّواَمٍة ِمَن الجرُ ِمْن كرُلرِّ َهَذا يَْصَنعرُ ِقصَّ

ْنواِن ِروايَِتَك القاِدَمِة!« لََقْد َحَصلََت َعىَل عرُ
ِكريْس أَبو زيْد , ِروايئٌّ أَْمرييكٌّ.
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مقدمة 

املرُنبرِّهات هي العقاقري التي تثري أي وظيفة جسللدية، وتحديللداً تلك التي تنبه الدماغ 
والجهاز العصبي املركزي؛ لزيادة النشاط العصبي يف الدماغ. متيل األدوية املنبهة إىل جعل 
لوية«. األشخاص يشعرون مبزيد من اليقظة والرتكيز، ويرُطلق عليها أحياناً اسم »األدوية العرُ

تاريخياً، كانت العقاقري املنبهة، مثل األيفيدرين، ترُستخَدم لعالج الربو، ومشاكل الجهاز 
للمنة، واألرق، وبعض االضطرابللات العصبية، وحالياً تخضع  التنفلليس األخرى، وكذلك السُّ
للرقابة، وترُسللتخدم فقط لعدد قليللل من الحاالت الطبية، مثل: اضطللراب فرط الحركة، 
ونقص االنتباه، والسللبخ، وأحياناً االكتئاب. كام تم اسللتخدام األمفيتامينات طَوال الحرب 

العاملية الثانية لزيادة يقظة الجنود وتركيزهم. 

يظللل الكافيللني املنبه الخفيف األكرث شلليوعاً لدينللا، وهو يوجد يف الشللاي، والقهوة، 
، والكوال، وكذلك النيكوتني الللذي يرُعترب من املنبهات الخفيفة، ومن  والشللوكوالته، واملَّتيَةرُ
املنبهات متوسطة املفعول األفيدرا والقات، واملنبهات القوية التي يساء استعاملها تشمل 

األمفيتامينات، والكوكايني، واإلكستايس.

تسبب املنبهات عدداً من األعراض املميزة، تشمل تأثريات الجهاز العصبي املركزي، مع 
زيادة اليقظة، والشللعور بالبهجة، والنشوة، واملزاج العايل. يعاين العديد من مستخدميها 
مللن األرق وفقدان الشللهية، وقد يرُصاب البعض بأعراض ذرُهانيللة. املنبهات لها تأثري عىل 
القلب، واألوعية الدموية املحيطية، مبا يف ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومعدل رضبات القلب، 

بعد زوال اآلثار قد يشعر األشخاص بالتعب، والجوع، واالكتئاب.

ع الرسللائل بني الدماغ والجسللم، وميكن أن تجعل الشخص يشعر مبزيد  املنبهات تسرِّ
من اليقظة، والتيقظ، والثقة بالنفس، والنشللاط املفرط. لكن تؤدي الجرعات العالية إىل: 
القلق، والتوتر، وارتفاع درجة حرارة الجسللم، وغثيان، ورعشللة، ونوبات رصع، وغيبوبة، 
واملوت يف بعض الحاالت. ميكن أن يسللبب استخدام املنشطات القوية عىل املدى الطويل 
تنبيها مفرطاً، مام يؤدي إىل القلق، والذعر، ونوبات الرصع، والصداع، وتشللنجات املعدة، 

والعدوانية، والشك، والزور.

عادة ما يتم تناول املنبهات غري املرشوعة عن طريق الفم، أو شّمها أو استنشاقها عن 
طريق األنف، أو تدخينها، أو حقنها. وغالباً ما تؤخذ املنشطات املوصوفة عن طريق الفم، 
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وتختلف مدة التأثريات باختالف النوع؛ تؤثر املنشللطات عىل كل شللخص بشكل مختلف 
عن اآلخر، وال يوجد مسللتوى آمن لتعاطي املنبهات، مام يعني أن اسللتخدام أي منبه قد 

ينطوي عىل بعض املخاطر. 

االعتماد والتحمل 

ميكن لألشللخاص الذين يسللتخدمون املنبهات بانتظام تطوير االعتامد عليها والتحمل، 
وهم يف حاجة إىل تناول كميات أكرب من املنشطات للحصول عىل نفس التأثري.

ميكن أن يكون االعتامد عىل املنبهات نفسللياً، أو جسللدياً، أو كليهام، يجد األشللخاص 
الذين يعتمدون عىل املنبهات أن استخدامها يصبح أكرث أهمية بكثري من األنشطة األخرى 
يف حياتهللم؛ إنهم يتوقون إليها، ويواجهون صعوبة بالغة يف التوقف عن اسللتخدامها، قد 
يجد األشخاص الذين يعتمدون نفسياً عىل املنبهات أنهم يشعرون بالحاجة إىل استخدامها 
عندمللا يكونون يف محيللط محدد، أو يتواصلون مع األصدقاء، يحدث االعتامد الجسللدي 

عندما يتكيف جسم الشخص مع املنبهات، ويعتاد عىل العمل بوجودها.
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1 -الكوكايين

مقدمة

يعتقد علامء النبللات أن الكللوكا Erythroxylum coca Lam. الذي ينتمي إىل عائلة 
حمراوات الخشللب، من أقدم النباتات املزروعة يف أمريكا الجنوبية، إن زراعته رمبا تكون 
قللد بدأت يف غابللات األمازون املطرية ثم انتللرشت يف جبال األنديللز. كان اإلنكا القدماء 
يف جبللال األنديز ميضغللون أوراق الكوكا للتخفيف من داء املرتفعات وتسيع تنفسللهم 
ملواجهة آثار العيش يف هواء الجبال، أرُعطي هذا النبات مكانة أسطورية يف حضارة اإلنكا، 

واعتربوه هدية من السامء، ومتت اإلشارة إليه باسم النبات اإللهي. 

ميضغ سللكان بريو األصليون أوراق الكوكا فقط خللالل االحتفاالت الدينية، ولكن تغري 
الحال عندما غزاها اإلسللبان يف عام 1532 واسللتعبدوهم؛ وجد الغزاة أن السامح للعامل 
الهنود القسيني يف مناجم الفضة اإلسللبانية مبضغ أوراق الكوكا أثناء العمل يجعلهم أكرث 

لطفاً وطاعة، وميكن أن يقوموا مبهام أكرث خطورة. 

متضللغ أوراق الكللوكا الطازجة أو املجففللة مع الجري أو الرماد، مام يعللزز إفراز املواد 
الفعالة يف اللعاب لتعزيز الرتكيز، باإلضافة إىل التخفيف من الجوع والعطش. 

 تللم عزل الكوكايني من الكوكا ألول مللرة يف عام 1859 عىل يد الكيميايئ األملاين ألربت 
نيامن، الذي الحظ أن املادة البيضاء املسللحوقة جعلت لسللانه يشعر بالخدر عند تذوقه 

لها، لكن مل يبدأ انتشاره يف املجتمع الطبي حتى مثانينيات القرن التاسع عرش. 

كان املحلل النفيس النمساوي سيغموند فرويد، الذي استخدم العقار بنفسه، أول من 
رّوج للكوكايني عىل نطاق واسع باعتباره منشطاً لعالج االكتئاب والعجز الجنيس، ويف عام 
1884، نرش مقاالً بعنوان »Über Coca« )حول الكوكا( ورُصف بأنه »أغنية مدح«؛ فروج 

بذلك لفوائد الكوكايني، واصفاً إياه بأنه مادة سحرية! 

استمر فرويد يف الرتويج للكوكايني ألصدقائه املقربني، لكن انتهى األمر بإصابة أحدهم 
بهلوسللة وتخيالت وهمية مثل »زحف الثعابني البيضاء عىل جلده«، فأعرب عن اعتقاده 
أن الجرعة السللامة مللن الكوكايني للبرش عالية جداً، ولكن لسللوء حظه تويف أحد هؤالء 

األصدقاء بسبب جرعة عالية. 

 يف عللام 1886، ازدادت شللعبية العقللار عندما أضاف جون بيمبريتللون أوراق الكوكا 
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كمكون يف مرشوبه الغازي الجديد، كوكا كوال، سللاعدت التأثريات املبهجة واملنشطة عىل 
املستهلك يف زيادة شعبية رشكة كوكا كوال بحلول مطلع القرن العرشين، لكن أجرب الضغط 

العام الرشكة عىل إزالة الكوكايني من املرشوبات الغازية يف عام 1903. 

منذ خمسللينيات القرن التاسللع عرش إىل أوائل القرن العرشين، تم استخدام اإلكسري 
املغطى بالكوكايني واألفيون )الجرعات السحرية أو الطبية( واملقويات والنبيذ عىل نطاق 
واسللع من قبل الناس من جميع الطبقات االجتامعية، ومن بني الشللخصيات البارزة التي 
روجت لآلثار »املعجزة« ملنشللطات الكوكايني واإلكسللري املخرتع األمرييك األشهر توماس 

إديسون. 

الكوكايني من أكرث املواد تعاطياً يف مجتمع القرن الحادي والعرشين، وهو يربط العامل 
القديللم بالعامل الجديد؛ تاريخ الكوكايني ميلء بشللخصيات غامضللة، مبا يف ذلك املمثلون 
ونجوم املوسلليقى والرياضيون ورجال العصابات، وهو مرتبط بالفضائح والقتل والعاطفة 
واملكائللد، وغالباً ما ترتبللط الجرمية العنيفة بتعاطي الكوكايني، وذلك بسللبب السلللوك 

العدواين والشجاعة والغطرسة التي يتسم بها متعاطوه. 

فضللالً عن املفارقات والللرثوة )ما زالت رشكة كوكا كوال أكرث الللرشكات قيمة يف العامل، 
رت ثروة الكولومبي خوان إسكوبار )ملك الكوكايني( الصافية بحوايل 30 مليار دوالر(،  وقرُدرِّ
يعللد الكوكايني ثاين أكللرث املخدرات غري املرشوعة تهريباً يف العللامل، وهو مياثل األفيون يف 
منطقة ومحور املثلث الذهبي، ووسلليلة البقاء ملجتمع واحد عىل حساب الرضر والدمار 
لآلخر؛ تشللري التقديرات إىل أن زراعة نبات الكوكا قللد زادت 25 ٪ يف كولومبيا، وبوليفيا، 

ر اإلنتاج العاملي من الكوكايني النقي عام 2015 بحوايل 1125 طناً.  وبريو، وقرُدرِّ

األشكال المختلفة للكوكايين

 يأيت عقار الكوكايني يف هيئة خمسة أشكال مختلفة، وهي كام ييل:

 أوراق الكللوكا: تحتوي عىل 0.1-٪0.8 من الكوكايللني فقط، ومتيل النباتات املوجودة . 1
يف املرتفعات إىل احتواء نسللبة أعىل من الكوكايللني عن تلك املوجودة عىل ارتفاعات 
منخفضة. هناك أمناط مختلفة يف استخدام األوراق الستخراج املنبه، ميكن لف األوراق 
يف سجائر أو سيجار وتدخينها، وميكن غمس األوراق بسائل لتشكيل الشاي أو مضغها.
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 عجينة )أو معجون( الكوكا: تعترب الحلقة الوسطى ما بني الورقة ومسحوق الكوكايني، . 2
ال ميكن حقنها أو استنشللاقها، لذلك فإن االستخدام الوحيد لعجينة الكوكا هو حرقها 
واستنشللاق الدخان الصاعد منهللا. يعترب معجون الكوكا أكرث شلليوعاً يف دول أمريكا 

الجنوبية ثم يف الواليات املتحدة.

مسللحوق الكوكايني: مسللحوق الكوكايني بشكل عام مشللتق من إذابة عجينة الكوكا . 3
بحمللض الهيدروكلوريك )يكللورِّن ملللح هيدروكلوريد الكوكايني(، وهو أكرث أشللكال 
الكوكايني اسللتخداماً، ويأيت يف أنقى صوره، عادة ال يكون الكوكايني يف الشللوارع نقياً 
بالرضورة؛ ألنه يتم خلطه مبواد مضافة مختلفة مثل السكريات أو مواد مخدرة أخرى. 

ميكن تعاطي مسللحوق الكوكايني عن طريق االستنشاق أو الحقن أو عن طريق الفم؛ 
ألنه ينصهر بسللهولة عىل درجة حرارة 198 درجة مئويللة، عىل عكس كراك الكوكايني، ال 

ميكن تدخني مسحوق الكوكايني ويفقد فعاليته ويتحلل عند تعرضه للحرارة. 

 قاعدة الكوكايني: يتم الحصول عىل قاعدة الكوكايني من مسللحوق الكوكايني، تشللبه . 4
قاعدة الكوكايني إىل حد كبري معجون الكوكايني الخام، ومع ذلك، فهي ذات نقاء أعىل، 
وتنصهللر عند 98 درجللة مئوية، يتم امتصاص قاعدة الكوكايني بشللكل بطيء وقليل 
وغري مؤثر يف جميع أنحاء الجسللم، وتفتقر إىل التأثللري عىل الدماغ، وبالتايل ال تحمل 

نفس املستوى من الفعالية مقارنة مبسحوق الكوكايني.

 كراك الكوكايني: يرُشللتق كراك الكوكايني من مسحوق الكوكايني عن طريق مزجه مع . 5
املاء ومادة أخرى، عادًة صودا الخبز )بيكربونات الصوديوم(، بعد املزج يرُغىل الخليط 
ويتم التخلص من حمض الهيدروكلوريد من امللح، بينام يتكون ثاين أكسلليد الكربون 
من صودا الخبز، وتتشكل مادة صلبة تسمى الكراك، مبجرد تربيدها يتم تقسيمها إىل 

قطع أصغر، ترُباع عىل شكل صدع )بلورات صلبة غري متامسكة(. 

ارُشتق اسم الكراك من صوت الطقطقة التي تحدث عند تسخني العقار ثم تدخينه بدالً 
من الحقن أو االستنشللاق، وهو أكرث تطايراً يف درجات الحرارة املنخفضة، وترتاوح نسللبة 
الكوكايني يف الكراك ما بني 75-٪90. نظراً ألن الكراك شللديد الرتكيز، فهو يسللبب اإلدمان 
للغاية، عىل الرغم من أن هذا ليس شللائعاً، فمن املمكن أن يصبح الشللخص مدمناً عىل 

الكراك بعد استخدام واحد فقط.
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كيمياء أوراق الكوكا 

تحتوي أوراق الكوكا عىل 14 قلويداً من األنواع املختلفة التي ينتجها النبات كنوع من 
رّة الطعم، وغالباً ما يكون لها  الدفاع ضد الحرشات والحيوانات العاشبة، وعادة ما تكون مرُ

خصائص نفسية التأثري. أهم قلويدات نبات الكوكا مبينة يف الجدول )3-1(، وهي:

 الكوكايني: يعترب الكوكايني القلويد الرئييس، الذي ميكن أن تصل نسللبته ما بني 20 ٪ . 1
و 90 ٪ من إجاميل املحتوى القلويدي لألوراق، عادة ما تحتوي أوراق شللجرية الكوكا 
البوليفيةE. coca، واملعروفة تجارياً باسم هواناكو، عىل أعىل كمية وهي األكرث قيمة.

الكللوكا. 2 ٪( يف شللجرية  الكوكامللني: يوجللد برتكيللزات عاليللة )تصللل إىل 80    
 E. novogranatense var. truxillense، واملعروفة تجارياً باسم أوراق تروجيلو. 

 سلليناميل الكوكايني: يوجد يف أوراق E. novogranatense، وخاصة يف النوعيات . 3
التي تنتمي إىل مجموعة جافا. 

 الهيجرينللات: وهللي عبارة عن مجموعللة من القلويدات لها خصائص مشللابهة . 4
 E. للزيللت وأهمهللا قلويد الكيسللكوهايجرين، وهي توجد يف الغالللب يف أوراق
novogranatense، وقيمللة هذه األوراق تنبع من وجود هللذه القلويدات التي 

تستعمل كمنكهات يف املرشوبات غري الكحولية.

 بنزيل اإلكغونني: ال يوجد بشللكل طبيعللي يف أوراق الكوكا، وهو ناتج من تحلل . 5
الكوكايني أثناء عملية االستخالص. 

 تروباكوكايللني: يوجد فقط بكميات كبرية يف أوراق E. novogranatense، وخاصة . 6
يف النوعيات التي تنتمي إىل مجموعة جافا. 

 اإلكغونني: يعترباإلكغونني القاعدة األساسللية لقلويد الكوكا، وينتج عند استقالب . 7
الكوكايني. 

نرِّع الكوكايني عام 1901 بوسللاطة ريتسارد فيلسللتاتري، وتم تحديد بنيته الكيميائية،  صرُ
وعملية تصنيع الكوكايني شاقة وغري مجدية اقتصادياً، مام يجعل نبات الكوكا هو املصدر 
الطبيعللي والوحيد لهذا املخدر، يف حني أن هناك مثانية نظائر محتملة، وتم تحديد واحد 

فعال منها فقط، وهو املامكب اليميني )-( الكوكايني. 
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الجدول )3-1(: قلويدات أوراق الكوكا

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

 Cocaineكوكايني

 Ecgonineإكغونني

 Benzoylecgonineبنزويل اإلكغونني
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Pseudococaineسودو كوكايني

Allococaineاللو كوكايني

 

سودو اللو كوكايني
Pseudoallococaine

ميثيل استري اإلكغونني
Ecgonine

methyl ester

سيناميل الكوكايني
Cinamylcocaine



110

علم أدوية الكوكايين

إن اسللتخدام الكوكايللني يؤدى إىل تعطل امتصاص النواقللل العصبونية أحادية األمني، 
مثل: السللريوتونني، و-5هيدروكيس الرتيبتامني، ونوراألبينفرين وخاصة الدوبامني، وبالتايل 
تراكمها يف املساحات خارج الخلية الدماغية. إن فعالية هذا التثبيط ترتبط ارتباطاً مبارشاً 
بالتأثللري الذايت للعقار، ويف الواقع، يعترب منع إعادة امتصاص السللريوتونني ونوراالبينفرين 
مللن اإلجراءات املهمة للكوكايني. ومن املثللري لالهتامم أن »الرضبة القاضية« لناقل إعادة 
امتصاص السللريوتونني وناقل نوراالبينفرين بشللكل فردي غري كافيني أيضاً لتعطيل التأثري 
الذايت للكوكايني، مام يشللري إىل أن الدوبامللني و5 - هيدروكيس الرتيبتامني ونوراألبينفرين 

قد يعمالن بالتنسيق للحث عىل الخصائص السلوكية واملجزية للكوكايني.

 يعمللل الكوكايني يف املقللام األول كمثبط لناقل الدوبامني، وبالتللايل ينتج عنه زيادة يف 
تراكم الدوبامني يف مشللابك الناقل العصبوين األميني يف مسللار املكافأة الوسلليطة، ويؤدي 
التنبيه املفرط املتكرر لهذا املسللار يف النهاية إىل إطالة مدة التغريات التعويضية الدامئة يف 
العديد من مناطق الدماغ وأنظمة النواقل العصبونية ومسللارات اإلشللارات. مع ذلك، فإن 
الكوكايللني له تأثريات إضافية تتجاوز منع امتصاص الدوبامني، وتشللمل اضطراباً يف العديد 
من أنظمللة النواقل العصبونية، وتثبيط امتصاص السللريوتونني ونوراالبينيفرين. من ناحية 
أخرى فإن زيادة الدوبامني يتبعها عادًة مرحلة امتناع تتميز مبزاج مكتئب، وخلل يف النطق، 

وفقدان املتعة )انعدام التلذذ(، والخمول الشديد، بالتزامن مع انخفاض يف الدوبامني. 

آلية عمل الكوكايين 

يتللم تصنيع الدوبامني يف الخاليا العصبونيللة املتعلقة بالدوبامني واملوجودة يف ما قبل 
املشللبيك من املنطقة السقيفية البطنية، من خالل عملية متعددة اإلنزميية؛ تبدأ بتحويل 

التريوسني إىل دوبا-اليساري بفعل عمل أنزيم هيدروكيس اليز التريوسني. 

يتللم إطالق الدوبامني يف املشللبك عنللد إثارة عصبونات الدوبامللني، حيث يعمل عىل 
مسللتقبالت الدوبامني بعد املشللبيك ويعدل نشاط إنزيم السلليكالز، يرُزاح الدوبامني من 
املشبك عن طريق إعادة امتصاصه من خالل نواقل الدوبامني، يعمل الكوكايني من خالل 
االرتبللاط بلنواقللل الدوبامني ومنع إعللادة امتصاصه، مام يؤدي إىل تراكللم الدوبامني يف 

املشبك، ومن ثم اإلفراط يف تنبيه عصبونات الدوبامني بعد املشبيك. 
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يف الجهللاز العصبللي املركللزي، مينع الكوكايللني امتصللاص الدوبامللني ونوراالدرينالني 
والسللريوتونني من خالل النواقل الخاصة بكل منهام. ينتج تنشيط الجهاز العصبي الودي 
بشكل رئييس عن انسللداد ناقل نوراالبينفرين ويؤدي إىل زيادة حادة يف ضغط الرشايني، 
وعللدم انتظام دقات القلب، وغالباً عدم انتظللام رضبات القلب البطيني، وعادة ما يفقد 

املستخدمون شهيتهم، ويكونون مفرطي النشاط وينامون قليالً. 

يزيد التعرض للكوكايني من خطر اإلصابة بالنزيف داخل الجمجمة، والسكتة الدماغية، 
واحتشللاء عضلة القلب، والنوبات املرضية. قد تؤدي جرعة زائدة من الكوكايني إىل ارتفاع 

الحرارة، والغيبوبة، واملوت.

طرق أخذ الكوكايين

تشللري كلمة كوكايني إىل العقار يف شكل مسللحوق أو شكل بلوري )ملح هيدروكلوريد 
الكوكايني(، وعادة ما يتم خلط املسحوق مبواد مثل: نشا الذرة، ومسحوق التلك، والسكر، 
أو األمفيتامينات، وغالباً ما يتم استنشللاقه بهيئة )سعوط(، حيث يتم امتصاص املسحوق 
يف مجرى الدم من خالل الغشللاء املخاطي لألنف بسللبب قابليته للذوبان يف املاء، وميكن 

أيضاً تناوله عن طريق الفم أو فركه يف اللثة.

من أجل امتصاص الكوكايني بسعة أكرب والحصول عىل مستويات أعىل يف الدم والدماغ، 
يلجللأ املتعاطي إىل تدخني كوكايني الكراك باسللتخدام أنبوب خاص يدعى أنبوب الكراك، 

فيجلب الكراك املدخن نشوة قصرية ومكثفة، مام يجعل املادة أكرث إدماناً. 

يعللزز الحقن الوريللدي وصول الكوكايللني إىل الدماغ أكرث من الطللرق األخرى، ولكن 
ع  هذا يزيد بشللكل كبري من خطر الجرعة الزائدة، ولكن استنشللاقه كدخان أو بخار يسرِّ
االمتصللاص مع مخاطر صحية أقل من الحقن. يكللون التوافر الحيوي للكوكايني ٪80 عن 

طريق األنف، و٪57 باستنشاق الدخان. 
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االستطبابات 

عرف املجتمع الطبي الكوكايني بوصفه مخدراً موضعياً، وكان يرُستخدم لتخفيف اآلالم 
يف الجلللد وبرتكيز ضئيل، ويتم امتصاصه بسعة من خالل األغشللية املخاطية، مثل داخل 
الفم واألنف واألمعاء، أو من خالل الجلد املتآكل أو التالف، مثل الجرح؛ لذا تم استخدامه 
يف املقللام األول أثناء العمليات الجراحية البسلليطة كمخللدر موضعي لألنف أو الحلق أو 

العني؛ ألنه مينع النبضات العصبية ويزيل اإلحساس باألمل. 

كام ارُسللتخدمت قطرات الكوكايني لتخفيف آالم األسللنان، ويف أدوية السعال والحقن 
الرشجية والكامدات، وبوصفه عالجاً عرضياً لحمى القش؛ ألن الكوكايني يقلص األنسللجة 
امللتهبة. وتم اسللتخدامه يف شللكل تحاميللل لعالج أمراض املسللتقيم، والرحم، واإلحليل، 

ولتقليص األنسجة املتورمة للبواسري املؤملة.

أجرى طبيب العيون النمساوي كارل كولر يف عام 1884 تجارب عىل الكوكايني كمخدر 
موضعي، وألن جراحة السللاد كانت ترُجرى عادًة دون تخدير يف ذلك الوقت، كان املرىض 
يرتجفللون عندما يلمس املرشط عيونهم، لكن بعد تقطري العني مبحلول الكوكايني اختفت 
هللذه األعراض، ورسعان ما بدأت رشكات األدوية تسللويق الكوكايللني، وتبع ذلك تضاؤل 
الحامس يف املجتمع الطبي السللتعامله كمخدر، مع ارتفاع عدد املرىض الذين ميوتون من 

جرعات زائدة عرضية أثناء الجراحة.

يتللم اللجوء إىل الكوكايني حالياً يف محاليل تللرتاوح من 4 إىل 20 ٪ للتخدير املوضعي، 
وال سلليام يف جراحة العيون؛ نظراً لقدرته الفريدة عىل منع التوصيل العصبي، والتسللبب 
يف تضيق األوعية يف األغشللية املخاطية، والتخدير املوضعي لألغشية املخاطية عند إجراء 

العمليات الجراحية يف تجاويف األنف، أو من خاللها عند البالغني.

اإلدمان على الكوكايين

يعترب الكوكايني من أخطر املخدرات التي عرفها اإلنسللان؛ فبمجرد أن يبدأ الشخص يف 
تناول القليل منه فإنه يكاد يكون من املسللتحيل عليه التحرر من قبضته جسدياً وعقلياً، 
ويجد صعوبة كبرية يف الهروب من الخطوات األوىل التي تم اتخاذها يف طريق هذا النفق 

املظلم الطويل. 
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مثل معظللم العقاقري املخدرة، يتبع الكوكايني دورة من اإلدمان تتمثل يف االسللتخدام 
األويل، والتقدم من االسللتخدام املتقطع إىل االستخدام املنتظم املصاحب لتصاعد الجرعة 
الللذي يؤدي إىل التحمللل واالعتامد واإلدمان. تشللمل قامئة ضحايا املسللتخدمون جميع 
األعامر واملهن واملستويات االقتصادية واالجتامعية وحتى طالب املدارس؛ تشري الدراسات 
العلمية إىل أن 10-٪15 من األفراد الذين يجربون الكوكايني سلليتطورون إىل االسللتخدام 
املزمن، ويبللدو أن هناك عالقة بيئية مثل اإلجهاد، وجينية مثل وجود جني بروالدينورفني 

داعمة لإلدمان يف النهاية. 

قد يتطور إدمان الكوكايني بشكل أبطأ مقارنة مع املخدرات األخرى مثل األمفيتامينات 
واألفيونات، مييل مدمن الكوكايني إىل استهالك كميات هائلة من املخدر يف جلسة واحدة 
)رشاهة تناول الكوكايني(، عادة ما تسللتمر من 4 إىل 24 سللاعة، ومتتد يف كثري من األحيان 
مللن 1 إىل 7 أيللام يف األسللبوع وتتميز هذه النوبللات بارتفاع يف تراكللم الناقل العصبوين 

الدوبامني يف املشبك بسبب منع امتصاصه. 

ينتج عن تعاطي الكوكايني ارتفاع يف الحالة املزاجية، وزيادة يف الطاقة واليقظة، وتقليل 
التعب وامللل. يسللبب الكوكايني االعتامد النفيس، وهو األقوى من بني املواد األخرى التي 
تسبب االعتامد النفيس، وينبه مراكز املتعة الرئيسية داخل الدماغ، ويسبب نشوة شديدة 

للغاية. 

يتطور التحمل مع الكوكايني بسعة، ورسعان ما يفشل املدمن يف تحقيق نفس املستوى 
العايل الذي حدث يف وقت سللابق من نفس الكمية من الكوكايني. ينبه الكوكايني الدماغ 
بنفس طريقة التنبيه الطبيعية وبدون التأثريات الخارجية، مام يخلق شللعوراً بالسللعادة 
والبهجة، وهذا هو السللبب الرئييس وراء رغبة األشللخاص املدمنني يف الحصول عىل نسبة 

عالية من الكوكايني مراراً وتكراراً.

من األهمية مبكان اإلشارة إىل دور اإلجهاد بإحداث االنتكاس يف البحث عن الكوكايني، 
حيللث من املعروف أن اسللتخدام الكوكايني يحّث عىل إحداث تغيريات السللتجابة نظام 
الجسللم األسايس الذي يسللتجيب للضغط، إال أن االنتكاس الناجم عن اإلجهاد هو السمة 

املميزة لجميع العقاقري التي يتم تعاطيها تقريباً. 
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الكوكايين والثقة بالنفس

يتوهم مسللتخدمو الكوكايني أنهم يشللعرون بتحسللن أكرث وثقة أكرب يف أنفسهم عىل 
عكللس واقعهم املضطرب واملصحوب بضعف الشللخصية، لدرجة الشللعور بالتفوق عىل 
اآلخريللن، وهذا يسللمى أحياناً العظمللة أو جنون العظمة؛ ميكن أن يكللون لتأثري ارتفاع 
الكوكايني جاذبية خاصة لألشخاص الذين يعانون يف واقع حياتهم من تدين احرتام الذات، 
أو األفراد الذين يعانون من التنمر، أو األشخاص الذين هم يف مواقف يكون فيها مستوى 

أعىل من الثقة أمراً مرغوباً فيه.

لسللوء الحظ، هذه الثقة الزائفة هي من تأثري العقار، وال تستند إىل أي إنجاز حقيقي، 
وميكللن أن تكللون العظمة أو جنونها مزعجة لآلخرين، مام يؤدي إىل مشللاكل اجتامعية، 
ومبجرد انخفاض نسللبة الكوكايني، قد يشعر املتعاطون بسوء تجاه أنفسهم أكرث مام كانوا 
عليه من قبل، مام يهيّئهم لدورة من التعاطي ملحاولة الشعور بتحسن، ويف كل مرة يصبح 

التأثري قصري املدى بشكل متسارع.

الكوكايين والتفاعل االجتماعي 

مللن التأثللريات املغرية األخرى لتناول للكوكايني وارتفاع نسللبته يف الجسللم، شللعور 
املسللتخدمون مبزيد من النشاط والحيوية، مام قد يجعله جذاباً لألشخاص الذين يعانون 
مللن القلق االجتامعللي، أو التفللكك األرسي، أو االنطواء الللذايت، أو الخجل، كام يجتذب 
َمللن يفتقرون إىل الطاقة للخروج والقيام باملهام اليوميللة، وخاصًة إذا كان الخمول ناتجاً 
عن كآبة، وعندما ينتشللون مللن الكوكايني، قد يصبحون ثرثاريللن واجتامعيني، ولكن من 
ناحيللة أخرى، ميكن أن يؤدي تناول الكوكايني يف بعض األحيان إىل نوبات غضب، واألرق، 

والنشاط املفرط، والقلق، والشك، والزور. 

التأثيرات الجسدية للكوكايين

تناول كميات كبرية من الكوكايني يجعل الناس يشللعرون باالختالف الجسللدي؛ تشمل 
تأثريات الكوكايني الجسدية شعوراً عاماً بالتنبيه، وميكن أن يسبب تغيريات يف نظم القلب، 
أو التنفس، أو التعرق، أو الشللعور بالحرارة أو الربودة الشللديدة، أو ضعف العضالت، أو 
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الغثيان، ميكن للدماغ أن يبدأ يف ربط هذه األعراض الجسللدية باملشللاعر املمتعة الرتفاع 
الكوكايللني، لذلللك عندما يصبح األشللخاص مدمنني عىل هذه املادة تللزداد عندهم قدرة 

التحمل بشكل مدهش، وهذه من اآلثار غري السارة للكوكايني. 

ينبه الكوكايني املسللتقبالت الرئيسللية؛ النهايات العصبونية التي تستشعر التغريات يف 
الجسللم وداخل الدماغ، التي بدورها تخلق نشللوة يطور املسللتخدمون تحملها بسعة. 
االعتامد الجسدي الكبري ال يحدث يف مدمني الكوكايني، بل شغف نفيس شديد مام يؤدي 

يف النهاية بالفرد إىل تكرار دورات رشاهة تعاطي الكوكايني. 

تأثيرات الكوكايين قصيرة المدى 

يتسللبب الكوكايني يف حدوث انتشللاء قصري األمد وشللديد، يتبعه مبارشة اكتئاب حاد 
وحالة شللديدة ورغبة يف املزيد من تناوله، األشللخاص الذين يستخدمونه غالباً ال يأكلون 
أو ينامون بشللكل صحيح. ميكن أن يعانوا من زيادة معدل رضبات القلب بشللكل كبري، 
وتشللنجات عضلية، والشللعور بالريبة والزور، وعدم الثقة أو الخوف من اآلخر، فضالً عن 

الغضب، والعداء، والقلق، حتى عندما ال يكونون منتشني. 

يشعر متعاطي الكوكايني بالهلوسة اللمسية التي تخلق الوهم بوجود حرشات تختبئ 
تحت الجلد، ويزيد الكوكايني من خطر تعرض املسللتخدم ألزمة قلبية، أو سكتة دماغية، 

أو نوبة رصع، أو فشل تنفيس، وميكن أن يؤدي أي منها إىل املوت املفاجئ. 

تأثيرات الكوكايين طويلة المدى 

متللت صياغة تعبللري »Dope Fiend« منذ عدة سللنوات لوصف اآلثار الجانبية السلللبية 
السللتخدام الكوكايني املزمن، مع زيادة تحمل العقار، يصبح من الرضوري تناول كميات أكرب 
للحصول عىل نفس االحسللاس بالنشوة كام ذكرنا، من أهم التأثريات طويلة املدى: تلف دائم 
يف األوعيللة الدمويللة للقلب والدماغ، وارتفللاع ضغط الدم الذي يللؤدي إىل النوبات القلبية، 
والسللكتات الدماغيةن واملوت، وتلف الكبد، والكرُىل، والرئة، وتدمري أنسللجة األنف يف حالة 
استنشاقه، وفشل الجهاز التنفيس يف حالة التدخني، وتسوس األسنان الحاد، والهلوسة السمعية 

واللمسية، واملشاكل الجنسية، واألرضار اإلنجابية، والعقم )لكل من الرجال والنساء(.
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تأثير الكوكايين على الدماغ

عللىل الرغم مللن أن الكوكايني يؤثر عىل جميع أجهزة الجسللم، إال أن الجهاز العصبي 
املركللزي هو املترضر األسللايس؛ مينع الكوكايللني امتصاص النواقل العصبونية يف املشللابك 
العصبيللة، ميكن أن ترُعزى جميع تأثريات الكوكايني عىل الجهاز العصبي املركزي تقريباً إىل 
هذه اآللية، تشرتك النشوة واملتعة الدوائية والشغف الشديد للكوكايني يف األساس يف هذا 

النظام:

•  الكوكايين والحائل الدموي الدماغي

 يؤدي تثبيط أحادي أمني األوكسلليديز إىل إنتللاج غري متوازن للجذور الحرة، مام يولد 
اإلجهاد التأكسللدي والتهاب األعصاب. ثبت أن تناول الكوكايني املستمر يساهم يف زيادة 
نفاذية الحائل الدموي الدماغي بنسبة ٪50، مع انخفاض مصاحب يف املقاومة الكهربائية 

البطانية العابرة واضطراب الشعريات الدموية الوعائية. 

عالوة عىل ذلك، فإن فقدان وتغيري بروتينات الوصالت الضيقة سللمة من سامت عبور 
الكوكايني عللرب الحائل الدموي الدماغي؛ يؤثر اسللتخدام الكوكايني عللىل التقاطعات بني 

الخاليا، ويسبب انفتال الخاليا، مام يساهم يف زيادة النفاذية. 

•  تأثير الكوكايين الفوري على الدماغ

عندما يتم إدخال الكوكايني ألول مرة إىل الجسم والدماغ، تكون النشوة الناتجة شديدة؛ 
يولد الكوكايني اسللتجابة دوبامني مرتبطة مبراكز املكافأة يف الدماغ ويزيد يف نفس الوقت 
من نوراالبينفرين والسللريوتونني، التي عند إطالقها مبسللتويات مستدامة، بسبب تعاطي 
الكوكايني، ترتك الشخص يعاين من مستوى عاٍل من الرتكيز والتيقظ، إىل جانب زيادة الثقة 

بالنفس، وزيادة يف الطاقة الجسدية، والنشوة املرتبطة بإفراز الدوبامني. 

هذا النشللوة قصري األجل، وغالباً ما تسللتمر ملدة 15 دقيقة، ميكن أن يؤدي اسللتمرار 
اسللتخدام أو اإلفللراط يف تناول الكوكايللني بتعطيل وظائف الدمللاغ الطبيعية، ويتم كبح 
اإلطالق الطبيعي للدوبامني ونوراالدرينالني والسريوتونني حيث يصبح الجسم معتمداً عىل 

الكوكايني للقيام بأعامله الطبيعية. 
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•  التأثيرات الضارة للكوكايين على الدماغ

بقدر ما يتم الشعور بتأثريات الكوكايني بشكل مفاجئ، فإن التأثري الضار للكوكايني عىل 
الدماغ رسيع أيضاً؛ تشللري الدراسللات العلمية إىل أن دماغ مدمن الكوكايني يشيخ بضعف 
معدل الدمللاغ الطبيعي، وميكن أن يللؤدي فقدان املادة الرمادية، وهي شللبكة االتصال 
الحيويللة يف الدماغ، إىل الخرف املبكر وحدوث السللكتة الدماغيللة هي نتيجة النخفاض 
تدفللق الدم إىل الدماغ، وهي شللائعة بني األشللخاص الذين يتعاطللون الكوكايني، وحتى 
التعرض املنخفض للكوكايني ميكن أن يحد من تدفق الدم إىل الدماغ، ويقلل الكوكايني من 
تدفق الدم واألكسللجني للخاليا التي تحتاجها، مام يؤدي يف أغلب األحيان إىل موت مادة 

الخاليا الرمادية.

•  تأثير الكوكايين على الضوابط السلوكية للدماغ

 تنظم قرشة الفص الجبهي كل شء يف شللخصيتنا، ويف عملية صنع القرار والسلللوك، 
وتشارك يف فرز عمليات التفكري الجيد من السيئ، وتربط بني اإلجراءات اإليجابية والنتائج. 
ميكللن أن تتغللري هذه املنطقة من الدمللاغ أو تتكيف مبرور الوقت حسللب الرضورة مع 
املنبهات الخارجية، مبا يف ذلك اإلجهاد، ولكن عندما يتم إدخال منبه قوي مثل الكوكايني، 
يصبللح هذا الجزء املنظم مللن الدماغ فوضوياً، وقد يؤدي إىل نوبات عنيفة، وسلللوكيات 
معاديللة للمجتمللع، وعدم القللدرة عىل ربط فعل مللا بالنتيجة، وميكللن أن يحول الفرد 

األخالقي والعقالين إىل شخص قادر عىل السلوك اإلجرامي والعنيف. 

عالج اإلدمان ) شفاء الدماغ المدمن(

يعد شللفاء الدماغ بعد إدمللان الكوكايني من أكرب التحديات التللي تواجه التعايف عىل 
املدى الطويل، قد يستغرق األمر شهوراً حتى تعود مستويات الدوبامني إىل ما قبل التعرض 
للكوكايني، مام يؤدي إىل الشعور بالالمباالة والخمول والضيق العام، هذا هو أحد األسباب 

الرئيسية لالنتكاس يف السنة األوىل من االنتعاش.

ميكن أن تسللتمر الرغبة الشللديدة يف تعاطي الكوكايني، وكذلللك االكتئاب، واألعراض 
املوصوفة أعاله لعدة أشللهر، تعد السلليطرة عىل هذه اآلثار الجانبيللة، وغريها من اآلثار 
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الجانبية لالنسحاب طريقة واحدة لتحسني نتائج النجاح عىل املدى الطويل للفرد املدمن 
عىل الكوكايني، وكذلك تقليل الرضر العام الذي يلحق بالدماغ.

مستقلبات الكوكايين

يتم اسللتقالب الكوكايني أساساً عن طريق سودو كولني االسللترياز يف الدم، وجزئياً عن 
طريللق إنزميات الكبد، مام يؤدي إىل عدد من املسللتقلبات، من بللني هؤالء يعترب بنزيل 
اإلكغونني هو املستقلب الرئييس، والذي يتشكل من خالل آلية غري أنزميية أو أنزميية من 
خالل عمل االسترياز املوجود يف عدد من األنسجة، مبا يف ذلك خاليا الكبد، واآللية األنزميية 

هي املهيمنة، ويتم طرح املستقلبات عن طريق الكىل. 

وأهم المستقلبات : 

أ(-عند التدخني: بنزويل اإلكغونني، واإلكغونني، وميثيل اسرت اإلكغونني. 

ب(- عند الحقن الوريدي: بنزويل اإلكغونني، وميثيل اسرت اإلكغونني. 

ج(- عند الحقن العضيل واالستنشاق: بنزويل اإلكغونني، وميثيل اسرت اإلكغونني. 

يعتقللد مدمنو الكوكايني أن تناوله مع الكحول يسللاعد يف تجنب الصداع الناجم عنه، 
وهذا أدى إىل زيادة خطر اإلصابة باألمراض، وميكن أن يكون هذا التأثري ناتجاً عن تضيق 
األوعيللة الدمويللة أو نشللاط األيض، وقد لوحظت مللن نواتج األيض زيللادة تركيز إيثيل 

الكوكايني يف الكبد مبقدار ضعفني، ومل يؤثر عىل تركيزه يف املصل، أو الدماغ.

 

مية  السُّ

ترجللع الجرعات الزائللدة من الكوكايني، التي غالباً ما تكون قاتلة، إىل تسللمم القلب؛ 
احتشللاء عضلة القلب هو أبرز مضاعفات موثقة الستخدام الكوكايني املزمن، كونه مضيّقاً 
لألوعيللة، فإن الكوكايني يقلل مللن تدفق الدم إىل القلب؛ تبللني أن قطر الرشيان التاجي 
ينخفض   بنسللبة ترتاوح بني 4-29 ٪ عند متعاطي الكوكايني، بسللبب تنبيه مستقبالت ألفا 
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األدرينالية يف األوعية الدموية للقلب. 

مبللرور الوقت، قد يؤدي تضيق األوعية لفرتات طويلة إىل تلف بطانة األوعية الدموية 
بسبب زيادة اإلجهاد عىل جدرانها؛ لذلك فإن االستخدام املزمن يعرض جميع مستخدمي 
الكوكايني الحتشللاء عضلة القلب، وعللدم انتظام رضباته، ويبلغ معدل وفيات متوسللط   

العمر بسبب الكوكايني حوايل 52.4٪. 

الكوكايني ضاّر بشللكل خاص بالجنني لدى النسللاء الحوامل املدمنات، ويرُولد األطفال 
للهم مدمنني، ويعاين الكثري منهم من عيوب خلقية، والعديد من املشللاكل الصحية،  أنفسرُ

ويرُطلق عىل الطفل يف هذه الحالة مصطلح »طفل الكراك«. 
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2-األمفيتامينات 

مقدمة

األمفيتامينات هي مجموعة من األدوية االصطناعية التي تشللرتك يف العديد من أوجه 
التشللابه الهيكلية والوظيفية مع األمينات داخلية املنشأ، يعترب األمفيتامني )ألفا-مثيل فني 
إثيللل أمني( املركب الرئييس لهذه الفئة من العقاقري، ويوجد بهيئة شللكلني من املامكبات 
الفراغية د-األمفيتامني، وهو أقواهام، و ل-األمفيتامني، لقد أدت الكيمياء البسيطة نسبياً 

لألمفيتامينات اىل تحضري عدد كبري من مشتقات األمفيتامني. 

تم تصنيع األمفيتامني ألول مرة يف عام 1887، ولرُوحظت آثاره املنشطة للجهاز العصبي 
املركزي يف أوائل الثالثينيات من القرن املايض، واسترُخدم منبها للجهاز التنفيس. تم الرتويج 
لألمفيتامني عىل أنه عالج فعال ملجموعة واسللعة من األمراض، عىل سللبيل املثال: أعراض 
اإلدمان عللىل الكحول، واالكتئاب، وقلليء الحمل، وفقدان الوزن، وسللاهمت االدعاءات 
َط املفضَل  القائلة إنه عقار معجزة باالهتامم العام باألمفيتامينات، ورسعان ما أصبح املنشرِّ
بسللبب رخص مثنه، وكونه متاحاً بسللهولة، فضالً عن طول مفعوله، وتم تطوير مشتقات 
األمفيتامني، مثل امليثامفيتامني، وأصبحت كل من املستحرضات الفموية والوريدية متاحة 
لالستخدامات العالجية، ولكن ما لبثت أن انترشت التقارير العلمية التي تفيد بأنها تسبّب 

اإلدمان.

خالل الحرب العاملية الثانية، تم استخدام األمفيتامينات واستهالكها بكميات هائلة، مبا 
يف ذلك امليثامفيتامني، وعىل نطاق واسع كمنشطات من قبل الجيش يف الواليات املتحدة، 
وبريطانيا، وأملانيا، واليابان، ملواجهة التعب، وزيادة اليقظة أثناء املعركة والساعات الليلية، 

ولزيادة القدرة عىل التحمل، ولرفع الروح املعنوية. 

تم إجللراء الكثري من األبحاث حول تأثللريات أداء األمفيتامينات عىل األفراد املجندين 
خللالل تلك الفرتة، إذ سللعت مختلف البلدان إىل كل وسلليلة للحفللاظ عىل حالة تأهب 

ل-األمفيتامني د-األمفيتامني
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وإنتاجية القوة املسلللحة، عىل الرغم من أن األمفيتامني وجد أنه يزيد من اليقظة، إال أنه 
تم جمع القليل من البيانات التي تدعم قدرته عىل تحسني األداء. 

كانت هناك لوائللح خاصة تحكم تصنيع األمفيتامينات أو بيعها أو وصفها يف الواليات 
املتحللدة حتى عام 1964، وتللم إدراجها ضمن الجدول الثاين مللن قانون املواد الخاضعة 
للرقابة. مام يعني أنها تتمتع بإمكانية عالية للتعاطي، وهي متاحة قانوناً فقط من خالل 
وصفة طبية، عند اسللتخدامها لألغراض الطبية، تكللون الجرعات أقل بكثري من الجرعات 

املعتادة بني متعاطي املخدرات.

األمفيتامينللات من منبهات الجهاز العصبي املركزي، وتولّد هذه العقاقري آثاراً عاطفية 
وإدراكية وجسللدية، مثل زيادة الطاقة والرتكيز وانخفاض الشهية. قد يتم وصفها قانونياً 
لعللالج اضطللراب فرط الحركة ونقللص االنتباه أو الخدار أو غريها مللن الحاالت، كام يتم 

استخدامها بشكل غري قانوين لتحسني األداء، أو إنقاص الوزن، أو لتوليد النشوة. 

بعض مشللتقات األمفيتامينات لها خصائص دوائية تشللبه إىل حد كبري فعالية املركب 
األم، بينللام ميتلك البعض اآلخر خصائص دوائية غري منطية، ومع ذلك تتميز األمفيتامينات 
كفئة من املخدرات بآلية مشللرتكة للعمل، وامتالك خصائللص إدمانية، والقدرة عىل إثارة 
السمية عىل املستويني املركزي واملحيطي. تتداخل العديد من التأثريات البيولوجية الناتجة 
عن األمفيتامينات مع تلك الخاصة باألمينات داخلية املنشللأ، وذلك بسبب أوجه التشابه 

البنيوية املوجودة بني هذه الجزيئات. 

كيمياء األمفيتامينات

يحتوي جزيء األمفيتامني عىل مامكبني اثنني: د- مييني و ل- يسللاري، ويوجد انتقائية 
فراغية واضحة يف تأثرياتها البيولوجية؛ حيث تعترب فاعلية املامكب اليميني ضعف فاعلية 
املامكب اليساري، وخاصة كمنبه حريك، ويف إحداث أمناط سلوكية منطية، ويف إثارة تأثريات 
مثللرية للجهاز العصبي املركزي، ويبدو أن مثة فعالية للمامكبني كمنبهات للقلب واألوعية 

الدموية.

يعتللرب مركب نوراالبينيفريللن الطليع الرئييس يف كيميللاء األمفيتامينات، ويليه مركب 
بنزيللل مثيل الكيتون، وهللذان املركبان يصنفان ضمن الجللدول األول من تصنيف املواد 
املخدرة، وكذلك األفيدرين وسللودواألفيدرين، ويسللتخدم مركب بنزيل مثيل الكيتون يف 

تصنيع امليثامفيتامني. 
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يرُظهللر األمفيتامني وامليثامفيتامني أوجه تشللابه بنيوية مع الدوبامللني ونورأدرينالني، 
التي هي أسللاس التأثريات املحاكية للوّدي لهذه املنشللطات النفسللية، عىل العكس من 
ذلك، يرُظهر اإلكسللتايس أوجه تشابه بنيوية أوثق مع السريوتونني، مام يربر املظهر الدوايئ 

الغريب لهذا الدواء. 

نوراالبينيفرين بنزيل مثيل الكيتون

دوبامني ميثأمفيتامني
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يعترب مركب بنزيل مثيل الكيتون، إىل حد بعيد، أكرث املواد األولية استخداماً يف تصنيع 
األمفيتامني، وتشللري التقديرات يف عام 2015 إىل اسللتخدام 37 طناً من مادة بنزيل مثيل 
الكيتون لتلبية جميع املتطلبات القانونية العاملية، ومن الصعب الحصول عىل هذه الكمية 
مبللارشة من الرشكات املنتجة واملرشوعة. ومن الشللائع اليوم ملنتجللي األمفيتامينات غري 
القانونيني اسللتخدام سالئف الطالئع األولية إلنتاج بنزيل مثيل الكيتون، مثل )الفا-فينيل 
اسلليتو النيرتايل(، أو )فينيل حمض الخليك(، أو استخدام )الفا-فينيل اسيتو االسييتامايد(، 

وجميع هذه املركبات تخضع اآلن للرقابة الدولية.

 علم أدوية األمفيتامينات

 تعمللل األمفيتامينللات عللن طريق زيللادة تركيزات النواقللل العصبونيللة الدوبامني 
ونوراالبينيفرين يف املشللبك العصبي، وينتج عن ذلك زيادة تحريرها ومنع امتصاصها، إن 
زيادة تحريللر هذه النواقل العصبونية هي التي متيللز األمفيتامينات عن الكوكايني، التي 

متنع أيضاً امتصاص هذه النواقل العصبونية. 

يرُظهللر األشللخاص الذين يرُعطَون جرعللة واحدة من األمفيتامني بشللكل عام زيادة يف 
النشللاط والرثثرة، ويبلغون عن النشللوة، والشللعور العام باالنتعاش، وانخفاض يف تناول 
الطعللام واإلرهاق. يف حالة الجرعات العالية غالباً ما يرُالحظ النشللاط الحريك املتكرر )أي 
السلوك النمطي(، وميكن أن تؤدي الزيادات اإلضافية يف الجرعة إىل التشنجات والغيبوبة 

واملوت. 

تزيللد األمفيتامينات من معدل رضبللات القلب، والتنفس، وضغط الدم االنبسللاطي 
واالنقبايض، وميكن أن تسللبب الجرعات العالية عدم انتظام رضبات القلب، باإلضافة إىل 

ثبرِّط عىل نوم حركة العني السيعة، والنوم الكيل. ذلك، لألمفيتامينات تأثري مرُ

يبلللغ العمر النصفي لألمفيتامني حوايل عرش سللاعات، وهي طويلة جداً عند مقارنتها 
مبنبه مثل الكوكايني، الذي يبلغ عمره النصفي نصف ساعة تقريباً، أو حتى امليثامفيتامني 

الذي يبلغ عمره النصفي حوايل خمس ساعات. 
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آلية عمل األمفيتامين

يوجد اختالف يف الخصائص الدوائية لألمفيتامينات عن تلك الخاصة باألدوية التي تنبه 
مستقبالت الدوبامني ونورأدرينالني مبارشة، وتفس أساس الخصائص املسببة لإلدمان لهذه 
األدوية. ال تزال األدوية املرتبطة باألمفيتامني، وال سيام األمفيتامني-اليميني، تستخدم عىل 
نطاق واسللع كمنبهات نفسللية يف العديد من الحاالت التي يكللون فيها االهتامم املتزايد 
مرغوبللاً فيه، التنبيه النفيس هو التأثري األكللرث متيزاً لألمفيتامني، اعتامداً عىل جرعة الدواء 
التللي يتم تناولهللا؛ تنبه الجرعات املنخفضة من األمفيتامني النشللاط الحريك، بينام تؤدي 
الجرعات العالية إىل ما يسللمى »السلوكيات النمطية« التي تتكون من سلوكيات مستمرة 

ومتكررة. 

 ميكن لألمفيتامني أن يخرتق مبارشة يف املحطات قبل املشللبكية أو، وهو األهم، ميكن 
تناوله بوسللاطة نواقل الغشللاء للدوبامني أو نوراإلبينفرين، وفقاً لنللوع الخاليا العصبية 

املحددة. 

مبجرد دخول املحطات قبل املشبكية، يتم ضخ األمفيتامني داخل الحويصالت بوساطة 
الناقللل الحويصيل. بعد ذلللك، يزيح األمفيتامني األمينات األحاديللة من الحويصالت، مام 
يتسللبب يف زيادة كبللرية يف تركيزاتها يف السلليتوبالزم، وهذا بدوره يعللزز التدفق الهائل 
لألمينللات األحادية عرب نواقل الغشللاء، مام يؤدي إىل زيادة تركيللزات األمينات األحادية 
خارج الخلية التي ترتبط يف النهاية مبسللتقبالت ما بعد املشللبيك، وبالتايل تنتج التأثريات 

الدوائية لألمفيتامني عرب زيادة يف نشاط الدوبامني يف الدماغ. 

تنبلله األمفيتامينات إطللالق الدوبامني يف قرشة النواة املتكئللة، وقرشة الفص الجبهي، 
وترفع مستويات الجلوتامات يف النواة املتكئة. 

تنطبللق آليات مامثلة عىل األمينات الحيوية األخرى مثل السللريوتونني ونورأدرينالني، 
وبشكل عام، تؤدي األمفيتامينات إىل ارتفاع مستويات الكاتيكوالمني التي تزيد من اإلثارة 
وتقلللل من النوم، يف حني أن التأثريات عىل نظام الدوبامني تتوسللط النشللوة، ولكنها قد 

تسبب أيضاً حركات غري طبيعية ونوبات ذهانية.
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االستطبابات 

 تم إدخال األمفيتامني يف السللوق كمزيل احتقان لألنف يف بداية القرن العرشين، بناًء 
عىل قدرته عىل إطالق النورإبينفرين عىل مستوى األوعية الصغرية، مام يتسبب يف تضيق 
األوعيللة ويؤدي يف النهاية إىل إزالة االحتقان. يف حني أثبت األمفيتامني فعاليته الكبرية يف 
إحداث هذا التأثري، أدى استخدامه كمزيل لالحتقان إىل إساءة استخدام عىل نطاق واسع، 
ويف كثري من الحاالت يؤدي إىل تسللمم القلبي الوعايئ؛ لذلك، فإن استخدام األمفيتامينات 

كمزيالت احتقان لألنف أصبح اآلن محدوداً للغاية.

كثريا ما توصف األمفيتامينات لعالج السللبخ، والسللمنة، واضطراب نقص االنتباه لدى 
األطفللال؛ من الواضح أنها فعالة يف عالج السللبخ، وتعترب مللن األدوية املفضلة ملثل هذه 
الحللاالت، عللىل الرغم من أن املرىض الذين يعانون من هللذا االضطراب قد يحتاجون إىل 
جرعللات كبرية مللن األمفيتامني لفرتات طويلة مللن الزمن، والتحمل ال يبللدو أنه يتطور 
إىل اآلثللار العالجية لهذه األدوية، وميكن الحفاظ لللدى معظم املرىض عىل نفس الجرعة 

لسنوات. 

عىل الرغم من أن األمفيتامينات قد اسللتخدمت عىل نطاق واسع يف عالج السمنة، إال 
أن هناك أدلة كثرية عىل التطور السيع لتحمل التأثريات القهمية )فقدان الشللهية( لهذا 

الدواء، واستمرار استخدامه له تأثري عالجي ضئيل. 

هذه األدوية مثبطات فعالة للغاية للشللهية، ولكن بعد عدة أسللابيع من االسللتخدام 
يجب زيادة الجرعة لتحقيق نفس التأثري املثبط للشهية. ميكن لألشخاص الذين يستمرون 
بتناول األمفيتامينات لفرتات طويلة من الوقت لتقليل تناول الطعام أن يصلوا إىل جرعات 
كبرية، مام يؤدي إىل آثار جانبية سامة مثل: األرق، والهياج، وزيادة معدل رضبات القلب، 
وضغط الللدم واالرتعاش؛ لذلك، يجب أال يتم تناول هذه األدوية إال لفرتات زمنية قصرية 

نسبياً )4-6 أسابيع(. 

تشللري األبحاث إىل أن الوزن املفقود بسبب استعامل األمفيتامني ما يلبث أن يرُكتسب 
بسعة عند التوقف عن اسللتخدامه، باإلضافة إىل نقص الفعالية عىل املدى الطويل، فإن 

اآلثار الناتجة عن االعتامد عىل األمفيتامينات تجعلها خياراً ضعيفاً ملعالجة السمنة. 

ما يزال اسللتخدام األمفيتامينات يف عالج اضطرابات نقللص االنتباه لدى األطفال مثرياً 
للجدل للغاية؛ لقد ورُجد أن األمفيتامينات لها تأثري كبري يف الحد من التململ والتشللتت، 
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وكذلك إطالة فرتة االنتباه، ولكن هناك آثار جانبية. 

أشللارت هذه الدراسات إىل ضعف النمو لدى األطفال، واألرق، وزيادة معدل رضبات 
القلللب، ويبللدو أن الفوائد قصرية األجل ال تفوق مسللاوئها، عىل الرغللم من أن القواعد 
الحيوية العصبية الدقيقة الضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه غري معروفة، إال أنه يبدو 
أكرث وضوحاً أن هذه الحالة تتميز بنقص نشاط قرشة الفص الجبهي، وهي منطقة تشارك 
بشللكل حاسللم يف تنظيم االنتباه والوظائف التنفيذية، لذلك، فإن قدرة األمفيتامني عىل 
إطللالق الكاتيكوالمينللات يف قرشة الفص الجبهي قد تربر فعاليتلله كدواء مفضل يف إدارة 

وعالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه. 

ما الفئات األكثر استخداماً لألمفيتامينات؟

تشمل تأثريات املنبهات النفسية لألمفيتامني التي ميكن مالحظتها بعد تناوله بجرعات 
منخفضة: النشللوة، ومقاومة التعب، وتحسني أداء املهام، ال سيام تلك املهام التي تتطلب 
اهتامماً مسللتمراً عىل مدى فرتة طويلة، لكن يبدو أن تأثريات األمفيتامني هذه ذات صلة 

ليس فقط بظروف مهنية معينة إذ تكون اليقظة أمراً بالغ األهمية. 

يتعاطى الرياضيون األمفيتامني بسبب تأثرياته املركزية، مام قد يزيد من اليقظة وينتج 
بعللض املزايا يف مواقف معينة؛ عىل سللبيل املثال، قد يرغب الرياضيون الذين ميارسللون 
الرياضللات القامئللة عىل االتصال الجسللدي يف زيادة موقفهم العللدواين تجاه خصومهم، 
باإلضافة إىل ذلك، تم اسللتخدام األمفيتامني يف األلعاب الرياضية نظراً لتأثرياته املحيطية، 
التللي قللد تؤدي إىل تحسللني األداء عن طريق زيللادة النتاج القلبي، ومللن ثم رفع كمية 
الللدم التي تصل إىل العضالت، وما يزال األمفيتامني جزءاً من مجموعة املواد املنشللطات 

املستخدمة حالياً يف الرياضة. 

سائقو الشاحنات هم فئة أخرى من األشخاص الذين يسيئون استخدام األمفيتامني إىل 
حد كبري، ومن املثري لالهتامم أن إساءة استخدامه من هذه الفئة يرتبط بعوامل اجتامعية 

واقتصادية محددة، مثل: صغر السن، والقيادة الليلية، والقيام برحالت طويلة. 

إن سللائقي الشللاحنات عىل اسللتعداد لتعاطي األمفيتامني، إذ أن خصائصه املنشطة 
النفسللية قد تساعدهم عىل مواكبة عملهم، تشللري الدراسات املتاحة حتى اآلن باستمرار 
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إىل أن إساءة استخدام األمفيتامني من الرياضيني وسائقي الشاحنات هي ظاهرة عاملية. 

يعتللرب طلبة الجامعات أيضاً من الفئة األكرث اسللتخداماً لألمفيتامينات، يف هذه الحالة 
بالللذات أكرث شلليوعاً يف الواليات املتحللدة منها يف البلللدان األخرى، يتللم الحصول عىل 
األمفيتامينللات عادًة عن طريق الوصفات الطبية التي يتم تحويلها إىل اسللتخدامات غري 
عالجية، وليس من السوق غري املرشوع. لذلك، فإن إساءة استخدام األمفيتامينات من قبل 
طالب الجامعات ترجع، جزئياً عىل األقل، إىل املعدالت األعىل لوصفات املنبهات النفسللية 

لعالج اضطراب فرط الحركة، ونقص االنتباه. 

طرق أخذ األمفيتامينات 

عادة ما يتم تناول األمفيتامينات يف البداية يف شللكل أقراص، وهناك تقييد عىل رصف 
وصفللات األمفيتامني إىل طرق األخذ غري الفموية إىل حد كبري، وتم تطوير مسللتحرضات 
ذات إطالة ممتدة تؤخذ عن طريق الفم، مام يجعل العبث بالعقار لالستخدام غري الطبي 

أكرث صعوبة.

هذه األنواع من الرتكيبات مناسللبة بشكل خاص للعالج طويل األمد، ولتحسني امتثال 
املريض. تتميز أمناط األخذ هذه بالحركية الدوائية البطيئة، وهي أقل احتاملية للتسللبب 
يف تعاطي املخدرات من طرق األخذ التي يفضلها األفراد املعتمدون عىل األمفيتامني )مثل 

الحقن يف الوريد، واالستنشاق عن طريق األنف(. 

يف غضون ساعات، بعد تناولها عن طريق الفم، تزيد األمفيتامينات من اليقظة وتسبب 
النشللوة واإلثارة واالرتباك، قد يرتافق ذلك مع رصير األسللنان واحمللرار الجلد. قد تكون 
التأثريات عىل معدل رضبات القلب ضئيلة مع بعض املركبات )مثل امليثامفيتامني(، ولكن 

مع زيادة الجرعة، غالباً ما تؤدي هذه العوامل إىل عدم انتظام دقات القلب. 

إن الحرائللك الدوائية البطيئة التي تنطوي عىل أخذ األمفيتامني عن طريق الفم تجعل 
الدواء أقل استحساناً، مقارنة بطرق اإلعطاء األخرى، وهذا قد يربر ندرة إدمان األمفيتامني 
عنللد تناوله عن طريق الفم، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسللات حول إسللاءة اسللتخدام 
األمفيتامني كمحّسللن لألداء أن نسللبة كبرية من األفراد )تصللل إىل ٪40( يأخذونه بطرق 
غري فموية، مثل االستنشللاق والتدخني. إن األمفيتامني -اليميني له تأثريات مشللابهة لتلك 

الخاصة بامليثامفيتامني عندما يتم تناول الدواء عن طريق األنف.
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التحمل واالنسحاب 

يتطللور التحمل إىل العديد من التأثريات املركزية لألمفيتامني، وتكاد تكون فورية، مام 
يللؤدي اىل رسعة زيادة التحمل الذي يتطلب زيادة كبرية من الكمية الالزمة إلنتاج التأثري 
املطلوب. خالل فرتات عدم االسللتخدام، قد يتذكر املسللتخدم الشعور بالنشوة الناتج عن 

الدواء والرغبة يف تناوله مرة أخرى.

 تتميللز أعراض االنسللحاب بحدوث خلل يف النطق، والنعللاس، واألرق، والهياج العام، 
باإلضافة إىل االكتئاب الذي يستمر لعدة أسابيع، وتفيد التقارير العلمية بزيادة العدوانية، 

وحدوث رضر للدماغ غري قابل للعالج. 

مخاطر األمفيتامينات

إن الخصائص املسببة لإلدمان لألمفيتامينات معرتف بها جيداً، وقد تم إساءة استخدام 
هذه األدوية عىل نطاق واسع منذ القرن العرشين، وتشري التقارير عن تعاطي املخدرات 

يف جميع أنحاء العامل إىل أن األمفيتامينات هي ثاين أكرث املواد تعاطياً بعد القنب.

تنترش العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد ب ويس وغريه من األمراض 
املعدية يف املقام األول من خالل استخدام املحاقن أو اإلبر أو األدوات األخرى امللوثة من 
قبل أكرث من شخص واحد عند تعاطي األمفيتامينات. يسبب فريوس نقص املناعة البرشية 

يف إصابة عصبية أكرب وضعف إدرايك.

عند اسللتخدامها بشللكل غري قانوين، ميكن خلط األمفيتامينات النقية مع مواد أخرى، 
مثل السكر أو الجلوكوز أو الصودا ثنائية الكربوهيدرات، التي ميكن أن تكون سامة، وقد 
ن الخراجات، وتلف القلب، والرئتني، والكبد، والدماغ.  يتسبب هذا يف تلف األوردة، وتَكوُّ

قد يسللتخدم بعض األشللخاص األمفيتامني مع عقاقري أخرى، مثللل البنزوديازيبينات، 
لزيادة اآلثار الجانبية لألمفيتامينات، وهي عقاقري مضادة للقلق ميكن استخدامها ملساعدة 

الفرد عىل النوم، ولكنها قد تسبب اإلدمان أيضاً.

قللد يللؤدي ارتفاع ضغط الللدم وتضيق األوعية إىل السللكتة الدماغية، وقد يتسللبب 
التنبيلله الودي بوسللاطة األمفيتامني بحللدوث قصور يف القلللب و/أو نزيف دماغي لدى 
األشللخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية مسبقاً. يف حالة الرياضيني، من الجدير بالذكر 
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أن األمفيتامني قد يضخم تأثريات النشللاط البدين، ويسللبب زيادة أخرى يف كل من إيقاع 
القلب والتعرق، وميكن للتأثريات املسللكرة لألمفيتامينات أن تدفع األشخاص إىل االنخراط 

يف سلوكيات غري آمنة. 

تأثير األمفيتامينات على المدى القصير

 يؤدي سللوء اسللتخدام األمفيتامينات، عىل املدى القصللري، إىل حدوث بعض األعراض 
التالية: تحسللني املزاج، وحركة الجسم، و زيادة اليقظة، والنشاط البدين، وزيادة التنفس، 
والنشوة، واتساع حدقة العني، واألرق، وقلة الشهية، وارتفاع ضغط الدم، وتسارع رضبات 

القلب غري املنتظمة، وارتفاع الحرارة، وخلل يف األوعية الدموية، مام يؤدي اىل املوت.

 

تأثير األمفيتامينات على المدى الطويل 

يؤدي االسللتخدام املزمن لألمفيتامينات إىل حدوث األعراض التالية: التغيريات يف بنية 
ووظيفة الدماغ، مبا يف ذلك تلف خاليا الدماغ التي تحتوي عىل مادة السريوتونني، وفقدان 
الوزن، وفقدان الذاكرة وااللتباس، واالرتعاش والتشنج، والذهان والزور والهلوسة، ونشاط 
حريك متكرر، وأعراض شللبيهة بأعراض مرض باركنسللون، وتلف الخاليا العصبية، مام قد 

يؤدي إىل حدوث جلطات، وتلف يف األوعية الدموية الذي قد يؤدي إىل الوفاة. 

ّمّية السُّ

 يسبب االستخدام املتكرر لألمفيتامني عند الشخاص الذين يستعملونه لفرتات طويلة 
بذهان شللبيه بانفصام الشللخصية، وورد أول تقرير عن ذهان األمفيتامني يف عام 1938، 
ولكللن الحالة اعتربت نادرة. يرُعتقللد أن ذهان األمفيتامني ميثل منوذجللاً دقيقاً إىل حد ما 
ملرض انفصام الشللخصية، مبا يف ذلك أعراض االضطهاد، وفرط النشاط، واإلثارة، والهلوسة 

البرصية والسمعية، والتغريات يف صورة الجسم.

ميكن ملدمنللي األمفيتامني، الذين يتناولون جرعات متكررة مللن الدواء، تطوير أمناط 
سلللوك متكررة تستمر لسللاعات يف كل مرة، قد يتخذ ذلك شللكل التنظيف، أو التفكيك 
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املتكللرر لألجهزة الصغرية، أو القشللط الالنهايئ للجروح يف األطللراف، ويبدو أنها مرتبطة 
بتسهيل الدوبامني. 

يصاحللب التوقف عن تعاطي األمفيتامني بعللد تناول جرعات كبرية: خمول، واكتئاب، 
وأمناط نوم غري طبيعية. وهذه األعراض قد تكون مرتبطة بنقص النوم عىل املدى الطويل 
وتناول الطعام املصاحب السللتخدام املنبهات املزمنة، باإلضافة إىل استنفاد الكاتيكوالمني 

الذي يحدث نتيجة االستخدام املزمن. 

قد تلعب التأثريات عىل انتقال السريوتونني دوراً يف وظائف الهلوسة، وفقدان الشهية، 
وكذلك ارتفاع الحرارة، الذي يحدث غالباً بسبب األمفيتامينات، تعترب األمفيتامينات سامة 

لألعصاب وتؤثر بشكل رئييس عىل عصبونات السريوتونني والدوبامني. 

المعالجة 

ال توجد أدوية محددة تقاوم تأثريات األمفيتامينات، أو تطيل فرتة االمتناع عنها وتقلل 
مللن تعاطيها، ومع ذلك، هناك عللدد من األدوية التي متت املوافقة عليها ملعالجة أمراض 

أخرى، مثل البوبروبيون، الذي قد يكون مفيداً أيضاً يف عالج إدمان األمفيتامني. 
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3 -الميثامفيتامين، مثيل األمفيتامين )الميث( 

مقدمة

للاّمً عصبياً منبهاً من صنع اإلنسان،  يعترب امليثامفيتامني عقاراً منشللطاً نفسياً قوياً، وسرُ
ومن املنبهات االصطناعية املشتقة من العقار األم؛ األمفيتامني، تم تطويره يف أوائل القرن 
العرشيللن ويف وقتنا الحارض يعترب من املخدرات األكرث اسللتهالكاً يف العامل، وهو ثاين أكرث 
املخدرات غري املرشوعة انتشاراً بعد القنب، تطور استخدام امليتامفيتامني عىل مر السنني، 
يف األصللل كان مادة غري خاضعة للرقابة تسللتخدم كعالج طبي للسللبخ والربو وإلنقاص 

الوزن وتخفيف االكتئاب. 

كام ذكرنا، خالل الحرب العاملية الثانية، اسللتخدمت قللوى الحلفاء واملحور املخدرات 
إلبقاء القوات مسللتيقظة، ولزيادة القدرة عىل التحمل ودرء التعب يف الحمالت الطويلة؛ 
يعتللرب امليثامفيتامللني إىل حد بعيد أكرث العقاقري ذات الصلللة باألمفيتامني فاعلية يف إثارة 
هذه التأثريات. وهو مسللحوق بلوري أبيض اللون وعديم الرائحة وذو مذاق مر، ويذوب 
بسللهولة يف املاء أو الكحول. من أسامئه الشللائعة »امليث« وهو اختصار للميثامفيتامني، 
ويرُعرف أيضاً باسللم »السعة« أو »الطباشري«، وبسبب شكله عندما يتم تدخينه، غالباً ما 

يشار إليه باسم »الكرنك« و«الزجاج«.

بحلول أواخر األربعينيات من القرن املايض، أصبح امليثامفيتامني عقاراً ترفيهياً شللائعاً، 
ومسبباً لإلدمان ومستهلكاً عىل نطاق واسع، وهو سبب ملشاكل صحية واجتامعية وأمنية 

خطرية يف جميع أنحاء العامل، اال أنه مايزال عقاراً غري قانوين ذا شعبية متزايدة. 

كيمياء الميثامفيتامين

ينتمللي امليثامفيتامني من الناحيللة الكيميائية اىل مجموعللة الفينيثيالمني، التي تضم 
مجموعة من املواد املنبهة واملهلوسللة، وامليثامفيتامني عبارة عن ن–الفا- ثنايئ فينيل اثيل 
امني، يوجد امليثامفيتامني عىل شكل مامكبني فراغيني مييني )+(- ويساري )-(، وعىل شكل 
مامكبللني ضوئيني اثنني؛ ميثامفيتامني مييني وميثامفيتامني يسللاري، وجميعها لها تأثريات 
نفسللية، ولكن فاعلية امليثامفيتامني اليساري هي األقوى وميكن بلوغها عند زيادة جرعة 

امليثامفيتامني اليميني. 
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تم إدراج املامكب اليسللاري والخليط الراسيمي املكون من املمكاكب الضويئ اليساري 
واليمينللي بنسللبة ) 1:1( يف الجدول الثللاين من اتفاقية األمم املتحدة لعام 1971 بشللأن 

املؤثرات العقلية. 

الخصائص الفيزيائية للميثامفيتامين 

امليثامفيتامني عبارة عن قاعدة شللبه قلوية ويوجد بشكلني: قاعدة حرة وملح؛ الشكل 
األسللايس النقي عبللارة عن قاعدة حرة زيتية وصافية عدمية اللللون ومتطايرة، وغري قابلة 
للذوبللان يف املاء، وميكن تحويلها بسللهولة إىل هيدروكلوريد امليثامفيتامني )أبرز أشللكال 
ملح امليثامفيتامني( باسللتخدام حمض الهيدروكلوريك. ملح هيدروكلوريد امليثامفيتامني 
هللو مادة صلبة بلوريللة قابلة للذوبان يف املللاء، وغالباً ما يرُطلق عىل هللذا »الجليد« أو 

»الكريستال ميث« بسبب مظهره. 

تصنيع الميث 

يوجد عدة طرق لتصنيع امليثامفيتامني يف وقتنا الحارض، أهمها: 

 استخالص املامكب سودواإليفيدرين اليساري النقي من األدوية التي تباع بدون وصفة . 1
طبية، مثل أدوية السللعال ومزيالت االحتقان املتوافرة يف السللوق، وذلك باستخدام 
مذيبللات عضوية مختلفة يف مراحللل مختلفة من طرق التصنيللع، ويتم تحويله عن 
طريق االختزال بوسللاطة اليود والفوسللفور األحمر إىل ن-ميثيل أمفيتامني اليساري، 
وهللذه الطريقة مكلفة وبحاجة اىل كميات كبرية وباهظة الثمن لرشاء األدوية، فضالً 

عن أنها ال تكون عادة متوافرة بشكل كاٍف يف السوق الشكل )1-3(. 

)+(- ميثامفيتامني – يساري)-(-ميثامفيتامني- مييني
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 تصنيع الميث األزرق . 2

يعتمد مسار تصنيع امليث األزرق عىل التفاعل ما بني فينيل حمض الخليك وحمض 
الخليك )حمض الخليك غري املايئ (، عىل درجة 450 مئوية، ويؤدي مبدئياً إىل تكوين 
فينيل األسيتون من خالل االختزال باستخدام أكسيد الثوريوم )ThO2( كمحفز، ييل 
ذلك تفاعل فينيل األسلليتون مع ميثيل أمني يصاحبه االختزال، باسللتخدام حبيبات 
ملغم األلومنيوم أو ملغم الصوديوم كمحفز، إلنتاج ن–مثيل إميني الشكل )1-3(. 

نظللراً ألن التفاعللل ليس محدداً فراغيللاً، فإنه ينتج مادة راسلليمية، من ن- ميثيل 
امليثامفيتامني )ميكن أيضاً تنفيذ خطوة التصنيع هذه بشكل فراغي انتقايئ مبساعدة 
املحفللزات االنتقائيللة الفراغية(، يتم فصل املنتج عن أي مللواد متبقية أو منتجات 
ثانوية عن طريق التقطري بالبخار ليعطي مادة زيتية تتبلور عند معالجتها باملذيب 

العضوي التولوين لتكون امليثامفيتامني.

 

 تصنيع الميثامفيتامين من اإليفيدرين. 3

 ،Nagai Nagayoshi ،يف عللام 1885، حدد الكيميللايئ الياباين، يناجاي ناجايللوش 
الجوهر الفعال يف نبات اإليفيدرا )Ephedra vulgaris L وL E. sinica (، وهو منبه 
يسمى اإليفيدرين. قام العلامء بتطوير منبهات من مشتقات األمفيتامني، مبا يف ذلك 
امليثامفيتامللني، كبديل لقلويد اإليفيدرين، ويف عام 1919 اسللتطاع العامل الكيميايئ 
الياباين أكريا أوغاتا Akira Ogata تصنيع امليثامفيتامني مستخدماً الفوسفور واليود 
الختزال اإليفيدرين إىل شكل متبلور، وهكذا تم تصنيع أول بلورات ميث يف العامل.

يتم اسللتخالص اإليفيدرين من نبللات اإلفيدرا املجفف 
واملطحون بوسللاطة املذيبات العضوية، ييل ذلك اضافة 
األمونيللا وامللللح وحمللض واملذيللب العضللوي الزيلني، 
وتسللخني املزيج الذي يؤدي اىل تبخر السائل تاركاً مادة 
االيفيدريللن كامدة صلبللة، ويرُذكر أنه يلللزم تقريباً 450 
كجم من نبات اإلفيدرا إلنتاج حوايل 15 كجم من قلويد 

االيفيدرين.
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تبدأ املعالجة بخلط اإليفيدرين مع اليود واملاء، ثم تضاف الصودا الكاوية والفوسفور 
األحمر، يستخدم الزيلني ملزيد من املعالجة للخليط الذي مير عرب سلسلة من املراحل التي 
ينتج عنها مسللحوق يرتك ليجف مكوناً املنتج النهايئ، وهو كريستال امليثامفيتامني، تشبه 
هذه العملية طريقة إنتاج امليثامفيتامني املعروفة باسم »طريقة Nagai«، وهي الطريقة 

األكرث شيوعاً املستخدمة يف إنتاج امليثامفيتامني وخاصة يف بلدان أوروبا الرشقية. 

 تم تضمني االيفيدرين، وسودواإليفيدرين و-1فينيل -2الربوبانون يف الجدول األول من 
اتفاقية األمم املتحدة لعام 1988 ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املواد املخدرة. 

 

الشكل )3-1 (: طرق تصنيع امليثامفيتامني

 أدوية تباع بدون وصفة طبيه 

ملعاجه السعال و االحتقان

استخالص بوساطة

اختزال أميني بوساطة
ملغامات األملنيوم

ميثأمفتامني

اختزال بوساطة اليود 

و الفسغور األحمر

 امليثانول أو 
التولوين سودوإفدرين

ميثأمفتامني - 
يساري

تصنيع امليثل األزرق

فنيل حمض الخليك
االختزال باسللتخدام 

حمض الخليكأكسيد الثوريوم

 كمحفز عىل درجة 450 مئوية

فينيل أسيتون
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علم أدوية الميثامفيتامين 

امليثامفيتامللني منبه للجهاز العصبي املركزي يسللبب ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام 
دقات القلب، مع زيادة الثقة، والتواصل االجتامعي، والطاقة، لكنه يثبّط الشهية، ويسبب 
التعب، واألرق، بعد االستخدام الفموي، تبدأ التأثريات عادة يف غضون 30 دقيقة وتستمر 
لعللدة سللاعات. يف وقت الحق، قد يشللعر املسللتخدمون بالضيق، والقلللق، واالكتئاب، 

والخمول، فهو يزيد من نشاط أنظمة الناقل العصبي نورأدريرنجيك والدوبامني.

ميتلللك امليثامفيتامني فاعلية أقوى من فاعلية األمفيتامني يف العموم، ويحتوي املامكب 
اليساري عىل فاعلية ونشاط أكرب من املامكب اليميني، من املمكن أن تصل كمية الجرعة 
العالجيللة للمامكب اليسللاري إىل 25 ملغ عن طريق الفم، ويتللم امتصاصه بسعة بعد 
تناوله، ويبلغ العمر النصفي يف هذه الحالة حوايل تسللع سللاعات، وتشللمل املستقلبات 
الرئيسية -4هيدروكيس ميثامفيتامني واألمفيتامني. حاالت الوفيات التي ترُعزى مبارشة إىل 
امليثامفيتامني نادرة، لكنه يسللبب التسمم الحاد، واضطرابات خطرية يف القلب، واألوعية 
الدموية، باإلضافة إىل مشاكل سلوكية تشمل: اإلثارة، واالرتباك، والزور، واالندفاع، والعنف.

االستطبابات 
للميثامفيتامني اسللتخدام عالجللي من حني إىل آخر يف عالج السللبخ، واضطراب فرط 

الحركة، ونقص االنتباه.

طرق أخذ الميثامفيتامين 
 أكرث الطرق شلليوعاً ألخذ امليثامفيتامني هي عن طريق الفم، أو استنشاقه عن طريق 
األنللف، أما حقنلله أو تدخينه فأقل شلليوعاً، عىل عكس ملح كربيتللات األمفيتامني. ملح 
هيدروكلوريد امليثامفيتامني، وخاصة الشكل البلوري )الجليد(، متطاير بدرجة كافية ليتم 
تدخينه بوساطة أنبوب زجاجي صغري، مام يعجل يف رسعة الوصول اىل النشوة بعد وقت 
قصري من استخدامه، لكنه أمر خطري جداً؛ فعندما يتم تدخني امليثامفيتامني فإنه يصل إىل 
الدماغ بسعة أكرب، األدوية التي ميكن تدخينها تسبب إدماناً وتحمالً أكرث مقارنة مع تلك 

التي تؤخذ عن طريق الفم. 

آثار تعاطي الميث 

امليثامفيتامني منبه يزيد الدوبامني بسعة، وهو مادة كيميائية يف الدماغ تنبه الشعور 
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بالسللعادة وتؤثر أيضاً عللىل املهارات املتعلقة بالتفكري، مثل حل املشللكالت والذاكرة، إذ 
تغمر أجزاء الدماغ التي تنظم مشللاعر املتعة، وهو ما يجعل املسللتخدمني أيضاً يشعرون 

بالثقة والنشاط. 

االندفاع القوي الذي يحصل عليه الناس من اسللتخدام امليثامفيتامني يتسبب يف جعل 
الكثريين مدمنني منذ بداية اسللتخدامه، ورسعان ما يكتشللفون أنهم سلليفعلون أي شء 

للعودة إليه مرة أخرى. 

مع اسللتمرار املتعاطني باسللتخدام هذا العقار، فإنهم يبنون التحمل، هذا يعني أنهم 
يف حاجللة إىل جرعللات أعىل للحصللول عىل نفس الجرعللة، عىل املدى القصري، يسللبب 
امليثامفيتامني ارتفاعاً يف النشللوة، بعد ذلك ميكن أن يشللعر الشللخص املتعاطي بالضيق 
واالكتئاب. ومبرور الوقت، ميكن أن يقتل امليثامفيتامني خاليا الدوبامني يف الدماغ، ورسعان 

ما يصاحب الشعور بعدم املتعة ظهور أعراض الذهان، والريبة، والزور. 

يسبب امليثامفيتامني زيادة النشاط، وانخفاض الشهية، والشعور العام بالبهجة؛ يبدأ العمل 
بسعة، وميكن أن تسللتمر آثاره من ست إىل مثاين ساعات، بعد االندفاع األويل، عادة ما تكون 

هناك حالة من االنفعاالت الشديدة التي قد تؤدي يف بعض األفراد إىل سلوك عنيف.

يشبه امليثامفيتامني من ناحية الرتكيب الكيميايئ الناقَل العصبيَّ الدوبامني، عىل الرغم 
من أن آثاره السلللوكية والفسلليولوجية مشللابهة لتأثريات الكوكايللني، إال أن هناك بعض 
االختالفات الرئيسية يف اآلليات األساسية لكيفية عمل هذه األدوية عىل املستوى الخلوي. 
لكللن امليثامفيتامني، مثل الكوكايني، يؤدي إىل تراكللم الدوبامني، ميتاز امليثامفيتامني مبدة 
عمل أطول بكثري، وتبقى نسبة أكرب من الدواء دون تغيري يف الجسم، ينتج عن هذا وجود 

امليثامفيتامني يف املخ لفرتة أطول، مام يؤدي يف النهاية إىل تأثريات منبهة طويلة األمد.

كللام هو الحللال مع املنبهات املامثلللة، غالباً مللا يرُبتىل متعاطللو امليثامفيتامني بنمط 
»الرشاهة واالنهيار«، نظراً إىل أن اآلثار املمتعة تختفي حتى قبل أن ينخفض   تركيز الدواء 
يف الدم بشكل كبري، فيحاول املستخدمون الحفاظ عىل املستوى العايل للنشوة عن طريق 

اإلفراط يف تناول العقار. 

المخاطر الصحية للميث 

 ميكن أن يتسبب تعاطي امليثامفيتامني بحدوث تلف طويل األمد، وتغريات خطرية يف 
الدماغ، إىل جانب مشاكل أخرى، مبا يف ذلك الشك، والزور، والهلوسة، واألوهام )عىل سبيل 
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املثال، الشللعور بزحف الحرشات تحت الجلد(، ويعاين العديد من مدمني امليثامفيتامني 
من تعفن األسنان، وهي حالة تعرف باسم »فم امليث«، فضالً عن فقدان شديد يف الوزن 

نتيجة لفقدان الشهية.

تشللمل اآلثار الصحية قصرية وطويلة املدى الستخدام امليثامفيتامني السكتة الدماغية، 
وعللدم انتظام رضبات القلب، وتشللنجات املعللدة، واالرتعاش، والقلللق، واألرق، والزور، 

والهلوسة، والتغريات الهيكلية يف الدماغ. 

يتعرض أطفال متعاطي امليثامفيتامني لخطر اإلهامل وسوء املعاملة، وميكن أن يتسبب 
استخدامه من قبل النساء الحوامل يف تأخر النمو، والوالدة املبكرة، واضطرابات يف النمو، 

وعجز معريف دائم عند األطفال.

أمراض القلب هو السبب الرئييس الثاين للوفاة بالنسبة ملستخدمي امليثامفيتامني، ويرُظهر 
مستخدمو امليثامفيتامني دليالً عىل أمراض القلب بكثافة أكرب ويف أعامر أصغر من املعتاد.

وامليث ميكن أن يرفع ضغط الدم، ويضيّق األوعية الدموية، ويّسع معدل رضبات القلب، 
ويللؤدي إىل تلف عضالت القلب، ميكن أن يعاين مسللتخدمو امليثامفيتامللني أيضاً من ارتفاع 
الكوليسللرتول، مام قد يزيد من احتاملية اإلصابة بأمراض القلب. ميكن أن يرُضعف اسللتخدام 
امليثامفيتامني دفاعات الجسللم ضد الجراثيم، وأن يؤدي اسللتخدام امليثامفيتامني املستمر إىل 

تلف الكىل، قد يكون هذا نتيجة لصعوبة الجسم يف تكسري السموم يف امليثامفيتامني.

االعتماد والتحمل 

يؤدي اسللتخدام امليثامفيتامني املزمن إىل اإلدمان، لكن أشللار بعض املسللتخدمني إىل 
إدمانهللم بعد تجربة العقار مرة واحدة فقط. مبرور الوقللت، يطور الدماغ التحمل تجاه 
الدواء، ويحتاج املستخدم إىل تناول جرعات أعىل وأعىل لتحقيق نفس التأثريات املمتعة، 
كللام ذكرنللا. االعتامد -كام يتضللح من زيادة التحمللل- ينتج عنه ضعللف يف الذاكرة ويف 
اتخاذ القرار واملخاطبة الشللفوية. بعض األعراض تشللبه أعراض الفصام املصحوب بعقدة 
االضطهاد، وقد تدوم هذه التأثريات أكرث من تعاطي املخدرات، ويسللهم امليثامفيتامني يف 
نقل مخاطر العدوى الفريوسللية )مثل فللريوس نقص املناعة البرشية، والتهاب الكبد( كام 

هو الحال مع األدوية األخرى القابلة للحقن مثل الهريوين. 
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4 -اإلكستاسي )4،3-ميثيلين ديوكسي الميتامفيتامين( )إم دي إم إيه(

مقدمة

)إم دي إم إيه، MDMA( هو اسم يطلق عىل فئة من العقاقري تتضمن مجموعة كبرية 
ومتنوعة من مشتقات مركب )-4،3ميثيلني ديوكيس امليتامفيتامني( املرتبط باألمفيتامني. 

قللام أنتون كوليش عللام 1912، من رشكة األدوية األملانية مللريك، بتصنيع -4،3ميثيلني 
ديوكيس امليتامفيتامني أو) إم دي إم إيه، MDMA،(، لألغراض الطبية وكان يحاول تطوير 
مضيّللق لألوعية لوقف النزيللف، ورسعان ما تبني أن هذه املللادة لها خصائص ذات تأثري 

نفيس فريد. 

إم دي إم إيه

يف عللام 1913 قامت رشكة مريك بتسللجيل براءة اخرتاع للعقللار، وكان من املفرتض أن 
يتم بيعه بوصفه حبوباً ملنع الحمل، وال تذكر براءة االخرتاع أي استخدام مقصود آخر، يف 

النهاية قررت الرشكة عدم تسويق الدواء فانتهت أي عالقة لها به.

 خالل الحرب الباردة يف خمسينيات القرن املايض، جربت وكالة املخابرات املركزية )إم 
دي إم إيه( ليكون سللالحاً نفسللياً للتحكم بالعقل، وبوصفه مصالً النتزاع الحقيقة كجزء 
من مرشوع MK-Ultra، مل تتجاوز أي من هذه التجارب حاجز التجارب عىل الحيوانات، 

ودرُفن املرشوع يف مهده.

بدأ الكيميايئ األمرييك ألكسندر شولجني العمل مع رشكة داو للكيامويات، وابتكر أول 
مبيللد آفات قابل للتحلللل يف العامل »امليكسللاكاربايت »Mexacarbate«، وجنت الرشكة 
بفضللله الكثري من األرباح؛ فكافأت شللولجني بالسللامح له بإجراء البحللوث التي يريدها 
املتعلقة مبركبات الهلوسللة املختلفة. بعد أن جرب املسللكالني يف أواخر الخمسينيات من 
القللرن املايض، قرر شللولجني إجراء املزيد من التجارب مع العديللد من املؤثرات العقلية، 
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وتخصص يف عائلة أدوية الفينيثيالمني، بل واخترب العديد من العقاقري ذات التأثري النفساين 
عىل نفسلله، ويعترب شولجني أول إنسللان يستخدم عقار )إم دي إم إيه( ذا التأثري النفيس، 

ووصفه بالتفصيل. 

 أصبح )إم دي إم إيه( عقاراً شللائعاً بحلول الثامنينيات، وارتبط اسللتخدامه الرتفيهي 
بالنللوادي الليليللة وبثقافة الهذيان وحفللالت الرقص ومهرجانات املوسلليقى اإللكرتونية 
الراقصللة، وغالباً ما يصاحبه شللعور باالنسللجام والقبللول، لكن قد يتعاطى مسللتخدمو 
اإلكسللتايس أدوية أخرى لتعزيز اإلدراك الحيس وخلق مشللاعر فياضة من النشوة؛ يف عام 

1985 رسعان ما تم تصنيف هذا العقار ضمن الجدول األول.

ينتمي عقار )إم دي إم إيه( إىل ما يسمى اإلنتاكتوجني»Entactogen«، وهو مصطلح 
إثنوغللرايف ويعنللي » تعزيز معرفة الذات« إشللارة إىل التأثري العقلليل الخاص لهذا العقار 
والعقاقري املشللابهة له من ناحية التأثللري النفيس والبنية الكيميائيللة. وعىل عكس املواد 
املهلوسللة األخرى، ينتج اإلنتاكتوجني حالة عاطفية من الحالة املزاجية اإليجابية، مصاحبة 

لتنشيط الهياكل الحوفية قبل الجبهية وإلغاء تنشيط اللوزة واملهاد.

ينتمللي عقار )إم دي إم إيه(، كذلك، إىل ما يسللمى اإلمباثوجني»Epathogen«، وهو 
مصطلللح إثنوغرايف أيضاً ويعني » التقارب العاطفي«؛ والتعاطف هو الشللعور بالتقارب 
العاطفي من اآلخرين )وأيضاً من الذات( إىل جانب انهيار حواجز االتصاالت الشللخصية، 
كام أنه يشللري إىل الشعور بالبهجة العامة واألمل بشللأن الحارض واملستقبل، والقدرة عىل 
تقديللر اآلخرين، ويرُطلق عىل عقللار )إم دي إم إيلله( »إمباثوجني-إنتاكتوجني«. باإلضافة 
إىل ذلللك، فللإن عقللار) إم دي إم إيه( ميتلك خصائللص أنتفاكوجينيك )زيللادة يف القدرة 
االسللتبطانية(، وخصائص مولدة للمرض )القدرة عىل وضع نفسلله يف مكان شللخص آخر 

وفهم ما يشعر به(.

مصطلح اإلكستاسي

 Ecstasy صاغ أحد موزعي عقار ) إم دي إم إيه( يف الواليات املتحدة اسللم إكسللتايس
يف عللام 1981 كأسلللوب تسللويقي دعايئ ليسللاعده يف بيع املزيد من هللذا املنتج، عقار 
اإلكسللتايس عبارة عن مسللحوق أو بلور أبيللض أو أبيض مصفر، ويتم تناوله عىل شللكل 
أقراص أو كبسللوالت، وميكن أن تكون األقراص بألوان مختلفة، ويف بعض األحيان تحتوي 
عىل صور أو كلامت تشللبه الرسللوم املتحركة، فاألكرث شلليوعاً تناوله يف شللكل أقراص أو 
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كبسوالت. لكن نادراً ما تكون األقراص نقية وغالباً ما يتم »غشها« باستخدام أدوية أخرى 
مثللل: الهريوين، والكيتامني، واإليفيدرين، والكافيني، وامليسللكالني، عىل العموم ال تحتوي 
جميع هذه األشللكال الصيدالنية املختلفة عىل أكرث من %10 من اإلكستايس وباقي املواد 

عبارة عن سواغات مختلفة. 

ومن األسامء الدارجة لعقار اإلكسللتايس مويل » Molly« وهو اختصار لكلمة الجزيء 
“Molecular”، وغالباً ما يشللري إىل املسحوق البلوري النقي %100من اإلكستايس، وميكن 

ابتالع املسحوق، أو عىل شكل كبسوالت، أو استنشاقه عن طريق األنف. 

يعتقد بعض الناس أن »مويل« أكرث أماناً من أنواع األمفيتامينات األخرى، وهذه خرافة 
ال أساس لها من الصحة، يبدو أن االسم الجديد عبارة عن تكتيك تسويقي من أجل جذب 
مجموعة جديدة من الشللباب إىل العقار، فمن املألوف أن يكون للعقاقري املخدرة ألقاب 

نسائية )عىل سبيل املثال، يرُعرف امليثامفيتامني أيضاً باسم تينا(.

كيمياء اإلكستاسي

يشللبه اإلكسللتايس من ناحية البنية الكيميائية امليثامفيتامني وامليسكالني، هناك عدة 
طرق لتحضري اإلكسللتايس، أهمها اسللتخدام زيت السللافرول، وزيت الساسللفراس، الذي 

يحتوي عىل ما يقارب %90 من مادة السافرول كطليع أويل يف تصنيع اإلكستايس. 

يعترب مسللار الكيتون، وهو ليس الوحيد، أكرث مساق معروف واألفضل توثيقاً لتحضري 
اإلكسللتايس، وهذه الطريقة قد تتضمن الكثري من االختالفات عند التنفيذ، ولكن املخطط 

سافرول4،3-ميثيلني ديوكيس فينيل -2-بروبانون
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األسللايس هو أكسللدة زيت نبللات السللافرول يف كيتللون )4،3-ميثيلني ديوكلليس فينيل 
2--الربوبانون(، الذي يتكثف بعد ذلك مع ميثيل أمني ويختزل إىل املنتج النهايئ اإلكستايس.

آلية عمل )إم دي إم إيه(

يستغرق دخول )إم دي إم إيه( إىل مجرى الدم والوصول إىل الدماغ حوايل 15 دقيقة، 
وعادة ما تستمر تأثرياته من ثالث إىل ست ساعات.

يتسللبب عقار )إم دي إم إيه(، وعىل غللرار األمفيتامينات األخرى، يف إطالق األمينات 
الحيوية عن طريق عكس عمل نواقلها، ويفضل ناقل السللريوتونني، وبالتايل يزيد بشللدة 
تركيز السريوتونني خارج الخلية، مام يؤدي اىل نضوب ملحوظ داخل الخاليا ملدة 24 ساعة 
بعد جرعة واحدة. مع االستخدام املتكرر، قد يصبح استنفاد السريوتونني دامئاً، مام يسبب 

سمية عصبية تؤدي بالنتيجة إىل ضعف إدرايك طويل األمد لدى املستخدمني بكثافة. 

االستطبابات

مل يتللم توثيللق أي آثار مفيدة طبيللاً لعقار )إم دي إم إيه( يف السللبعينيات من القرن 
املايض، لكن بدأ بعض األطباء النفسلليني يف استخدامه كأداة للعالج النفيس، لقد اعتقدوا 
أنه يجعل مرضاهم أكرث استعداداً لالنفتاح وللتواصل واملشاركة يف عملية العالج النفيس. 

أطلق املعالجون عىل العقار اسللم »آدم«، ألنهم شللعروا أنه يعيد املرىض إىل حالة أكرث 
براءة، ويعتقد بعض الباحثني الطبيني اآلن أن هذا العقار ميكن أن يكون له فوائد عالجية، 
ال سلليام بني األشللخاص املصابني باضطراب ما بعد الصدمة، ويف عالج بعض أشكال العالج 

النفيس مثل االكتئاب. 

التأثيرات النفسية 

من األسللباب املوجبة لتناول )إم دي إم إيه(، يذكر مسللتخدموه: الرغبة يف تغيري حالة 
الوعي، وزيادة التواصل االجتامعي، والشعور باالرتباط أكرث بالطبيعة، والوصول إىل نظرة 
إيجابية للحياة، وزيادة االسللتمتاع باملوسيقى، والرقص، وتحسللني األداء النفيس، وتعزيز 



142

الرغبة الجنسللية والعالقات، ويعتقد البعللض أن التأثري الرئييس )إم دي إم إيه( يتمثل يف 
تعزيز املشاعر الحميمية والتعاطف دون اإلرضار بالقدرات الفكرية.

يشعر مسللتخدمو العقار بالنشوة واالسللرتخاء، وزيادة يف مسللتوى الطاقة والنشاط، 
وتحسني اإلدراك، والتقارب العاطفي، والتعاطف مع مستخدمي )إم دي إم إيه( اآلخرين. 
يحفز العقار إطالق السللريوتونني يف الدماغ، فيمكن أن يزيد من مشاعر اإلثارة الجنسية، 
والثقة بالذات، لكن عندما يزول التأثري، يرُرتك املستخدم مع استنفاد نسبي للسريوتونني يف 

الدماغ، الذي قد يكون مرتبطاً باالكتئاب املؤقت والهياج. 

مخاطر تعاطي )إم دي إم إيه(

هناك إجامع واسللع عىل أن تأثريات عقار )إم دي إم إيه( ليست مبجملها إيجابية؛ فال 
ميكن اعتباره آمناً، مبا يف ذلك الشللكل البلوري النقي، ميكن أن يسبب اإلكستايس األعراض 
التالية يف املدى القصري وأثناء تناول العقار: الغثيان، والقشعريرة، والتعرق، ورسعة رضبات 
القلب، وزيادة درجة حرارة الجسللم، وانقباض الفك، وجفاف الفم، وعدم وضوح الرؤية، 

واإلغامء، وتوتر العضالت، وفقدان الوزن، واالرتعاش، وتقلبات املزاج، وضعف الرتكيز.

ميكللن أن يؤدي العقار أيضاً إىل ارتفاع مفاجئ يف معدل رضبات القلب، وضغط الدم، 
مام قد يشكل خطراً عىل األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف القلب أو األوعية الدموية.

وتشمل املضاعفات األخرى متالزمة السريوتونني، التي تتميز مبا ييل: تغري الحالة العقلية 
للمستخدم، وفرط النشاط الالإرادي، واالضطرابات العصبية العضلية والنوبات العصبية.

مية  السُّ

التأثريات طويلة املدى ل )إم دي إم إيه( غري معروفة جيداً، لكّن املؤكد أن له العديد 
من التأثريات السللمية الحادة، إذ يعمل عىل ارتفاع درجة حرارة الجسللم، مام يزداد خطر 

املوت يف البيئات الحارة وخاصة اذا كان يصاحبها الجفاف.

حاول بعض املسللتخدمني التعويض عن ارتفللاع الحرارة عن طريق رشب كميات كبرية 
مللن املللاء، ولكن هذه الطريقة غري فاعلة، ومن املمكن أن تسللبب »تسللمم املاء« الذي 
ينطوي عىل نقص شديد يف صوديوم الدم الشديد نتيجة لخلو املاء من األمالح والصوديوم. 
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5 -الكبتاجون )هيدروكلوريد الفنيتيلين( 

مقدمة

الكبتاغللون اسللم تجاري يرُطلق عىل منتللج طبي يحتوي عىل الفنيتيلللني أو الفنيثيلني 
كامدة فعالة، وتم تصنيعه يف عام 1961 ملعالجة اضطراب نقص االنتباه والسللبخ، وكمنبه 

للجهاز العصبي، واحتوى كل قرص عىل 50 ملغ من الفنيتيلني. 

لكن بحلول الثامنينيات من القرن املايض، قرر املجتمع الطبي أن خصائص الكبتاجون 
املسللببة لإلدمان تفوق فوائده العالجية، وتم حظره يف معظم البلدان، مل يعد ينتج اليوم 
أو يستخدم ألغراض عالجية. تشري التقارير اإلعالمية إىل أن إساءة استخدام الكبتاجون رمبا 
حدثت يف أوروبا خالل املدة 1970-1990، كامدة لتحسني األداء الريايض يف رياضة ركوب 

الدراجات، وكرة القدم االحرتافية، ويف لعبة الركبي الفرنسية. 

تم إدراج الكبتاجون يف الجدول الثاين من اتفاقية األمم املتحدة بشأن املؤثرات العقلية 
لعام 1971، لكن استمر السامح به يف بعض االستخدامات الطبية املحددة لبعض الوقت، 
عىل سبيل املثال، حتى عام 2013 تم السامح يف فرنسا وبعض الدول األوروبية باستخدام 

كميات صغرية من الكبتاجون للمرىض الذين يعانون من السبخ. 

كجزء من التزامات اإلبالغ ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية للمنظامت 
الدولية، أبلغت العديد من البلدان يف الرشق األوسط وبعض البلدان املجاورة ألوروبا، عن 

مصادرة عقار يستعمل كمنبه شائع ويتداول بانتظام؛ كان هو الكابتاجون. 

كيمياء الكبتاجون

ينتج الكبتاجون عن ربط جزيئات األمفيتامني والثيوفيلني عرب سلسلللة األلكيل، الدواء 
ليس جزيئاً نشللطاً يف حد ذاته؛ إذ يخضع لعللدة تفاعالت كيميائية يف الكبد والكىل حتى 

يطلق األمفيتامني والثيوفيلني، الشكل )2-3(.
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التأثيرات النفسية 

يتناول الشللخص الكبتاجون عن طريق الفم، وهي الطريقة الوحيدة واملحببة لتعاطيه 
دون تللرك أي أثر عىل الجسللم. ومن خالل عملية األيض الخاصة بلله يتحلل إىل مكوناته 
األساسللية وهي األمفيتامني، وكذلللك إىل الثيوفيلني، وهو قلويد يشللبه الكافيني يف بنيته 

الكيميائية، ويستعمل طبياً كموسع للقصبات الهوائية وهو منبه خفيف. 

لوحظ أن الفعل الرئييس للكبتاجون يف واقع الحال يعود إىل وجود وفعل األمفيتامينات 
التي تم ذكرها سللابقاً؛ فيعمل عىل تنبيه الجهاز العصبي املركزي، وزيادة اليقظة، وزيادة 
الرتكيز، وتوفري الشللعور بالعافية. يقال إن املقاتلني يستخدمون الكبتاغون لتحمل القتال، 
وأن الطالب يلجأون إليه للبقاء مستيقظني وخصوصاً عند االمتحانات النهائية، وتستخدمها 
النسللاء لفقدان الوزن، والعامل لزيادة األداء البدين، وسللائقو الشللاحنات لزيادة اليقظة 
والرتكيز خالل القيادة لسللاعات عديدة دون الشللعور بالتعب. ويفيد بعض املستخدمني 
بأنهم يشللعرون بعد تعاطيه بنشللوة عارمللة، وبأن لديهم قوة ال يتمتللع بها أحد، وأنهم 

ميتلكون العامل وال مكان للخوف يف قلوبهم!

كبتاجون

أمفيتامنيثيوفيلني

الشكل )3-2(: تحرير الثيوفيلني و األمفيتامني من الكبتاجون 
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6 -األمينوريكس )4 -ميثيل أمينوريكس ( أو )4 -مار( أو)4 -ماكس(

و بارا-ميثيل- -4 -ميثيل أمينوريكس )4, -′4 دمار( 

مقدمة

نرِّللَع 4 -ميثيل أمينوريكللس )4 -مار( ألول مرة يف عام 1960 من قبل معامل ماكنيل  صرُ
كمنبه نفيس وملعالجة الحساسللية، والحقاً تم تصنيع ) 4،′4 -دمار( كمنبه نفيس ويعرف 
باسللم سريوتوين »Serotoni«، وكالهام مشتقان من َميْثلة مركب األمينوريكس، وينتميان 
إىل فئللة املؤثرات العقلية الجديللدة، وعقاقري مصممة محتملة كمثبطات للشللهية، مثل 
األمفيتامني تم اسللتخدامها يف السللتينيات وتم سللحبها بسبب السللمية الشديدة للقلب 

واألوعية الدموية. 

الخصائص الكيميائية 

يعترب )4،4 -دمار( من مشللتقات األوكسازولني ويصنف عىل أنه مضاهئ لكال املركبني 
أمينوريكس و)-4مار(، ترتبط االختالفات الكيميائية بني هذه املنبهات بوجود مجموعات 
امليثيل. ال يحتوي أمينوريكس عىل مجموعات امليثيل، بينام يحتوي )-4مار( عىل مجموعة 
تقع عىل حلقة األوكسللازولني، بينام يحتوي )4،′4 -دمار( عىل مجموعة ميثيل إضافية يف 

موضع« بارا« عىل حلقة الفينيل. 

 يحتوي)4،′4 -دمار( عىل مركزين غري متطابقني داخل حلقة األوكسللازولني؛ مام يؤدي 
إىل تكون أربعة مامكبات ضوئية. 

 تللم تصنيللع املامكبني املقرون واملفروق مللن )4،′4 -دمار( من الطليعني الوسلليطني، 
الكاثينللون )نورميفيللدرون( والكحول املختللزل، وتم التوليف إىل مقللرون )4،′4 -دمار(، 
ومفروق )4،′4 -دمار( باسللتخدام بروميد السلليانوجني )BrCN( أو سلليانات البوتاسيوم 

)KOCN(، عىل التوايل. 

4،′4 -دمار4 - مارأمينوريكس
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علم األدوية

 ال توجد دراسات علمية موثقة عىل البرش تشري إىل علم أدوية صحيح لهذه املركبات، 
وال عن الحرائك الدوائية والتوافر الحيوي، ومل يتم اكتشللاف أي مسللتقلبات لهذه املواد، 
وعموماً تعمل هذه املركبللات عىل تحرُّر جميع نواقل أحاديات األمني الثالثة )الدوبامني، 
والنورأدرينالني، وفعالية أكرب يف ناقل السللريوتونني(، ومن املمكن أن لها فعالية مشللابهة 

لفعالية العقاقري التي تحرر الدوبامني ونورأدرينالني. 

باإلضافللة إىل ذلك، ميكن زيادة خطر اإلصابة مبتالزمة هرمون السللريوتونني من خالل 
ارتبللاط )4،′4 -دمار( باملركبات التي تؤثر إما عىل تحرر السللريوتونني أو إعادة امتصاصه، 

مثل مثبطات إعادة امتصاص السريوتونني االنتقائية. 

ميكللن أن تحدث نوبات ذهانية إذا تم تنللاول )4،′4 -دمار( بالتزامن مع تناول عقاقري 
تحللرر الكاتيكوالمني )مثل املنبهات من نوع األمفيتامني، والكوكايني( وقد تنجم مشللاكل 

القلب واألوعية الدموية عن املستويات الجهازية املفرطة من إفراز نوراالبينفرين.

 أظهللرت الدراسللة التي أجريت عللىل حيوانات املختللرب أن فعاليللة املامكب املقرون 
)4،′4 -دمللار(، يف إطللالق الكاتيكوالمينات كانت أقل مللن تلك التي لوحظت يف املامكب 
املقللرون )4 –مار(، ومن ناحية أخرى املقللرون )4،′4 -دمار( أكرث فاعلية يف اطالق نواقل 

السريوتونني من د-األمفيتامني، واألمينوريكس ومقرون )4 –مار(. 

قد تكون األعراض الذهانية، واإلثللارة، وارتفاع الحرارة ناتجة عن التنبيه املفرط لنظم 
الدوبامني املركزية والسللريوتونني، يف حللني أن تأثريات القلب واألوعية الدموية قد ترتافق 
مع اإلفراط يف إطالق النورأدرينالني، وال تتوافر معلومات تصف احتامل التحمل واالعتامد 

واالنسحاب. 

ال توجد حالياً مؤرشات عىل إمكانية استخدام )4،′4 -دمار( يف التطبيقات العالجية أو 
ألغراض مرشوعة أخرى، وال توجد استخدامات معروفة لله كمكون يف املنتجات الصناعية 
أو التجميليللة أو الزراعية. األمينوريكس مدرج يف الجدول األول، و)4،′4 -دمار( مدرج يف 
الجللدول الثاين، و)4 -مار( مللدرج يف الجدول الرابع من اتفاقية األمم املتحدة لعام 1971 

بشأن املؤثرات العقلية. 
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األشكال الصيدالنية 

 تتوافر هذه العقاقري عىل شللكل مسحوق أو اقراص، وغالبية املساحيق بيضاء، ولكن 
تم وصف عينات أخرى أيضاً بأنّها مساحيق ذات لون أصفر باهت ووردي وأخرض وزرقاء، 
وكذلك األقراص بألوان وأشكال مختلفة حمل بعضها شعارات مثل »بالي بوي« و«هارت« 
و«ميتسوبييش« و«ستار« و«ترانسفورمرز«، وأشهرها »الكرز املبقع« و«الصليب املرقط«. 

ميكللن أن تختلف تركيبة األقراص واملسللحوق اختالفاً كبرياً مللن منتج إىل منتج؛ إذ قد 
تحتللوي عللىل )4،′4 -دمللار( مبفردها أو بخلطها مع عقاقري نفسللية التأثللري، مبا يف ذلك: 
الكاثينونات االصطناعية، والقنب االصطناعللي، والبنزوفورانات، وإيثيل الفينيديت. ومن 
تحاليل العينات مل يتم الكشف عن مادة نقية تحتوي عىل )4،′4 -دمار(، تشمل املؤثرات 
العقلية الجديدة عدداً كبرياً من املركبات التي يتم تسللويقها عىل نطاق واسللع يف العامل 
»الحقيقللي« و«االفرتايض« كبدائل قانونيللة لألدوية املحظورة، وغالبللاً تحت غطاء بأنها 

»ليست لالستهالك البرشي« لتجنب املالحقات القانونية. 

طرق أخذ العقار والجرعات

تشري املعلومات املنشللورة والدالئل العملية إىل أن االستخدام عن طريق الفم والنفخ 
يف األنف هي األكرث اسللتخداماً، يليها االستنشاق، أو عن طريق التدخني اإللكرتوين، ونادراً 

ما يتم استخدامه عن طريق الحقن. 

تراوحت الجرعات الفموية من 10 إىل 120 ملغ عن طريق تناول األقراص أو املسحوق 
مبارشة، أو عن طريق بلع املسحوق الذي سبق تغليفه بأوراق السجائر. 

 تفاوتت الجرعات داخل األنف من 25 إىل 30 ملغ، وكانت الجرعات املتبخرة يف نطاق 
10 إىل 60 ميكروغرام، وتصل إىل مستويات حوايل 360 ملغ عىل مدار حوايل 4-5 ساعات 

يف نفس الجلسة. 
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التأثيرات النفسية

عندمللا يتناول الشللخص أي من هللذه العقاقري تنتج عنه تأثللريات طويلة األمد، تصل 
عموماً إىل 16 سللاعة إذا تم تناولها عن طريق الفم، وحتى 12 سللاعة يف حالة التدخني أو 

النفخ، وتستمر حتى 36 ساعة.

ذكللر غالبية املتعاطني لهذه املواد تأثرياتها املرغوبة، وتشللمل: التنبيه، وزيادة الطاقة، 
والنشوة، واالسرتخاء، وزيادة التواصل االجتامعي، والتعاطف، والتخيل عن الذات، واإلثارة، 

واليقظة، وزيادة الثقة، ومشاعر الود، والتقارب بني األشخاص. 

ووصفوا التأثريات غري املرغوب بها، وتشمل: ارتفاع الحرارة، والتعرق، واإلثارة، وانقباض 
الفك )رصير األسنان(، وتشنجات الوجه، والتحفيز، والغثيان، وخلل النطق، واتساع حدقة 
هن )Nootropics(، ومع  طرُات الذرِّ العني إىل الذهان والهلوسة. ولها تأثريات مشابهة ملرَُنشرِّ
ذلللك، ال يوجللد بحث يدعم االدعاء بأنهللا مختلفة أو أكرث فعالية من املنبهات النفسللية 

األخرى يف هذا الصدد. 

االستقالب 

دت ثالثة نواتج أيضيللة يف البول، باإلضافة إىل الجزيء األصلليل )4،′4و –دمار( و للدرِّ  حرُ
)4 -مللار( )املكللون الرئييس(، وتم اكتشللاف مشللتق أوكسللازوليدينون )منللزوع األمني 

التأكسدي(، وبارا-هيدروكسيل -4مار، ونورااليفيدرين. 

مية  السُّ

ال يوجد دراسة قبل رسيرية أو رسيرية بتقييم التأثريات السمية لهذه العقاقرييف البرش، 
وكلام زاد خلطها مع عقاقري أخرى زادت السمية، وارتبط ارتفاع ضغط الدم الرئوي بداية 

بابتالع األمينوريكس كمثبط للشهية، ومن ثم )4 -مار( و )4،′4 -دمار(. 

أظهر الفحص السيري ارتفاع درجة حرارة الجسم، اتساع حدقة العني، تشنجاً عضلياً، 
نوبللات رصع، زيادة العرق، توقف القلب والجهاز التنفيس. وكشللف الترشيح عن نزيف 
يف العضللالت، واألعضاء، ووذمة دماغية ورئويللة، ومتدد األذين األمين والبطني، وتم توثيق 

العديد من حاالت الوفاة املرتبطة بتناول هذه العقاقري. 
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7 -  الكاثينونات الطبيعية )القات(

مقدمة

ترُعرف نبتة القات باالسم العلمي Catha edulis Forsskal، وتنتمي إىل عائلة الحرابية 
من الشللجريات املزهرة ودامئة الخللرضة، وهي من النباتات املسللتوطنة يف رشق إفريقيا 
االستوائية )القرن األفريقي( وشبه الجزيرة العربية وخاصة يف اليمن، ويعتقد الكثريون أن 

أصول القات إثيوبية وأرُدخلت إىل اليمن يف القرن الخامس عرش. 

اعتللرب اإلثيوبيون القدماء هذا النبات طعاماً إلهياً، بينام اسللتخدمه املرصيون القدماء 
بسبب آثاره املنبرِّهة، وكذلك يف عمليات تحول اإلنسان ألشباه اآللهة وفق معتقداتهم، وقد 
لجللأ اإلسللكندر األكرب إىل القات لعالج جنوده من مرض وبايئ غللري معروف. ويعود أقدم 
وصللف موثق لهذا النبللات إىل أب ريحان البريوين يف كتابه »الصيدنة يف الطب«، وهو من 
علامء القرن الحادي عرش، لكن حتى اآلن ليس للقات استخدامات طبية معتمدة أو قامئة 

عىل األدلة العلمية أو الدراسات السيرية. 

يرُستخدم القات يف كينيا لعالج ضعف االنتصاب، واملالريا، واإلنفلونزا، والقيء، والصداع، 
ووفق الطب اإلثيوب التقليدي، يقلل الشللاي الخفيف املصنوع من أوراقه من تورم الفم، 
وقللد يخفض ضغط الدم، وكامدات أوراق القات تسللتعمل يف عللالج الجروح، ويف اليمن 
يرُعتقللد أن مضغ القات مفيد لألمراض البسلليطة مثل الصداع ونزالت الربد وآالم الجسللم 

والحمى والتهاب املفاصل وكذلك االكتئاب.

القات منبه؛ لذلك يسللتخدم لتحسللني األداء وزيادة القدرة عىل العمل، لذا يلجأ إليه 
العاملللون يف نوبللات الليل للبقاء مسللتيقظني وتأجيل التعب، وميضللغ الطالب القات يف 

محاولة لتحسني األداء العقيل قبل االمتحانات. 

ظل اسللتخدام مضغ وتخزين القات )وضعه يف أحد الشدقني المتصاصه ببطء عن طريق 
الشعريات الدموية يف الفم( حتى وقت قريب محصوراً يف املناطق التي يزرع فيها النبات ألن 
األوراق الطازجللة فقط هي التي تتمتع بالفعالية إلنتللاج التأثريات املرغوبة، وخالل العقود 
املاضية شاعت عادة مضغ القات يف الدول الغربية وأمريكا الشاملية بسبب الهجرة من رشق 
إفريقيا والرشق األوسللط، وقد قررت الحكومة الربيطانية عام 2013 حظر استرياد واستخدام 
القللات، ويف معظم دول أوروبا وكنللدا والواليات املتحدة يعترب مللادة خاضعة للرقابة وغري 

قانوين، ولكنه قانوين يف جميع الدول التي تستوطن فيها نبتة القات. 
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الجزء المستخدم من القات

أوراق القللات الطازجة هي الجزء املسللتعمل، ولونها قرمللزي بني المع، ولكنها تصبح 
صفللراء وخرضاء وجلدية مع تقدم عمر النبتة أو التخزين، كام تنبعث منها رائحة نفاذة، 
الجزء األكرث تفضيالً من األوراق هي الرباعم الصغرية بالقرب من الجزء العلوي من النبات، 
ومع ذلك، يتم أيضاً اسللتخدام األوراق والسلليقان الغضة، عادًة ما ميضغ األشخاص الذين 
يسللتخدمون القات األوراق الطازجة، ألن املكونات النشطة للنبات تتحلل بسعة عندما 
تجف، وتسللتعمل أوراق النبات املجففة لعمل الشللاي الذي يعرف باسم الشاي الحبيش 
أو الشللاي العرب أو شاي بوشللامن، وله تأثري أقل فعالية، كام يقوم بعض متعاطي القات 

بتدخينه أو رّشه عىل الطعام.

عللىل الرغم من وصف القات عموماً بأنه منبه خفيف، إال أن هناك أدلة ثابتة عىل أن 
اإلفراط يف تناوله يؤدي إىل اإلدمان، ومثة ربط السللتخدامه طويالً باألرق، وفقدان الشهية، 
واضطرابات املعدة، واالكتئاب، وتلف الكبد، والنوبات القلبية، فضالً عن السلوك الهويس، 

والوهمي، والعنف، واالكتئاب االنتحاري، والهلوسة، والزور، والذهان. 

كيفية استخدام القات: 

مضغ وتخزين القات مامرسللة تعود إىل آالف السنني يف القرن اإلفريقي وشبه الجزيرة 
العربية، ومن الطقوس االجتامعية املهمة بني الثقافات الصومالية واليمنية واإلثيوبية التي 
تعللود إىل فرتة طويلة جداً، بل ال تكاد تكاد مناسللبة اجتامعية يف هذه البلدان تخلو من 

وجود القات.

 حيث يرُزرع نبات القات عىل نطاق واسللع يرُعرف بأسامء مختلفة، ولكن أكرثها شيوعاً 
هللو القات، ويف الصومال يطلق عليه اسللم الجاد، عادة ما ميضللغ القات من قبل الرجال 
الصوماليني، وحتى وقت قريب كان محظوراً ذلك عىل النسللاء، يف مكان التجمع املعروف 
باسللم املفرش، ويرُنظر إليه عىل أنه يلعللب دوراً إيجابياً يف دعم الهوية الثقافية للمجتمع 
هنللاك. أما يف اليمن، فيتم بناء جناح خاص ملضغ وتخزين القات يعرف باملجلس، ويكون 

قليل التهوية.

يف جميللع البلللدان املعنية، يتم قضاء الكثري من الوقللت يف رشاء ومضغ أوراق القات، 
مام يؤثر عىل سللاعات العمل واإلنتاجية والوقت مع األرسة، بالنسبة للبعض، فإن التكلفة 
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اليومية للعادة تتجاوز إنفاقهم عىل الغذاء ألرسهم، مام قد يتسبب يف مزيد من املشاكل 
االجتامعية والعائلية. 

يرُحصللد القات يف السللاعات األوىل من الصباح، ويباع يف األسللواق يف وقت متأخر من 
الصباح، يتم تقدميه عىل شللكل حزمة من األغصان والسلليقان واألوراق، ويتم لفه بأوراق 
املوز للحفاظ عىل نضارته، يعترب مضغ القات أكرث الطرق شلليوعاً يف تناوله، لكن مثة عدد 
قليللل يبتلعلله عن طريق صنع مرشوب من األوراق املجففللة، أو حتى عن طريق تدخني 

األوراق املجففة لكن ذلك يكون نادراً.

يقوم املستخدمون مبضغ أوراق القات الخرضاء الغضة، ثم ميضغ ببطء وبشكل متقطع 
إلطالق املكونات النشطة املوجودة يف القات الذي ميتصه اللعاب، يتم مضغ املادة النباتية 
يف شللكل كرة بعد ذلك مع االحتفللاظ بها بالخد من الداخل مام يسللبب انتفاخاً مميزاً، 

ويقومون بتخزينها لعدة ساعات، وهم ميضغونها بشكل دوري.

عللادة ما يتللم تخزين القات يف بيئة اجتامعية من األصدقاء، وقلة من ميارسللون هذه 
العادة وحدهم.

تسللتمر جلسات التخزين عادة من 3 إىل 4 ساعات، قد تطول إىل عدة ساعات، خالل 
هذا الوقت، يرشب املاضغون كميات وفرية من السوائل غري الكحولية مثل الكوال والشاي 
واملاء البارد. يف جلسللة تخزين القات، يسود يف البداية جو من البهجة والتفاؤل والشعور 
العللام بالبهجة، بعد حوايل سللاعتني يبدأ التوتر، وعدم االسللتقرار العاطفي، والهياج، مام 
يؤدي الحقاً إىل الشعور بضعف املزاج والركود، فيميل املخزنون إىل مغادرة الجلسة وهم 

يشعرون باإلرهاق.

يقدر أن حوايل 20 مليون شخص ميضغون القات كل يوم، يف حني أنه كان تقليدياً عادة 
مرتبطة بالرجال املسنني، فقد توسع استخدام اليوم ليشمل النساء والشباب؛ يف اليمن عىل 
سللبيل املثال، وجد أن 60 ٪ من الذكور وحوايل 35 ٪ من اإلناث من مسللتخدمي القات 
وميضغون يومياً لفرتات طويلة من حياتهم. يبلغ متوسللط   انتشللار استخدام القات حوايل 
٪32 يف إثيوبيللا، ويف رشق البللالد مللا يقرب من 30 ٪ من املراهقللات وأكرث من 70 ٪ من 
املراهقني ميضغون ويخزنون القات، وقد يسللبق مضغ أوراق القات تناول القهوة، وهناك 

مثل إثيوب معروف يقول »القهوة هي قات الرجل الفقري«. 

تشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل 90 ٪ من الذكور البالغني ميضغون القات ملدة ثالث 
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إىل أربع ساعات يومياً يف اليمن، وقد تصل النسبة بني اإلناث إىل 50 ٪ أو حتى أكرث؛ قدرت 
دراسللة حديثة للبنك الدويل أن 73 ٪ من النساء يف اليمن عىل األقل ميضغن أوراق القات 
بشللكل متكرر، ويف الوقت نفسه، فإن نسبة مذهلة تقدر بني 15-20 ٪ من األطفال دون 

سن 12 عاماً هم أيضاً ميضغون القات. 

إن ملضغ القات أثراً سلللبياً مبارشاً عىل املجتمع أيضاً؛ إنه يكس الروابط األرسية؛ ميضغ 
الرجال مبفردهم، وكذلك تفعل النسللاء، ويرُرتك األطفال يف النهاية وحدهم للقيام مبا يحلو 
لهم دون إرشاف من الكبار مام يؤدي إىل التفكك األرسي. ويرُعتقد أن ما يصل إىل ٪50 من 
دخل األرسة يتم تخصيصه ملتطلبات القات اليومية لرب األرسة، فضالً عن أن عدم مسايرة 

هذه العادة يجلب لصاحبه اإلقصاء االجتامعي!

عالمات االستخدام

هناك بعض العالمات واألعراض السلللوكية والجسللدية التي تشللري إىل أن شللخصاً ما 
يسللتخدم القات، وتشمل: كرثة الهياج، وتغيريات يف عادات النوم، وارتفاعاً يف ضغط الدم، 
وفرطللاً يف النشللاط، ومزاجاً متقلباً، مييل إىل الكآبة وقلة الشللهية، وفقللدان الوزن. وأهم 
األعللراض التي تظهر أثنللاء مضغ وتخزين القللات: الرثثرة، والشللعور بالحيوية والتقارب 

االجتامعي، واليقظة، ودقة الرتكيز. 

كيمياء القات 

تحتللوي أوراق القللات عىل العديد مللن املركبات، مثللل: القلويللدات والرتبينويدات 
والفالفونويدات والستريوالت والجليكوسلليدات والتانني واألحامض األمينية والفيتامينات 
واملعللادن. تعترب القلويدات هي الجواهر الفعالللة املوجودة يف القات التي لها الخصائص 
الدوائيللة والتأثريات عىل الجهاز العصبللي املركزي. تنتمي القلويدات إىل فئة فينيل الكيل 
األمينللات التي تشللبه يف بنيتها الكيميائية بنية األمفيتامينللات ونورأدرينالني. وأهم هذه 
القلويدات هو قلويد الكاثينون، ومامكبني اثنني من الكاثني، )+(-نورسللودواالفيدرين و)-

(- النورأفيدرين، والقات يحتوي عىل املمكاكب الضويئ يسللاري )-(-الكاثينون فقط الذي 
له نفس التشكيل املطلق ملركب يساري )+(-األمفيتامني الجدول )2-3(. 
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يوجللد قلويللد الكاثينللون بوفللرة يف األوراق والسلليقان الغضة، وعنللد النمو ومرور 
الوقللت فضالً عن التخزين يف املسللتودعات، يتحللول الكاثينون إىل الكاثللني؛ وهو مزيج 
من )+(-نورسللودواالفيدرين و)-(- النورأفيدرين بنسللبة 1:4. وتحتوي أوراق القات عىل 
قلويللدات أخرى تتبع فئللة فينيل الكيل أمينات مثللل املريوكاثينون وسللودومريوالكاثني 

ومريوالكاثني، ويبدو أن هذه املركبات تساهم بشكل أقل يف التأثريات املنبهة للقات.

الكاثينللون غري مسللتقر، ويخضع لتفاعللالت التحلل بعد الحصاد وأثنللاء التجفيف أو 
االسللتخالص للامدة النباتية؛، ونظراً ألن الكاثينون هو املكون النفيس الرئييس للقات، فإن 
هذا يفس سبب تفضيل األوراق الطازجة، وملاذا يتم تغليف القات يف أوراق املوز للحفاظ 

عىل نضارتها. 

تحتللوي أوراق القللات الطازجة عىل قلويللدات فينيل ألكيل األمني مبتوسللط   36 ملغ 
كاثينون، و120 ملغ كاثني، و8 ملغ نورإيفيدرين لكل 100 غرام من األوراق. وتصل نسبة 
العفص إىل 10 ٪ يف املواد املجففة. تخضع مادة الكاثني والكاثينون، للمراقبة الدولية منذ 
أوائل الثامنينيات، مثل جميع املواد الشبيهة باألمفيتامني، وتم تضمني كاثينون يف الجدول 

األول من اتفاقية األمم املتحدة للمؤثرات العقلية والكاثني يف الجدول الثالث.

جدول )3-2(: البنية الكيميائية لمركبات القات 

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

كاثينون
 Cathinone-)-( 

)+(-Cathineكاثني
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Merucathinoneمريوكاثينون

Merucathineمريوكاثني

)+(-Norpseudoephedrineنورسودوافيدرين

)-(-Norephedrineنورايفيدرين

Pseudomerucathineسودومريوكاثني

ثنايئ مثيل –ثنايئ 
فينيل بريازين

3،6-Dimethyl-2،5-(
)diphenylpyrazine
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المخاطر الصحية واآلثار الجانبية الشائعة للقات

تعود املشللاكل الطبية التي تنشللأ عن مضغ القات جزئياً إىل التأثريات الوديّة للعقار، 
وجزئيللاً إىل تأثريه عللىل الصحة العقلية؛ من غللري الواضح ما اذا كانللت املخاطر الصحية 
املرتبطة باستخدام القات مرتبطة بشكل مبارش بقلويد الكاثينون، أو استهالك املرشوبات 
التي تحتوي عىل الكافيني التي تزيد من حدة النشوة، أو ما إذا كانت مرتبطة باستنشاق 

الدخان غري املبارش، السلبي، يف مجالس القات سيئة التهوية. 

وقد تعزى بعض املشللاكل الصحية نتيجة وجود املبيدات الحرشية السللامة عىل نبات 
القللات، وكثري من األشللخاص الذين ميضغللون ويخزنون القات ال يغسلللون األوراق قبل 
االستعامل؛ إذ يعتقدون أن عمل ذلك سيقلل من فعالية القات. عىل مدى العقود القليلة 
املاضيللة، حدد الباحثون عدداً صغرياً من الوفيات عىل أنها مرتبطة بشللكل مبارش أو غري 
مبارش باسللتخدام القات، قد يؤدي االستخدام املنتظم للقات يف النهاية إىل تفاقم مشاكل 

االعتالالت النفسية القامئة والقضايا املتعلقة بالنوم وأمراض الكبد.

علم أدوية القات

ال يوجد مسللتوى آمن لتعاطي أي نوع من املخدرات، ودامئاً ما ينطوي اسللتخدام أي 
عقللار عىل بعض املخاطر، من املهم توخي الحذر عند التعامل مع أي نوع من املخدرات، 

القات عقار منبه، مام يعني أنه يّسع الرسائل التي تنتقل بني الدماغ والجسم. 

عىل الرغللم من أن القات عقار منخفض الخطورة نسللبياً، إال أنه مرتبط بزيادة خطر 
اإلصابللة مبجموعللة متنوعة من املضاعفللات الطبية؛ يختلف تأثريه من شللخص إىل آخر. 
كللام ذكرنا يحتوي القات عللىل مركبات كثرية، وبالتايل فإن مضغه قد يكون له العديد من 
التأثريات؛ تشللمل الرئيسية منها الجهاز العصبي، ويؤثر اسللتخدام القات أيضاً عىل جهاز 
القلب واألوعية الدموية، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفيس، والغدد الصامء، والجهازين 

البويل، والتناسيل. 

تأثيرات القات على الجهاز العصبي المركزي

 يؤثللر القات عىل الجهللاز العصبي، وتشللبه التأثريات تلك الخاصللة باألمفيتامني مع 
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االختالفللات الكمية وليس النوعية، فيمكن أن يسللبب: الذهان، والزور، والشللك، ومرض 
الهوس الخفيف مع أوهام كبرية. نظراً ألن الكاثينون، والكاثني بدرجة أقل، مسللؤوالن عن 
تأثريات القات عىل الجهاز العصبي، ميكن اعتبار اإلمساك واحتباس البول والتأثريات القلبية 
الوعائية الحادة تأثريات عىل الجهاز العصبي الالإرادي )املحيطي(، بينام اليقظة واالعتامد 
والتحمل واألعراض النفسية تأثريات عىل الجهاز العصبي املركزي. وتذكر األدبيات العلمية 

عن حالة واحدة من اعتالل بيضاء الدماغ الحاد املرتبط بسوء استخدام القات.

تأثيرات القات على الجهاز الهضمي والفم

نتيجة لطريقة استهالكه، يؤثر القات عىل الجهاز الهضمي، ويؤدي إىل اإلصابة باإلمساك، 
باإلضافللة إىل التهاب وتقرحات املعدة، وارتفاع معللدل اإلصابة بأمراض اللثة، ويؤثر أيضاً 
عىل التجويف الفموي والتهاب الفم، وتوجد عالقة ارتباط قوية بني مضغ القات ورسطان 

الفم. 

يتسللبب القات يف انخفاض متوسط    معدل تدفق البول لدى الرجال، وذلك من خالل 
تنبيه مستقبالت الفا- )1( األدرينالية بوساطة الكاثينون، ويحدث ارتفاع يف معدل اإلصابة 

بالبواسري واستئصال البواسري الناتج عن االستخدام املزمن ملضغ وتخزين القات.

تأثيرات القات على القلب واألوعية الدموية

تعترب زيادة معدل رضبات القلب وضغط الدم من اآلثار الجانبية الشللائعة عند مضغ 
وتخزين القات خالل 3 ساعات من تناوله، مام يجعله ضاراً جداً ملرىض ارتفاع ضغط الدم، 
وتشمل اآلثار الرئيسية عدم انتظام دقات القلب، واألرق، وفقدان الشهية، والتوعك العام 
والصللداع النصفي. يظهر حدوث احتشللاء عضلة القلب الحاد بني السللاعة 2 بعد الظهر 
ومنتصف الليل، أي يحدث أثناء جلسللات القات، وقد تم اإلبالغ مؤخراً عن ارتباط مضغ 

القات باعتالل احتشاء عضلة القلب الحاد.
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تأثيرات القات على الجهاز التناسلي 

تشللري الدراسللات العلمية إىل أن االسللتخدام املزمن ملضغ القات قد يسللبب التهاب 
النطللاف، وقد يؤدي إىل انخفاض األداء الجنيس لدى الرجللال، وانخفاض عدد الحيوانات 
املنوية وحجمها وحركتها. وبالنسللبة إىل النسللاء الحوامل، قد يكون الستهالك القات آثار 
ضارة عىل تدفق الدم يف الرحم إىل املشيمة، ومن ثم عىل منو الجنني وتطوره، مام يشري إىل 
وجللود ارتباط بني مضغ القات وانخفاض وزن الجنني عند الوالدة. ومن املعروف أيضاً أن 
القات يرُفرز يف حليب الثدي، ولكن مل يتم إجراء أي دراسللات حتى اآلن حول كيفية تأثري 

ذلك عىل أطفال املرضعات.

التأثيرات الذاتية للقات 

يؤدي مضغ القات وتخزينه إىل حالة من النشللوة والبهجة مع زيادة اليقظة والتيقظ، 
وييل ذلك مرحلة من املناقشات الحية والرثثرة واملزاج العايل، ويتسم التفكري بعدم ترابط 
األفكار، ولكن بدون القدرة عىل الرتكيز. ويف نهاية جلسللة القات، قد يعاين املستخدم من 
مزاج اكتئاب وتهيج وفقدان الشللهية وصعوبة يف النللوم، ويتبع ذلك خمول وحالة نعاس 
يف صبللاح اليوم التايل، وانخفاض يف أداء العمل. يبلللغ معدل الجرعة عند التخزين حوايل 
0.6 غرام من أوراق القات لكل كيلوجرام من وزن الجسللم، مام أدى إىل متوسللط   جرعة 

امتصاص 45 ملغ من الكاثينون. 

 الذهان الناجم عن القات

ميكللن أن يؤدي مضغ القات إىل نوعني من ردود الفعللل الذهانية؛ أوالً، مرض الهوس 
املصحوب بأوهام كبرية، وثانياً، الذهان املصحوب بالريبة أو الفصام، مع أوهام االضطهاد 
املرتبطللة بشللكل رئييس بالهلوسللة السللمعية والخوف والقلللق، والتي تشللبه الذهان 
األمفيتامينللي. األعراض تخف بسعة عند توقف اسللتعامل القات، لكن مضغه قد يؤدي 
إىل تفاقم األعراض لدى املرىض الذين يعانون من اضطراب نفيس سللابق. وتشللمل اآلثار 

الضارة: ضعف الذاكرة اإلدراكية، والبرصية، والوظائف اإلدراكية لسعة القرار.
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االعتماد والتحمل واالنسحاب

يللؤدي مضغ القات وتخزيللن إىل تحرير الكاثينون ببطء من األوراق، لكن ال ينتج عنه 
نسبة عالية فورية ومكثفة مسببة لإلدمان مثل الكوكايني وامليثامفيتامني، وتبلغ آثار ذروته 

بعد حوايل 15 إىل 30 دقيقة، والعمر النصفي له حوايل ثالث ساعات.

يرُعتقد أن القات يسبّب إدماناً جسدياً مشابهاً إلدمان الكافيني، ومع ذلك، من الصعب 
تفريللق ذلللك عن االعتامد عىل اإلدمان عىل املركبات ذات التأثري النفسللاين يف القات، قد 
يؤدي مضغ القات إىل اعتامد نفيس معتدل، ولكنه دائم يف كثري من األحيان، حيث يوجد 

نقص يف املعايري العلمية الالزمة التخاذ مثل هذا التحديد.

 أعراض االنسللحاب بعد االسللتخدام املطول خفيفة، وقد تشللمل: الخمول واالكتئاب 
الخفيف واالرتعاش الطفيف واألحالم السلليئة املتكررة. هناك عدد قليل جداً من التقارير 
عن االعتامد عىل القات، وال يرُظهر املسللتخدمون املعتادون مشللاكل خطرية عند التوقف 
عللن التعاطي. يصعب تقييم التحمللل ألن املضغ يضع حداً أعىل لكمية القات التي ميكن 
استهالكها، يبدو أن درجة معينة من التحمل تتطور مع زيادة ضغط الدم ومعدل رضبات 
القلللب ومعللدل التنفس ودرجة حرارة الجسللم. مل يتم وصف متالزمة انسللحاب القات 

الحقيقية. 

تم اإلبالغ عن ردود فعل اكتئابية خفيفة أثناء االنسحاب من القات، أو يف نهاية جلسة 
القات، االستخدام املتكرر للجرعات العالية قد يثري ردود فعل ذهانية.

يبدو أن القات يشللكل خطراً منخفضاً نسللبياً فيام يتعلق باالعتللامد، ولكن قد تظهر 
أعراض االنسللحاب إذا توقف شخص ما عن اسللتخدام القات بعد استخدامه بانتظام. قد 

تشمل األعراض: اكتئاباً طفيفاً وانخفاضاً يف ضغط الدم وإرهاقاً. 
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8 - الكاثينونات االصطناعية

مقدمة

الكاثينونات االصطناعية هي مشللتقات من مركب الكاثينللون الطبيعي، وهو املكون 
النفيس الرئييس يف نبات القات كام أسلللفنا.تم تصنيع وإساءة استخدام عدد من املركبات 
لتقليد تأثريات األدوية غري املرشوعة الشللائعة، مع تجنب النواحي القانونية والترشيعات 

النافذة يف بلدان عدة. 

ِصيللَغ مصطلح »العقار املصمم ‹‹ يف أوائللل الثامنينيات من القرن املايض لوصف مثل 
هللذه املركبللات، التي غالباً ما ترُصنَّع يف مختربات منزلية صغللرية من األدوية املتاحة دون 
وصفة طبية أو الطالئع الكيميائية عىل نطاق واسللع، وهي ليسللت غري قانونية برشط أن 
تكللون مختلفة هيكلياً عن األدوية املجدولة. كانللت املواد األفيونية االصطناعية هي أول 
املركبللات التي أرُطلق عليها اسللم العقاقري املصممة، وظهرت يف الواليات املتحدة باسللم 
»الصللني األبيض ‹‹ يف عام 1979، وتللم إنتاجها عن طريق تعديل الفنتانيل لتقليد تأثريات 

الهريوين واملورفني. 

ترُنتَج الغالبية العظمى من الكاثينونات االصطناعية يف الصني ودول جنوب رشق آسلليا 
املجاورة، عادة ما ترُنقل الكاثينونات االصطناعية يف شكل مسحوق إىل املوزعني، حيث يتم 
بعد ذلك تصنيعها عىل شكل أقراص أو أمالح وغشها قبل البيع. يّدعي املنتجون والبائعون 
أنهللم يزّودون الكاثينونات االصطناعية بنقاوة تزيد عىل 99 ٪. ومع ذلك، ترُظهر تحليالت 
املنتجات املضبوطة واملشرتاة نقاء بحوايل 95 ٪ مع املواد املغشوشة مبا يف ذلك البنزوكائني 

واليدوكائني والكافيني والبيبريازينات والباراسيتامول. 

استخدم مصنعو العقاقر غر الرشعية مسارين إلنتاجها:

أوالً: متابعة وتطوير األدوية املصممة التي تحقق التأثريات املنبهة أو املخمدة أو املهلوسة 
ملواد الجدول األول مع القليل من تشابه البنية الكيميائية. 

ثانياً: غالباً ما ترُباع هذه املواد يف املتاجر »الرئيسللية« وعرب اإلنرتنت بأسللامء تجارية مثل 
»موجة العللاج« و«امليضء األبيض« و«سللامء الفانيال«. ويتم تسللويق الكاثينونات 
االصطناعية عمداً عىل أنها »أمالح استحامم« أو »طعام نبايت« أو »سامد زراعي« أو 
»منظف زجاج« وموسللومًة بعبارة »ليست لالسللتهالك البرشي«، يف محاولة لتجنب 

الرقابة الدولية والتنظيمية من الوكاالت الحكومية املختلفة. 
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ما يرُطلق عليه »أمالح االسللتحامم« هي األكرث استخداماً بني املتعاطني، وال ترتبط عىل 
اإلطالق بأمالح االسللتحامم التي يسللتخدمها املرء للنقع يف حوض االسللتحامم، يأيت االسم 
فقط من الطريقة التي يتم بها تسويق العقاروتعبئته، وهي عبارة عن بلورات ملونة من 
الكاثينونات االصطناعية يتم توزيعها يف أكياس بالستيكية صغرية، غالباً ما تكون الجرعات 

عالية نسبياً، ولذا فإن التجربة تشبه إىل حد كبري جرعة كبرية من األمفيتامني. 

تللم تصنيع العديد مللن مركبات الكاثينونات االصطناعية لألغللراض البحثية أو الطبية 
من الكيميائيني يف األوسللاط األكادميية أو صناعة األدوية، ولكن أرُيسَء اسللتخدامها خالل 

العقدين االخريين فقط. 

تم تصنيع امليثكاثينون، وهو مضاهىء الكاثينون، يف عام 1928، وكان أول عقار مصمم 
من الكاثينونات االصطناعية، وظهر أول تقرير عن سللوء استخدامه يف أوائل التسعينيات، 
ِصللف تصنيع املفيللدرون وإم دي بريوالفالريون ألول مرة يف عللام 1929، ولكن مل يتم  وورُ
اإلبالغ عن إساءة االستخدام حتى أوائل عام 2000. امليثيلون هو أحدث مركب مصنع من 

الكاثينونات االصطناعية مسجل برباءة اخرتاع عام 1996.

كانت حيازة واسللتخدام وتوليف الكاثينونات االصطناعية أمراً قانونياً حتى عام 2011، 
حيللث تم تضمينها ضمن أدويللة الجدول األول التي تحتوي عىل أكللرب قدر من املخاطر 

ومسؤولية إساءة االستخدام دون تطبيق طبي يذكر. 

البنية الكيميائية للكاثينونات االصطناعية

الكاثينونات االصطناعية تشللبه الكاثينون، وجميعها تحتللوي عىل جزيء بيتا-كيتو يف 
بنيتهللا الكيميائيللة، مناظرة لبيتا-كيتو أمفيتامني، مع تشللابه بنيوي مع الدوبامني وامليث 
امفيتامني واإلكسللتايس والفالريون الجدول )3-3(. العمود الفقري للميفيدرون وامليثيلون 

وإم دي بريوفالريون هو الفيني اثيل أمني مع مجموعة كيتون مرتبطة مع كربون- بيتا.

تتم َميْثلة امليفيدرون عىل مجموعة األمني املرتبطة مع كربون- ألفا والحلقة العطرية، 
وتشللكيل بنية مشللابهة للميث امفيتامني وامليث كاثينون، يتم أيضاً ميثلة امليثيلون عىل 
مجموعللة األمني املرتبطة مللع كربون- ألفا من هيكل بيتللا- كيتوفينياثيل أمني، ولكن له 

حلقة ميثيلني ديوكيس متصلة بالحلقة العطرية، وتشكل بنية مشابهة لإلكستايس. 
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يحتوي ام دي بريوفالريون عىل أكرب تباعد هيكيل عن الكاثينونات االصطناعية األخرى، 
مع حلقللة ميثيلني ديوكيس متصلة بالحلقللة العطرية للهيكل، بيتللا- كيتوفينياثيل أمني، 
العمود الفقري وجود حلقة البريوليدينيل واملتصلة بكربون-الفا، وتشللكيل بنية مشابهة 

للبريوفالريون. 

ينعكس التشللابه الهيكيل بني الكاثينونات االصطناعية واملنبهات األخرى يف نواٍح كثرية 
بالوظيفة املشللرتكة، مثل تنبيه إطالق الناقل العصبي أحادي األمني، وتثبيط امتصاصه من 
الشق املشبيك، لكن عىل الرغم من التشابه الهيكيل والوظيفي مع املنشطات األخرى، فإن 
الكاثينونات االصطناعية لها نفس القدر من االختالفات ويجب اعتبارها عائلة فريدة من 

املركبات. 

الجدول )3-3(: البينة الكيميائية لمركبات الكاثينونات االصطناعية 

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

 Mephedroneميفيدرون

Methyloneميثيلون

MDPVإم دي بريوفالريو ن 

Methcathinoneميثكاثينون
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Fentanylفينتانيل

Pyrovaleroneبريوفالريون

4 -مثيل ايثاكاثينون

4-Methylethcathinone 
) 4-MEC (

‹4 -مثيل-
الفا-بريوليدينو 

بروبيوفينون

4 ›-Methyl-α-
pyrrolidinopropiophenone 
)4-MePPP(

علم األدوية وآلية العمل 
تللم إجراء عدد قليل من الدراسللات قبللل السيرية أو السيرية لتقييللم علم أدوية 
وسمية والتأثريات الفسيولوجية للكاثينونات االصطناعية، نظراً للتشابه الهيكيل الوثيق مع 
الكاثينون، واإلكستايس، واألمفيتامينات األخرى. عىل غرار األمفيتامينات، فإن الكاثينونات 
االصطناعيللة عبللارة عن منبهات نفسللية حركية متارس تأثريها من خللالل إعاقة الوظيفة 

الطبيعية لناقالت غشاء البالزما للدوبامني ونورأدرينالني والسريوتنني.

الكاثينونات املسللتبدلة بالحلقات، مثل امليفيدرون، هي ركائز ناقلة تسللتحرض إطالق 
ناقللل عصبي عن طريق عكللس االتجاه الطبيعي لتدفق الناقل، يف حللني أن الكاثينونات 
املحتويللة عىل البريوليدين مثل 4،3 -ميثيلني ديوكيس بريوالفالريون )ام دي بريوالفالريون( 

هي مثبطات قوية تحجب امتصاص الناقل العصبي. 
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ينظللم ناقل الدوبامني وناقل السللريوتونني بإحكام كمية الناقل العصبي داخل الشللق 
املشللبيك، مام يؤثر عىل مدى ومدة اإلشللارة بني الخاليا العصبية. تم ربط فقدان وظيفة 
النقل بالنقص الحاد والطويل األمد يف أنظمة الدوبامني والسريوتنني بعد التعرض لجرعات 

عالية ومستويات سامة من املنشطات، وخاصة األمفيتامينات. 

باإلضافللة إىل ذلللك، قد يحدث إطللالق أحادي األمني مللن زيادة إطللالق الحويصلة 
املشللبكية، مدفوعاً مبدخالت ما قبل املشللبيك من أنظمة الناقللالت العصبية األخرى مثل 
أنظمللة الفعل الكوليني أو الجلوتامات، ومن العقار نفسلله الذي يعمللل كركيزة لنواقل 
الدوبامني والسللريوتونني وبعكس اتجاه النواقل العصبونية؛ عىل سبيل املثال: األمفيتامني 
عبارة عن ركيزة لناقل الدوبامني يتم نقلها بشللكل نشللط إىل نهايات ما قبل املشبيك، مام 
يؤدي إىل تدفق الدوبامني عرب ناقل الدوبامني عن طريق زيادة تركيز الركائز بسعة داخل 

نهايات ما قبل املشبيك. 

ال يعمل إم دي بريوالفالريون كركيزة لنواقل الدوبامني والسريوتنني، ولكنه يعمل ببطء 
فقط كامنع المتصاص أحادي األمني من خالل نواقل الدوبامني والسريوتنني.

أكدت دراسللات التحاليللل الدقيقة فقدان وظيفة نواقل الدوبامني والسللريوتنني التي 
يسللببها الكاثينون االصطناعي، بالتزامن مع الزيادات السيعة يف الدوبامني والسللريوتنني 
خللارج الخلية داخللل مناطق الدماغ الغنيللة بلنواقل الدوبامني والسللريوتنني بعد إعطاء 

جرعات صغرية من امليفيدرون )3 ملغ / كغم( تحت الجلد.

طرق أخذ الكاثينونات االصطناعية

 غالباً ما يتم استنشاق »سعوط« هذه املركبات عن طريق األنف، ولكن هذه الطريقة 
تسبب تهيج األغشية املخاطية لألنف، مام يدفع بالعديد من املستخدمني إىل تدخينها أو 
تناولها عن طريق الفم أو املستقيم أو حقنها يف الوريد أو العضل، أو تحت اللسان ولكنها 

أقل شيوعاً. 

نظللراً إىل أن الكاثينونللات االصطناعية املتبلللورة قابلة للذوبان يف املللاء، فإن »أمالح 
االستحامم« تذوب بسهولة يف املرشوبات، ويتم تناولها عن طريق الفم، كام هو الحال مع 

األقراص، مبا يعرف بطريقة الرشاهة. 
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يكون امليفيدرون أكرث بروزاً يف أمالح االسللتحامم األوروبية بينام الفالريون يف نظرياتها 
األمريكية. غالباً ما تكون عبوات »أمالح االستحامم« مغشوشة بجرعات كبرية من الكافيني، 
مللام قد يزيد من تعقيد التأثريات عىل الدماغ والجسللم. نظللراً إىل عدم وجود رقابة عىل 
جودة تغليف هذه األكياس، ال يعرف املرء أبداً الرتكيب الحقيقي للمواد التي يتم رشاؤها.

االستطبابات 

من بني مشللتقات الكاثينونات االصطناعية، يعتربعقللار البوبروبيون الوحيد الذي تم 
اإلبالغ عن اسللتخدامه العالجي، مع العديد من الدراسات التي تسلط الضوء عىل نشاطه 
املفيللد يف عالجات اضطرابات االكتئاب الكربى، ويف برامج اإلقالع عن التدخني، وكذلك يف 
عالجات السللمنة، يف الواقع، أثبت البوبروبيون أنه مفيد يف تعديل االضطرابات النفسللية 
دون حللدوث بعض اآلثللار الجانبية، مثل زيادة الوزن. من ناحيللة أخرى، تم ربط جميع 

الكاثينونات االصطناعية األخرى بشدة بإساءة االستخدام ألغراض ترفيهية

نظراً لسميتها املنخفضة نسبياً لألنظمة األحادية األمني املركزية عند تناولها مبفردها، فقد 
تكللون الكاثينونات االصطناعية بديالً مفيداً لألمفيتامينات يف عالج عدد من االضطرابات، 

مثل: اضطراب نقص االنتباه، وفرط النشاط، أو االكتئاب املقاوم للعالج.

سوء استعمال الكاثينونات االصطناعية

ظهرت الكاثينونات االصطناعية، مثل العديد من العقاقري غري املرشوعة، بوصفها بدائل 
قانونيًة للمنبهات املحظورة غالية الثمن؛ مثل الكوكايني واألمفيتامني واإلكستايس.

 أكرث أنواع الكاثينونات االصطناعية سوءاً امليفيدرون وامليثيلون وإم دي بريوالفالريون، 
وجميعها من مشتقات الكاثينون. تم تجاهل الكاثينونات االصطناعية حتى تم اإلبالغ عن 
إسللاءة استخدامها كبديل قانوين لإلكستايس ألول مرة يف أوروبا يف عام 2003، وتحديداً يف 
اململكة املتحدة. امليفيدرون هو أكرث أنواع الكاثينونات االصطناعية اسللتخداماً يف أوروبا، 
ويبللدو أنه يحل محل اإلكسللتايس يف العديد مللن األقراص التي يتم تسللويقها عىل أنها 
إكسللتايس. تشللري تقارير تحاليل هذه املواد يف جميع أنحاء أوروبا إىل أن األقراص تحتوي 
غالباً عىل مزيج من امليفيدرون واإلكسللتايس والكافيني، واملكون الرئييس هو امليفيدرون. 
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وبحلللول عللام 2010، كان ميفيدرون ثالث أكللرث العقاقري شلليوعاً يف أوروبا، وخاصة بني 
الشللباب الذين ترتاوح أعامرهم بللني 14 و20 عاماً ويطلقون عليه اسللم »مواء مواء« أو 

»M-CAT«، تم اإلبالغ عن 128 حالة وفاة مرتبطة بامليفيدرون يف أوروبا عام 2012. 

انترش استخدام الكاثينونات االصطناعية يف الواليات املتحدة األمريكية، وأكرثها شيوعاً 
كان إم دي بريوالفالللريون وامليثيلللون، ووفقا لتقارير املخدرات لعللام 2011، فإّن أم دي 
بريوالفالريون هو حل يف املرتبة الخامسة وامليثيلون الحادية عرشة، وزادت حاالت التسمم 
املتعلقللة بالتعرض لل«أمالح االسللتحامم« وأفللادت التقارير بأنها متثللل 12 ٪ من جميع 

الحاالت املتعلقة بالسموم. 

التأثيرات النفسية 

يرُسللاء اسللتخدام الكاثينونات االصطناعية ألسللباب اجتامعية واقتصادية، باإلضافة إىل 
خصائصها املنشطة والهلوسة، وغالباً ما تعمل كبديل لإلكستايس والكوكايني واألمفيتامينات، 
كونهللا متاحة أكللرث وأرخص مثناً، وامليفيللدرون أكرث الكاثينونات االصطناعية اسللتخداماً. 
مسللتخدمو امليفيدرون هم من الشللباب البالغني )متوسط   العمر 25.1 سنة(، تبلغ نسبة 
الذكور )77 ٪( إما موظفون أو طالب مدارس أو جامعات، )86 ٪( من املستخدمني لديهم 

تاريخ يف تعاطي املنشطات )96 ٪ تعاطي إكستايس، 92 ٪ تعاطي الكوكايني(. 

غالبللاً ما يتللم تناول امليفيدرون بطريقة الرشاهة، مبتوسللط   6 جرعللات خالل مدة 9 
ساعات، والفرتة الفاصلة ما بني الجرعات ترتاوح من 30 دقيقة إىل ساعتني، ويتم تناوله يف 
البيئللات االجتامعية، مثل منازل األصدقاء أو الحفالت املنزلية أو النوادي الليلية، ويف كثري 
من األحيان مع أدوية أخرى مثل: الكحول، والكوكايني، واإلكسللتايس، والقنب، والكيتامني. 

يرتاوح إجاميل امليفيدرون املستهلك خالل أي جلسة معينة من 25 ملغ إىل 9 غم.

أبلغ مسللتخدمو امليفيدرون املنتظمون عن الشعور بنشللوة عارمة، وزيادة يف الرتكيز 
واليقظللة والتعاطف، والرغبة يف التحللرك من مكان إىل آخر، باإلضافللة إىل زيادة الرغبة 
الجنسية واإلثارة الجنسية، وكرثة الكالم والرثثرة يف غضون 30-45 دقيقة بعد تناول العقار، 

وتستمر هذه التأثريات 1-3 ساعات.

 أبلغ نفس املستخدمني عن عدد من اآلثار السلبية املرتبطة بامليفيدرون أثناء استخدامه 
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مثل: رصير الفك، وانخفاض الشهية، وزيادة درجة حرارة الجسم، والتعرق، ورسعة رضبات 
القلب، ومشاكل يف الذاكرة. تشمل تأثريات االنسحاب بعد استخدام امليفيدرون يف أغلب 

األحيان التعب واألرق، واحتقان األنف، وضعف الرتكيز. 

غالباً ما تكون هلوسات الكاثينونات االصطناعية سمعية وذات طبيعة ملموسة، وتقرتن 
بالذهان التي ميكن أن تكون شديدة وطويلة األمد. 

مستقلبات الكاثينونات االصطناعية 

ترُستَقلَب الكاثينونات االصطناعية عىل نطاق واسع بوساطة إنزميات الكبد؛ يتم استقالب 
امليفيللدرون إىل اختزال مجموعة الكيتون املرتبطة بجللزيء األمني األويل إىل الكحول، قد 
يحدث املزيد من األكسللدة ويتم ترصيف بعض الكحللوالت عن طريق الجلوكورونيدات 

والكربيتات وتفرز يف البول. 
يتللم اسللتقالب إم دي الفالريون أوالً عن طريق فتح حلقللة مثيلني الدايوكيس متبوعة 
بإزالة مجموعة امليثيل، مام يؤدي إىل حلقة الكاتيكول التي يتم ميثيلتها بوسللاطة إنزيم 
كاتيكول- O -مثيل ترانسللفرياز. تم الكشللف عن ميثيل كاتيكول بريوالفالريون وكاتيكول 
بريوالفالريون مع الدواء األم يف البول البرشي، املسللتقلب األكرث شلليوعاً للميثيلون هو-4

هيدروكيس3--ميثوكيس ميثكاثينون، وكرُشف عن وجود عقار امليثيلون األم حتى 36 ساعة 
من تناوله، وعن مستقلبه حتى 48 ساعة.

اآلثار الجانبية ومخاطر سوء االستعمال 
 تتضمن اآلثار الجانبية األكرث شلليوعاً للكاثينونات االصطناعية: ارتفاع الحرارة، وارتفاع 
ضغللط الدم، وعدم انتظام دقات القلب، ونقص صوديوم الللدم، والغثيان، والقيء، وآالم 
الصدر. تتطلب األعراض األكرث خطورة عالجاً طبياً طارئاً وطويالً، ويف بعض الحاالت تؤدي 

إىل الوفاة نتيجة الفشَل الكبدي والفشل الكلوي.

امليفيدرون يؤثر بشللكل كبري وخطري عىل وظائللف القلب واألوعية الدموية، وله تأثري 
ضئيل عىل القنوات األيونية للقلب ومع ذلك، يزيد امليفيدرون من معدل رضبات القلب، 

وحجم السكتة الدماغية، والناتج القلبي، وتقلص عضالت القلب.

تم اإلبالغ عن االسللتهالك املتزامن للكاثينونات االصطناعية واألدوية األخرى يف العديد 
من الوفيات، يؤدي االسللتخدام املتزامن للكاثينونات االصطناعية مع املنشللطات األخرى 
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إىل زيادة سمية أحادي األمني بشكل ملحوظ، والتي قد تكمن وراء التكرار العايل لوفيات 
استخدام األدوية املتعددة املرتبطة بالكاثينونات االصطناعية.

السبب الرئييس الثاين للوفاة املرتبط بالكاثينونات االصطناعية واملثري للقلق، هو إيذاء 
الللذات والسلللوك الغريب املعرض للخطللر دون دليل عىل الذهان أو االعتالل املشللرتك 
لالكتئاب؛ الشللنق هو الشللكل األكرث شلليوعاً إليذاء النفس القاتل، عىل الرغم من أنه تم 
اإلبالغ عن استخدام الطلقات النارية والطعن الذايت والتمزقات الذاتية املتكررة مبا يف ذلك 

شق الحلق والقفز من الجسور. 

مية  السُّ
إن اسللتخدام الكاثينونللات االصطناعية األخللرى أصبح وباًء منترشاً، وخاصة بسللبب 
اسللتهالك امليفيللدرون وإم دي بريوالفالللريون عىل نطاق واسللع، واالسللتخدام املتزامن 

للمنشطات األخرى معها. 

نظراً لعدم وجود دراسللات سمية رسيرية معظم املعلومات املتعلقة بالحاالت السمية 
تقترص عللىل ملفات التعريف للمرىض الذين يراجعون مراكز التسللمم أو غرف الطوارئ 
أواملسللوحات ملسللتخدمي امليفيدرون وإم دي بريوالفالريون يف أوروبا والواليات املتحدة 

األمريكية. 

كثرياً ما يتم اكتشاف املنشطات األخرى يف تقارير علم السموم للوفيات البرشية املرتبطة 
بامليفيدرون، مام يشللري إىل أن االستخدام املتزامن للكاثينونات االصطناعية مع املنشطات 
األخرى قد يؤدي إىل تعزيز السللمية وزيادة معدل الوفيات؛ أدى إعطاء امليفيدرون قبل 
وأثناء معالجات امليث أو األمفيتامني أو اإلكستايس بشكل تآزري إىل زيادة فقدان محتوى 

الدوبامني وناقل الدوبامني و-5هيدروكيس تريبتامني لعدة أيام بعد التعرض للعقار.

ارتبطت سللمية الكاثينونات االصطناعية باألفراد الذين اسللتخدموا »ملح االستحامم« 
يف املقام األول، وارتفاع الحرارة هو أحد األعراض الرئيسللية والشائعة للجرعة الزائدة من 
إم دي بريوالفالريون وامليفيدرون. األهم من ذلك، أنه مل يتم تسللجيل انخفاض مستمر يف 
هرمون السللريوتونني إال يف ظل هذه الظروف شللديدة الحرارة. وغالباً ما تتضمن العالج 
باستعامل البنزوديازيبينات واألدوية املضادة للقلق ومضادات الذهان لعالج االضطرابات 
العصبية التي يسللببها الكاثينون االصطناعي، ويجب استخدام عقار الهالوبرييدول بحذر 

ألنه قد يؤدي إىل تفاقم ارتفاع الحرارة. 
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9 -جوز الفوفل أو جوز نخيل الفوفل أو نخيل الفوفل

مقدمة:

شللجرة جوز الفوفل »Areca catechu L«. تنتمي إىل العائلة النخلية، وهي عبارة عن 
نخلة منتصبة غري متفرعة يصل ارتفاعها إىل 12-30 مرتاً، والجذع مسللتقيم )قطره 40-25 
سللم(، والتاج بعرض 2.5 مرت، ويصبح النبات مرئياً فقط عندما يبلغ عمر النخيل حوايل 3 

سنوات، وذلك اعتامداً عىل الظروف البيئية. 

يرُعتقد أن املوطن األصيل لجوز الفوفل هو شللبه الجزيرة املاليزية، وهو يرُزرع حالياً يف 
جميع أنحاء املناطق االستوائية يف آسيا واملحيط الهادئ وأجزاء من رشق إفريقيا، ونجحت 
زراعته أيضاً يف جزر الهند الغربية، ويتطلب مناخاً استوائياً دافئاً ورطباً للنمو والبذور هي 

الوسيلة الوحيدة للتكاثر.

جوزة الفوفل هي نواة صلبة بيضاوية الشللكل وبنية اللون بحجم الربقوق، وتوجد يف 
بذرة الثمرة وتحتوي عىل حبة واحدة ذات طبقة خارجية ليفية. 

يعللد مضغ جوز الفوفل مامرسللة تقليدية وتلعب دوراً مهللامً يف العادات االجتامعية 
واملامرسللات الدينية والطقوس الثقافية، ويتم اسللتخدامه بشللكل شللائع يف شبه القارة 
الهندية )الهند ونيبال وباكسللتان وبنغالديش(، ولكنه منترش أيضاً يف تايوان وجنوب رشق 
آسلليا )إندونيسلليا وتايالند والفلبني وكمبوديا والوس وغوام وماليزيا( ومناطق من حافة 

املحيط الهادئ وجنوب الصني. 

سللاهمت الهجرة والنزوح عىل نطاق واسللع يف العقود األخرية باستهالك يف أجزاء من 
إفريقيا وأسللرتاليا وأوروبا وأمريكا الشاملية، ويحتل استخدام جوز الفوفل املرتبة الرابعة 
عىل نطاق واسللع بعد التبغ والكحول والكافيني ويستعمله ما يقرب من 20 ٪ من سكان 

العامل. 

تشللكل عادة مضغ جوزة الفوفل الكثري من املشللاكل الصحية ورسطان الفم، وتحاول 
حكومات الدول التي تزرع فيها أشللجار نخيل جللوز الفوفل الحد من اإلمداد املحيل من 

خالل تقديم إعانات للمزارعني لقطع أشجارهم وزراعة محاصيل بديلة.

يف املقابللل هنللاك معارضة قوية للتغيللري، وخاصة من رجال الصناعللة، كوَن كثريٍ من 
العاملة تسللتخدم »املضغة« إذ متدهم بالنشاط وزيادة القدرة عىل العمل. ال يرُزرع نخيل 
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الفوفل من أجل الجوز فحسللب، بل أيضاً لقرشته الغنية باأللياف التي ترُستخدم يف إنتاج 
الللورق والصوف الصخري العازل واأللياف الزجاجيللة، ويتزايد إنتاج جوز الفوفل بسعة؛ 

حيث وصل اإلنتاج العاملي يف 2013-2014 إىل 1،224،125 طناً.

وغالباً ما يتم اسللتخدام مصطلح »جوز التنبللول« Piper betle L.، النبتة التي تنتمي 
إىل العائلللة الفلفليللة، بديالً عن جوز الفوفللل، وهذا ليس صحيحاً مللن الناحية العلمية 
والتصنيف النبايت. وتعرف أيضا باسم كرمة التنبول، هي أحد أهم النباتات يف جنوب رشق 
آسلليا، وتعترب نباتاً مفيداً يستخدم خالل االحتفاالت بالتوظيف واملهرجانات واالحتفاالت 
والطقوس الدينية املقدسة، األوراق هي الجزء النبايت األكرث استخداماً، طعمها الذع وذات 

نكهة عطرية ويتم استهالكها عىل نطاق واسع كمعطر للفم.

كيفية تحضير مضغة جوزة الفوفل

ميكن تعريف املضغة عىل أنها مادة أو خليط من املواد، يوضع يف الفم ويحتوي عادًة 
عىل واحد عىل األقل من املكونني األساسلليني، التبغ أو جوز الفوفل، يف شللكل خام أو بأي 

شكل مصنع أو معالج، وتتكون املضغة من املكونات التالية: 

 جوز الفوفل، يتم فصل البذور عن الطبقة الخارجية للفاكهة وتقطيعها إىل رشائح . 1
رقيقة، وميكن اسللتخدامها طازجة أو مجففة يف الشمس أو مسلوقة أو منقوعة يف 

املاء أو مخبوزة أو محمصة أو معالجة، وأحياناً يتم تخمريها تحت الوحل. 

 األوراق الطازجة متثل األزهار لشجرة كرمة التنبول. . 2

 الجري املطفأ )هيدروكسلليد الكالسلليوم( الذي يتم الحصول عليه كمسحوق من . 3
ر.  املرجان أو من األسامك الصدفية أو من الجري املحجَّ

 التبغ).Nicotiana tabacum L( املجفف بالشمس واملغيل مع دبس السكر املركز . 4
)غالباً ما يرُضاف التبغ يف الهند وباكستان ولكن ليس يف تايوان أو جنوب الصني(.

5 ..)Acacia catechu Willd.( خالصة خشب الكاتشو 

املنكهات مثل بهارات القرنفل أو الهيل أو اليانسون.. 6

املحليات مثل جوز الهند أو التمر املجفف أو خالصة الورد أو بتالته أو النعناع. . 7
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يتم تغليف املضغة يف أوراق التنبول وتدعى بان أو بان ماساال أو جوتكا. 

 

كيمياء جوزة الفوفل

 يحتوي جوز الفوفل عىل العديد من الربوتينات واأللياف ومتعددات الفينوالت وخاصة 
الفالفونويللدات واملواد العفصية والقلويدات واملواد املعدنية، تشللكل مركبات متعددات 
الفينللوالت نسللبة كبرية من الوزن الجاف للجوز.، يكون محتللوى املواد العفصية أعىل يف 
الجوز غري الناضج، وينخفض   بشللكل كبري مع زيادة النضج، وهذه املركبات مسللؤولة عن 

الطعم القابض للجوز. 

ومللن بني املكونات الكيميائيللة، القلويات هي األكرث أهمية مللن الناحية البيولوجية، 
وتللم تحديد أربعة منها )أريكولني 0.30–0.63 %، أريكايدين 0.31–0.66 %، جوفاسللني 
0.03–0.06  وجوفاكولللني 0.03–0.06 %(، الجدول )3 - 4(. األريكولني بشللكل عام هو 
القلويللد الرئييس. يحتوي جللوز التنبول عىل كميات أقل مللن الجوفاكولني واألريكايدين 
والجوفاسني، وقلويدات جوز الفوفل هي من مشتقات حمض رباعي هيدروالنيكوتينيك. 
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الجدول )3-4(: البنية الكيميائية لمركبات جوزة الفوفل.

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Arecolineأريكولني

Arecaidineأريكايدين

Guvacineجوفاسني

Guvacolineجوفاكولني

علم أدوية جوزة الفوفل 

األريكولني هو القلويد الرئيلليس يف مجموعة قلويدات األريكانوت، مع خاصية قابلية 
الذوبان يف املاء والكحول، وهو املركب النشللط األسللايس واملسللؤول عن التأثريات املنبهة 
للجهاز العصبي املركزي، مقارنًة بتأثريات النيكوتني. األريكولني شللاّدة ملستقبالت األسيتيل 
كولني املسللكارينية م- 1 و م- 2 و م- 3، مام يتسللبب يف انقباض الحدقة وتضيق الشعب 
الهوائية، ويعمللل األريكولني كذلك كمثبط المتصاص جابا، ويزيد من ارتفاع مسللتويات 

األدرينالني والنورأدرينالني يف البالزما. 
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 يتللم تغليللف املضغة بللأوراق التنبول قبل املضللغ، ومع وجود الجري )هيدروكسلليد 
الكالسلليوم( يتحول األريكولني كمياً إىل أالريكايدين، وهي مادة جيدة التحمل تفتقر إىل 
التأثريات املحاكية لالودي لألريكولني، مبا يف ذلك الرعاش وإفراز اللعاب. وهو مثبط قوي 
المتصاص املرسللل جابا، ومضغ األريكولني يؤدي إىل تأثريات محاكية لفعل الكولني، يصل 

تركيز األريكولني إىل حوايل 140 ميكروغرام/ مل. 

عند حقن األريكولني عن طريق التسيب بجرعة منخفضة )1-2 ملغ / ساعة(، لوحظ 
وجود تأثري استيقاظ وتنشيط نفيس حريك، يف حني أن الحقن بجرعة أعىل )4 ملغ/ ساعة( 
أدى إىل تأخللر حريك نفلليس، وخلل يف النطق، وصعوبة يف التعبري اللفظي، تم االفرتاض أن 
تنشلليط الجرعة املنخفضة كان ظاهرة مسللكارينية، وأن تأخر الجرعة األعىل كان ظاهرة 

نيكوتينة. 

االستطبابات 

يرُسللتخدم جوز الفوفل لعالج الفصام، وسللوء الهضم ولكن ال يوجد دليل علمي جيد 
يدعم هذه االستخدامات؛ فإن للجوز واألريكولني أيضاً خصائص طبية أهمها طارد للديدان 
الطفيلية، ويتم اسللتخدامه كمعطر للفم ومثري للشللهوة الجنسللية، ويستعمل يف الوقت 
الحللارض كطارد للديدان يف الحيوانات األليفة. مل يتم العثور عىل أي تحسللن يف مجموعة 
من االختبارات النفسية املعرفية يف املرىض الذين يعانون من مرض الزهامير عند استخدام 

األريكولني.

التأثيرات النفسية

يصنف جللوز الفوفل كمنبه للجهللاز العصبي املركزي، مام يعني أنه يّسع الرسللائل 
التي تنتقل بني الدماغ والجسللم، يعرب األريكولني بسهولة الحائل الدموي الدماغي ويزيد 
من مسللتويات األسللتيل كولني بنسللبة عالية، تنتج املضغة تأثريات نفسية وتأثريات فعل 
كولينية، عند تناول املضغة يرُزعم املسللتخدمون أنه ينتج تأثريات ممتعة ومنبهة بشللكل 
عام، مام يؤدي إىل الشللعور بالبهجة، والنشللوة، واليقظة املتزايدة، واإلحساس بالدفء يف 
جميع أنحاء الجسم، وزيادة القدرة عىل العمل. املستخدم الجديد أو الذي مل يبلغ مرحلة 
متقدمة قد يعاين من أعراض جانبية غري سللارة مثل: سلليالن اللعاب، والتعرق، والغثيان، 
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والرعشة، وتوسع األوعية، وتضيق الشعب الهوائية. 

قد يواجه األشخاص الذين يستخدمون جوز الفوفل ألول مرة: الشعور بنشوة خفيفة، 
واليقظة، ورسعة دقات القلب، والخفقان، وارتفاع ضغط الدم، واحمرار الوجه، والشللعور 

بالدفء، والتعرق، وارتعاش، ودوار، واضطرابات يف املعدة، وإسهال وقيء والذهان. 

يتمتع مستخدم جوز الفوفل بإحساس تحسن اإلدراك واليقظة، وبالتايل يفضله أولئك 
الذين يديرون املركبات واآلالت الثقيلة؛ ألنه يبقيهم يف حالة تأهب، فهو يحظى بشللعبية 
خاصة بني الرجال يف سللن العمل، الذين ميضغون ليبقوا مستيقظني خالل ساعات طويلة 
من القيادة أو الصيد أو العمل يف مواقع البناء، فيمكن وصف جوز الفوفل بأنه منبه حريك 
نفيس، ومقارنته بتأثريات القهوة حيث أن املضغة الواحدة تعادل ستة أكواب من القهوة 

تقريباً، ويسبب التحمل واالعتامد. 

 اآلثار الجانبية 

يسللتخدم األشخاص املضغة كعقار ترفيهي، ويبدو أنها تؤثر عىل مواد كيميائية معينة 
يف الدماغ وأجزاء أخرى من الجهاز العصبي املركزي، وتشمل التأثريات الوعائية والعصبية 
ملضغ جوز الفوفل: تسللارع القلب والخفقان، وانخفاض ضغط الللدم، والتعرق، والدوار، 
والغيبوبة، واحتشللاء عضلة القلب الحللاد، والرجفان األذيني واملوت. وتم وصف تأثرياتها 

عىل الجهاز التناسيل مام يؤدي إىل الوالدة املبكرة وانخفاض الوزن الطفل عند الوالدة.

تعمللل املضغة عىل إفللراز غزير من اللعاب األحمر الفاتح والللذي يصبغ هياكل الفم 
والشللفتني باللون األحمر، بعد سللنوات من املضغ، قد تصبح األسللنان حمراء إىل بنية إىل 
سللوداء تقريباً. يسبب االسللتخدام املتكرر للمضغة تليفاً عاماً يف تجويف الفم، كام يؤدي 
إىل تصلب أنسللجة الفم والشللفتني، ويجد املريض صعوبة يف فتح وإغالق الفم وتحريك 

اللسان، ويجعل اللسان حساساً للطعام الحار.

الخطر الرئييس املرتبط باسللتخدام جوزالفوفل هللو االعتامد عىل الجرعة لتطور آفات 
الفللم السللابقة للسطان مبا يف ذلك الطللالوة، والتليف تحت املخاطللي، ورسطان الخاليا 

الحرشفية الفموي.
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سرطان الفم

ثبت بشكل قاطع أن املضغ املتكرر لجوزة الفوفل يسبب تقرحات الفم وأمراض اللثة 
والتليللف املخاطي )حالة ما قبل السطان( مام يعزز خطللر اإلصابة بسطان الفم، يعترب 
رسطللان الفم، أو رسطان الخاليا الحرشللفية الفموي ثالث أكرث األورام الخبيثة شلليوعاً يف 
البلدان التي يسللتخدم فيها جوز الفوفل، واسللتعامل التبغ يف املضغة يزيد بشللكل كبري 
من خطر اإلصابة بسطان الفم، وتم ربط اسللتخدام املضغللة أيضاً بتطور رسطان الخاليا 

الكبدية.

تعتللرب أزهار كرمة التنبول مكوناً رئيسللياً مللن املضغة، وتحتللوي األزهار عىل مركب 
السللافرول )15 ملللغ / غم(، ومن املتوقع بشللكل معقول ومنطقي أن يكون السللافرول 
مادة مسطنة لإلنسان بناًء عىل أدلة كافية عىل السطنة من الدراسات التي أجريت عىل 
حيوانات التجارب، وقد ورُجد تركيز عاٍل من االيجينول، وهو مسللتقلب السافرول، يف بول 

مستخدمني املضغة. 

وتشللري األبحاث العلمية بأن نبتللة التنبول لها خصائص مضللادة للسطان يف النامذج 
البرشيللة والحيوانيللة، لذلللك من املرجللح أن يكون هنللاك أكرث من سللبب وراء اإلصابة 
بالسطللان. يحتوي جوز الفوفل عللىل قلويدات األريكولني واألريكايدين، وكالهام سللام 
ويسللتنفد األريكولني أيضاً إنزميات مضادات األكسللدة، وهو سام لخاليا الغشاء املخاطي 
للفم البرشي، وأظهر مسللتخلص جوزالفوفل أنه سللام للخاليا الكرياتينية اللثوية البرشية، 
وقد تم العثور عىل مسللتويات مختلفة من مادة النيرتوسامني املسطنة يف رواسب لعاب 

مستخدمي املضغة التي تحتوي عىل التبغ أو بدونه. 

يرُنظر إىل الجري املطفأ )هيدروكسيد الكالسيوم( عىل أنه مشكلة خاصة، وذلك لوجوده 
عىل شكل بلورات إبرية، ألنه يخرتق التجويف الفموي، ويتسبب يف تكوين مئات الجروح 
الصغللرية يف الفم، يرُعتقد أن هذا هو نقطة دخول محتملللة للعديد من املواد الكيميائية 
املسطنللة؛ تشللمل األعراض املبكرة وجود آفات بيضاء أو حمللراء داخل الفم، ولكن هذا 
ميكن أن يتطور بسعة إىل أورام بشللعة تتغذى عىل اللحم، وعىل عكس أنواع السطانات 

األخرى، يصعب إخفاؤها مام يؤدي إىل تعرض املصابني بها ألرضار بدنية ونفسية.
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الفصل الرابع
1 -األفيونات 

2 - الكافا-كافا 
3 - جاما-هيدروكسي بيوتيرات )جي ها بي(

4 - اإليبوجا
5 - الكيتامين

6 - فين سايكليدين )بي سي بي( 
7 - القرطوم 

ِّبات« مُخَمِّدات الجهاز العصبي المركزي المُخَمِّدات »المُكَئ
، يا َمْن  ِة الَّتي ال ترُْقَهررُ ْدرَِة الَّتي ال تَتللالش، والقوَّ ، يَا ذا القرُ »أَيُّها الّسللاِحررُ الَعظيمرُ
للواِء، َوتَْسمو ِبارْتِفاٍع ِمْن أَْعامِق الّروِح  َقراِء َعىل السَّ لوِب األَْغنياِء َوالفرُ تَْجلِبرُ الَعزاَء لِقرُ
عاَدِة، الّذي َجاَدَل  نا يوَجدرُ حلُّ ِسْحريٌّ لَِجِميعِ املَشاكِِل البَرَشيَِّة؛ َورِسُّ السَّ الّداِخليَِّة، هرُ
ورٍَعديَدٍة... إِّن آكََل األَفْيوِن ال يَْفِقدرُ أَيًّا ِمْن أَحاسيِسِه أَْو تَطَلُّعاتِِه  صرُ َحْولَهرُ الَفالِسَفةرُ لِعرُ
األَْخالقيَّللَة. إِنَّهرُ يَتََمنَّى َويَتوقرُ ِبِجّديٍَّة أَكْرَثَ ِمْن أَيرِّ َوقْللٍت َمىض أَْن يرُْدرَِك َما يَْعتَِقدرُ أَنَّهرُ 
َف الِفْكريَّ آِلكِِل األَفْيوِن لاِم هَو  ررُ أَنَّهرُ يَْفرِضرُ َعلَيْهرُ الواِجللَب. إِنَّ التََّخوُّ ْمِكٌن، َويَْشللعرُ مرُ
ِة  لللْطَِتِه، لَيْللَس فََقْط ِمَن اإلِْعداِم، َولَِكللْن َحتَّى القوَّ دوٍد َعىل سرُ ْمِكللٌن يَتََفوَّقرُ ِبال حرُ مرُ
ؤالرُ  ٍ تَناَوَل أَْو لَْم يَتَناَوْل األَفْيوَن، َسيَكرُْونرُ السُّ َعنيَّ َحاَولَِة اإلِْعداِم... َسواٌء يِف أَيرِّ يَْوٍم مرُ لِمرُ

.» هرُ ِس، أَْو الَقلْبرُ يرَُؤّدي َوظائِفرُ َعاّم إِذا كانَت رِئَتاهرُ قَْد قاَمتا ِبالتََّنفُّ
«، تُوَماْس ِدي كويْنيس )1785 - 1859(، »اْعِتافاُت آكُُل األَْفيوِن اإلِنِْجليزيِّ

.  كاتُِب َمقاالٍت إِنِْجليزيٌّ
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مقدمة

، ومن بني األدوية  دات من األدوية التي تعمل عىل الجهاز العصبي املركزيرِّ تعللّد املرَُخمرِّ
األوىل التي اكتشللفها الناس البدائيون، وما تزال األكرث رواجاً لهذه الغاية يف وقتنا الحارض، 
وترُسللتخدم لعالج مجموعة واسللعة من الحللاالت العصبية والنفسللية، باإلضافة إىل أنها 
تخفف األمل، وتكبح الغثيان، وتقلّل من الحمى، وعالوة إىل ذلك، ميكن اسللتخدام العديد 

دة سلبياً لزيادة الشعور بالبهجة والنشوة.  من األدوية املرَُخمرِّ

للدات عبارة عن مجموعة من العقاقللري ذات هياكل كيميائية متنوعة ومتعددة،  املرَُخمرِّ
مثل: الكحول، والباربيتورات، والبنزوديازيبينات، واألفيونات التي تسبب االكتئاب السلويك، 
وينتللج عن هذا التأثري املرغوب فيه الراحللة من القلق واإلرهاصات اليومية، والحّث عىل 

االسرتخاء والنوم، وفقدان الوعي، والتخدير العام، والغيبوبة. 

دات من النشللاط العصبللي، وترُبطئ وظائف الجسللم، ويعتقد الكثري من  تقلّل املرَُخمرِّ
الناس أن الكحول ال يسللبب االكتئاب، ويجعلهم أكرث متعللة، لكن يف الواقع إن ما يفعله 
الكحللول هو تغطية مظاهر االكتئللاب وأعراضه، وقد يترصف الشللخص بطرق ال يفعلها 
بخالف ذلك، كام أنه يقلل من األحاسلليس، ويجعل متعاطيلله أقل يقظة وانتباهاً وِحّدة، 

مام يؤدي بشكل أسايس إىل تخميد الجهاز العصبي. 

 تشللمل املركّنللات واملنومات: الكحللول، والباربيتللورات، واملنورِّمات غللري الباربيتورا، 
ومزيالت القلق، وغالباً ما يرُسللتخدم مصطلح املهدئات الصغرية ليشري إىل أن هذه األدوية 
ترُستخدم لعالج الحاالت البسيطة واملتوسللطة، أما املهدئات الرئيسية فترُستعمل للحاالت 

الصعبة والحرجة. 

بشكل عام، تعترب مزيالت القلق أكرث األدوية النفسية استخداماً، وتختلف الباربيتورات 
عللن بعضهللا البعض يف املقام األول مللن حيث مدى رسعة عملها، وشللدة الفعل ومدته؛ 
االختالفات بني هذه الخصائص هي االعتبار الرئييس يف تحديد الغرض من اسللتخدام كل 

منها.

تشمل االسللتخدامات السيرية: عالج نوبات الرصع، والتخفيف من الصداع النصفي، 
وكعنرص من عنارص التخدير، وكانت تسللتخدم بشللكل أكرب لعالج األرق، ولكنها تسللبّب 
الرتكني والتخدير إىل الحد الذي قد ال يسللمع فيه الشخص إنذار تسب دخان الحريق أو 
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األصوات املامثلة، كام أنها تعطّل نوم حركة العني السيعة.

عىل مللدار الثالثني عاماً املاضية تراجع اسللتخدام الباربيتورات بشللكل ملحوظ، وتم 
استبدالها بالبنزوديازابينات التي لها فاعلية أفضل، واحتاملية أقل إلساءة االستخدام، وأقل 

تسبباً لإلدمان.

متثل البنزوديازابينات 90 ٪ من األدوية املزيلة للقلق، وهي فّعالة يف الحد من األعراض 
املرتبطة بالقلق لدى 70-80 ٪ من األشخاص، ويرُنظر إىل هذا يف ضوء حقيقة أن األعراض 
تتغللري كثللرياً مبرور الوقت، تعمللل البنزوديازابينللات أيضاً مركناٍت ومرخيللاٍت للعضالت 
ومضاداٍت للتشنجات، وترتبط فعلياً مبستقبل جابا، ويف حالة عدم وجود جابا ال يكون لها 

أي نشاط يرُذكر. 

الجهللاز العصبي املركزي مسللؤول عن دمللج املعلومات الحسللية، وتوليد املخرجات 
الحركية والسلللوكيات األخرى الالزمة للتفاعل بنجاح مع البيئللة، وتعزيز بقاء األنواع. يف 
جميع أنحاء الجهاز العصبي املركزي، إما تتجمع العصبونات يف مجموعات تسمى الّنوى، 
أو موجللودة يف هيللاكل ذات طبقات مثللل املخيخ أو الحصني، تشللكل االتصاالت ما بني 
العصبونللات داخل هذه املجموعات، وفيام بينها الدوائر التي تنظم تدفق املعلومات عرب 

الجهاز العصبي املركزي.

ومللن الواضح أن جميع األدوية تقريباً التي لها تأثللريات عىل الجهاز العصبي املركزي 
تعمل عىل مستقبالت معينة تقوم بتعديل الناقل املشبيك، يف حني أن بعض العوامل مثل 

التخدير العام والكحول قد يكون لها تأثريات غري محددة عىل األغشية.

دات من بني أكرث األدوات قيمة لدراسللة وظيفللة الجهاز العصبي املركزي،  تعللد املرَُخمرِّ
بدءاً من فهم آلية عمل التشنجات العصبية، إىل فهم وضع وكيفية تكّون وحصول الذاكرة 
طويلة املدى. كل من الشواّد التي تحايك املرسالت الطبيعية، ويف كثري من الحاالت، تكون 
أكرث انتقائية من املواد داخلية املنشأ، والضواّد كذلك مفيدة للغاية يف مثل هذه الدراسات. 

االتجاه السائد لجميع هذه األدوية هو تثبيط استثارة العصبونات، لكن ليس كل هذه 
األدويللة تؤدي إىل تثبيط مبارش للعصبونات؛ عندمللا يعمل العصبون عىل تثبيط عصبون 
آخر، فإنه نفسه يكون مثبطاً، ومن املفرتض أن يطلق املزيد من العصبونات املثبطة. ميكن 
دات الجهللاز العصبي املركزي عىل العقاقللري املهدئة واملركنات  َخمرِّ تطبيللق مصطلحات مرُ
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واملنومة ومزيالت القلق. 

أدى الكشللف عن إجللراءات األدويللة ذات الفعاليللة السيرية املعروفللة، إىل بعض 
الفرضيللات املثمللرة فيام يتعلق بآليات عمل املرض، عىل سللبيل املثال: قدمت معلومات 
هان عىل مسللتقبالت الدوبامني أساسللاً  األبحللاث العلمية حول تأثري األدوية املضادة للذُّ
لفرضيات مهمة تتعلق بالفيزيولوجيا املرضية ملرض انفصام الشللخصية. وأسفرت األبحاث 
دات والضواّد عىل مسللتقبالت  التللي أجريت عىل تأثللريات مجموعة متنوعة مللن املرَُخمرِّ
حمض أمينوبوترييك )جابا( عن مفاهيم جديدة تتعلق بالفيزيولوجيا املرضية للعديد من 

األمراض مثل القلق والرصع.

نظراً لوجود تباين كيميايئ كبري يف األدوية التي ترُستخدم يف معالجة اضطرابات الجهاز 
العصبللي املركزي، فإن تصنيف األدوية هذا يعتمد عىل االسللتخدامات السيرية بدالً من 
أوجه التشللابه يف الرتكيب الكيميايئ، تعترب حاالت القلق واضطرابات النوم من املشللاكل 

الشائعة، ويتم وصف األدوية املركنات واملنومة عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء العامل.

يشللري علم أدوية املركنات واملنومة منها واملخللدرة إىل أنها يجب أن تقلل من القلق، 
وأن لها تأثرياً مهدئاً أكرث، يجب أن تكون درجة تثبيط الجهاز العصبي املركزي الناجم عن 
املركنات هي الحد األدىن املتوافق مع الفعالية العالجية، ويجب أن ينتج عن الدواء املنّوم 
النعاس، وأن يشللجع عىل بدء حالة النوم والحفاظ عليها. تتضمن التأثريات املنومة اكتئاباً 
أكرث وضوحاً للجهاز العصبي املركزي من التخدير، وميكن تحقيق ذلك يف عن طريق زيادة 
الجرعة، االكتئاب املتدرج املعتمد عىل الجرعة لوظيفة الجهاز العصبي املركزي هو ِسللمة 

ملعظم املسكنات واملنومات.

دات الجهاز العصبي آلية عمل ُمَخّمِ

دات الجهاز العصبي املركزي ليست مفهومة بشكل واضح، ويرُعتقد  َخمرِّ إن آلية عمل مرُ
أنها مرتبطة بقنوات الكلوريد وقنوات البوتاسيوم، وتقلل من استثارة العصبونات يف جميع 
أجزاء الجهاز العصبي، ومتنع االسللتجابة للمشابك املتعددة، وتعمل عىل فرط االستقطاب 
ألنللواع عديدة من العصبونات من خالل تسللهيل تدفق األيونات السللالبة الشللحنة عرب 

القنوات األيونية التي تؤدي إىل فرط استقطاب الخلية.
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دات  مخاطر سوء استعمال الُمَخّمِ

توجد أعراض اجانبية شللائعة، وتشمل: النعاس )اضطراب حركة العني السيعة(، ترنح 
)فقدان التنسلليق العضلليل( تثبيط الجهاز العصبي املركزي، تثبيللط الجهاز التنفيس، وقد 

يسبب اضطرابات يف الدم. 

دات عىل املدى القصري عىل ما ييل: وعموماً تشتمل تأثريات املرَُخمرِّ

بللطء وظائف املخ، وتباطؤ يف النبض والتنفس، وانخفاض ضغط الدم، وضعف الرتكيز، 
وااللتباس، والتعب والدوخة، وعدم وضوح الكالم، والحّمى، والكسل، واضطرابات برصية، 

واتساع حدقة العني، واالرتباك، والكآبة، وصعوبة، أو عدم القدرة عىل التبول، واإلدمان.

وميكن أن تسبب الجرعات العالية:

 ضعف الذاكرة، وضعفاً يف الحكم والتنسلليق، والهياج، والريبة والشك باآلخرين، وقد 
يصل األمر إىل توليد األفكار االنتحارية، ويشعر بعض األشخاص بعكس التأثري املرجو، مثل 
اإلثللارة أو العدوانية. ميكن أن يؤدي خلط املسللكنات واملهدئات مع مواد أخرى، وخاصة 
الكحللول، إىل إبطاء التنفس، ومعدل رضبات القلب، وإىل الوفاة الناجمة عن اعتالالت يف 

القلب، واالختناق، وفشل الكبد، واالنتحار.

دات طويلة األمد تأثيرات الُمَخّمِ

دات املختلفللة، مع الحاجة إىل  ميكللن أن يتطور التحمل بسعة عند اسللتعامل املرَُخمرِّ
جرعللات أكرب لتحقيق نفس التأثري، قد يرفع املسللتخدم، الذي يحللاول الوصول إىل نفس 
االرتفللاع من النشللوة، الجرعة إىل مسللتوى يللؤدي إىل غيبوبة أو املوت بسللبب الجرعة 
دات باالكتئاب، والتعب املزمن،  َخمرِّ الزائدة، وميكن أن يتسبب االستخدام طويل األمد للمرُ
وصعوبات التنفس، واملشللاكل الجنسية، ومشللاكل النوم. مع زيادة االعتامد عىل الدواء، 
تكون الرغبة الشديدة أو القلق أو الذعر شائعة إذا كان املستخدم غري قادر عىل الحصول 

عىل املزيد.
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دات:  وتشمل أعراض انسحاب الُمَخّمِ

األرق، والضعف، والغثيان، وبالنسبة ملستخدمي الجرعات املستمرة والعالية: ميكن أن 
يحدث هيجان وارتفاع يف درجة حرارة الجسم، فضالً عن الهذيان، والهلوسة، والتشنجات. 
داً  وعىل عكس االنسحاب من معظم األدوية، ميكن أن يكون االنسحاب من االكتئاب مهدرِّ
للحياة، ميكن أن تزيد هذه األدوية أيضاً من خطر ارتفاع نسبة السكر يف الدم، والسكري، 
للدات هي تلك العقاقري األفيونيللة ويرُطلق عليها  وزيادة الللوزن. ومن أهم وأخطر املرَُخمرِّ

كذلك مصطلح األفيونويدات. 
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1 -األفيونات

لمحة تاريخية: 

عرف السومريون زراعة خشخاش األفيون يف بالد ما بني النهرين حوايل عام 3400 قبل 
امليالد، وكانوا يشريون إليها باسم Hul Gil »نبات الفرح«، ورسعان ما وصل إىل اآلشوريني 
وعرفوا آثاره البهيجة. وانتقل الخشللخاش من اآلشوريني إىل البابليني الذين بدورهم نقلوا 

معرفتهم هذه إىل املرصيني.

بدأ املرصيون زراعة الخشخاش حوايل عام 1300 قبل امليالد يف العاصمة طيبة، واقترص 
للَحرة واملحاربللني، وكان مرتبطاً بالثقافة  اسللتخدام األفيون بشللكل عام عىل الكهنة والسَّ
الدينية؛ فاعتقدوا أن Thoth »تحوت«، إله األدب واالخرتاع والحكمة املرصي، أوعز للبرش 
بكيفية تحضري األفيون، بينام اسللتعملت اإللهللة إيزيس األفيون كعالج للصداع الذي كان 

يعاين منه اإلله رع. 

أصبح األفيون عقاراً معروفاً للمرص برتكيزاته املختلفة، وازدهرت تجارته )عرُرف بأفيون 
طيبة( Opium Thebaicum، والحقاً اسللترُخلص منه قلويد »الثيباين«، وهو مشللتق من 
اسللم املدينة املرصية القدمية طيبة، وذلك يف عهللد تحتمس الرابع وأخناتون وامللك توت 

عنخ آمون. 

شللمل طريق هذه التجارة الرابحة الفينيقيني واملينويني، الذين ما لبثوا أن نقلوها عرب 
البحر األبيض املتوسط   إىل اليونان وقرطاج وأوروبا، ليقوم »شعوب البحر« يف جزيرة قربص 
حوايل عام 1100 قبل امليالد بصنع سللكاكني ذات جودة عالية وحادة لجني األفيون، الذي 
كانللوا يزرعونه ويتاجرون به ويدخنونه قبل سللقوط طروادة، وبعدها أدخل اإلسللكندر 
األكرب األفيون لشللعوب بللالد فارس والهند يف عام 330 قبل امليللالد، ويف عام 400م وصل 

أفيون طيبة إىل الصني من خالل التجار العرب.

الحقبة اإلغريقية والرومانية

ة، معروفة جيداً يف الفرتة الكالسيكية  كانت خصائص نبات الخشللخاش، مبا فيها املنومرِّ
لليونان القدمية، بل ويرُعتقد أن كلمة »أفيون opium« هي كلمة يونانية األصل، ومشتقة 

من كلمتي »opos« وتعني عصري و«opion« )عصري الخشخاش(. 
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من املحتمل أن األفيون وصل إىل اليونان من آسيا الصغرى أو من مرص، ربط اإلغريق 
القدمللاء اآللهة املختلفة باألفيون، وكانت عدة آلهة تتحكم يف سلللوك البرش عىل األرض، 
كام نرى يف تسمية Hypnos هيبنوس )إله النوم(، ومورفيوس Morpheus )إله األحالم(، 
وNyx نيختيوس )إله الليل(، وثاناتوس Thanatos)الشقيق التوأم لهيبنوس( )إله املوت(. 

يعترب اليونانيون القدماء األفيون رمزا للعزاء والنسيان، وتّوجوا كل آلهتهم الليلية بإكليل 
من أزهار الخشللخاش. كان هذا متفقاً مع اعتقادهللم أن النوم كان أعظم األطباء وأقوى 
مؤازر لإلنسللانية، كان يعترب من النباتات السللحرية والسامة، ويسللتخدم يف االحتفاالت 
الدينية، ويدعم األسللاطري االغريقية مثل أسللطورة دمييرتا Demeter، التي كانت بائسللة 
ويائسة من نوبات التشنج التي تصاب بها ابنتها، وعندما أكلت الخشخاش نامت ونسيت 
حزنها. يف أيدي أبولو وإيسللكوالبيوس، آلهة الطب يف األسللاطري القدمية، كانت كبسللولة 
الخشخاش رمزاً للصفات العالجية املنسوبة إىل النبات. يف أيدي آلهة النوم يبنوس، والليل 
نيختا، يؤكد خشللخاش األفيون عللىل خصائصه املنومة، ويف يد أفروديللت، فإنه يرمز إىل 

املتعة والخصوبة التي يرُعتقد أن استخدام األفيون يزيدهام.

كان العرب يسللمون خشخاش األفيون )أبا النوم(، وخالل القرن السابع امليالدي عندما 
حكللم العرب مرص، اتسللعت اسللتعامالته، وانترش يف جميع أنحللاء اإلمرباطورية العربية 
االسللالمية، ويف القرن العارش امليالدي كتب الطبيب والفيلسوف ابن سينا أطروحة شهرية 
عن األفيون، لكنه مات يف وقت الحق من تسللمم األفيون، كام ازدهرت زراعة خشللخاش 

األفيون، وتم تصدير املنتج إىل كل من أوروبا والهند. 

حرب األفيون: 

جلب التجار العرب املعرفة عن االسللتخدامات الطبية لخشللخاش األفيون للصينيني يف 
وقللت ما بللني القرنني الحادي عرش والثالث عرش امليالديللني، يف ذلك الوقت، كانت املادة 
تستخدم أساساً من قبل النخبة للسيطرة عىل الزحار، أصبح تدخني التبغ شائعاً يف املرشق 

يف القرن الخامس عرش، حيث اكتسب شعبية بسعة.

حظر آخر أباطرة العائلة Ming مينغ )1628-1644(، تسللونغ تشللني، استخدام التبغ 
يف عام 1644، باعتبار نبات العامل الجديد وبأنها مادة شلليطانية، ومع ذلك، رد الشللعب 
الصيني بخلللط األفيون مع التبغ بكميات متزايدة تدريجيللاً وتدخينها يف أنابيب خاصة، 
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وكان الكثللري من املدخنني يسللتعملون األفيون النقي، وبحلللول نهاية القرن حوايل 25 يف 
املائة من سكان الصني أصبحوا يتعاطون األفيون.

عللىل الرغم من ارتبللاط األفيون تاريخياً بالصللني، إال أنه كانت تتللم زراعته يف الهند، 
واسللتخدامها للله كان معروفاً لعدة قللرون، عندما فقدت الدولة الهندية سلليطرتها عىل 
احتللكار إنتاج األفيون يف عام 1757، جعلللت رشكة الهند الرشقية األفيون محصوالً تجارياً 

رئيسياً، وبحلول عام 1831 أصبحت هذه الرشكة قوية واحتكرت تجارة األفيون. 

يف عام 1857، فّوضت الحكومة الربيطانية مفوضية إلدارة رشكة الهند الرشقية مام أدى 
إىل انتشللار احتكار األفيون يف جميع أنحاء الهند، عللىل الرغم من أن رشكة الهند الرشقية 
مل يكللن مسللموحاً لها ببيع أو نقللل األفيون مبارشة إىل الصني، اال أنلله تم بيع أطنان منه 
إىل الربيطانيللني والتجار األمريكيون الذين قامللوا بدورهم بتهريب هذه املادة إىل الصني، 

وزيادة حجم األفيون غري املرشوع وكانوا يطلقون عليه اسم »الطني األسود األجنبي«.

عزل اإلمرباطور الصيني نائَب امللك يف كانتون عام 1838، وعنّيَ بدالً منه لني تيس هسو، 
وهو شللخصبة تتمتع بقدر كبري من النزاهة؛ دمر لني تيس هسو نائب اإلمرباطور الصيني 
عللام 1839 نحو 2.6 مليون رطل من األفيون تم العثور عليها عىل منت السللفن األمريكية 
والربيطانية يف ميناء كانتون الصيني، وكذلك يف هونغ تم تدمري جميع مستودعات األفيون 
املعد شحنه إىل الصني، بدأت حرب األفيون األوىل يف وقت متأخر من ذلك العام، وبحلول 
عام 1842 كان الجيش الربيطاين قد انترص، مام أدى إىل اتفاقية امتياز إدارة جزيرة هونج 
كونللج للربيطانيللني )انتهت االمتياز يف عام 1997(، وسللداد 21 مليللون جنيه بدل تدمري 

األفيون الكانتوين، ومنح حقوق تجارية رئيسية واسعة داخل الصني. 

حرب األفيون الثانية وقعت يف العقد الذي تاله؛ جّدد الربيطانيون والفرنسيون عداءهم 
ضد الصني يف حرب األفيون الثانية، ويف عام 1856 يف أعقاب نضال طويل، اضطرت الصني 
إىل دفع تعويض آخر، حيث أصبح استرياد األفيون قانونياً، وزاد إنتاجه وزراعته عىل طول 

مرتفعات جنوب رشق آسيا.

 ويف عللام 1900 بللدأت ثورة املالكمللني يف الصني، حيث حاولللت مجموعات متمردة 
ومتنقلللة من الصينيللني طرد األجانب، وأسللفر ذلك عن مزيد من التنللازالت االقتصادية 
واإلقليمية من الصني، وبحلول عام 1913 كان 25 يف املائة من السكان الصينيون مدمنني، 
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ورغللم الضغوط من الشللعب الربيطاين وبرملانه لوضع حد لتجللارة األفيون، تضخم إنتاج 
الخشللخاش يف الصللني، وهذا الحال مل يتغللري إال بعد الحرب العاملية الثانية، مع تأسلليس 

جمهورية الصني الشعبية. 

وبعد ثورة 1948، تم إعدام تجار األفيون، وإتالف املحاصيل واستبدالها، وتم عالج 10 
ماليني مدمن قسياً، تسللببت الثورة يف انهيار أكرب مجموعة من مسللتهليك األفيون، مام 
أدى إىل تغيري ملف التجارة عىل مسللتوى العامل، وهللذا مام يفس صعود املثلث الذهبي 
)جنوب رشق آسلليا( يف الخمسللينيات من القرن املايض. وبعد استقالل الهند عام 1947، 
ورثللت الحكومة املركزية للهند احتكار األفيون، ومنذ ذلك الوقت تسلليطر الحكومة عىل 

زراعة األفيون وجمعه وتصنيعه واستخالص قلويدات األفيون.

األفيون واألدب 

تعترب قصيدة Kubla Khan »قوبالي خان« من أعظم وأشهر قصائد الشاعر اإلنجليزي 
الرومانيس صموئيل تايلور كولرييدج )Samuel Taylor Coleridge 1772-1834(، وقال 
إنه كتب هذه القصيدة الغريبة واملهلوسللة بعد فرتة وجيزة من استيقاظه من حلم متأثر 
باألفيون يف عام 1797، يتحدث الشللاعر عن املناظر الطبيعية السللاحرة املحيطة بالقرص 
الصيفي املسللمى »زانللادو« الذي بناه الحاكم املغويل واإلمرباطللور الصيني قوبالي خان، 
واصفللاً إياه بأنه مكان للجامل والللسور والعنف، ويعلن عن رغبته يف بناء »قرص متعة« 
مامثل له. كان الحاكم الرابع لإلمرباطورية املغولية، جهانجري )1569-1627(، الذي حكمت 
زوجته مكانه، مدمناً جداً عىل األفيون، لقد كتب عن الشعب الرتيك أنه »ال يوجد تريك لن 

يشرتي األفيون بآخر قرش له«. 

واسللتخدم اإلمرباطور الرومللاين ماركوس أوريليوس األفيللون يف البداية ألغراض طبية، 
ولكللن مللن املحتمل أنه أصبللح مدمناً عليه يف مرحلللة ما خالل فرتة حكملله عىل روما. 
واستسلم األديب اإلنجليزي الشهري تشارلز ديكنز، مؤلف رواية »حكاية مدينتني«، إلدمان 
املورفني عندما كان عمره 58 عاماً، كان مدمناً عىل األفيون لسللنوات عديدة، واسللتخدم 
املخدرات بكرثة حتى وقت وفاته بسللكتة دماغية شللديدة. واكتشف بعد وفاة فلورنس 
نايتنجيل، أشللهر ممرضة عىل اإلطالق، أنها كانت من مستخدمي األفيون. وعرُرف الدكتور 
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النمسللاوي سلليغموند فرويد أبو التحليل النفيس الحديث، أنه كان مدمناً يف البداية عىل 
األفيللون ثم تحول إىل اإلدمان عىل الكوكايللني. ويعتقد بأن جميع كتاباته وتحليالته كتبها 
وهو تحت تأثري املخدرات. أما األديب األمرييك الشللهري إدغللار ألن بو، الذي كان يرشب 

بكرثة، فيعتقد أنه استخدم األفيون، وتويف قبل أن يتجاوز 40 عاماً.

يف عللام 1944، كانت الحرب العاملية الثانية تطول، وبدا أن القوات النازية تتعرث، ومع 
ذلك، يف اإليجازات العسكرية، مل يضعف تفاؤل أدولف هتلر، تساءل جرناالته عام إذا كان 
لديه سللالح رسي يف جعبته، وهو األمر الذي من شأنه أن يغري الحرب يف اللحظة األخرية، 
هتلر كان لديه رس، لكنه مل يكن سللالحاً، بللدالً من ذلك، كان مزيجاً من الكوكايني واملواد 
األفيونيللة التي أصبح يعتمد عليها بشللكل متزايد، وكان زعيللم النازية يف حاجة إىل تلك 
العقاقللري لتعيد اليه الكاريزما الطبيعية التي يتمتع بها وفقدها أثناء الحرب، ويعتقد بأنه 

كان يعاين من أعراض االنسحاب يف أيامه األخرية. 

 Opium نبات خشخاش األفيون

يعترب نبات الخشخاش Poppy، ومفردها خشخاشة، املصدر الذي يؤخذ منه األفيون 

  Papaver somniferum. L الللذي ينتمي إىل العائلة الخشخاشللية، وهو نبات حويل 
يبلللغ ارتفاعلله من 2 إىل 4 أقدام له سللاق منتصبة، وزهرة منفردة بيضللاء، أو حمراء، أو 
أرجوانية، حسللب الصنف. جميللع أجزاء النبات تفرز مادة لبنيللة بيضاء تدعى »اللثى«، 
تصنيللف جنس Papaver معقللد للغاية، حيث يضم حوايل 100 نوع، يحدث اسللتخدام 
األنواع الفرعية )ssp.( واألصناف )var.( يف هذه التسللمية، ولكن بسبب زراعة خشخاش 

األفيون لفرتة طويلة من الوقت، هناك تباين شكيل كبري ما بني األصناف.

 يرُزرع الخشللخاش الذي يتميز بالزهور البيضاء والبذورالسوداء بشكل شائع يف الهند، 
 ،Papaver somniferum L. var. album D.C .ويرُعللرف تقليدياً بأنه الصنللف األبيللض
ويرُزرع الخشللخاش املعروف بزهوره األرجوانية وبذوره الرمادية بشللكل شللائع يف أوروبا 

لبذوره، ويرُعرف تقليدياً باسم الصنف األسود

  P. somniferum L. var. nigrum D.C.، ويرُللزرع الخشللخاش املعللروف بزهللوره 
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األرجوانية وبذوره السللوداء األرجوانية بشكل شائع يف آسيا الصغرى، ويشار إليه تقليدياً 
. P. somniferum L. var.glabrum  باسم الصنف األخرض

يزرع الخشخاش يف دول املثلث الذهبي )تايالند، الوس، ميامنار » بورما«(، ودول الهالل 
الذهبي )باكستان، أفغانستان، إيران(، ودول املمر الذهبي )دول آسيا الوسطى(، باإلضافة 
إىل املكسلليك والهند ولبنان وكولومبيا، وقد ازدادت املساحات املزروعة بالخشخاش عىل 

حساب زراعة نبات الكوكا يف كولومبيا.

ما األفيون؟
 يعرف مصطلح األفيون رسمياً يف األدبيات العلمية بأنه اإلفرازاللبني واملعروف باللثى 
واملجفللف بالهواء، ويتم الحصول عليه عن طريق جرح الكبسللوالت غري الناضجة لنبات 
الخشللخاش P. somniferum L أو أنواعه املختلفة من العائلة الخشخاشية، ويجب أن ال 
يعطي أقل من 9.5 يف املائة من املورفني الالمايئ، ومسللحوق األفيون هو األفيون املجفف 
عنللد درجة حرارة ال تزيد عىل 70 درجة مئوية، ويسللحق لتكوين مسللحوق ناعم جداً. 
وعادة ما يعطي األفيون املسحوق مبا ال تقل عن 10 يف املائة وليس أكرث من 10.5 يف املائة 
من املورفني الالمايئ. قد يحتوي عىل أي من املخففات املسللموح بها ملستخلصات البودرة 

باستثناء النشا.

إنتاج األفيون 

 تتم زراعة خشخاش األفيون إلنتاج األفيون بشكل أسايس يف مناطق تكون تربتها رطبة 
غنية، مع وفرة من أشللعة الشللمس، ترُزرع بذور الخشللخاش يف أواخر الخريف أو أوائل 
الشللتاء )عادًة يف شللهر ترشين الثاين(، بعد ظهور النباتات يف الربيع ووصول ارتفاعها إىل 
حوايل 15 سللم، يتم تعشيب الحقول بحيث تبتعد النباتات املتبقية عن بعضها حوايل 60 

سم. 

يحدث التزهري يف نيسان أو أيار، وتنضج الكبسوالت يف أيار أو حزيران، عادة ما توجد 
خمس إىل مثاين كبسللوالت يف كل نبات، وعندما تنضج الكبسوالت يتغري لونها من األخرض 
املزرق إىل األصفر، يشري هذا إىل الوقت األمثل لجمع اللثى، ويتم قطع الكبسوالت بعناية 

أفقياً )بشكل غري متكرر عمودياً( جزئياً حول محيطها واحداً تلو اآلخر.
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يتم لهذه الغاية استخدام سكني واحد يحتوي من ثالث إىل ست شفرات أو أداة مسننة 
ويتحرك العامل للخلف لتجنب االتصال املبارش مع اللثى من الكبسللوالت التي تم قطعها 
للتو، يتم عمل أربعة إىل سللتة شللقوق من هذا القبيل، ويرُعملرُ كل شللق بعمق كاٍف من 
أجل شق القنوات اللبنية، ولكن ليس عميقاً بحيث يخرتق القرشة الداخلية، مام يؤدي إىل 
تدفق املادة اللبنية إىل الداخل باتجاه مركز الكبسللولة، وليس من الرضوري شق كل هذه 

القنوات )األنابيب( ألنها تنفتح عىل بعضها البعض.

تنضح اللثى من الشللقوق، ورسعان ما تتحول إىل اللون البني أو األسللود عند التعرض 
للهواء، ميكن جرح كل كبسللولة أربللع أو خمس مرات فردية خالل فللرتة األيام العديدة 
ْمغِ(  القادمة، يف صباح اليوم التايل للشق، يتم جمع اللرِّثى )ما يسيل من بعِض الشجر كالصَّ
الداكنة واملتصلبة عن طريق الكشللط مبغرفة حديدية أو سكني وذلك قبل ارتفاع الحرارة 
التي تتسبب يف أن تصبح اللثى لزجة، عند جمع كمية مناسبة من اللثى، ترُعجن مع بعضها 
عىل شللكل كرات، وترُلف بأوراق الخشخاش، وترُجفف بالهواء يف الظل. ميكن تخزين اللثى 
يف أواٍن معدنية أو فخارية ذات قيعان مثقبة، مام يسمح بترصيف سائل داكن اللون. إذا 

مل تكن القيعان مثقوبة، ترُخزّن األواين بشكل مائل ويتم قلبها كل عرشة أيام لترصيفها. 

 ويجللري مزيد من املعالجة يف محطللات الجمع الحكومية حيث يوضع األفيون الخام 
يف أحواض مستطيلة، ويرُسمح له بالتعرض للشمس ملدة 1-3 أسابيع، تحتوي كل »مقالة« 
عىل حوايل 35 كجم من األفيون، ويتم تقليبها باسللتخدام مجاديف خشبية كل 30 دقيقة 
تقريبللاً. ينخفض   محتللوى املاء املتبقي من حوايل 30 يف املائة إىل حوايل 10 يف املائة خالل 

هذه املدة، ويتم تشكيل املادة الحقاً يف »كعكات« كتلتها 5 كجم. 

بذور الخشخاش والقش 

يرُزرع خشللخاش األفيون عىل نطاق واسع أيضاً بوصفه مصدراً لبذور الخشخاش وقش 
الخشخاش، عندما تصل النباتات إىل مرحلة النضج الكامل، تجف األوراق وتحتوي البذور 
عندها عىل أقىص قدر من زيت بذور الخشللخاش )زيت ثابت غري مشللبع(. يتم الحصول 
عىل الزيت بالعرص، ويرُسحق ما تبقى من كعكة بذور الخشخاش ويرُستغل مصدراً لتغذية 
املاشللية، أما زيت بذور الخشللخاش فيسللتعمل للطهي، ويف حالته الجافة لالستخدام يف 

الرسم وكمذيب لرتكيبات الحقن املختلفة. 
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ترُسللمى بذور الخشللخاش الداكنة الكاملة أو املطحونة، أحياناً بذور ماو، وكان يرُعتقد يف 
السللابق أنها تحتوي عىل القليل من قلويدات األفيون إن وجدت. ومع ذلك، منذ حوايل 15 
عاماً، تم تحديد أنه ميكن اكتشللاف املورفني والكودايني يف البول بعد أكرث من 48 سللاعة من 
تناول بذور الخشللخاش واملستعملة يف الطهي، كانت مستويات الكودايني واملورفني يف البول 
214 نانوغرام/ مل، و2797 نانوغرام/ مل، عىل التوايل، وذلك بعد ثالث سللاعات من االبتالع. 
أظهر تحليل بذور الخشللخاش أن اسللتهالك كعكة واحدة منه ميكللن أن يؤدي إىل تناول ما 
يصل إىل 0.1 ملغ من الكودايني وما يصل إىل 1.5 ملغ من املورفني، مام يدل عىل أن الكشف 

اإليجاب وتحديد املورفني البويل أو الكوديني قد ال يكون دامئاً بسبب ابتالع املخدرات.

االستعمال الطبي التاريخي لألفيون 

تللم ذكر عصري الخشللخاش يف نبيذ األفيللون يف كتابات الطبيب اليونللاين أبقراط »أب 
الطب« )460-377 قبل امليالد(، الذي كان يرفض الصفات السحرية لألفيون، لكنه يعرتف 
بفائدته باعتباره مخدراً ومسللكناً لألمل ومحفللزاً للنوم، ومفيداً يف عالج: األمراض الباطنية، 

وأمراض النساء، واألوبئة. 

وكانت تركيبة األفيون والشللوكران شللائعة االسللتخدام إلعدام األفراد املحكوم عليهم 
اّمً، وبحسب بليني) Pliny 50م( فقد  باملوت، واسللتخدم الرومان األفيون عنرصاً طبياً وسرُ
كان اإلمرباطور الروماين نريو )نريون( متحمسللاً الستخدام السموم النباتية املختلفة، مبا يف 

ذلك األفيون للقضاء عىل األعداء. 

ذكر ابن سللينا يف كتابه القانون   اسللتخدام األفيون لعالج آالم املفاصل، وعرق النَّسللا، 
والنقللرس، وآالم العضالت، وإصابة األعصاب، والتهاب األذن، والتهاب الجفن، وآالم الجهاز 
البويل التناسلليل، وآالم البطن، وآالم الرحم، واملغللص، وآالم ما بعد الجراحة، واألمل املزمن. 
ويرجع الفضل إىل طبيب البرصة البارز الرازي )854-925م( يف كونه من أوائل األشللخاص 

الذين استخدموا األفيون مخدراً.

 وكانت األمهات فيام مىض يستعملن مغيل مثار الخشخاش إلسكات األطفال وخلودهم 
إىل النوم، كام استرُعمل قرش مثار الخشخاش مدقوقاً لتخفيف السعال وآالم الصدر.
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وجد األفيون طريقه إىل أوروبا بشللكل رئييس كجزء من مخاليط مختلفة تحتوي عىل 
العديد من املكونات، وكان الفضل للعامل باراكيلسللوس )Paracelsus 1493 -1541م( يف 
يته، وذلك  مرِّ إعادة شعبية األفيون يف أوروبا بعد أن انخفض استخدامه بشكل كبري بسبب سرُ
 »Laudanum« بوصفه مسّكناً عندما قدم العديد من التحضريات باستخدام اسم اللودان

الذي يعني الثناء.

 ) Thomas Sydenham 1624 - 1689 (أدخللل الطبيب اإلنجليزي توماس سلليدنهام
واملشهور بلقب أبقراط اإلنجليزي، األفيون إىل بريطانيا وصبغة اللودان املشهورة، ويرُنسب 
إليه الفضل يف عبارة »Primum Non Nocere« )ال رضر وال رضار( وهو صاحب املقولة 
»من بني العالجات التي أنعم الله القدير بها عىل اإلنسللان للتخفيف من معاناته، ما من 
شء عاملي وفعال مثل األفيون«! وقدم وصفته »لودان سيدنهام« عىل أنها مفيدة يف عالج 
الطاعللون، ومع ذلك هرب من لندن، مع معظم األطباء اآلخرين يف املدينة، أثناء انتشللار 

الطاعون الكبري عام 1665م! 

اخرتع توماس دوفر Thomas Dover، تلميذ سيدنهام، مسحوق دوفر الذي هو عبارة 
عللن خليط من األفيون وعرق السللوس وعرق الذهب )االيبيللكاك( وامللح الصخري، كان 
دوفللر قرصاناً يف بداية حياته، وأصبح طبيباً ناجحاً يف سللن األربعني وتقاعد يف عام 1718 

بصفته قرصاناً ثرياً. 

ويف العصللور الحديثة اسللترُعمل اللودان الذي أرُطلق عليه )صبغللة األفيون املزعفرة( 
و)صبغة األفيون الكحولية( يف أوروبا لتسللكني اآلالم، وبللدأ تحضري األدوية منه يف القرن 
التاسللع عرش، فاسترُعملت مستحرضاته يف تسكني آالم اإلثغار )التسنني( عند األطفال، ويف 
تسكني السعال، وآالم الزحار، وكان األفيون دواء القرن التاسع عرش إذ مل يكن هناك عالج 

وال مداواة من دونه.

كيمياء خشخاش األفيون 

يوجد نوعان من جنس البابافري، P. somniferum L و P. setigerum DC اللذان يعتربان 
مصدراً قانونياً لقلويدات خشخاش األفيون، ولصناعة األدوية من هذه القلويدات ومصدراً 
لصناعللة األغذية من بذور الخشللخاش. وكال النوعني يحتويان عللىل املورفني، والكوديني، 
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والثيباين، والنوسكابني )ويرُسمى أيضاً الناركوتني(، والبابافريين، ويبني الجدول )4-1( نسبة 
القلويدات الطبيعية يف كال النوعني، بينام يبني الجدول )4-2( البنية الكيميائية لقلويدات 

خشخاش األفيون. 

P. setigerum و P. sominferum الجدول )4-1(: نسبة القلويدات الطبيعية في

 P. sominferum % P. setigerum %القلويدات

7.652.3-25.15املورفني

1.212.6-6.37الكودايني
--0.97 6.38الثيباين

0.514.7-5.33البابافريين
4.0310.2-15.22النوسكابني

الجدول )4-2(: البينة الكيميائية لمركبات األفيون 

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Morphineمورفني

Codeineكودايني
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Thebaineثيباين

Heroineهريوين

Methadoneميثادون

علم أدوية األفيونات 

 تعترب قلويدات أفيون الخشللخاش مواد أفيونية خارجية املنشأ )أفيونات غري حيوية(، 
تنتج عنها خصائص جيدة التسللكني لألمل، وكذلك بعللض الفعالية الدوائية األخرى، نتيجة 

ألرُلفتها وارتباطها باملستقبالت األفيونية ذاتية املنشأ. 
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ومن األمثلة اإلضافية عىل األفيونات خارجية املنشأ: الكوديني، والثيباين، وكذلك املواد 
األفيونية شللبه االصطناعية مثل: األوكيس مورفللون، والهيدرومورفون، واألوكيس كودون، 
والهيدروكودون، واملواد األفيونية االصطناعية مثللل: امليبرييدين، وامليثادون، والفينتانيل، 

والبنتازوسني. ويرُطلق عليها مصطلح األفيونويدات. الجدول )3-4(.

الجدول )4-3(: قلويدات األفيون الطبيعية ونصف االصطناعية 
واالصطناعية )األفيونويدات(

قلويدات األفيون االصطناعيةقلويدات األفيون نصف االصطناعيةقلويدات األفيون الطبيعية

بيثيدينهريوينمورفني
فينتانيلثنايئ هيدرواملورفونكودايني
ميثادونبيربينورفنيثيباين

الفينتانيلاوكسيكودونبابافريين

ريميفينتانيل

 األفيونللات داخلية املنشللأ عبارة عللن ببتيدات طبيعية تحث الربيطات ملسللتقبالت 
األفيون، ومصطلح إندورفني )داخيل املنشللأ + مورفني( متت صياغته لإلشللارة تحديداً إىل 
األفيونات داخلية املنشللأ. واملواد األفيونية تعمل مع مواقع مستقبالت محددة يف الدماغ، 
لتحل محل الببتيدات األفيونية املنتجة بشللكل طبيعي. هناك شواّد وضواّد انتقائية لهذه 

األنواع، وكذلك أنواع فرعية مختلفة.

املواد األفيونية الداخلية املنشللأ هللي الببتيدات املوجودة يف أنسللجة الثدييات، وتم 
تحديد ثالث عائالت متميزة من األفيونات الكالسلليكية داخلية املنشللأ، تحتوي كل عائلة 
مللن العائالت عىل طالئللع فريدة من عديد الببتيد يتم تشللفريها من خالل ثالثة جينات 

مقابلة، وكل عائلة لها توزيع ترشيحي خاص ومميز بها.

المستقبالت األفيونية

عللادة ما يتم وضع املورفللني يف مجرى الدم عن طريق حقنلله، أو بالتنقيط الوريدي، 
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تص الدواء يف الدم وينقل إىل أعضاء أخرى يف الجسم، حيث يؤثر عىل مستقبالت معينة  ميرُ
يف الجهاز العصبي، عندها ستطلق هذه املستقبالت استجابات مختلفة بناًء عىل ما تفعله 

يف الجسم. 

ميكللن تصنيللف املواد األفيونويدية وفقاً لنوع املسللتقبل الذي يرتبللط به وتنتج عنها 
تأثريها؛ يوجد ثالثة مسللتقبالت أفيونويدية رئيسللية، وجميعها مقرتنة بربوتني - G، وهي 

كام ييل:

 مستقبالت دلتا)deltaδ( )من اسم األسهر، النسيج الذي تم عزله من داخله ألول . 1
مرة(. 

 مسللتقبالت كابا )kappa κ( )من اسم الكيتوسيكالزوسني، أول ربيطة تعمل عىل . 2
هذا املستقبل(.

 مستقبالت ميو  )mu μ(، وقد تم تسميتها يف األصل )من اسم املورفني، الربيطة . 3
خارجية املنشأ واألكرث شيوعاً(. 

 ،G -يف عام 1994، تم العثور عىل رابع مستقبالت أفيونية داخلية املنشأ مقرتنة بربوتني
وأطلق عليها الحقاً اسللم مستقبالت نوسيسيبتني)Nociceptin )NOP. ويوجد يف الخاليا 
العصبيللة املوجودة يف مناطق مختلفة مللن الدماغ والنخاع الشللويك، وكذلك يف الضفائر 
العصبية التي تشللارك يف تنظيم الجهاز الهضمي والجهاز البويل والتناسيل. يعمل مستقبل 
نوسيسلليبتني عىل إنتاج إجراءات مامثلة لتلك املوصوفة للمستقبالت األفيونية التقليدية 
أعاله؛ لهذه األسللباب تم تصنيفها عىل أنها املسللتقبالت األفيونية الرابعة، ومع ذلك، نظراً 
الفتقارها لالسللتجابة ملضاد األفيون الكالسييك )نالوكسون(، شكك بعض علامء الصيدلة يف 
حكمة هذا التصنيف. تعترب لجنة االتحاد الدويل لعلم األدوية أن مستقبل NOP هو فرع 

غري أفيوين من عائلة مستقبالت املواد األفيونية.

واعتمدت لجنة االتحاد الدويل لعلم األدوية مصطلحات MOP، DOP وKOP لإلشارة 
إىل املسللتقبالت األفيونية ميو ،)μ( ودلتا )a δ(، وكابا )κ(عللىل التوايل، وكذلك التوصية 
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باستخدام مصطلح NOP ملستقبل النوسيسيبتني. 

يف عام 1996 أعاد االتحاد الدويل لعلم األدوية تسللمية مستقبالت األفيونويدات، كام 
ييل:

1 ..)OP1( مستقبالت دلتا 

2 ..)OP2( مستقبالت كابا 

3 ..)OP3( مستقبالت ميو 

ويف عام 2000 تم تغيري هذه التسمية مرة أخرى إىل DOP وKOP وMOP؛ وهذا ما 
يزال التصنيف الحايل، الجدول )4-4(. 

الجدول )4-4(: تغيير تسمية مستقبالت األفيونويدات 

التسمية 
األوىل

تعديل التسمية 
األوىل

1996تسمية لجنة االتحاد 
الدويل لعلم األدوية

تسمية لجنة 
االتحاد الدويل 
لعلم األدوية 

2000
DOROP1DOPدلتا 
KOROP2KOPكابا
MOROP3MOPميو

ينتج عن تنبيه املستقبالت األفيونويدية املختلفة مجموعة من التأثريات جنباً إىل جنب 
مع التسكني، التي غالباً ما تعتمد عىل موقع املستقبالت:

 مسللتقبالت دلتا: تعمل الشللواّد املرتبطة مبسللتقبالت دلتا عىل تسللكني العمود . 1
الفقري، وفوق النخاع، وتقليل حركية املعدة، وتسبب األوهام والهلوسة. 

 مستقبالت كابا: تسبب الشللواّد املرتبطة مبستقبالت كابا تسكني العمود الفقري، . 2
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وإدرار البول، وخلالً يف النطق، واالكتئاب الخفيف، وضعفاً يف الجهاز التنفيس.

 مستقبالت ميو: تسبب الشواّد املرتبطة مبستقبالت ميو التسكني )عدم القدرة عىل . 3
الشعور باألمل( والنشللوة، ولكن أيضاً قد تسبب التخدير، وتثبيط الجهاز التنفيس، 
وبطء القلللب، والغثيان، والقلليء، وانخفاض حركية املعللدة، والنعاس، والتعتيم 

العقيل.

 وظهر أن املستقبل نوسيسيبتنب، ينتج عنه تسكني وفرط التأمل.. 4

بعد مدة وجيزة من اكتشاف املستقبالت األفيونية، تم اكتشاف سلسلة من الربيطات 
داخلية املنشللأ والنشللطة يف مستقبالت اكتشفت يف مسللتخلصات الدماغ، توفر ثالثة 
سالئف-هرومونية طالئع املركبات األم التي ترُشتق منها هذه الربيطات داخلية املنشأ:

 ينشللطر طليع االنكيفالني ويشللكل ميللت- االنكيفالللني وليو-االنكيفالني اللذين . 1
يرتبطان مبستقبل دلتا.

 يتم اشللتقاق )أ( دينورفللني و)ب( دينورفني مللن طليع الدينورفني وهي شللواد . 2
للمستقبل كابا. 

 يعترب سللليفة اوبيوميالنوكورتني املركللب األم للمركب الرئييس بيتا-اندورفني وهو . 3
شاّدة للمستقبل ميو، و شاّدة أيضاً يف جميع املستقبالت األفيونية التقليدية الثالثة. 
يعمل اثنان آخران من الببتيدات داخلية املنشللأ، إندومورفني )1( و)2(، كضواّد يف 

مستقبل ميو، ولكن مل يتم تحديد طالئعها بعد. 

آلية العمل 

تتضمن طريقة عمل املواد األفيونية زيادة يف توصيل أيونات البوتاسيوم، عن طريق فتح 
القنوات، إىل معظم الخاليا العصبونية واستجابة لفرط االستقطاب، هذا يؤدي إىل انخفاض 
 ،)Ca++ تدفق ايونات الكالسيوم إىل طرف العصب )إغالق قنوات بوابات جهد الكالسيوم
والتثبيط الالحق يف إطالق النواقل العصبونية املنشطة ويف النشاط املشبيك، ونتيجة لذلك 

داً أو مستثاراً، اعتامداً عىل عدد الخاليا املساهمة.  َخمرِّ يتميز تثبيط املشبيك إما بتأثريه مرُ
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األفيونات، مثل شواّد املخمدات، له فعالية شاّديّة يف مستقبالت )μ(ميو، وكابا، والمدا. 
تنتج تأثريات األذية النوسيسيبتني عن أفعال عىل مستوى كل من الدماغ والنخاع الشويك، 
الدماغ هو املسللؤول عن تخفيف انتشللار النبضات وتثبيط اإلحساس باألمل، بينام النخاع 

الشويك هو املسؤول عن تثبيط انتقال نبضات مستقبلة لنوسيسيبتني مسبباً لألمل. 

تشللمل امليزات الرئيسللية للألفيونات والشواّد املخمدة الشللبيهة باملورفني يف الجهاز 
العصبي املركزي: التسللكني، والنعاس، والنشللوة، والشللعور باالنفصال، والخمود التنفيس 
)انخفاض حساسللية املسللتقبالت الكيميائية النخاعية لثاين أكسلليد الكربون(، والغثيان، 
والقيء، والسعال، وانخفاض حرارة الجسم، ويحدث بعد ذلك التحمل، واالعتامد الجسدي 

عىل تكرار تناول الدواء.

االعتماد والتحمل على األفيونويدات 

يتطور االعتامد النفيس والجسدي عىل األفيونويدات عند استخدامها يف العالج ونتيجًة 
إلساءة االستخدام، وكلام زاد وقت التعرض للألفيونويدات، زادت درجة االعتامد والتحمل. 
يعترب تعاطي األفيونويدات مرضاً انتكاسياً مع ارتفاع معدالت املراضة والوفيات، ويستخدم 

بجرعات أعىل إلحداث نفس التأثري بسبب التحمل. 

هناك بعض العالمات الرئيسللية التي تبني ارتفاع نسبة األفيونويدات ويجب مراقبتها، 
وتشللمل: اتسللاع حدقة العني، واإلمياء بكالم غري واضح، وضعف التنفس، وقد تظهر عىل 
الشللخص الذي يعللاين ارتفاع األفيونويدات أيضللاً آثار جانبية أخرى قصللرية املدى، مثل: 

الالمباالة، والغثيان، وحكة الجلد، والهلوسة. 

بعللد تطور االعتامد الجسللدي، يتم الحفاظ عىل اسللتهالك األفيونويدات ملنع أعراض 
االنسللحاب؛ لذا فإن العالج طويل وصعب، وبسبب ذلك فإن شواّد األفيون مثل امليثادون 
والبوبرينورفللني، وضواّد األفيون مثل النالرتيكسللون من ممكللن أن تكون العالج املفضل 

لهذه الحالة.
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 االنسحاب من األفيونويدات 

ينشط نظام الدوبامني املتوسللط   القرشي عند االدمان عىل األفيونويدات، ويحّث عىل 
إطالق الدوبامني يف منطقة النواة املتكئة، يتم قمع الزيادة التكيفية يف نشللاط الدوبامني 
يف الجهاز العصبي املركزي يف االعتامد عىل املواد األفيونية أثناء االنسحاب وتظهر أعراض 

االنسحاب. 

باإلضافللة إىل الدوبامني، يرُعتقللد أن النواقل العصبونية املختلفللة، مثل النورأدرينالني، 
وجابا، واملادة )ب(، والببتيد العصبي)Y(، وأكسيد النيرتيك، تلعب دوراً يف تطوير انسحاب 
األفيونويدات، وتشللمل أعراضه: الشللعور باألمل، واألرق، والتثاؤب، واالرتجاف، وسلليالن 
األنف، والتعرق والجفاف والقشللعريرة، وتوسللع حدقة العني، وفقدان الشهية، والغثيان، 
والقيء، واإلسللهال، وفقدان الوزن، وارتفاع السكر يف الدم، وانخفاض ضغط الدم ومعدل 

التنفس، وارتفاع الحرارة، وتشنجات عضالت البطن.

علم أدوية والخصائص الطبية لقلويدات خشخاش األفيون 

يرُسللتخدم املورفللني عالجياً يف تخفيف اآلالم املتوسللطة والحادة واملزمنة، سللواء قبل 
الجراحة أو أثناء الجراحة، يف مختلف بروتوكوالت التخدير، كام يقي عالج الوذمة الحادة 
الرئوية، سللواء بالنسللبة ألفعالها الديناميكية الدموية أو مهدئاً، ميكللن إعطاء الدواء عن 

طريق الفم، وبالحقن )عضلياً، وريدياً(، أو عن طريق الرشج. 

يرتبط املورفني مبسللتقبالت ميللو ودلتا وكابا، التي تنترش عىل نطاق واسللع يف الجهاز 
العصبي املركزي واألنسجة الطرفية، وتنتج تأثريات مثل تسكني األمل، وإزالة القلق، والشعور 
بالنشللوة، والتخدير، واالكتئللاب التنفيس، وتقلص العضالت امللسللاء يف الجهاز الهضمي. 

يرُستخدم املورفني يف معالجة اآلالم الشديدة وعالج الوذمة الرئوية الحادة والتخدير. 

يؤثر املورفني تأثرياً مبارشاً عىل الجهاز العصبي املركزي، ما يؤدي إىل التحمل واالعتامد 
الجسللدي والنفيس، ويغري املورفني تللوازن الحائل الدموي الدماغللي ونفاذيته من خالل 
نشللاط السيتوكني وإفراز الكالسيوم داخل الخاليا، وتنشيط امليوسني، مام يؤدي إىل سّميّة 

عصبية بوساطة أنواع األكسجة التفاعلية.
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المورفين

اسللتخلَص األفيوَن الصيديل الفرنيس جان فرانسوا دورون  Derosne سنة 1803، وأكد 
صيديلٌّ فرنيس آخر هو أرمان سللوگان Seguin هذا االكتشللاف يف العام 1804 باستخالص 
األفيون عىل هيئة بلورات، ومل يتم التوصل إىل اسللتحصال أمالحه إال سللنة 1817 عىل يد 
الصيديل األملاين فردريش شللتورنر Serturner Friedrich، والذي يرُنسب اليه كذلك عزل 
املورفني، وبدأ تجاربه مع األفيون يف 1803 يف غرفة خلفية من صيدليته يف بادربورن، أملانيا، 
وأبلغ عن نتائج تجاربه األوىل، التي تعاملت بشللكل أسللايس مع عزل حمض امليكونيك، 
يف عام 1805، ويف عام 1806، نرش ورقة أكرث تفصيالً واسللتخدم ألول مرة اسم »املورفني« 
املأخوذ من اسللم إله األحالم اليوناين )مورفيللوس( للمركب الجديد، وتنص ورقته العلمية 
عىل أنه باإلضافللة إىل الكربون املعتاد، والهيدروجني، واألكسللجني واملورفني يحتوي أيضاً 

عىل النيرتوجني.

بدأت رشكة مريك يف أملانيا يف عام 1827 بالتصنيع التجاري للمورفني، انترش اسللتخدام 
املورفني بشللكل عام بوصفه مسللّكناً يف عام 1830واكتشللف الدكتور ألكسللندروود عام 
1843م تقنية جديدة إلعطاء هذه املادة عن طريق الحقن باستعامل اإلبرة تحت الجلد، 
َقن تسكيناً رسيعاً لألمل وميكن  وانترش اسللتخدامه للتسكني السيع يف عام 1853، توفر الحرُ
اسللتخدامها يف املرىض غري القادرين عىل تناول األدوية عن طريق الفم وهو أمر مفيد يف 
الطللب؛ ألن حقن املورفني ينتج تأثريات أكرب بكثري من تناول نفس الكمية منه عن طريق 

الفم. 

أدت هذه املزايا إىل االسللتخدام الواسع لحقن املورفني خالل الحرب األهلية األمريكية 
)1861-1865(. يف ذلللك الوقللت، مل تكن النشللوة الشللديدة وإمكانية اإلدمللان لهؤالء 
املستخدمني بعد الحقن موضع اهتامم كامل، مام أدى إىل إدمان عدد كبري من الجنود، يف 

الواقع، مل يكن املورفني آنذاك غري قانوين وقد تم بيعه دون وصفة طبية.

وتشللمل األعراض الجانبية الشللائعة لتعاطي املورفني: النعاس، والصداع، واإلمسللاك، 
والغثيان، والتقيؤ، واحتباس البول. 

أمللا األعراض الجانبية األقل شلليوعاً فتشللمل: االكتئللاب، واألرق، والتنمل، والدوخة، 
والقلللق، واألحالم غللري الطبيعية، واالرتباك، والنوبة، واإلثارة، وفقدان الذاكرة، والنشللوة، 
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واألمل، وضيللق التنفس، ونقص التنفس، واالكتئاب التنفيس، والرعشللة، والحمى، وأعراض 
تشللبه أعراض اإلنفلونزا، والتهاب األنللف، ووذمة، وانخفاض ضغط الدم، واغامء وخفقان 
القلب، وطفح جلدي، وغمش، وعللدم وضوح الرؤية، والتهاب امللتحمة، وازدواج الرؤية، 
وانقبللاض الحدقة، وانقطاع الحيللض، والعجز الجنيس، والتثدي، وتردد املسللالك البولية، 
والتعرق، وفقدان الشللهية، ومرض القولون الصفراوي، وعس الهضم، وجفاف الفم، وفقر 

الدم وقلة الصفيحات.

موانع استعامل املورفني تشللمل: فرط الحساسية للمورفني، واالكتئاب التنفيس الحاد، 
والربو القصبي الحاد، أو الشديد، وانسداد الجهاز الهضمي.

التأثريات عىل الجهاز التناسيل: ميكن أن يسبب استخدام املورفني لفرتات طويلة قصور 
الغدد التناسلية الثانوي، الذي ميكن أن يؤدي إىل العقم عند كال الجنسني.

التأثيرات على الحمل:

 مللن املعروف أن املورفني يعرب املشلليمة، ارتبط التعرض للمورفني مع تشللوه الحاجز 
األذيني البطيني، ومتالزمة القلب، والشللفة املشللقوقة، وانشللقاق املعللدة خالل فرتة 4 

أشهرمن الحمل. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام هذا العقار املخدر يف األشهر الثالثة األوىل من الحمل 
قد يقلل من معدل رضبات قلب الجنني، وقد يؤدي استخدامه يف وقت متأخر من الحمل 
إىل انخفاض حركات تنفس الجنني أو عالمات االنسللحاب عند املولود، وتشللمل: انخفاض 
حرارة الجسللم، واإلسهال، والقيء، وفقدان الشللهية، والبكاء بنربة عالية، والنشاط الزائد، 
وزيادة توتللر العضالت، وزيادة اليقظللة، ومنط النوم غري الطبيعللي، والتهيج، والعطس، 

والنوبات، والرعشة، والتثاؤب.

التأثيرات على الرضاعة: 

ميكن اكتشللاف كل من املورفني واملستقلب النشط، -6غلوكورونيد املورفني، يف حليب 
الثللدي؛ خمود الجهاز التنفيس أو النعاس ليس شللائعاً عند الرضع من األمهات املرضعات 
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الاليت يتلقني املورفني، وال يحبذ اسللتخدامه يف اإلرضاع، يجب اسللتخدامه يف أرسع وقت 
ممكن وبأقل جرعة إذا لزم األمر.

اعتامداً عىل الجرعة وحساسية الفرد تجاه األدوية، ميكن أن يستمر ارتفاع املورفني من 
1.5 إىل 7 ساعات، التأثري األكرث بروزاً للمورفني هو النشوة، والتقليل الفعال لألمل املزمن. 

متالزمة المورفين

يتناقص مفعول املورفني تدريجياً مع االستخدام املزمن، مام يؤدي إىل الحاجة والرغبة 
امللّحللة يف زيللادة الجرعة وتكرارهللا تدريجياً، وهي ظاهرة تسللمى التحمل، وإىل جانب 
التحمل، ينتج عن املورفني أيضاً االعتامد الجسللدي، يتطور االعتامد الجسللدي، واالعتامد 
الفسلليولوجي، والتكيف العصبي، عندما يحاول الجسللم التعويض عن هذا السلوك الذي 
يرُعللرَّف بأنه سلللوك البحث عللن املخدرات، يف حني أن االعتامد الجسللدي هو ببسللاطة 

االستجابة الفسيولوجية للعقاقري. 

يللؤدي التوقف املفاجئ عن تناول املورفني أو تناول أحد مضاداته، مثل النالوكسللون، 
إىل ظهور مجموعة من األعراض والعالمات ترُسللّمى متالزمة انسللحاب املورفني. تشللمل 
األعراض املبكرة يف هذه الحالة: األرق، والتدمع، وسلليالن األنف، والتثاؤب، والتعرق. مع 
تقدم املتالزمة، يالحظ املرء اتسللاع حدقة العني، والعطس، وارتفاع معدل رضبات القلب، 
وضغط الدم، وظهور أعراض مبا يسمى »أعراض الديك الرومي البارد« )كناية عن ومضات 
الربودة املصحوبة بقشعريرة(، وتشيع أيضاً التقلصات، وآالم البطن. االعتامد الجسدي )أو 
التكيف العصبي( هو استجابة فسيولوجية لتكرار الجرعات مع املورفني، ويظهر يف جميع 

املرىض تقريباً، ومع ذلك، فإن االعتامد الجسدي ليس مثل إدمان املخدرات.

طرق أخذ المورفين

يتم إعطاء املورفني إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو عن طريق املسللتقيم. 
يرتبط تناول الدواء عن طريق الفم بعملية اسللتقالب للدواء بوسللاطة الكبد، مام يفس 
فعاليتلله املنخفضة مقارنة بتلك التي يتم الحصللول عليها عن طريق الحقن. يجب تناول 
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املورفني من ثالث إىل سللت مرات عن طريق الفم إلنتاج نفس تأثريات الجرعة املحقونة، 
وبالتايل، هناك حاجة لجرعات أعىل عند إعطاء الدواء عن طريق الفم، ميكن إعطاء الحقن 
إما يف العضل، أو تحت الجلد، أو يف الوريد، وقد أصبح الحقن املستمر أكرث شيوعاً. اعتامداً 
عىل الجرعة وحساسللية الفرد تجاه األدوية، ميكن أن يستمر ارتفاع املورفني من 1.5 إىل 7 

ساعات، التأثري األكرث بروزاً للمورفني هوالنشوة والتقليل الفعال لألمل املزمن. 

مستقلبات المورفين 

إن امتصاص املورفني متغري، وامتصاصه بشكل شبه كامل يتم بشكل أسايس يف األمعاء 
العلوية، وكذلك يف الغشللاء املخاطي للمستقيم، يكّون املورفني استقالباً أولياً مهامً وتوافراً 
حيوياً عن طريللق الفم يف حدود 17-33 ٪، يتوزع املورفني يف الدماغ والعضالت الهيكلية 
والكبد والكىل والرئتني واملسللالك املعوية والطحال. يحدث االسللتقالب الكبدي من خالل 
نِتجاً مركب -6غلوكورونيد املورفني )15-10 ٪(،  اقرتان حمض الغلوكورونيك مع املورفني مرُ
و3 -غلوكورونيد املورفني )45-55 ٪(. تشللمل املسللتقلبات األخرى املورفني -3 - 6- ثنايئ 
جلوكورونيد املورفني، ونورمورفللني و-6جلوكورونيد نورمورفني 3 -جلوكورونيد نورمورفني 

والكوديني.

أظهر كل من 6 -غلوكورونيد مورفني ونورمورفني تأثرياً مسكناً نشطاً من خالل االرتباط 
مبسللتقبالت املواد األفيونية، ويكللون ارتباط 6 -غلوكورونيد مورفللني أكرث من نورمورفني 
وأقوى من املورفني نفسه، ورمبا ال تكون أهمية هذا املركب مع جرعة واحدة من املورفني 
كبرية؛ ومع ذلك، مع الجرعات املزمنة، فإن مسللتويات املورفللني-6- غلوكورونيد يف الدم 

تتجاوز يف الواقع مستويات املورفني.

ال يساهم -3غلوكورونيد املورفني يف التأثري املسكن للمورفني، ألنه يحتوي عىل تجاذب 
منخفللض مع مسللتقبالت املواد األفيونية، ويتنللوع العمر النصفي للمورفللني وفقاً للفئة 
العمرية: عند الغلامن 4.5-13.3 سللاعة، األطفال 1-2 ساعة، ولدى البالغني 2-4 ساعات. 

ويتم اإلطراح عن طريق البول )2-12 ٪( والرباز )10-7 ٪(. 
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يَّة ّمِ السُّ

املورفللني يللؤدي إىل الوفاة بكميات من 0.15 إىل 0.2 جم )تحللت الجلد( أو 0.3–0.4 
جم )عن طريق الفم( عند البالغني. الرضع واألطفال الصغار هم أكرث عرضة لإلصابة، وقد 
لوحظ املوت بجرعات 30 مجم، يتم تركيز املورفني يف الدم يف حدود 10-100 ميكروغرام 

/ ديسيلرت، ويعترب ساماً، وإذا كان أعىل من 400 ميكروغرام / ديسيلرت يكون مميتاً.

الكودايين

يرُشللتق الكوداييللني من 3 ميثيل إيرث مللن املورفني، هو ثالث شللبه قلويد أفيوين وفقاً 
لكثافته يف نبات الخشللخاش، تم عزله ألول مرة بوساطة Robiquet يف عام 1833. يعمل 
الكوديني ومستقلبه، املورفني، عن طريق تحفيز مستقبالت املواد األفيونية. اآلثار الرئيسية 
هي التسكني )أخف من املورفني(، والتأثريات املضادة للسعال املركزية ومضادات اإلسهال، 
وميكللن أن يؤدي أيضللاً إىل التخدير، والنعاس، واالكتئاب التنفيس. يسللتخدم الكودين يف 
عالج اآلالم الخفيفة إىل املتوسللطة، ويف عالج السعال، واإلسهال املستمر، ومتالزمة متلمل 

الساق. يؤخذ الكوديني عن طريق الفم والعضل.

وتشمل آثار الكودايين ما يلي: 

للل، وهياج وقلق، وترنللح، ودوار، وتوهان،  أحللالم غري طبيعيللة، وأرق واكتئاب، وتنمُّ
ونشللوة، وتعب، وهلوسللة، وصللداع، وبطء القلللب، وتسع القلب، وخمللود يف الدورة 
الدمويللة، واحمرار وحكة، وطفح جلدي، ورشى، وتشللنج قصبي، وضيق يف التنفس، وقد 
يحدث االكتئاب، وتقلصات البطن، وفقدان الشهية، واإلمساك، واإلسهال، والغثيان، وتردد 
البول، واحتباسه، وعدم وضوح الرؤية، وازدواج الرؤية، وانقباض الحدقة، وتشنج الحنجرة، 

وتصلب العضالت، وقصور الغدد التناسلية. 
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التأثيرات على الجهاز التناسلي: 

ميكن أن يؤدي اسللتخدام الكوديني لفرتات طويلة إىل قصورثانوي يف الغدد التناسلللية، 
الذي ميكن أن يؤدي إىل العقم عند كال الجنسني.

التأثيرات على الحمل: 

من املعروف أن الكودايني يعرب املشلليمة، ميكن أن يؤدي االسللتخدام يف األشهر الثالثة 
األوىل مللن الحمل إىل حدوث تشللوه يف الجهاز التنفيس وتضيق البللّواب، والفتق اإلرب، 
وعيوب األنبوب العصبي، وعيوب القلب، والدورة الدموية، والشللفة املشقوقة، والحنك. 
قد يؤدي اسللتخدام الكوديللني يف وقت متأخر من الحمل إىل متالزمة انسللحاب حديثي 

الوالدة، التي تتميز: بالرعشة، والعصبية، واإلسهال، وسوء التغذية.

التأثيرات على الرضاعة: 

كل مللن الكودايني واملسللتقلب النشللط، املورفني، ميكن اكتشللافهام يف حليب الثدي. 
ونسللبة الكوديني يف البالزما غري معروفة، ميكن رؤية عالمات االكتئاب التنفيس والتخدير 

وأعراض االنسحاب عند الرضع من األمهات املرضعات الاليت يتلقني الكودايني.

موانع االستعمال:

 فرط الحساسللية للكوديني واألطفال املرىض أقل من 12 عاماً، واألطفال املرىض الذين 
تقللل أعامرهم عللن 18 عاماً، والذين خضعوا السللتئصال اللوزتني، و/أو اسللتئصال الغدة 

الدرقية، واالكتئاب التنفيس الحاد والربو القصبي الحاد أو الشديد.

استقالب الكودايين

يكون امتصاص الكوداييني رسيعاً يف االسللتخدام الفموي، ويكون التوافر الحيوي أعىل 
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)حوايل ٪53(، يتم توزيع الكوديني عىل مجموعة متنوعة من األنسجة، مع إعطاء األولوية 
للكبللد والطحال والكىل. يتكون الكودايني -6-غلوكورونيللد واملورفني والنوركودين نتيجة 

لعملية االستقالب الكبدي.

ّمّية السُّ

الجرعللة املميتة للكودايني عند البالغني 7-14 ملغم/ كغللم، وعند األطفال أكرث من 5 
ملغم/ كغم. ويكون تركيز الكوديني يف الدم يف حدود 20-50 ميكروغرام/ ديسلليلرت ساماً، 

وإذا كان أعىل من 60 ميكروغرام/ ديسيلرت فهو قاتل.

الثيباين

الثيباين، ويرُعرف أيضاً باسللم بارامورفني، ال يستخدم لألغراض الطبية، بل إلنتاج املواد 
األفيونية األخرى، هو رابع قلويد أفيوين وفقاً لكثافته يف نبات الخشخاش الخام. ميكن أن 
يؤدي التعرض للثيباين إىل اإلدمان كام هو الحال يف استخدام املورفني، وكذلك التشنجات 

الشبيهة بقلويد اإلسرتكنني.

الهيروين

لمحة تاريخية:

الهريويللن قلويد نصف اصطناعي، وقام الباحللث اإلنجليزي رايت C.R. Wright عام 
1874م بتصنيللع الهريوين أو ثنايئ اسلليتيل مورفني، عن طريللق غيل املورفني عىل املوقد، 
بإضافللة مجموعتني من اإلسلليتيل، واحللدة إىل مجموعة الفينول واألخللرى إىل مجموعة 
الكحللول ملركللب املورفني، ولكن تأخر إنتاجه تجارياً حتى عام 1898 بوسللاطة رشكة باير 
لألدوية، وأرُطلق عليه اسللم املخدر البطويل، وكان يسللتخدم بشللكل شللائع لعالج الربو 

والسعال، وخاصة السعال الشائع لدى املصابني بالسل أو االلتهاب الرئوي. 

يف عللام 1895 وجللد هايرنيش دريللس Heinrich Dreser الللذي كان يعمل يف باير 
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بأملانيا، أن تخفيف املورفني باسللتخدام األسلليتيل ينتج دواًء دون اآلثار الجانبية الشائعة 
للمورفللني. بدأت باير بإنتاج ثنايئ األسلليتيل مورفني تحت اسللم الهريوين، ومل يتم تقديم 
الهريويللن تجارياً إال بعد ثالث سللنوات.تم اعتبللار الهريوين بديالً غللري مدمن للمورفني 
والكوديني، واسللتخدم كذلك عالجاً إلدمان املورفني؛ إذ مل تكن خصائصه املسللببة لإلدمان 
معروفللة، وفيام بعد اتضح أن الهريوين يسللبب أيضاً إدماناً كبللرياً وتأثرياته املبهجة أكرث 
بعللرش مرات من الكمية املكافئة لألفيون، وتللم تصنيفه يف النهاية عىل أنه من املخدرات 
غري املرشوعة. ومن أسللامئه الشائعة: القطران األسود، والحصان، وغبار الجحيم، واألبيض 

الصيني، والخردة، والبني املكسييك. 

طرق استخدام الهيروين؟

 يتم الحصول عادة عىل الهريوين عىل شللكل مسللحوق أبيللض أو بني، أو بهيئة مادة 
سللوداء لزجة ترُعرف باسللم »القطران األسللود«، وعادة ما يتم خلط الهريوين املوجود يف 
الشوارع مع عقاقري أو مواد أخرى مثل: السكر، والنشا، والحليب املجفف، والتلك، وصودا 
الخبللز، والكافيللني، والكوكايني، والكينني، عىل الرغم من أن األشللكال النقية من الهريوين 

أصبحت متاحة عىل نطاق واسع يف الوقت الحارض. 

يقوم األشللخاص املتعاطون بحقن الهريوين، أو شّمه، أو استنشاقه، أو تدخينه، وبعض 
املتعاطني يخلطون الهريوين مع الكوكايني، وهي مامرسللة تسللمى »كرة السعة«، وميكن 
خلطه باملاء وحقنه بإبرة، وجميع طرق استخدام الهريوين توصله إىل الدماغ بسعة فائقة. 

هل يسبب الهيروين اإلدمان؟

يسللبب الهريوين اإلدمان بشللدة، وعندما يقوم شللخص ما بحقن الهريوين، فإنه غالباً 
مللا يواجه »اندفاعاً« من وصول املخدر إىل الدماغ بسعة، فريتبط باملسللتقبالت األفيونية 
يف الخاليللا املوجودة يف الدماغ. يتواصل االندفاع من اسللتخدام الهريوين يف الوريد حوايل 
دقيقتني عندما ينتقل الهريوين عرب مجرى الدم، يستمر تأثري الهريوين ملدة أربع إىل خمس 

ساعات بعد تناول الجرعة. 
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تطللرأ نتيجة ذلك مجموعة متنوعة من التغيللريات الكيميائية الدماغ، مام مينح الناس 
عىل الفور شعوراً بالسعادة الشديدة والنشوة واملتعة، إن اندفاع النشوة هذا مهم للغاية 
ألولئك الذين ال يشعرون بالرضا يف حياتهم اليومية عموماً يف املقام األول، ويصف متعاطو 
الهريوين إحساسللهم عند انتشائه بأنه شللعور قوي بوجود الذات والشخصية، وهذا عىل 
الرغم من التأثري العكيس الذي يؤدي يف الواقع إىل تفاقم املشاعر غري السارة مبرور الوقت. 

تشللمل اآلثار الشللائعة األخرى: جفاف الفم، والشللعور بثقل يف الذراعني والسللاقني، 
واألداء العقلليل الضباب يف املناطق التي تشللارك يف الشللعور باألمل والللسور والتحكم يف 
معللدل رضبات القلب والنوم، كللام يخلق ارتفاع الهريوين تغيريات يف األفكار واملشللاعر 
واألحاسلليس. وتعتمد التغيريات األخرى عىل الخلفية الشخصية للمتعاطي وتوقعاته من 
تناول الهريوين؛ لهذا السبب، قد يجد شخص ما أن التأثريات التي يشعر بها ال تطاق، بينام 

قد يشعر آخر بالراحة واملتعة من نفس التأثريات.

عالمات وأعراض إدمان الهيروين؟

فيام ييل بعض العالمات واألعراض النفسللية والجسدية والسلوكية واالجتامعية األكرث 
شيوعاً التي قد تشري إىل أن شخصاً ما كان يتعاطى الهريوين أو أصبح مدمناً عليه:

 األعراض النفسية . 1

الشعور بالخجل والذنب واالكتئاب واليأس، وضعف القدرة عىل الرتكيز، وسوء الحكم 
والتقديرواالرتباك.

 األعراض الجسدية . 2

ع العني وسلليالن األنف،  فقدان الوزن بشللكل غري مقصللود، واإلرهاق والخمول وتَدمُّ
واستمرار األعراض الشبيهة باألنفلونزا، وإمساك، وقشور يف الجلد والحكة، ومشاكل النوم، 
وتللرضر الللكىل والكبد، والتهاب الكبللد يس، وفريوس نقص املناعة املكتسللب، وااللتهاب 

الرئوي والسل.
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 األعراض االجتماعية . 3

االنسللحاب من أجواء العائلللة واألصدقاء، االرتباط مبجموعة نظللراء جديدة، تقلبات 
مزاجية حللادة ونوبات غضب غري مربرة، العالقات املتوتللرة باملجتمع، وفقدان الوظيفة، 

والبطالة، وصعوبات مالية، والعزل االجتامعي. 

 األعراض السلوكية . 4

التغيب املتكرر، وأداء دون املستوى يف العمل والدراسة، ارتداء قمصان طويلة األكامم 
حتى يف الطقس الدافئ )وهو ما قد يكون محاولة إلخفاء العالمات من حقن الهريوين يف 
الوريد(، الكذب، أو الترصف بسية أو بطريقة مخادعة فيام يتعلق باألنشطة التي ميارسها 

وأماكن وجودها، وفقدان االهتامم باألنشطة أو األحداث التي كانت مهمة يف السابق.

تاثيرات الهيروين

تشللري األبحاث إىل أن حوايل 80 يف املائة من األشخاص الذين استخدموا الهريوين ألول 
مرة هم من الذين استخدموا املواد األفيونية املوصوفة سابقاً، وهذا مجرد عامل واحد من 
عدة عوامل يؤدي إىل استخدام الهريوين، وبعض األشخاص الذين استعملوا الهريوين كأول 
مادة أفيونية يسللتخدمونها بانتظام للحصول عىل النشللوة. ونبني فيام ييل أهم التأثريات 

التي يحدثها اإلدمان عىل الهريوين: 

التأثيرات قصيرة المدى

 تعترب النشللوة يف كثري مللن األحيان، أهم تأثري عند تنللاول الهريوين، ويريد املتعاطي 
أن يشللعر بالنشللوة، وهو إحساس ممتع ناتج عن التغريات التي تحدث يف الدماغ. يصف 
األشللخاص الذين يستخدمون الهريوين اإلحساس بالدفء واألمان عندما يكونون منتشني. 
قد يكون هذا عىل الرغم من حقيقة أنها، يف الواقع، ليست آمنة أو دافئة وهي عبارة عن 

مشاعر كاذبة. 
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لهذه األسباب، ميكن للهريوين أن يكون جذاباً جداً لألشخاص الذين يعيشون يف محيط 
غري آمن، مبا يف ذلك أولئك الذين ال مأوى لهم، ويجذب األشللخاص املصابني باالكتئاب أو 
القلق، وهو شائع أيضاً بني األشخاص الذين يتعاملون مع ظروف غري سعيدة، مثل أولئك 

الذين يعيشون يف فقر أو تعرض للتنمر، أو شخص مّر بطفولة مسيئة.

عند تناول جرعات أقل، ميكن للهريوين أن يجعل الشللخص يشعر بالهدوء، وأقل توتراً 
ووحللدة، وأكرث تقبللالً ملن حوله، قد يسللاعد يف تقليل نوع القلق الطبيعي الذي يشللعر 
بلله البعض يف أماكن معينة. عند الجرعات العالية، غالبللاً ما ينفصل الناس عمن حولهم، 
ويعانون نوعاً من حالة الطفو التي تشبه الحلم، ميكن أن يكون هذا مصدر ارتياح لشخص 
يعاين من مستوى عاٍل من القلق أو االكتئاب، أو أولئك الذين يشعرون بالغربة عن الناس 
والعامل من حولهم، وبالنسللبة لشخص أكرث متاسللكاً، ميكن أن تكون هذه الحالة غري سارة 

ومربكة، قد ال يرغب هؤالء يف تكرار التجربة. 

التأثيرات طويلة المدى

يصاب األشخاص الذين يستخدمون الهريوين عىل املدى الطويل مبا ييل:

 أرق وتداعي األوردة ملن يتعاطونه بالحقن، تلف األنسللجة داخل األنف لألشللخاص 
الذين يشّمونه أو يستنشقوه، والتهاب بطانة القلب وصامماته وخراجات مليئة بالصديد، 
وإمسللاك وتقلصات باملعدة، وأمللراض الكبد والكىل، وااللتهابللات الرئوية، واالضطرابات 
النفسللية: مثل االكتئاب واضطراب الشللخصية املعادية للمجتمللع، والعجز الجنيس عند 

الرجال، وعدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء.

األخطار الصحية الناتجة عن استخدام الهيروين

تبللدو تأثريات الهريوين غري ضارة ملن يختربونه، عىل الرغم من أنه قد ينتج عنه بعض 
الدوخللة والنعللاس، إال أّن هذه اآلثار تكون ممتعة، ما قد يجعل متعاطيه يعتقد أنه آمن 

أو عريض، لكن هذه التجربة غالباً ما تقود إىل إدمان، ألن التحمل يتطور بسعة. 

يف النهاية، ال ميكن أن يشعر املستخدم بأنه طبيعي دون تناول هذا العقار؛ ألن دماغه 
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ال يستطيع إنتاج كميات طبيعية من الدوبامني مبفرده، كلام زاد املستخدم جرعاته، أصبح 
أكرث عرضة لجرعة زائدة قاتلة من الهريوين. تشللمل املشللاكل الصحية الرئيسية الناجمة 
عن الهريوين حاالت اإلجهاض، والتهابات القلب، والوفاة من الجرعات الزائدة، األشخاص 

الذين يحقنون املخدر أيضاً معرّضون لإلصابة بأمراض معدية.

غالباً ما يحتوي الهريوين عىل مواد مضافة، مثل السكر والنشا والحليب املجفف، التي 
ميكن أن تسد األوعية الدموية املؤدية إىل الرئتني أو الكبد أو الكىل أو الدماغ، مام يتسبب 
يف تلف دائم. عندما يتناول األشخاص جرعة زائدة من الهريوين، غالباً ما يبطؤ تنفسهم أو 
يتوقف، هذا ميكن أن يقلل من كمية األكسجني التي تصل إىل الدماغ، وهي حالة تسمى 
نقص األكسجة، ميكن أن يكون لنقص األكسجة آثار وتأثريات عقلية قصرية وطويلة املدى 

عىل الجهاز العصبي، مبا يف ذلك الغيبوبة وتلف الدماغ الدائم.

استقالب الهيروين 

يحدث استقالب الهريوين بشكل عكيس إىل مورفني، ويتم استقالبه إىل -6أحادي اسيتيل 
املورفني، وبسللبب خصائصه العالية واملحبللة للدهون، فإنه يعرب الحائل الدموي الدماغي 
أرسع من املورفني. وعند أَْسللتلة كلٍّ من مجموعتي الهيدروكسيل املوجودتني يف املورفني 
أثنللاء تصنيللع الهريوين فإنها تزيد من معدل نفاذه عرب الحائللل الدموي الدماغي مبقدار 
مئة ضعف، وهذا ما يفس فاعليته وتفضيله عىل استخدام املورفني، وارتباطها مبستقبالت 
األفيون-ميو تنتج التأثريات املجزية للهريوين. أفادت دراسللة حديثة أن -6أحادي اسيتيل 

املورفني لديه ألفة أعىل بتنشيط الربوتني -G للمستقبالت األفيونية مقارنة مع املورفني.

 

أعراض االنسحاب

أولئللك الذيللن يدمنون عىل الهريويللن ويتوقفون عن تعاطيه فجأة قللد يكون لديهم 
انسللحاب شديد، تشمل أعراض االنسحاب، التي ميكن أن تبدأ يف وقت مبكر بعد ساعات 

قليلة من تناول الدواء آلخر مرة، ما ييل:

األرق والتململ، واإلحسللاس بآالم شللديدة يف العضالت والعظام، ومشللاكل يف النوم، 
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واإلسللهال والقيء، وومضات برودة مصحوبة بقشللعريرة )بحالة الديللك الرومي البارد(، 
وحركات الساق التي ال ميكن السيطرة عليها، والرغبة الشديدة يف تناول الهريوين.

عالج إدمان الهيروين

النالوكسللون دواء ميكللن أن يعالج جرعة زائدة من املللواد األفيونية عند إعطائه عىل 
الفللور، وهللو يعمل عن طريللق االرتباط السيع باملسللتقبالت األفيونيللة ومنع تأثريات 
الهريويللن واألدويللة األفيونية األخرى. األدوية التي تسللاعد األشللخاص عىل التوقف عن 
استخدام الهريوين تشللمل البوبرينورفني وامليثادون، ويعمالن عن طريق االرتباط بنفس 

مستقبالت األفيون يف الدماغ. 

الميثادون

يرُعدُّ امليثادون من أكرث األفيونويدات االصطناعية شللهرًة واسللتخداماً، وهو يتكون من 
خليط راسلليمي من اثنني من املامكبات الفراغية؛ امليثادون اليساري وامليثادون اليميني، 
وتعود الفاعلية الدوائية إىل املامكب الضويئ اليساري، بينام األعراض الجانبية يتسبب بها 

املامكب الضويئ اليميني. 

امليثادون مادة شللاّدة للمسللتقبالت األفيونية-ميو دون االرتباط باملستقبالت األخرى 
مثللل دلتا وكابا، يحدث االمتصاص بسعة بعللد تناوله عن طريق الفم، عىل هيئة أقراص 
صلبللة، أو رقاقة رسيعة الذوبان، أو عىل شللكل سللائل، أو عن طريق املسللتقيم، وتظهر 
التأثللريات األولية يف غضون 30 دقيقللة بعد تناول الجرعة، مع متوسللط   التوافر الحيوي 
ل إعطاء هذا الدواء عن طريق الحقن،  بحوايل ٪80، وبسللبب هذه الخاصية فإنه ال يفضَّ

بل من خالل الفم فقط. 

 يختلللف امليثادون عن بقية األفيونويللدات ببلوغه الذروة ومسللتويات البالزما بعد 
حوايل 4 سللاعات، بينام عمره النصفي يعترب طويالً إذ يرتاوح بني 26-41 سللاعة، وهذا هو 
نفس السللبب الذي يجعله أقل إقباالً من قبل املدمنني عللىل األفيونات عىل تعاطي هذا 
الللدواء، إذ إن مروجي املخدرات يبحثون عن املخدر ذي املفعول السيع، الذي يزيد من 

إقبال املدمنني عىل رشاء كميات أكرب. 



219

قد ينتج عن االسللتخدام املتكرر للميثادون تأثريات تشللبه تأثللريات األفيونات األخرى 
)مثل املورفني(، وتشللمل: االعتامد، والتحمل، والفشللل الرئوي، والغثيان، وتضيقاً يف بؤبؤ 

العني، والتخدير العام، ومشاكل يف القلب واألوعية الدموية. 

يعترب اسللتقالب امليثادون معقداً، ويتم بوسللاطة إنزيم السلليتوكروم P450 يف الكبد، 
مام يجعله عرضة لتفاعالت دوائية متعددة، خاصة مع مضادات الفريوسللات واملضادات 

الحيوية، علامً أنه مثة تباين واسع بني األفراد يف نشاط اإلنزيم. 

ارتبللط امليثللادون بجرعات عالية بتثبيللط الجهاز التنفيس وإطالة فللرتة QT القلبية، 
وعموماً مستقالباته غري فعالة.

امليثادون له تأثريات ضادة ملسللتقبل ن –مثيل- د –اسللبريتات، ومينع إعادة امتصاص 
السللريوتونني والنورادرينالللني، وهذه الخصائللص الفريدة تجعله عامالً مناسللباً يف عالج 
متالزمات األمل العصبي، ويسللتخدم يف عالج إدمان املواد األفيونية واآلالم املزمنة، ولتقليل 

أعراض االمتناع عن مامرسة الجنس.

تم التشللكيك يف سللالمة امليثادون من خالل اإلحصاءات العديدة التي تشري إىل زيادة 
كبرية يف عدد الوفيات املرتبطة بجرعة زائدة منه، التي حدثت بالتوازي مع االرتفاع الكبري 

يف استخدام هذا العقار لعالج األمل املزمن.

 



220

2 -الكافا-كافا 

مقدمة:

 كافا-كافللا هللو االسللم الللذي يطلللق عللىل املللرشوب املحللرض مللن جللذور نبات
 Piper methysticum. G.Forst.، واسم الجنس مشتق من الالتينية ويعني الفلفل، بينام 
اسللم النوع methysticum مشللتق من الكلمة اليونانية μ θ ν σ τ ι κ ο ζ وتعني 

املرُسكر، وهكذا أصبح معروفاً عىل نطاق واسع باسم الفلفل املرُسكر أو الفلفل املخدر. 

ينتمللي نبللات الكافا إىل العائلللة الفلفلية وموطنلله يف األصل بولينيزيللا وميكرونيزيا 
وميالنيزيا من جزر جنوب املحيط الهادئ، الحظ املستكشللف اإلنجليزي، الكابنت جيمس 
كوك، الذي استكشف مناطق جنوب املحيط الهادئ يف القرن الثامن عرش، أن بعض أفراد 
طاقمه أخذوا عينات من جرعات كبرية من الكافا وأخذوا يعانون من أعراض مشابهة لتلك 

التي يسببها األفيون. 

يف هللذه الثقافللات، كان الناس يرشبون الكافا بشللكل احتفايل ألكللرث من 2000 عام، 
لالحتفال باملناسبات االجتامعية املهمة أو الطقوس الدينية أو للرتحيب بضيف جديد، ويف 
اآلونة األخرية، انترشت الكافا إىل العديد من البلدان، بل وتخّصصت مقاٍه بتقدم مرشوب 

الكافا، حيث يتم استهالكها بشكل ترفيهي. 

تشللمل الحكايات واألساطري املنسللوجة حول نبات الكافا ارتباطاً وثيقاً ما بني كل من 
املللوت والبعللث، والذكورة مقابللل األنوثة، تعيد العديد من األسللاطري أصللول الكافا إىل 
جثللة أنثى مدفونللة، ينمو النبات من رحمها، فيام تربز أسللطورة أخرى يف جزيرة فانواتو 
)Vanuatu( تحللايك موضوعات املوت والبعث من جديللد، وتقول إنه يف األزمنة الغابرة، 
عاش التوأمان اليتيامن، األخ واألخت، بسللعادة يف جزيللرة مايوو )Maewo(. ويف إحدى 
الليايل جاء شللخص غريب يطلب الزواج منها لكنهللا رفضت ذلك، ولكنه أرص عىل طلبه، 
وكان عللىل الصبي، الذي أحب أخته كثللرياً، أن يحميها، ودار عراك ما بيت األخ والخاطب 

وأثناء الرصاع أطلق الخاطب املحبط سهامً أصاب الفتاة وقتلها.

ويف حالة من اليأس، أحرض الصبي جثة أخته إىل املنزل وحفر قرباً ودفنها، بعد أسبوع، 
قبل أن تنمو أي حشللائش فوق القرب، ظهللرت نبتة ذات مظهر غري عادي مل يره من قبل، 
وقّرر عدم إزالتها. مر عام وال يزال األخ الحزين عاجزاً عن تهدئة املعاناة التي يشللعر بها 
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بعللد وفاة أخته، وكثريا مللا كان يذهب ليعرب عن حزنه ويبيك عللىل قربها. ذات يوم رأى 
فللأراً يقضم جذور النبات مام أدى إىل نفوقه، فقرر تقليده وكان دافعه الفوري هو إنهاء 
حياته عن طريق تناول كميات كبرية من هذه الجذور، ولكن عندما تناول الجذور مل ميت، 
وبدالً من ذلك نيس تعاسته وأقبل عىل الحياة كأنه ورُلد من جديد، وعاد كثرياً ليأكل الجذر 

السحري وعلَّم اآلخرين استخدامه. ومن أسامئها الشائعة: كاوا، واكا، وليوينا، وياكونا. 

تحضير مشروب الكافا

. من الواضح أنه قد تم اسللتخدام رشاب الكافا لعدة قللرون يف جميع أنحاء بولينيزيا 
الغربيللة، مبا يف ذلك تونغا وسللاموا وحتى الغرب مثل تاهيتي حيث يرُعرف باسللم أفا أو 
أنغونر. يف العديد من املواقع املتناثرة يف جميع أنحاء رشق ميالنيزيا، ويف فيجي يشار إليها 
باسللم ياغونا. توجد األنواع ذات الصلة، كرمة التنبول، فقط يف الغرب يف إندونيسلليا، وتم 
توثيق طريقتني مختلفتني بشللكل واضح لتحضري املللرشوب النهايئ من جذور الكافا، عن 

طريق نقع جذور النبات املسحوقة يف املاء إلنتاج سائل كهرماين عكر: 

 »طريقة تونغا«، هي الرئيسية املستخدمة يف ساموا، تتمثل يف جعل الشبان والشابات . 1
ميضغون الجذر حتى يصبح ناعام وليفياً، ويجب الحفاظ عىل املادة خالية من اللعاب 
قللدر اإلمكان. يتم نقع املادة املمضوغة يف املللاء لفرتة من الوقت وبعدها تصفى ثم 

ترُرشب. 

يعاين املاضغ من خدر اللسللان والبطانة الداخلية للفللم وفقدان التذوق لفرتة طويلة 
وتصلب عضالت الفم املختلفة التي تسللاهم يف صعوبات يف النطق، ولكن من الواضح 

أنه ال تكون هناك آثار مركزية. 

مع تحضري الدواء بهذه الطريقة، هناك ادعاء بالتأثريات املخدرة، مع تقارير عن تغريات 
برصية وسللمعية، وتأثري مبتهج معمم يتضمن تحسني الشهية، وفقدان التعب، ويبدو 
أن الجرعات الكبرية تؤدي إىل اضطراب يف التنسلليق العضيل، والسللكر الذي يؤدي إىل 

نوم عميق.

الطريقة الثانية للتحضري، ترُسللمى »طريقة فيجي« وهي األكرث انتشاراً اليوم وتتضمن . 2
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طحن الجذر حتى يصبح عىل شللكل مسللحوق ناعم واستخالصه بوساطة املاء ليغدو 
مرشوباً بنياً مائالً للرمادي وطعمه تراب ومر. 

يرُزعللم أن التأثريات الناتجة عن هذا اإلجراء ذات طبيعللة منبهة ومهدئة، وال تتضمن 
عواقب شبيهة باملنبهات األخرى. وتعتمد املعرفة الدوائية الحالية وخصائص املرشوب 
بأكملها عىل املواد التي تنتجها هذه العملية فقط؛ تم توظيف استخدام الكافا اليوم يف 
جزر املحيط الهادئ لتعزيز وتوسيع إحساسهم بالهوية من خالل مامرسة رشب الكافا. 
وتسللتخدم الكافا يف بيئاتهم املنزلية كمرشوب محيل بغرض االسللتجامم واالسرتخاء أو 

كدواء لتقليل القلق وتسهيل النوم. 

هناك ثالثة أنواع رئيسللية من الكافا ميكن استخدامها، ولكل نوع تأثريات مختلفة عىل 
العقل والجسم، وتشمل:

1. الكافا المسكرة: 

متيل الكافا املسكرة إىل تركيز معظم آثاره عىل العقل، من املحتمل أن يشعر ببعض من 
اسللرتخاء العضالت، لكن الرتكيز الرئييس ينصب عىل الشعور بالنشوة والراحة. هذا النوع 
من الكافا ليس مهدئاً بشللكل مبارش، لذلك سيشعر الشللخص بالهدوء، ولكن أقل عرضة 

للنوم من الكافا الثقيل. 

الكافا املسللكرة هي املفضلة للتجمعات االجتامعية، أو إذا كان الهدف من اسللتخدام 
الكافا هو عدم النوم، ميكن للشللعور بالبهجة الذي ينتجه هذا النوع من الكافا أن يجعل 
الشللخص يشعر بالتنبيه الذهني، وقد يسللاعد بعض املستخدمني عىل الشعور مبزيد من 

االجتامعية.

2. الكافا الثقيلة: 

تحللدث الكافا الثقيلة تأثريات عىل العقل، ولكن التأثريات األقوى تكون عىل الجسللم 
بحيث تجعله مسللرتخياً، أبلغ العديد من املستخدمني عن أن هذه النوع من الكافا ميكن 
أن يجعللل الشللخص وكأنه يذوب ببللطء يف األرض، حيث تصبح عضالته مرتخية بشللكل 
متزايد مع مرور الوقت، ويؤدي للنوم يف سللبات عميق دون االسللتيقاظ لعدة سللاعات، 
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وهذا النوع من الكافا مهدئ أكرث من الكافا املسكرة وقد يسبب االنجراف. 

3 - الكافا المتوازنة. 

تقللف الكافا املتوازنللة من حيث تأثريهللا يف املنتصف ما بني الكافا املسللكرة والكافا 
الثقيلة، وهي متوازنة بالتسللاوي بني التأثريات عىل العقل والتأثريات عىل الجسللم؛ يعترب 

هذه النوع األكرث استهالكاً لالستخدام اليومي. 

كيمياء الكافا

ميكن تنظيم املركبات املفصولة من كافا-كافا من هيكل عام يتكون من 

اريللل اثيلني-الفا-بللريون )arylethylene-α-pyrone(، تللم عزل مادة املثيستيسللني 
الرئيسللية من جذامري الكافا، وبعد 50 عاماً تقريباً تم عزل ثنايئ هيدرواملثيستيسني، ومن 
املركبللات األوىل التي تم عزلها مركب الكافني ومركب اليانغونني وجميعها تعترب املكونات 

الرئيسية لنبتة الكافا. 

املامثللل الدقيق ملركب املثيستيسللني هو مركب الكافني، وميكللن كذلك مقارنة مركب 
ثنايئ هيدروالكافني مع ثنايئ هيدرواملثيستيسللني ومع ديس ميثوكيس )منزوع امليثوكيس( 

اليانغونني. 

تللم عزل مادتني من الصبغات مللن جذور الكافا إحداهام تسللمى فالفوكافني)أ( وتم 
الحصول عليها بنسبة )0.04 ٪( واألخرى ترُدعى فالفوكافني )ب( وتوجد بكمية تعادل عرُرش 
كمية الفالفوكافني )أ(. توفر هذه الصبغات الصفراء تفسللرياً لتغري لون الجلد الذي لوحظ 
 مللع التعرض املزمن ملسللتخلصات الكافللا، ولكن يبدو أنها بدون نشللاط حيوي، الجدول 

.)5-4(
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الجدول )4-5(: التأثيرات المختلفة لمركبات الكتونات الكافا.

االسم العرب
التأثري 
الرئييس

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائية

ديس 
ميثوكيس 
يانغونني

يسبب 
النشوة 
رٍخ  و مرُ

للعضالت

 Desmethoxyyangonin 

ثنايئ هيدرو 
كافاين

مركن 
ومزيل 
للقلق

Dihydrokavain

يانغونني

يسبب 
النشوة 
ومزيل 
للقلق

Yangonin

كافاين

مرٍخ 
للعضالت 

ومزيل 
للقلق 

Kavain 
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االسم العرب
التأثري 
الرئييس

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائية

ثنايئ هيدرو 
ميثيستيسني

مرٍخ 
للعضالت 
 Dihydromethysticinومركن 

 Methysticinمركنميثيستيسني

ميكن تقسلليم البنية الكيميائية ملركبات الكافا إىل ثالثة أقسام، كام هو مبني يف الشكل 
:)1-4(

أالحلقللة العطرية )أ(، حيث ميكللن أن يرتبط بها وبدرجة معينة من االسللتبدال أ. 
)هيدروجني، هيدروكسيل، ميثوكسيل، أو ميثيلني ديوكيس(. يحتوي املثيستيسني

عىل مجموعة ميثيلني ديوكيس واليانغونني عىل مجموعة امليثوكيس. 

 الجللس ثنايئ الكربون )ب( يربط ما بللني الحلقة العطرية )أ( وحلقة الفا-بايرون ب. 
)ج(. 

حلقة الفا-بايرون )ج( وتحتوي عىل رابطة مزدوجة. ج. 
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عالقة البنية الكيميائية بالفعالية:

 تقصري أو إطالة الجس ثنايئ الكربون )ب( يقلل من الفعالية، بينام يؤدي التخلص . 1
من الجس إىل انخفاض حاد يف النشاط الحيوي. 

 مل يؤدرِّ الحفاظ عىل حلقة امليثيلني ديوكيس للميثيستيسني أو استبدالهام أو ازالتهام . 2
إىل أي تغريات يف الفعالية الحيوية أو زيادتها. 

 متت دراسللة متامثالت امليثيسللتني أيضللاً، ورُوجد أنه حوفظ عللىل نفس الفعالية . 3
الحيوية، عند اسللتبدال مجموعة امليثوكيس من امليثستيسللني مبجموعة إيثوكيس 

)إيثيستيسني(. 

 وجللود حلقللة الفا-بايرون رضورية جللداً للفعالية، بينام يؤدي فتللح الحلقة إىل . 4
انخفاض حاد يف النشللاط الحيوي، وال يؤثر وجود الرابطة املزدوجة أو إزالتها عىل 

الفعالية.

شكل )4-1( أقسام البنية الكيميائية ملركبات الكاف
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علم أدوية الكافا

ال يوجد اتفاق عىل اإلطالق بشللأن التصنيف الدوايئ ملرشوب الكافا؛ تتضح أوجه عدم 
اليقني هذه من تصنيف بعض العلامء عىل أنه »ينتج تنبيها لطيفاً، ثم االكتئاب«. وبعضهم 
أدرج الكافللا عىل أنه مادة »تسللتخدم للتأثريات الذاتية« وأنه منللوم، مام يؤدي إىل نوم 

طبيعي نتيجة إىل ارتخاء العضالت وعدم التشنج.

مع اإلعطاء عن طريق الفم، يكون االمتصاص من القناة الهضمية رسيعاً للغاية بالنسبة 
للكافللني وثاين هيدروالكافللني؛ إذ إن التأثريات الحيوية كانت تحتللاج بحدها األقىص إىل 
حوايل 10 دقائق، وكان امليثستيسني ومشتقه ثنايئ هيدرو امليثستيسني أكرث فاعلية إىل حد 
ما، ولكن يتم امتصاصه ببطء )حوايل 45 دقيقة مطلوبة لتحقيق أقىص قدر من الفعالية(، 

بينام اليانغونني وثنايئ هيدرواليانغونني غري فعالني نسبياً عن طريق الفم. 

االستطبابات 

تم التعرف إىل فعالية الكافا كمزيل للقلق؛ فتسللتخدم يف عالج اضطراب القلق العام، 
و تشللري الدراسللات السيرية إىل الفعالية الطبية املحتملة للمستخلصات النباتية نفسها 
أو للمكونللات الفردية املعزولللة كمضادات محتملة للرصع؛ أعطت مللادة الجذر الخام، 
مبسللتويات 6 غرام/ اليللوم درجة معينة من الحامية ضد النوبات، كام فعل اسللتخدام 1 
غرام/ اليوم من املسللتخلص الكحويل. ومع ذلك، بعد فرتة عدة أسللابيع من االسللتخدام 
املزمن، كان هناك تغري واضح يف لون جلد األشللخاص، وتم توجيه الجهود لدراسللة املواد 

الكيميائية املكونة ملعرفة رس هذه األعراض الجانبية.

كام أجريت دراسللات عىل ثنايئ هيدرو مثيستيسللني كعقار محتمل للرصع، وبجرعة 
بلغت 1200 ملغ/ اليوم، كان هناك بعض السلليطرة عللىل نوبات الرصع الكبري، ولكن ال 
توجد عالمة عىل التحسللن تجاه الرصع الصغري، كام هو الحال مع خالصة الجذر الكلية، 
بعد فرتة شللهر من االستخدام املزمن، ظهرت عالمات تراكم )حاممي امللتحمة( وعالمات 

عىل ضيق يف املعدة واألمعاء.
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آلية عمل الكافا

ثبرِّط؛ مللام يعني أنه يبطئ الرسللائل التي تنتقل بني الدماغ والجسللم،  الكافللا عقار مرُ
هناك سللتة مركبات رئيسللية من الكتونات الكافا تشللكل الجزء األكرب من مسللتخلصات 
الكافا وبنسب مختلفة، مام مينح كل مركب تأثريات مختلفة وفريدة عىل الجهاز العصبي 
املركللزي، ويبللدو أن آلية عمل الكافا هو عمل تآزري ما بني هللذه املركبات مجتمعة مع 

بعضها البعض، مام يؤدي إىل:

•  ارتفاع االنتشاء وتثبيط االستجابة للتوتر مام يؤدي إىل االسرتخاء. 	

•  إطالق الدوبامني والسريوتونني مام يسبب النشوة. 	

•  تثبيط االنتقال الكهربايئ للعضالت مام ينتج اسرتخاء العضالت.	

•  زيادة يف التخدير الباربيتوري مام يؤدي إىل النوم. 	

• تنشلليط مستقبالت الكانابينويدات داخلية املنشللأ، ولها تأثريات مشابهة لتأثريات 	
القنب. 

إذا تناول الشللخص ما يكفي من الكافا ليصبح مخموراً، فستظهر عليه األعراض العامة 
للكافا، وإذا اسللتخدم الكافا ذات التأثللريات املهدئة، فكلام تناول أكرث، أصبح أكرث هدوءاً. 
وباملثل، إذا كان يسللتخدم الكافا ذات تأثريات االنتشاء، فسيصبح أكرث انتشاًء عندما يأخذ 

جرعات أعىل.

يرتبط مركب اليانغونني، عىل وجه الخصوص، مبسللتقبالت الكانابينويدات، ويرُعتقد أن 
أنواع الكافا الغنية باليانغونني لها التأثري األقرب للقنب. 

يرُعتقد أن مركب الديس ميثوكيس يانغونني يزيد من مسللتويات الدوبامني يف الدماغ، 
وهذا من شللأنه أن يفس الشعور بالنشوة والسعادة عند تناول أنواع الكافا املحتوية عىل 

نسبة عالية من هذه املادة الكيميائية تحديداً، الشكل )10(.
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اآلثار النفسية للكافا

إذا تللم تناول الكافا بجرعات كبرية، ميكن أن يسللبب ذلك تجربللة ميكن وصفها بأنها 
عاليللة، عندما تزداد تركيزات املكونات الفعالة يف الكافللا )الكتونات الكافا(، فإنها تبدأ يف 
إحداث تغيريات يف اإلدراك، يبدأ هذا مبشاعر االسرتخاء وراحة البال، ولكن ميكن أن يتطور 

إىل الشعور العميق باالنفصال عن الواقع أيضاً.

مللن املحتمللل أن يكون الهللدف من االسللتخدام التقليدي للكافا معتمللداً عىل هذه 
التأثريات، وخاصًة عند اسللتخدامه بشللكل احتفايل بهدف الوصللول إىل حاالت أعىل من 
الالوعي. وتؤثر الكافا عىل الجسم أيضاً، ميكن أن ترخي العضالت لدرجة أنه قد توثر عىل 
الحركات، فتصبح بطيئة ومتاميلة وغري متوازنة، متاما تشللبه حركات الشللخص السكران. 
يؤدي تناول الجرعات العالية من الكافا إىل احمرار العيون، وميكن معرفة متعاطي الكافا 
من احمرار عينيه. عندما يبلغ الشللخص ذروة االنتشللاء يبقى متامسكاً متاماً، عىل عكس 
املخللدرات األخللرى، وال وجود آلثار الهلوسللة، ومراكز صنع القللرار يف الدماغ ال تتعرض 

للخطر، وما يزال باإلمكان إجراء محادثة.

يكرث اسللتخدام الكافا األسايس كعامل مساعد يف االجتامعات االجتامعية، وتؤدي نفس 
دور القهللوة أو الكحللول يف الحفللالت، علامً أنها ال تحتوي عىل الكحللول. ومع ذلك، فإن 
االسللتخدام االجتامعي وليس الفردي، يللؤدي إىل التعايش بدالً من الهروب، وتقوى بذلك 
الروابط بني أفراد املجتمعني، وترُجدد تأكيد مكانة الفرد وتساعد الناس عىل »التواصل مع 

األرواح« وهم يف هذه الحالة. 

يشللعر الفرد عند رشب شللاي الكافا بطعم قوي وحاّر ومرير وعشبي يف نفس الوقت، 
ال يحب معظم الناس طعم شللاي الكافا يف املرة األوىل التي يجربونها، ويستحسللن تناول 
جرعات من املرشوب بدالً من الرشفات الصغرية، ميكن استخدام كبسوالت الكافا لتجنب 
الطعللم، لكن يتفق معظللم الخرباء عىل أن الشللاي هو أفضل طريقة السللتخدام الكافا، 
وخاصللة إذا كان الهدف تناول جرعات أكرب، مبجرد االنتهاء من تناول فنجان الشللاي، قد 
يستغرق األمر حوايل 30-45 دقيقة لتبدأ تأثريات الكافا يف التأثري، وعادة ما تبدأ التأثريات 

يف الظهور يف الدماغ قبل أن تشق طريقها إىل العضالت والعظام.
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أول ما يحس به املسللتخدم هو شعور شامل باالسللرتخاء وراحة البال، يبدأ يف الشعور 
بالراحة وحتى النشللوة، وإذا كنت رشب شللاي الكافا مع األصدقاء، فقد يبدأ الشخص يف 
الضحك عىل أتفه األشللياء؛ من النادر أن تجد شللخصاً يرشب الكافا ليس يف حالة مزاجية 

جيدة.

مع مرور الوقت، تجد الكافا طريقها إىل العضالت؛ يبدأ املرء يف الشللعور بالثقل وكأنه 
يغرق يف مقعده، وتهدأ العضالت املتوترة، ويجد أنه من السهل بشكل متزايد العثور عىل 

وضع مريح للجلوس أو االستلقاء. 

مللن هنا تبللدأ مرحلة االختالف الرئييس بني األنواع املختلفللة من الكافا؛ يبدو أن هذا 
الشلللل الظاهر يرُعزى بشللكل كاٍف إىل العادة املرتبطة بجلوس القرفصاء خالل احتفاالت 
الكافللا الطويلللة، وتصفه تقارير حديثة بأنه »رشاب منعللش وقابض ال ينتج عنه أكرث من 

إحساس بالوخز يف الغشاء املخاطي للفم، وتنميل قصري األمد يف اللسان«. 

األشكال الصيدالنية لمستحضرات الكافا

تتوافر مسللتحرضات الكافا عىل عدة أشكال وأهمها: مرشوب بني اللون، أو مسحوق 
بني، أو كبسوالت، أو أقراص، أو خالصات، أو قطرات. 

يسللتخدم مسللتخلص الكافا يف بعض املسللتحرضات العشللبية، ويتم بيعها عىل شكل 
أقراص ومستحرضات بدون وصفة طبية لعالج األرق والتوتر والقلق. 

ويتم الرتويج للكافا عىل حقيقتها يف البلدان التي تنمو فيها عىل أنه املرشوب التقليدي 
الذي يتم تحضريه بوساطة املاء البارد من جذامري نبات الكافا، وال شء آخر، وهي طريقة 
تقليديللة وصحية للغايللة. إذا أرادت بعض الللرشكات يف مكان آخر اسللتخراج املكونات 
النشللطة وتحضري بعض الكبسللوالت أو أي شء آخر، مل يعد هذا يسمى مرشوب الكافا، 

كام لو وضعت الكافيني يف كبسولة فال ميكنك تسميتها قهوة؛ الكافا هي الكافا. 

هل تسبب الكافا الهلوسة؟

هناك الكثري من الشللائعات التي تدور حول أن الكافا ميكن أن تسبب الهلوسة، وهذا 
غري صحيح؛ الهلوسللة هي إنفتال للواقع حيث يرى املتعاطي أو يشم أو يسمع أشياء غري 
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موجللودة يف الواقع، هي من صنع العقل، هذه هي اآلثار الشللائعة للعقاقري املهلوسللة. 
وبغض النظر عن مقدار الكافا الذي يرشبه الشللخص، فلن يواجه أي إنفتاالت يف الواقع.، 

الكتونات الكافا ال تعمل بهذه الطريقة، وبالتايل ال تسبب هلوسة. 

بدالً من ذلك، قد يواجه الشللخص اختالفات يف كيفية تفسريه للعامل من حوله اعتامداً 
عىل الحالة العقلية ومستويات التوتر؛ فريى العامل بشكل مختلف عندما يشعر بالتوتر أو 
عندما تكون لديه أشياء أخرى يف ذهنه مثل العالقات العامة واالجتامعية والحالة املادية 
والوضللع األرسي، وتتغري قدرته عىل التفكري وتجربة اللحظة الحالية بشللكل كبري، ويصبح 

أكرثإبداعاً وثقة بنفسه. 

هل تسبب الكافا اإلدمان؟ 

ال يوجد دليل عىل أن األشللخاص الذين يستخدمون الكافا بانتظام يصبحون معتمدين 
عىل العقار، لذلك إذا توقف الشللخص عن تناوله، فمن غري املحتمل أن يعاين من أعراض 
االنسحاب. ودليالً عىل ذلك أنه رغم كون الكافا مامرسة يومية يف العديد من املجتمعات 
من البولينيزيني، فإن التأكيدات عىل أن الكافا غري مسببة لإلدمان موثقة جيداً، وال وجود 

صفات إدمانية أو مشكالت انسحاب. 

كللام توجد فرتة امتنللاع عن تناول الكافللا، كجزء مللن االلتزام بالتقاليللد، حيث أبلغ 
املستخدمون عن عدم ظهور أعراض إدمان خالل هذه األوقات. يتوافق هذا مع مجموعة 
من األبحاث العلمية واإلثنوغرافية، والتي توضح أن اسللتخدام الكافا، حتى بكميات كبرية 
واستخدام منتظم، ال يسبب اإلدمان بشكل عام. لكن يستخدم بعضهم مصطلح » اإلدمان 
االجتامعي »مبعنى أنه قد اعتاد عىل معظم جوانب التنشللئة االجتامعية يف املناطق التي 
توجد فيها. »ألن استهالكها ال يؤدي أبداً إىل اإلدمان أو االعتامد. له خصائص نفسية التأثري 

ولكنه ليس مهلوساً وال مخدراً«. 
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اآلثار الجانبية الكافا

ميكللن أن يؤدي تناول الكافللا إىل آثار جانبية قصرية وطويلة املدى؛ تشللمل التأثريات 
األكرث شلليوعاً بعد تنللاول الكافا ما ييل: النعاس وخاصة يف الصبللاح، وتغيريات يف الرؤية، 

ومشاكل الجهاز الهضمي مثل تقلصات املعدة. 

ميكن أن يسللبب اسللتهالك كميات كبرية من الكافا لفرتة طويلللة رضراً خطرياً ومزمناً 
للجسللم، تتضمن بعض عالمات تعاطي الكافا عىل املللدى الطويل ما ييل: جفاف الجلد، 
وتكللون طبقة من الحراشللف الجلدية، واحمللرار العيون، ووجه سللمني، وفقدان الوزن، 
وصعوبة امتصاص الربوتينات، ومشللاكل يف الرئة، واصفرار الشللعر والجلد وأظافر اليدين 

والقدمني. ويرتبط رشب الكثري من الكافا أيضاً بالعجز الجنيس وفقدان الدافع الجنيس.

ّية  ِمّ  السُّ

يرُسللتخدم الكافللا يف جزر جنوب املحيط الهللادئ منذ قرون، وهناك عللدد قليل جداً من 
املشاكل الصحية املرتبطة بذلك، ويعود ذلك إىل أنه إذا تم صنع املرشوب بالطريقة التقليدية، 

االستخالص بوساطة املاء وباستخدام جذور النبات فقط، عندها يكون املرشوب آمناً. 

قد تنتج السللمية يف كيفية تحضري الكافا، ويقول بعض املختصون إنه إذا تم استخدام 
أوراق النبات وسيقانه، وليس الجذور فقط كام هو معتاد، فقد تكون الكافا سامة، أو إذا 
تم اسللتخالصها باستخدام اإليثانول أو األسلليتون بدالً من املاء، وهو املستحرض التقليدي، 
ويف كثري من األحيان تتم إضافة مواد أخرى إىل الكافا لزيادة الوزن بشللكل مصطنع مثل: 

نشارة الخشب والطحني والفضالت الناتجة عن استخراج قصب السكر. 

 تللزرع الكافا يف البلدان االسللتوائية الحارة والرطبة، لذلك إذا مل يتم تخزينها بشللكل 
صحيح، ميكللن أن ينمو العفن الخطري وخاصة األفالتوكسللينات املعروفللة بتأثرياتها عىل 
الكبد، ويعتقد بعض العلامء أن االختالفات الجينية قد تجعل بعض القوقازيني أكرث عرضة 
لإلصابللة بالكافاالكتون مللن البولينيزيني، مام يزيد من خطر تعرضهللم لتلف الكبد، وتم 
الرتويللج للكافا عىل أنه كحول غري مرشوع، ويقول املدافعون عن الكافا إن سللجل أمانها 

أفضل بكثري من سجل الكحول. 
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تم إدخال الكافا عمداً، يف عام 1982، إىل مجتمعات السكان األصليني يف شامل أسرتاليا 
كبديل للكحول، لتقليل األرضار املرتبطة بالكحول يف املجتمع، غالباً ما يسللتخدم مرشوب 
الكافللا للتأثريات املهدئة واملنومة واملرخية للعضالت، بنفس الطريقة التي يسللتخدم بها 
الكحللول. أن تأثريات الكافا عىل الدماغ تختلف متاماً عن تأثللريات الكحول؛ إذا تم إجراء 
مقارنة بينهام فسلليتم وصفها عىل أنها تسللبب شعور املخمور قليالً يف الجسم بعد تناول 
كميات كبرية، وال يوجد ضعف يف الوظائف اإلدراكية، ويف نيوزيلندا تم استخدام الكافا يف 

العديد من برامج العالج من إدمان املخدرات والكحول والتبغ.

تأثير الكافا على الكبد

ظهرت اإلشللارة إىل أن الكافللا تلحق الرضر بالكبد ألول مللرة يف أوائل عام 2000 بعد 
تقاريللر يف أوروبا الغربيللة تفيد عن وفاة 83 مريضاً تناولوا أقراص الكافا لتخفيف أعراض 

القلق؛ أدى ذلك إىل ما يرُعرف عموماً باسم حظر الكافا األوروب. 

أدى انسحاب الكافا من األسواق األوروبية إىل معركة قضائية استمرت 12 عاماً ومل يتم 
حلهللا حتى عام 2014 من قبل املحكمة الفيدرالية األملانية، كان الحكم النهايئ للمحكمة 
هو أنه من غري املحتمل أن يكون الكافا قد تسبب يف الوفيات املبلغ عنها، وأن تلف الكبد 

من الكافا كان نادراً جداً لدرجة أنه ال يكاد يذكر. 

ترتبط مبخاوف السمية الكبدية للكافا زيادة يف مستويات جاما جلوتاميل ترانسبيبتيداز 
)GGT( يف الدم بعد استخدامه، قد تسبب الكافا يف إقصاء وظائف الكبد قليالً، مام يؤدي 
إىل تغيري إنزميات الكبد، وهذا ال يعني بالرضورة أنه يسللبب تلفاً يف الكبد. هناك ارتباط 
بني االسللتهالك املفرط للكافا وزيادة مسللتويات إنزيم الكبد، مام يشللري إىل احتامل تأثر 
تدفللق الصفراء يف الكبد، ويأيت الخطر األكرب من تنللاول الكافا مع الكحول مام يؤدي إىل: 

زيادة النعاس، وضعف االنعكاسات، وخطر تلف الكبد.
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3 -جاما-هيدروكسي بيوتيرات )جي ها بي( 

مقدمة

قام الكيميايئ الرويس ألكسللندر سايتزيف )1841-1910( بتصنيع جاما يوتريو الكتون 
)جللي ب إل( يف عللام 1874 عن طريق اختزال كلوريد السكسللينيل، بدأت فرتة االهتامم 
الحديثة ببحوث مادة )جي ها ب( يف السللتينيات مع شللهرة الكلوربرومازين عندما عرُني 
الطبيب الفرنيس الدكتور هرني البوريت )1914-1995(، بدراسللة التأثريات الفسيولوجية 
لل)جي ها ب(، فالحظ أنه كان نظرياً هيكلياً للناقل العصبي الرئييس لالكتئاب: حمض غاما 
أمينوبرييكريك )جابا(، وكان نشطاً عن طريق الفم وعرب الحائل الدموي الدماغي، وبالتايل 

تساءل عام إذا كان هذا قد يوفر طريقة غري مبارشة لزيادة مستويات )جابا( يف الدماغ.

خالل السللبعينيات والثامنينيات من القرن املايض، أصبح )جي ها ب( شللائعاً كمكمل 
غذايئ، وأمكن رشاؤه بدون وصفة طبية، واكتسب شعبية بني بناة األجسام الذين اعتقدوا 
أنلله يسللاعدهم عىل حرق الدهون وبنللاء العضالت، كام أنه يحفز إنتللاج هرمون النمو، 

وكذلك راج لدى اختصاصيي الحميات. 

بسللبب التكلفللة املنخفضة مقارنة بالعديد مللن العقاقري الرتويحيللة األخرى، يتحول 
املراهقللون الذين يبللدأون يف رشب الكحول بشللكل مفرط إىل تناول )جللي ها ب(، ألن 

التأثريات املسكرة يف بعض النواحي متشابهة، مبا يف ذلك الشعور بالنشوة. 

وخللالل الثامنينيات والتسللعينيات، اكتسللب )جي ها ب( سللمعة بقدرته عىل تعزيز 
الدافع والرغبة الجنسية، مام جعله شائعاً بني األشخاص الذين يرتددون عىل نوادي املثليني 

)جي ها ب( )جي ب إل(
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وحفالت الهذيان الصاخبة، ويصبح األشخاص أكرث ثرثرة ونشاطاً بدنياً مع الشعور بالنشوة. 

ويف أوائللل التسللعينيات اجتذب هذا العقللار اهتامماً كبرياً، ال سلليام عندما ثبت بأن 
استخدام )جي ها ب( هو املسبب مبا يسمى » حاالت االعتداء الجنيس امليس«، فغالباً ما 

 .»Rape Date« يشار إليه يف وسائل اإلعالم باسم عقار االغتصاب

كان األمر األكرث خطورة من وجهة نظر الطب الرشعي والقانون هو العدد املتزايد من 
التقارير التي تفيد بأن )جي ها ب( ونظائره قد تم استخدامها لزيادة تناول كمية املرشب 
املخصص لشخص ما، وبعد الجرعات العالية يصابون بالنعاس والنوم، ومييل ضحايا تسمم 
)جللي هللا ب( إىل فقدان الذاكرة، مللام يجعل من الصعب تذكر األحللداث التي أدت إىل 

اإلذالل الجنيس املزعوم واالعتداء الجنيس. 

مللع ذلك، فإن الحصول عىل دليل قاطع عىل أن )جي ها ب( كان يسللتخدم يف الواقع 
لهللذا الغرض ميثل تحدياً، بسللبب األيض السيع وطرحه من الجسللم، وإمكاناته كعقار 
»اغتصللاب« دفللع إدارة الغذاء والللدواء األمريكية عام 2000 لجعل )جللي ها ب( مادة 
خاضعة للرقابة ضمن الجدول األول، ولوحظ انخفاض مطرد يف اسللتهالك هذا العقار غري 
املرشوع من قبل املراهقني والشللباب، فاملستخدم العادي صغري السن إىل حد ما والعديد 
منهم يستخدمونه ألول مرة يف سن 15-22 عاماً. وهو يعرف بالعديد من األسامء الشائعة 
أو أسامء الشوارع: اإلكستايس السائل، جورجبا هوم بوي، والعصري و ايزي الي، والفنتازيا. 

التأثيرات النفسية وكيف يتم استخدامه

)جي ها ب( عبارة عن سائل يرُخلط يف مرشوب أو مسحوق أبيض يذوب عادة يف سائل، 

وعنللد تناوله يؤدي إىل: الهلوسللة، والنشللوة، والنعللاس، وانخفاض القلق، والسلللوك 
الحاميس والعدواين. ويف الجرعات العالية يسبب فقدان الوعي، والنوبات املرضية، وتباطؤ 
معدل رضبات القلب، وبطء التنفس بشكل كبري، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والقيء، 
والغثيان، والغيبوبة، واحتاملية املوت، بسللبب تأثرياته املخمدة للجهاز العصبي املركزي، 

ميكن أن يكون )جي ها ب( مميتاً عند مزجه مع الكحول أو مخمدات أخرى.
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علم أدوية )جي ها بي( 

مللن الناحية الدوائية، يرُصنف )جللي ها ب( عىل أنه مخمد للجهللاز العصبي املركزي 
وتشللتمل آلية عمله عىل التفاعل واالرتباط مبسللتقبالت الناقللل العصبي املثبط الرئييس 
جابا، وال سلليام عرب النوع الفرعي جابا-ب، هذا يختلف عن املركنات واملنومات األخرى، 
مثل اإليثانول والباربيتورات والبنزوديازيبينات، والتي تعمل عرب النوع الفرعي ملستقبالت 

جابا-أ وقناة أيون الكلوريد الخاصة بها.

 ،β-hydroxybutyrate )جي ها ب( مامكب هيكيل لل بيتا-هيدروكيس بيوتريات )ب ها ب(
الذي يتولد بشللكل زائد أثناء الحرمان من الطعللام واملجاعة. يوفر)ب ها ب( وقوداً بديالً 
للدماغ عندما ينقص الجلوكوز ونفاد مخازن الجليكوجني، رمبا هناك أدوار خاصة لكل من 

)جي ها ب( و)ب ها ب( يف كيمياء الدماغ وعمل اإلنسان والحيوان أثناء الخالل. 

ومع ذلك، نظراً لوجود اسللتخدامات طبية مرشوعة أيضاً لل )جي ها ب(، مثل معالجة 
هجامت الجمدة يف املرىض الذين يعانون من السللبخ، تم وضع أوكسلليبات الصوديوم يف 

الجدول الثالث، فهو دواء موصوف للبالغني الذين يعانون من هذه املشكلة. 

أدت الجرعات العالية إىل تخدير عميق ونوم، مام تسللبب باالهتامم باسللتخدام )جي 
ها ب( كمخدر يف الوريد ثم التخيل عنه لصالح عوامل التخدير الوريدي األكرث أماناً )مثل 

الكيتامني والربوبوفول(. 

لفرتة طويلة، اعترب )جي ها ب( بوصفه أوكسيبات الصوديوم عقاراً يتيامً لعالج الجمدة، 
لكن يثري هذا االستخدام املرشوع قلقاً بشأن التحويل املحتمل له من مجموعة املرىض إىل 

االستخدام غري املرشوع بطريقة مامثلة للمواد األفيونية، مثل امليثادون.

)ب ها ب(
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اسللتخدام عالجي آخر لل)أوكسلليبات الصوديوم( هو العالج املسللاعد لعالج متالزمة 
انسللحاب الكحول، ووجد أنه فعال متاماً مثل الديازيبللام أو الكلورميثيازول يف التخفيف 
من أعراض االنسحاب األولية. ويبدو أن إعطاء أوكسيبات الصوديوم فعال يف الحفاظ عىل 

االمتناع عن مامرسة الجنس، مع اشتهاء أقل للكحول وانخفاض معدالت االنتكاس. 

كيمياء )جي ها بي( 

اسم آخر لل)جي ها ب( 4 -هيدروكيس بيوتريات هو hydroxybutyrate-4، مام يعني 
 .)OH-( أن حمض الكربوكسلليل قصري السلسلة هذا يحتوي عىل مجموعة هيدروكسيل
يسللمح القرب الوثيق ملجموعة الكحول )-OH( وحمض الكربوكسيل )-COOH( داخل 
نفس الجزيء بالدوران إىل الالكتون املقابل وتشللكيل غاما-الكتون، حيث يتحول )جي ها 

ب( إىل )جي ب إل( عن طريق األسرتة الجزيئية الداخلية. 

االمتصاص 

تص )جي ها ب( بسعة من القناة الهضمية بسبب وزنه الجزيئي املنخفض، وقابليته  ميرُ
العاليللة للذوبان يف املاء، وعدم االرتباط بربوتينات البالزما، ويتم الوصول إىل ذروة الرتكيز 
يف البالزما خالل 20-40 دقيقة بعد تناوله عن طريق الفم. ومع ذلك، يعترب توافره الحيوي 

عن طريق الفم منخفض إىل حد ما مبا يعادل 40-25 ٪. 

االستقالب 

يخضللع الجزء األكرب من جرعة )جللي ها ب( املعطاة )95-98 ٪( لعملية االسللتقالب 
الكبدي من خالل سلسلة من املسارات األنزميية، الطريق الرئييس لعملية االستقالب هي 
األكسللدة بوساطة إنزيم )جي ها ب-ديهيدروجيناز( إلعطاء نصف الديهايد السكسينات، 
والللذي يتم من خالله تحويل املزيد من األكسللدة إىل حمض السكسللينيك، والدخول يف 
عمليللة األيض الوسلليط وعرب دورة كريبس تتحللول إىل منتجات نهائية من ثاين أكسلليد 
الكربون واملاء. ومهام كانت املسللارات األيضية فإن معظم الدراسللات تشري إىل أن العمر 
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النصفي لل)جي ها ب( يف اإلنسان يرتاوح بني 30-50 دقيقة، ال يوجد دليل عىل أن اإلنزميات 
األيضية التي تزيل )جي ها ب( من الدم تتعزز بعد التعرض املزمن لركائزها.

االطراح 

يتم طرح جزء صغري فقط من )جي ها ب( املبتلع )حوايل 2-5 ٪( دون تغيري يف البول، 
يتم التحويل األييض لكل من )جي ب إل( و)ب دي( بسعة يف الجسللم إىل )جي ها ب(، 
وألن هللذه املركبللات ال يتم تصنيفها عىل أنهللا مواد خاضعة للرقابللة، فإنها متثل مصدراً 

قانونياً ومتاحاً بسهولة أكرب.

أبلغت الغالبية العظمى للمتعاطني عن تعرضهم آلثار ضارة مرة واحدة عىل األقل مع 
فقدان للوعي، وتقيؤ، وأنهم يعانون من تعرق عميق، وقالوا إنهم أصيبوا بنوبة أو أكرث؛ أي 
من الواضح أن إساءة استخدامه ميثل خطراً طبياً للعديد من متعاطي املخدرات الرتفيهية.

متالزمة االنسحاب 

تكون التأثريات الدوائية الحادة لل)جي ها ب( و)جي ب إل( قصرية نسبياً بسبب الطرح 
السيع للعقار األم من مجرى الدم كام ذكرنا، وأيضاً لعدم وجود أي مسللتقلبات نشللطة، 

بعد االستخدام املنتظم لجرعات متزايدة، تظهر عالمات وأعراض االنسحاب.

متيل األعراض األوىل لالنسحاب إىل الظهور يف غضون 24 ساعة بعد آخر تعرض، عندما 
يبدأ األشللخاص يف الشعور بالتوتر والقلق، ويواجهون صعوبات يف النوم، والقيء شائع يف 
فرتة االنسللحاب املبكر. تتغري أعراض االنسللحاب خالل األيام الخمسة التالية مع استمرار 

القلق، والهذيان، واالرتباك، واألرق، والهلوسة البرصية.

ومن املحتمل جداً أن تسللتمر أعراض االنسللحاب ملدة 14 يوماً أو أكرث، ويعاين بعض 
املرىض من القلق املستمر واالكتئاب، مع قصور إدرايك، وأرق مستمر.

وميكن تصنيف أعراض انسللحاب )جي ها ب( األكرث شيوعاً عىل أنها خفيفة ومتوسطة 
وشديدة. 
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• األعراض الخفيفة: قلق خفيف، وهياج، وتعرق، وقلق، وأرق، وارتفاع ضغط الدم 	
الخفيف.

• األعراض املتوس��طة: رعاش معتدل، وعدم انتظام دقللات القلب، وغثيان، وقيء، 	
وتقلصات يف البطن، وإسهال.

• األعراض الحادة: تسللارع القلب الشديد، والهلوسللة، واألوهام، والزور، والهذيان، 	
وارتفاع ضغط الدم، وانحالل الربيدات، والنوبات.

عالج االنسحاب

هناك أدلة دامغة عىل أن تعاطي )جي ها ب( و)جي ب إل( عىل املدى الطويل يؤدي 
إىل اإلدمان وتطوير التحمل واالعتامد الجسدي، مام يعني أن التوقف املفاجئ عن تناول 
الدواء يؤدي إىل متالزمة االنسللحاب، وحدوث نوبات قد تكللون مهددة للحياة. تختلف 
عالمللات وأعراض انسللحاب )جي ها ب( من مريللض إىل آخر اعتامداً عللىل مدى ومدة 
التعرض السابق للمخدرات. وال يوجد بروتوكول عالجي رسمي قائم عىل األدلة لالستخدام 

أثناء االنسحاب من )جي ها ب(. 

يبللدو أن أفضل عالج مثبت هو إعطاء جرعات عالية من بعض البنزوديازيبينات ملدة 
1-7 أيام اعتامداً عىل شللدة أعراض االنسللحاب، واذا كان البنزوديازيبني وحده غري فعال 
ميكن استعامل األدوية املشرتكة، مبا يف ذلك استخدام مضادات االختالج مثل الباربيتورات، 

أو شواّد مستقبالت جابا-ب، أو حتى مضادات الذهان مثل أوالنزابني.

يَّة ّمِ السُّ

من بللني العقاقري الرتويحية للتعاطي، يعترب )جي ها ب( مادة مزعجة بشللكل خاص، 
بسللبب توفرها الجاهللز، وانخفاض تكلفتهللا، وخطر التفاعل الضار مللع األدوية املهدئة 
األخللرى. معدالت الوفيات بعد تعاطي العقار مرتفعة، ألنه ال يوجد سللوى هامش أمان 
ضيللق بني جرعة الرتفيهية والجرعة القاتلة، لذلك فإن التسللمم العريض بعد االسللتخدام 

الرتفيهي لل )جي ها ب( ليس نادراً. 
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ومللع ذلك، فإن املذيبات العضوية γ- بيوتريوالكتون )جي ب إل( و 4،1 -بيوتانيديول 
)ب دي(، غري الخاضعة للتنظيم، تسللتخدم كمصللادر بديلة لل)جي ها ب(، وكل من )جي 
ب إل( و)ب دي( لهللام تطبيقات تجميلية وصناعية، وبالتايل ليس من السللهل تصنيفهام 
كمواد خاضعة للرقابة. يتم تحويل هذه األدوية املؤيدة يف الجسم الحي إىل )جي ها ب( 
مع العمر النصفي لالمتصاص يبلغ حوايل دقيقة واحدة. تنبع التأثريات الدوائية والسلوكية 
لل)جللي ب إل( و)ب دي( من تحولهام السيع إىل )جي ها ب(، والعقار األخري هو الهدف 

التحلييل الرئييس يف علم السموم.

يعتمد العرض السيري لتسللمم )جي ها ب( عىل الجرعة، وطريقة اإلعطاء، والتحمل 
الفللردي لألدوية االكتئابية، واألعراض العصبية املتعلقة بالتسللمم الحاد من )جي ها ب( 

والجرعة الزائدة.

تحدث أعراض تسمم بعد تناول جرعات مسكرة عن طريق الفم، وتتمثل يف: االسرتخاء، 
للْكر، والرنح، واالرتباك، والدوخة، والنشوة، والهلوسة، والنعاس، وتداخل يف  والشعور بالسُّ
الكالم، وغثيان، وانقباض يف الحدقة، وانخفاض حرارة الجسم، ويف كثري من األحيان فقدان 

الذاكرة. 

تحللدث األعراض األوىل للتسللمم يف غضون 15-50 دقيقة بعد تناول العقار، ويشللعر 
املسللتخدمون بتثبيط أقل ويعانون من نشوة خفيفة، تشمل االضطرابات املعدية املعوية 

القيء يف 20-55 ٪ من الحاالت، وآالم يف البطن، وزيادة إفراز اللعاب. 

التعللايف السيع هللو القاعدة عندما يتعلق األمر بتسللمم )جي هللا ب( الحاد، وهذا 
يتناسب مع نصف العمر القصري للتخلص من البالزما.

ميثل عالج املرىض املصابني بالتسللمم تحدياً طبياً ألن العالمات واألعراض غري محددة، 
وقد يتم الخلط بينها وبني التسللمم الجسلليم بالكحول أو تناول األدوية املهدئة واملنومة 

األخرى، مثل الباربيتورات أو البنزوديازيبينات.
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4 -اإليبوجا 

مقدمة

كلمللة إيبوجا التي تعني »العناية« أو »الشللفاء«، هي االسللم الشللائع ملجموعة من 
للجريات املعمرة التي تنتمي إىل العائلة الدفلية، وتوجد عادًة يف الغابات االستوائية يف  الشُّ

حوض الكونغو وأفريقيا الوسطى. 

Tabernanthe iboga Baill :ويوجد نوعان منها

Tabernanthe elliptica )Stapf( Leeuwenb و

وعللادة مللا يشللري االسللم إىل Tabernanthe iboga، ولكللن ميكللن أن يشللمل أيضاً 
 .Tabernanthe manii

إيبوجا عبارة عن شللجرية صغرية دامئللة الخرضة كثيفة، موطنهللا الجابون وجمهورية 
الكونغللو الدميقراطيللة )زائري(، وترُزرع يف جميع أنحاء غرب إفريقيللا، يصل ارتفاعها إىل 4 
أمتللار، وهي تحمل أوراقاً خرضاء داكنة ضيقللة ومجموعات من الزهور البيضاء األنبوبية 
عىل سللاق منتصبة ومتفرعة، الثمرة الربتقالية املصفللرة بحجم حبة الزيتون وغري صالحة 

لألكل. 

تقليدياً، تم اسللتخدام الجذر ذي اللون األصفر، ويصل قطره إىل 10 سللم، كدواء، وهو 
الجزء املهم واملسللبب للهلوسة يف هذه النبتة. تعترب جذور اإليبوجا ناضجة فقط بعد أن 
يبلغ عمر النبات بضع سللنوات، ويتم حفر ثقوب صغرية بشللكل جانبي للسللامح بقطع 
ك  أجزاء من الجذور الناضجة متاماً السللتخدامها يف االحتفاالت املتعددة، وبخالف ذلك، يرترُ
الجذريف األرض، ومن الصعب زراع اإليبوجا خارج نطاق بيئتها، ومن أسللامئها الشللائعة: 

العشبة املرُرّة، وورقة اإلله. 

ديانة البويتي Bwiti وشجيرة اإليبوجا

يرُعتقللد أن األقزام، أو سللكان الغابات املطرية يف وسللط غرب إفريقيللا، أول من عرف 
الخصائص املهلوسللة لنبتة اإليبوجا، وشللاركوا فيام بعد معرفتهم هذه مع سللكان البانتو 

)Bantu( يف الغابون. 
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أدى هللذا التبادل إىل تطويللر ديانة البويتي يف أواخر القرن التاسللع عرش يف الغابون، 
ومنهللا انترشت معابد البويتي إىل بعض املناطق املحيطة بالغابون، مثل غينيا االسللتوائية 
والكامللريون والكونغللو وزائري. ونظام ديانة البويتي هو نظللام للتكيف الرمزي والالهويت 

واألخالقي يتحول ويتطور باستمرار. 

تستخدم ثقافات غرب إفريقيا جذر اإليبوجا يف طقوس البدء إلحداث تجربة االقرتاب 
من املوت كمحفز لالكتشللاف الروحي وكمنشط جنيس ومنبه؛ قيل إن االستخدام املتزايد 

لإليبوجا كان قوة مهمة ضد انتشار املسيحية واإلسالم يف مناطق منوها األصلية. 

ميكن اعتبار ديانة البويتي موازية للمسيحية، ولها تفسريها املستمر والخاص لألساطري 
من العهدين القديم والجديد، عىل سللبيل املثال: يهزأون من قول املبرشين الكاثوليك إن 
آباءنللا األوائل أكلوا نوعاً مللن الفاكهة املحرمة وعىل إثرها هبطوا مللن الجنة إىل األرض؛ 
فوفقللاً لللبويتيللة، كانت الخطيئة األصلية هي رابطة املحارم الجنسللية واملحرمة بني آدم 

 .)Biome( وحواء )Obola(

يعتقد أتباع هذه الديانة أنه ال يوجد سللوى شللجرة الخري والرش يف جنة عدن، شجرة 
اإليبوجا؛ لهذا السللبب تركها الله يف األرض، حتى يرى الناس أجسللادهم كام خلقها الله، 
لذلللك يأخذ الناس نبات اإليبوجا الذي أعطاه الله ألوبللوال وبيوم. ويعتقد البوتيون أنهم 
هم املسيحيون الحقيقيون »لقد ضل الكاثوليك الطريق الذي يقود إىل املسيح؛ يطلب منا 

هذا املبرش الرشير التخيل عن إيبوجا، ال أعرف ما الذي يتحدثون عنه«. 

يعترب مامرسو البويتي من دول غرب إفريقيا أّن نبات اإليبوجا محور مركزي يف دينهم، 
وهذا مياثل اسللتخدام الهنود يف أمريكا الشللاملية للبيوت )املسللمى املسلليح األحمر( يف 
الكنيسة األمريكية األصلية، وهذه متثل واحدة من األديان املعارصة القامئة عىل استخدام 

النباتات املهلوسة. 

قامت اإلرسللاليات الكاثوليكيللة باضطهاد ومعاقبة مدمني املخدرات والقتل بسللبب 
استخدام جذور نبات اإليبوجا يف طقوسهم االحتفالية والتضحية البرشية، وكان البويتيون 
مللن بني ضحايللا املبرشين األوائللل نتيجة االضطهاد )الللذي بلغ ذروته خالل السللنوات 
1920-1940( فضللالً عن غريهم من الطوائف القبلية من قبل، وذلك بدعم من الحكومة 

االستعامرية الفرنسية. 
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بفضل حركة اإلصالح يف الغابون )1948-1969( تخلت ديانة البويتي بشللكل تدريجي 
عن عبادة جامجم األسللالف، بايري Byeri، وتخلت كذلك عن طقوس التضحية البرشية، 
وأصبحت ديانة البويتي جزءاً من حركة اجتامعية للتوحيد القومي والعرقي التي أدت إىل 

نهاية االستعامر الفرنيس وقيام جمهورية الغابون الجديدة. 

مل يكن من قبيل املصادفة أن يكون أول رئيس للجمهورية من أتباع البويتي، وأصبحت 
النبتة جزءاً ال يتجزأ من ثقافة الغابون لدرجة أن الرئيس كان يدافع بشدة عن استخدامها 
وأهميتها، ويف عام 2000، تم إعالن إيبوجا كنزاً وطنياً من قبل مجلس الوزراء يف جمهورية 
الغابون، عىل غرار آياهواسكا يف بريو. وتتمتع إيبوجا بالحامية واالعرتاف الرسمي باعتبارها 

كنز الغابون الوطني و«محمية اسرتاتيجية للرتاث الثقايف« من الحكومة. 

االستعماالت الطبية التقليدية 

 يؤكل لحاء الجذر كامالً، أو يرُسحق ويرُطحن، ويرُلف بشكل كرات صغرية، ويرُخلط أحياناً 
مبكونات أخرى، ويف بعض األحيان يتم أخذ مغيل من الجذور املكسة. يتم استخدام الجذر 
بشكل أسايس كمسبب للهلوسة، ومحفز لالكتشاف الروحي، وللحصول عىل معلومات من 
األسللالف وعامل الروح، فيام ترُسللتخدم الجرعات املنخفضة تقليديللا للتغلب عىل التعب، 

وكمثري للشهوة الجنسية.

ميكن أيضاً تناول مغيل الجذر كمنشط ملكافحة التعب والجوع والعطش عندما يكون 
ذلك رضورياً للتغلب عىل اإلجهاد البدين، عىل سبيل املثال خالل الصيد والحروب القبلية. 
يؤخللذ مغيل الجذر عىل أنه طارد للحمى، ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية، يسللتخدم 

املغيل قطرات للعني لعالج التهاب امللتحمة. 

تستخدم الجذور املقرشة أيضاً يف مراسم املعالجة التي تسمى »الزيبوال« لآلالم النفسية 
الجسللدية، يف الكونغو، يتم تناول رشاب الجذر بعد نقعه يف نبيذ النخيل لتهدئة السعال، 
ويتم تناول مغيل الجذر لعالج التهابات املسللالك البوليللة يف الطب التقليدي. يتم تناول 
املادة املفللرزة اللبنية، اللثى، كطارد للديدان، وترُفرك األوراق الدافئة عىل اللثة لتهدئة أمل 
األسللنان، حيث يكون لها نشللاط مخدر، وتخلط اللثى مع خالصة نباتات أخرى مثل نبتة 
برييبلوكا )Periploca spp.( أو سللرتوفانثوس )Strophanthus spp.(، الستخدامها كسم 

يوضع عىل رأس السهم.
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كيمياء اإليبوجا 

املركبات الفعالة النشللطة يف شللجرية اإليبوجللا هي قلويدات قاعللدة اإلندول، توجد 
القلويللدات بشللكل عام يف لحاء الجللذر )5.6 ٪(، ولحاء السللاق )٪2.4 (، والبذور )1 ٪( 
واألوراق )0.4-0.8 ٪(. القلويات الثالثة الرئيسية املوجودة يف لحاء الجذور هي اإليبوجني، 
اإليبوجامللني، والتابرينانثني، وحوايل 80 ٪ من هذه القلويدات عبارة عن قلويد اإليبوجني، 
الجللدول )4-6(. ال تحتوي البللذور واألوراق عىل اإليبوجني، ميكللن تصنيع اإليبوجني من 
النيكوتيناميللد عرب عملية من 13 أو 14 خطوة، ولكن العائد منها منخفض جداً بحيث ال 

يكون مجديا اقتصادياً. 

الجدول )4-6(: البنية الكيميائية لقلويدات اإليبوجا.

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Ibogaineأيبوجني

Ibogamineإيبوجامني

Tabernanthineتابرنانثني
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Coronaridineكوروناريدين

Noribogaineنوراإليبوجني

18 -ميثوكيس 
كروروناريدين

18-Methoxycoronaridine

علم أدوية اإليبوجا 

قد تكللون تأثريات إيبوجا مرتبطللة بالجرعة، يبدو أن الجرعللات املنخفضة تؤثر عىل 
املللخ لتنبيه الجهاز العصبي الودي، فضالً عللن زيادة قوة العضالت والقدرة عىل التحمل. 
األنشطة الرئيسللية لإليبوجني تنصّب عىل الجهاز العصبي املركزي ونظام القلب واألوعية 
الدموية، قلويد اإليبوجني للله تأثري نفيس طبيعي ومنبه للجهاز العصبي املركزي، وجميع 

القلويدات املشابهة هيكلياً لإليبوجني لها تأثريات مامثلة. 

يخضع اإليبوجني املحّب للدهون إىل تحول حيوي واسللع النطاق، بشللكل أسايس عن 
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طريق إنزيم السيتوكروم )CYP450(، ويختفي بسعة إىل حد ما من مجرى الدم والعمر 
النصفللي له حوايل )7.5 سللاعة(، ويتم اسللتقالبه اىل املركب النشللط نورإيبوجني وتبقى 
مستوياته مرتفعة يف الدم بعد 24 ساعة من تناول الجرعة، مام يفس جزئياً املدة الطويلة 
لفاعليته. باإلضافة إىل ذلك، يتم تخزين اإليبوجني يف الدهون، وقد تم افرتاض أن اإلطالق 

البطيء من مخازن الدهون يساهم بشكل أكرب يف التأثريات املمتدة للدواء.

يعمل اإليبوجني ونوراإليبوجني عىل العديد من أنظمة الناقالت العصبية يف الدماغ التي 
قد تسللاهم يف القدرة عىل قمع التغريات الالإرادية، والعالمات املوضوعية، والضيق الذايت 
املرتبط بسللحب املواد األفيونية، يرتبط نوراإليبوجني بالعديد من املسللتقبالت يف الجهاز 
العصبي املركزي مبا يف ذلك مسللتقبالت السللريوتونني والدوبامني وسلليغام واملستقبالت 
األفيونية-كابا وميو والقناة األيونية N–مثيل-d-اسللبريتات. يرفع النوراإليبوجني تركيزات 
السريوتونني يف الدماغ، وهو تفسري محتمل لتأثرياته املضادة لالكتئاب. قد ينتج عن الوجود 
املسللتمر للنورإيبوجني يف الجهاز العصبي املركزي، إىل جانب نشاطه الضاد يف املستقبالت 
األفيونية، تأثري التناقص الذايت يف املرىض املعتمدين عىل األفيون بعد التوقف املفاجئ عن 

املواد األفيونية.

اإليبوجني مثبط قوي للكولينسرتيز، ومستخلص الجذر أقوى 100 مرة يف تأثريه التثبيطي 
بسللبب التأثريات اإلضافية للقلويدات التابرينانثللني واإليبوجامني واأليبولوتني األكرث ارتباطاً، 
تساهم هذه الخاصية يف الخصائص املضادة لإلجهاد لإليبوجني، وتنتج عن زيادة الحساسية 
لألدرينالللني، مام يؤدي إىل حالة من اإلثارة العابرة للجهللاز العصبي الودي، عىل الرغم من 

سمعة اإليبوجا كمنشط جنيس، إال أن اإليبوجني مل ينتج تحفيزاً للوظائف الجنسية.

آلية عمل اإليبوجين 

تشللري األبحللاث الحديثة إىل أن لإليبوجني آلية عمل دوائيللة جديدة، تعمل بقوة عىل 
مجموعة متنوعة من املسللتقبالت املختلفة يف الدماغ، الناتجة عن التفاعالت املعقدة بني 
أنظمة النواقل العصبونية، لكن ال يوجد إجامع حتى اآلن عىل كيفية عمل اإليبوجني عىل 
وجه التحديد، ولكن من املعروف أنه مينع إعادة امتصاص الناقل العصبوين السللريوتونني، 

الذي ميكن أن يسبب الهلوسة. 
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تكشف األبحاث التي أجريت عىل الحيوانات والبرش أن اإليبوجني يتحول يف الكبد إىل 
نورإيبوجني، الذي ميأل مستقبالت األفيون، وبالتايل يزيل أعراض االنسحاب. ينبه اإليبوجني 
أيضاً مسللتقبالت النيكوتني يف املخيخ، مام يساهم يف تعديل دائرة مكافأة الدوبامني، ويف 

الجرعات العالية يصبح اإليبوجني ساماً ويدمر الخاليا العصبية يف املخيخ.

الجرعات

تختلللف مسللتويات الدم القصوى وفللرتة العمر النصفي للتخلص مللن اإليبوجني بني 
األفللراد، والحللد األقللىص للجرعة الفموية أقل مللن 1 مغم/ كغم كجرعللة أولية يف عالج 
االعتامد عىل املخدرات، التي ميكن بعد ذلك زيادتها بشكل تدريجي لتجنب اآلثار الضارة 

التي قد تهدد الحياة.

تم استخدام جرعة واحدة من اإليبوجني 500إىل 800 مجم يف التجارب السيرية لعالج 
إدمللان املواد األفيونية، و17 مغم/ كغم يف مركز عالج إدمان املخدرات األخرى، تم اقرتاح 

تقسيم الجرعة وإعطاء جرعات أصغر عىل مدار عدة أيام أو أسابيع كبديل أكرث أماناً. 

اآلثار النفسية لنبات اإليبوجا 

يقللول البعللض إن الخنازير قادت البويتي أوالً إىل هذه الشللجرية، إذ ميكن رؤية هذه 
الحيوانات وهي تحفر ثقوباً عند سللفح نباتات اإليبوجا للحصول عىل لحاء الجذر، وبعد 
فرتة قصرية تقع تحت تأثري نوبة جنون. جرب البويتي النبات ورسعان ما علم أنه بجرعات 
صغللرية تقل الحاجللة إىل النوم ويزيد الوعللي باملحيط، وهي مفيدة بشللكل خاص أثناء 
الصيد والحروب. بجرعات أكرب يكون مفعولها مخدراً، فتنقل الشخص إىل عامل الروحانية، 
ليخضعوا لتجربة املوت والوالدة االنعكاسللية، بعد ذلللك، ينتقلون إىل حياة أكرث روحانية 

وتناغامً.

يتم اسللتخدام جرعات أكللرب يف الطقوس االحتفالية مثل احتفللاالت البلوغ للذكور أو 
احتفاالت اإلنضامم إىل ديانة البويتي، التي تتضمن املوسلليقى والرقص التي تعزز الروابط 
املجتمعية وترُوائم املشللاركني مع حكمة ووضوح العوامل غري املرئية. يتحدث املشاركون يف 
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هذه الطقوس عن هلوسللات قوية وإحسللاس قوي بالقدرة عىل رؤية حياتهم وعاداتهم 
وماضيهم بوضوح ال مثيل له. 

كام فهم البويتي وأسللالفهم لعدة قرون، ميكن أن تسمح اإليبوجا ألي شخص بالتخيل 
عن عاداته املدمرة حتى ميكن أن يولد من جديد مبنظور أكرث تركيزاً وصحة للحياة. 

عند الجرعللات املنخفضة، يكون تأثري اإليبوجني تأثرياً منبهاً يف املقام األول، ويزيد من 
اليقظة ويقلل التعب والجوع والعطش، عند تناول جرعات أعىل، تكون اآلثار األولية هي 
الهلوسللة مع آثار جانبية محتملة غري سارة مثل القلق واالكتئاب مع الخوف أو الغضب. 
يصل تأثري الذروة إىل 1-3 سللاعات بعد تناول العقار، وينحس تدريجياً وينتهي إىل األرق 
الكامل والخمول. ميكن أن تسللتمر هذه التأثريات ملدة 2-5 أيام. وبغض النظر النظر عن 
اآلثار النفسللية، هنالك تأثريات جسدية وتشمل: الرعشللة، والحساسية للضوء، والغثيان، 
والقيء، وفقدان التنسلليق العضيل، وتشنجات عضلية طويلة ومؤملة يف كثري من األحيان، 
وكل ذلك يعتمد عىل مقدار الجرعة. قد تؤدي الجرعات السللامة إىل تشللنجات وشلللل، 

وأحياناً املوت بسبب شلل الجهاز التنفيس. 

االستطبابات 

ليس من املؤكد متاماً كيف ومتى شللقت شجرية اإليبوجا طريقها من غرب إفريقيا إىل 
بقية العامل؛ يف عام 1962 دافع هوارد لوتسوف، ألول مرة عن استعامل اإليبوجني،، كعالج 

في من عادة اإلدمان عىل الهريوين.  من إدمان املواد األفيونية بعد أن شرُ

يف الثامنينيللات مللن القرن املايض، أصبح إيبوجا شللائعاً يف الواليللات املتحدة وأوروبا 
باعتباره دواًء ال يسبب اإلدمان بل ملعالجة إدمان املخدرات، ولكن بعد ذلك بوقت قصري 
تم تصنيفه عىل أنه مادة مهلوسة وخطرية، تم حظر استخدام اإليبوجا قانونياً يف الواليات 
املتحللدة منذ عام 1970 وتللم وضع اإليبوجني يف الجدول األول من قانون املواد الخاضعة 

للرقابة. 

تجدد االهتامم بإيبوجا منذ أواخر التسللعينيات؛ تشللري األبحاث العلمية التي أجريت 
عللىل الحيوانات وعللىل البرش إىل أن اإليبوجني لديه القللدرة الكبرية يف عالج اإلدمان عىل 
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الهريوين والكوكايني والكحول والنيكوتني والكافيني واألمفيتامني والديوكسللييإيفيدرين أو 
امليثادون، وتم تسللجيل عدة براءات اخرتاع لطرق مختلفة إليصال الدواء وكبح الجوانب 
الفسلليولوجية والنفسللية لالعتامد عىل املخدرات، وأن املعالجللة فعالة يف 70-٪100 من 
الحللاالت. ومع ذلك، فإن اآلثللار الجانبية الخطرية لإليبوجني تحد من اسللتعامله، وهذه 
اآلثار الجانبية لإليبوجني غري موجودة يف ميثوكيس كوروناريدين، وال يف املركب املستقلب 
نورإيبوجللني، وبالتايل فإن هذه املركبات لديها القدرة عللىل العالج اآلمن والفعال. لطاملا 
تللم االعرتاف بالسللريوتونني كمركز رئييس يف الديناميات الظاهراتيللة والبدنية والعاطفية 
واملعرفية املعروفة للمخدر؛ ترتبط الديناميكيات القامئة عىل السللريوتونني ارتباطاً مبارشاً 
بعالج اإلدمان بسللبب انخفاض مستويات السريوتونني املوجودة لدى األشخاص املدمنني، 
باإلضافة إىل دور السريوتونني كناقل عصبوين يؤثر عىل العديد من أنظمة الناقالت العصبية 

األخرى.

اآلثار الجانبية لنبات اإليبوجا 

تحدث تأثريات حادة خفيفة بشللكل متكرر، وتشمل الغثيان والقيء والرنح والرعشة 
والصداع والتشللوش الذهني، كام تم اإلبالغ عن نوبات الهوس التي اسللتمرت من أسبوع 
إىل أسللبوعني، وتجلت عىل أنها أرق ورسعة هياج واندفاع وانفعال عاطفي وأوهام كبرية 

وسلوك عدواين وتفكري انتحاري.



250

5 -الكيتامين 

مقدمة 

تم تصنيع مركب أريل سياكلوهيكسلليل أمني )aryl cyclohexyl amine( عام 1956، 
وبعد ذلك بعامني ظهر مركب فيني سايكليدين )ب يس ب(، أرُعطيت أول جرعة برشية من 
الكيتامني يف عام 1964 وذلك ملتطوعني مساجني، وجرت معايرة جرعة الدواء ببطء حتى 

الوصول إىل الجرعة ذات التأثري الكامل كمخدر عام. 

وصف املتطوعون تجربتهم بأنها غريبة ومرتبطة »بعدم الشعور بأذرعهم أو أرجلهم«، 
عللىل الرغم من أن الرتكيب الكيميايئ للكيتامني كان مشللابهاً للرتكيب الكيميايئ لل)ب يس 
ب(، إال أن هذه الدراسللات األولية أشللارت إىل أن تأثرياته الجانبية أقل رضراً عىل البرش. 
عند وصف النتائج األولية مع الكيتامني، ورُجدت صعوبة يف العثور عىل املصطلح الصحيح 
لوصف تأثريات الدواء بشللكل مناسللب، وأخريا اتُّفق عىل تسميته »املخدر التفارقي« وما 

زال االسم مستخدماً حتى اليوم. 

عللىل الرغم من أن الكيتامني تم تطويللره يف الواليات املتحدة، إال أنه حصل عىل براءة 
اخللرتاع ألول مللرة يف بلجيكا يف عللام 1963، ونال براءة االخللرتاع األمريكية يف عام 1966 
الستخدامه كمخدر يف البرش والحيوانات، ويف عام 1970 الستخدامه مع األطفال والبالغني 

وكبار السن. 

كيتامني اريل سايكلو هيكسيل أمني



251

أصبللح الكيتامني شللائعاً باعتباره مخللدراً ميدانياً يتم إعطاؤه للجنود بسللبب بدايته 
السيعللة وفرتة التعايف أيضللاً، وقدرته عىل الحفاظ عىل ضغط الللدم، أو رفعه يف حاالت 

الصدمات، وشاع بذلك باعتباره مخدراً يف ساحة املعركة.

ميكللن أن يكون األثر الجانبي بارتفاع ضغط الللدم كبرياً لدرجة أن أحد املوانع الحالية 
السللتخدام الكيتامني مع األفراد أنه »قد تشللكل االرتفاعات الكبرية لضغط الدم مستوى 
خطللرياً«، وباملثل، فإن خصائص توسللع القصبات تجعله عامالً مفضللالً لدى أولئك الذين 
يعانون من تشللنج قصبي نشللط أو للعالج اإلنقاذي للتشنج القصبي الشديد املقاومة يف 

بيئة الرعاية الحرجة. 

إن قدرة الكيتامني عىل توفري تخدير وتسكني ممتازين، مع الحفاظ عىل وظيفة الجهاز 
التنفلليس العفوية بجرعات روتينية، تجعللله دواًء مثالياً للمرىض الذيللن يتلقون تغريات 
متعللددة يف الضامدات اليومية. ميكللن أن يحدث تخميد الجهللاز التنفيس مع الجرعات 

الزائدة أو عندما يتم إعطاؤه بسعة كبرية.

عىل الرغم من مسؤولية إسللاءة االستخدام املحتملة، يظل الكيتامني مدرجاً يف القامئة 
النموذجية لألدوية األساسللية ملنظمة الصحة العاملية؛ وتم اعتامده يف جميع أنحاء العامل 
كعامل التخديللر الوحيد لبعض اإلجراءات، لتحريض التخدير، وكمكمل مخدر مع عوامل 
منخفضللة الفعالية مثل أكسلليد النيللرتوز، باإلضافللة إىل ذلك، يسللتخدم الكيتامني أيضاً 

لخصائصه املسكنة يف السيطرة عىل آالم السطان، واألمل املزمن، وآالم ما بعد الجراحة. 

االستخدام غير المشروع للكيتامين

انترش الكيتامني يف جميع أنحاء العامل خالل منتصف السللبعينيات، ومع منو املؤرشات 
السيريللة اإليجابية له يف مجللال التخدير التفارقي، ورسعان ما اجتذب ذلك أولئك الذين 
هللم خارج املجللال الطبي، وبدأ يجد طريقه لألغراض الرتفيهيللة أيضاً. تم اإلبالغ عن أول 
اسللتخدام غري مللرشوع للكيتامني يف الواليات املتحللدة، وزادت شللهرته وتزايد االهتامم 

باالستخدام غري املرشوع له يف السبعينيات بعد نرش كتابني حوله ملؤلفني مشهورين. 
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املرُللللرشق« اللللعلللامل  إىل  »رحلللللالت  علللنلللوان  حللمللل  الللكللتللابللني  هللذيللن   أول 
 Journeys into the Bright World وظهر عام 1978 ووصفت فيه الكاتبة واملنجمة 
أن  ميكن  التي  اإليجابية  للتأثريات  ودعمها  الكيتامني،  مع  وزوجها  تجربتها  مور  مارسيا 
يوفرها هذا العقار، بعد مدة وجيزة من نرش هذا الكتاب، اختفت السيدة مور من منزلها، 
وبعد عامني، تم العثور عىل رفاتها يف غابة قريبة من منزلها وخلصت التقارير إىل أنه من 
املحتمل أن تكون قد تجمدت حتى املوت بعد حقن نفسها بكمية كبرية من الكيتامني. 

الكتاب الثاين للدكتور جون لييل، ونرشه أيضاً يف عام 1978، وهو سريته الذاتية »العالِم«، 
وتطرق فيه إىل تجاربه مع الكيتامني كوسيلة ممكنة للتخفيف من الصداع النصفي املزمن 
الذي كان يعاين منه؛ يقول إنه بعد حقنة الكيتامني األوىل كان يسللتطيع تخيل األمل وهو 
يبتعد عن جسده واستمر األمر حوايل 20 دقيقة قبل أن يعود ببطء إىل جسده، بعد تناول 
حقنة إضافية من الكيتامني، تحدث تجربة مامثلة ولكن مع تقلص حدة األمل يف كل مرة.

تصاعدت شللعبية الدواء، وكذلك عدد الرتكيبات املتاحة، مبا يف ذلك أشللكال املسحوق 
واألقراص والسائل، ومن أسامئه املعروفة يف الشارع: كتكات، وفيتامني-ك، والحبار األعمى.

نرِّف الكيتامللني كامدة خاضعة للرقابة من الجدول الثالث يف عام 1981،  مللا لبث أن صرُ
وأرُكرِّد هذا التصنيف عام 1999، وتم وصف التأثريات الدوائية والسلللوكية للكيتامني بأنها 
مامثلة لتلللك املوجودة يف مادة الجدول الثاين )ب يس ب(، ولكنها أقل كثافة وأقرص مدة؛ 
يف كندا، يتم تصنيف )ب يس ب( وجميع مشللتقاته ونظائره يف الجدول األول وفقاً لقانون 

األدوية واملواد الخاضعة للرقابة.

قدمت الصني اقرتاحاً يف عام 2015 إىل األمم املتحدة لوضع الكيتامني كعقار من أدوية 
الجللدول األول، وتقييد الوصول العاملي إليه، أوصت اللجنللة املختصة آنذاك بعدم وضع 
الكيتامني تحت املراقبة الدولية، بعد االحتجاجات الصادرة عن العديد من الدول األخرى، 
ال سلليام البلدان النامية، التي جادلت برضورة وأهمية الكيتامني ألنه سهل االستخدام وله 
هامش أمان واسع مقارنة أدوية التخديراألخرى. عىل الرغم من ذلك، فقد أدركت منظمة 
الصحة العاملية أهمية الكيتامني عىل املسللتوى العاملي، وما يزال الدواء مدرجاً يف القامئة 

النموذجية لألدوية األساسية. 
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كيمياء الكيتامين 

يحتللوي التامكب الفراغي عىل نفس الذرات من املركب واملتصلة بنفس الروابط، ولكنها 
تحتوي عىل اتجاهات مختلفة ثالثية األبعاد، ويتكون التامكب الفراغي نتيجة لعدم التطابق 
ما بني األشللكال املختلفة، مام يؤدي إىل تكوين التامكب الضويئ ما بني املركبات، وهذا يعني 

.)S( ويساري )R( وجود أشكال من األدوية يشار اليها بتعبريَي مييني

يذكر أن ما يقرب من 60 ٪ من أدوية التخدير هي أدوية غري متطابقة فراغيا، وبعضها 
تعطى عىل شللكل متاكب فراغي مفرد، وغالبية العقاقري االصطناعية هي عبارة عن خليط 

راسيمي، وتشري الدراسات عىل أن الكيتامني يجب أن يعطى كمامكب ضويئ منفصل.

الكيتامني املتاح رسيرياً عبارة عن خليط راسلليمي يحتوي عىل كميات متسللاوية من 
الكيتامني اليميني واليسللاري ويتميز املظهر الدوايئ للكيتامني الراسيمي مبا يرُسمى بحالة 

التخدير التفارقي، كام ذكرنا، وخصائص محاكية للجهاز الودي. 

علم أدوية الكيتامين

أثبتت األبحاث العلمية أن الكيتامني اليساري لديه فعالية دوائية أقوى من نظريه اليميني، 
وورُجد أن امتصاص واستقالب الكيتامني يف األنسجة املختلفة انتقايئ. يسبب مامكب الكيتامني 
اليساري نعاساً وخموالً وضعفاً يف القدرة اإلدراكية الذاتية أقل من الخليط الكيتامني الراسيمي 
عند تناولهام بجرعات متسللاوية، وفعالية مامكب الكيتامني اليسللاري تعدل ضعف الفعالية 
املسللكنة للخليط الراسلليمي، ويصاحبها انخفاض يف اآلثار الجانبيللة، وأظهرت أبحاث مقارنة 
فعاليللة مامكللب الكيتامني اليميني مع الخليط الراسلليمي ومامكب الكيتامني اليسللاري، أن 

فعالية مامكب الكيتامني اليساري املسكنة واملخدرة أعىل مرتني عىل األقل من كليهام. 

كيتامني مييني كيتامني يساري
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آلية عمل الكيتامين 

يشبه الكيتامني أكسيد النيرتوز والباربيتورات و)ب يس ب( واإليثانول يف آلية عمله.

يعمل الكيتامني عىل الجهاز العصبي املركزي، ومن املعروف أنه يتداخل مع مستقبالت 
املدخالت الحسللية بحيث يتعطل تفسللري منطقة االرتباط يف الدماغ، يعمل الدواء بشكل 
أسللايس عىل الخاليا العصبونية للجلوتامات، وتحديداً كضاّدة غري تنافسللية ملسللتقبل ن 
-مثيل-د- أسللبريتات، مام يتسللبب يف منع تدفق الكالسيوم عرب هذه القنوات، وينتج عن 
ذلك تغيري يف اإلدراك والذاكرة.. يسللاهم عدم تدفق ن -مثيل-د- أسللبريتات بزيادة إفراز 
الدوبامني يف قرشة الفص الجبهي والدماغ املتوسللط، وتم ربللط عدم تدفق ن -مثيل-د- 

أسبريتات أيضاً بتنشيط أنظمة السريوتونني وخاصة مستقبالت السريوتونني-)1أ(. 
ويثبللط الكيتامني إعادة امتصللاص الدوبامني والنورادرينالللني، باإلضافة إىل ذلك، فقد 
ثبت أن الكيتامني يقوي أشللكاالً معينة من مسللتقبالت جابا-أ، عىل غللرار معظم أدوية 
التخدير العام، والجزيء النشط هو الكيتامني اليساري الذي لديه تقارب ارتباط أكرب لهذه 

املستقبالت مقارنة مع الكيتامني اليميني. 

لوحظت التأثريات املضادة لالكتئاب للكيتامني عند مستوى 100 دقيقة، وتستمر ملدة 
7 أيللام تقريباً بعد جرعة واحدة، تشللري هذه الحقيقة إىل أن الكيتامني يبدأ سلسلللة من 
األحداث التي تؤدي إىل اسللتجابة رسيعة تستمر حتى بعد استقالب الدواء إفرازه، أفادت 
الدراسللات بتعزيز اللدونة التشابكية والتشابك العصبي عرب العديد من اآلليات الجزيئية 
والخلوية، ومن املعلوم أن التعرض لإلجهاد )مثل االكتئاب( يسللبب ضمور العصبونات يف 

مناطق الدماغ الحوفية مثل قرشة مقدم الجبهي والحصني. 

تبدأ إحدى آليات العمل هذه عن طريق انسللداد مسللتقبل ن -مثيل-د- أسللبريتات 
بوسللاطة الكيتامني، مام يؤدي تدريجياً إىل فقدان الفسللفرة وإلغللاء كبت عامل التغذية 
العصبية املشللتق من الدمللاغ، باإلضافة إىل كبح إنزيم الجليكوجني سللينثيز كيناز، تؤدي 

النتيجة النهائية لهذا املسار إىل حدوث تأثريات الكيتامني املضادة لالكتئاب. 

وميتلك الكيتامني اليسللاري تقارباً أكرب بأربعة أضعاف ملستقبل ن -مثيل-د- أسبريتات 
وقوة تخدير أكرب، يزيد الكيتامني اليسللاري من معدالت أيض الدماغ للجلوكوز يف القرشة 
األمامية واملهاد، مام يشللري إىل أن املحاكاة النفسية واإلجراءات األيضية املفرطة للكيتامني 

رمبا تكون ناتجة عن املمكاكب اليساري. 
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بينللام املامكب اليميني له تأثري طويل األمد، وال يتفاعل مع مسللتقبالت ن -مثيل-د- 
أسللبريتات فحسللب، بل له ألفة يتفاعل أيضاً مع مرافق مستقبالت سيغام-)1(، لذلك من 
غري املحتمل أن تلعب مسللتقبالت ن -مثيل-د- أسللبريتات دوراً كبرياً يف التأثريات املضادة 
لالكتئللاب طويلة املدى للكيتامني اليميني، وهناك تفاعالت محتملة مع األنظمة األخرى، 
وقللد وجد أن الكيتامني اليميني يرُظهر فعالية أكرب وتأثرياً مضاداً لالكتئاب لفرتة أطول من 

الكيتامني اليساري. 

طرق أخذ الكيتامين

الكيتامللني قابل للذوبللان يف املاء والدهون، مام يسللمح بإعطائه بسللهولة عرب طرق 
مختلفة، ويوفر توزيعاً واسللعاً يف الجسللم، وله خصائص مخدرة ومسكنة ومنشطة، ميكن 
حقنها أو شللمها أو تناولها أو تدخينها بأشللكال مختلفة، عند تناول جرعة منخفضة من 
الكيتامني عىل شللكل تسيب كيتامني أو أقراص أو عن طريق األنف )بخاخ( تكون بداية 

رسيعة للتأثريات وتستمر ملدة 4‐6 ساعات.

اآلثار النفسية للكيتامين

منذ أوائل التسللعينيات، ازدادت شعبية الكيتامني، ويرُنظر إليه عىل أنه جزء من ثقافة 
موسلليقى النوادي الليلية، بسللبب آثاره االنفصامية والهلوسللة، وغالباً ما يتم استخدامه 
باالقرتان مع اإلكسللتايس، ومعظم املستخدمني للكيتامني هم من الذكور يف الفئة العمرية 

20 - 24.، وهو متوافر بسهولة وغري مكلف نسبياً. 

بالنسبة للكيتامني تكون الجرعات عادة أعىل من الجرعة املستخدمة للتخدير، وتشتمل 
عىل: أحالم غري سللارة، واالرتباك، والهلوسللة، والسلوك غري العقالين، وتفكك نفيس، وحالة 

الشعور خارج الجسم، وتجربة االقرتاب من املوت، وعودة ذكريات املايض. 

وعند زيادة الجرعات، يؤدي الكيتامني إىل تفكك نفيس شللديد مع الهلوسللة السمعية 
والبرصية املرتبطة بفقدان الذاكرة املؤقتة، والتأثريات النفسللية التي تسللمى »ثقب-ك« 
)إحسللاس باالنفصال عن الجسللد واملناطق املحيطة مع تجربة »الطفو خارج الجسم«(؛ 
يكون عقل املتعاطي نشللطاً، ولكن جسمه ليس كذلك، كام لو أنه يف نفق يسمع الصدى 
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ويف حالة شللبه غيبوبة، وكل شء يعمل يف حركة بطيئة، وتعود ذكريات املايض مشوشللة 
ومتقطعة. مالمح اضطرابات الجهاز العصبي املركزي تتمثل يف تشللويش الذاكرة، وفقدان 
متقطع للذاكرة الحديثة، وفقدان بعض اسرتجاع الذاكرة، وصعوبات يف االستنتاج املنطقي 
للمشللكالت املعقدة بشللكل معقول، واالضطرابات الالإرادية )مبا يف ذلك التعرق، وحركة 
األمعاء غللري املنتظمة، وعس الهضم، والخفقان(، والعصللاب، واالكتئاب، واملزاج الذي ال 

ميكن السيطرة عليه. 

االستطبابات

كللام أملحنا، الكيتامني للله تأثري رسيع )أقل من دقيقة واحدة( ويتم اسللتقالبه بسعة 
بحيث يستعيد املرىض التوجه الكامل يف غضون 30 دقيقة، ومع ذلك، فإن التأثري املسكن 
للكيتامني يسللتمر ملدة أطول من التخدير الفصامللي. يف الواقع، جرعات الكيتامني تحت 

التخدير هي مسكن، وعىل عكس املواد األفيونية، فإن الكيتامني ال يثبط التنفس.

الكيتامني مخدر مرغوب فيه بسبب ِقرص العمر النصفي له البالغ )180 دقيقة(، وألنه 
ليس له تأثري عىل ثبيط الجهاز التنفيس.

لقد تم توظيفه يف كل من الجراحة البيطرية والبرشية بسبب رسعة تحريضه، واالنتعاش 
السيع املرتبط باسللتخدامه. عىل الرغم من املخاطر املتعلقة بإسللاءة استخدامه، ما يزال 
الكيتامني يعد مخدراً آمناً، وبينام تم اإلبالغ عن الهلوسة لدى املرىض، ميكن السيطرة عىل 

هذه النوبات عن طريق الديازيبام. 

الكيتامني يسللتخدم عىل نطاق واسللع كعامل تحريض للخيول، فيمكن اسللتخدامها، 
بجرعات تحت التخدير، لتسكني األمل يف الخيول اليقظة.
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ّمّية  السُّ

إن االسللتخدام املطول واملزمن للكيتامني، مبفرده أو باالشرتاك مع عقاقري أخرى، ميكن 
أن يكللون خطرياً عىل الجهاز العصبي، وينطبق الوضع عىل جميع أعامر البرش مبا يف ذلك 

البالغون واألطفال، وكذلك عىل األجنة وحديثي الوالدة.

يؤدي اإلدمان املزمن للكيتامني بال شك إىل تغريات تنكسية يف الجهاز العصبي، وميكن 
تقسلليم التغيريات الضارة، بشكل عام، إىل قسمني: التأثريات املتوسطة، والتغيريات طويلة 
املدى؛ تشللمل التأثريات املتوسللطة موت الخاليا وانحاللها بعد عدة أشهر من االستخدام، 
بينللام التغيللريات طويلة املدى تؤدي إىل إنتاج مواد سللامة أو طفرات ميكن أن تؤدي إىل 

مزيد من التغريات العصبية التنكسية يف السنوات القادمة. 

لوحظ أنه بدأ تلف الجهاز العصبي لدى املدمنني الذين يتناولون الكيتامني عىل األقل 
3 أيللام يف األسللبوع، بتكوين الحويصلة )إما منتللرشة أو موضعية( يف املللادة البيضاء يف 

الدماغ، وغالباً ما يشمل الرضر امللحوظ وذمة يف موضع املادة البيضاء. 

واملتالزمة السيرية املصاحبة لالسللتخدام املزمن تشمل: آالماً يف املثانة، املؤملة للغاية، 
وتقطع البول أثناء التبول، الرتدد وسلس البول، والبيلة الدموية، وانسداد املسالك البولية، 

ولوحظ أنه ال يتم عكس التأثريات املسكنة للكيتامني بوساطة النالوكسون.
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6 - فين سايكليدين )بي سي بي(

مقدمة

 )Phencyclidine( عىل عقار فني سايكليدين PCP )يرُطلق االسللم املخترص )ب يس ب
أو فينيل سايكلوهيكسلليل بيبرييديللن )phenylcyclohexyl piperidine(، وهو مركب 
اصطناعي، كان يرُسّمى »سرينيل«، وتم إدخاله يف التجارب السيرية يف عام 1957 كمخدر 
جراحي للبرش، لكنه مل يجد تشللجيعاً من االطباء أثنللاء االختبارات السيرية؛ كان املرىض 
تحت تأثريه املخدر عند الجراحة يسللتيقظون يف غرفة اإلنعاش وسط هذيان طويل األمد 
ومربك يشبه الفصام، وبعض املرىض شعروا بأنهم أصغر سناً، كام لو كانوا ولدوا من جديد، 
وبعضهللم أصبحوا عنيفني مام يتطلب مراقبة مسللتمرة. تم تقييد اسللتخدامه يف البرش، 
واستعمل يف الطب البيطري لشل حركة الحيوانات ألن األطباء البيطريني كانوا عموماً أقل 

قلقاً بشأن العواقب النفسية لل«مرضاهم«، ومثنه رخيص نسبياً ويسهل تصنيعه. 

علم أدوية وآلية عمل )بي سي بي(

اجتذب )ب يس ب( انتباه علامء األعصاب لسللنوات عديدة بسللبب قدرته عىل إنتاج 
مجموعة من األعراض املشابهة بشللكل ملحوظ للمرىض الذين يعانون من مرض انفصام 
الشللخصية، التأثري الرئييس لفينسلليكليدين هو كمضللاد غري تنافيس لفئللة ن -مثيل-د- 
أسبريتات ملستقبالت الغلوتامات؛ أي علم أدوية وآلية عمل )ب يس ب( تشبه الكيتامني. 

فني سايكليدين
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طرق استخدام )بي سي بي(: 

غالباً ما يرُباع هذا العقار بشللكل مسحوق أبيض، ويتم استنشاقه )سعوط( عن طريق 
األنللف، وغالباً ما يرُخلط املسللحوق مع التبللغ أو البقدونس املجفللف أو القنب، ثم يتم 

تدخينه، كام يرُصنع كأقراص أو كبسوالت يتم ابتالعها، أو عىل شكل سائل ميكن حقنه. 

تنبئ األسللامء التي يطلقها املستخدمون عىل )ب يس ب( عن خصائص التنبيه املتنوعة 
للله: غبار املالك، وغبار الشلليطان، ووقود الصاروخ، وزومبي، وأميبيللا، والدودة، والنحلة، 

وغبار القرد، وأقراص الغوريال، ومهدىء الفيل! 

التأثيرات النفسية:

يعترب )ب يس ب( من أكرث العقاقري غرابة وسلللبية التي يتناولها كل من القرود والبرش، 
مل يتم تحديد تصنيف مالئم له، وذلك بسللبب خصائصه املختلطة من اإلثارة واملسكنات 
والتخدير والهلوسللة، وعليه يصعب وضعه ضمن فئة محدودة من التصنيف، وهو مركب 

ينتج عنه آثار سلبية يف 100 ٪ من حاالت التسمم، وتأثريات إيجابية يف 60 ٪ فقط. 

ال ميكللن التنبؤ بحاالت التسللمم، وتقريباً يرُبلّغ جميع من تعاطوه عن رحالت سلليئة، 
ويبدو أن االسللتخدام املسللتمر وإسللاءة اسللتخدام عقار )ب يس ب( ال يقترص فقط عىل 
تحفيز املتعاطي للشللعور بالرضا أو السوء، بل هي الرغبة يف الشعور باالختالف، لتحقيق 
تغيري رسيع يف حالة املرء. وهو يعترب مادة مسللببة لإلدمان، واالستخدام املتكرر يؤدي إىل 

االعتامد والتحمل، والرغبة الشديدة والسلوك املندفع يف البحث عنه. 

عللادة ما يتللم تعاطي )ب يس ب( عن طريللق التدخني، وتبدأ األعللراض يف الظهور يف 
غضون بضع دقائق، أبلغ املسللتخدمون عن آثار الذروة يف غضون خمس عرشة إىل ثالثني 
دقيقة، يليها تسللمم طويل األمد لعدة ساعات. قد يستغرق التعايف عدة ساعات أو حتى 
أياماً. وهو له تاثري مبارش عىل الدماغ، مام يؤدي إىل إثارة جسللم املسللتخدم ورفع الحالة 
املزاجية، وزيادة معدل رضبات القلب وضغط الدم. يتحول املزاج إىل بهجة، ولكن عندما 
يتم تخدير األطراف، يصبح السلللوك الحريك غري منسق ويترصف املستخدم كأنه مخمور، 
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ويقوم بأشياء غري متوقعة، وجرعات إضافية تنتج حركات حركية غريبة وغري مناسبة.

)ب يس ب( له تأثريات مختلفة عىل مختلف الناس؛ إنه يجعل بعض األفراد يشللعرون 
بالبهجة والبعض اآلخر ال يشللعرون سوى بالقلق والذعر، يف بعض األحيان قد يؤدي هذا 
الذعر إىل سلوك عنيف، يعاين بعض األشخاص من أعراض األوهام مثل تصديق أشياء غري 
م وجود شخص ما يف الخارج،  صحيحة، والهلوسة، رؤية أشياء غري حقيقية، والريبة، وتوهُّ

وقد يشعر املستخدمون باالنفصال عن بيئتهم وعن أنفسهم. 

مسللتخدمو )ب يس ب( لديهم تجارب تشللبه الحلم؛ يشللعرون فيها كللام لو كانوا يف 
مكان مختلف، يف وقت مختلف، اإلحسللاس الشللائع هو الشللعور بأن املرء يراقب نفسه 
من مسللافة بعيدة، ولدى املتعاطني وجهات نظر متشابهة أو منفصلة عن الجسد، ولكن 
أثناء حدوث األحداث، وأنبأوا عن شللعور عام بالرفاهية، واالنفصال عن التوترات والقلق، 
ويزعمون أن هذا ميكن أن يكون مبهجاً يف ضوء االكتئاب أو التعاسللة املوجودة مسللبقاً. 
فيام يعاين البعض اآلخر من السلللبية والعداء، ويقرتن ذلك أحياناً مبشللاعر العدم املطلق 

واألفكار حول املوت.

 

روايات ال تصدق نتيجة تناول عقار )بي سي بي(

 قللام أحد املتعاطني، وهوتحت تأثري )ب يس ب(، بقطع عضوه الذكري وابتالعه، وجده 
املسعفون ملقًى عىل أرضية املطبخ يف بركة من الدماء، وأثناء محاولتهم وقف النزيف قام 

بتقيُّئه ومل يشعر باألمل مطلقاً.

 يف حاالت مامثلة، قد ال يكون املسللتخدمون قادرين عىل الشللعور بسكني الجراح أو 
رضبة من هراوة الرشطة، ومع ذلك تصل النبضات الحسللية يف شللكل مشوه بشكل فادح 

إىل الدماغ.

 قللام أحللد املتعاطني، الذي أنهى لتوه تدخني سلليجارة )ب يس ب(، بتكسللري واجهات 
املتاجر بركالت الكاراتيه أثناء سللريه يف الشللارع، عندما وصل رشطيان اسللتل سكني جزار 
وهاجمهام، مل يتمكنا من إخضاعه، حتى بعد عدة رضبات بالهراوات، ومل يرُصدر أي صوت 

عىل اإلطالق، ومل تظهر عليه أي عالمات للتعب أو األمل.
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تم استدعاء أفراد رشطة إضافيني إىل مكان الحادث، ستة يف املجموع، ويف النهاية قاموا 
بتقييللده وتكبيله يف األصفاد وهللو يغني »أنا قوي حتى النهاية ألنني آكل السللبانخ، أنا 

بوباي البحار«! 

 شعر أحد املتعاطني، بعد تدخني سيجارة التبغ التي تم غمسها يف )ب يس ب( السائل، 
بأنه تحول إىل بطة يف ذهنه، وبدأ يسللري ويصيح مثل البطة، وأعلن لضيوفه املذهولني أن 
اسللم عائلته هو بطة! ثم طعن رجالً بوحشللية حتى املوت، تم عرُرث عليه متاميالً يف بركة 
مياه عىل الرصيف، وأثناء التحقيق أفاد بأنه مل يكن عىل علم بهذه األحداث، وأنه استمتع 

بالنشوة وسوف يتناوله مرة أخرى! 

يف بيئللة خاضعللة للرقابة ويف تجربة اسللتبطان هادئة، ذكرت إحللدى املتطوعات أنها 
شاهدت صور الله والسامء: »كنت أطري مع املالئكة، عندما بدأت بالنزول، شعرت بالحزن 
ألنني كنت أغادر هذا املكان الجميل، أعتقد حتى أنني بكيت، ومل أفعل ذلك منذ سنوات، 
لكن األهم من ذلك كله أنني أتذكر السللالم والهللدوء، كل شء كان جيداً، أريد أن أكون 

هناك دامئاً«.

التأثيرات قصيرة المدى:

قللد يكون هنللاك إفراط لدى املتعاطللني يف إفراز اللعاب والتدمللع، وكالمهم متداخل 
وصعب، ونظرة فارغة ترتسم عىل الوجه، غري قادرين عىل الوقوف أوامليش بشكل صحيح، 
ويبدأون يف االرتعاش، لكنه يف الواقع نشللاط عضلليل متوقّع، وقد تصبح عضالتهم متوترة 
وصلبة. ومع ذلك، يظل املستخدمون منفصلني إىل حد كبري عن هذه املضايقات الجسدية 
ويركزون عىل التجارب الذاتية. إنهم غري مدركني لألحاسلليس الجسدية لدرجة أنهم غالباً 
ما يكون لديهم إحساس بالطفو خارج أجسادهم كام ذكرنا، والجرعات الصغرية املمزوجة 
بالكحللول أو بعض األدوية األخرى ميكن أن تؤدي إىل غيبوبة، ميكن أن تسللبب الجرعات 
العالية: تغريات يف ضغط الدم، والقيء، وااللتباس، ودواراً، وقلة القدرة عىل الشعور باألمل، 

وميكن أن تسبب الجرعات الكبرية تشنجات وغيبوبة وموتاً. 
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التأثيرات طويلة المدى:

 التأثريات عىل املدى الطويل ليسللت معروفة جيداً، ومظم األشخاص الذين استخدموا 
)ب يس ب( ملللدة طويلة يعانون من فقدان الذاكرة، ومشللاكل الكالم، والقلق، واالكتئاب، 

وال يستمتعون باملناسبات االجتامعية والتجمعات الكبرية.

ّمّية  السُّ

من أهم أعراض السللمية: احمرار، وجفاف يف الجلد، واتسللاع حدقة العني، واألوهام، 
وفقدان الذاكرة والتعرق، وال يستجيب املريض إال لألمل العميق، وتم اإلبالغ عن العديد من 
الوفيات املرتبطة حرصياً بتسللمم يؤدي إىل نتائج سيئة للغاية، ومثة العديد من التغيريات 
الجسدية، مبا يف ذلك تسارع التنفس ومعدل رضبات القلب، وميكن أن يسبرِّب أيضاً رؤية 

ضبابية، ودوخة، وخدراً يف الساقني والذراعني.
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7 -القرطوم 

مقدمة

يشللري مصطلح القرطللوم إىل مجموعة مللن النباتات الشللبيهة باألشللجار تنتمي إىل 
 جنللس Mitragyna من العائلة الفوية واملشللهورة بعائلة النب، أهللم أنواع القرطوم هو

 Mitragyna speciosa Korth.، واملوطللن األصلليل للنبات تايالند وماليزيا وأندونيسلليا 
والبلدان املجاورة لها يف جنوب رشق آسيا.

عىل الرغم من تاريخه الطويل واستخدامه الواسع يف جنوب رشق آسيا، إال أن القرطوم 
بدأ مؤخراً فقط يف جلب االهتامم واسللتخدامه كعالج عشللبي يف الغرب. تم نرش )86 ٪( 

من األبحاث املتعلقة بالقرطوم منذ بداية عام 2004 وحتى اآلن.

االستخدام التقليدي 

نبهة معقدة وشللبيهة باملواد األفيونية؛ يف آسلليا، تم  ترُنتللج أوراق القرطللوم تأثريات مرُ
استخدام القرطوم كمعزز للطاقة لدرء التعب، وتحسني الحالة املزاجية، والسيطرة الذاتية 

عىل األمل، واإلسهال، والسعال، وكبديل يف عالج إدمان املواد األفيونية والكحول. 

يسللتخدم مستخلص القرطوم السائل، خارجياً، كعالج ألمل العضالت ووقف التقلصات، 
فضالً عن عالج لنوبات الهلع.

يستخدم األشخاص القرطوم أيضاً يف املهرجانات املوسيقية ويف األماكن الرتفيهية أخرى 
للشعور بالبهجة واالسرتخاء. 

طرق االستخدام والجرعة واألشكال الصيدالنية 

معظم الناس يأخذون القرطوم عىل شكل أقراص أو كبسوالت، ويباع أحياناً كمستخلص 
أو كامدة صمغية أو كمسحوق أخرض يف عبوات مكتوب عليها »ليس لالستهالك البرشي«.

ميكللن مضغ أوراق القرطللوم أو تدخينها أو تناولها يف الطعللام، ويف دول جنوب رشق 
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آسيا يتم رشب الشاي الذي يتم تخمريه أو نقعه من األوراق، وتستخدم لتأثرياتها الدوائية 
املعقدة التي تعتمد عىل الجرعة، وميكن تقسيم الجرعات إىل ثالثة مستويات، كالتايل:

 الجرعات املنخفضة إىل املعتدلة )1-5 جم( من األوراق ترُحدث تأثريات منبهة خفيفة، . 1
ومتكن العامل من تجنب التعب والشعور مبزيد من النشاط. 

 الجرعات املتوسللطة إىل العالية )5-15 جم( لها تأثريات شللبيهة باملواد األفيونية، يف . 2
هذه الجرعات، يتم استخدام القرطوم للسيطرة عىل األمل واإلسهال وأعراض انسحاب 

املواد األفيونية، وتظهر خصائصه كنشوة مبهجة. 

 الجرعات العالية جداً )أكرث من 15 جم( من القرطوم متيل إىل أن تكون مهدئة متاماً . 3
وتسبب النعاس، وميكن أن تنبه الذهول ومحاكاة تأثريات املواد األفيونية.

كيمياء القرطوم 

يحتللوي القرطللوم عىل أكرث من 20 مركباً من القلويدات التي تصل نسللبتها إىل حوايل 
)66.2 %( يف األوراق، ويعتللرب قلويللد امليرتاجينني من املكونللات الفعالة يف النبتة، وتصل 
نسللبته حوايل )6 %(، وكذلك نظريه - 7- هيدروكيس ميرتاجينني، ولكن نسللبته أقل وتبلغ 

حوايل )%2(. تشبه البنية الكيميائية لقلويد امليرتاجينني قلويد اليوهمبني.

7 -هيدروكيس ميرتاجيننيميرتاجينني
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علم أدوية القرطوم وآلية عمله 

يسبب القرطوم تأثريات مشابهة لكل من املواد األفيونية واملنبهات، وذلك يعود لوجود 
مركبني أساسيني يف أوراقه، ميرتاجينني و-7ألفا هيدروكيس ميرتاجينني، اللذان يتداخالن مع 
مسللتقبالت األفيونويدات يف الدماغ، مام ينتج عنه تَرْكنِْي، ومتعة، ويقلل الشللعور باألمل، 

خاصة عندما يستهلك املستخدمون كميات كبرية من النبات. 

يتفاعل ميرتاجينني أيضاً مع أنظمة مسللتقبالت أخرى يف الدماغ إلنتاج تأثريات منبهة، 
عندما يتم تناول القرطوم بكميات صغرية، يبلغ املستخدمون عن زيادة الطاقة والتواصل 

االجتامعي واليقظة بدالً من الرتكني.

يرُعزى معظم النشللاط الشللبيه باملواد األفيونية للقرطللوم إىل وجود قلويدات اإلندول 
وامليرتاجينللني و7 -هيدروكيس ميرتاجينني، ويعترب قلويللد -7هيدروكيس ميرتاجينني أقوى 
40 مللرة من ميرتاجينني، و13 ضعفاً من فعاليللة املورفني، وهذا ناتج عن وجود مجموعة 

الهيدروكسيل واملرتبطة تحديداً بالكربون7-. 

وللله توافر حيوي عن طريق الفم أفضل ويخللرتق الحائل الدموي الدماغي أرسع من 
امليرتاجينني. 

وقد ثبت أن كال املركبني لهام تأثريات شللادة عىل مستقبالت ميو ودلتا وكابا األفيونية، 
ولكن ارتباطهام الوثيق يكون أكرث مبسللتقبالت ميو التي تسللبب تأثريات أفيونية مسكنة 

واعتامداً جسدياً. 

وينّشط املركبان مسارات نوراألدرينالية النازلة والسريوتونينية يف النخاع الشويك، وينبهان 
املسللتقبالت األدرينالية الفا2- ما بعد املشللبيك، ومينعان تنبيه مستقبالت -5هيدروكيس 

تريبتامني- 2)أ(، ويثبطان مستقبالت املسكارين يف العضالت امللساء اللفائفية.

االستطبابات 

يف السللنوات األخرية، استخدم بعض األشللخاص القرطوم كبديل عشبي للعالج الطبي 
يف محاوالت للسلليطرة عىل أعراض االنسحاب، والرغبة الشديدة الناتجة عن اإلدمان عىل 
املواد األفيونية أو املواد األخرى التي تسبب اإلدمان مثل الكحول. واعتقد بعض الباحثني 
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أن القرطوم قد يكون بديالً آمناً للمواد األفيونية وأدوية األمل األخرى املوصوفة؛ يف دراسة 
اختبللار القرطوم كعالج ألعراض انسللحاب املواد األفيونية، أفاد األشللخاص الذين تناولوا 
القرطوم ألكرث من سللتة أشللهر بأعراض انسحاب مشابهة لتلك التي تحدث بعد استخدام 

املواد األفيونية.

التأثيرات النفسية 

تللم الرتويج للقرطللوم عىل أنه »مادة أفيونية قانونية«، وهناك القليل من الدراسللات 
العلمية التي تناولت الخصائص النفسللانية له، وعموماً، تعتمد هذه التأثريات بشكل كبري 
عللىل جرعة القرطوم، وميكن أن تختلف بشللكل ملحوظ من فللرد إىل آخر، عادة ما تنتج 
الجرعللات املنخفضة إىل املعتدلة تأثللرياً منبهاً خفيفاً يراه معظم األفللراد عىل أنه ممتع، 

ولكن ليس بنفس شدة تأثري األدوية الشبيهة باألمفيتامني. 

وتتميز تأثريات الجرعة بشللكل أسايس بإحساس مزعج بالقلق واإلثارة الداخلية، ومن 
الجدير بالذكر أن أولئك الذين اسللتخدموا منتجات القرطوم لتسكني األمل مييلون إىل رؤية 
التأثريات املنشطة للقرطوم عىل أنها مرغوبة أكرث من تأثريات األفيونيات التقليدية، يسي 
مفعول القرطوم بعد خمس إىل عرش دقائق، وتدوم آثاره من سللاعتني إىل خمس ساعات، 

وتصبح تأثريات القرطوم أقوى مع زيادة الكمية املأخوذة. 

قللد تكون تأثريات الجرعة األعىل إمللا مبهجة أو مزعجة، اعتللامداً عىل الفرد، وتجدر 
اإلشللارة إىل أن التأثللريات املبهجللة للقرطوم متيل عموماً إىل أن تكللون أقل حدة من تلك 

الخاصة باألفيون واألدوية األفيونية.

ّمّية  اآلثار الجانبية والسُّ

عىل الرغم من أن األشللخاص الذين يتناولون القرطوم يؤمنللون بقيمته، فإن الباحثني 
الذين درسللوا القرطوم يعتقدون أن أعراضه الجانبية ومشللكالت السللالمة العامة تفوق 
الفوائد الطبية املحتملة، ارتبط االسللتخدام املزمن والجرعات العالية نسللبياً من القرطوم 
)أكرث من 15 جم( بالعديد من التأثريات السامة وغري العادية؛ لوحظ وجود فرط تصبغ يف 
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الخدين، ورعاش، وفقدان الشللهية، وفقدان الوزن، وغثيان، وحكة، وتعرق، وجفاف الفم، 
وإمساك، وزيادة البول، وارتفاع ضغط الدم. 

يؤثر القرطوم أيضاً عىل الجهاز العصبي املركزي، مام يسبب:

• الدوخللة، والنعاس، والهلوسللة واألوهللام، واالكتئاب، وضيق التنفللس، والغيبوبة 	
واملللوت. ويسللبب القرطوم كذلك خلللالً يف وظائف املخ، مام ينِتللج صداعاً حاداً 

وارتباكاً وعدم القدرة عىل التواصل مع اآلخرين.

•  تشللري التقارير العلمية والسيرية إىل أن العديد من الوفيات املرتبطة بالقرطوم 	
يبدو أنها نتجت عن منتجات مغشوشة، أو تناوله مع مواد قوية أخرى، مثل املواد 

األفيونية والبنزوديازيبينات والكحول. 

• يؤثر القرطوم أيضاً بشكل سلبي عىل منو الرضيع، عند تناوله أثناء الحمل، قد يولد 	
الطفل بأعراض انسللحاب تتطلب العالج، وتم اإلبللالغ عن تعرض رضيع للقرطوم 

بالرضاعة الطبيعية من أم تتناول القرطوم.

• وظهر مؤخراً حالة من ركود صفراوي داخل الكبد لدى املستخدم املزمن للقرطوم، 	
ومن املمكن أن يؤدي إىل تلف الكبد وإصابة الكبد بالريقان.

هل يسبب القرطوم اإلدمان؟

املسللتخدمون العاديون الذين يسللتهلكون 3 أكواب من شللاي القرطوم فأكرث يومياً، 
لديهم احتامالت أعىل لإلصابة باالعتامد الشللديد عليه وأعراض االنسللحاب وعدم القدرة 

عىل السيطرة عىل شغف تناوله.

مثل األدوية األخرى ذات التأثريات الشللبيهة باملواد األفيونية، قد يتسللبب القرطوم يف 
االعتامد، مام يعني أن املستخدمني سيشعرون بأعراض االنسحاب الجسدي.

أعراض االنسحاب 

يبللدو أن اآلثار الضارة الحادة للقرطوم التي يعاين منها العديد من املسللتخدمني هي 
نتيجة مبارشة ألنشللطة القرطوم املنشطة واملواد األفيونية، قد تظهر التأثريات املنشطة يف 
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بعض األفراد عىل شللكل قلق، وتهيج، وزيادة العدوانية. تشللمل التأثريات الشبيهة باملواد 
األفيونيللة/ املهدئات، والغثيان، واإلمسللاك، والحكة. مرة أخرى، يبللدو أن هذه التأثريات 

تعتمد عىل الجرعة، وتختلف بشكل ملحوظ من فرد إىل آخر.

عند توقف اسللتخدام القرطوم، كانت أعراض االنسللحاب مامثلة لتلك التي تظهر من 
املواد األفيونية التقليدية وشللملت: الهياج، وخلللل النطق، والغثيان، وارتفاع ضغط الدم، 

واألرق، والتثاؤب، وسيالن األنف، وآالم العضالت، واإلسهال، وأمل املفاصل. 

تشمل أعراض االنسحاب الجسدي الشائعة:

 تشنج العضالت، واألمل، وصعوبة النوم، وتدمع العينني، وسيالن األنف، والشعور بهبات 
ساخنة، والحمى، وانخفاض الشهية، واإلسهال، والعدوانية. 

أعراض االنسللحاب النفيس التي تم اإلبالغ عنها بشللكل شللائع هللي: األرق، والتوتر، 
والغضب، والحزن، والعصبية. كان متوسللط   كمية املركب النفسللاين التأثري، ميرتاجينني، يف 
جرعللة واحدة من مرشوب قرطوم 79 مجم، مام يشللري إىل متوسللط   مدخول يومي يبلغ 

276.5 مجم. 

كيف يتم عالج إدمان القرطوم؟

ال توجللد عالجات طبية محددة إلدمللان القرطوم، لكن ورُجد بعض األشللخاص الذين 
يسعون للعالج أن العالج السلويك مفيد. ويف تقرير حديث، وصف استخدام شادة ناهض 
أفيوين )ثنايئ هيدرو كودين( وضادة ألفا األدرينالية )لوفيكسيدين( للسيطرة عىل أعراض 

االنسحاب بنجاح لدى الفرد املدمن عىل القرطوم. 
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الفصل الخامس
المهلوسات

1 -حمض ليسرجيك ثنائي إيثيل األميد )إل إس دي(

2 - غاريقون الذبابة أو عيش الغراب 

3 -الفطر المكسيكي المقدس 

4 -ثنائي ميثيل تريبتامين )دي إم تي(

5 -ثنائي آيزو بروبيل التريبتامين )داي آي بي تي( ومشتقاته

6 - ميثوكسي - ثنائي ميثل التريبتامين

7 - الحَرَْمل

8 - اآلياهواسكا

9 - الميسكالين

10 - السالفيا أو النعناع السحري

11 - جوزة الطيب

12 - مركبات C-2 و ن- بنزيل ميثوكسي

13 - قلويد اإلرجين )حمض ليسرجيك األميد(



280

المهلوسات 
تَهرُ ِمْن  للوَن ِمللن الررِّجاِل أَماَم الزَّعيللِم لِيرُْعِطَي كرُلَّ فَللرٍْد ِحصَّ »... َواْصطَللفَّ البَالِغرُ
عرُ بإدخالِها يِف فَتَْحِة األَنِْف، َوِعْنَدَما يَبَْدأرُ َمْفعولرُها  َمْسحوِق ذرُررُْوراٍت ِمَن »ااِلِبينا«؛ يرَْشَ
َوْعِي.  ْخصرُ ِعْنَدَها ِمْن حالَِة الَوْعِي إىَِل حالَِة الالَّ يرَُسللبرِّبرُ حالًَة ِمَن الَهَوِس، َويَْنتَِقلرُ الشَّ
ِة َساَعاٍت... َوبَْعَد برُرَْهٍة ِمْن  َة ساَعٍة، بَْعَدها يرُخلرُدرُ لِلنَّْوِم لِِعدَّ دَّ َويَْستَِمرُّ َهذا اإلِْحساسرُ مرُ
، َشللَعٌر ِبأَنَّهرُ ِعْمالٌق.  بِْهَجًة، َوأََخَذْت ترََتاقَصرُ وتَتاَميَلرُ الزََّمِن، بََدت االُّلوانرُ أََماَمهرُ بَرّاقًَة مرُ
ِل األَلْواِن بَعِضها ِببَْعٍض، ليَْخررَُج ِمْنها نَْسٌ  فَرَْك َعيَْنيه ِبِكلْتَا يََديه، ِعْنَدها َشللَعٌر ِبتَداخرُ

َضْخٌم انَْقضَّ َعلَيْهرُ واْختَطََفهرُ بَعيْداً.

َمللا َهذا اَلَِّذي يَْحِملرُني مِبَخالِِبِه، َهللْل هَو نَْسٌ َضْخٌم؟ نَّْسٌ أَْو كَْدَجٍر؟ اَل إنْهرُ لَيَْس 
أيّللاً ِمْنهرُام، إنّهرُ طائِررُ الَعْنقاِء، َخذيني أَيَّترَُها الَعْنقللاءرُ إىَِل األَْعىل َواألَْعىل، ارْفَِعيِني َعالِياَ 
ْمِس. ارْفَعيني أَيَّترُها الَعْنقاءرُ َعالِياً أِلرُعيَْد أَْمجاَد أَْجداِدي َوَحضارََة  عاِع الشَّ َحتّى أرُالِمَس شرُ
سللوا َحضارََة » الَعْنقاِء«،  أَْسللاليِف، قَِدموا إىَِل َهِذِه األرِْض َوأَْسللَمْوها »عرُريَْب » لِيرَُؤسرِّ
ررُوا َحضارََة أَْجداِدي ِباْسِم الَحضارَِة، َوأَْسَمْوَها َحضارََة »األنْكا »،  زاةرُ َدمَّ َوِعْنَدَما جاَء الغرُ
ْوها »الَعْنقاءرُ«؟ َوَغرّيوا اْسَم الِبالِد، َوَذلَِك ِبَقلِْب األَْحررُِف، كَاَم  رُوا اْسَمها َولَْم يرُبْقرُ لاَِمَذا َغريَّ
، اْستَبَْدلرُوا  عوبَِة لَْفِظِهْم َحرْفرُ الَعنْيِ قَلَبرُوا الَحقائَِق، َوَذلَِك ِبَعْكِس أَْحررُِف »َعريٍب«، َولِصرُ

الَْواَو ِبَها، فصارت »ِبريرُو«. 

إِنَِّنللي بفللي حاَجٍة إىَِل َعْوَدتِِهْم إىَِل الَحياِة، يف َحاجللٍة أِلَْن أَْمألَ األَرَْض ِمْنهرُْم أِلرُزيَْل 
قولرُ  زاِة َوظرُلَِمِهْم َعن قَِبيلَتَي َوَعن الَقبائِِل األرُْخَرى. ارُنْظرُْر َحْولََك، لََقْد كَانَْت حرُ َضيِْم الغرُ
حرُ  رَِة ترَُغطرِّي كرُلَّ َعالَِمنللا، اَل نَْعرِفرُ لَها ِبدايًَة َواَل نِهايَة، وَكانَللت قرُطْعانرُ اَلاّلما تَْسَ الللذُّ
َمها َعىَل أرُِذِن أَنْعاِمها اَلَِّتي تَعودرُ إىَِل مالِِكها ِبالَغريزَِة،  دوٍد، كرُلُّ قَبيلٍَة تََضعرُ َوسرُ وِن حرُ ِبدرُ
، كَانرُوا مَيْلِكرُوَن الِكتاَب، َونَْحنرُ مَنْلِكرُ األَرَْض، َواآلَن نَْحنرُ مَنْلِكرُ الِكتاَب  زاةرُ ِعْنَدَما جاَء الغرُ

.» ْم األَرْضرُ َوهرُ
َوايِئِّ األُْرُدينِّ   ُسلَْيمن العليمت ُمْنَدُل« لِلرِّ ِمْن ِروايَِة »السِّ
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مقدمة

منذ فجر التاريخ َوجد اإلنسان نفسه محاطاً بجميع أنواع النباتات، ومن منطلق قاعدة 
التجربة والخطأ، ويف رحلة سللعيه للبحث عن الطعام، جرّب هذه النباتات فاكتشللف أن 
منها ما يصلح غذاًء له، ووجد يف البعض اآلخر شللفاًء لبعض أسللقامِه، ومنها ما هو سللام 
يللؤدي إىل موته، وتوصل إىل أن منها ما ميتلك تأثريات غريبة عىل عقله وجسللده، وأطلَق 
عىل هذا النوع اسللم »املرُهلوسللات«؛ ألنها تشللّوه الحواسَّ وتنتج الهلوسللة، وتحمل من 

يتناولها إىل عوامل أخرى تخرجه من واقع حياته.

عىل الرغم من أن معظم تلك الهلوسللة برصية، إال أنهللا قد تنطوي أيضاً عىل تأثريات 
تشمل حواّس السمع أو اللمس أو الشم أو التذوق، ويف بعض األحيان توثر عىل أكرث من 
حاسللة يف الوقت نفسلله. األسباب الحقيقية لهذه الهلوسللة هي املواد الكيميائية يف تلك 
النباتات، هذه املواد تعد مخدرات حقيقية، وخالفاً للرأي السللائد، ليسللت كل املخدرات 
خطرة ومسللببة لإلدمان؛ باملعنى الدقيق للكلمة، فاملخللدر هو أي مادة لها تأثري اكتئاب، 

سواء كان طفيفاً أم كبرياً، عىل الجهاز العصبي املركزي.

يرُطلَق عىل املخدرات التي تسللبب الهلوسللة عدة أسللامء متعارف عليها يف األوسللاط 
العلمية: 

1 .)Hallucinogens )Hallucination Generators )املهلوسات )مولدات الهلوسة

 املرُقلرِّدات النفسية )مقلدات الذهان(. 2
Psychotomimetics )Psychosis Mimickers(

 املهلوسات العقلية )اضطرابات العقل(. 3
 Psychotaraxics )Mind Disturbers(

4 .)Psychotropics( املؤثرات العقلية

نشللأ املصطلح األخللري منها »Psychedelics«، يف تبللادل املعلومات العلمية مبا يخص 
»املهلوسات« بني العامل ألدوس هكسيل والطبيب النفيس همفري أوزموند يف عام 1953، 
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وهذا املصطلح مشللتق من كلمتني يونانيتني: األوىل )Psycho =ψυχή( وتعني )نفس، 
روح، عقل( والكلمة الثانية )To manifest= δηλοῦν( وتعني )يرُظِهر، يوضح، واالسم 
ظهرات(، ويعنللي ضمنياً أن املخدر ميكللن أن يطور إمكانات غري  ظِهللر والجمع مرُ منهللا مرُ
مستخدمة للعقل البرشي، وبالتايل ميكن إطالق مصطلح »املرُظِهرات النفسية«، وهو األكرث 
شلليوعاً يف األدبيات العلمية الحديثة، وعىل أية حال ال يوجد مصطلح واحد يريض العلامء 

متاماً. 

 رمبللا كانت املواد املهلوسللة هي األكرث أهمية من بني جميللع املواد املخدرة يف تاريخ 
البرشية؛ إذ جعلتها آثارها الرائعة مقدسللة لإلنسللان البدايئ، بل جعلها كثري من مؤرخي 

األديان مسؤولة عن اقرتاح فكرة وجود اإلله.

تم اسللتخدام النباتات ذات التأثري النفساين التي تظهر شكالً من أشكال حاالت الوعي 
املتغرية، والناجم عن الهلوسة عىل نطاق واسع خالل الطقوس الدينية للعديد من الثقافات 
عىل مر القرون، وكانت األغراض الرئيسللية لهذه النباتات هي الشفاء الروحي، والتواصل 
باألرواح وخاصة مع أرواح األجداد، والوصول إىل ما يرُسللمى بالحقائق األخرى عن طريق 

الوصول إىل التنوير.

استرُخدمت هذه النباتات كجزء من الثقافة الشامانية أو الوثنية التقليدية، ويف معظم 
الطقللوس الدينية القدمية لعدة قرون، حتى يصبح الشللخص شللاماناً رئيسللياً أو وثنياً أو 
سللاحراً، وكانت معظم الشللخصيات والصور الدينية يف األنظمة الدينية القدمية والحديثة 

نتيجة لتعاطي املواد املهلوسة.

كيف تعمُل المهلوسات؟

رُ اإلدراَك من خالل العمل عىل الدوائر  يرُعتقد أن املهلوسات الكالسيكية تنتج تأثريات تغريرِّ
العصبية يف الدماغ التي تستخدم الناقل العصبي السريوتونني، عىل وجه التحديد، تحدث 
بعض آثارها األكرث بروزاً يف قرشة الفص الجبهي، وهي منطقة تشللارك يف الحالة املزاجية 
والتعلللم واإلدراك، باإلضافة إىل مناطق أخرى مهمة يف تنظيم االسللتيقاظ واالسللتجابات 

الفسيولوجية للتوتر والذعر.
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ما التأثيرات قصيرة المدى للمهلوسات؟

ميكن أن يؤدي تناول األدوية املهلوسة إىل رؤية صور خادعة، وسامع أصوات، والشعور 
بأحاسيس تبدو حقيقية ولكنها غري موجودة عىل أرض الواقع، تبدأ اآلثار عادًة يف غضون 
20 إىل 90 دقيقة من تناول العقار، وميكن أن تسللتمر ملدة تصل إىل 12 سللاعة. غالباً ما 
تكللون التجارب غللري متوقعة، وقد تختلف باختالف الكمية التي يتم تناولها املسللتخدم، 

وشخصيته، ومزاجه، وتوقعاته، ومحيطه. 

هان الناجم عن املخدرات، وتشويه أو عدم تنظيم  ميكن وصف تأثريات املهلوسات بالذُّ
قدرة الشللخص عىل تعرُّف الواقللع، أو التفكري بعقالنية، أو التواصل مع اآلخرين. يشللري 
املستخدمون إىل تجارب الهلوسة األخرى عىل أنها »رحالت«، وإىل التجارب السلبية الحادة 
أو غري السللارة عىل أنها »رحالت سيئة«، تشمل الرحالت السيئة األفكار املرعبة واملشاعر 

الكابوسية للقلق واليأس التي تشمل مخاوف من فقدان السيطرة أو الجنون أو املوت. 

يف بعض الرحالت، يشعر املستخدمون بأحاسيس ممتعة ومحفزة عقلياً، إذ تنتج شعوراً 
بالفهللم املتزايد »رحالت ممتعة«، االندفاع والتحللوالت العاطفية السيعة التي ميكن أن 
ترتاوح من الخوف إىل النشوة، مع التحوالت السيعة لدرجة أن املستخدم قد يبدو وكأنه 
مير بعدة مشللاعر يف وقت واحد، مبا يف ذلك رؤية األشللياء أو سللامعها أو ملسها أو شمها 
بطريقة إنفتالية، أو إدراك أشللياء غري موجودة، ورؤية األلوان أكرث إرشاقاً، واألصوات أكرث 
حدة، ويصاحبها اختالط الحواس كرؤية األصوات أو سامع األلوان، واالحساس ببطء مرور 

الوقت. 

ما اآلثار طويلة المدى للمهلوسات؟

يطور مستخدمو املهلوسات بسعة درجة عالية من التحمل لتأثريات الدواء، كالحاجة 
إىل االسللتخدام املتكرر وجرعات أكرب بشكل متزايد إلنتاج تأثريات مامثلة للمرات األوىل، 
يؤدي استخدام العقاقري املهلوسة أيضاً إىل تحمل األدوية األخرى يف هذه الفئة، ومع ذلك، 
فإن استخدام املهلوسات الكالسيكية ال يؤدي إىل تحمل األدوية التي ال تعمل بشكل مبارش 
عىل مستقبالت خاليا الدماغ نفسها؛ مبعنى آخر، ال يوجد تحمل متقاطع مع األدوية التي 

تعمل عىل أنظمة الناقالت العصبية األخرى، مثل القنب أو األمفيتامينات وغريها. 
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عالوة عىل ذلك، فإن تحمل األدوية املسللببة للهلوسة يكون قصري األجل، فيتم فقدانه 
إذا توقف املسللتخدم عن تناول األدوية لعدة أيام، وال تظهر أعراض االنسحاب الجسدي 

عادًة عند التوقف عن االستخدام املزمن.

بشكل عام، هناك تأثريان طويالن املدى، وهام:

 الذهان املستمر: وهو عبارة عن اضطرابات برصية وتفكري مشوش والذعر واضطرابات يف املزاج. . 1

 اضطراب اإلدراك املستمر املهلوس: ويتصف بهلوسة واضطرابات برصية حادة )مثل . 2
رؤية أبعاد وأحجام وممرات األشياء املتحركة(. 

الذهان املستمر، واضطراب اإلدراك املستمر املهلوس، مرتبطان باستخدام املهلوسات، 
عللىل الرغللم من أن حدوث أي منهللام أمر نادر الحدوث، إال أنه ال ميكللن التنبؤ به، وقد 
يحللدث يف كثري من األحيان أكرث مام يتوقللع، ويف بعض األحيان تحدث كلتا الحالتني معاً، 
يف حني أن األسللباب الدقيقة غري معروفة، فإن كال الحالتني تظهر يف كثري من األحيان لدى 
األفراد الذين لديهم تاريخ من املشاكل النفسية، ولكن ميكن أن تحدث ألي شخص، حتى 

بعد التعرض ملرة واحدة. 

أثر المهلوسات من الوجهة الطبية والفسيولوجية:

 تقوم املهلوسللات بتخدير األعصاب، لذا كان لها تفوق كبري يف تسللكني اآلالم الناشئة . 1
من األمراض، كذلك من خواصها التنويم، وهو نوع خاص من النوم ميتاز بانحالل عام 
وتراٍخ يف العضالت تتخلله أحالم هنيئة ومتنوعة. أما من الناحية النفسية فهي تساعد 
عىل حضللور البديهية ورسعة الخاطر، وييل ذلك شء مللن التهيج واضطراب األفكار 
يطرأ تدريجياً وحسللب كمية املخدر، أما أثره عىل الجزء الخاص بالتحرك من الجهاز 

العصبي فهو أقل بكثري من أثره عىل الجزء املوكل بالحس والشعور.

 تقلل املهلوسللات جميع اإلفرازات الخاصة بالجهاز الهضمي، فتعيق الهضم وتعطله . 2
كام تقلل من حدة الشهية، وتساعد عىل اإلمساك، كذلك لها مفعول سيئ عىل الكبد 
الذي يعد أهم عضو ملكافحة السموم الطارئة عىل الجسم من الداخل ومن الخارج.
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 تساعد املهلوسات عىل التنفس؛ لذلك تستعمل يف بعض أمراض الصدر والقلب التي . 3
تسللبب حرصاً وضيقاً يف التنفللس، مثل: الربو، والنزالت الشللعبية، واألزمات القلبية، 

والرئوية.

 تقلل املهلوسات إفرازالبول ألنها، وعىل النقيض من ذلك، تكرث وتنشط إفراز العرق.. 4

بالنسللبة إىل الجهاز التناسلليل فقد تسبب تهيجاً وإثارة جنسللية يف بادئ األمر فقط، . 5
ولكن هذا التهيج وتلك اإلثارة يعقبهام خمول وضعف يف الرغبة الجنسية.

موقف الفالسفة من المهلوسات

قدم الفالسفة تفسرياً بديالً، ال يقع يف نشاط وتأثري املهلوسات عىل الدماغ، ولكن يكمن 
يف عالقات الشللخص املتعاطي مع العامل األوسللع والرحب، وليس ضحية للمواد الهلوسة 
ألنه، برأيهم، يرى ويسللمع وهذه حقيقة ال ميكن إنكارها، رغم أن الصوت والصورة ليسا 
حقيقيللني، ويف نفس الوقت يجب أال نصدقه، ولكنه وجد الرضا عن ذاته بتواجده يف هذا 

العامل االفرتايض. 

رأى الفالسللفة أن اإلدراك والوعي هنا هام أكرث من مجرد أنشللطة دماغية خاصة ألنها 
منتللج مادي للحواس؛ هناك قوة داخلية مع صدى أعمق تتالطم كاألمواج داخل متعاطي 
املهلوسللات تدفعه لتمزيق حجاب املظاهر للكشف عن قوة الحياة من االندفاع و الزئري 
والرعد، تنتشللله من صور ذكريات غارقة ومخزونة يف العقل الباطني، تجذب الخيال إىل 
الواقع وتتناوب ما بني الحلم واليقظة فيغدو عالقاً يف شللبكة العامل بأرسه، وسللط تذبذب 

مرهق بني عوامل مختلفة متاماً من الوعي وصوالً إىل »نشوة النشوة«. 

وعرب أحد الفالسللفة عن تجربته بعد انغامسه يف رحلة املهلوسات بقوله »مير وجودنا 
من خالل أصابع الطبيعة مثل العمالت الذهبية التي ال تسللتطيع حملها، وترتكها تسللقط 

حتى يتمكنوا من رشاء والدة جديدة«.
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  أوالً -حمض ليسرجيك ثنائي إيثيل األميد )إل إس دي(

مقدمة:

اإلرغللوت )Ergot( مرض فطري تسللببه فطريات من جنللس Claviceps، وهناك ما 
يقللرب مللن 40 نوعاً تنتمللي إىل هذا الجنس، وهللي تتفرد من حيث أنهللا تصيب فقط 
 مبايللض النباتللات املضيفللة، وال يصللاب بهللا أي جللزء آخر مللن النبللات، ويعترب فطر 
Fr.( Tul C. purpurea( الذي ينتمي إىل عائلة الكالفيسلليبتية من األنواع األكرث انتشللاراً 
وأكرثهللا إثارة للقلق بسللبب منوها عللىل املحاصيل الزراعية التي تعتللرب ذات أهمية من 
وتهم أو علفاً لحيواناتهم، مثل نبات الشيلم )الجاودر(  الناحية االقتصادية للسكان سواء لقرُ
والقمح والشللوفان والشللعري، وجميعها نباتات محببة لنمو الفطر.ويف بالدنا ينمو الفطر 
عىل القمح خاصة، ويرُعرف بالعامية باسللم »صدأ القمللح«، ويف األدبيات الطبية العربية 

يعرف مبهامز الشيلم، بسبب كرثة منوه عليه.

 وكلمة إرغوت Ergot مشللتقة من الكلمة الالتينية Articulum، وتعني )االنضامم(، 
ويف اللغة الفرنسللية القدمية نجد كلمللة argot وتعني )cockspur( أي رجل الديك، مام 
يشري إىل شللكل املهامز )sclerotium(، حيث الحظ الناس يف فرنسا بعض التشابه ما بني 

مهامز الفطر وأرجل الديك.

كان الناس يسللتخدمون دقيق )الشلليلم( للخبز وكعلف ملاشيتهم يف العصور الوسطى 
األوروبيللة، وقد أدى تلوث حبوبه بفطر اإلرغوت، والتعرض طويل املدى للحبوب امللوثة 
إىل انتشللار املوت بني السكان يف عام 857 فيام يرُعرف اآلن بأملانيا، تم وصف ما حدث يف 
هذا العام بأنه »طاعون كبري من البثور املنتفخة التهم الناس بسللبب تعفن مقيت، حتى 

أن أطرافهم انفصلت وسقطت قبل املوت«، وتراوح معدل الوفيات ما بني 10 و20 ٪. 

ويف مدينة داوفيني الفرنسللية ظهر طاعون مامثل عام 1039، وأرُشللرَي اليه باسللم »نار 
القديللس أنطونيوس« أو »النار املقدسللة«؛ متيللزت األعراض الشللائعة بانحرافات عقلية 
غريبة وهلوسللة، وشعور بحرقة الجلد، أو حرشات تزحف تحت الجلد، يصاحبها إحساس 
بالحللرق يف القدمني واليدين، وشللعور الناس عنللد إصابتهم كأن ناراً تحرق أجسللادهم، 
وهللذا، باعتقادهم، ناتج عن خطاياهم الدنيوية أو بفعل سللاحرات رشيرات. وهكذا تم 
إنشاء مستشللفى يف هذه املدينة الفرنسية لرعاية املرىض، كام تم إنشاء رهبانية القديس 
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أنتطونيوس، وكان يعتقد أن الحج إىل املزارات املكرسللة للقديس أنطونيوس يعالج املرض، 
مل يرُشتبه يف أن اإلرغوت هو السبب حتى أواخر القرن السابع عرش.

بلغ متوسللط   معدالت الوفيللات 40 ٪ يف بعض األوبئة املوثقة لهذا السللبب يف القرن 
التاسللع عرش، حتى بعد معرفة سللبب اإلرغوت، مل يكن لدى العديد من الفقراء مصادر 
غذاء بديلة يف السللنوات التي كان فيها اإلرغوت شللديداً. احتفظت املطاحن يف العصور 
الوسطى بشكل متكرر بدقيق الشيلم النظيف لألثرياء، وقاموا ببيع الدقيق امللوث بالفطر 

للفقراء.

مبجرد معرفة السبب، رسعان ما قللت اليقظة يف املطاحن من أوبئة نار القديس أنتوين، 
رمبللا تم إنقللاذ العديد من األرواح من خالل اعتامد محصللول البطاطا التي جيء بها من 
أمريكا الجنوبية، عندما أصبحت البطاطا من املحاصيل األساسللية للفالحني، انخفض إنتاج 
الجللاودر ومرض اإلرغوت املصاحب له يف العديد مللن املناطق. وقعت الهجامت األخرية 
األكللرث شللهرة يف أوكرانيا وأيرلندا عام 1929، ويف فرنسللا وبلجيكا يف عللام 1953، وهناك 
فرضيات أن عمليات السحر املزعومة يف نيو إنجالند االستعامرية، وخاصة يف مدينة سامل، 

بوالية ماساتشوستس، رمبا كانت بسبب التسسم من الشيلم. 

 يعود الفضل إىل اكتشاف فطر الشيلم عام 1670 إىل الطبيب الفرنيس الدكتور ثويلري، 
بعد حوايل خمسللامئة عام من حدوث نار القديس أنتونيوس، وأثبت عامل النبات الشللهري 

دي كانتويل عام 1815 أن مهامز الشيلم عبارة عن فطر. 

تللم الحد من مرض فطللر اإلرغوت )اإلرغوتيزم( عن طريق فصللل املهامز عن حبوب 
الشلليلم قبل الطحن، وتبني يف املقام األول ارتباط املرض بالقلويدات السامة املوجودة يف 
مهامز الشيلم، ميكن أن تسبب قلويدات مشاكل صحية خطرية لكل من اإلنسان والحيوان 
عىل السللواء، وتللم تصنيف التأثريات السللامة لإلرغوتيزم إىل فئتللني: اإلرغوتية الغنغرية 

والتسمم اإلرغوين املتشنج. 

اإلرغوتية الغنغرية:

أهللم أعراضها انقباض األوعية الدموية يف األطراف، وعدم وصول كمية كافية من الدم 
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إليها. وفقد العديد من الضحايا أيديهم وأقدامهم وآذانهم أيضاً.

التسمم اإلرغوني المتشنج:

يتميز اإلرغوت املتشنج بخلل وظيفي عصبي، حيث يلتوي املصاب من األمل، ويرتجف، 
ويلتف العنق بشللكل أو بآخر، والذي يبدو أنه يشللبه التشللنجات أو النوبات. يف بعض 
الحاالت، يكون هذا مصحوباً بتشللنجات عضلية وارتباك وأوهام، وأعراض رصع. قد يعاين 
األشللخاص تحت تأثري قلويدات اإلرغوت من تشللنجات، ويصابون بالهوس، ويظهرون يف 
حالة ذهول، وال يسللتطيعون الكالم أو يعانون من أشللكال أخرى من الشلللل أو الرعشة، 

والهلوسة وغريها من التصورات املشوهة. 

ويحدث اإلرغوتيزم عند املاشللية كذلك، وميكن أن تتسللبب مستويات اإلرغوت التي 
تزيد عللىل ٪0.3 من حيث الوزن يف فقدان أطراف اآلذان واألطراف األخرى أثناء الطقس 

شديد الربودة، ونفوق األغنام واألبقار خاصة.

تعمل طرق التنظيف الحديثة عىل إزالة اإلرغوت من الحبوب قبل طحنها أو استخدامها 
كعلف للحيوانات، والحد القانوين لإلرغوت )بالوزن( هو ٪0.3 الشلليلم، و٪0.05 للقمح، 
و0.1 ٪ للشعري أو الشوفان. إذا تم تجاوز الحد، يتم تصنيف الحبوب عىل أنها »إرغوتية« 

ويتم تقليل قيمتها، وال ميكن التخلص من سموم اإلرغوت عن طريق الخبز.

األهمية الطبية لمهماز الشيلم:

لطاملا عرفت القابالت األوروبيات أن نبات مهامز الشلليلم ميكن أن يسللاعد يف حاالت 
الللوالدة الصعبة، وقمن باسللتخدام الفطر لهذا الغرض، ما تزال العقاقري املسللتخلصة من 
مهامز الشلليلم رسللمية للحث عىل تقلص العضالت الالإرادية أثناء الوالدة املسللتعصية. 
ويسللتعمل قلويد اإلرغومتريين حالياً، املعروف أيضاً باسم اإلرغونوفني، إلحداث تقلصات 
الرحم لعالج النزيف املهبيل الغزير بعد الوالدة وكذلك كمعجل للوالدة، بينام يسللتعمل 

قلويد اإلرغوتامني ملعالجة الصداع النصفي )الشقيقة(. 

تاريخياً لوحظ أن النساء اللوايت يعانني من اإلرغوتيزم غالباً ما يرُجهضن، وتقل الخصوبة 
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بشللكل عام أثناء تفيش الوبللاء، عندما حدث اإلرغوت لدى النسللاء املرضعات، تم فصل 
قلويللد اإلرغوكريبتني، الذي ميكن أن مينع إنتاج الربوالكتللني وإطالقه من الغدة النخامية 

األمامية، وبالتايل توقفهن عن إدرار الحليب

البنية الكيميائية لقلويدات مهماز الشيلم 

حدد الباحثون الرتكيب الكيميايئ ملختلف املركبات النشطة حيوياً وبيولوجياً يف مهامز 
الشلليلم، التللي تنتمي إىل نواة اإلندول، وتشللرتك جميعها يف قاعدة مشللرتكة هي قاعدة 

اإليرغولني، وترُعزى التأثريات الدوائية والنفسية إىل حمض الليسجيك ومشتقاته. 

تصنيع )إل إس دي(

طللّور إلبللريت هوفامن يف عام 1938، عند كان يعمل مع رشكة سللاندوز السللويسية 
لألدوية، فكرة التفاعل الكيميايئ ما بني حمض الليسجيك مع مختلف الجزيئات العضوية 
األخللرى فقط لريى ما يحدث، لقد ابتكر 24 تركيبة من تركيبات حمض الليسجيك هذه، 
ثللم ابتكر الرتكيبة رقم )25( من حمض الليسجيللك املتفاعل مع ثنايئ إيثيل األمني، وهو 
أحد مشتقات األمونيا، لينتج مركب حمض ليسجيك ثنايئ إيثيل األميد )إل إس دي- 25( 

قاعدة اإليرغولني )إل إس دي(حمض الليسجيك
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املركللب ألغللراض االختبارات املعملية؛ كان يأمل يف شء ميكللن أن يحفز الجهاز التنفيس 
والدورة الدموية، لكن آماله تبددت عندما مل ترث املادة الجديدة أي حامس أو اهتامم ذي 

بال عند علامء األدوية واألطباء يف فريق البحث. 

اسللتمر هوفامن يف أبحاثه حول فطر مهامز الشلليلم، ولكن لسبب ما، حتى مع مرور 
السللنني، مل يستطع التوقف عن التفكري يف )إل إس دي( الذي بدا أنه عديم الفائدة، لكن 
كان عنللده حدس بأن هذه املللادة ميكن أن متتلك خصائص غري تلك التي تم تحديدها يف 
التجارب األوىل، وبالفعل بعد خمس سللنوات من إلقاء )إل إس دي( يف غياهب النسيان، 
وبناًء عىل ال شء سوى نزعته الغريبة، قرر هوفامن تصنيعه مرة أخرى معلالً ذلك بقوله: 

»مل أخرت عقار إل إس دي، كان موجوداً أصالً واتصل ب«!. 

يف منتصللف الحرب العاملية الثانية، وتحديداً يوم الجمعة املوافق 16 نيسللان )أبريل( 
1943، كان هوفللامن يف املرحلللة النهائية من تركيب بضللع ملليغرامات فقط من املادة، 
وتالمسللت بعض بلورات املادة مع أطراف أصابعه وتم امتصاصه من خالل جلده، عندها 
شعر فجأة بغرابة كبرية؛ درُوار وقلق لدرجة أنه اضطر إىل مغادرة العمل والعودة إىل املنزل 
يف منتصف فرتة ما بعد الظهر، وعاىن من حالة تشللبه حالة السللكر، تتميز بخيال شللديد 
التحفيز حالة تشللبه الحلم من الصور الرائعة واألشللكال غري العادية، مع تالعب مكثف 
لأللللوان، عندما عللاد إىل املخترب يوم االثنني التايل، كتب مذكرة إىل رئيسلله يرشح فيها ما 

حدث له. 

مل يكللن متأكداً متاماً بللأن ما حصل له كان من تأثري مركب )إل إس دي( أو من مركب 
آخر، قرر هوفامن أن هناك مساراً واحداً فقط لقطع الشك باليقني، التجريب الذايت.

بعد ثالثة أيام، يف 19 أبريل 1943 يف السللاعة 4:20 بعد ظهر يوم 19 نيسللان، ودون 
إبالغ أي شللخص يف رشكة سللاندوز، باستثناء مسللاعده يف املخترب، قام هوفامن بحل 250 
جللزءاً من املليون غرام من حمللض الليسجيك طرطرات ثنايئ إيثيل أميد، بشللكل امللح 
املتبلور للمركب، ورشبه، مل يتوقع أن تفعل شيئاً عىل اإلطالق، كان يتعامل مع العقار كام 

لو كان سامً مميتاً. 

لهذا السللبب بدأ اختباراته بجرعة متناهية الصغر، أقل بألف مرة من الجرعة النشطة 
أو الفعالة ألي مركب آخر يعرفه. وكان قد خطط لزيادة الجرعة بزيادات طفيفة تدريجياً 
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حتللى يحصل عىل أول فكرة عن رد فعل تناول العقار، وتوقع أن يأخذ جرعات كبرية قبل 
حدوث أي تأثري، ولكن فوجئ بعد 40 دقيقة فقط من تناوله الجرعة األولية، بأنه شللعر 

بالقلق وتشوهات برصية وأعراض شلل ورغبة يف الضحك. 

طلب هوفامن من مساعد مختربه مرافقته إىل املنزل، كان كل من الرجلني عىل دراجته، 
فحينها فرُرضت قيود الحرب العاملية الثانية حظر االنتقال بالسلليارات، عندما عاد هوفامن 
إىل املنللزل من العمل عىل دراجته، واجه أول رحلللة »حمضية« مقصودة يف العامل، وبعد 
سللنوات، تم االحتفال بيوم 19 نيسان من قبل بعض مسللتخدمي )إل إس دي( الرتفيهي 

باعتباره يوم الدراجات الهوائية العاملي! 

أخربه مسللاعده الحقاً بأنهام كانا يقودان دراجتيهام بسعة كبرية، طلب من مساعده 
اسللتدعاء طبيب األرسة، وأن يطلب الحليب من الجريان، كانللت التأثريات قوية ومخيفة 
وغري متوقعة، وتوقع أن العقار قد يرض به بشكل دائم، ورمبا قد يصيبه جسدياً أو يقتله؛ 
كانللت هذه املخاوف هي التي دفعته إىل طلب الحليب، الذي يعترب مسللّكناً وترياقا غري 
محدد ملجموعة من املواد السللامة، مأله القلق والندم عىل غطرسللته مبا فعله بنفسه، ومل 
يدرك إال الحقاً مدى أهمية هذه العقلية املخيفة يف تشكيل طبيعة تجربته، والتي وصفها 

 .)LSD: My Problem Child( بشكل مقنع يف كتاب مذكراته

يقول: »أصبحت الدوخة واإلحسللاس باإلغامء قويتني يف بعض األحيان، لدرجة أنني مل 
أعد أسللتطيع أن أبقي نفيس منتصبة، واضطررت إىل االسللتلقاء عىل أريكة... كل شء يف 
الغرفة يدور حول نفسلله، واألشللياء املألوفة وقطع األثاث أخذت أشكاالً بشعة ومعوجة. 
كانت يف حركة مسللتمرة ومتحركة من دون توقف كام لللو كانوا مدفوعني بقوة داخلية. 
السلليدة املجاورة، التي نادراً ما تعرفت إليها، أحرضت يل الحليب ورشبت أكرث من لرتين. 
مل تعد السلليدة جاريت التي أعرفها، بل كانت سللاحرة خبيثة... خبيثة بقناع ملون... بذلت 
كل مجهللود وكل محاولة لوضع حد لتفكك العامل الخارجللي وتفكك غروري، وبدأ وكأنه 
جهد ضائع. لقد غزاين شلليطان واستوىل عىل جسدي وعقيل وروحي... لقد أرسين الخوف 
الرهيب من الجنون. تم نقيل إىل عامل آخر ومكان آخر وزمن آخر، بدأت أشللعر بجسللدي 

وكأنه بال إحساس وغريب وهامد، هل كنت أموت«؟. 

 عندمللا وصل الطبيب، مل يالحظ أي شء مقلق أكرث من اتسللاع حدقة العني، وضغط 
الدم، والتنفس، والنبض، كانت كلها طبيعية متاماً، ويف الواقع مل يكن يحترض، يف الواقع ترك 
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الطبيب حقيبته مغلقة: مل تكن هناك حاجة ألدوية، خّف الرعب وأفسللح املجال للشعور 
بالحظ السللعيد والعرفللان، وعادت التصورات واألفكار الطبيعيللة، وأصبح أكرث ثقة يف أن 
خطر الجنون قد مىض بشللكل قاطع، وبحلول الوقت الذي وصلت فيه زوجته إىل املنزل، 

كان هوفامن قادراً عىل التحدث بشكل متامسك عام حدث له. 

كان من الواضح أنه تم اكتشاف عقار رائع، معتقداً أن حمض الليسجيك له استخدام 
محتمللل يف علم األعصاب والطب النفيس، ومن التجللارب عىل البرش وجد قدرة )إل إس 
دي( عىل تحطيم األنا، ويبدو أنه يرُظهر إمكانات لألشللخاص املنغمسللني يف حلقة مشكلة 
متمركزة حللول الذات، الذين ميكن بالتايل مسللاعدتهم عىل تحرير أنفسللهم من تثبيتها 
وعزلتهللا. أطلق )إل إس دي( أيضاً ذكريات منسللية منذ فرتة طويلة وصدمات يف الوعي، 
والتي ميكن بعد ذلك التعامل معها عالجياً، وكان الخطر الرئييس لعقار )إل إس دي( عدم 

القدرة عىل التنبؤ بآثاره. 

جّربت وكالة املخابرات املركزية األمريكية )إل إس دي( عىل مجموعات من املتطوعني، 
كانوا يعتقدون أنه ميكن اسللتخدامه كسالح نفيس يف الحرب الباردة للسيطرة عىل العقل 
وجمع املعلومات وألغراض أخرى، ولكنها خلصت إىل نتيجة مفادها أن استخدام عقار )إل 

إس دي( غري قابل للتنبؤ به يف هذا املجال.

ارُسللترُخدم )إل إس دي( يف التجللارب مللن قبل األطباء النفسلليني خللالل األربعينيات 
والخمسللينيات والستينيات، يف حني فشل الباحثون يف اكتشاف أي استخدام طبي للعقار، 
إدراكاً ملخاطر الدواء، أوقفت رشكة ساندوز إنتاج وتوزيع عقار )إل إس دي( يف عام 1965، 

وتخىّل املعالجون النفسيون عن استخدامه يف العالج.

انتشار استخدام )إل إس دي( 

روايللللة ملللؤللللف   ،1962 الللسللتلليللنلليللات،  أوائللللللل  يف  كلليلليس  كلللني   قللللام 
إل إس دي(، وأقام   ( بالرتويج الستخدام   ،)One Flew Over the Cuckoo’s Nest(  
هذه  عىل  كييس  وأطلق  استخدامه،  يغذيها  التي  والتجمعات  الحفالت  من  سلسلة 
التجمعات اسم »اختبارات الحمض ». مبرور الوقت، أصبح العقار رمزاً للثقافة املضادة يف 
الستينيات للهروب من مشاكل املجتمع، يحدوه اعتقاد أنه ينرش الحب والسالم، ويفسد 
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التسلسالت الهرمية االجتامعية القدمية والقمعية، وانضم يف النهاية إىل العقاقري املهلوسة 
والرتفيهية املنترش استخدامها يف حفالت الهذيان، وانتقل العقار من أمريكا إىل اململكة 

املتحدة وبقية أوروبا. 

يف ذلللك الوقللت، مل يكن العقار محظوراً، وحظرت الواليات املتحدة العقار رسللمياً يف 
عام 1967، تم إدراج )إل إس دي( يف الجدول األول من اتفاقية األمم املتحدة لعام 1971 
بشللأن املؤثرات العقلية، انخفض اسللتخدام ) إل إس دي( يف الثامنينيات، لكنه عاد مرة 

أخرى يف التسعينيات وانخفض استخدامه بشكل كبري مع بداية عام 2000. 

آلية عمل )إل إس دي( 

ان آليللة عمللل ) إل إس دي( ليسللت مفهومللة جيللداً. يرُعتقد أنه يتفاعللل مع نظام 
 ،)5-HT2( )2 (السريوتونني من خالل االرتباط مبستقبل 5 -هيدروكيس تريبتامني الفرعي
وتنشيطه، والذي بدوره يتداخل مع األنظمة املثبطة مام يؤدي إىل اضطرابات يف اإلدراك. 

 طرق أخذ )إل إس دي( 

يعترب )إل إس دي( عقاراً ترفيهياً، وأكرث العقاقري املسللببة للهلوسللة شهرة ويتم تناوله 
عن طريق الفم أو االستنشللاق عن طريق األنف، أو الحقن العضيل أو الوريدي، أو تحت 
الجلد، أو عن طريق املسللتقيم. وعادة يتم تناوله عن طريق الفم أو وضع النشللاف عىل 
اللسللان. وألن )إل إس دي( قوي جداً ال يتم تزويره يف العادة، وهو يتحلل يف الضوء ويف 

درجات حرارة عالية.

ونتيجللة للتأثريات املمتدة عند تنللاول العقار، ترُعرف تجربة تناوله باسللم »رحلة« أو 
»رحلللة الحمللض«؛ ولذلك تم تصميم جرعة واحدة لكل رحلللة، عن طريق غمس الورق 
يف محلللول كحويل مايئ من ملح الطرطرات، أو عن طريق إسللقاط املحلول عىل مربعات 
فردية. عادة ما تحمل وحدات الجرعات، النشللافات أو املربعات الورقية، عىل تصميامت 
ملونة تتميز بشخصيات كرتونية وزخارف هندسية وتجريدية، وميكن متزيقها إىل مربعات 
صغللرية واحدة )7 مللم( تحتوي كل منها عىل جرعة واحدة، تحتللوي كل ورقة عادًة عىل 
100 جرعة، توضع عادة عىل اللسان ويتم امتصاصها، وهي الطريقة األكرث انتشاراً، ال يتم 

امتصاص )إل إس دي( من خالل الجلد الجاف. 
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األسماء الشائعة للعقار 

من أشللهر األسللامء التي يرُعرف بها هذا العقار هي )إل إس دي( و)إل إس دي25-(، 
وهناك العديد من األسللامء الشائعة بني مستخدميه يف الشوارع، مثل: الحمض، والنشاف، 
والنقاط، والتذاكر، والرحالت، والعديد من األسللامء األخللرى املتعلقة بالتصاميم الخاصة 
بأشللكال الجرعات الورقية التي تلصق عىل اللسللان. ومن الصدف أن األحرف LSD تشري 
إىل النقللود اإلنجليزية يف أيام ما قبل العالمة العرشية: Denarii، Solidi، Librae، وهي 

األشكال الالتينية للجنيه والشلن والبنس.

تأثيرات )إل إس دي( 

يعترب )إل إس دي( مجرد مادة واحدة تغري العقل يف فئة عقاقري املهلوسات، ونظراً إىل 
أن آثاره غري متوقعة، فال توجد طريقة ملعرفة ما إذا كان املسللتخدم سلليحظى بل«رحلة« 

جيدة أم ال عند تناوله.

اعتامداً عىل مقدار ما يأخذه الشخص أو كيفية استجابة دماغه، ميكن أن تكون الرحلة 
ممتعللة ومفيللدة، أو قد يكون لدى املسللتخدم أفللكار مرعبة، أو يشللعر بأنه خارج عن 
السلليطرة وبالتأكيد ستكون رحلة سلليئة، بعد فرتة طويلة من تناول املخدر، يخترب بعض 
املستخدمني ذكريات املايض )ومضات املايض(، عندما تعود أجزاء من الرحلة دون تعاطي 
املخللدرات مللرة أخرى؛ يعتقد الباحثللون أن ذكريات العقار قد تحللدث يف أوقات التوتر 

املتزايد.

كمية الجرعات وتأثيراتها 

ال ميكن التنبؤ بشللدة )إل إس دي(، وقد تؤدي االختالفات الطفيفة نسللبياً يف الجرعة 
إىل رحالت مختلفة بشللكل كبري، إنه من بني األدوية األكرث فعالية املعروفة، حيث ينشللط 
بجرعللات من حللوايل 20 ميكروغراماً. تللرتاوح الجرعات النموذجيللة اآلن من 20 إىل 80 
ميكروغرامللاً، عىل الرغم مللن أن الجرعات التي تصل إىل 300 ميكروغرام كانت شللائعة 
يف املللايض. عندما تؤخذ عن طريللق الفم، تصبح التأثريات واضحللة يف غضون حوايل 30 
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دقيقة وقد تستمر ملدة 8 إىل 12 ساعة أو أكرث. يبلغ العمر النصفي حوايل ساعتني ونصف 
الساعة، ويتحول عىل نطاق واسع يف الكبد عن طريق استقالبه لتكوبن املستقلب الرئييس 

2 -أوكيس الليسريجيد. 

يتم إطراح حوايل 1 ٪ فقط من دون تغيري يف البول خالل 24 ساعة، الحد األدىن للجرعة 
الالزمة إلحداث تأثري نفساين يرتاوح بني 20 و30 ميكروغرام. وتظهر تأثريات )إل إس دي( 

بناًء عىل الجرعة التي يتناولها املستخدم، ونبينها كام ييل: 

تأثر الجرعة التي تحتوي عىل 25 إىل 75 ميكروغرام:. 1

 تعللد تجربللة معتدلة؛ تجربة تغيري مزاجي معتدل، مع نشللوة فللرح خفيفة. تقترص 
الهلوسة البرصية عىل اإلحساس باأللوان وتأثري التنفس الخفيف، ومضات األلوان املخدرة، 
خاصة عند مشللاهدة األشياء الساطعة مثل شاشللات الكمبيوتر أو الهواتف، قد تستغرق 

الرحلة الرئيسية من أربع إىل ست ساعات، ولكن قد متتد إىل الوقت االعتيادي.

تأثر الجرعة التي تحتوي عىل 75 إىل 150 ميكروغرام: . 2

تقترص رحلة الهلوسللة هذه، ويف النطاق األدىن، عىل تأثري التنفس ورؤية ألوان ساطعة 
وقوية تصاحبها هلوسة برصية خفيفة، حيث تظهر أمام الشخص األشياء إنفتالية، واإلنفتال 
يكون كبرياً لألشياء الحقيقية، ويعاين الشخص هلوسة كاملة؛ فتظهر له أشياء غري موجودة 
يف الواقع، ويرى متايالً قوياً لألشياء الثابتة، مثل األشجار والصور الشبيهة بالرسوم املتحركة، 

وينخفض الخوف والقلق بشكل كبري.

تأثر الجرعة التي تتاوح ما بني 150 إىل 200 ميكروغرام:. 3

 يشللعر الشللخص بوجود األلوان الجميلة يف كل مكان حوله، تصاحبها هلوسة برصية 
أقوى بشللكل عام من الجرعة األوىل، حتى وإن كانت العيون مغلقة، وقد يحدث شللعور 

تغيري يف الحياة الحياة أو التجارب الروحية أو اإلدراك ويصاحبه القلق.



296

 تأثر الجرعة التي تتاوح ما بني 200 إىل 300 ميكروغرام: . 4

يبقى الشعور بالذات سليامً، ولكن قد تظهر أفكار غري عقالنية وأمناط تفكري مهووسة، 
مبا يف ذلك حلقات التفكري، قد يحدث الذعر بشأن سالمة الفرد وأحبائه، تكون صور العني 
املغلقة قوية جداً يف هذه الجرعة، ميكن أن تكون ذروة هذه الرحلة شديدة جداً أو حتى 
مخيفللة، ولكن مثل أي رحلللة )إل إس دي(، مبجرد انتهاء تأثريات الذروة تتبعها حالة من 

الرضا.

 يف الجرعة التي تتاوح من 300 إىل 400 ميكروغرام:. 5

تحدث هلوسللات برصية قوية؛ يبدأ الشعور بفقدان اإلحسللاس بالذات وتفكك األنا، 
وتكون املرئيات مكثفة، وقد يكون من الصعب امليش أو فهم األنشطة اليومية العادية.

يف الجرعة التي تحتوي 400 ميكروغرام إىل 500 ميكروغرام:. 6

قد يحظى الشللخص بتجربللة توقف الوقت، غالبللاً ما يختفي الشللعور بالذات ومن 
املمكن تفكك األنا الكامل، تصبح حركة الجسم صعبة ومربكة، وال يعود قادراً عىل تكوين 
أفكار عقالنية، ويدخل يف حالة ذهانية مؤقتة، ليست مزعجة بشكل عام؛ هلوسة برصية 
شديدة جداً، قد تكون الهلوسة املغلقة بالعني مربكة، حيث يرغب البعض يف الهروب من 

شدة الرحلة.

 يف الجرعة التي تحتوي عىل 500 إىل 700 ميكروغرام:. 7

يشعر الشخص بهلوسة قوية جداً، وتظهر له كائنات غري موجودة، وبعيدة عن الواقع، 
ومثة احتامل انحالل األنا بالكامل، قد تحدث تخيالت قوية لرموز دينية أو الشعور بحالة 

دينية قريبة من الصوفية، وغالباً ما تكون غالبة عىل الهلوسات البرصية.
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 يف الجرعة التي تحتوي عىل 700 إىل 1000 ميكروغرام:. 8

يشعر برحلة وتجربة كاملة خارج الجسم، وغالباً ما تكون الصور والرموز الدينية قوية، 
وفقدان كامل للعقالنية وعدم القدرة عىل امليش أو التفاعل بأي طريقة ذات معنى.

 يف الجرعة التي تحتوي عىل 1000 إىل 1500 ميكروغرام:. 9

يتوقللف تصور الواقللع ومجال الرؤية بأكمله عبارة عن هلوسللة، وغالبللاً ما يصاحبه 
الشعور باملوت، أو مبعنى أدق الشعور بالتوقف عن الوجود.

ويف الجرعة التي تحتوي عىل أكرث من 1500 ميكروغرام:. 10

تكون الرحلة مشللابهة لرحلة )دي إم يت( ولكنها ممتدة أكرث؛ تغدو وظائف الجسللم 
األساسللية صعبة، والهلوسللة تستهلك الرؤية وال يبقى شللعور بالذات، قد تكون الهلوسة 
الصوتيللة قوية، ويصاحبها اندماج مع األشللياء التي حوله وال يبقللى أي نوع من التفكري 

العقالين.

أعطى أوسللكار جانيجللر Oscar Janiger، الطبيللب النفيس واملعللروف بعمله عىل 
الحمللض، فنانللاً صندوقا مليئاً بأقالم التلوين وطلب منه رسللم تجاربلله من خالل تناوله 
عقللار)إل إس دي(، وكام نرى من هذه الصور الثامين كانت النتئاج ثالثية كام هو متوقع؛ 
تبدأ األمور بشللكل طبيعي مبا فيه الكفاية، لكن ال يستغرق األمر وقتاً طويالً قبل أن يبدأ 

تصور الفنان للواقع: 

الصورة رقم 1: بعد 20 دقيقة من تناول جرعة 50 ميكروغرام.

يختار املريض أن يبدأ الرسم بالفحم، والوضع طبيعي وعادي ومل يبدأ تأثري العقار بعد. 

الصورة رقم 2: بعد 85 دقيقة من تناول جرعة 50 ميكروغرام، وبعد 20 دقيقة من تناول 
الجرعة الثانية أيضاً 50 ميكروغرام )50+50(.

يبللدو املريض مبتهجاً ومسوراً. »أسللتطيع أن أراك بوضوح شللديد، هذا... أنت... كل 
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شء... أواجه مشكلة صغرية يف التحكم بهذا القلم. يبدو أنها تريد االستمرار«. 

الصورة رقم 3: بعد ساعتني ونصف من تناول الجرعة األوىل.

يبدو املريض شللديد الرتكيز يف الرسللم؛ »تبدو الخطوط العريضللة طبيعية، لكنها حية 
للغاية - كل شء يتغري لونه، يجب أن تتبع يدي الخطوط الغامقة، أشعر كام لو أن وعيي 

يقع يف الجزء النشط من جسدي اآلن - يدي ومرفقي... لساين«. 

الصورة رقم 4: بعد ساعتني و35 دقيقة من تناول الجرعة األوىل. 

يقوم املريض بسعة بعمل برسللم آخر »سللأقوم برسللم واحد بنجاح... دون توقف... 
سطر واحد، ال انقطاع«. عند االنتهاء من الرسم، يبدأ املريض بالضحك، ثم يأخذ بالتحديق 

يف األرضية بذهول. 

الصورة رقم 5: بعد ساعتني و45 دقيقة من تناول الجرعة األوىل.

يحاول املريض الصعود فوق صندوق األقالم، وكان مضطرباً بشللكل عام، ويسللتجيب 
ببطء لالقرتاح بأنه رمبا يرغب يف رسللم املزيد، لقد أصبح عديم الكالم إىل حد كبري، »أنا... 
كل شء تغري... إنهم يتصلون... وجهك... متشابك... من هو...«، يتمتم بصوت غري مسموع 

ويبدو كأنه يقول مثل »شكراً للذاكرة«. يغري مادة الرسم إىل الصباغ. 

الصورة رقم 6: بعد 4 ساعات و25 دقيقة من تناول الجرعة األوىل.

عاد إىل السير وأمىض ما يقرب من ساعتني مستلقياً، وهو يلوح بيديه يف الهواء، كانت 
عودته إىل صندوق التلوين مفاجئة ومتعمدة، حيث قام بتغيري وسلليلة الرسللم إىل القلم 
واللون املايئ؛ »سلليكون هذا أفضل رسللم، مثل الرسم األول، ولكنه فقط أفضل، إذا مل أكن 
حريصاً، فسللأفقد السيطرة عىل تحركايت، لكنني لن أفعل ذلك، ألنني أعرف.... أعلم«. يتم 
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تكرار هذا القول عدة مرات، ويقوم املريض بعدة رشللقات من الرسللم أثناء الجري ذهاباً 
وإياباً عرب الغرفة.

الصورة رقم 7: بعد 5 ساعات و45 دقيقة من تناول الجرعة األوىل.

يسللتمر املريض بالتحرك يف الغرفة، ومتيض سللاعة ونصف ساعة، قبل أن يستقر لريسم 
مرة أخرى، وتظهر عليه آثار العقار، »أسللتطيع أن أشللعر بركبتي مرة أخرى، وأعتقد أنها 

بدأت يف التالش، هذا رسم جيد جداً – يصعب اإلمساك بالقلم«. 

الصورة رقم 8: بعد 8 ساعات من تناول الجرعة األوىل.

كر قد تالىش باستثناء تشويه وجوهنا  املريض يجلس عىل رسير بطابقني، ويخربنا أن السُّ
من حني آلخر، طلبنا منه رسللامً نهائياً وقام به بفتور وبقليل من الحامس؛ »ليس لدي ما 

أقوله بشأن هذا الرسم األخري، إنه سيئ   وغري ممتع، أريد العودة إىل املنزل اآلن«. 
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الص��ورة رقم 1: بعد 
20 دقيقللة من تناول 
جرعة 50 ميكروغرام.

الص��ورة رقم 2: بعد 
85 دقيقللة من تناول 
جرعة 50 ميكروغرام، 
وبعللد 20 دقيقة من 
الثانية  الجرعة  تناول 
أيضللا 50 ميكروغرام 

.)50+50(

الص��ورة رقم 3: بعد 
من  سللاعتني ونصف 

تناول الجرعة األوىل.

الص��ورة رقم 4: 
بعد ساعتني و35 
دقيقة من تناول 

الجرعة األوىل

الص��ورة رقم 5: بعد 
دقيقة  و45  سللاعتني 
الجرعة  تنللاول  مللن 

األوىل.

الص��ورة رقم 6: بعد 
4 ساعات و25 دقيقة 
الجرعة  تنللاول  مللن 

األوىل.

الص��ورة رقم 7: بعد 
5 ساعات و45 دقيقة 
الجرعة  تنللاول  مللن 

األوىل.

رقم8:  الص��ورة 
سللاعات   8 بعد 
تنللاول  مللن 

الجرعة األوىل.
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 التحمل واالنسحاب 

يتطور التحمل بسعة بعد 3-4 أيام بحيث تكون الجرعات اإلضافية غري فعالة. مل يتم 
اإلبالغ عن أي أعراض انسللحاب جسللدي، ولكن ميكن أن يصبح املسللتخدمون معتمدين 
نفسياً، يسبب )إل إس دي( االضطرابات النفسية األساسية وهو أكرث نشاطاً من املسكالني 
بخمسللة إىل عللرشة آالف مرة. قد تحدث حوادث خطرية أثنللاء »الرحلة« حيث ميكن أن 

تكون الهلوسة والريبة شديدة للغاية، خاصة بالنسبة للمستخدمني عدميي الخربة.

قد تكون ردود أفعال الرحالت السلليئة شللديدة مبا يكفي لتتطلب دعامً طبياً؛ يتعاىف 
املرىض عادة يف غضون سللاعات قليلة، ولكن يف بعض األحيان تسللتمر الهلوسة ملدة تصل 
إىل 48 سللاعة والحاالت الذهانية ملدة 3-4 أيام، تعتمد التأثريات بشللكل كبري عىل الحالة 

العقلية للفرد، والبيئة التي يتم فيها تناول الدواء. 

تحدث أحياناً االضطرابات الحسللية املعروفة باسللم »ومضات املايض« عندما يستعيد 
الشللخص الرحلة بعللد انتهائها مام قد يكون مخيفاً للغاية، اآلثللار الجانبية الخطرية التي 
ترُنسللب غالباً إىل عقار )إل إس دي(، مثل األفعال غري املنطقية التي تؤدي إىل االنتحار أو 
الوفاة العرضية، نادرة للغاية، بينام الوفيات املنسللوبة إىل جرعة زائدة من عقار )إل إس 
دي(غري معروفة، تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط يف جميع أنحاء العامل بسبب الجرعة 

الزائدة، ولكن تم اإلبالغ أيضاً عن حاالت االنتحار والوفيات العرضية. 
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ثانياً :غاريقون الذبابة أو عيش الغراب

مقدمة 

ينمللو فطر غاريقللون الذبابة عللادًة يف األماكن املعتدلة، ولكنه قللد يوجد يف األماكن 
األكللرث دفئاً، ويكرثعادًة يف املناطق الجبلية، فهو يتوزع عىل نطاق واسللع عىل وجه الكرة 
األرضية، وميكن العثور عليه يف جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشللاملية والوسللطى، وشامل 
إفريقيا، وآسيا، وأسرتاليا، وهو يرُعرف علمياً بفطر »أمانايتا مسكاري«، وينتمي إىل العائلة 

األمانيتية.

Amanita muscaria )L.( Lam 

هناك نوعللان من جنس Amanita يسللتحقان الذكللر: Amanita phalloides الذي 
يسللمى )قبعة املوت(، وAmanita pantherina ويرُطلق عليه اسللم ) قبعة النمر(، ومن 
املحتمل أن االسللم مشللتق من الكلمة اليونانية القدمية )Amanus )Ἁμανός، وهو 
جبل يف قيليقيا البلد القديم يف جنوب رشق آسلليا الصغرى، وكان مقاطعة رومانية وتقع 
اآلن يف جنللوب تركيللا، وتم التعرف إىل جنس الفطر مبعناه الحللايل، وإدخاله إىل املجتمع 

العلمي بوساطة كريستيان هندريك بريسون عام 1797.

وصف الفطر

غالباً ما يرتبط فطر غاريقون الذبابة بأشجار الصنوبر والبريش والتنوب، وارتباط الفطر 
بالشللجرة هو ارتباط تكافلليل، وعىل وجه التحديد إنها عالقة فطر وجذر؛ حيث يسللاعد 
غاريقون الذبابة الشللجرة عىل تعزيز امتصاص املعادن، ويف املقابل تتلقى الكربوهيدرات 
من جذر الشللجرة، وهي أيضاً عالقة ملزمة بحيث إذا كانت األشللجار املضيفة غائبة، فلن 

يكون مثة فطر أيضاً.

يرُعترب غاريقون الذبابة الفطر األكرث شللهرة بغطائه القرمزي املرقط بقشللور مخروطية 
بيضللاء اللون عندمللا يكون صغرياً، يكون محاطاً بالكامل بغطللاء أبيض ويبدو كأنه بيضة 
بيضاء كبرية، وهذه املرحلة تكون غري مفعمة بالحيوية وغري فطرية يف مظهرها، ومع ذلك 

تعد إحدى السامت املميزة لجنس أمانيتا. 
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يبدأ الفطر الصغير داخل البيضة

 بالنمو من خالل توسلليع قبعته وإطالة ساقها، وما يلبث أن يتمزق الجزء العلوي من 
الحجاب مع توسع غطاء الفطر تاركاً وراءه الثآليل البيضاء املميزة عىل الغطاء، ويبقى ما 
تبقى من الحجاب العام متصالً بقاعدة السللاق، مكوناً فنجاناً يف قاعدته، ويشللار إىل هذا 

الفنجان أيضاً باسم فولفا، ويدعى أيضاً باسم كأس املوت.

يللرتاوح عرض الغطاء، عند النضج، من 5 إىل 25 سللم، ويكللون عادًة أحمر فاتح اللون 
والمعاً ولزجاً عندما يكون رطباً، وتكون الخياشيم بيضاء وخالية من الساق، وقصبة الساق 

أسطوانية بيضاء اللون ميكن فصلها بسهولة عن الغطاء.

عندمللا يصبح الفطر طازجاً، يغدو أبيض اللللون، ويكون طعمه ورائحته غري واضحني، 
وبعللد التجفيف يصبح أغمق، ويتحول إىل لون بني داكن شللاحب، مع طعم الذع ومثري 

للغثيان، وينترش بشكل الفت يف أواخر الصيف أو الخريف. 

لماذا سمي بعيش الغراب؟

 Big Raven يعتمد اسللتخدام هذه الفطريات املهلوسللة عىل الحكاية األسطورية من
»الغللراب الكبري«، كام سللجلها عللامل األعراق السللويدي األمرييك فالدميار يوتشيلسللون 
Waldemar Jochelson، الللذي عاش مللع القبائل يف الجزء األول مللن القرن العرشين، 
وتقول الخرافة إنّه سللقط برُصاق عىل األرض وال يعرف أي شللخص مصدره أو من أين أىت، 
ومنللا فطر عىل هذا البصاق. رأى الغراب الكبري الفطر وحّط عليه وبدأ بأكله، بدأ الغراب 
يشللعر يف البداية بأنه مثيل ثم بدأ يف الرقص املتواصل، وتطورت عنده قوة عضلية هائلة 
وخاصللة، مّكنته من رفع كيس يحتوي عىل حوت ثقيللل جداً، أعاد الغراب الكبري الحوت 
إىل البحر وأطلق رساحه، اسللتطاعت روح الفطر أن تظهر للغراب رؤيته للحوت يسبح يف 
املحيللط مبتهجاً وفرحاً عائللداً إىل إخوته وأخواته، ثم قال الغراب الكبري »دع الفطر يبقى 

عىل األرض ودع أطفايل يرون ما سيظهر لهم«. 

ويشللري اسللمه الشللائع »غاريقون الذبابة« إىل اسللتخدام الفطر كمبيد حرشي لقتل 
الذبللاب؛ إذ يتم تقطيع الفطللر إىل رشائح ووضعه عى أطباق مفتوحة، ويف بعض املناطق 
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يتللم خلط رشائللح الفطر مع الحليب، وغالباً ما تطفو فوقلله وتجذب رائحته الذباب مام 
يسبب تسممه وقتله.

لمحة تاريخية:

يعتمد أقدم دليل عىل استخدام غاريقون الذبابة كامدة مسكرة عىل التحليل اللغوي، 
وتحديداً اللغة األورالية يف شامل آسيا حوايل 4000 قبل امليالد، ويرُعتقد أنها إشارة إىل فطر 
غاريقون الذبابة، وورُجدت نقوش صخرية عىل طول نهر بيقتامييل Pegtymel الذي يصب 
يف املحيط املتجمد الشاميل يف شامل رشق سيبرييا تصورِّر شخصيات مجسمة مع غاريقون 
ة عىل رؤوسللهم، وتعود إىل حوايل 1000-2000 قبل امليالد. وتم العثور عىل  الذبابة متوجَّ
متثال مصغر يف املكسلليك يبلغ ارتفاعه 7.5 سللم لغاريقون الذبابة يرجع تاريخه إىل سنة 
100 ميالدية، ويشللري إىل احتامل اسللتخدام الفطر يف ساحل املكسيك. كام تم العثور عىل 
العديللد من املنحوتات األخرى من أمريكا الوسللطى والجنوبية تصور اسللتخدام طقوس 
للنباتات ذات التأثري النفسللاين، ومنها فطر غاريقللون الذبابة، وال يوجد دليل ثابت يؤكد 

ما ذكر.

يذكر عالِم األعصاب األمرييك جوردون واسون يف كتابه »سوما، الفطر اإللهي للخلود« 
عللام 1968 أن هذا الفطر هو »النبات« الذي متت اإلشللارة إليه باسللم سللوما، ويذهب 
واسللون إىل أن سوما كان الفطر الذي كان يرُسللتخدم يف االحتفاالت الدينية، منذ أكرث من 

4000 عام، من قبل الناس الذين أطلقوا عىل أنفسهم »اآلريني«. 

يعتقد واسللون أيضاً أن الخصائص املهلوسللة لغاريقون الذبابة هي سللبب »النشوة« 
 )Avesta( الكتاب املقدس للهندوس، وكتاب أفيسللتا ،)Rig Veda( املوصوفة يف ريج فيدا
الكتاب املقدس عند الزراديتشللية اإليرانية، هناك إشللارة إىل نبات يرُعتقد أن له خصائص 
مهلوسللة، وكان يرُسللتخدم يف االحتفاالت الدينية، متت اإلشللارة إىل النبات باسم سوما يف 
ريج فيدا وهاوما )Haom( يف أفيسللتا، وهناك العديللد من العلامء الغربيني -ومنهم من 
قام برتجمة ريج فيدا من السنسللكريتية إىل اللغة االنجليزية- يعتقدون أن سللوما مل تكن 
موجللودة أصالً إال يف أذهان الكهنة، وأن النباتات املسللتخدمة خللالل االحتفاالت الدينية 

كانت دامئاً بدائل لهذا السوما األسطوري.
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وبعضهللم عارض هذا الللرأي متاماً، معتقدين أن هاوما املذكورة يف كتاب األفيسللتا ما 
هللو إال نبات الحرمل Peganum harmala (Harmel) باعتباره سللوما حقيقياً وباألخص 
هاوما، وهو عشب موجود محلياً ومعروف جيداً بآثاره واستخداماته املهلوسة، حتى اليوم 
اسللتند النقد الرئييس لنظريتهم إىل التأثريات املعروفة لهذا النبات ألنه ما يزال يسللتخدم 

حالياً ألغراض ترفيهية. 

ويف الصني عام 109م يف ظل حكم اإلمرباطور Shi-huang، تم العثور عىل الفطرالسحري 
لينغ تيش Ling Chih واستخدم الفطر الجديد كحيلة عالقات عامة لقلب الناس لصالحه، 
حيث أعلن بهذه املناسبة السللعيدة العفو عن املساجني، وقدم اللحم البقري والنبيذ إىل 
مائة عائلة، وتبني فيام بعد أنه فطر Ganoderma lucidum، وليس له عالقة بسوما التي 

بقيت هويته مجهولة.

يعتقد بعض املؤرخني اإلسللكندنافيني أن محارب الفايكنج البازيركر Bezerker )حوايل 
188م( كانوا يتناولون غاريقون الذبابة قبل أن يشللنوا أي هجوم، العتقادهم أنه يسللبب 
الحامسللة والغضب الشللديد ويضعهم يف حالة جنون يف خضم القتللال، وبالفعل أظهرت 
األبحاث الحديثة أن تأثري املكونني النشللطني للفطر عىل الدماغ ميكن أن مينع الخوف ورد 
الفعل املنعكس، وهذا من شأنه أن يؤيد النظرية السابقة التي تربر رشاسة وإقدام هؤالء 

املحاربني.

فطر غاريقون الذبابة في األدب والثقافة الشعبية في العالم:

عمل تشللارلز لوتويللدج دودجسللون Charles Lutwidge Dodgson يف إنجلرتا عام 
1832 أسللتاذاً وعاملاً يف الرياضيات بجامعة أكسللفورد، ابتكر دودجسللون لنفسلله االسم 
املسللتعار لويس كارول عندما كان يف أكسللفورد، حتى يتمكن من كتابة كتب لألطفال ال 
عالقة لها بحياته األكادميية؛ أقام صداقات مع أبناء زمالئه ومعارفه، ومن بينهم أليس ذات 
العللرشة أعوام التي كانت إحللدى بنات زمالئه، حيث كتب روايته الخيالية »أليس يف بالد 
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العجائب« املستوحاة من التأثري املهلوس نتيجة تناوله فطر غاريقون الذبابة. 

لطاملا كان فطر غاريقون الذبابة رمزاً شللائعاً ملناسبات منتصف الشتاء وعيد امليالد يف 
أوروبا ملدة طويلة، وهي موجودة عىل بطاقات عيد امليالد وكزينة ِطبْق األصل للشللجرة 
وأكليل الزهور. ميكن تتبع مفهومنا الحايل عن بابا نويل باعتباره اندماجاً لعدة شخصيات 
من الفولكلور األوروب الشللهري، يرتدي بابا نويل اآلن نفس األلوان التي يرتديها غاريقون 
الذبابة، ويحمل كيساً به هدايا خاصة، ويأيت ويذهب عرب املدخنة، وميكنه الطريان بعربته 

التي يقودها مع حيوان الرنة ويعيش يف أقىص الشامل.

ظهرت فرضية أن استخدام سيبرييا لغاريقون الذبابة رمبا لعب دوراً يف تطوير أسطورة 
سانتا كلوز أيضاً؛ يف مهرجانات منتصف الشتاء، يدخل »الشامان« من خالل فتحة املدخنة 
وأسفل عمود البتوال الداعم املركزي، حامالً معه كيساً من غاريقون الذبابة املجفف، بعد 
إجللراء احتفاالته كان يغادر بنفس الطريقة التي أىت بهللا، كان الناس العاديون يعتقدون 
أن الشامان ميكن أن يطري بنفسه، أو مبساعدة حيوان الرنة الذي عرُرف أيضاً أنه يستهويه 

طعم غاريقون الذباب. 

كتب أحد أرسى الحرب البولنديني )1658م( أن سللكان منطقة إرتيش غرب سلليبرييا 
يأكلون فطريات معينة عىل شللكل غاريقون الذبابة، ويصبحون يف حالة سللكر أسللوأ من 
تناول الفودكا، وبالنسبة إليهم تعد هذه أفضل مأدبة عىل اإلطالق. وكتب العقيد السويدي 
فيليب يوهان سرتاهلينبريج )1730م(، الذي أمىض 12 عاماً يف سيبرييا كأسري حرب، وصفاً 
تفصيليللاً لعادة تناول الشللاي املصنوع من غاريقون الذبابة، ومامرسللة رشب بول أولئك 

الذين تناولوا الفطر من أجل إعادة تدوير املكونات ذات التأثري النفساين.

يقللول: يجلب التجار الللروس نوعاً من الفطر، يرُطلق عليه يف اللغة الروسللية مخمور، 
ويبادلونه بجلود السللناجب والذئاب والهريمني والسمور وفراء حيوانات أخرى، واألغنياء 

منهم يخزنون كميات كبرية من هذه الفطر، لفصل الشتاء. 

وعند حلول العيد، يسللكبون املاء عىل بعض هذه الفطر ويغلونه، ثم يرشبون الخمر 
الذي يرُسللكرهم؛ والفقراء الذين ال يستطيعون تحمل كلفة تخزين هذا الفطر، واالحتفال 
برشبه يف هذه املناسبات، يتجمعون حول أكواخ األغنياء ويراقبون الضيوف وهم يتجهون 
للتبول؛ كل شللخص فقري ميسللك بوعاء خشللبي السللتقبال البول الذي يرشبونه برشاهة، 
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وبهذه الطريقة يسكرون أيضاً، تحت تأثري الفطر الذي يطرح يف البول. 

ما تتبع الرنة املحلية الشللخص املخمور بهذه الصورة، وإذا قىض حاجته يف الثلج، فإن 
الرنللة تأكللله وتصبح يف حالة سللكر بدورها، وهي يف هذه الحالة ميكن بسللهولة صيدها 
وقتلها، وكان يقايضون الرنة بفطر واحد. غالباً ما يحمل السكان األصليون الفطر املجفف 
يف صناديق صغرية مصنوعة من خشللب البتوال املغطى بجلللد الرنة، وكلتا هاتني املادتني 
تكون رمزية للغاية يف الطقوس ذات الداللة عىل الفطر. ينترش اسللتخدام هذا الفطر عىل 
نطاق واسللع يف شامل آسيا؛ لدرجة أنه ال تكاد توجد أي قبائل بدوية ال تستخدمها لكبح 

مشاعر االستمتاع برؤية الحيوانات وهي تهرب من مرابطها قبل ذبحها. 

ظهر اسللتعامل الفطر يف الواليات املتحدة االمريكية يف السللتينيات مللع ظهور الحركة 
الهيبية، ولكنه مل يجد رواجاً ألن العديد من املستخدمني جّربوا تأثرياته غري السارة.يف اآلونة 
األخرية، تم اعتامد الفطر باعتباره »النموذج األويل« للفطر يف الثقافات الغربية؛ ميكن رؤية 
صوره يف عيد امليالد وبطاقات املعايدة، وقصص األطفال، وقصص الخيال العلمي والرسللوم 

التوضيحية الخيالية املرتبطة بأعياد امليالد بحكم األساطري التي أرشنا إليها بهذا الشأن.

كيمياء فطر غاريقون الذبابة

تم عزل أربعة مواد مهلوسللة من الفطريات: املسللكارين واملسللكيمول واملسكازون 
وحمللض اإليبوتينيللك، املركبات الكيميائية ذات التأثري النفسللاين الرئيلليس من بينها هي 
حمللض اإليبوتينيك واملوسلليمول، والتي توجد يف الغالب يف الغطللاء، إنها تحايك الناقالت 

العصبية يف الدماغ وتؤدي إىل الشعور بالتسمم.

تم عزل املسللكارين مللن غاريقون الذبابللة يف عرشينيات وثالثينيللات القرن املايض؛ 
ومعرفة الرتكيب الكيميايئ له، وقد اتضح أن املسللكارين ليس سوى مكون كيميايئ ثانوي 
من الفطر، رمبا 1-3 ٪ من حيث الوزن، ومل يتم عزل القلويات النشللطة األخرى يف الفطر 

حتى الستينيات. 

بالنسللبة إىل حمض اإليبوتينيك واملسكيمول واملسكازون يبدو أن الثالثة تعمل كشواّد 
ملسللتقبالت حمض جاما أمينوبوترييك، وتسللبب الذهول الذي يتبعه الهيجان )من خالل 
التأثري عىل الجهاز العصبي املركزي(، و أن حمض اإليبوتينيك هو القلويد الرئييس )تركيزات 
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0.3-1.0 جرام لكل كيلوجرام من الوزن الجاف(، ويتم نزع الكربوكسلليل منه يف الجسللم 
لتشكيل موسكيمول الذي ينتقل بسهولة إىل البول، تعلل هذه الحقيقة بوضوح املالحظة 
القدمية لقبيلة كورياك يف سلليبرييا: أن بول املصلللني للطقوس ما يزال يحتوي عىل مركب 

نشط، وهو ذو تأثري مهلوس.

اآلثار النفسية 

كان يتللم نقللع الفطللر أوالً يف محلول معني ورشبلله، أو يرُلف الفطللر املجفف ويرُبتلع 
بالكامل، وهذه الطريقة شائعة جداً. العالمة األوىل واملعتادة التي ميكن من خاللها التعرف 
إىل اإلنسللان تحت تأثللري تناوله هي اهتزاز األطراف بعد سللاعة أو أقللل، وبعدها تظهر 
عىل األشللخاص املخمورون أعراض الهلوسللة، كام لو كانوا مصابني بالحمى: رؤى مختلفة، 
مرعبة أو سعيدة، اعتامداً عىل االختالفات يف املزاج: بسببها يقفز البعض، والبعض يرقص، 
والبعللض اآلخر يبيك ويعاين من رعب كبري، بينام قد يرى البعض أن مثة صدعاً صغرياً مثل 

الباب، وحوضاً من املاء عميقاً مثل البحر.

ينتاب الشخص الذي يتناول هذا الفطر يف البداية املرح، ويبدأ بالغناء والرصاخ وما إىل ذلك، 
إذ يهاجللم وظائف الدماغ ويشللعر أيضاً أنه أصبح كبرياً وقوياً جللداً، ثم يزداد الهيجان ويرافقه 
طاقة غري عادية وحركات متشللنجة، ويستمر هذا الهذيان حوايل 12 ساعة؛ يجب مراقبة هؤالء 
األشللخاص حتى ال ميارسللوا أي عنف ضد أنفسهم أو اآلخرين، عند االستيقاظ، يعقب ذلك فرتة 
من النشاط املحموم، مصحوبة بهلوسة سمعية وتغريات يف رؤية األلوان. لكن هذا ينطبق فقط 
عللىل أولئللك الذين يفرطون يف تناول الفطر، يف حني أن أولئك الذين يسللتخدمون كمية صغرية 

يشعرون بخفة غري عادية، وفرح، وشجاعة، وإحساس بالرفاهية الحيوية.

مللن الطبيعي أن يكون معظم الناس حذرين من السللمعة السللامة لهذا الفطر )عىل 
الرغم من ندرة العواقب القاتلة لتناوله كام ذكرنا(، وسيقترص تقدير هذا الفطر يف الغالب 
عىل شللكله الجاميل، لكن يعتقللد بعض العلامء أن حذر األوروبيني الشللامليني من عيش 
الغراب قد ينبع من املحرمات الراسخة املتعلقة باعتقاد أن الفطر يحتوي عىل مواد توسع 
العقل؛ فكان يف األصل مخصصاً ألولئك الشللامان أو الكهنة الذين عملوا وسطاَء بني عامة 

الناس وعوامل الروح غري املرئية. 
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ّمّية السُّ
قد تكون سللمية هذا الفطر عائدة إىل التقلبات يف نسللبة اإليبوتينيك/ املسللكيمول، 
فيام يتعلق باألسللباب األخرى لتسمم املسكارين، يجب اإلشللارة إىل أن فطر قبعة النمر، 
يحتوي عىل تركيز املسللكارين أعىل بكثري من غاريقللون الذبابة، ولكن القليل من حمض 
اإليبوتينيللك أو املسللكازون؛ ونتيجة لذلك، ينتج فطر قبعة النمر متالزمة »مسللكارينية« 

نقية مع تأثريات قليلة عىل الجهاز العصبي املركزي. 

متيل األجناس األخرى من الفطر أيضاً إىل إنتاج متالزمة »املسكارينية« النقية عند تناول 
جرعة زائدة، لكن ابتالع فطر غاريقون الذبابة نادراً ما يتسبب بالوفاة، وهذا ينطبق أيضاً 
عىل فطر قبعة النمر، ومع ذلك، تظهر أعراض مختلفة عند املتعاطي قصرية املدى، ولكنها 
َعب الهوائية وبطء القلب.  مثرية، وال سلليام القيء واإلسهال وسلليالن اللعاب وتضيق الشُّ
لحسن الحظ، فإن إعطاء املحلول امللحي عن طريق الوريد )لتصحيح فقدان السوائل من 
القناة الهضمية( والعالج باستخدام األتروبني )إحدى حارصات األسيتيل كولني يف املستقبل 

املسكاريني املحيطي( سوف يسيطر بسعة عىل الحالة ويؤدي إىل الشفاء التام. 

نظللراً إىل أن املركبات الكيميائية ذات التأثري النفسللاين يف فطر غاريقون الذبابة قابلة 
للذوبان يف املاء، فإن الغليان ميكن أن يزيل سموم الفطر جزئياً؛ إذا أكل الناس عن طريق 
الخطللأ غاريقللون الذبابة املجفف، فقد يشللعرون بالنعاس والغثيان والعرق والهلوسللة، 
تختلف األعراض من شللخص إىل آخر وتعتمد أيضاً عىل الكمية املسللتهلكة، يف املائة عام 
املاضية، مل تكن هناك حاالت وفاة موثقة بسللبب غاريقون الذبابة، لكن عىل عكس فطر 
قبعة املوت. ميكن أن يؤثر لحم الرنة الذي تناوله يف بعض األحيان عىل املستهلك، إذا أكل 

لحمه بعد الذبح بوقت قصري.

مسكارينمسكيمول مسكازون حمض اإليبوتينيك
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ثالثاً - الفطر المكسيكي المقدس 

 مقدمة

انترش اسللتخدام الفطر املرُغرّي للعقل يف املجتمع البرشي لسنوات طويلة سبقت والدة 
الحضللارة منللذ حوايل 6000 عام، ورمبللا حتى لعدة مئات اآلالف من السللنني يف العصور 
القدميللة، وعىل الرغم مللن عدم وجود دليل قوي يدعم هللذا االعتقاد، فمن املنطقي أن 
نفللرتض أن البرش قد اسللتهلكوا الفطريات ذات التأثري النفسللاين منذ أن أصبح اإلنسللان 

العاقل متميزاً تطورياً.

بالعودة إىل املايض القريب )نسللبياً(، فقد تم توثيللق أن املجتمعات القبلية يف جميع 
أنحاء العامل تبّجل الفطر املخدر، واسللتخدمته يف سياقات روحية وعالجية آلالف السنني، 
ومن هللذه الفطريات الفطللر املكسللييك Psilocybe mexicana Heim، ويعني باللغة 

الالتينية »أصلع الرأس«، وينتمي إىل عائلة السرتوفارية.

 تشللري أشللكال مختلفة من األعامل الفنية األصلية يف أمريكا الوسللطى إىل أن السكان 
األوائل اعتقدوا أن هذه الفطريات كانت وسيلة للتواصل مع اآللهة، يف حني أن تسمياتهم 
تعطي املزيد من األدلة عىل ذلك؛ فأرُطلق عليه يف لغة الناهيوتل التي اسللتخدمها شعوب 

املايا واألزتيك اسم »تيوناناكتيل«، وهي كلمة ترُرتجم حرفياً إىل »لحم اآللهة«. 

تنترش العديد من األسللاطري الدينية عن األزتك واملايللا املرتبطة بهذا الفطر، حتى أنها 
تقول إنه تم إعطاؤه لألسللالف البعيدين من اإلله الثعبان، الذي كان يرُعبد باعتباره خالق 
الحيللاة من قبل كل هذه الثقافات، ومن األسللامء الشللائعة الحديثة للفطللر: أنجيليتو، 

وتشاماكويللو، العصفور الصغري، وباجاريتو.

ليللس لدى الفطر العديد من السللامت املميزة التي تسللمح بتمييللزه يف الربية؛ غالباً 
مللا يوجد بني الطحالب واملللروج، جنباً إىل جنب مع الطرق واملمرات، واألكرث شلليوعاً يف 
االرتفاعات العاليللة، يف بيئة تتطابق مع غطائها الذي بلون الكراميل وذي القبة الصغرية، 

وميكن أن يكون لها أحياناً حواف متموجة تلتف إىل الداخل.

 ميتد مدى انتشللار الفطر الطبيعي إىل املكسلليك وكوسللتاريكا وغواتيللامال، أما النوع
P. semilanceata فينترش وعىل نطاق واسع يف أوروبا، وتم اكتشاف نوع من الفطر يرُعرف 
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باسم P. natalensis يف جنوب أفريقيا، وكال النوعني يحتويان عىل السيلوسايبني، وميتلكان 
خصائص مهلوسة قوية. 

يف إفريقيللا تللم العثللور عىل أقللدم سللجل لعالقللة الفطر باإلنسللان؛ ففللي إحدى 
 اللوحللات الجدارية عىل جللدران الكهوف التي عرث عليها يف منطقة جبل تاسللييل الناجر

 Tassili n’Ajjer يف القسللم الجزائري من الصحللراء الكربى، التي تعود إىل ما بعد العرص 
الحجللري القديللم، يف املدة 9000-7000 قبللل امليالد، نجد أقدم دليللل يف عصور ما قبل 
التاريخ عىل اسللتخدام اإلنسللان للفطر النفيس. تظهر الجدارية مجموعة من األشللخاص 
يرقصون أو يجرون وهم يحملون الفطر املرتبط بخطوط منقطة يف رؤوسهم، ويعتقد بأنه 
مللن نللوع P. mairei، وتم وصفه ألول مرة يف الجزائللر. ويرُعتقد أيضاً أن التيجان املرصية 
البيضللاء والثالثية يف بعض التامثيل املرصية )أجسللام فاكهة صغللرية ما تزال مغلقة( رمبا 

 .P. cubensis تعود لفطر

يوجد حالياً ما يقرب من 21 نوعاً من Psilocybe معروفة يف آسلليا، و15 يف أسللرتاليا، 
و22 يف الواليات املتحدة وكندا، و55 يف املكسيك، و40 يف أمريكا الوسطى والجنوبية، و6 

يف إفريقيا، و12 يف أوروبا. 

كيمياء الفطر المكسيكي 

يف أواخر الخمسينيات من القرن املايض أرسل عامل النبات الفرنيس الشهري روجر هايم 
عينات من الفطر املكسييك إىل ألربت هوفامن، الذي قام بتصنيع )إل إس دي(، وتم زراعة 
جزء من العينات يف مختربات رشكة ساندوز، تكونت الفطريات خالل أسبوعني، ويف غضون 
شهرين من النمو عىل حبوب األرز الطرية، تم حصاد 20 جراماً من الوزن الجاف للصلب 
من 100 جرام من الركيزة، قام هوفامن بتحديد البنية الكيميائية للمواد الفعالة يف الفطر 
حيث تم فصل القلويدات ذات التأثري النفسللاين السيلوسللايبني والسيلوساين، وبكميات 

قليلة البايوسيستني.



312

علم أدوية الفطر المكسيكي 

 تم تسويق السيلوسايبني من قبل رشكة ساندوز باعتباره سايبني داخيل املنشأ لألبحاث 
السيرية النفسية والعالجية األساسية، شهد السيلوسايبني ارتفاعاً رسيعاً يف شعبيته خالل 

نرِّف كأحد أدوية الجدول األول يف عام 1970.  الستينيات وصرُ

أدى هللذا إىل انخفللاض كبري يف أبحاث السيلوسللايبني، ومع ذلك، أظهرت الدراسللات 
األولية التي أجريت عليه مؤخراً نتائج واعدة؛ كإمكانية لعالج اضطراب الوسواس القهري، 
وإدمان الكحول، وإدمان التبغ، واضطراب االكتئاب الشللديد، وعالج االكتئاب لدى مرىض 

السطان امليئوس من شفائهم.

كام أظهر السيلوسايبني أنه يسبب حالة من الرتابط املفرط بني شبكات الدماغ، ويعزز 
زيادة تكوين الخاليا العصبية )خاليا الدماغ(، ويغري مسارات التفكري بشكل كبري. 

تأثيرات الفطر النفسية

وقد تكون ذروة هذه التأثريات قد سمحت للناس األوائل الذين تناولوا الفطر املكسييك 
أن يفكروا خارج بيئتهم املألوفة، وأن يشاركوا اتصاالً وتواصالً أعمق مع من حولهم، وينشأ 

هذا اإلدراك من قوته املعتدلة إىل العالية، عىل غرار أنواع الفطر املهلوسة األخرى. 

ويعتمد تأثري الفطر املكسييك السحري عىل الجرعة املستخدمة، وهو يصل عموماً إىل 
ذروته يف غضون سللاعة أو سللاعتني، وينتهي يف غضون ست إىل مثاين ساعات، تعترب هذه 
الرحلة قصرية نسللبياً ولكنها قوية، مام يجعله خياراً شللائعاً بني أولئك الذين يسللعون إىل 

استخدامه ألغراض ترفيهية أو روحية أو احتفالية.

تنللاول هوفامن 32 عينة منفصلة مللن الفطر عىل مدى تجاربه، محللاوالً متييز ما إذا 
كان الفطر املزروع صناعياً احتفظ بطبيعته ذات التأثري النفسللاين الطبيعي أم ال، ووصف 

تأثريات السيلوسايبني عىل العقل البرشي بقوله:

»... أثبتت جميع الجهود التطوعية للنظر إىل األشللياء بأشللكالها وألوانها املعتادة أنها 
غري فعالة... اندفاع الصور الداخلية، التي تغريت يف الغالب يف الشللكل واللون، وصلت إىل 
درجللة تنذر بالخطر؛ لدرجللة أنني كنت أخىش أن أكون ممزقاً يف دوامة الشللكل واللون 
هذه، وسللوف أذوب، شللعرت بعوديت إىل واقع الحياة اليوميللة إىل منزل قديم ومألوف، 

ألكون سعيداً من عامل غريب ورائع، ولكنه ذو خربة بالفعل«. 
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رابعاً -ثنائي ميثيل تريبتامين )دي إم تي( 

3 -)2 )ثنائي ميثيل أمينو( إيثيل( إندول

 

 مقدمة:

أدى اكتشاف عدد من املهلوسات يف الخمسينيات من القرن املايض، ومالحظة تأثريها 
عىل اإلدراك والسلللوك، إىل ظهللور فرضيات مفادها أن املتالزمة املعروفة باسللم انفصام 
الشللخصية قللد تكون ناجمة عن خطأ أيلليض، يرُْنتج مثَل هذه املواد املهلوسللة يف الدماغ 

البرشي، مام يؤدي إىل تشكيل الفصام أو السم النفيس. 

تم البحث الحقاً عن وجود مركبات مهلوسللة داخلية، تتعلق بشكل أسايس بتلك التي 
تشللبه الدوبامني؛ كامليسللكالني أو السللريوتونني أو)دي إم يت( مثالً، عىل الرغم من العثور 
عللىل العديد من املركبات الجديدة املثرية لالهتامم، إال أن املهلوسللات الوحيدة املعروفة 
املعزولة كانت تلك املشتقة من الرتبتوفان، مثل )دي إم يت(، و)5 -ميثوكيس- دي إم يت(. 

نرَِّع )دي إم يت( ألول مرة عىل يدي الكيميايئ الكندي، ريتشارد مانسيك، يف عام 1931،  صرُ
ومل يتم تقييم التأثريات الدوائية الخاصة به عىل البرش، يتوافر )دي إم يت( غالباً يف نباتات 
أمريكا الالتينية، هناك عرف السللكان األصليون خصائصها املدهشة التي تغري العقل، مام 
يسللبب رؤى خيالية؛ بالسفر خارج الجسم، وتنبؤات باملستقبل، وموقع األشياء املفقودة، 

والتواصل مع أسالف ميتني أو كيانات أخرى غري مجسدة. 

تم عزله بعد ذلك بشكل مستقل من ثالثة مصادر نباتية مختلفة؛ أول مرة عام 1946 
من نبتة:

دي إم يتتريبتامني
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)Willd.( Poir. Mimosa hostilis syn. M. teniflora  

ويف عام 1955 تم عزله من نبتة 

  Piptadenia macrocarpa syn. Anadenanthera  colubrina var. cebil )Griseb.(
Altschul

ومن نبتة 

 P. peregrina syn. Anadenanthera peregrina )L.( Speg  

وجميع هذه النباتات تنتمي إىل العائلة البقولية )القطانية(. 

تللم الحقاً عزله من نبتة Spruce(Warb Virola calophylla( التي تنتمي إىل العائلة 
البسباسللية، ونبتللة Psychotria viridis Ruiz & Pav. التي تنتمللي إىل العائلة الفوية، 

ونبتة Diplopterys cabrerana )Cuatrec.( B. Gates من عائلة امللبيغيات. 

جميع هذه النباتات غنية مبشتقات الرتيبتامني، مبا يف ذلك ن- أحادي ميثيل الرتيبتامني 
والبوفيتونني، و -5هيدروكيس- ن-ثنايئ ميثيل الرتيبتامني، ويرُطلق اسم اليايك عىل الخالصة 
الراتينية ذات اللون األحمر واملستخلصة من قشور نبات الفريوال املبشورة، وخالصة اليايك 

غنية باملرييستيسني والرتيبتامني. 

يسللتخدم السكان األصليون يف أمريكا الجنوبية، وخاصة يف الغابات املطرية من حوض 
نهر األمازون وقبائل الوايكا التي تقطن املنطقة الحدودية الواقعة ما بني الربازيل وفنزويال، 
نباتات عدة لتحضري مسللاحيق متنوعة واسللتعاملها عىل شللكل سللعوط يف االحتفاالت 
والعرافة واملعالجة، وتعرف السللعوطات بعدة أسللامء مثل: إيبينللا )Epena(، ونياكوانا 
 )Epena( ومن أشللهر هذه السعوطات سعوط إيبينا .)Parica( وباريكا ،)Nyakwana(

الذي يتم تحضريه من لحاء عدة أنواع من األشجار تتبع جنس فريوال Virola، مثل: 

،V. theiodora والنوع املفضل هو لحاء شجرة  V. calophylloideaو V. calophylla 

 ،)Ama Asita( املكون الثاين من مسحوق السعوط هو رماد لحاء شجرة آما أسيتا

 Elizabetha princeps، ويرُحرضَّ املسحوق النهايئ بخلط املسحوقني بنسبة )1:1( ويتم 
االحتفاظ به وتخزينه يف أنابيب من الخيزران.
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املكون النشط هو مسحوق الفريوال الذي يحتوي عىل )دي إم يت( و)5 -ميثوكيس –دي 
إم يت(، ويضفي رماد آما أسلليتا متعة أكرث إىل املسللحوق، ويسللّهل امتصاص السعوط من 

خالل األنف.

تبدأ مراسللم استنشللاق السعوط بشللكل عام يف وقت مبكر من بعد الظهر، ونادراً يف 
املساء، ومدة آثار السعوط قصرية نسبياً، ومتعاطوه ال يحبون استنشاق السعوط يف املساء 
ألنهم ال يسللتطيعون النوم بعد ذلك، ويشارك يف املراسم الرجال دون النساء، ويجوز عند 
بعللض القبائللل للذكور الذين تزيللد أعامرهم عىل أربعة عرش عاماً املشللاركة، ويف بعض 
القبائل يتم تقييد استخدام السللعوط بالشامان فقط، ويستمر الحفل السنوي عىل مدار 

يومني أو ثالثة. 

هناك بعض األشللخاص يتناولون السللعوط كل يوم يف أي وقت بعللد الظهر، وآخرون 
يتناولوه مرة واحدة فقط كل أسللبوعني، والدافع يف اسللتخدام سعوط اإليبينا هو ترفيهي 

وليس عالجياً. 

الجرعة وطريقة أخذ السعوط

 يتم تناول السعوط من خالل النفخ يف األنف باستعامل أنبوب النفخ الخاص املصنوع 
من خيزران سيقان نباتات مارانثاسوس، ويرتاوح طوله من 60 إىل 70 سم؛ يقوم اثنان من 
الهنود بالنفخ يف أنَفْي بعضهام البعض، وبشكل عام، شخص واحد فقط يستنشق اإليبينا، 
ويقوم الشللخص ذو الخربة بصب السعوط من أنبوب الخيزران يف يده املفتوحة، ورفعها 

إىل أنفه واستنشاقه. 

يتم ملء األنبوب بثالث إىل ست مالعق صغرية من السعوط لكل استنشاق، والنفخ يف 
فتحة األنف اليمنى بعيداً عن الجيوب األنفية، بعد مرور حوايل 3 أو 4 دقائق، يتم تناول 
الجرعللة الثانية بنفخ نفس الكمية يف فتحة األنف اليسى، وال يتناول الشللخص أكرث من 
جرعتني، يعاين الشخص بشكل عام بعد تناوله الجرعة الثانية من أعراض مصحوبة بسيالن 

مفرط للعاب، وصداع شديد، وتحديق ثابت، وعرق شديد.

عادة ما ميزج السكان األصليون يف كولومبيا والربازيل السعوط باملاء، ويأخذونه كحقنة 
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رشجية لتجنب اآلثار الجانبية املرتبطة بالشخري.

التأثيرات المهلوسة 

تبدأ التأثريات املهلوسللة عىل الفور تقريباً وتسللتمر حوايل ثالثني دقيقة. يرى الشخص 
األشللياء التي تعلم أن يراهللا، يرى »رجاالً كباراً« والتحدث معهللم ألن والده أخربه ذلك، 
ويرى آخر »املالئكة« ألنه تعلم يف البعثة التبشريية بأنهم أقوى من أرواح اإلله »هاكوال« 

الذين يؤمنون به. 

اآلثار الجانبية

تشللمل اآلثار الجانبية ارتعاشاً ال ميكن السلليطرة عليه ملدة خمس دقائق، يليه صداع 
وارتبللاك ملدة عرش دقائق أخرى، ويسللبب أيضللاً خدراً يف األطراف، وارتعاشللاً يف الوجه، 
وفقللدان التحكم يف العضالت، والغثيان، وتهيج األغشللية املخاطية، مام يؤدي إىل عطس 
ال ميكن السلليطرة عليه، ويفاقم مللن أي أمل موجود، ويؤدي تناوله عىل معدة ممتلئة إىل 

الغثيان.

التصنيع الحيوي لمركب )دي إم تي(

يوجللد )دي إم يت( يف أجسللامنا ويف اململكة النباتيللة والحيوانية؛ إنه جزء من الرتكيب 
الطبيعي لإلنسللان والثدييات األخرى، والحيوانات البحرية، واألعشللاب، والضفادع، وقد 
 ،)TIHKAL( يف كتابه الشهري )خّصص العامل ألكسللاندر شولجني فصالً كامالً لل)دي إم يت
يقللول: »)دي إم يت( هللو... يف هذه الزهرة هنا، يف تلك الشللجرة هنللاك، ويف الحيوانات 
األخرى؛ إنه بكل بساطة، يف كل مكان تقريباً تختار البحث فيه«. وقد وصل األمر بالباحثني 

إىل الفضول يف البحث عن مكان ال يوجد فيه )دي إم يت(. 

يتللم التصنيللع الحيوي ملركب )دي إم يت( من الطليللع الرتيبتوفان، وهو حمض أميني 
غذايئ شللائع، عرب تأثري اإلنزيم العطري لحمض أمني ديكاربوكسيالز، بالنظر إىل أن تكوين 
الرتيبتامني، وهو بحد ذاته أمني حيوي املنشأ ورضوري لتكوين )دي إم يت(، ونظراً لعملية 
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األيض السيع الخاصة به عن طريق أوكسيديز أحادي األمني أيضاً، فإن توافره يف التخليق 
الحيوي لل)دي إم يت( له صلة أيضاً باملسار العام للتصنيع الحيوي ملثل هذه املركبات، وقد 
عرُرثَ عىل )دي إم يت( يف دم اإلنسان، ويف أنسجة املخ البرشي والسائل املخي الدماغي، ويف 

البول.

أدوية )دي إم تي(

أظهرت نتائج دراسللات ذروة مستويات )دي إم يت( يف الدم الوصول إىل تأثريات ذاتية 
يف غضللون دقيقتني بعد تناول العقار، وكانت ال تذكر عند 30 دقيقة، كام تبني أن )دي إم 
يت( يرفع ضغط الدم، ومعدل رضبات القلب، وقرُطر حدقة العني، ودرجة حرارة املستقيم، 
وذلك باالعتامد عىل الجرعة، باإلضافة إىل زيادة تركيزات بيتا-أندورفني والكورتيكوتروبني 
والكورتيزول يف الدم. ارتفعت مسللتويات الربوالكتني وهرمون النمو بالتسللاوي يف جميع 
جرعللات )دي إم يت(، ومل تتأثر مسللتويات امليالتونني، وكانللت أقل جرعة أنتجت تأثريات 

مهلوسة هي 0.2 ملغ / كغم.

يجللب أن منيز تأثريات )دي إم يت( املعطللى خارجياً عن تلك التي ميكن مالحظتها من 
دورها الطبيعللي كامدة داخلية، »جرعة زائدة« من مركللب طبيعي عند تناولها بطريقة 
اإلعطللاء الخارجللي يقودنا إىل علم أدويللة أكرث تعقيداً؛ ألنه يللؤدي إىل ارتفاع طبيعي يف 
)دي إم يت( الداخيل، مثل االسللتجابة للضغط أو نقص األكسللجة، ولكن مع بقاء العملية 
بأكملها تحت درجة أكرب من التحكم الكيميايئ الحيوي، واالسللتجابة واالرتفاع رمبا تحدث 
يف مناطق أو أنظمة معينة من الدماغ فقط. من أجل الوصول إىل تأثريات مهلوسللة يجب 

أن تكون تركيزات )دي إم يت( يف البالزما بني 12 و90 نانوغرام/ مل.

آلية العمل 

يعمل )دي إم يت( كناقل عصبوين يف الخاليا العصبونية عرب ناقالت امتصاص السريوتونني 
عىل غشللاء البالزما العصبية، ويرُطلق )دي إم يت( -5هيدروكيس تريبتامني عرب السريوتنني، 
ويدل هذا عىل أن )دي إم يت( عبارة عن ركيزة لناقل السريوتنني، ويوفر آلية إضافية لرتاكم 

الخاليا العصبية له. 
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سيسمح تركيز )دي إم يت( يف الحويصالت وإطالقه عند الشق املشبيك برتكيزات مرتفعة 
منه، رمبا تكون كافية الستنباط إجراءاتها الدوائية املعروفة، باإلضافة إىل التأثريات األخرى، 
سيكون أيضاً محمياً من تحلل وانخفاض نسبة )ماو(، ولن يكون اإلنتاج املحيطي لل)دي إم 
يت( مطلوباً، ويكون التخليق الحيوي له يف الدماغ اسللتجابة لتأثريات فسيولوجية محددة، 

مام يتسبب يف زيادة الرتكيز يف أنواع ومناطق محددة من الخاليا الدماغية. 

يعرب )دي إم يت( أو)5 -ميثوكيس –دي إم يت( الحائل الدموي الدماغي بسعة مذهلة؛ 
يختلللف )5 -ميثوكيس –دي إم يت( عن )دي إم يت( مللن حيث أنه يحتوي عىل مجموعة 

امليثوكيس مرتبطة بجزيء )دي إم يت(، وينتج عن هذا زيادة يف الفاعلية. 

الحائل الدموي الدماغي   هو نظام الدفاع األكرث تطوراً يف جسللم االنسان، وهو انتقايئ 
بشللكل يرُسمح فقط لجزيئات السكر البسلليطة مثل الجلوكوز )للطاقة( وبعض األحامض 
األمينية باملرور، ويتم نقلها بوسللاطة »جزيئللات حاملة« عالية التخصص، هذه الجزيئات 
الحاملة نفسها تنقل جزيئات )دي إم يت( أو)5 -ميثوكيس –دي إم يت( عرب الحائل الدموي 
الدماغي، ثم يسللتهلك الدماغ أو/و يسللتقلب هذه الرتيبتامينات يف أرسع وقت ممكن، 
وهذا هو السللبب يف أن رحلة )دي إم يت( قصرية جداً. تم وصف )دي إم يت( بأنه »غذاء 

الدماغ«، وميكن قول اليشء نفسه عن )5 -ميثوكيس –دي إم يت(

االستطبابات

يوجللد اهتامم متجدد باسللتخدام األدوية املهلوسللة كعالجللات يف األبحاث السيرية 
ملعالجللة االكتئاب واضطراب الوسللواس القهري، واآلثار النفسللية للمللرض امليئوس من 
شللفائه، واضطرابات تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك الكحول و)إل إس دي( أو سيلوسايبني 

أوآياهواسكا، وكذلك اإلجهاد الالحق للصدمة واالضطرابات العقلية األخرى.

تشري األبحاث العلمية عىل وجود تأثري مضاد لالكتئاب محتمل لل)دي إم يت(؛ لقد ثبت 
أنه ميارس خصائص مضادة للقلق ومضادة للذهان يف املستقبالت املرتبطة بأثر مستقبالت 
الحمض األميني، واألعراض اإليجابية املحتملة التي لوحظت يف مرض انفصام الشللخصية 
تعللود لتأثريات )دي إم يت( الذاتية، لكن ال تدعم نتائللج األبحاث العلمية أن )دي إم يت( 
مفيد بالكامل يف عالج القلق أو األمراض العقلية، وتم اقرتاح اسللتخدامه كعامل مسللاعد 
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للعالج النفيس من قبل العديد من الباحثني. 

طرق أخذ العقار والجرعات

يتم تناول )دي إم يت( عن طريق الفم أو التدخني أو استنشللاق البخار، أو عن طريق 
الحقن الوريدي أو العضيل أو سعوط، فيتم استقالبه بسعة وطرحه.

تظهر تأثريات )دي إم يت(مقارنة مع تناول اآلياهوسللكا )0.6–0.85 ملغ / كغم دي إم 
يت( يف غضون 60 دقيقة، وتبلغ الذروة عند 90 دقيقة، وميكن أن تسللتمر ملدة 4 سللاعات 

تقريباً، ويرُعزى إطالة التأثري إىل تأثريات أوكسيديز أحادي األمني. 

مل ينتللج عن تناول الل)دي إم يت( النقي عن طريق الفم عن أي تأثريات نفسللية، بينام 
استنشاق البخار له تأثري نفيس. 

يسللبب تدخللني دي إم يت حدوث تحول من املسللار املعتمد عىل أوكسلليديز أحادي 
األمني إىل املسار األقل نشاطاً املعتمد عىل السيتوكروم لعملية أيض )دي إم يت(، الجرعات 
املسللتخدمة بشكل شللائع للقاعدة الحرة الستنشللاق البخار هي 40-50 ملغ، عىل الرغم 
ر رسيعاً، عىل غرار  مللن أن الجرعة قد تصللل إىل 100 ملغ. يكون ظهور )دي إم يت( املتبخرِّ
ما يحدث عند الحقن الوريدي، ولكن العملية تسللتغرق أقل من 30 دقيقة، ومن الجدير 
باملالحظللة أن مللادة )دي إم يت( الخاليللة من القاعدة داخل األنف غري نشللطة، كام يتم 

تناولها عن طريق املستقيم. 

تأثللريات الجرعة املتوسللطة )0.7 ملغ / كغم( مللن)دي إم يت( التي ترُعطى عن طريق 
الحقن العضيل، كانت مامثلة لتلك الخاصة بامليسللكالني و)إل إس دي(، واملسببة لألوهام 
البرصية والهلوسة وتشويه صورة الجسم، واضطرابات يف الكالم، وتغريات املزاج، والنشوة، 
أو القلللق. ويف الجرعللة البالغة من )دي إم يت( عن طريللق الحقن العضيل )0.2-1 ملغ / 
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كغم )، كان لها بشكل عام بداية رسيعة )2-5 دقائق(، واستمرت 30-60 دقيقة، وعادة ما 
تكون تأثريات الحقن العضيل أقل شدة من طرق اإلعطاء يف الوريد أو استنشاق البخار.

عىل الرغم من أن تدخني البذور واملستخلصات النباتية املحتوية عىل الرتيبتامني حدث 
بيشء من الشللكوك بشللأنه يف أمريكا الجنوبية، إال أن هذه النباتات نفسللها كانت ترُؤخذ 
يف كثللري من األحيان عىل استنشللاقاً أو جرعات، الرتيبتامني املنقللى للتدخني هو، عىل أي 
حال، إحدى تقليعات حضارتنا الحديثة، يرُنسللب إىل نيك سللاند )1941-2017م( كيميايئ 
العامل السفيل الذي صنع عقار )إل إس دي( »أورانج صن شاين«، أنه أول شخص اكتشف 
إمكانية تدخني مادة )دي إم يت( االصطناعية، قبل ذلك، كان »املسللتخدمون الرتفيهيون« 

القالئل يف العرص الحديث يحقنونه.

اآلثار النفسية 

مل يتم اكتشللاف خصائص الهلوسللة الخاصة بل)دي إم يت( حتى عام 1956 عندما قام 
سللتيفن سللزارا )Szara(، الكيميايئ والطبيب النفيس املجري، باستخالص )دي إم يت( من 
نبات Mimosa hostilis وإعطاء املسللتخلص لنفسلله عن طريق الحقن العضيل، ويرُعتقد 

أنه قام بتصنيع بعض الغرامات يف مختربه عام 1955. 

ابتلع سللزارا جرعللات متزايدة من )دي إم يت( حتى وصلللت إىل غرام واحد كامل، أي 
مئات اآلالف من املرات أكرث من جرعة نشطة من عقار)إل إس دي(. تساءل عام إذا كان 
هنللاك شء مللا يف جهازه الهضمي مينع )دي إم يت( الفموي مللن العمل! والحقاً وجد أن 
هناك آلية يف القناة الهضمية تقوم بتكسللري مللادة )دي إم يت( عن طريق الفم بأرسع ما 
يتم ابتالعها، وهي آلية وجد سكان أمريكا الجنوبية األصليون طريقة لتجاوزها منذ آالف 

السنني. 

يروي تجربته بعللد تناوله العقار عن طريق الحقن العضيل قائالً: »يف غضون ثالث أو 
أربع دقائق بدأت أشعر بأحاسيس برصية تشبه إىل حد بعيد ما قرأته يف أوصاف هوفامن 

عن عقار )إل إس دي(، وهكسيل عن امليسكالني...«. 

وبعد مضاعفة الجرعة الحقاً، قال: »ظهرت أعراض جسللدية، مثل اإلحسللاس بالوخز، 
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واالرتجاف، والغثيان الطفيف، واتسللاع حدقة العني، وارتفللاع ضغط الدم وزيادة معدل 
النبض. يف الوقت نفسلله، ظهرت األوهام البرصية، والهلوسة؛ تتكون الهلوسة من زخارف 
رشقية متحركة ذات ألوان رائعة، وبعد ذلك رأيت مشاهد رائعة تتغري بسعة كبرية، بدت 
وجوه الناس وكأنها أقنعة، كانت حالتي العاطفية ترتفع أحياناً إىل مسللتوى النشللوة«، يف 
حني وجد التأثريات مثرية لالهتامم، إال أن مدتها البالغة 12 ساعة كانت طويلة جداً لدرجة 

ال ترضيه، ما لبث أن أصبح هذا العقار غري قانوين يف عام 1966.

مستقبالت )دي إم تي(

ثبت أن )دي إم يت( يتفاعل مع مجموعة متنوعة من مستقبالت مؤثرات األيض، وبينام 
يبدو أن التأثريات السلللوكية الذاتية لل)دي إم يت( املرُدار خارجياً تعمل بشللكل أسايس عرب 
مستقبالت 5 -هيدروكيس تريبتامني- )2أ(، فإن تفاعل املستقبالت األخرى، مثل مستقبالت 
هرمون السللريوتونني والجلوتامني، قد يلعب أيضاً دوراً تآزرياً، يف الواقع يظهر أن تنشيط 
مسللتقبالت الجلوتامات القرشية األمامية، هو آلية للتحكم يف التأثريات املهلوسة لهرمون 

السريوتونني. 

مجموعة أخرى من مواقع الربط ذات الصلة وظيفياً لل)دي إم يت( هي أثر املستقبالت 
املرتبطللة باألمني، ولقد ثبت أن )دي إم يت( شللاّدة يف االرتباط بأثر املسللتقبالت املرتبطة 

باألمني- )1(. 

تشارك مستقبالت سيجام -)1( يف العديد من االضطرابات والحاالت العصبية الحيوية، 
ويتم توزيعها عىل نطاق واسللع يف جميع أنحاء الجسللم، مبا يف ذلللك يف الجهاز العصبي 
املركزي. ومع ذلك، ترتبط كل من املهلوسللات وغري املهلوسللات مبستقبالت سيجام-)1(، 

وهذ مام يؤكد ارتباط )دي إم يت( مبستقبالت سيجام-)1(. 

استقالب )دي إم تي( 

متت دراسللة استقالب )دي إم يت( بدقة عند اسللتخدامه يف مرشوب اآلياهوسكا، عند 
تنللاول )دي إم يت( عن طريق الحقن الوريللدي أو العضيل أو عن طريق الفم أو التدخني 
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أو سللعوط )االستنشللاق(، يتم اسللتقالبه بسعة وطرحه، مع وجود جزء صغري فقط منه 
املعطى عن طريق الحقن الوريدي أو العضيل يف البول، ويصل )دي إم يت( املعطى بهذه 
الطريقة إىل ذروة تركيزه يف الدم خالل 10-15 دقيقة، وتشري التقديرات إىل أن ٪1.8 فقط 

من الجرعة املحقونة كانت موجودة يف الدم يف أي وقت. 

بسللبب االسللتقالب السيع يف املحيط، فإن )دي إم يت( ليس نشللطاً عن طريق الفم، 
حيث يتم تحويله إىل مستقلبات غري نشطة قبل أن يحدث اخرتاق كاٍف للدماغ، وبسبب 
انخفاض التوافر الحيوي، ينشللط )دي إم يت( فقط عن طريق الفم إذا تم تناوله بشللكل 

مشرتك ومتزامن مع مثبطات أوكسيديز أحادي األمني. 

يعترب )دي إم يت( فعاالً دوائياً بعد اإلعطاء عن طريق الحقن )يف الوريد أو يف العضل( 
أو التدخني )التبخر واالستنشللاق(، وهي مسللارات ميكن أن تتجنب االستقالب عرب املرور 
األويل مللن الكبللد، الذي ينتج عنه حمض أندول الخليك، وتشللتمل املسللتقلبات األخرى 
املتكونة ن- أكسلليد ثنايئ مثيل تريبتامني، وهو ثاين أكرث املستقلبات وفرة، وبكميات أقل 

ن- مثيل تريبتامني. 

 )دي إم تي( والغدة الصنوبرية 

كام نعلم فإن الغدة الصنوبرية عبارة عن عضو صغري يقع يف منتصف الدماغ، وترُعرف 
أيضللاً بالعني »الثالثة«، وتروي األسللاطري أن موقعها كان بللني العينني ولكنها تراجعت إىل 
الخلف، بسبب حساسيتها للضوء، بشكل مستقيم واختبأت يف كهفها يف منتصف الدماغ.

أوصل التأمل رينيه ديكارت، الفيلسللوف وعامل الرياضيات الفرنيس من القرن السللابع 
عرش، صاحب املقولة الشللهرية »أنا أفكللر، إذن أنا موجود«، إىل افرتاض أن األفكار بحاجة 
إىل مصللدر، وأنه من املمكن التفكري فقط بفكرة واحدة يف كل مرة، لكن من أي مكان يف 
الدماغ قد تنشللأ هذه األفكار املنفردة غري املتزاوجة؟ اقرتح ديكارت أن العضو الصنوبري 
هو العضو الوحيد يف الدماغ الذي يولد األفكار؛ كان يعتقد أن التفكري، أو الخيال البرشي، 
هو يف األسللاس ظاهرة روحيللة، وأن الغدة الصنوبرية تلعب دوراً أساسللياً يف التعبري عن 

الروح. 
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متتلئ التقاليد الصوفية الغربية والرشقية بأوصاف لضوء أبيض ساطع مصاحب لإلدراك 
الروحي العميق، عادة ما يكون هذا »التنوير« نتيجة لتطور الوعي من خالل مسللتويات 
مختلفة من التطور الروحي والنفيس واألخالقي. عىل الرغم من أن الروح مرتبطة بالجسد 
بأكمله، إال أن هناك جزءاً واحداً من الجسللم وهي الغدة الصنوبرية متارس فيه وظيفتها 

أكرث من أي مكان آخر. 

وهكذا اقرتح ديكارت أن الغدة الصنوبرية كانت بطريقة ما »مقر الروح« أو الوسيط 
بني الروحاين والجسدي، هناك اجتمع الجسد والروح، كل منهام يؤثر عىل اآلخر، كان أول 
توقع للعلامء هو أن هرمون امليالتونني هو »جزيء الروح«، الذي من خالله يلتقي الجسد 
والروح ويتواصالن، وتبني فيام بعد بأن الغدة الصنوبرية تنتج )دي إم يت(، ومن املؤكد أن 

ذلك عزز موقعها االسرتاتيجي. 

إن إطالق )دي إم يت( مبارشة عىل املراكز البرصية والسللمعية والعاطفية يؤثر بشللكل 
عميق عىل التجربللة الداخلية للفرد، يبدو األمر كام لو أنه يوجد داخل الغدة الصنوبرية 
ديناميكية قوية أو توتللر بني الدورين اللذين قد تلعبهام، أحدهام روحي واآلخر جنيس/

جسدي. 

ونالحظ أن العديد من الديانات تعتقد أن العزوبية رضورية لتحقيق أعىل مسللتويات 
من الروحانية، أي مبعنى يتم تحويل الطاقة املطلوبة للنشللاط الجنيس إىل نشاط التطور 
الروحي الكامل، وعىل املرء أن يختار إما حياة الجسد أو حياة الروح، وبالنتيجة العزوبية 

تؤدي إىل زيادة )دي إم يت( الذي يعترب غذاء الروح. 

هللذه هي الروح، أو قللوة الحياة؛ من الصعب إدخال مفهللوم الروح يف أي نقاش من 
الناحية الفلسللفية أو املادية أو الدينية أو العلمية، إذ كيف نحدد مفهوم الروح؟ هل هو 
املدخللل واملخرج ما بني الحياة واملوت؟ وحالة العيللش عىل قيد الحياة وحالة املوت؟ يف 
لحظة نفكر ونتحرك ونشللعر، تنقسم الخاليا، لتحل محل الخاليا املحترضة يف الكبد والرئة 
والجلد والقلب. يف اللحظة التالية مل نعد نتنفس، قلبنا يضخ نبضاته األخرية. ما هو الفرق؟ 

ما الذي كان هناك ثم ذهب؟ هناك شء »ينعشللنا« عندما ينضم إىل أجسادنا، عندما 
يكون موجوداً يف املادة، فإنه يظهر نفسلله عن طريق الحركللة والحرارة. يف الدماغ، يوفر 
القللدرة عىل تلقي وتحويل إىل وعي وأفكار ومشللاعر وتصللورات، عندما يختفي، ينطفئ 
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الضوء ويتوقف املحرك؛ مهام يكن فإن وجود هذه القوة املنشطة يوفر لنا الفرصة للتفاعل 
مع هذا الزمان واملكان. يقول تعاىل » َويَْسللأَلرُونََك َعِن الرُّوِح  * قرُِل الرُّوحرُ ِمْن أَْمِر َربرِّ َوَما 

َن الِْعلِْم إاِلَّ قَلِيالً » االرساء: 85(. أرُوتِيترُم مرِّ

الروحللي« الجللزيء  يت(:  الدكتللور ريللك سرتاسسللامن يف كتابلله »)دي إم   يذكللر 
 DMT: The Spirit Molecule أن الغللدة الصنوبريللة البرشيللة تصبح مرئية يف الجنني 
النامي يف سللبعة أسللابيع، أو تسللعة وأربعني يوماً، بعد الحمل، وهي اللحظة التي ميكن 
للمللرء فيها أن يللرى بوضوح أول مؤرش عىل جنس الجنني ذكللراً أم أنثى، قبل ذلك يكون 
جنللس الجنني غري محدد أو غري معللروف. والغدة الصنوبرية البرشية ليسللت يف الواقع 
جزءاً من الدماغ، بدالً من ذلك، فإنها تتطور من األنسجة املتخصصة يف سقف فم الجنني، 
ومللن هناك تهاجر إىل مركز الدماغ، حيللث يبدو أنها تحتل أفضل مقعد يف املنزل، افرتض 
سرتاسسللامن بشللكل جذري أن الغدة الصنوبرية تغمر الدماغ البرشي بل)دي إم يت( عند 
تكوين الجنني ألول مرة )عند تسعة وأربعني يوماً(، ثم مرة أخرى عند الوفاة، وأن )دي إم 
يت( هو املادة الكيميائية الوسلليطة التي تسمح للروح )أو للوعي( بالدخول والخروج من 

الجسد وليس امليالتونني.

وهذا هو بالضبط نفس عدد األيام التي يعتقد البوذيون التبتيون أن األمر يسللتغرقه؛ 
تسللعة وأربعني يوماً قبل أن تتجسد الروح مرة أخرى يف شكل مادي جديد إذا فشلت يف 

الحصول عىل التنوير. 

تعترب تجربة الوالدة تجربة مامثلة لتجربة تناول »املظهرات النفسية« لألم غري املخدرة، 
تنتللج الوالدة املهبلية الطبيعية تدفقاً هائالً من الكاتيكوالمينات املنبهة للغدة الصنوبرية 
واملرتبطة بالتوتر، واألدرينالللني والنورادرينالني. قد يكون التدفق الهائل لهرمونات التوتر 
هذه عىل الغدد الصنوبرية لألم والجنني كافياً لتجاوز نظام دفاع الغدة الصنوبرية وتحرير 

إطالق )دي إم يت(. 

إذا تم تخدير األم، يكون إنتاج الكاتيكوالمني أقل، ويكون أقل عندما يتم والدة الطفل 
بعملية قيرصية؛ لذلللك، قد تؤدي هاتان الحالتان األخريتان إىل تحرير إطالق )دي إم يت( 

أقل قوة من الوالدة الطبيعية. 

توفللر املسللتويات العالية من)دي إم يت( عند الوالدة تفسللرياً لجزء معني من الحكمة 
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التقليديللة من العالج النفيس املخدر؛ و يذكر الدكتور ستانيسللالف جروف، والذي يعالج 
مرضاه باستعامل عقار )إل إس دي( أن ما يحدث أثناء جلسات العالج باملخدر هو إعادة 
متثيل لعملية الوالدة، لقد وجد أن أولئك الذين ورُلدوا بعملية قيرصية هم أقل قدرة عىل 
»التخلليل« يف العالج املخدر مللن أولئك الذين ولدوا عن طريق الللوالدة الطبيعية، ويرى 

العلامء أن الوالدة واالقرتاب من املوت، هي أحداث »مرهقة« بشكل غري عادي. 
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خامساً -ثنائي آيزو بروبيل التريبتامين )داي آي بي تي( ومشتقاته

مقدمة 

تعتللرب مادة ثنايئ آيزو بروبيل تريبتامني )داي آي ب يت( ومشللتقاتها مواد مخدرة من 
فئة الرتبتامني ولكنها أقل شهرة، وهي تشبه من ناحية البنية الكيميائية بنية )دي إم يت(، 
وأشللهرها املركبات التالية: )مثيل آي ب يت( )داي آي ب يت(، و)-4هيدروكيس -داي آي ب 
يت(، و)-5ميثوكلليس-داي أي ب يت(، و)-5ميثوكيس-ثنايئ اليل تريبتامني(، الجدول) 1-5(. 
وهي شواّد مستقبالت -5هيدروكيس تريبتامني2-)أ( التي تسبب تصورات متغرية للواقع. 

هناك القليل من الدراسات العلمية املنشورة حول هذه املركبات الجديدة، وخصائصها 
الدوائية، واأليض وآليات عملها، وبداية ومدة تأثريها، وسّميتها، وعالمات وأعراض التسمم، 

ومستقلباتها. 

تللم إجللراء التجارب البرشية األوىل عللىل مركب )داي آي ب يت( يف عللام 1975 وتبني 
أن تأثرياته املهلوسللة سللمعية، علامً بأن معظم املواد املهلوسة معروفة بإحداث إنفتاالت 
إبصاريللة حية، وتم اقرتاح أن )داي آي ب يت( قد يكون له قيمة يف األبحاث العصبية نظراً 
لتأثرياته الفريدة عىل اإلدراك السللمعي، وله تأثريات ذاتية إضافية تشمل: نشوة عالية أو 

معتدلة )حسب الجرعة(، واإلحساس مبرئيات خفيفة، ودوخة، وغثيان.

يف عام 1999، أصبح املركب االصطناعي الجديد )-5ميثوكيس-داي أي ب يت( معروفاً يف 
الشارع، باسم »عقار الثعلب« أو »Foxy Methoxy فوكيس ميثوكيس«، وغالباً ما يوصف 

بشعار العنكبوت، وأصبح من عقاقري النوادي. 

يتم تناوله عن طريق الفم يف شللكل أقراص أو كبسوالت مملوءة باملسحوق، والجرعة 
العاديللة الجرعة 6 ملغم، ومللع ذلك فإن جرعة 10 ملغم ال تللؤدي بالرضورة إىل تجربة 
ممتعة؛ اآلثللار الجانبية ملركب )-5ميثوكيس-داي أي ب يت( هللي نفس األعراض الجانبية 
العامة للرتيبتامني، وتحديداً الهلوسللة، وتوسللع حدقة العللني، وارتفاع ضغط الدم، وعدم 

انتظام دقات القلب، وفرط الحموضة، وتصبح البرشة باردة وجافة.
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الجدول )5-1(: البنية الكيميائة ثنائي آيزو بروبيل التريبتامين )داي آي 
بي تي( ومشتقاته

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

)مثيل آي ب 
يت(

MiPT

DiPT)داي آي ب يت(

)4 -هيدروكيس 
HO-DiPT-4-داي آي ب يت(

)5 -ميثوكيس-
داي أي ب يت(

5-MeO-DiPT

5 -ميثوكيس-
ثتايئ اليل 
تريبتامني 

)5-MeO-DALT(



328

سادساً - 5-ميثوكسي-ثنائي مثيل التريبتامين( 5-ميثوكسي –داي إم تي(

  5-MeO-DMT )5-methoxy-N،N-dimethyltryptamine( 

مقدمة

تم تصنيع )5 -ميثوكيس –داي إم يت( ألول مرة يف عام 1936، ثم عرُرث عليه يف عام 1959 
 .Dictyoloma incanesce ،يف أحد أفراد العائلة السللذابية من الشللجريات دامئة الخرضة
يف عللام 1963 تم عزله عللن Anadenanthera peregina، وهو مكون رئييس يف كثري من 

املستحرضات املخدرة واملهلوسة يف أمريكا الجنوبية. 

 Bufo alvarius Girard يف عام 1965 اكترُشف )-5ميثوكيس –دي إم يت( يف سم ضفدع
واملللرادف له Incilius alvarius، يف الواقع هنللاك 485 نوعاً من جنس ضفادع Bufo يف 
جميللع أنحللاء العامل، بينام يحتوي سللم العديد من هذه األنواع عللىل كميات ضئيلة من 
قلويللد البوفوتينللني )-5هيدروكلليس –دي إم يت(، يرُطلق عىل ضفللدع B. alvarius أيضاً 
ضفللدع نهر كولورادو  و)Colorado River toad( وأيضا ضفدع صحراء سللونورا، ويبلغ 
طوله من 10 إىل 15 سللم، وهو أكرب ضفدع مسللتوطن يف الواليات املتحدة، ويتواجد هذا 

النوع أيضاً يف شامل املكسيك. 

  يرُعتقد أن ضفللدع نهر كولورادو هو املخلوق الوحيد يف العامل املعروف باحتوائه عىل
 )5 -ميثوكلليس –داي إم يت(، ميكللن أن يحتللوي السللم عللىل ما يصللل إىل 15 باملائة من

)5 -ميثوكلليس –داي إم يت( مللن حيللث الحجم يف الغدد الجلدية الجافللة، وتوجد املادة 
السامة يف إفرازات الغدة النكفية للضفدع، الذي ميتلك إنزمياً غريباً يقوم مِبَثْيَلَة البوفوتينني 

)5 -هيدروكيس –داي إم يت( إىل )5 -ميثوكيس –داي إم يت(. 

)5 -ميثوكيس –داي إم يت(



329

كيفية استخدام )5 -ميثوكسي –داي إم تي(

ترُؤخذ النباتات التي تحتوي عىل الرتيبتامني ومشللتقاته يف كثري من األحيان عىل شللكل 
سللعوطات أو ابتالعاً، وخاصة يف أمريكا الجنوبية، وتدخني الرتيبتامني املنقى أو مشتقاته 

هو أحد عواقب حضارتنا الحديثة. 

اسللتخدم األشللخاص يف حوض األمازون لفرتة طويلللة النباتات التللي تحتوي عىل )5 
-ميثوكيس –داي إم يت( عن طريق األنف ملا ال يقل عن ألفي عام، ورمبا ملدة أطول بكثري. 
يتم إعطاء هذه السعوط عن طريق نفخ خليط من مسحوق املواد النباتية بقوة يف أنف 
شللخص آخر، يف بعض األحيان باستخدام عظم مجوف من سللاق طائر. ينتج عن طريقة 
التوصيللل املؤملة هذه تجربللة تقارب نفس مدة التدخني، ويف وقتنللا الحارض يتم تدخني 
)-5ميثوكلليس –داي إم يت( العضوي عللن طريق الحلب ثم تجفيف السللم، وله تأثريات 

مامثلة للمركب املصنع. 

يبدو أن االسللتخدام الحديث لل)5 -ميثوكيس –داي إم يت( يعود إىل أقل من 35 عاماً، 
ومل يكن هذا املركب شللائع االستخدام خالل الستينيات من قبل ثقافة الهيبي، وقد يكون 
هذا هو سبب تجنب تضمينه مع )دي إم يت( و)إل إس دي( وامليسكالني، يف قامئة قانون 

املواد الخاضعة للرقابة لعام 1970 ألدوية الجدول األول املحظورة. 

آلية عمل )5 -ميثوكسي –داي إم تي(

  )5 -ميثوكلليس –داي إم يت( يعربالحائللل الدمللوي الدماغي بسعللة مذهلة؛ يختلف 
)5 -ميثوكيس –داي إم يت( عن )دي إم يت( من حيث أنه يحتوي عىل مجموعة أكسللجني 
مميثللل )ميثوكلليس( مرتبطة بجللزيء )دي إم يت(، وينتللج عن هذا زيللادة يف الفاعلية، 
 تللم وصللف )دي إم يت( بأنلله »غللذاء الدمللاغ«، وميكن قللول اليشء نفسلله عن مركب

)5 -ميثوكيس –داي إم يت(.

اآلثار النفسية

عللىل الرغم من أنه معروف بكونه سللاماً عند تناوله عن طريللق الفم، ميكن تدخينه 
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بأمان ويكون له تأثري نفيس قوي من خالل طريقة اإلعطاء هذه، وهو مخدر طبيعي قوي 
للغاية، أقوى بنحو أربع إىل ست مرات من )دي إم يت(.

أصبح استنشللاق البخار الناتج عن إفراز الضفدع شللائعاً يف البيئللات الطبيعية كعالج 
ملشللاكل الصحة العقلية أو كوسيلة لالستكشللاف الروحي، ومع ذلك، فإن معرفة تأثريات 

)-5ميثوكيس –داي إم يت( عىل البرش محدودة. 

عندما حاول بطل املالكمة للوزن الثقيل السللابق مايك تايسللون ألول مرة اسللتخدام 
)-5ميثوكلليس –داي إم يت(، ويرُطلللق عليلله أيضاً »الضفدع«، قال إنلله أوقعه عن قدميه، 
وغرّي حياته بشللكل عميق »صادفت هذا اليشء الذي يسللمى الضفدع، لقد دخنت هذا 
الدواء، املخدرات، أياً كان ما تريد تسميته، ومل أعد أبداً كام كنت؛ أنظر إىل الحياة بشكل 
مختلف، أنظر إىل الناس بشللكل مختلف، يكاد يكون مثل املوت والوالدة من جديد... ال 

ميكن تصوره«. 

يبلغ مقدار الجرعة الواحدة حوايل 50 مجم، مشللتقة من السللم املجفف الذي يفرزه 
ضفدع، غالباً ما ينتج تجارب مهلوسللة ال حدود لهللا يف غضون ثانية واحدة من التدخني، 
التي ميكن أن تسللتمر من 7 إىل 90 دقيقة، وتستمر يف املتوسط   20 دقيقة، وكام نرى إنها 

رسيعة املفعول وقصرية املدة، وأشبه برحلة مبركبة فضائية إىل مركز الكون.

يتحدث األشللخاص عللن تجربتهم بأّن مللادة )-5ميثوكلليس –داي إم يت( تنتج تعزيزاً 
مسللتداماً للرضا عن الحياة، وتخفيف القلق واالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وغالباً 
ما يستشعرون فهامً أفضل ملكانهم ووظيفتهم يف الكون نتيجة لذلك. يعتقد املتعاطون أنه 
ميكن أن يسللاعد الناس عىل أن يكونوا »أكرث لطفاً مع بعضهم البعض«، ويقلّل من القلق 
االجتامعي. يتحدث بعضهم عن تجارب صوفية، والعديد منهم يرون الله، وهو كشف عن 
الجامل األسايس للحياة، واإلحساس بالقداسة والوحدة مع العامل املحيط، وإيجابية عميقة 

وفهم للحقائق العميقة حول الواقع ورباطة الجأش.

بعد مدة وجيزة من االستخدام، مييل املشاركون إىل أن يكونوا رصيحني متاماً، ويعودون 
بنسبة 100 ٪ إىل حالتهم العادية السابقة. 

الطبيب النفيس التشللييك الشللهري، ستانيسللالف جروف، حقق نجاحاً كبرياً باستخدام 
جلسللات العالج بالسيلوسللايبني لتقديم الراحة للمرىض الذين يواجهللون مخاوف نهاية 
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العمللر، ويصف الشللعور العام عن تجربللة )-5ميثوكلليس –داي إم يت( بقوله: »هو هذا 
الشللعور املذهل بلالنعيم املحيطي، مللن خالل تجربة هذا االرتبللاط العميق مع الكون 
وجميع الكائنات الحية، يشللعر املرء بأننا محظوظون للغاية ألننا ورُلدنا عىل هذا الكوكب 

الجميل«.

ومن أهم النتائج التي تم اسللتخالصها من مسللتخدمي العقار، مللا ييل: انخفاض األنا 
الالمحللدود، وانخفللاض التوتر واالكتئاب، وزيللادة الرضا عن الحيللاة، واليقظة، والتفكري 

اإليجاب. 
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سابعاً -الَحْرَمل

مقدمة:

ر شللديد التشللعب، مع  عمَّ الَحرَْمللل .Peganum harmala L نبات بري صحراوي مرُ
جللذور زاحفة قصرية، وينتمي للعائلة القديسللية أو الرُّطِْريِطيَّللة، ويرُدعى أيضاً بالحرمل 
الشللامي. يبلغ ارتفاعه من 30 إىل 60 سم، مثاره عبارة عن كبسوالت، تشبه حبة الحمص، 
وغللري الناضجة منها خرضاء وتتحللول إىل اللون الربتقايل املائل للبني عندما تنضج، تحتوي 
الكبسللوالت عىل أكرث من 50 بذرة صغرية مثلثة الشكل وذات لون أسود-بني تشبه حب 

السمسم. 

تنمو هذه النبتة يف شامل إفريقيا والرشق األوسط ودول حوض املتوسط والبالد الحارة 
شبه القاحلة وما قبل الصحراوية يف آسيا وآسيا الوسطى، وكذلك يف األمازون. 

»الحرمل« كلمة عربية، واستعارتها لغات أجنبية مختلفة محافظًة عىل داللتها األساسية؛ 
فقللد راَج يف األملانية بلفظ Harmel، ويف اإلنجليزية هو Harmala، ويف الروسللية يرُطلق 
عليه Garmala، ويف الهندية Harmal. ويرُعرف نبات الحرمل يف إيران باسللم »األسللبند 
أو األسللفند«، وقد اسللتخدمت أجزاء مختلفة من هذا النبات مبللا يف ذلك بذوره ولحاؤه 

وجذوره يف الطب الشعبي، وهو يحظى مبكانة خاصة يف الرتاث الشعبي اإليراين.

غالباً ما تسللتخدم الصبغة الحمراء، من البذور يف غرب آسلليا لصبغ السجاد والصوف، 
وعندما يتم اسللتخالص البذور باملاء، يتم الحصول عىل صبغة صفراء، وإذا تم استخالصها 
بالكحول يتم الحصول عىل صبغة حمراء. ميكن استخدام السيقان والجذور والبذور لصنع 

األحبار والدهانات والوشم، ويرُعزى ذلك إىل وجود قلويدات بيتا-كربولني. 

تم اسللتخدام الحرمل كامدة إنثيوجينية )روحية( يف الرشق األوسللط وشللامل افريقيا 
وغرب آسيا؛ يتم تعليق الكبسوالت املجففة من هذا النبات يف املنازل أو املركبات للحامية 
من العني الرشيرة والعني الحاسللدة. يتم تسللخني بذور الحرمللل عىل جمر، حيث تنفجر 
محدثة صوت طقطقة خفيفة، ومطلقة دخاناً معطراً يتم استنشاقه من قبل املشاركني يف 

االحتفاالت الدينية واملولد النبوي الرشيف مام يسبب الهلوسات لهم. 

والحرمللل من النباتات التي ال تؤكل دون أن يرُرجى منها أية فائدة، فقد ورد يف شللعر 
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طرفة بن العبد يف ذم قوم قوله:

أَوالدرُ َواللللتَلللربيلللِح  اللللللرَشرِّ  بَكراِملللللَن  يرُعطوَن يف حاِدٍث  َوال  كَثريٍ  َمعرَشٍ  
لللمرُ َحللرَمللٌل أَعلليللا َعللىل كرُللللرِّ آكِللٍل للهرُللمرُ َدثللراهرُ للبللرٌي َولَلللو أَملللى َسللوامرُ مرُ

وتزخر شللبكة اإلنرتنت بالكثري من األقوال املنسللوبة إىل الرسول صىل الله عليه وسلم 
عن الحرمل؛ تحث عىل اسللتخدامه لطرد الشللياطني وإبطال الحسللد، وأن هنالك مالئكة 

موكلني بورقه وبذوره، لكن ال يوجد أي دليل رشعي عىل صحة هذه األحاديث. 

ورد الحرمل بشللكل بارز يف ثقافة املوروث الشللعبي األردين، وخاصة عند عشائر بني 
حسللن، ومن تلك املوروثات عدم الفائدة من هذا النبللات ووصفه »ال تأكلها الجامل وال 
تفرشللها بنات الحالل«، ويقال إن الفتيات العازبات كن يشللعلن النار من حطب الحرمل 
ويقمن بالطواف حولها وهن يرددن: »يا حرملة يا قرملة، جيتك سللايرة نايرة، كل البنات 
تجللوزن وأنا ظليت بايرة«، يتبعها صيحات ونوبللات من الضحك، وجميع هذه الكلامت، 

باملناسبة، أصولها عربية فصيحة. 

االستخدامات الطبية التقليدية

يف الطب التقليدي يتم اسللتخدام بذور الحرمل كمسحوق أو مغيل أو منقوع ملعالجة 
الحمى واإلسللهال واإلجهاض وكمسللكن لآلالم؛ مثللل آالم الروماتيللزم وأمل املفاصل واألمل 
املعوي. ويسللتخدم هللذا النبات أيضاً لعالج عرق النسللا، وإلدرار البللول وزيادة م إفراز 
الحليللب، ويرُعتقللد أنه يرُخرج الدود مللن البطن وخاصة الديدان الرشيطيللة. ويرُعتقد أن 
تدخني بذور الحرمل يحرك الشللهوة الجنسللية، ويزيد يف الجامع. ويف شامل إفريقيا وبالد 
لشام يستخدم كمسكن ومجهض، واإلجهاض شائع يف الحيوانات التي تبتلع هذا النبات. 

وإلطالق الدخان يف غرب آسلليا، يحرقون البذور ليحميهم الدخان ويحافظ عىل سالمتهم 
من شللعوذة »الفودو«، والبذور معروفة بخصائصها املسببة للهلوسة، ونذكر يف هذا السياق 
طلللب رئيس تركامنسللتان، قربانقيل بردي محمللدوف، من مواطنيه عام 2020، اسللتخدام 
التبخري بحرق عشبة الحرمل للوقاية من فريوس كورونا 19- ومواجهته وقال إن »الدخان من 
نبات الحرمل، يعترب وسيلة فعالة للتصدي ملختلف الفريوسات املختلفة غري املرئية للعني«. 
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كيمياء الحرمل: 

 تحتوي نبتة الحرمل عىل عدة مركبات مكونات من املستقبالت الثانوية املعروفة مثل 
القلويدات والفالفونويدات واألنرثاكوينونللات. وتعترب القلويدات أهم املركبات املوجودة 
ويللرتاوح محتواها يف النبتللة ما بني 2 و5 ٪. تنتمي قلويللدات الحرمل إىل مجموعة بيتا-

كربولني، وتم فصللل وتحديد القلويدات التالية: حرملني، وحرمللني، وحرمالول، وحرمول، 
ورباعي هيدرو حرمينول الجدول )2-5(. 

تحتللوي البللذور والجذور عىل أعىل نسللبة من القلويدات، وتكون نسللبتها منخفضة 
يف السلليقان واألوراق وغائبة يف األزهار، واملحتوى القلللوي للبذور غري الناضجة أقل من 
البذور الناضجة. تكون نسبة الحرمني والحرملني يف البذور الجافة 4.3 و ٪5.6 عىل التوايل، 
والحرمالللول 0.6 ٪، ورباعللي هيدروحرمللني ٪0.1، فيام تحتوي الجذور عىل نسللبة من 

الحرمني والحرمول بنسبة 2.0 و 1.4 ٪ عىل التوايل.

تللم عزل قلويللد الحرملني ألول مرة من بللذور وجذور الحرمل الشللامي، وهو املادة 
القلوية الرئيسية لهذا النبات، ثم تبع ذلك فصل قلويد الحرمني، وهو مشابه للحرملني من 
الناحية الدوائية يف أفعاله ولكنه أقل سللمية. تم فصل قلويدات الفاسيسني والفاسيسون 
التي تتتمي إىل مجموعة قلويدات الكوينازولينات، ولكن نسللبتها يف النبتة أقل بكثري من 
نسللبة قلويدات البيتا-كاربولني. توجد قلويدات الحرمل أيضاً يف نبتة كرمة الكاآب )انظر 

اآلياهوساكا(. 

يسللتخدم دخان الحرمل بشللكل تقليدي يف دول الرشق األوسط وآسيا كمطهر ومنقٍّ 
للهللواء، وتم تحليل املكونات الكيميائية للزيللت الطيار لبذور الحرمل والدخان املتصاعد 
منه، حيث تبني أن املكونات الرئيسية لدخان الحرمل هي الفا-باينني )60.4 ٪(، والليمونني 
)6.4 ٪(، والسللتايرين )4.2 ٪(، بينام الزيت الطيار املسللتخلص من الحرمل يحتوي عىل 
الفا-باينللني )72.6 ٪(، ومفللروق –فريبينول )3.9 ٪(، وسللابينني )2.6 ٪(، بينام تم العثور 
عىل السللتايرين وبعض املكونات األخرى يف الدخان، ولكن مل يتم العثور عليها يف الزيت 

املتطاير.
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علم أدوية الحرمل:

تم اسللتخدام الحرمل آلالف السللنني يف الطللب التقليدي والطقللوس الدينية؛ أعطت 
األبحللاث الصيدالنية النباتية الحديثللة مصداقية السللتخداماتها التقليدية، مام يدل عىل 
مجموعة واسللعة من االسللتخدامات العالجية املحتملة، مبا يف ذلك اسللتخدامها كمضاد 

لالكتئاب وعامل مزيل القلق. 

ترُعزى التأثريات السللامة لهذا النبللات إىل قلويدات بيتا كاربولللني التي يحتوي عليها، 
والتي ميكن أن تحفز الجهاز العصبي املركزي عن طريق تثبيط استقالب النواقل العصبية 
األمينيللة، أو عن طريق التفاعل املبارش مع مسللتقبالت معينة. تحللدث تأثريات الحرمل 
عن طريق تفاعل قلويدات البيتا- كربولينات كمثبطات عكوسللة ألكسيداز أحادي األمني 
مللاو )MAO(، وقد تنتج تأثريات مضللادة لالكتئاب من خالل عملها، ميكن أن يتسللبب 
االستخدام املتزامن لل)ماو( واملنتجات الغنية بالتريامني يف أزمة ارتفاع ضغط الدم املعروفة 

باسم »تأثري الجنب«.

 تساعد قلويدات بيتا-كربولني يف تنشيط ثنايئ ميثيل تريبتامني )دي إم يت( املوجود يف 
النباتات األخرى املسللتخدمة يف تحضري مرشوب اآلياهوساكا الرتفيهي يف أمريكا الجنوبية، 
وتؤكد نتائج التجارب السيرية زيادة مسللتويات بيتا-كاربولني يف بالزما مدمني الكحول 

املزمنني واملعتمدين عىل الهريوين، كام ورد أنها تزيد من تناول الكحول الطوعي. 

سمية الحرمل: 

يوجد عدد قليل من الدراسات التفصيلية عن التسمم البرشي عند تناول بذور الحرمل 
أو مسللتخلصاته، وغالبيتهللا تقارير ذاتية مللن غرف الطوارئ. الحارمالللني والحرمني هام 
قلويدات سللامة عموماً ويسللاهامن يف سمية الحرمل، وسللمية الحارمالني تعادل ضعف 
سمية الحرمني، يف الجرعات الخفيفة تظهر أعراض التسمم عىل شكل عدم وضوح الرؤية 

ورهاب الصوت والشعور بالطفو وطنني األذن.

ويف الجرعات املعتدلة يسللبب االرتعاش والتشللنجات واضطرابللات الجهاز الهضمي، 
مثل الغثيان والقيء، وتشللمل أعراض الجرعة الزائدة من الحرمل الهلوسللة واضطراباً يف 

املتالزمات العصبية الحسية، وبطء القلب. 
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ويف الجرعات العالية يعاين الشللخص من ضائقة معدية معوية، وقيئاً دموياً، وهلوسة 
برصية وارتعاشات يف األطراف والوجه، وعدم انتظام دقات القلب وانخفاض ضغط الدم. 

تؤدي الجرعات املميتة )150 غم من بذور الحرمل( إىل حدوث تشنجات التي رسعان 
ما يتبعها شلللل حريك بسبب العمل االكتئاب امللحوظ عىل الجهاز العصبي املركزي، وشلل 
الجهاز التنفيس، وانخفاض يف درجة حرارة الجسم، وانخفاض يف تقلصات العضالت امللساء، 
باسللتثناء عضالت الرحم، الذي قد يؤدي إىل انقباض أقوى. هناك انخفاض يف ضغط الدم 

بسبب ضعف واضح يف عضلة القلب. 

يف حللني أن الحرمل يسللتخدم تقليدياً يف الطب التقليللدي كمطمث وكعامل مجهض، 
يرُعتقد أن قلويدات الكينازولني )قلويدات الفاسيسللني و الفاسيسللون( هي املسؤولة عن 
النشللاط املرُجهض ملسللتخلصات الحرمل، فوجد أن لها تأثرياً تحفيزياً للرحم، عىل ما يبدو 
من خالل إطالق الربوستيجالندين. شلل الجهاز التنفيس هو املسبب للوفيات الناجمة عن 

تناول الحرمل. 

الجدول )5-2(: البنية الكيميائية لمركبات الحرمل.

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Harmalineحرملني

Harmalolحرمالول
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Tetrahydroharmineتيرتاهيدروحرمني

Harmaneحرمان

Harmineحرمني

Harmolحرمول

فاسيسني
Vasicine

Vasicinoneفاسينون
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ثامناً -اآلياهواسكا 

مقدمة 

سللكراً سحرياً يف شامل غرب أمريكا الجنوبية   أجمعت األدبيات العلمية عىل أن مثة مرُ
يرُعتقد أن بإمكانه تحرير الشللخص من سللجن الجسللد، مام يسللمح له بالتجول بحرية 
والعودة إىل جسللده متى شاء، وهكذا تغدو الروح غري مقيدة، تحرر صاحبها من حقائق 
الحياة اليومية، وتعرّفه إىل عوامل عجيبة ملا يعتربه واقعاً، وتسمح له بالتواصل مع أسالفه؛ 

املصطلح لهذا املرشوب املخمور هو »آيا هواسكا«. 

النباتللات التللي يرُحرض منها هذا املرشوب هي حقاً -عند َمللن يؤمن بقدراتها- نباتات 
اآللهللة؛ فيعتقدون أن قوتها ورُضعت يف سللبيل قوى خارقة للطبيعة مقيمة يف أنسللجتها، 
وكانللت هدايللا إلهية للهنود األوائللل عىل وجه األرض، إن املرشوب املسللتخدم يف النبوة 
والعرافة والشعوذة واألغراض الطبية، متجذر بعمق يف األساطري والفلسفة الوطنية بحيث 

ال ميكن أن يكون هناك شك يف أن عرصه العظيم جزء من حياة السكان األصليني. 

كلمللة )ayahuasca( مركبللة يف لغة الكويتشللوا Quechua عند شللعوب اإلنكا من 
مقطعللني؛ حيللث تعني aya الروح أو األجللداد أو املوىت، فيللام )Wasca )huasca تعني 
كرمة؛ لذلك، فإن الرتجمة األكرث انتشاراً للكلمة هي »كرمة الروح«، لكن يفضل املشككون 

البديل اللغوي اآلخر: »حبل املوت«! 

تم اسللتخدام آياهواسكا لعدة قرون من الشللعوب األوىل يف بريو والربازيل وكولومبيا 
واإلكوادور للطقللوس الدينية والروحية واألغراض العالجية، بوصفه مخدراً نباتياً يؤثرعىل 
جميع الحواس، ويغري تفكري الشللخص وإحساسلله بالوقت والعواطف، ويسبب الهلوسة 
وخاصة رؤية أو سللامع أشللياء غري موجودة أو مشللوهة، لذلك كانوا يلجأون إليها لعالج 
املشاكل الجسدية والعقلية، وكذلك للتعامل مع األزمات الروحية. يعتقد بعض الناس أنه 
ميكن أن توفر البصرية أو الشللفاء العاطفي، وتعمل عىل تشللجيع النمو الشخيص، وحتى 

تعزيز االتصال مع اآللهة واألرواح. 

بسبب تزايد شعبية »القربان املقدس« يف تلك املناطق، يسافر كثريون من جميع أنحاء 
العامل إىل منطقة األمازون للمشللاركة يف طقوس اآلياهواسكا، هذه الظاهرة الفريدة التي 
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وصفها البعض بأنها »سياحة املخدرات« ليست مجرد مغامرة تافهة كام تبدو؛ إذ إن عدداً 
كبرياً من املسللافرين يبحثون عن فرص روحية وعالجية، ميكن وصف الدوافع الرئيسللية 
بأنها: السعي إىل تحسللني البصرية، والنمو الشخيص؛ الشفاء العاطفي، واالتصال بالطبيعة 

املقدسة واآللهة واألرواح والطاقات الطبيعية التي تنتجها اآلياهواسكا. 

تحضير مشروب اآلياهواسكا 

مرشوب آياهواسللكا هو مللرشوب بني محمللر، ذو طعم ورائحة قوية، من أسللامئه 
الشللائعة املتعارف عليها Caapi وDápa وYajé، يتم تحضريه عن طريق التسخني املطول 
 Banisteriopsis caapi )Spruce ex Griseb.( أو غليان نبتتني مميزتني؛ هام لحاء كرمة
العائلللة  إىل  ينتميللان  النوعللني  وكال   ،Banisteriopsis inebrians C.V.Morton أو 
امللبيغية، وسللوف نطلق عىل هذه الكرمة اختصاراً اسللم »كاآب«، أما النبتة الثانية فهي 
 أوراق شللجرية Psychotria viridis التي تنتمي إىل العائلة الفوية، ومن أسامئها الشائعة

Chacruna وJagé، وسوف نطلق عليها اختصاراً أيضا اسم » تشاكرونا«. 

يعترب لحاء كرمة »الكاآب« املكون الرئييس ملرشوب اآلياهواسللكا، وال يجوز اسللتبدالها 
بأية نبتة أخرى عىل اإلطالق، بينام يجوز اسللتبدال نبتة » تشللاكرونا » بنبتات مشللابهة 
تحتوي عللىل نفس الجواهر الفعالة )دي إم يت( مثل نبتللة P. carthagenensis، أو نبتة 

 cabrerana  Diplopterys

  لتحضللري املرشوب، بداية يتم كشللط اللحاء من قطع السللاق املقطوفة حديثاً لنبتة 
الكاآب، ويتم غيل اللحاء لعدة سللاعات، ثم يرُضاف إليها مغيل أوراق شللجرية التشاكرونا، 
ويتم تناول السائل املّر الغليظ بجرعات صغرية. ويف أماكن أخرى، يرُسحق اللحاء ثم يرُعجن 
باملاء البارد ثم يرُضاف مغيل أوراق شجرية التشاكرونا، ويجب أخذ جرعات أكرب، ألنها أقل 

تركيزاً. 

مبجرد أن ينقص ماء الخليط، يضاف املزيد من املواد النباتية لتشللكيل شللاي شللديد 
الرتكيز، ثم يرتكون الشللاي ليللربد قبل تصفيته. يحتوي مرشوب آياهواسللكا عىل تركيزات 
كبللرية مللن )دي إم يت( بحوايل 80 مجم لللكل 100 مللرت يف املنقوع، وقد يسللبب تناوله 

الهلوسة البرصية، وضعف رؤية األلوان، والدوار، والقلق، والتعرق.
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ميكن تحضري مرشوب اآلياهواسللكا بطرق متنوعة، وحسللب املنطقللة الجغرافية التي 
تتوافر فيها النباتات، لكن يبدو أن هناك أنواعاً أخرى من النباتات ترُسللتخدم محلياً لصنع 
رشاب اآلياهواسللكا وحسب املناطق التي تنمو فيها، وكلها عبارة عن نباتات غابات كبرية 
مللن نفس عائلة الللكاآب. وكثرياً ما يتم زراعة كرمة الكاآب مللن أجل الحصول عىل إمداد 
قريب لالستخدام، وغالباً ما تضاف نباتات كثرية من عائالت متنوعة إىل املرشوب األسايس 
لتغيري التأثريات املسكرة، وهناك عدة أنواع من مرشوبات اآلياهواسكا التي ترُصنَّف حسب 

تأثريها النفيس، ولها أسامء محلية متنوعة، وأهمها:

 كاهي-رياما ) Kahi-riáma( وهو النوع األقوى، ينتج هلوسات سمعية، ويؤمنون أنه . 1
ينبئ عن أحداث مسللتقبلية، ومن املحتمل أن يسبب الوفاة إذا تم تعاطيه بجرعات 

كبيرية. 

  مللي-ين كاهي-ما ) Me- né-kahI-má(، وهو ثاين أقوى مسللتحرض منها، ويرُعتقد . 2
أنه يتسبب يف رؤى الثعابني الخرضاء. يتم استخدام اللحاء يف تحضريه، ويقال أيضاً إنه 
يتسبب يف الوفاة ما مل يتم أخذه عن معرفة. قد ال ينتمي هذان »النوعان« إىل الكاآب 

أو حتى العائلة. 

 كاهللي النمر األحمللر )»Kahi of the Red Jaguar«(، وهو الثالث من حيث القوة . 3
ينتج رؤى باللون األحمر. 

 كاهي رأس القرد )»Kahi of the monkey head«(، وهو الرابع ويسبب يف هلوسة . 4
وعواء كالقرود. 

تاثيرات اآلياهواسكا 

تختلف تأثللريات املرشوب وفقاً لطريقللة التحضري، والكمية التي يتللم تناولها، وعدد 
وأنللواع الخلطات، واألغراض التي يسللتخدم من أجلها. يجتمع الناس ألخذ اآلياهواسللكا، 
وبعللد تناوله عن طريق الفم، تحدث آثاره املهلوسللة املرتبطللة بالجرعة أوالً بعد 60-30 
دقيقللة وتبلللغ ذروتها خالل 60-120 دقيقللة، وتختفي بعد مللرور 240 دقيقة، عادة ما 
يستهلك الناس مرشوباً واحداً أو مرشوبني خالل االحتفال. تقام هذه االحتفاالت عادًة يف 
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الليل ويصاحبها الغناء والرقص يف نشللوة جامعية، يتسللبب آياهواسكا بحالة ذهنية ذات 
رؤية مخدرة و«الرحلة« معه بشكل عام ممتعة. 

يف كثللري مللن األحيان يللرى الهنود هجامت مفرطة مللن األفاعي الضخمللة أو النمور 
املتوحشللة، وغالباً ما يشللعر الواحد منهم باإلهانة من هذه الحيوانات ألنه أمامها مجرد 
رجللل. أثار تكللرار ظهور الثعابني والنمور يف رؤى آياهواسللكا اهتامم علامء النفس؛ فمن 
املفهوم أن تلعب هذه الحيوانللات مثل هذا الدور، ألنها الكائنات الوحيدة التي يحرتمها 
ويخشللاها الهنود يف الغابة االستوائية، بسبب قوتها وخفيتها. لكن يف العديد من القبائل، 
يصبح الرجل قطة برية أثناء حالة الثمل، ويسللتعرض قوته كواحد منها، ورجال الشللامان 

يقلدون زئري النمور.

يشعر مستخدم قبيلة التوكانو أنه تم سحبه بسبب الرياح القوية التي يعللها الشامان 
املعلم بأنها رحلة إىل درب التبانة، وهي املحطة األوىل يف الطريق إىل الجنة. وباملثل، فإن 
املسللتخدم من قبيلة زابارو اإلكوادورية يخترب إحساسللاً بارتفاعه يف الهواء. وتطري أرواح 
الشللامان البريويف عىل شكل طائر أو قد يسافر يف زورق خارق للطبيعة تحرسه الشياطني 
السللتعادة األرواح املفقللودة أو املسوقة. ويف االحتفال الشللهري الللذي يطلق عليه روح 
اليوروباري )Yurupari( لقبيلة التوكانو يتم تكريسلله للتواصللل مع األجداد، واالحتفال 

بالذكور لوصولهم مرحلة البلوغ، وهو يحسن مكانة الرجل وسلطته عىل النساء. 

م اآلياهواسللكا تجربة مكثفة للغاية مع ظهور رؤى الضوء مع عيون   قد يكون تَسللمُّ
مغلقة بعد فرتة من الدوخة، يف حني أن الرؤى مع املرشوب األسللايس تظهر عادة باللون 
األزرق أو األرجللواين أو الرمادي، وعند زيادة كمية التشللاكرونا فإنها تظهر بألوان زاهية 

باللون األحمر واألصفر.

تبدأ فرتة الرتاخي برؤية تالعب األلوان؛ يف البداية أبيض، ثم أزرق ضباب ودخاين بشكل 
أسللايس، ويزداد الحقاً يف الشللدة، ويف نهاية املطاف يقود إىل النوم الذي تقاطعه األحالم 
والحمى العرضية. اإلسللهال الخطري، الذي يستمر بعد التسمم، هو التأثري غري املريح الذي 
يحدث بشللكل متكرر، ومع إضافات الرتيبتامني، يتللم تكثيف العديد من هذه التأثريات، 
ولكن لوحظ أيضاً االرتعاش والتشنج، وتوسع حدقة العني، وزيادة معدل النبض، ويف كثري 

من األحيان يؤدي إىل حالة من العدوانية والتهور. 
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آلية عمل اآلياهواسكا

كام ذكرنا يتم صنع مرشوب اآلياهواسللكا من غيل لحاء كرمة الكاآب وأوراق شللجرية 
تشللاكرونا، وال تعترب أي من هذه النباتات بذاتها من املواد املهلوسة، تحتوي أوراق نبات 
التشللاكرونا عىل مللادة )دي إم يت( التي كام نعلم لها بنية كيميائية مشللابهة لبنية مادة 
السللريوتونني. مادة )دي إم يت( مهلوسة قوية وليس له تأثري عند تناولها عن طريق الفم، 
ألنه يتم اسللتقالبها عن طريق أوكسيديز أحادي األمني قبل وصوله إىل مجرى الدم. يعمل 
الحارمني والحرمالني، قلويدات بيتا –كاربولني املوجودة يف نبتة الكاآب، كمثبطات عكسية 
نشطة للغاية ألكسيداز أحادي األمني، ومتنع نزع مجموعة األمني من ثنايئ ميثيل تريبتامني 
)دي إم يت(، يف حني أن رباعي هيدرو-حارمني مينع امتصاص السللريوتونني، ونتيجة لذلك 
يسللمح لل)دي إم يت( بعبور الحائل الدموي الدماغي، مام يجعلها مادة نشطة عن طريق 

الفم. 

 ميللارس ثنللايئ ميثيل تريبتامللني تأثللريات مزيلة للقلق من خالل شللواّد مسللتقبالت
 5 -هيدروكلليس تريبتامني)1أ(، ويرتبط تأثريه املخدر بقدرته عىل تنشلليط مسللتقبالت| 
5 - هيدروكيس تريبتامني)2أ(. ومع ذلك، فإن اإلجراءات البسلليطة بوسللاطة مستقبالت 
5 - هيدروكيس تريبتامني ليسللت كافية لتفسري الهلوسة التي يسببها الدواء، وبعض شواّد 

5 - هيدروكيس تريبتامني2أ ليست مهلوسة. 

أظهرت قلويللدات الحرمل خصائص ذات تأثري نفيس قوي، وهي تعمل كمنبهات عىل 
الجهاز العصبي املركزي، ويرُعزى تأثري اآلياهواسكا املضاد لالكتئاب امللحوظ إىل وجود هذه 
القلويدات، وهو ما يتامىش مع معتقدات املستخدمني األصليني لرشاب اآلياهواسكا، حيث 
تحظى نبتة الكاآب بتقدير واحرتام وتقديس أكرث بكثري من نبتة التشللاكرونا التي تحتوي 

عىل )دي إم يت(.

كيمياء اآلياهواسكا

تم فصل املواد الفعالة من لحاء كرمة الكاآب، كانت أول قلويدات معزولة تسمى تيليباثني 
وبانيسللرتين اعتقاداً بأنها كانت اكتشافات جديدة، ولكن تبني بأن هذه القلويدات كانت 
 .Peganum harmala متطابقللة مع القلويدات التي تم فصلها من بذور نبللات الحرمل
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وهي قلويدات بيتا-كربولني حارمللني، حارمالني، ورباعي هيدرو حارمني )انظر: الحرمل(، 
وأوراق نبات تشاركونا الذي يحتوي عىل مركب )دي إم يت(. 

آثار آياهواسكا

يؤثر اآلياهواسللكا بشكل مختلف عىل األشللخاص الذين يتناولونه بناًء عىل ما إذا كان 
معتللاداً عللىل تناوللله، وإذا كان يتم تناول أدويللة أخرى يف نفس الوقللت تقريباً، الكمية 
املأخللوذة، وقللوة املغيل. تأثريات اآلياهواسللكا ذاتية، ولكنها قد تشللمل: الغثيان والقيء 
)الناجم عن رشب املغيل(، واإلسهال، والنشوة، ومشاعر االرتباط والوحدة، وهلوسة برصية 
وسمعية شللديدة، والشعور مبشاعر قوية والقلق، وارتفاع معتدل يف ضغط الدم، ومعدل 

رضبات القلب، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

تشمل آثار آياهواسكا: مشاعر النشللوة، والهلوسة، والخوف، والشك والريبة، وأعراضاً 
غري مريحة يف الجهاز الهضمي.

مللن جهة أخرى، قد يحّسللن اآلياهواسللكا تنظيم املزاج والعواطللف، وميكن أن يقلل 
أيضاً من التوتر ويسللبب نشاطاً مضاداً لالكتئاب رمبا بسبب وجود مادة الحارمني، فجرعة 
واحدة من اآلياهواسللكا قد تنتج تأثللرياً رسيعاً مضاداً لالكتئاب لدى األشللخاص املصابني 
باالكتئاب املقاوم للعالج. يسللتمر هذا التأثري املضاد لالكتئاب لعدة أسللابيع، قد يسللاعد 

اآلياهواسكا أيضاً يف عالج اضطرابات القلق وتقلب املزاج.

عندما يتم أخذ اآلياهواسللكا يف بيئة تقليدية أو طقوس دينية أو احتفالية، فقد يرُنظر 
إىل هللذه التأثريات عىل أنها تطهري للروح أو تطهري للجسللد وجزء من الرحلة الروحية أو 
الشللفاء، قد مير بعض األشللخاص بتجارب سلبية يف تناول اآلياهواسكا، أو يجدونها صعبة، 
ميكن أن يشللمل ذلك: الهلوسللة املخيفة أو املواجهة، القلق، واإلسهال، والغثيان، والذعر، 
والشك والريبة، والقيء، قد يؤدي هذا املرشوب إىل زيادة معدل رضبات القلب، وضغط 
الدم، مام قد ميثل مشللكلة لألفراد الذين يعانون من مشللاكل يف القلب، ويجب تجنيب 
األشخاص املصابني بالفصام أو اضطرابات الصحة العقلية األخرى أيضاً تناول اآلياهواسكا. 
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المخاطر واآلثار الجانبية

ال توجد طريقة آمنة الستخدام العقاقري املخدرة، مبا يف ذلك اآلياهواسكا؛ فمن الصعب 
التنبللؤ بقوتلله وتأثرياته، ميكن أن يكون لدى األشللخاص تجارب مختلفللة متاماً عن تناول 
نفس املرشوب يف مناسبات وبيئة مختلفة. يجب عىل األشخاص الذين يعانون من أمراض 
نفسية أو تاريخ عائيل لهذه الحاالت تجنب استخدام اآلياهواسكا، بسبب وجود مثبطات 
أكسلليداز أحادي األمني. ويكون تناول اآلياهواسكا أكرث خطورة عندما يؤخذ مع الكحول، 
ويجب تجنب السواقة أو تشغيل اآلليات الثقيلة عند تناوله. قد يكون خلط اآلياهواسكا 
مع األدوية األخرى التي تؤثر عىل السللريوتونني مثل اإلكستايس أو مضادات االكتئاب مثل 
مثبطات امتصاص السللريوتونني االنتقائية خطرياً بشكل خاص، ويسبب الرشاب يف ارتفاع 

يف مستويات الربوالكتني والكورتيزون وهرمون النمو.

آثار طويلة المدى

 تشري األبحاث العلمية الحالية إىل أن االستخدام طويل املدى ال يرتبط بفقدان الوظائف 
املعرفية أو نتائج الصحة العقلية السلبية.

التحمل واالعتماد

ال يبدو أن االستخدام املتكرر لآلياهواسكا يؤدي إىل تحمل التأثريات، ويبدو أنه يشكل 
خطراً محدوداً للغاية فيام يتعلق بالتحمل واالعتامد.

الجوانب اإليجابية لآلياهواسكا 

تشري األبحاث العلمية إىل أن اآلياهواسكا قد يقدم العديد من الفوائد اإليجابية بسبب 
احتوائه عىل املكونات الرئيسية ذات التأثري النفساين؛ ) دي إم يت( وقلويدات بيتا-كاربولني، 
قد تحمي وتسللتعيد أجزاء من الدماغ. وميكن أن يؤدي تناول )دي إم يت( إىل زيادة إنتاج 
الربوتينات املضادة للتوتر ومضادات األكسدة، كام أن قلويدات بيتا-كربولني تحفز تكوين 
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وتوليللد الخاليا العصبية لدى البالغني. اآلياهواسللكا مفيدة لألشللخاص الذين يعانون من 
اضطراب ما بعد الصدمة، حيث يساعد يف استعادة الذكريات املكبوتة، مام ميّهد الطريق 

للدماغ إلعادة برمجة أو إطفاء استجابة الخوف املرتبطة بها. 

يكون اآلياهواسكا مفيداً أيضاً لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات، 
حيللث أظهروا تحسللناً يف نتائجهم اإلجاملية ملعنللى الحياة، والوعي الذهني، والشللعور 
بالتمكني واألمل، وانخفض اسللتخدامهم للكحول والتبغ والكوكايني بشكل ملحوظ، ولكن 
اسللتخدامهم للقنب واملواد األفيونية مل يتغري. وورُجد أن اسللتخدام اآلياهواسللكا ميكن أن 

يخفض مستويات التفكري يف االنتحار. 

اآلياهواسكا مقابل الفطر المكسيكي السحري

يف حني أن كالً من الفطر املكسللييك السللحري واآلياهواسكا لهام خصائص مهلوسة، إال 
أن هنللاك اختالفات بني املادتني؛ ولعل األهم من ذلك أن املكونات ذات التأثري النفسللاين 
مختلفة. يحتوي الفطر السحري عىل السيلوسايبني بدالً من ) دي إم يت( وبيتا كاربولني يف 
مرشوب اآلياهواسكا. كل شخص سيبدي رد فعٍل بشكل مختلف عند تناول أحد العقارين، 
يف حني أشللار املسللتخدمون إىل أن اآلياهواسللكا كان له تأثري أقوى من الفطر املكسللييك 
السللحري، ولكن أيضاً تأثرياته السلبية كانت أعىل، ومع ذلك، أبلغ مستخدمو اآلياهواسكا 

أيضاً عن رغبة أقل يف تكرار االستخدام مقارنة مبستخدمي الفطر السحري. 

السمية 

يسللبب ) دي إم يت( املحقللون عن طريق الوريللد إجهاداً قلبياً كبللرياً، إال أّن مخاطره 
أقللل إذا تم تناوله عن طريق الفم، تم تحديد الجرعة املميتة املتوسللطة من )دي إم يت( 
يف 8 مجللم / كجم عن طريق الفم ويبلغ متوسللط   الجرعللة االحتفالية من )دي إم يت( يف 
مسللتحرضات آياهواسللكا حوايل 27 مجم؛ لذلك، فإّن هامش األمان لآلياهواسللكا يقارب 
20 ضعفللاً تقريبللاً. تذكر املصادر العلميللة حاالت نادرة أدت إىل املوت نتيجة اسللتهالك 
اآلياهواسللكا بسللبب خلط مكونات إضافية بخالف املكونني األساسيني )عىل سبيل املثال، 
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الداتورة أو التبغ( أثناء تحضري املرشوب.

تكشللف الروايات الشللخصية للمدمنني أن تجارب اآلياهواسكا أدت بالعديد منهم إىل 
إدراك أن تعاطيهللم للمخدرات كان يقودهم إىل طريق التدمري الذايت الذي قد يؤدي إىل 
موتهم، قد ينتج عن اآلياهواسللكا تجارب املوت، يف وقت ما يشللعر املرء بأنه يرُحترض، أو 
رؤية نفسلله ميتاً نتيجة تعاطي املخدرات. أدت هذه التجارب إىل إدراك سللاعدهم عىل 
إجراء تغيريات جذرية يف سلوكهم من خالل توفري دافع إضايف إلجراء التغيريات الالزمة يف 

السلوك الشخيص وأسلوب الحياة. 

التأثري األسللايس آلياهواسكا عىل العملية النفسية ينطوي عىل مواجهة مع الذات، مام 
يفرض وعياً شللخصياً أكرب يسللهل إعادة بناء أو إعادة هيكلة طبيعللة الذات، توفر إعادة 
تقييم املايض األساس لتجربة التطهري من األحداث املاضية، واألساس لوجهات نظر جديدة 

يف أمناط سلوك الفرد.

اآلثار النفسللية التي يسللببها اآلياهواسللكا، مثل زيادة البصرية، وإعادة تأطري الهياكل 
املعرفية، وزيادة املشللاعر التخيلية، والتنفيس، تَِعدرُ بإمكانيات السللتخدام اآلياهواسكا يف 
العالج النفيس مبساعدة املخدر، عن طريق تسهيل التدخالت القامئة عىل البصرية املوجهة، 
واملعرفية، والصور العاطفية املوجهة، والتقنيات الشافية. وهناك مجال آخر مهم لالهتامم: 
اإلجهاد املرتبط باضطرابللات ما بعد الصدمة؛ فغالباً ما تكون العزلة االجتامعية، وانعدام 
الثقة، واالنفجللارات العنيفة، والتخدير العاطفي، والتذكر الحي للتجارب املؤملة موجودة 

يف اضطراب ما بعد الصدمة، وهي حالة يصعب عالجها.
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تاسعاً -الميسكالين 

مقدمة

امليسكالني هو قلويد موجود يف الطبيعة يف عدة أنواع من نباتات الصبار والتي تنتمي 
جميعها للعائلة الصبارية، وأهمها:

1 .-Lophophora williamsii )Lem. ex Salm( )Peyote( صبار البيللوط أو البيوت 
البيوط عبارة عن صبار قصري صغري عىل شللكل زر، ينمو بشللكل أسايس يف املكسيك، 

وقليل منه يوجد يف والية تكساس بالواليات املتحدة األمريكية.

2 .Echinopsis pachanoi )Britton & Rose( )San Pedro( صبار القديس بيدرو 

صبللار القديس بيدرو عامودي موطنه من سللفوح جبال األنديللز العالية، ينمو عىل . 3
ارتفاعات تزيد عىل 2000 مرت يف اإلكوادور والبريو. 

 صبار الشعلة البريوفية. 4
   )Peruvian Torch(  )Britton Rose( & Echinopsis peruviana

 يشللبه صبار الشللعلة البريوفية صبار القديس بيدرو، وعللادة يكون أقرص منه، حيث 
يرتاوح طول نبتته من 2-4 أمتار عند تدجينها، لكنها تصل إىل 5 أمتار يف الربية، بينام يبلغ 
طول صبار القديس بيدرو 3−6 أمتار عندما يتم تدجينها، ولكن يصل طولها حتى 7 أمتار 

يف الربية. 

يعود اسللتخدام البيوت إىل 6000 عام تقريباً، وأقدم دليل مادي عىل اسللتخدامه هو 
العثللور عىل متاثيل مصنوعة من صبار البيوط املجفف واملحفوظة يف كهوف شللومال عىل 
أطراف تكسللاس التي يعود تاريخهللا إىل 4000 قبل امليالد. وتم العثور يف بريو عىل موقع 
معبد يعود إىل 1000 عام قبل امليالد، ويوجد يف صحن املعبد متثال لشللخص شللامان ذي 
مخالب يحمل صبار سللان بيدرو، ويبدو أن هذا كان موقعاً للحج حيث تقام االحتفاالت 

التي تتضمن املواكب االحتفالية واملمرات الجوفية السية.

 لقد عرف األمريكيون األصليون الخصائص املهلوسة للنبات منذ آالف السنني، وما يزال 
البيوط يحتل مكانة مقدسة يف هذه الثقافات؛ يف الواقع، حتى اآلن مثة أكرث من 40 قبيلة 

يف أمريكا الشاملية وغرب كندا تستخدمه يف االحتفاالت الدينية املقدسة.
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تؤكد ثقافات السكان األصليني املختلفة التي تبجل النبات أن له عدداً كبرياً من الفوائد 
الصحية للجسللم؛ عىل سبيل املثال، قد يسللتخدمون البيوت لعالج عدد من األمراض، من 
لدغات الثعابني والجروح إىل املشاكل الجهازية مثل: مرض السكري، وأمراض الجلد، واألمل 

العام.

عندما وصل اإلسبان إىل املكسيك وجدوا أن البيوط يتم تداوله واستخدامه كَِسٍّ مقدس، 
باعتباره نباتاً إلهياً يأخذ الناس إىل بيت الشللمس، عامل من النور والجامل، وأشللاروا إىل أن 
الناس الذين اسللتخدموها رأوا رؤى اعتقد كهنتهم أنها من عمل إبليس، ووصفوا شللكلني 
مختلفني من طقوس البيوط، هناك مراسم شفاء، حيث يستخدمها الطبيب لتوضيح سبب 
املرض أو اللعنة أو لرؤية األحداث املسللتقبلية واألماكن البعيدة. يأكل املشللاركون أزرار 
البيوت، عادة ما تكون جافة، أثناء جلوسهم طوال الليل حول نار مركزية يرقصون حولها، 
مطهرين بالصالة والبخور، ويغنون األغاين املصحوبة بالطبل والخشخشة التي تدور حول 

املجموعة. 

بالنسبة للرجال الذين نشللأوا كمحاربني، أصبح اجتامع البيوط صورة مصغرة لعاملهم 
املتللالش، حافظت عبللادة البيوط عىل ثقافتهللم وهويتهم، وعللززت روح احرتام الذات، 

وخاصة االمتناع عن الكحول الذي كان يدمر مجتمعاتهم.

كيمياء الميسكالين 

يحتوي صبار البيوط عىل أعىل نسللبة من امليسللكالنب مقارنة بصبللار القديس بيدرو 
وصبار الشللعلة البريوفية، إال أن محتوى امليسكالني يف الشعلة البريوفية مييل إىل أن يكون 

أقل منه يف القديس بيدرو.

مركب الميسكالين

 يحتللوي البيللوت الجاف عىل ما يقرب مللن 60 من القلويدات من مشللتقات فينيل 
إيثيللل أمني، وأهللم قلويد هو امليسللكالني ويحتوي كل زر بيوت جللاف عىل 1-6 ٪ من 
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امليسللكالني الللذي تم فصله من قبل آرثللر هيفرت يف عام 1897 وأرُطلق عليه هذا األسللم. 
يرُصنَّف امليسللكالني بأنه قلويد ينتمي إىل مجموعة الفينللي اثيل أمني، الذي يتم تصنيعه 
حيويللاً من الطليع الحمض األميني فينيل أالنللني، والذي يوجد منه أيضاً يف األطعمة مثل 

البيض والحليب وفول الصويا وحليب الثدي وكميات ضئيلة يف دماغ اإلنسان.

تم تسللويق امليسللكالني املنتج من قبل رشكة مريك الكيميائيللة األملانية بداية من عام 
1894، ونرش الكيميايئ النمسللاوي إرنست سبات يف عام 1919 توليفة دي نوفو، وبحلول 
عللام 1926 طور الكيميائيون التابعللون لرشكة مريك توليفاتهم الخاصللة، ومل يكن هناك 

استخدام طبي للميسكالني يلوح بحد ذاته. 

تاثيرات الميسكالين

امليسللكالني هو املكون النفسللاين يف جميع أنواع الصبار، وهو املسللؤول عن هذا تأثري 
رحالت الهلوسة. من الصعب وصف تأثريات امليسكالني، ألنه يسبب الكثري من األحاسيس 
املتناقضللة؛ فمن ناحية، إنه مبهج وغني برصياً وسللاحر، ومن ناحية أخرى هو غري مريح 

جسدياً ومرهق، نتيجة لذلك، ميتلك الناس تجارب مختلفة جداً بشأنه.

تؤثر هذه الهلوسللة عىل الحواس املتعللددة، ويصف كثري من الناس الرحالت عىل أنها 
تنطللوي عىل اختالط الحواس، عىل سللبيل املثال، قد يدعي األشللخاص أنهم قادرون عىل 
»رؤية األصوات« أو »الشللعور باأللوان« أو »مشللاهدة خفقان السللامء«. يبدو أيضاً أن 
التأثريات املهلوسللة للميسكالني تعزز الحواس؛ قد تبدو األلوان واألصوات وحتى التجارب 

أكرث ثراًء أو جرأة، وقد يصبح الوقت مشوهاً لبعض الناس. 

بالنسبة لآلخرين، قد يتغري مجال الرؤية واألشياء بداخله؛ الرؤى شائعة مع امليسكالني، 
خاصللة يف الجرعات العالية، هذه الرؤى هي تجارب ال تحدث يف العامل »الحقيقي« ولكن 
يشللعر بأنها حقيقية جداً للشللخص الذي يختربها، قد تكون الرؤى إما مبهجة للغاية أو 
مرعبة، وقد تبدو مهمة للغاية بالنسبة للشخص، لكنها قد تتسبب أيضاً بالفوىض الشديدة.

مثل املهلوسات األخرى، قد يتسبب امليسكالني يف »رحلة سيئة« لبعض الناس، فقد تتضمن 
هذه املشللاعر والتجارب والعواطف السلبية بأن يشعر الشخص بالرعب، أو تطارده الهلوسة 
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السلللبية، أو يسرتجع اللحظات السلبية باستمرار. أيضاً، بسبب الشعور باضطراب الوقت، قد 
يكون لدى الشللخص قلق شللديد أو يشللعر بأنه محارص يف هذه التجارب، كل من التجارب 

الجيدة والسيئة مؤقتة، وسوف تتالىش التأثريات بينام يخرج امليسكالني خارج الجسم.

جون بول سارتر والميسكالين

يهدف ما يسللمى بل«علم الظواهر« إىل وصف الواقع متاماً كام هو، مجرداً من جميع 
النظريللات والفئللات والتعريفات وتحويل االنتباه حرصياً، وحسللب مقولة الفيلسللوف 
إدموند هورسل الشللهرية »إىل األشياء نفسللها«، والذي أعاد تصوره جذرياً حول الفلسفة 
وعلم الظواهر. كان هورسل يرى أن اسللتخدام امليسللكالني حقنا، أداة ذات صلة واضحة 
وبأنها طريقة جديدة ورضورية للنظر إىل األشياء والتعرف إىل علم الظواهر التي متيل إىل 

تيار الوعي الذي يهدف إىل وصف مجرد دون فرض تعريف أو معنى لهم. 

خاض الفيلسوف الفرنيس جان بول سارتر، أبو الوجودية، تجربة الحقن بامليسكالني يف 
باريللس يف كانون الثاين )يناير( 1935، لكنه كتب القليل عن تجربته، ووجد آثارها بعيدة 
املنللال ورشيللرة »ال ميكن أن توجد إال عن طريق التخفللي«، وإن عملها عىل العقل »غري 
متسللق وغامض«، وال يقدم أي وجهة نظر صلبة ميكن من خاللها مالحظته. شللعر سارتر 
بأنه غارق رغامً عن إرادته يف مستنقع من األحاسيس التي تهاجمه عميقاً يف كل منعطف، 

عامل من اللقطات املقربة املروعة للغاية، التي أثارت كل اشمئزازه.

وأفضل التفاصيل املعروفة لرحلة سللارتر السلليئة ترويها صديقته، سيمون دي بوفوار، 
عن كونه مطارداً ألسللابيع من قبل مخلوقات شللبيهة بسطان البحر تتجول خارج مجال 
رؤيته، كان سارتر أصالً يعاين مشاكل يف عينيه وقدرته عىل اإلبصار ضعيفة، ورمبا أدى ذلك 

إىل تفاقم مخاوفه بشللأن األشكال الكامنة بعيداً 
عن مجال رؤيته )قد يكون ذلك بتأثري التحسني 
قصري املدى لحدة البرص الناجم عن امليسكالني(. 

يقللول سللارتر: »بعد أن أخذت امليسللكالني، 
بدأت أرى السطانات حويل طوال الوقت، وأعني 
أنهللم يتبعوين إىل الشللارع و إىل غرفة الصف«، 

ميسكالني
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عللىل الرغم من أنلله كان يعلم أنها من وحي الخيال، فقد تحدث إليهللا طالباً منها التزام 
الهدوء أثناء محارضاته. يف النهاية سللعى للحصول عىل مسللاعدة عالجية نفسللية مل تجِد 
نفعاً، واسللتنتج أن التعايش مع السطانات ما هو إال نتيجة الخوف من أن يكون وحيداً، 
مضيفللاً »أحببت امليسللكالني كثرياً، لقد بدأت السطانات حقللاً«، وقد ظهرت السطانات 
يف أعامله املسحية، حيث يجلس جنس من السطانات الوحشللية ويتحكم يف مسللتقبل 

البرشية. 

يتابع: »اعتدت عليهم، وكنت أستيقظ يف الصباح وأقول: صباح الخري يا صغاري، كيف 
منتم؟ كنت أتحدث معهم طوال الوقت، أو أقول: حسللناً يا رفاق، نحن نذهب إىل الفصل 
اآلن، لذلك علينا أن نكون سللاكنني وهادئني، وسلليكونون هناك، حول مكتبي، بال حراك، 

حتى يقرع الجرس«. 

آلية عمل الميسكالين 

يعمل امليسللكالني كشللاّدة مع مسللتقبالت -5هيدروكيس تريبتامللني-)2أ( يف الدماغ، 
واملعنية بكيفية اسللتخدام الجسم للسريوتونني، وهو يعترب من أكرث مخدرات السريوتونني 
انتقائية، هذه املسللتقبالت هي أيضاً أهداف ملسللببات الهلوسة الكالسيكية األخرى، مثل 
)إل إس دي( وسيلوسللايبني و )دي إم يت( عىل األرجح مسؤولة عن »الرحلة« التي مير بها 

الشخص عند استخدام هذه املواد.

طرق أخذ وجرعات الميسكالين 

 يتم تناول الصبار أو امليسللكالني عن طريق الفم، ومن الطرق الشللائعة أكل التيجان 
املجففة لصبار البيوط أو تناول مسحوقها، أو تناول كبسوالت تحتوي البيوط أو امليسكالني، 

أو غيل الصبار لصنع الشاي. 

ترتاوح الجرعة املعتادة من امليسكالني بني 300 و500 مجم، مبجرد أن يبتلعها الشخص، 
ميتص الجسللم امليسللكالني بسعة، قللد تبدأ التأثللريات خالل أقل من سللاعة، وميكن أن 
تسللتمرآثاره ملدة 12 سللاعة تقريباً. يف الوقت الحارض، اختفى امليسللكالني النقي إىل حد 
كبري من كل مكان. بحلول الوقت الذي بدأت فيه ثقافة العقاقري املخدرة يف السللتينيات، 
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تم اسللتبدال امليسللكالني بالكامل تقريباً بعقار)إل إس دي(، الذي كان أكرث فاعلية بشكل 
 كبري، يسللتخدم غللرام واحد من امليسللكالني لحوايل ثالث جرعات، بينللام غرام واحد من

 )إل إس دي( يعادل تأثريه عرشات اآلالف من الجرعات، وأن تؤدي جرعة زائدة إىل الوفاة 
أمر مستبعد جداً مع هذه املادة.

المخاطر واآلثار الجانبية

يأخذ الناس البيوط للتأثري املهلوس والرحلة، ولكن النبات قد يسللبب أيضاً بعض ردود 
الفعل الجسللدية واآلثار الجانبية الضارة،. قد يتسللبب تناول البيوط يف حدوث تفاعالت 
مؤقتة داخل الجسللم، مثل: زيادة معدل رضبات القلب و التنميل والتوتر وارتفاع ضغط 
الدم والحمى والقشللعريرة وضعف العضالت والصداع، واتسللاع حدقللة العني، والغثيان 
والقيء، والتعرق، واالرتجاف. امليسللكالني يسبب الهلوسة البرصية امللونة وفقدان إدراك 

الوقت. 

وليس من غري املألوف بالنسللبة لألشللخاص الذين يستخدمون البيوط أن يكون لديهم 
ذكريات عابرة مؤقتة يف وقت الحق، مثل لحظات تذكر أو الشللعور برحلة حية، نظراً إىل 
أن املهلوسات تغري اإلدراك والسلوك، فإنها قد تجعل بعض األشخاص يترصفون بطرق غري 

معتادة بالنسبة لهم. وتم إدراج البيوط يف الجدول 1.

ال يحدث امليسللكالني اإلدمللان واالعتامد، لكن قد يعاين مسللتخدمو البيوت أيضاً من 
اضطراب اإلدراك املستمر املهلوس، وغالباً ما يشار إليه أيضاً باسم ذكريات املايض، كام تم 

ربط امليسكالني بتشوهات الجنني عند األمهات اللوايت استخدمنه. 
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عاشراً -السالفيا أو النعناع السحري 

مقدمة

تعترب نبتة السالفيا من النباتات املستوطنة يف جبال سيريا مادري من مقاطعة أواكساكا 
باملكسلليك، وهي نوع نبايت نادر يلفه كثري مللن الغموض، ويحدث النمو من خالل تفرع 
العقللد املتدلية، ثم من خالل تأصيل العقد، مام يخلق مظهراً شللبيهاً باألشللجار للنبات، 
وهللو ينمو بحللد أقىص مقداره ثالثة أمتار. وكان السللكان األصليون مللن هنود املازاتيك 
يسللتخدمونها يف احتفاالتهم وطقوسللهم الخاصة، ورمبا إىل جانب مخدرات أخرى، ومن 
األمثلة عىل هذه األغراض تحديد موقع األشللياء أو الحيوانات املفقودة، أو محاولة التنبؤ 

باملستقبل، فضالً عن التأمل والبحث عن اإلله واكتشاف العامل الخارجي غري املريئ. 

يستخدم رجال الشامان هذا النبات يف الغالب عندما يشعرون أنهم يف حاجة الكتشاف 
سللبب علة املريض، فيدخل الشللامان يف نشوة برصية تسللمح له مبعرفة الخطوات التي 
يجب اتخاذها لعالج املصاب، وما يزال هذا اسللتخداماً شللائعاً للسالفيا مع الجيل الحايل 
من هنود املازاتيك الذين يتناولونه عن طريق صنع الشللاي من األوراق أو مضغها، ليبدأ 
ما يرُعرف باسللم »رحلة السللالفيا« التي من شأنها أن متنحهم تجربة الستكشاف طفولتهم 

وتجاربهم العزيزة األخرى.

بدأ علللامء األنرثوبولوجيا والكيميائيون واألطباء النفسلليون وعلللامء النبات واألطباء 
ومختلللف العلامء يف استكشللاف أعمق األماكن وأكرثها برُعداً عللىل وجه األرض، وجمعوا 
الروايات التاريخية والبيانات والعينات الفعلية لجلبها إىل العامل الحديث، وشارك الكثريون 
يف احتفاالت السللكان األصليني، وبذلوا قصارى جهدهم للتعبري عن تجاربهم التي ال ميكن 
تفسللريها.ما يزال من غري الواضح متى بدأ اسللتخدام نبات السالفيا بني السكان األصليني 
للمكسلليك، وال يوجد جذور تاريخية ميكن أن تفيدنا حول بداية استعامل النبات، وهناك 
من يقرتح بأنه عرُرَف بعد اكتشاف العامل الجديد، والدليل الذي يدعم ذلك هو أن املازاتيك 
ليس لديهم اسللم أصيل للنبات: فهم يسللتخدمون أسامء تشللري إىل مريم أو رعي األغنام 
)هريبا ماريا »Hierba Maria« أو سكا ماريا باستوراSka Maria Pastora” »، مع ذلك، 
اقرتح بعض العلامء أن Salvia divinorum ميكن أن تكون نفس النبات الذي أطلق عليه 
األزتيك اسللم »Pipiltzintzintli«، مام يعني حرفياً »أنقى أمري صغري«، بينام يرى البعض 

أن هذا النبات هو عىل األرجح القنب، وليس نبات السالفيا.
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بللدأت األبحاث الحديثة واملتعلقة بنبات السللالفيا يف الثالثينيات من القرن العرشين، 
حيث ظهرت ألول مرة يف األدبيات الغربية يف عام 1939 عىل يد جان باسلليت جونسللون 
Jean Basset Johnson، الذي شللاهد، أثناء رحلة ميدانية، هنود املازاتيك وهم يصنعون 
الشللاي من أوراق »هريبا ماريا« إلحداث تأثريات برصية ملعرفة املسللتقبل واملامرسللات 
الشللامانية، مل يتمكن جونسللون من تسللمية النبات علمياً، وتويف بعد مدة وجيزة خالل 
الحرب العاملية الثانية. يف عام 1962 بعد رحلة استكشللافية إىل »جبال سلليريا«، اسللتطاع 
جوردون واسللون Gordon Wasson -عامل النبات الشللهري الذي عرَّف العامل الغرب أيضاً 

بفطر غاريقون الذبابة يف عام 1953م- معرفة النشاط النفيس للسالفيا. 

جمع واسللون وألبريت هوفامن )الذي قام بتصنيع إل إس دي( عينة حية وإرسالها إىل 
الدكتور كارل إبلينغ Carl Epling الرائد واملتخصص يف مجال أنواع السللالفيا، الذي متكن 
بدوره من التعرف إىل األنواع الجديدة. بعض الروايات تذكر أن من أرسللل العينات الحية 
للنبتة كان الطبيب النفيس وعامل البيئة ستريلنج برونيل، عىل أية حال نرُرشت ورقة علمية 
عام 1962م وتم تصنيف النبتة علمياً Salvia divinorum Epling & Játiva من العائلة 

الشفوية )النعناعية(. 

كيمياء السالفيا

يف أوائل عام 1980، تم فصل سالفينورين )أ( )Salvinorin A( يف هذا النبات كمكون 
ذي تأثللري نفيس، وهو مللادة كيميائية فريدة مللن نوعها؛ حيث أنها مادة مهلوسللة غري 
نيرتوجينية كالديرتبني الثنايئ مثالً، وهو املكون النشط الرئييس املعزول من أوراق السالفيا. 

تم العثور عىل السالفينورينات ذات الصلة بنيوياً B و C و D و E و F و G بكميات أقل، 
فقط سللالفينورين )أ( يظهر فعالية شاّد مستقبالت األفيون، وورُجَد أنه مينع حركة األمعاء 
الزائدة )مثل اإلسهال(، ويرُستخدم يف مامرسات الشفاء التقليدية لعالج األمل واالضطرابات 
االلتهابيللة والروماتيزم والصللداع. باإلضافة إىل ذلك، ألن مسللتقبالت كابا- األفيونية هي 
أهداف محتملة لعالج السللمنة واالكتئاب والقلق وإدمان الكحول فإن سللالفينورين )أ( 

مادة جذابة لتطوير مثل هذا الدواء.
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 االستطبابات المحتملة للمركب سالفينورين )أ(

تللم نرش العديد مللن األبحللاث العلمية التللي تصف التأثللريات السلللوكية والذاتية 
والفسلليولوجية للمركب سللالفينورين )أ(؛ يسللبب استنشللاقه انخفاضاً يف نسللبة إفراز 
الكورتيزول والربوالكتني، وانخفاض القدرة الطيفية للدماغ الكهربايئ. مل يثبت أن استنشاق 
سالفينورين )أ( يؤدي إىل تأثريات انفصامية أو تغريات يف علم وظائف األعضاء مثل معدل 
رضبات القلب أو ضغط الدم. وكونه شاّدة انتقائية ملستقبالت كابا- األفيونية من املحتمل 

أن يكون مفيداً كعامل عالجي ألمراض الخرف.

R= OH

سالفينورين أ

سالفينورين ب

R= OCOCH3
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علم أدوية السالفيا 

قللدرة التأثريات النفسللية التي يحدثها سللالفينورين )أ( تشللابه قللدرة )إل إس دي(، 
عىل الرغم من أن التسللمم الذي يسللببه يختلف نوعياً عن ذلك الذي تنتجه املهلوسات 
السريوتونينية الكالسيكية؛ ويرتبط مركب سالفينورين )أ( كشادة فعالة وانتقائية ملستقبالت 
كابا-األفيوين ومنبه جزيئ عىل مستقبل الدوبامني )2( 2، وبالتايل يعترب سالفينورين )أ( أول 
شادة ملستقبالت-كابا األفيونية الخارجية، ويف املقابل يعد املركب الوحيد غري النيرتوجيني 

املعروف بارتباطه مبستقبالت األفيون. 

من املتعارف عليه أن سللالفينورين )أ( لديه عمر نصفي قصري وبداية رسيعة للعمل؛ 
التأثللريات النفسللية قصرية األمد للغاية تبللدأ مع تناول العقار مبدة تللرتاوح من ثواٍن إىل 
دقائللق قليلة، وتبلغ ذروة تركيزه يف البالزما خالل 10 دقائق ويعود إىل البداية يف غضون 

30 دقيقة.

يؤثر سللالفينورين )أ( عىل اسللرتخاء عضالت الوجه وتديل الجفللون، وتبلغ ذروة هذا 
التأثللري خالل ما بللني 5 15- دقيقة بعد الحقن تحت الجلد، و1-2 دقيقة بعد إعطائه عن 

طريق الوريد. 

يزيد سالفينورين )أ( من نشللاط نفاذية بروتني سكري أدونيسني ثاليث الفوسفات مام 
يشري إىل أنه ركيزة لهذا الربوتني.

 يتم استقالب سللالفينورين )أ( بوساطة انزميات االسللتترييزات إىل سالفينورين )ب(، 
الذي ليس له أي تأثريات نفسية. 

التأثريات النفسية للسالفيا 

يف اآلونة األخرية، تم استخدام هذا النبات ومستخلصاته بشكل ترفيهي، وأصبح تداوله 
محظوراً يف العديد من البلدان بسبب آثاره ذات التأثريات النفسية كام ذكرنا.

عللىل الرغم من أنلله ميكن أن يكون فعاالً عللن طريق مضللغ األوراق، إال أن الكمون 
الالزم للبدء طويل جللداً، ويختار معظم متعاطيه تدخينه )من 200-500 ميكروغرام من 

سالفينورين )أ((، وتبلغ التجربة ذروتها يف 5-10 دقائق ثم تنحس يف غضون ساعة. 
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يخترب املسللتخدمون بسعة تأثريات الرغبة يف اكتسللاب فهم أكللرب لحياتهم من خالل 
التأمل، وتشللمل آثاره كذلللك زيادة األحاسلليس، والتجارب اإلبداعيللة واألحالم والتبرص 
العميق يف املواقف الشخصية، ومشاعر النزوح الجسدي أو العقيل، وأوهام مقنعة بشكل 

استثنايئ، وفقدان الهوية، وأحياناً امليل إىل التحدث بلغات أخرى. 

وتشللمل التأثريات املصاحبللة غري املرغوب فيها أعراضاً كالصللداع، والتأثريات البرصية 
القوية، واالحمرار، وفقدان السيطرة عىل العضالت، والشعور بأن املرء خارج جسده. ميكن 
أن يؤدي فقدان السلليطرة عىل العضالت إىل السللقوط والحللوادث ورد فعل من الخوف 

والذعر، وغالباً ما يصاحب ذلك فقدان الوعي والذاكرة. 
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حادي عشر -جوزة الطيب 

مقدمة 

تتبع شللجرة جوزة الطيب جنس مرييستيكا )Myristica fragrans Houtt(، وتنتمي 
إىل العائلة البسباسللية أو الطيبية، وكلمة )nutmeg( جاءت من اللفظ الالتيني »نكس« 
)nux( الللذي يعنللي جوز، و«موسللكات« )muscat( أي املسللك، أي معناهللا »الجوزة 
املسللكية«، كام هو الحال مع االسللم اإلنكليزي. وتلّقب مثرة جوزة الطيب بأمرية األشجار 
االسللتوائية، ومبعث هذه التسللمية كللون الثمرة مذكرة ومؤنثة يف الوقت نفسلله، ونبتة 

واحدة من الجنس املذكر كافية إلخصاب عدد كبري من الجنس املؤنث.

زر الباندا  للرضة ارتفاعها حوايل عرشة أمتار، موطنهللا األصيل جرُ وهي َشللجرة دامِئة الخرُ
زر التوابل( يف أندونيسلليا، و منذ ما يزيد قليالً  زر املرُلوك )جرُ املوجللودة ضمن مجموعة جرُ
عىل مائة عام، تم إدخال زراعة الشجرة إىل منطقة البحر الكاريبي خاصة يف غرينادا التي 
توفللر اآلن جزءاً كبرياً من احتياجات العامل، وتعترب رمزاً وطنياً هناك إذ يحمل علم الدولة 

صورتها.

ال تحمل أشجار جوز الطيب مثاراً حتى تبلغ نحو تسعة أعوام، وتستمر يف عطائها ملّدة 
ستني عاماً أو أكرث، تنتج الشجرة مثاراً بيضاوية صفراء ناعمة تشبه املشمش الكبري أو مثرة 
الكمرثى بطول 5 إىل 8 سم، وتكون الثمرة مقفلة قبل النضج، وتنفتح القرشة اللحمية عند 
النضج طولياً لتكشللف عن بذرة أرجوانية بنية والمعة )جوزة الطيب( مع غطاء مزركش 

أحمر يسمى األريل )الصولجان( )شكل(، وهناك عدة منتجات ترُجنى من جوزة الطيب:

القشرة:
 يبللدأ جني جوزة الطيب بإزالللة القرشة الخارجية للثمرة، ويصنللع من القرشة زيت 
صللاف، يدعى زيت جللوز الطيب، بعد ذلك يتللم غمرها يف ماء مالللح وتجفيفها لتبقى 

محتفظة بصفاتها املعطرة لتباع كامدة خام يف األسواق بوصفها من التوابل.

الصولجان:

 بعللد إزالة القرشة الخارجية يظهر طالء الصق أحمر اللللون يدعى الصولجان، يغلف 
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نواة جوزة الطيب. يرُزال الصولجان باليد ويرُسطح ويرُرتك ليجف يف الخارج ملدة 10 إىل 14 
يوماً. يأخذ الصولجان األحمر لوناً كهرمانياً أو أصفراً أو برتقالياً بنياً أثناء تجفيفه، و يرُطلق 

عليه اسم »شفرة«، وترُباع الشفرات كام هي أو ترُعالج مع توابل مطحونة أخرى.

النواة: 

تظهر النللواة بعد إزالة قفص الصولجان، ويتم تعريضهللا لحرارة خفيفة لتجف ببطء 
مدة شهرين تقريباً، ويرُضاف إليها الكلس الناعم لحفظها من التعفن والحرشات، وما تزال 
النواة داخل قرشة خشبية تتم إزالتها قبل االستخدام، وتعرف النواة عموماً بجوزة الطيب 

ويتم حفظها، بعد إزالة القرشة، باستعامل الكلس الناعم أيضاً. 

 جوزة الطيب والصولجان هام املنتجان الرئيسلليان لجوزة الطيب، وتتفاوت النكهات 
بشكل ملحوظ بينهام؛ نكهة الصولجان نفاذة بشكل أوضح وحارة أكرث قليالً. 

كيمياء جوزة الطيب

األجزاء الثالث لنبات شللجرة جوزة الطيب التي حظيت باهتامم تحلييل –وإن بشكل 
متفاوت- هي بطبيعة الحال الورقة والصولجان والنواة؛ إذ تلقت األوراق دراسات رسيعة 

ومل تحَظ باهتامم الباحثني. 

 عادة ما يرُطلق اسللم شللجرة جوزة الطيب عىل أي نبات ينتمي إىل جنس مرييسللتيكا
  M. Myristica، ومن املعروف بأن هناك نوعني موطنهام الهند هام: M. malabarica و 
M. canarica، تحتوي البذور بشللكل أسللايس عىل الزيوت واألحللامض الدهنية الثابتة، 
وبشللكل رئييس حمض املرييسللتيك، وهام خاليان من الرائحة بسبب عدم وجود الزيوت 

الطيارة. 

يف جزر الهند الرشقية، تعترب بذور M. suecedanea غنية بزيوت جوزة الطيب األساسية، 
أما النوع اآلخر، M. argentea، فكمية ونوعية الزيوت الطيارة يف بذوره منخفضة للغاية. 

النبتة التي حققت أوسع دراسة واستغالل تجاري هي M. fragrans. وهي مستوطنة 
يف جميع أنحاء الجزر اإلندونيسللية، مام أدى إىل ظهور ما يسللمى بجوزة الطيب الهندية 
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الرشقية، ومن املسلللم به عموماً أن جوزة الطيللب الهندية الغربية )غرينادا( ذات جودة 
أقل إىل حد ما من أسالفها يف الهند الرشقية؛ وأفضل أنواع من الصولجان ما تزال تأيت من 

آسيا.

الزيوت الثابتة

 يتم اسللتخالص الزيوت الثابتة باستعامل مذيب عضوي، ويرُطلق عليه أيضاً اسم زبدة 
جوزة الطيب، تتكون الزيوت الثابتة أساسللاً من الدهون الثالثية، حمض األوليك وحمض 
اللينوليك، وحمض املرييسللتيك،هو املركب األسللايس هنا، ويتم استخدامه كمصدر لثاليث 

املرييستني.

 الزيوت العطرية الطيارة

 يتللم الحصول عىل الزيوت الطيارة بوسللاطة التقطللري بالبخار بحوايل 10 إىل ٪15 من 
الوزن، يتكون هذا الجزء املتطاير بشللكل أسللايس من الرتبينات، التي تشكل حوايل 80 ٪ 

من إجاميل وزنها، وأهمها الفا-باينني وسابينني وثنايئ البنتني. 

أمللا الزيوت الثابتة فتشللكل 25-40 % )زبدة جوزة الطيللب(، وتتكون من جليسيد 
تراميرييسللتني )80 ٪(، وأحامض دهنيللة )-8 15 ٪(، وزيوت متطايرة وعطريات تربينات؛ 

الجزء العطري تعود إليه التأثريات النفسية لجوزة الطيب. 

الجدول )5-3( يشللتمل عىل املواد العطرية التسللعة التي تم تأكيد وجودها يف جوزة 
الطيب، املكونات الرئيسللية الثالثة املرييستيسللني وإليميسني والسافرول تشكل ما يقرب 
من 10/9 من نسللبة املركبات. تم التعرف دامئاً عىل املرييستيسني كمكون رئييس، وبالتايل 
غالباً ما يرُعتقد أنه مسؤول عن النشاط النفيس للمستخلص، ويعترب السافرول عنرصاً مهامً 
يف زيوت الهند الرشقية، ويبدو أّن نسللبته ضئيلة يف أصناف الكاريبي. ويبني الجدول )5-

4(، البينة الكيميائية ملركبات جوزة الطيب. 
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جدول )5-3(: يظهر المقدار بالملليغرام لكل من هذه المكونات 
الموجودة في 20 جم من جوزة الطيب الكاملة، وهي الكتلة المفترضة 

إلحداث تأثيرات نفسية.

النسبة % يف الخالصةاملركب
املقدار بامللليغرام يف 20 جم 

من جوزة الطيب

1.2939سافرول

0.175يوجينول
0.1911آيزو يوجينول

03. 62مثيل يوجينول 
0.3618مثيل آيزو يوجينول 

0.258ميثوكيس يوجينول
7.04210مرييستيسني

2.3670إليميسني
0.113آيزو إليميسني

جدول )5-4(: البينة الكيميائية لمركبات جوزة الطيب 

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Safrole سافرول

Eugenolيوجينول
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االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب

Isoeugenolآيزو يوجينول

Methyleugenolمثيل يوجينول

مثيل آيزو 
يوجينول

Methylisoeugenol

ميثوكيس 
يوجينول

Methoxyeugenol

Myristicinمرييستيسني

االسم اإلنجليزيالبنية الكيميائيةاالسم العرب
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Elemicinاليميسني

Isoelimicinآيزو اليميسني

االستطبابات 

من املعروف أن جوزة الطيب لها فائدة طبية كعامل مضاد لإلسهال يف حاالت مختارة 
وخاصة اإلسهال الناتج عن استعامل أدوية املعالجة الكيميائية للسطان. 

طرق أخذ جوزة الطيب

جوزة الطيب من البهارات املنزلية الشائعة، وميكن الحصول عليها بسهولة يف السوق، 
وتسللتخدم بكميات صغرية، ال تزيد عىل 5 غم، لتحسني مذاق الطعام ويف تحضري القهوة 

العربية حتى أصبحت جزءاً من تراثنا وأهازيجنا الشعبية »وجوزة الطيب بهارها«. 

تللم التعريف بآثارها املهلوسللة من قبل مدمني املخدرات والسللجناء الذين مل يجدوا 
أمامهم سللوى مسللحوق جوزة الطيب واملسللتعمل كبهارات يف املطبخ، والنشوة الناتجة 
كانت شائعة يف »ثقافة الهيبيز« يف الستينيات والسبعينيات، وكذلك بني املراهقني وطالب 
الجامعللات، حيث يعترب بديالً متاحاً، فضللالً عن قلة التكلفة مقارنة مع العقاقري الرتفيهية 

األخرى.

يتللم تناول جللوزة الطيب عن طريق الفم، وتبلغ الجرعة للشللعور باالنتشللاء بتناول 
ملعقتي طعام، أي ما يعادل 30 غم تقريباً من جوزة الطيب املبشورة مع املاء، أو خلطها 
مللع القهوة أو مللع املرشوبات الكحوليللة املختلفة، وعادة يتم اسللتخدامها بالتزامن مع 

تدخني الحشيش. 
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ولتسللهيل االبتالع، تم وضع مسحوق جوزة الطيب يف كبسللولة جيالتينية، ويف اآلونة 
األخللرية يتم خلط حللوايل 50 جراماً من جوزة الطيب املبشللورة يف مخفوق اللنب ورشبه 

للشعور بالبهجة واالنتشاء. 

التأثيرات النفسية لجوزة الطيب 

تعترب نواة جوزة الطيب الجزء الوحيد للشللجرة الذي يحتوي عىل املواد الفعالة، يظهر 
املرييستيسللني كمكون أسللايس منها، وتم تحميله كامل املسؤولية عن الخصائص املسكرة 
واملؤثرات العقلية لجوزة الطيب. عالوة عىل ذلك تم التأكيد أن جزءاً من الزيوت الطيارة 
من جوزة الطيب تلعب دوراً كبرياً ومهامً يف التأثريات النفسانية، فيمكن أن تسبب شعوراً 
عالياً من االنتشللاء، وتم تضمينها من ضمن املواد املهلوسللة ألنها تجعل متناولها يشللعر 
وكأنه يطفو. وقد فشلللت التجارب العملية التي أجريت عىل متطوعني تناولوا نواة جوزة 

الطيب املطحونة والخالية من الزيوت الطيارة يف إظهار أي آثار نفسية. 

 تشمل التأثريات يف الغالب الجهاز العصبي املركزي، والقلب، واألوعية الدموية، نتيجة 
لوجود املواد الفعالة يف جوزة الطيب )املرييستيسني، وكذلك الزيوت الطيارة األخرى، مثل: 
السافرول واليوجينول واآليزو يوجينول( التي تشبه يف بنيتها الكيميائية شواّد السريوتونني 
التللي قد ترُفس اسللتجابة القلب واألوعية الدمويللة لهذه املركبللات. يف البداية قد يعاين 
الشللخص من القلق والخوف، والشللعور بالهالك الوشلليك، وقد تم ربللط التأثريات هذه 
بالنشاط السريوتونيني ونشاط جابا مبادة ثاليث املرييستني واملوجود يف نواة جوزة الطيب.

 املرييستيسللني له تأثري ضعيف كمثبط أوكسلليدايز أحادي األمني، وميكن استقالبه مع 
اليميسللني إىل مركبات شبيهة باألمفيتامينات مع تأثريات مهلوسة تشبه )إل إس دي(. قد 
تحللدث نوبات ذهانية حادة واالنفصال عن الواقع، وكذلك الهلوسللة البرصية التي تأخذ 
شللكل الوقت أو اللون أو املكان. وقد يصبح الشخص املتعاطي مضطرباً وعدائياً وشغوف 

للقتال، وتم اإلبالغ عن الذهان املزمن مع االستخدام لفرتات طويلة.
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اآلثار الجانبية والسامة لجوزة الطيب

تم اإلبالغ ألول مرة عن تسللمٍم بجوزة الطيب بوسللاطة لوبيليوس Lobelius يف عام 
1576، وتتعلللق معظللم الحاالت مبحاوالت تحقيق حالة من النشللوة والهلوسللة بتكلفة 
منخفضة؛ لذلك، يتم وصف معظم حاالت التسمم يف سياق تناول جوزة الطيب املتعمد، 
ويعترب التسللمم الذايت غري املتعمد عند البالغني نادراً ألن التأثريات السللامة تحدث فقط 
عند تناول كميات كبرية؛ إذ تنص الدراسات السمية عىل أنه يجب عىل املرء أن يستهلك 5 

غرامات من جوزة الطيب مع 1-2 ملغ من املرييستيسني ليتم اعتباره ساماً.

هناك تحذيرات كثرية تدعي أن جوزة الطيب ميكن أن تسللبب أعراضاً جانبية خطرية 
مثل تسللارع رضبات القلب، والغثيان، واالرتباك، والقيء، واإلثللارة، وارتفاع ضغط الدم. 
من املمكن أن تتطور عند الشللخص سلوكات غريبة وغري معتادة نتيجة الهلوسة البرصية 
والسللمعية واللمسللية، ويعاين الشللخص من الشللعور بالحرارة أو الربودة، وعدم وضوح 

الرؤية، والشعور بالتنميل، ورؤية مزدوجة، وصداع ونعاس، وضعف عضيل، وترنّح. 

ومللن األعراض األخرى جفاف الفللم، واحمرار الوجه، واحتبللاس البول، وعدم وضوح 
الرؤية، وهذه األعراض مشللابهة ألعراض التسللمم مبضادات الكولني مثل قلويد األتروبني 
أو القلويدات املشللابهة له، وعالمة التمييز أن املرييستيسني يسبب تقبض الحدقة وليس 
توسللع حدقة العني كام يف األتروبللني، وال يوجد دليل قاطع االعتامد عىل عالمات الحدقة 
بالرضورة يف تشللخيص التسللمم بجوزة الطيب.تظهر األعراض عللادة بعد ثالث إىل مثاين 
سللاعات من االبتالع، وتختفي يف غضون يوم أو يومني، وميكن استخدام البنزوديازيبينات 

لتهدئة املريض واملساعدة يف السيطرة عىل التأثريات الشبيهة باألمفيتامينات. 

مينع املرييستسني املوجود يف جوزة الطيب الحيوانات من تناول هذه النبات بكرثة، إذا 
حصل ذلك بكميات كافية، فإنه يسبب الدوار وفقدان التنسيق الحريك عند الحيوانات.
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ثاني عشر -مركبات C-2 و ن- بنزيل ميثوكسي

مقدمة 

شللهد العقد املايض ظهور مؤثرات نفسللية جديدة، تالها زيادة رسيعة يف انتشللارها، 
وإدخال مركبات جديدة باسللتمرار يف السللوق السللوداء السية لاللتفللاف عىل القوانني 

القامئة. 

تللم حرص 73 مؤثراً نفسللياً جديداً رسللمياً ألول مرة يف عللام 2012، ارتفاعاً من 49 يف 
عللام 2011، و41 يف عام 2010، و24 يف عام 2009، وميكن أن يرُعزى ذلك إىل التطورات يف 
تصنيع املواد الرتفيهية الجديدة وتوزيعها وإدارتها وتوصيلها. ويذكر مكتب األمم املتحدة 
املعنللي باملخللدرات والجرمية أنه تم تسللجيل 899 عقاراً ما بني عامللي 2009 و2018 يف 
جميع أنحللاء العامل، وهذه املؤثرات النفسللية الجديدة تتبع الفئات الخمس الرئيسللية، 
وهي: محاكيات القنب االصطناعية، واملنبهات )التي تهيمن عليها مشللتقات الكاثينون(، 

واألفيونيات، واملخدرات، والبنزوديازيبينات غري الدوائية.

 2-C أوالً: مركبات

 2-C أنشللأ ألكسللندر شللولجني، الذي يعد األب الروحي للعقاقري املخدرة، املصطلح 
اختصللاراً لوصف الكاربونني بني املجموعة األمينية وحلقللة البنزين يف مركب فينيل اثيل 
األمني إىل مجموعة املهلوسللات املصممة املسللتبدلة حديثاً مللع مجموعات امليثوكيس يف 
املوضعللني 2 و 5 من حلقة البنزين، وذلك بللدالً من املجموعة األكرب من املركبات القامئة 
عىل الفيني اثيل أمني التي قد تتضمن اإليبينيفرين والدوبامني واإلكستايس وامليثامفيتامني 
والكاثينونات والعديد من املركبات األخرى ذات الرتكيب املشللابه املعروفة. لكن يتالعب 
مصنعو العقاقري املصممة عن قصد ببنية هذه العقاقري الكيميائية إلنتاج مركبات جديدة، 

واإلعالن عن هذه املركبات عىل أنها مركبات قانونية.
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نرش ألكسللاندر شللولجني مع زوجته آن كتاباً عام 1991م بعنوان »PIHKAL -قصة 
“ PIHKAL، A Chemical Love Story“  .»حب كيميائية

جملة كلللللللامت  ملللن  األوىل  للللللللحلللروف  اخلللتلللصلللار  هلللو   PIHKAL  
الحيوية  الخصائص  ويسد   ،»Phenethylamines I Have Known And Loved«  
ألكسندر  كتاب  نرش  بعد  أنه  املستغرب  من  وليس  األخرى،  والتوضيحات  والجرعات 

شولجني، شهد استخدام املصطلح C-2 زيادة يف الشعبية. 

)N-methoxybenzyl(  )NBOMes( بنزيل ميثوكيس -N :ًثانيا

ظهرت فئة جديدة من املركبات خالل العقد املايض يف سللوق املخدرات غري القانونية، 
وأهمها سلسلة من العقاقري التي تحتوي عىل مجموعة N - بنزيل ميثوكيس. 

 hتم تصنيع أول مركبات من N - بنزيل ميثوكيس يف األصل بوسللاطة رالف هايم عام 
2003، واسللتخدمت يف ذلك الوقت لرسم خريطة لتوزيع مستقبالت 5 -هيدروكيس ) 2أ( 
يف الدماغ. يسللمح هذا التغيري الهيكيل باستعامل جرعات أقل وزيادة الفاعلية مبقدار 16 
ضعفاً مقارنة مبركبات C-2 األخرى، وقد ثبت أنها تزيد بشللكل كبري من تقارب املركبات 
 5-HT2A مع مسللتقبالت 5 - هيدروكيس )2أ،(، وعىل سللبيل املثال، تقارب يود25- مع

.C-2 5 مع مشتقات-HT2A أكرب مبقدار 10 مرات من تقارب

ترُسمى هذه املركبات بشكل غري رسمي »NBOMes«، ويأيت هذا االسم من N - بنزيل 
 .)»OMe« تتم كتابة امليثوكيس باختصار كيميايئ باسم( »N-benzylmethoxy« ميثوكيس
ومللن املهم مالحظة أنه ميكن اشللتقاق هذه املركبات من جميللع مركبات الفينيثيل أمني 
»-C 2«. عللالوة عىل ذلك فإن العديد من املتغريات الكيميائية األخرى ممكنة عن طريق 
تغيري منط االسللتبدال عىل جزء البنزيل إلنتاج مركبات مخدرة مشللابهة يف تأثريها لل » إل 

إس دي«.

ويشللري الرقم 25 إىل وجللود مجموعة هيدروكيس مرتبطة بكربللون رقم 2 من حلقة 
البنزيللن ومجموعة هيدروكيس أخرى مرتبطة بكربللون رقم 5، ورمبا تيمناً بعقار«إل إس 
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دي- 25«، والعقاقري األكرث شيوعاً يف هذه املجموعة هي:

 .25C-NBOMe 25 وB-NBOMe 25 وI-NBOMe  

ويشللري C إىل الكلور، وB إىل الربوم، وI إىل اليود، واملرتبطة بكربون رقم 4 من حلقة 
البنزين، وسوف يرُشار إليها اختصاراً كلور- 25، وبروم- 25، ويود- 25. 

 

X=Cl        25 -كلور     

 Br X=         2 -بروم     

X=I         25 -يود     

آلية العمل: 

وهي منبهات شللديدة الفعالية وذات كفاءة شللاّدة عالية ملسللتقبالت السللريوتونني 
5 -هيدروكلليس ) 2أ( و 5 -هيدروكلليس) 2ج(، مللع انتقائية أكرث مللن 1000 ضعف لل-5

هيدروكلليس) 2أ( مقارنة بللل5 -هيدروكيس )1أ(. من املهم مالحظة أن تنبيه مسللتقبالت 
5 -هيدروكلليس 2أ مطلوب للتأثريات املخدرة للمركبات مثل »إل إس دي« وامليسللكالني 

والسيلوسايبني.

يف الوقت الحايل، معظم عقاقري NBOMe غري متداولة وغري قانونية يف أكرث دول العامل.
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طرق التناول والجرعات واألشكال لـN - بنزيل ميثوكسي

يرُشللار إىل N-BOMe عادًة باسللم »N-Bomb« أي »قنبلة-N » أو »البسامت« وهو 
مللادة مهلوسللة اصطناعية قوية ترُباع كبديللل لعقا ر »إل إس دي« أو امليسللكالني هناك 
العديد من األشللكال املختلفة لهذا الدواء، ولكن يود- 25، هو أكرث أشكاله سوءاً وفعالية. 

ميكن أن تستمر آثار كمية صغرية فقط من الدواء ملدة تصل إىل 12 ساعة أو أكرث.

تخلق القنبلةN - تأثرياً مهلوسللاً مشللابهاً لل«إل إس دي« عند جرعات صغرية للغاية، 
ويبلغ املستخدمون عن آثار سلبية وتأثريات الحقة للدواء أسوأ من تأثريات »إل إس دي«، 

كام أنها تحايك تأثريات امليثامفيتامني. 

ترُباع قنبلة N- يف شكل سائل أو مسحوق أو عىل ورق نشاف منقوع، له طعم معدين 
مر قوي، ويضيف بعض التجار نكهة النعناع أو الفاكهة إىل السللوائل وأنواع النشللاف، ال 
تحدث أي تأثري يف حالة ابتالعها، يضعها املستخدمون تحت لسانهم، حيث يتم امتصاصها.

يقوم بعض املسللتخدمني بحقنها، أو تدخني املسحوق، أو استنشاقها من خالل األنف، 
أو تبخريها، أو إدخالها عن طريق املستقيم؛ أي من هذه االستخدامات خطرة ألن القليل 
مللن العقار ينتج عنه تأثري، ومن السللهل جداً تناول جرعة زائللدة، مع عواقب وخيمة يف 

بعض األحيان، 

وتعترب القنبلة- Nشللديدة السمية بحيث تتطلب قناع مرشح وقفازات ونظارات أثناء 
التعامل معها، ويتم يتناولها عن طريق الفم أو الفموي الشللدقي أو تحت اللسللان عىل 
شكل أوراق نشاف توضع عىل اللسان أو عن طريق النفخ باألنف، أو عن طريق التدخني 
أو مسحوق أو سائل أو أقراص صلبة، أو عن طريق الحقن الوريدي أو الحقن العضيل أو 

تحاميل رشجية أو مهبلية. 

وتشللري التقارير العلمية إىل أن الجرعات التي يتللم تناولها عن طريق الفم ترتاوح بني 
50 و1200 ميكروغرام، وأن التأثريات املهلوسة ميكن تحقيقها بجرعة 50-200 ميكروغرام، 
عندما ترُعطى تحت اللسللان، فإن الحد األدىن لظهور التأثريات املهلوسللة حوايل 250-100 
ميكروغرام، مع تأثريات خفيفة بعد 250-450 ميكروغرام وقوية بعد 450-800 ميكروغرام 

وقوية جداً أكرث من 800 ميكروغرام. 
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 تللم وصف تأثريات النفخ عللن طريق األنف بأنها خفيفة بعللد 50-200 ميكروغرام، 
ومتوسللطة بعد 200-350 ميكروغرام، وقوية بعللد 350-700 ميكروغرام، وقوية للغاية 

بعد الجرعات العالية. 

ويف حالللة التدخني، يرُذاب 10 ملللغ من القاعدة الحرة يف 30 مل مللن اآليزوبروبانول 
بنسللبة ٪99.9 ثم ترُجفَّف بعد ذلك. وتقدر الجرعة بل1 مل )تعادل 300 ميكروغرام( ليتم 
تدخينها يف السجائر أو األنابيب، ويكون ظهور تأثريات الهلوسة الشديدة مع تناول حوايل 

50-200 ميكروغرام.

الجرعللات النموذجية التي تم تحديدها تشللمل 830 ميكروغرام، عن طريق الحقن، 
و400 ميكروغرام، عن طريق املستقيم، و500 ميكروغرام، عن طريق املهبل.

اآلثار الضارة 

 تشللمل اآلثار الضائرة التي يتم مالحظتها بشكل شللائع الهلوسة البرصية والسمعية، 
واالرتباك، والقلق، والذعر والخوف، واإلثارة، والسلللوك العنيف الذي ال ميكن السلليطرة 
عليلله، والنوبللات، والهذيان املتحمللس، وعالمات الودي مثل توسللع حدقة العني، وعدم 

انتظام دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الحرارة، والتعرق.

1 - الكلور- 25 

يرُعتقللد أن عقار كلور- 25 تم تصنيعه يف الصني ألول مرة يف عام 2009، وتم تداوله يف 
عللام 2010، وورد ذكره ألول مللرة يف األدبيات العلمية يف عام 2011 عىل أنه بديل قانوين 
لعقار »إل إس دي« وأرخص مثناً منه، وتم تسويقه تحت عدة أسامء، من أهمها: »بووم« 

أو »باندورا« أو » فيلم هولندي« أو »قنبلة«. 
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طرق التناول والجرعة

ميكن تناول كلور- 25 من خالل عدة طرق، األكرث شيوعاً من بينها هي عن طريق الفم 
أو تحت اللسللان )ممزوجاً باملذيبات مثل الكحول(، أو عن طريق نقع السللائل عىل ورق 
نشاف وإبقائه عىل الغشاء املخاطي للشدق لعدة دقائق أو ابتالعه. الطريق األقل شيوعاً 
تعاطيه عن طريق النفخ يف األنللف، وبالحقن )عن طريق الوريد أوالعضل(، وعن طريق 

املهبل، واملستقيم، وميكن تدخينه كقاعدة حرة خالية من األمالح. 

التأثيرات العامة

بالنظر إىل أن مثل هذه املركبات مل يتم اختبارها جميعاً عىل البرش مطلقاً، فقد يتسبب 
اسللتخدامها إىل عواقب نفسللية ضارة وخيمة وعواقب طويلة املدى، ويف هذا السياق قد 
تؤدي مركبات الكلور- 25 إىل ردود فعل سلللبية مثللل القلق أو االكتئاب أو الذهان، وتم 

اإلبالغ عن السّمية الحادة والوفيات نتيجة لتناوله بديالً عن عقار »إل إس دي«.

• التنميل تحت اللس��ان: عندما يؤخذ تحت اللسللان، توصف التأثريات األوىل عىل أنها 	
غري سللارة، وتشللمل طعامً كيميائياً معدنياً إىل جانب الشعور بخدر يف اللسان والفم، 
الذي ميكن أن يسللتمر ملدة تصل إىل سللاعة بعد االبتالع. تنميل اللسان والفم يشكل 
فرقاً رئيسياً بني أوراق النشاف التي تحتوي عىل »إل إس دي« وتلك التي تحتوي عىل 

أدوية كلور- 25.

• االنتش��اء: ميكن وصف االنتشاء بأنه إحسللاس بوخز خفيف بشكل عام عىل الجسم، 	
وشامل، ولني ولكن بهيج، يرتافق هذا اإلحساس بالوخز أيضاً مع اندفاعات عفوية من 

النشوة التي تصبح أطول وأكرث استطالة مبا يتناسب مع الجرعة املستهلكة.

• التنبي��ه: ميكن أن يكون لل الكلور25- تأثريات منبهة؛ وفقاً للتقارير الذاتية، فإنه يولد 	
إحساساً فريداً ومميزا بالتنبيه، الذي تم وصفه بأنه نشط ولكنه يف نفس الوقت خاٍل 
من أي حركة جسللدية، إال إذا كان ذلك مقصوداً. بالنسللبة لبعض املسللتخدمني فإن 
التنبيه يكون خارجاً عن السيطرة متاماً، مام يؤدي أحياناً إىل اهتزازات جسدية ورصير 

األسنان. 
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• اآلثار املخدرة: ميكن أن تختلف اآلثار املخدرة بشللكل كبري، وتشمل النشوة وتسارع 	
األفللكار وعدم اإلحسللاس بالوقت وزيادة التعاطف والتواصللل االجتامعي. التأثريات 
األخرى، التي تصبح أكرث شلليوعاً مع زيادة الجرعات تشمل: االنفصال عن الشخصية، 
والغربللة عن الواقع، والقلق والذعر والخوف. باإلضافة إىل ذلك، فإن كلور- 25 قادرة 
عللىل إحداث مجموعة واسللعة من حاالت الهلوسللة، مبا يف ذلك الهلوسللة البرصية 
والسللمعية؛ تشللمل التأثريات املرئية للدواء زيادة حدة البرص، وتحسللني التعرف إىل 

األمناط، واأللوان املحسنة.

أبلغ أحد املستخدمني عن رحلته بعد تناوله 500 ميكروغرام من كلور- 25 عن طريق 
النفللخ باألنللف، عىل النحو التايل: »بللدأ املطبخ يف الدوران وأصبللح كل شء حويل ملوناً 
للغاية، غدا الطريق أمامي أكرث وعورة مام كنت أتوقعه بسعة كبرية، بدأ الذعر يتسلللل 
إىل داخيل ومل أستطع التخلص منه، حاولت طأمنة نفيس وأن أهدأ، ولكن بدأ عاملي يصبح 
أكرث وأكرث فوضوية، واألمور تصبح سيئة، وشعرت بأنني ال أستحق أن أعيش. خرجت من 
الغرفة، كنت عىل األرض يف الخارج ويتم رشقي بالقاممة من قبل مئات األشخاص. كانت 
هناك سيارات إسعاف وسيارات رشطة ووالدي يدورون جميعاً. بقيت هذه الصورة لفرتة 
طويلللة، لكن بعد مللدة من الوقت بدا األمر كام لو أن النللاس يفهمون ذلك، وبينام كان 
البعض ما يللزال يكرهني، كان اآلخرون يتجذبونني للوصللول إىل الجانب اآلخر من هذه 

الرحلة«.

يبدو أن نفخ كلور- 25 يؤدي إىل عواقب أكرث رسعة وشدة وسامة من تناوله عن طريق 
الفم أو تحت اللسان. 

اآلثار الضارة والسمية: 

تشللمل اآلثار الجانبية الجسدية السلبية الشللائعة لل كلور25- تضيق األوعية والغثيان 
والقيء والصداع، وعدم انتظام رضبات القلب، والتعرق، وعس البول املؤقت؛ أفاد بعض 
املستخدمني بشكل متناقل أنهم عانوا من »شء مرعب للجسم« بعد استهالكه. الجرعات 
الزائدة تؤدي إىل آثار شللديدة، وقد ارتبطت بعض حاالت التسللمم التي تم اإلبالغ عنها 
مؤخراً باالرتباك، واإلثارة، وارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام دقات القلب، وارتفاع الحرارة، 
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واتساع حدقة العني، وفشل القلب، والحامض االستقالب، والنوبة املعممة، وفقدان الوعي، 
وانخفاض تشبع األكسجني، وفشل الكىل الحاد، والرئة.

نظراً إىل أن كلور- 25 عبارة عن شاّد قوي لهرمون السريوتونني، فقد متثرِّل هذه التأثريات 
السللامة املظاهر السيرية ينتج سمية حادة تشللمل الحامض األييض، وانحالل الربيدات 

والنوبات، والفشل الكلوي، والتخرث داخل األوعية الدموية.

2 - بروم - 25

ظهر تحد مامثل يف السللنوات القليلة املاضية مع انتشللار عقار الهلوسة عايل السمية 
وطويل األمد )حتى 3 أيام( بروم 25-، ويطلق عليه أيضاً اسم »الدراقون الطائر«، وتسبب 
يف عدد من الوفيات بني مستخدمي بدائل »إل إس دي« قبل التعرف إليه، مع آثار جانبية 

وردود فعل سلبية مام أدى إىل اإلحجام عن استخدامه. 

 3 - يود- 25 

تللم ت تم تسللويقه عىل أنه عقار »إل إس دي« أو كبديللل »قانوين« له أرخص مثناً أو 
مادة كيميائية بحثية. ال يكون املسللتخدمون عىل دراية بأنهم يسللتخدمون يود25-. من 

أسامئه الدارجة: سوالريس، ويود25-، ونشاف، والقنبلة، وهوفامن. 

يؤدي االختالف يف الرتكيبات والجرعات الناتجة، إىل جانب فعاليتها، إىل مخاطر صحية 
عىل الفرد، لكن ال توجد بيانات تتعلق بإساءة االستخدام أو االعتامد املحتمل لل يود25-، 
وهوشللاّد كامل قوي ملسللتقبالت السللريوتونني، -5هيدروكيس ) 2أ( عىل وجه الخصوص، 
ويبدو أن له تأثريات منشللطة ومسللببة للهلوسة بشللكل خاص، وقد ارتبط بالعديد من 

حاالت التسمم غري املميتة وبعض الوفيات.

ويروي أحد املسللتخدمني لعقار يود- 25: »شعرت أن عقيل قد متزق، وواصلت الشك 
يف كل مللا فعلته أو قلته من قبل... أشللعر أن لدي نوعللاً من اإلجهاد الالحق للصدمة من 
هذه التجربة؛ أحسسللت بأنني قد أصبت باضطراب اجتامعي ألنني مل أسللتطع التحدث 
إىل الغرباء، وكأنني سأواجه نوبة قلق ملجرد النظر يف عيني شخص ما... يود - 25 مل يكن 

مخدراً للعب... لن أتناوله مرة أخرى«. 
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طرق اإلعطاء والجرعة

تشللمل طرق اإلعطاء املبلغ عنها لليود – 25: تحت اللسللان )خاصة الورق النشاف(، 
وعن طريق الفم والنفخ يف األنف، والحقن الوريدي والعضيل، واملستقيم، والتدخني. 

كمية الجرعات تعتمد عىل طرق تناول العقار تحت اللسان بجرعات مختلفة )750 و 
1000 و 3750 ميكروغرام(، و1 ملغم يف الشدق، أو نشافة واحدة تحت اللسان، و1000 
ميكروغرام نفخ يف األنف، و500-1000 ميكروغرام عندما يتم تدخينه. يتوفر يود25- عىل 
شللكل مسحوق موجود يف كبسوالت أرجوانية، تم اكتشاف األمفيتامني وامليثامفيتامني مع 

يود25- يف غالبية العينات التي تم فحصها. 

قام شللخص بحقن 3 مل من سللائل »مجهول يحتوي عىل يود - 25« الرتكيز يف الوريد، 
وشملت األعراض: التحريض، العدوانية، النوبات، سلوك إيذاء النفس املرتبط بتسع القلب، 
ارتفاع ضغط الدم، تسع التنفس، عدم تشللبع األكسجني، الحمى وانحالل الربيدات. كام 

أصيب املريض بانقطاع البول مع إصابة الكىل الحادة الالحقة.

اآلثار الضارة والسمية: 

ال توجد بيانات سللالمة موثقة علمياً بشللأن هذه املادة، وجميع التقارير املنشورة تم 
التبليغ عنها ذاتياً، وشللملت: مرئيات قوية »إيجابية« للعني املفتوحة واملغلقة، مبا يف ذلك 
تغللريات األلوان، واإلرشاق، وتغري عام يف الوعي، اتسللاع حدقة العللني، صعوبة يف الرتكيز، 
أحاسلليس غري عادية بالجسم )احمرار الوجه، وقشعريرة، وانخفاض طاقة الجسم(، وتغري 
يف إدراك الوقت )الشعور بتمدد الوقت(، وزيادة طفيفة يف معدل رضبات القلب، التثاؤب 

خاصة عند الخروج، عدم قمع الشهية. 

وقللد وصفت تقارير الحالة التأثريات السللامة املختلفة مبا يف ذلك: عدم انتظام دقات 
القلب، وارتفاع ضغط الدم، واالرتباك، واإلثارة، والعدوانية، والهلوسة البرصية والسمعية، 
والنوبات، وفرط الحموضة، والحامض األييض، وانحالل الربيدات وإصابات الكىل الحادة. 

12 -قلويد اإلرجين )حمض ليسرجيك األميد( 
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مقدمة

يلجأ غالبية املراهقني الباحثني عن االنتشللاء إىل تعاطي العديد من العقاقري القانونية، 
ألنها رخيصة نسللبياً، ومتوافرة يف محالت التجزئة، ومن السهل جداً الحصول عليها، ويتم 
تناولهللا عن طريللق الفم أو التدخني وال ترتك آثاراً عىل الجسللد؛ وبالتايل ال تسللبب لهم 
وصمة عار جتامعية، وأكرث النباتات الشائعة لألغراض الرتفيهية هي بذور »مجد الصباح«، 
و«بهجة الصباح«، واأللوليويك، وعشللبة النوم، وجميعها تنتمي إىل العائلة امللتفة، ويعود 
تاريخ استخدام هذه النباتات إىل الخمسينيات من القرن املايض، وعادة ما يقوم املتعاطون 

بطحن البذور ويضيفونها إىل الطعام أو املرشوبات قبل االستخدام. 

تحتللوي بذور هذه النباتات عىل القلويدات، وخاصة قلويد )حمض الليسجيك أميد(، 
ويدعى أيضا اإلرجني، وهو عبارة عن قلويد يشبه )إل إس دي( من حيث البنية الكيميائية 
والتأثريات املسكرة إىل حد ما، لكن قد تكون اآلثار الجانبية لإلرجني أكرث حدة، ومع ذلك، 
فإن التأثريات العصبية لقلويد اإلرجني تشللبه تأثريات السللكوبوالمني وليس )إل إس دي( 

عىل الرغم من عدم تشابه البنية الكيميائية بينهام. 

    )إل إس دي(                        إيرجني    



376

التأثيرات النفسية لقلويد اإلرجين 

 يوصف اإلرجني بأنه يسللبب انتشاًء عالياً مثل )إل إس دي( ولكنه غري خاضع للرقابة، 
كثرياً ما ميرض الناس وهم يستهلكون كميات كبرية مبا يكفي من البذور التي تحتوي عىل 
قلويللد اإلرجني قبل أن يتمكنوا من الوصول إىل املسللتوى الذي يبحثللون عنه؛ حالة من 
الهلوسة. هذه هي الحالة التي يشعر فيها الشخص أوالً مبستوى من الخمول، الذي يتبعه 
رسيعاً زيادة ملحوظة يف الحساسية البرصية، ثم يف النهاية شعور باالسرتخاء، حيث يكون 

الشخص قادراً عىل رؤية الرؤى وتجربة بعض الذكريات املكبوتة من ماضيه.

التأثيرات قصيرة المدى 

تبللدأ التأثريات يف غضون 20 إىل 40 دقيقة، وتبلغ ذروتها يف غضون 3 إىل 4 سللاعات، 
تختفي التأثريات عادًة يف غضون 8 ساعات تقريباً. 

 قللد تتغري تصورات املتعاطللي للوقت واألصوات والرؤية، والسللعادة القصوى نتيجة 
االنتشاء، ويصاحبه املعاناة من التعب الشديد وإنفتال برصي وهلوسة. 

يف حني أن بعض اآلثار قد تكون إيجابية، فإن العديد من األشللخاص املتعاطني يعانون 
من أعراض غري مريحة قبل الوصول إىل النشللوة، قد يصابون بالغثيان والقيء بعد وقت 

قصري من تناول العقار؛ تشمل اآلثار الجانبية األخرى غري املريحة: 

إسللهال وتقلصللات يف املعدة، وغازات، وتسللارع دقات القلب، وارتفللاع ضغط الدم، 
واتساع حدقة العني، والقلق، والشك، والزور. 

التأثيرات طويلة المدى

 يشعر املتعاطي بعودة ذكريات املايض، واالضطراب النفيس، وعدم االهتامم والالمباالة، 
وانخفاض النشاط النفيس الحريك، وقد تسبب الجرعة الزائدة نوبة ذهانية. 
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ال يرُعتقد أن اإلرجني يسللبب اإلدمان الجسدي، ومخاطر االعتامد النفيس منخفضة وال 
توجد أعراض انسحاب، الوفيات الناجمة عن إساءة استخدام اإلرجني غري شائعة، وعندما 
تحللدث، غالباً ما تكون نتيجة إليذاء النفس الناتج عن االنفعاالت النفسللية العنيفة عند 

املصابني باضطرابات عصبية. 

تتباين مخاطر اآلثار الجانبية لإلرجني بشكل كبري بني األفراد، وتشمل: الغثيان والوهن 
بتوسللع يف حدقة العني، وبطء القلب، وتشللنجات يف البطن وقيء واإلرهاق والرعشللة، 
وارتفللاع ضغط الدم وحالة تشللبه الذهان، وميكن أن تحدث سللمية شللديدة يف الجهاز 

العصبي، كام ميكن أن يحدث اعتالل الدماغ الحاّد الناتج عن ارتفاع ضغط الدم. 

وفيام ييل أهم النباتات شيوعاً، التي تحتوي عىل قلويد اإلرجني: 

 Morning Glory )1 - نبتة مجد الصباح )شب النهار

يطلق اسللم مجد الصباح أو شللب النهار، أو نجمة الصباح، أونبتة زهرة مجد الصباح 
عللىل جنس L. Ipomoea وتنتمللي إىل العائلة امللتفة، توجد أنللواع عديدة من النباتات، 
وجميعها تتبع هذا الجنس، ولكن األهم األشهر نبتة L. Ipomoea violacea، التي ترُعرف 
بنبتللة مجد الصباح األزرق السللاموي وهي كرمة معمرة، ترُللزرع يف الحدائق عادة كنبتة 
زينة حولية. تحمل عناقيد من اللون األزرق إىل البنفسللجي، وأحياناً بيضاء، وأوراقها عىل 
شكل قلب، موطنها أمريكا االستوائية، تم استخدام بذور نبات مجد الصباح منذ العصور 
القدمية يف االحتفاالت الدينية والعرافة، عىل سبيل املثال، استخدم املايا النبات يف مرشوب 
لتسهيل التواصل مع األرواح للتنبؤ باملستقبل أو للتوصل إىل فهم لألحداث غري املفهومة. 
وتستخدم البذور تقليدياً بني شعوب الزابوتيك املكسيكية لألغراض االحتفالية والعالجية، 

تسبب البذور درجة عالية من االنتشاء أكرث من األنواع األخرى. 

نظراً إىل أن كل بذرة تحتوي عىل قدر ضئيل من اإلرجني، فإن األشخاص الذين يسيئون 
استخدامها يحتاجون عن 300 إىل 400 بذرة للشعور بالتأثري املطلوب.

يأكل معظم الناس بذور مجد الصباح أو يطحنونها ويضيفونها إىل املرشوبات.

 األشخاص الذين يبتلعون البذور النيئة يصابون بالغثيان ملدة ساعة عىل األقل، ستكون 
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اآلثار أسللوأ إذا أكل الشخص أي شء يف الساعات الست التي تسبق تناول البذور، عندما 
يبللدأ الغثيان يف التالش، تبدأ التأثريات املخدرة، عادة مللا تكون املرحلة األوىل عبارة عن 
حالة من الجمود، وال يسللتجيب فيها الشللخص ملعظم املنبهات.عىل الرغم من أن تناول 
زهور مجد الصباح قد ال يكون سللاماً بشكل مبارش، إال أن تناول البذور بكميات كبرية مبا 

يكفي ميكن أن يؤدي إىل اإلسهال والهلوسة. 

)Ololiuqui( 2 - األلوليوكي

كرمة مكسيكية ذات جذوع خشبية، وهو نوع من أنواع نبات مجد الصباح

Rivea corymbosa )L.( Hallier F. synonym Turbina corymbosa )L.( Raf. 

وتنتمي إىل نفس عائلة مجد الصباح، ولها مثار لحمية تحتوي عىل بذور صغرية مفردة 
يسللتخدمها الهنود األصليون بشللكل خاص لألغراض الطبية واملخدرة والطقوس الدينية. 
األلوليويك هو االسللم الذي يرُطلق عىل بذور النبات، وهي بذور مسللتديرة وتشبه الكزبرة 

يف املظهر تقريباً. 

يف العصور القدمية، استخدم الكهنة بذور األلوليويك الذي يرسلهم إىل حالة من الهذيان 
حيث يتلقون عىل ما يبدو رسللائل من كائنات خارقة للطبيعة. متت اإلشللارة، حوايل عام 
1569، إىل هذا النبات بالكلامت التالية، »هناك عشللب، يسمى عشب الثعبان األخرض«. 
تم اسللتخدام هذه املادة من قبل األشللخاص األوائل يف املكسلليك لعللالج بعض الحاالت 
الطبية مثل انتفاخ البطن وكعالج املشللاكل التناسلللية، وكعالج ملرض النقرس بوضعه عىل 
املنطقة املصابة. تسللبب بذرة األلوليويك السكر والجنون ويسللتخدمه السحرة، أو أولئك 

الذين يرغبون يف إيذاء شخص ما ويضعونه يف الطعام أو الرشاب.

وعادة ما يسللتخدم خليط من نبات األلوليويك مللع نبتة الداتورة D. meteloides من 
 D. sanguinea قبل قبائل املكسلليك لتكثيف الفعالية ويف البريو يتم خلطه مع الداتورة
وتشللري األسللاطري عند الهنود إىل أن نبات األلوليويك والداتورة كانا يف يوما من األيام صبياً 

وفتاة قبل أن ينفصال عن بعضهام. 
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اآلثار النفسية 

عندما يتعلق األمر بالجرعة، يحتاج األشخاص الذين يخططون الستخدام عقار األلوليويك 
إىل توخي املزيد من الحذر، حيث مل يتم إجراء أي بحث حول أي آثار جانبية محتملة عىل 
نطاق واسع حتى اآلن. ومع ذلك، هناك بعض املعلومات املتاحة عن الجرعة اآلمنة. عىل 
سبيل املثال، ميكن أن يؤدي تناول حوايل 60 بذرة من األلوليويك يف وقت واحد إىل الشعور 

بالالمباالة، مع زيادة حساسية الفرد للضوء والصوت. 

بعد حوايل أربع سللاعات، يصل الشخص إىل حالة من االسرتخاء التام حيث تكون لديه 
أحالم واضحة عن ماضيه، مل ترتافق أي آثار جانبية خطرية عند استخدام جرعة تتكون من 

150 من بذوراأللوليويك، باستثناء القيء والغثيان الذي يزول مع مرور الوقت.

تضللاف بذوراأللوليويك الطازجللة واملجففة إىل املرشوبات الكحوليللة، وتصنع القبائل 
األصلية يف املكسلليك مرشوباً معروفاً باسم اللب عن طريق سللحق البذور ونقعها باملاء، 
ويشلليع اسللتخدام هذا املرشوب أثناء الطقوس االحتفالية إلحداث حالة من االسللرتخاء 

والنوم. 

 Hawaiian baby woodrose )3 - هاواي بيبي وودروز )بهجة الصباح

)Argyreia nervosa Burm. F. )Syn. Argyreia speciosa

تشبه نبات مجد الصباح إىل حد كبري، وتنتمي إىل العائلة امللتفة أيضاً، موطنها األصيل 
شللبه القارة الهندية، ومتت زراعته يف العديد مللن املناطق حول العامل، مبا يف ذلك هاواي 

وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. 

ينمو هذا النبات عىل شللكل شللجريات مرتاصة خالل أول عامللني من النمو بعد ذلك، 
تسللقط بعض األوراق وتتمدد الشللجريات عىل شللكل كرمات، والثمرة مستديرة صفراء 
 Argyreia بنية، وهي عىل شكل كبسولة، وكل مثرة تحمل 4-6 بذور. أصل الكلمة جنس
مشتقة من الكلمة الالتينية »argyraeus« التي تعني اللون الفيض، وذلك إشارة إىل اللون 
الفيض للسلليقان الصغرية والجانب السللفيل من األوراق، وتشري صفة النوع nervosa إىل 
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الهلوسللة الناتجة عن تناول البللذور. ويؤخذ منقوع األوراق الطازجللة النبتة عىل معدة 
فارغة ملدة ثالثة أيام متتالية من اليوم الرابع من الحيض، وتتكرر ملدة ثالثة أشهر متتالية 

لتجنب الحمل لبضع سنوات.

يوجد اإلرجني بنسبة )٪0.188(، من مجموع القلويدات املوجودة يف بذور نبتة بهجة 
الصباح هي األعىل بللني النباتات التي تنتمي إىل العائلة امللتفة، وأكرب مبقدار 10 أضعاف 
مللن تلللك املوجودة يف نبتة مجللد الصباح؛ حيث أن ثالث أو أربع بللذور فقط من بهجة 
الصبللاح قد تنتج نفس النشللوة من اسللتعامل ثالمثائة أو أربعامئة بللذرة من بذورمجد 

الصباح.

 يستهلك املسللتخدمون يف املتوسط   من خمس إىل عرش بذور من بهجة الصباح، التي 
تعللادل ٪0.14 من اإلرجني، عن طريق ابتالع البذور الكاملة أو املسللحوقة، وكذلك رشب 

مستخلص كحويل أو تسيب، تستخدم هذه املادة أحياناً مع املاريجوانا. 

تشللري التقارير الواردة من املسللتخدمني إىل أن البذور تولد فعالية شللبيهة بل)إل إس 
دي( تؤثر عىل جميع األحاسيس وتسبب الغثيان، والقيء، وتوسع حدقة العني، واملهارات 
الحركية الضعيفة، جنباً إىل جنب مع التأثريات املهدئة التي ميكن أن تستمر ملدة ست إىل 

مثاين ساعات. 

ميكللن أن يؤدي تنللاول أكرث من 12 بذرة من النبللات إىل الجرعات املميتة حيث تبلغ 
الجرعة املميتة من البذور 500 مجم/ كجم من وزن الجسم، كان هناك عدد من التقارير 
السيرية عن السللمية مع تقارير تصف آثاراً ضائرة خفيفة إىل خطرية ترتاوح من الغثيان 
والقيء، وعدم انتظام دقللات القلب، وارتفاع ضغط الدم، واإلثارة واضطرابات يف التوجه 
والهلوسللة البرصية والسللمعية، والذهان، والقلللق، ويف إحدى الحاالت، عللاىن الفرد من 
الهلوسة بعد تناول البذور مع تدخني الحشيش، ووجد ميتاً بعد القفز من الطابق الرابع. 

4 - عشبة النعاس أو عشبة النوم

  Stipa robusta )Vasey( Scribn. لنبللات  املنومللة  الخصائللص  معرفللة  تعللود 
Achnatherum robustum )Vasey( Barkworth( الذي ينتمي إىل العائلة العشللبية، 
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إىل عام 1854عندما تعرض بعض مّسللاحي السللكك الحديدية يف منطقة نيو مكسيكو إىل 
هجوم هندي مفاجئ، ومل يتمكنوا من الهروب ألن خيولهم كانت ترعى عشللبة النوم يف 

الليلة السابقة، وبالتايل كانت غري قادرة عىل الجري.

ر يكرث يف السهول الجافة والتالل والغابات املفتوحة،  عمَّ هذه النبتة عبارة عن عشب مرُ
يعود أصله إىل أمريكا الشللاملية، ويكرث يف جنوب غرب الواليات املتحدة، ويرُعرف باسللم 
عشللبة النعاس أو عشبة النوم، ألن الخيول واملاشللية واألغنام التي تتناول كميات صغرية 
نسللبياً من العشللب، تنام ملدة 2-3 أيام ثم تتعاىف تدريجياً. والحيوانات املصابة بالتسمم 
املعتدل تكون مكتئبة وغري نشللطة، بينام الحيوانات شللديدة التسمم ترقد عىل جوانبها 
يف سبات عميق، استخدمت قبائل هندية مختلفة شفرات العشب النائم لتهدئة األطفال 

املصابني باملغص. 

تحتوي عشللبة النوم عىل قلويد اإلرجني )20 ميكروغللرام/ غرام بالوزن الجاف(، ومن 
املحتمل أن يكون أميد حمض الليسجيك )اإلرجني(هو األساس للتأثريات املهدئة الشديدة 

عىل الحيوانات، وأنها عوامل تؤدي إىل النوم.

قشور ثمار الموز 

ترددت شائعات عىل أن أغنية »ميلو يلو Mellow Yellow« التي كتبها وسجلها الفنان 
االسكتلندي دونوفان واحتلت املرتبة الثانية يف أمريكا عام 1966، وكذلك املرتبة الثانية يف 
بريطانيا عام 1967، ورّوجت وسائل اإلعالم أن قصة األغنية تدور عن االنتشاء من تدخني 
قرش املوز املجفف، ونرشت صحيفة بريكيل بارب »Berkeley Barb«، يف عدد آذار 1967، 
تقريراً بأن قرشة املوز املجففة تحتوي عىل مادة ذات تأثري نفيس تسمى بانانادبني، والتي 
من شللأنها أن تسبب الهلوسللة عند التدخني، مام يعطي تأثرياً مشابهاً لتأثري عقار )إل إس 

دي( واألفيون، وتضمن التقرير اإلرشادات التالية لتحضري الوصفة:

كشط املادة البيضاء الداخلية لقشور املوز الناضجة بسكني حادة. . 1

وضع املادة املكشللوطة يف وعاء واضافة املاء، يغىل ملدة ثالث إىل أربع سللاعات حتى . 2
يصل إىل قوام معجون صلب.
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ترُفرَد العجينة ويتم تجفيفها يف الفرن ملدة 20 دقيقة إىل نصف سللاعة، ينتج عن ذلك . 3
مسللحوق أسود ناعم، الذي يدعى »مسللحوق املوز«، عادة ما يشعر املرء بآثار املوز 

بعد تدخني ثالث أو أربع سجائر.

بانانين

يف وقللت الحق، كشللف دونوفان عن املعنى الحقيقي ألغنيتلله، ويف الواقع مل يكن لها 
عالقة باملللوز، والعلم هو الحل يف مثل هذه الحاالت، وتم إجراء تجارب مضبوطة ملعرفة 
ما إذا كان تدخني قشللور املوز يسبب االنتشاء أم ال، وخلصت الدراسات إىل أن »النشوة« 
التي يشللعر بها بعض الشللباب بعد تدخني قشور املوز كانت نفسية يف املقام األول، وأنه 
ليللس للله أي تأثري نفيس، ويف التحليللل الكيميايئ لقرش املوز مل يتللم العثور عىل أي مواد 

كيميائية مسكرة.

باإلضافللة إىل مادة البانانني، يحتوي قرش املوز أيضاً عىل مادة اإلسللرتكنني، وهي مادة 
ّم شائع للفرئان.  سامة جداً، وترُستخدم كسرُ
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القلويدات المضادة للفعل الكوليني

1 -األتروبين وأشباه األتروبين

2 -بنزيالت -3كوينوكليدينيل )بي زد(
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القلويدات المضادة للفعل الكوليني
»بَْعللَد أَنَّ َوَضَعْت َحرَْب طرُْرواَدَة أَْوزارها، َعللاَد كرُلُّ َملٍِك إْغِريِقيٍّ إىَِل َمْملََكِتِه، 

َوِمْنهرُْم القائِدرُ »أوِديْسلليرُوْس« َملِكرُ إِيثاكا َوصاِحللبرُ ِفْكرَِة ِحصاِن طرُْرواَدَة، فَتََوقََّف 

للِط. كانَللْت تَْحكرُمرُ  حاِربوه يِف َجزيْللرَِة »لرُوِسللنْي« يف البَْحِر األَبْيَِض املرُتََوسرِّ هللَو َومرُ

للْحِر ِهيللكاٍت، َوَعرََضْت  يرٌَة ترُْدعى ِسللريِييِس، ابَْنةرُ إِلََهِة السرِّ الَجزيللرَةرُ سللاِحرٌَة رِشّ

َمْت لَهرُْم الطَّعاَم َوالَنبيْللَذ، إال أَنَّ املَلَِك َوأََحَد  َعلَيِْهْم اْسللتَضافَتَهرُْم يِف قرَْصِهللا، َوقَدَّ

للهرُ اَلَِّذي لَْم يَأْكرُْل  راِفِقيللِه لَْم يَأْكرُال. َخَرَج املَلِكرُ يَْستَْنِشللقرُ الَهواَء َولَِحَق ِبِه َمراِفقرُ مرُ

ونرُ ِبترََصُّفاٍت َغريْبٍَة.  ْومرُ لرُوا إىَِل َحيَواناٍت َويَقرُ ِمللْن الطَّعاِم ليرُْخرِبَهرُ ِبأَنَّ املرُحاِرِبنْيَ تََحوَّ

ًة يف الطَّعاِم تَْجَعلرُ  اكْتََشَف املَلِكرُ أَنَّ ِسريِييِس َخَدَعتْهرُ ِبِسْحرِها، َوَوَضَعْت نَبْتًَة سامَّ

للولرُ  زْنِِه أىََت إليِْه رَسرُ األَْشللخاَص يَترََصَّفرُوَن ِبَغرابٍَة كَالَحيَواناِت. َويِف ِخَضمرِّ َغَضِبِه َوحرُ

فاِء ِهريِْميس. اآللَِهِة اإلِْغريِق إِلَهرُ الشرِّ

برُ َعىَل البَرَشِ الفاننِِي الَحْفِر  قَاَم ِهريِْميس ِبالَحْفِر َعْن نَبتٍَة يِف َمْرٍج قَريٍْب، يَْصعرُ
. َوأَْعطاها  َوَسللْحبرُها ِمْن األَرِْض، يِف األَْصِل كَانَْت َسللْوداَء، لَِكنَّ زَْهرَتَها بَيْضاءرُ كَاللَّنَبِ
للْحَر الَِّذي  كُّ السرِّ ويِل اآللَِهة« َوتَفرُ أِلرُوِديْسلليرُوْس، َوقَاَل لَهرُ إنَّ َهِذِه النَّبْتَةرُ ترُْدَعى »مرُ

َعِملَتْهرُ ِسريِييِس«.

هرَِة »اأْلُوِديْسَيا«، َحَواَلْ 750 َقْبَل املِياَلِد.   ُهوِمرُوْس يِف َملَْحَمِتِه الشَّ

إذا تجاوزنللا أنها مجرد أسللطورة، فمن املحتمل جللداً أن »الداتورة« هي ما 
وضعته سللريييس يف طعللام الجنود، كون هذه النبتة مسللتوطنًة يف تلك املنطقة، 
وعند تناولها ال ميكن لألشللخاص فصل الواقع عن الخيال، وسوف يرُظهرون سلوكاً 
غريبللاً، ويعانللون من فقدان الذاكرة؛ وغالبًا ما يكون لديهم هلوسللاٌت شللديدٌة 

ويصابون بالهذيان.

يعتقد املتخصصون أن وصف »مويل«، وفق ما أورده هومريوس، ينطبق عىل 
نبتللة قطرة الثلج )Snowdrop(، التي تنتمي إىل جنس Galanthus، وأهمها نوع 
G. nivalis، ونوع G. woronowii، ومنها تم اسللتخالص قلويد الجاالنتامني الذي 
يعربرُ الحائل الدموي الدماغي، وهو أحد مثبطات أسللتيل الكولينسللرتاز، ويعمل 

كرتياٍق يف حاالت التسمم بالداتورة.
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1 -األتروبين وأشباه األتروبين

مقدمة 

العقاقري املضادة للفعل الكوليني هي مجموعة واسللعة من األدوية املستخدمة لعالج 
مجموعللة متنوعة مللن الحاالت الطبية التي تؤثر عىل تقلص العضالت واسللرتخائها، ولها 
تأثريات فسيولوجية متعددة، مبا يف ذلك التأثريات عىل الدورة الدموية، والتنفس واليقظة 
والرؤيللة، وتعترب هذه األدوية مفيدة يف عالج اضطرابللات الجهاز التنفيس )الربو، ومرض 
االنسللداد الرئوي املزمن(، ومرض باركنسللون، وأمراض القلب واألوعية الدموية، وسلس 

البول، واالضطرابات النفسية، واالكتئاب، وتوسع حدقة العني. 

يعترب بعض العلامء الخرباء أن خصائص األدوية املضادة للفعل الكوليني هي سبب اآلثار 
السلللبية الناتجة عنها وليس اآلثار العالجية، وأهللم األدوية املضادة للفعل الكوليني هي 
األتروبني والهيوسلليامني والسكوبوالمني وأشباهها، وبسبب الخاصية املميزة لنواة الرتوبني 
ما زالت النباتات تشللكل املصللدر الطبيعي والرئييس لهذه القلويللدات، ومتت محاوالت 
عديللدة الصطناع قلويدات الرتوبان، ولكن كمية املنتج النهايئ تكون قليلة وتكلفته عالية، 
بينللام تكون التكلفة قليلة عند الحصول عليهللا من النباتات ومن زراعتها، وأهم النباتات 

التي تحتوي عىل قلويدات الرتوبان: 

أ( نبات الداتورة أو الَبْرش

اتُّخذت نبتة الداتورة يف العامل القديم كامدة مهلوسللة مقدسة، وكان لها أدوار رئيسية 
يف الطب الشعبي والطقوس الدينية السحرية يف مختلف الحضارات اإلنسانية، عىل الرغم 
مللن أنها مل تتمتللع عىل ما يبدو بالللدور االحتفايل الذي كان لها يف العللامل الجديد؛ تذكر 
الكتابات السنسللكريتية والصينية املبكرة نوعاً من النبات يدعى )Datura metel(، وهو 
بال شللك النوع الذي ذكره الطبيب املسلللم ابن سللينا،   يف القرن الحادي عرش، تحت اسم 

 .)metel nut( جوزة امليتيل

اسللم النوع ميتيل )metel( مأخوذ من الكلمة العربية »ماثلة«، واملاثلة اسللم مؤنث 
للّمية وفاعلية النبتة  ، داللة عىل تأثري وسرُ بَهرُ مشللتق من الفعل »مثّل« ويعني نَكََّل ِبِه َوَعذَّ
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وتنكيلها بالشللخص الذي يتناولها. يف حني ان اسللم الجنس داتورة )Datura( مشتق من 
اسم شجرة Tatora««، وكلمة »« Tat تعني الحذر أو »احذر« وهي من أصل سنسكريتي، 
ومن أسللامئها الشائعة التفاحة الشوكية »Thornapple«، وذلك بسبب شكل الكبسوالت 
 Jimson« الشوكية للنبات التي تحتوي عىل البذور، ومن أسامئها أيضا حشيشة جيمسون

 .»weed

يف عام 1676، تم إرسال مجموعة من الجنود الربيطانيني لقمع مترد ضد الحكم الربيطاين 
والرضائللب الباهظة يف والية فريجينيا األمريكية، بعد أن عسللكرت القوات يف بلدة جيمس 
تاون، أعدت مجموعة من الجنود سلطة من التفاح الشويك املسلوق وأكلوا منه بنهم بسبب 
الجللوع والتعب، وكان تأثللريه كوميدياً وممتعاً للغاية؛ بعضهللم كان يركض عارياً، ومثة َمن 
جلس يف الزاوية دون حراك، وآخر يقفز مثل القرد، وأحدهم يقبل زمالءه باعتزاز، وبعد أحد 

عرش يوماً، استعادوا أنفسهم مرة أخرى، وهم ال يتذكرون أي شء مر بهم. 

باسللم املتحللدة  الواليللات  يف  الشللويك  التفللاح  للرف  عرُ الوقللت،  ذلللك   منللذ 
»Jamestown weed«، وعللادة مللا يتللم اختصللاره إىل »Jimsonweed«، وتقول بعض 
الروايللات عندما وصل املسللتوطنون إىل جزيرة جاميس تاون بواليللة فريجينيا عام 1607 
وجدوا الجزيرة قد اجتاحتها هذه الحشائش، أكل الكثري منهم النبات وماتوا بعد تعرضهم 
لألوهام والتشللنجات والصمللت التنفيس )respiratory silure(، وليللس غريباً أن يرُعرَف 

النبات باسم فخ الشيطان )Snare Devil’s( بسبب سميته العالية. 

يرُعترب النبات مقدساً يف الصني، ويعتقدون هناك أن السامء كانت تنرث النبات مع الندى 
أو قطرات املطر، عندما كان بوذا يَِعظ، وتم اسللتخدام الزهور والبذور لعالج البثور عىل 
الوجه، وتم وصف النبات أيضاً لنزالت الربد والعصبية، وعرف الصينيون خصائصه املخدرة، 
ووفقاً للتقاليد، »يرُزعم أنه عندما يتم قطف األزهار السللتخدامها مع النبيذ بينام يضحك 
املرء، فإن النبيذ سلليجعل الشللخص يقوم بحركات ضاحكة، وعندما ترُقطف األزهار أثناء 

الرقص، فإن النبيذ سيجعل املرء يؤدي حركات رقص«. 

يف الهنللد، كان يرُطلللق عىل الداتورة اسللم خصلة »شلليفا«، إله الدمار، تم اسللتخدام 
املستخلصات السائلة من قبل حرس عبدة » كايل«، آلهة الخصوبة واملوت، إلغراء وتخدير 
ضحايا القرابني البرشية، تم استخدامه الحقاً لتخدير الفتيات الصغريات وجعلهن عاجزات 
عن مقاومللة حياة الدعارة، وتقوم الفتيللات أحياناً بتخديرالعمللالء بإعطائهم نبيذ بذور 
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الداتورة، فأي شخص يرشب منه يفقد السيطرة عىل إرادته وذاكرته، ومن ثم ماله! وهذا 
قريب السللتعامله من قبل الهنود األصليني يف العامل الجديد، واسللتخدم األزتيك الداتورة 
كأحللد األدوية التي ترُعطى لضحايا القرابني البرشيللة لجعلهم يف حالة نعاس وغافلني عن 
مصريهللم، وقدم الهنود الكولومبيون القدماء مللرشوب الداتورة لزوجات وعبيد الزوج أو 

السيد الراحل، ويف حالة الذهول الناتجة، يتم دفن الضحايا أحياء مع املتوىف. 

يف الروايات املبكرة لسكان أمريكا األصليني، يف شامل وجنوب خط االستواء، نجد دالئل 
متكررة السللتخدامات مختلفة للداتورة كمخدر أو جعل الخمور أكرث سللمية العتقادهم 
أن الرؤى التي يتم إنتاجها عىل هذا النحو كانت خارقة للطبيعة، ويف املكسلليك لجأوا إىل 
تناول بذور الداتورة من أجل معرفة مكان إخفاء بعض األشياء الثمينة أو الكتشاف اللص 
الذي رسقها، ويف العامل الجديد، كام هو الحال يف العامل القديم، كانت بذور الداتورة ترُعطى 

رعة حب أو كمنشط جنيس.  بطرق مختلفة كجرُ

يف األدبيات العربية يرُطلق عىل هذا النبات اسللم »الرَبْش«، ومل نسللتطع أن نتوصل إىل 
أصللل هذه الكلمة بالتحديد، لكنهللا من الكلامت الدارجة يف األردن، وهي مشللتقة من 
الفعل الثاليث »بَرَش«، والعامة تقول »بَرَْشللترُ فالناً« أي أسأت معاملته، وتحتوي الداتورة 
عللىل مركبات تعمل كمضادات للعمل الكوليني التي تسللبب )عدم انتظام دقات القلب، 
واالحمرار، وانخفاض حركية األمعاء، واإلمساك والقيء، وانخفاض إفراز اللعاب، والتدمع، 
واحتبللاس البول، وعدم وضوح الرؤية، وتوسللع حدقة العللني، وتضاؤل تقلص العضالت(، 
وهي نفس أعراض التسللمم الناتج عن تناول نبتة الداتللورة التي تنترش يف األردن، ولعله 
أرُطلق عليها اسللم الربش لتشابه هذه األعراض مع األعراض التي تظهر عىل الشخص الذي 

ه«! تم »بَرْشرُ

تنمللو الداتللورة حالياً يف معظللم مناطق العامل، خاصللة يف املناطق املعتدلللة واملائلة 
للحرارة، وهو نبات حويل أو ثنايئ الحول ذو رائحة كريهة، منتصب، متفّرع بحرية يشكل 
شجرية يصل ارتفاعها إىل 60 إىل 150 سم، وتكون واألوراق متعاقبة وكبرية وطويلة خرضاء 

متعرجة ومدببة عند األطراف. وأهم األنواع:

  L. Datura starmonium و Mill D. innoxia وL. D.metel

وهي تنتمي إىل العائلة الباذنجانية. 
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كيمياء الداتورة:

 تحتللوي أوراق الداتورة والقمللم املزهرة الجافة عىل قلويدات نسللبتها ترتاوح ما بني
 0.2 % إىل 0.4 %5، وأهمها الهيوسلليامني والسللكوبوالمني، وتوجد هذه القلويدات عادة 
أثناء وقت الحصاد بنسللبة حوايل جزئني من الهيوسيامني إىل جزء من السكوبوالمني، بينام 

يف النبات الغض يكون قلويد السكوبوالمني هو السائد.  

 وتحتوي البذور عىل نسللبة 0.2 % من القلويدات أهمها السللكوبوالمني وبنسبة اقل 
الهيوسيامني، ويحتوي نبات D. Ferox L.  عىل قلويد السكوبوالمني كقلويد أسايس.  

ب( نبات ست الحسن: 

نبات سللت الحسللن، L. Atropa belladonna، من العائلللة الباذنجانية، وهو عبارة 
عن شللجرية دامئة الخرضة يصل ارتفاعها إىل 1،5 مرت، ذات أوراق كبرية بيضاوية الشللكل، 
وأزهارها قمعية عىل شكل جرس بلون مخرض إىل بنفسجي، مثارها عىل هيئة عنبات ذات 
لون أسللود، املوطن األصيل للنبات أوروبا وغرب آسلليا وشللامل يدعى نبات ست الحسن 
باإلنجليزيللة )Deadly nightshade( أي »ظل الليل القاتل«، وذلك لشللدة سللميته، إذ 
يرتاكم مفعول السم وال يظهر فجأة، بعد أعراض وعالمات قد تبدو طبيعية وال يشك فيها 
أحللد، ويعتقد أن هذه النبتة أدت إىل وفاة الكثري من جنود جيش ماركوس أنطونيوس يف 

الحروب البارثية نتيجة تناولهم لثامر النبتة من شدة الجوع دون علمهم بسميتها. 

اسم الجنس »أتروبا« مأخوذ من االسم الذي كان يرُطلق عىل إحدى اآللهات اليونانيات 
الثالث يف األسللاطري اإلغريقية،  واللوايت كن وفقها يتحكمن مبصري وقدر اإلنسان يف الدنيا، 

وهن: 

• الخيسيس )Lachesis(: ومهمتها قياس خيط قدر اإلنسان عند الوالدة.	

• كلوثوس )Clothos(: التي تغزل خيوط  القدر والتحكم به. 	

• أتروب��وس )Atropos(: التللي تحمل املقللص يف يدها دامئللاً، وعندما يحني أجل 	
الشخص تقوم  بقص خيط الحياة وجلب املوت. 
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أما صنف النبات »بيلال- دونا« فيعني السيدة الحسناء؛ وذلك بسبب استخدام عصارة 
النبات من قبل سلليدات إيطاليا ومرص وبابل لتوسلليع حدقة العني الذي يعترب سمة من 

سامت الجامل. 

ويعترب من النباتات املهمة يف دستور مستحرضات السحرة، إذ وجدت بعض النساء يف 
أواخر العصور الوسللطى يف أوروبا استخداماً آخر أكسب النبات صفة »عشبة الشيطان«؛ 
هؤالء النساء، اللوايت يطلق عليهن اسم السحرة، يفركن أجسادهن العارية مبرهم مهلوس 
تص  يحتوي عىل ست الحسن والنباتات ذات الصلة التي تنتمي إىل العائلة الباذنجانية، ميرُ
املرهم بسللهولة من خالل الجلد ويوضع أيضاً عىل أغشللية املهبل باستخدام عصا أو عصا 
يدوية، بعد ذلك، متتطي النسللاء املكنسللة ويتظاهرن بركوبها إىل حفلة السبت )من هنا 
يتم تصوير السللاحرة يف الثقافة الشعبية الغربية وهي تحلق ممتطية املكنسة(؛ إذ تشعر 
السللاحرة بأوهام وهلوسللة االرتفاع أو الطريان، كام ميكن أن تحدث اإلثارة الجنسية أيضاً 

مع النشوة.

ترُجنللى األوراق يف الصيللف، أما الجذور ميكن اسللتخدامها بعد عام مللن عمر النبات، 
وترُجمللع يف فصل الخريف، واألجزاء املسللتخدمة للحصول عللىل القلويدات هي العلوية 
واملزهرة، وميكن إضافة الجذع، ولكن يجب أن ال تزيد نسبته عىل 3 %،  وتتطلب كثري من 
دسللاتري األدوية أن ترتاوح نسبة القلويدات ما بني 0.30-0.35 %، وعادة ما يحتوي نبات 
ست الحسن عىل نسبة ترتاوح ما بني 0.3 % إىل 0.6 % من القلويدات وأهمها قلويد )-(- 
الهيوسيامني واألتروبني وبكميات قليلة السكوبوالمني، ويتم ضبط عشب نبات البيلالدونا 

املحرض ليحتوي عىل 0.28 – 0.32 % من إجاميل القلويدات. 

ويثبط نبات سللت الحسن، بسللبب وجود قلويدات الرتوبني، الجهاز العصبي املركزي 
الالودي الذي يتحكم يف مختلف أنشللطة الجسللم الالإرادية، وذلللك عن طريق خفضها 
للسللوائل مثللل اللعاب وإفرازات املعللدة واألمعاء والقصبات الهوائية، فضالً عن نشللاط 
املسللالك البولية واملثانة، كام أن هذه القلويدات تزيد من رضبات القلب وتوسللع حدقة 
العني، وهي فضالً عن ذلك مضادة للتشنج، وباألخص العضالت امللساء، كام تقلل التعرق. 
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)Henbane(  نبات السيكران أو الشيكران البنج )ج

يعترب السلليكران L. Hyoscyamus، وهو من العائلة الباذنجانية، من النباتات الخاصة 
باملناطق معتدلة الحرارة، إال أن منوه الخرضي والزهري يكون رسيعاً ومبكراً تحت الظروف 
الدافئة كام يف مرص والهند. وينمو بصورة جيدة صيفاً الرتفاع الحرارة، ويكون محتواه من 
القلويدات مرتفعاً بعكس الشللتاء البارد ذي النمللو الضعيف واملحتوى من املواد الفعالة 
يكللون قليالً. واألجزاء الهامللة يف النبات هي األوراق الجافللة أو األوراق والقمم املزهرة، 
ويجب أن تحتوي عىل نسللبة ال تقل عن 0.05 % من القلويدات الكلية تحسللب كقلويد 
السللكوبوالمني، بينام تحتوي بذور السلليكران عىل -0.06 0.10 % هيوسيامني وقليل من 
السللكوبوالمني. وهذا النبات يرُستعمل يف الطب الشللعبي العرب من قبل األمهات بوضع 
بضعة بذور يف قطعة قامش عىل شكل حلمة ويتم رضعها من قبل األطفال مام يؤدي إىل 

تبنيجهم »تخديرهم«، ومن هنا أرُطلق عليه اسم »البنج«.

 وأهم أنواع السيكران:

السلليكران املرصي: يتكون من األوراق والقمم املزهللرة لنباتH. muticcus L.، أ. 
وهللو دائم الخرضة ويصل ارتفاعه حتى 60 سللم، وموطنه املناطق الصحراوية يف 
مللرص والجزيرة العربية وإيران والهند وأفغانسللتان والبنجللاب، كام متت زراعته 
يف الجزائر، يحتوي السلليكران عىل قلويد الهيوسيامني كقلويد أسايس، والسيكران 
الذي ينمو يف أفغانسللتان يحتوي عىل 75 % هيوسيامني و15 % أبواتروبني و5 % 

سكوبوالمني. 

السيكران الهندي: يتكون من األوراق والقمم املزهرة لنبات H. niger L.، وتحت ب. 
هذا االسللم تم توريد كميات كبرية منلله إىل بريطانيا يف الحللرب العاملية الثانية، 
وينمللو يف الهند والباكسللتان، ويقارب مللن الناحية املجهريللة واملكونات الفعالة 
نبللاتH. reticulatus L.، ويشللكل قلويد السللكوبوالمني القلويد الرئييس فيهام. 
وهو نبات حويل سللنوي أو كل سللنتني، ينمو حتى طول 75 سم، وله ساق سميكة 
وأوراق مسللننة، النبات مشللعر ولزج وله رائحة كريهة، ينتج الزهور بالقرب من 
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أعىل السلليقان ذات اللون األصفللر مع عروق أرجوانية. النبات كله سللام للغاية، 
ويحتوي عىل خليط من قلويدات الرتوبان )هيوسيامني، وأبواتروبني، وسكيميانني، 

وسكوبوالمني، وبالدونني( التي تستخدم أساساً الضطرابات الجهاز التنفيس. 

وهناك نوعان آخران ينتجان قلويد السكوبوالمني بشكل رئييس، هام:

 H. pussillusو H. aureus  

د( نبات بوق المالك )بروغمانزيا(

  يختلف هذا الجنس عن جنس الداتورة وسللت الحسن والسيكران بأنه شجر، وميكن 
أن يصل ارتفاعه إىل 11 مرتاً، وهي أشللجار دامئة الخرضة موطنها األصيل أمريكا الجنوبية، 
وتزرع كنبات زينة يف كثري من بلدان العامل، ومتتاز أزهارها عموماً بأنها عىل شللكل البوق، 
كللام يف أزهللار الداتورة، مع اختالفات يف األلوان من أحمر وزهري وأصفر، ولهذا تسللمى 
 ،Brugmansia sanguinea )Ruiz & Pav.(D. Don :بوق املالك«، وأهم جنس منهللا«
وهللي تنتمي أيضاً إىل العائلة الباذنجانية، وأهللم مكوناتها هي قلويدات األتروبان حيث 
توجد بنسبة حوايل 0.8 %، ويعترب قلويد السكوبوالمني هو القلويد األسايس، ومتت زراعتها 

يف بلدان كثرية وخصوصاً يف اإلكوادور ألغراض تجارية. 

هـ( نبات اليبروح )تفاح المجانين(

 )Mandrak،  Devil›s Apples، Love Apple(

 يعترب نبات اليربوحL.  Mandragora officinarum من العائلة الباذنجانية، من أشد 
النباتات سللمية، أوراقه كبللرية خرضاء قامتة يصل طول الواحدة منها إىل حوايل 30 سللم، 
وعرضها نحو 10 سم، وتشبه أوراق التبغ وأزهاره تشبه أزهار الباذنجان ويزهر يف الربيع، 
والثمللرة صغرية تكون خللرضاء اللون وتتحول عند النضوج إىل اللللون األصفر، وإذا أرُكلت 
الثامر وهي خرضاء اللون فتسبب الهلوسة، وإذا كانت الكمية املتناولة كبرية فمن املمكن 
أن تؤدي إىل املوت بسللبب شلللل الجهاز التنفيس، وذلك لوجود قلويدات الهيوسلليامني 

والسكوبوالمني. 
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ونبات اليربوح معدوم السللاق، وتتفرع أصوله )جذر كبري متشعب( عىل شكل الجسم 
البللرشي، منه املذكر ومنه املؤنث، ولعل هذا هو سللبب االعتقاد يف املوروثات الشللعبية 
املختلفللة بأنه مفيللد يف حالة العجز الجنيس، وقد صاحب هللذا النبات خرافات كثرية يف 
دول عديدة ومختلفة، وكذلك يف املنطقة العربية، وذكره ابن داود األنطايك يف مذكرته، إذ 
أشللار إىل أن اليربوح كلمة سرييانية معناها »عايز روح« وذلك بسبب كرثة التشابه ما بني 
النبات وجسللم اإلنسللان، وهناك نوع منها M. autumnalis Bertol.، يكرث يف بر األردن 

وبالد الشام وحوض البحر املتوسط، وال يعترب اليربوح مصدر تجارياً لقلويدات الرتوبان.

علم أدوية وآلية عمل قلويدات األتروبين وأشباه األتروبين 

فرُصل األتروبني ألول مرة يف عام 1833، وهو ال يوجد يف األصل يف النباتات، ويتكون عىل 
شكل راسيمي من الهيوسيامني أثناء االسللتخالص، واستخداماته الطبية وفاعليته الحيوية 
ال تختلللف عن الهيوسلليامني، وهو مدرج يف قامئة منظمة الصحللة العاملية ضمن األدوية 
النموذجية األساسللية، يسللتخدم عادة عىل شللكل ملح مع حامللض الكربيتيك )كربيتات 
األتروبني(، واألتروبني دواء يسللتخدم عىل نطاق واسع يف شللكل قطرات للعني، ومحاليل 

لإلعطاء عن طريق الوريد، وحقن ذاتية يف حال تسمم األعصاب.

              

         )±(-اتروبني                                    )-(-هيوسيامني

تم عزل السللكوبوالمني ألول مللرة يف عام 1881 من نبتللة Scopola carniolica وتم 
فصله الحقاً من نبتة H. niger ، السللكوبوالمني هللو قلويد الرتوبان الرئييس يف الداتورة، 
ويشكل بسهولة مخاليط راسيمية عند استخراجه، وهو ضادة للمستقبالت اللمسكارينية 
وذو تأثللريات مركزيللة وطرفية، يعرب الحائللل الدموي الدماغي، ويختلللف تأثريه املركزي 
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عللن األتروبني يف أنه يثبط القللرشة الدماغية، وخاصة املناطق الحركية، وينتج عنه خمول 
وفقللدان الذاكللرة. إنه فعال يف الوقاية من دوار الحركة والسلليطرة عليه، كام تم إعطاؤه 

كمضاد للقيء يف العالج الوقايئ ألنواع متعددة من الغثيان.

                           )-(-سكوبوالمني )هيوسني(
يحتوي السللكوبوالمني عىل توافر حيوي محدود إذا تم تناوللله عن طريق الفم، نظراً 
إىل العمللر النصفي القصري يف البالزما والتأثللريات الضارة التي تعتمد عىل الجرعة )خاصة 
الهلوسة، وردود الفعل األقل خطورة، مثل: الدوار، وجفاف الفم، والنعاس(، فإن االستخدام 
السيري للسكوبوالمني عن طريق الفم أو بالحقن محدود؛ لتقليل حدوث اآلثار الجانبية 

املرتفعة نسبياً، تم تطوير شكل الجرعة عرب الجلد.

 يعترب قلويد األتروبني والسكوبوالمني من أهم قلويدات الرتوبان املستخدمة يف الطب، 
تنتمللي كل مللن القلويدات إىل فئة من املللواد الكيميائية الطبيعية ومسللتقلبات النبات 
الثانويللة التي تحتوي عىل حلقة تروبان يف تركيبها الكيميايئ. جميع قلويدات الرتوبان لها 

خصائص دوائية، وتعمل كمضادات لعمل الكولني أو منبهات.

يعد األتروبني والسللكوبوالمني من أكرث ضواّد املسللكارين شلليوعاً يف التخدير؛ يخرتق 
كل منهام بسللهولة الحائللل الدموي الدماغي، ومن املعروف منللذ مدة طويلة أن هذين 
القلويديللن ينتجان آثاراً جانبية غري مرغوب فيها ترتاوح من الذهول )السللكوبوالمني( إىل 
الهذيان )األتروبني(، قد يسللببان أيضاً تسللمم الجهاز العصبي املركزي، وأعراضه الهذيان، 
واألرق، واالرتباك، وضعف القدرات العقلية. من املرجح أن يسبب السكوبوالمني التخدير 
وفقدان الذاكرة أكرث من األتروبني، لكن السللكوبوالمني ال يسبب فقدان الذاكرة يف جميع 

املرىض.

أسيتيل كولني مادة ينتجها الجسم، وتعمل كناقل عصبوين، يعمل عىل الخاليا العصبونية 
لتوصيل الرسائل الكيميائية إىل الدماغ. من خالل القيام بذلك، ميكن السيتيل كولني تنظيم 
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وظائللف حيويللة معينة إما عن طريق تسيعها أو إبطائها. ويبني الشللكل ) 6-1( مقارنة 
ما بني األتروبني واألسللتيل كولني، والتشابه فيام بينهام، ويرتبط األتروبني مبقر مستقبالت 

األستيل كولني واملسكارين، بشكل أقوى من األستيل كولني نفسه.

الشكل )6-1 (: التشابه ما بني األتروبني واألستيل كولني كمثبطات تنافسية ملقر 
مستقبالت األستيل كولني. 

وتشللمل هذه العضالت الهيكلية املشللاركة يف الحركة والعضالت امللساء املوجودة يف 
القلللب واملعدة واألمعاء واملسللالك البولية والرئتني، الخاليا املسللؤولة عن انقباض هذه 

العضالت لها مستقبالت عصبية خاصة ترتبط مع األستيل كولني.

عندمللا يكون هناك خلل يف وظائف العضالت الهيكلية أو امللسللاء يتم إعطاء عقاقري 
متنع األسلليتيل كولني من االتصال مبستقبالته، وبالتايل تحجب إيصال الرسائل الكيميائية، 
ونتيجللة لذلك يتم وقف التقلصات وتخفيف األعراض، وتسللمى هذه العقاقري مضادات 

الفعل الكوليني. 

يتم تصنيف األتروبني وأشللباه األتروبني عىل أنهللا أدوية مضادة للفعل الكوليني، هي 
ضواّد تنافسللية للناقل العصبي أستيل كولني يف مواقع املستقبالت داخل النظام الكوليني 

الفعل، ويستخدم هذا النظام نوعني من املستقبالت:
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املسللتقبالت املسللكارينية املقرتنة بربوتللني- G واملرتبطة بغشللاء البالزما، توجد أ. 
املسللتقبالت عىل الخاليا املسللتهدفة يف الجهاز العصبي الللالودّي والغدد العرقية 
يف الجهللاز العصبللي الودي، يقلل تضللاد نظام الفعل الكولينللي أو مينع، يف بعض 
الحاالت، تأثللريات النقل العصبوين للفعللل الكوليني يف الجهللاز العصبي املركزي 
واألنسللجة املحيطية. األدوية ذات النشاط ملضاد الفعل الكوليني تؤثر يف الغالب 

عىل املستقبالت املسكارينية.

املسللتقبالت النيكوتينيللة ذات القنللاة األيونيللة املرتابطة، وتوجللد يف التغصنات ب. 
االشللجريية العصبية ما بعد العقدة، واألجسام العصبية للجهاز العصبي املستقل، 

وعىل الصفيحة االنتهائية املحركة للموصل العصبي العضيل.

اآلثار الجانبية 

تنقسم اآلثار الجانبية لعقاقري مضادات الفعل الكوليني إىل تأثريات مركزية ومحيطية؛ 
تنتج التأثريات املركزية عن اإلحصار املفرط للمسللتقبالت الكولينية داخل الجهاز العصبي 
املركزي، واآلثار الجانبية املحيطية ناتجة عن اإلحصار املفروض عىل إفرازات الغدد الصامء 

وتقلص العضالت، والنهايات الطرفية للجهاز العصبي الالودي املحيطي.

تشللمل التأثريات الضائرة املركزية الشللائعة ملضادات فعل الكولني بجرعات منخفضة: 
الصللداع، وضعف الذاكرة، وانخفاض الوظيفة اإلدراكية، واالضطرابات السلللوكية، والقلق 

واألرق. 

وعند الجرعات العالية واالقرتاب من نطاق السللمية تشتمل التأثريات: ظهور عالمات 
االنفعاالت واالرتباك، والهذيان، والنوبات املرضية. 

متيللل األدوية التي تعرب الحائل الدموي الدماغي بسللهولة أكرب إىل إحداث آثار ضائرة 
مركزية بشللكل متكرر أكرث من األدوية ذات القللدرة املحدودة عىل عبور الحائل الدموي 
الدماغي؛ بشللكل عام، فإن احتاملية التسللبب يف آثار جانبية ملضللادات الفعل الكوليني 

تعتمد عىل أرُلفة الدواء مع املستقبالت الكولينية.
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ّمّية  السُّ

السللمية من األدوية املضادة للفعل الكوليني هي يف األساس نسخة متطرفة من اآلثار 
الجانبية املركزية واملحيطية املذكورة أعاله، تشللمل الخصائص السيرية لسمية مضادات 
الفعل الكوليني: ارتفاع الحرارة، والالتعرق، واالحمرار الناجم عن توسللع األوعية، وتوسع 
حدقة العني، واحتباس البول، واألعراض العصبية، مبا يف ذلك الهذيان، واإلثارة، والهلوسللة، 
ويعد عدم انتظام دقات القلب من بني املؤرشات األوىل للسللمية الحادة ملضادات الفعل 

الكوليني.

غالبللاً ما تسللتخدم العبارات التالية كوسلليلة لتذكر األعراض الشللائعة لسللمية هذه 
املضللادات )حار مثللل األرنب، وأحمر مثل الشللمندر، وجاف مثل العظللم، وأعمى مثل 

الخفاش، وممتلئ مثل القارورة، ومجنون مثل صانع القبعة(.

معالجة التسمم والجرعة املفرطة الناتجة عن القلويدات املضادة للفعل الكوليني 

تتسللبب القلويدات املضللادة للفعل الكولينللي يف تجفيف إفرازات الجسللم وارتفاع 
درجة الحرارة، وتعترب مثبطات إسرتاز األسيتيل كولني )النيوستيجمني، والبرييديوستيغمني، 
والفيسوسللتيغمني( ترياقاً كالسلليكياً، ولكنه ليس محبذا كثرياً وخاصة يف حاالت التسللمم 
بضللواد املسللكارين، إنها تعمل عن طريق منع انهيار أسللتيل كولني يف املشللبك، وزيادة 

مستواه، والتغلب عىل الحصار عن طريق اإلزاحة التنافسية. 

عللىل عكللس العوامل األخللرى املدرجة، يحتوي فيسوسللتيغمني عللىل مجموعة أمني 
ثالثية متكنه من عبور الحائللل الدموي الدماغي، ونظراً الخرتاقه الجهاز العصبي املركزي، 
فهللو العالج املفضل للمللرىض بجرعللة 30 إىل 45 ميكروغرام /كغم، بينام نيوسللتيجمني 
وبرييدوستيغمني، وهام من األمينات الرباعية، وال يعربان الحائل الدموي الدماغي وبالتايل 

يفتقران إىل التأثري عىل الجهاز العصبي املركزي.
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2 -بنزيالت -3كوينوكليدينيل )بي زد( 

)األسلحة الكيميائية كمقلدات نفسية(

مقدمة

 تم البحث عن أدوية مضادة للفعل الكوليني ذات التأثري النفيس، يف الخمسينيات من 
القرن املايض، لالستخدام الصناعي والعسكري املحتمل كأسلحة غري قاتلة، ويتم تصميمها 
وتطويرها بشكل واضح إلعاقة أو صد األفراد، مع احتامل ضئيل للوفاة أو اإلصابة بالجروح، 
تعمل األسلللحة الكيميائية املحاكيللة للذهان عىل العقل )الذهللن(، وترُعطى هذه املواد 

بجرعات منخفضة.

ال يقترص اسللتخدام العوامل املسللببة للعجز عىل القرن العرشين، تم توثيق ملا ميكن 
اعتبللاره حاالت من الحللرب البيولوجية والكيميائية يف العصور القدميللة، فتم اللجوء إىل 
العديد من عقاقري  مضادات فعل الكولني القلوية منذ عام 200 قبل امليالد؛ إذ اسللتخدم 
الرومان والقائد القرطاجي هانيبال جذر نبات اليربوح لتسميم أو »شل« القبائل األفريقية 
املتمردة، واستخدم أسقف مونسرت يف عام 1672 املقذوفات والقنابل اليدوية التي تحتوي 
عللىل البالدونللا أثناء هجومه عىل مدينللة جرونينجن، بعد وقت قصللري من حدوث هذا، 
وتحديداً يف عام 1675، وقّع الفرنسلليون واألملان أول معاهدة معروفة تحظر اسللتخدام 

األسلحة الكيميائية.

حدث أول اسللتخدام مسللجل ملادة مضادة الفعل الكوليني يف القرن العرشين يف عام 
1908 عندما تم تسميم وحدة فرنسية يف فيتنام بالداتورة املوضوعة يف وجبتهم املسائية، 
أظهر العديد من الجنود عالمات كالسلليكية عىل الهذيللان املضاد للفعل الكوليني لكنهم 
تعافوا بهدوء، وعرُرف عن الجيش اليوغوسللاليف السابق أنه قام بتسليح وتخزين مادة )ب 
زد(، كانللت هناك تكهنات بأن )ب زد( تم اسللتخدامه خالل الرصاع يف البوسللنة، يف متوز 
)يوليو( من عام 1995، ورد أن مجموعة من 15000 شللخص كانت تحاول الذهاب سللرياً 
إىل رسيربينيتشللا عانت من الهلوسللة بعد هجوم من القوات الرصبية باستخدام غاز غري 
معللروف يعتقد أنه )ب زد(، ويشللتبه بأن القوات الرصبية اسللتخدمته ضد قوات جيش 

تحرير كوسوفو بالقرب من الحدود األلبانية. 
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ميكللن تعريف عقار العجز بأنه: مادة كيميائية مؤقتة يف مدتها، وغري قاتلة، وليس لها 
آثار دامئة، من وجهة نظر عسللكرية، سلليكون عامل العجز املثايل عديم الرائحة، وعديم 
اللون، وسللهل التشللتت، ويستمر من بضع سللاعات إىل أيام، ولكن لفرتة أطول من بضع 
دقائق كام رأينا مع عنارص مكافحة الشغب، يجب أن متنع هذه املادة الوظائف اإلدراكية 
للعدو، وتعيق أداء مهمتهم، وتكون قابلة للتشللتت بسللهولة، وتحافظ عىل هامش أمان 

كبري، بوجود ترياق فعال معروف فقط للمستخدم. 

ومن أهم املواد من هذا النوع:

بنزيالت 3 - كوينوكليدينيل )ب زد(  -3

 ويعرف عىل نطاق واسللع باسللم )QNB( أيضاً، هو إسللرت حمض الجليكوليك الفعال 
مركزياً املضاد للفعل الكوليني، له تأثريات مشللابهة جللداً لتأثريات األتروبني، ولكن تأثريه 
أقوى بكثللري عىل الجهاز العصبي املركزي وله مفعول طويل جداً. تم اختبار )ب زد( ألول 
مرة تجارياً كمضاد للتشللنج املعللدي املعوي، ولكن عندما لوحظت التأثريات الشللديدة 
للجهللاز العصبي املركزي، تم التخيل عن األبحاث العالجية املدنية بشللأنه، أجرى الجيش 
األمرييك تجارب من الستينيات إىل الثامنينيات مع مضادات فعل الكولني املختلفة ووجد 

أن )ب زد( هو األكرث فعالية.

)ب زد(                

) ب زد( هو شللادة غري انتقائية وتنافسية ملستقبالت الكوليني؛ عىل غرار األتروبني أو 
السكوبوالمني، يتنافس )ب زد( مع الوسيط العصبي أستيل كولني يف املستقبالت املسكارينية 
يف كل من املواقع املركزية والطرفية، التأثري الخطري للتسللمم بل)ب زد(، كام هو الحال مع 

Quinuclidinyl benzilate )BZ(
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املواد األخرى الشبيهة باألتروبني، هو زيادة درجة حرارة الجسم. ترتبط التأثريات املركزية 
بعالمات اختالالت نفسية؛ عىل سبيل املثال: االرتباك، وعدم معرفة الجهات واألوهام، وقد 
يؤدي إىل سلللوك غري عقالين وغري منطقي وغري متوقع، وذلك من خالل االستنشللاق عن 
طريق الضبوب الجوي أو الذخائر املسللببة للدخان )حوايل 100 ملجم يف الدقيقة/ م 3(، 
ويكون مسللاره يف املقام األول عن طريق الجهاز التنفيس. يسبب )ب زد( عجزاً عند 50 ٪ 
من األفراد املعرضني وغري املحميني، ويعترب متوسط   مدة العجز حوايل 70 ساعة وقد يبقى 

بعد 1-3 أسابيع من التسمم. 

 تتميز املرحلة األوىل، التي تسللتمر حتى 4 سللاعات، بالنشللاط املفرط والتشللنجات 
العضلية والشللعور باالضطراب وعللدم الراحة. ترتبط املرحلة الثانية، التي تسللتمر حتى 
4 إىل 12 سللاعة، بالتخدير والخمول، تدوم الهلوسللة املعقدة من 24 إىل 48 سللاعة بعد 
التعرض. تم توليف العديد من املركبات التناظرية لل)ب زد(، وغالبيتها أقل فعالية وأقرص 
مللدة تأثري، فإن تأثريه عىل الجهاز العصبي املركزي يسللود عىل التأثريات املحيطية، ونظراً 
ألنه من الصعب التنبؤ بالتأثريات السللامة لهذه املركبات، فقد انخفض االهتامم بالبحث 

املستمر يف هذا النوع من املواد تدريجياً. 

يقللدم )ب زد( العديد من املزايا عىل األتروبني والسللكوبوالمني كعامل معوق، ويتمتع 
مبلللف أمان عاٍل جللداً، وله فعالية مضادة للفعل الكوليني عللىل الجهاز العصبي املركزي 
25 مللرة أكرث من األتروبني. ترُعرَّف جرعة العجز عىل أنها 0.5 مغم تقريباً يف شللخص بالغ 
منوذجللي، مقارنة بجرعات 20 إىل 25 مرة من جرعة األتروبني. باإلضافة إىل ذلك، يحتوي 
)ب زد( أيضاً عىل تأثري مضاد للمسكارين املحيطي أقل من األتروبني، مام يجعله أكرث أماناً، 
ومن السللهل استخدامه كسللالح حيوي/ تفريق، يبدأ تأثري الدواء يف غضون ساعة واحدة، 

ويبلغ ذروته عند حوايل 8 ساعات، ويستمر غالباً ملدة 3 إىل 4 أيام.
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العالمات واألعراض

يعرب )ب زد( الحائل الدموي الدماغي بشكل فعال، وينتج األعراض يف غضون ساعتني، 
وغالباً ما تكون تأثرياتها مبارشة عىل الجهاز العصبي املركزي، يعاين املرىض من هذيان مضاد 
الفعل الكوليني وال يتمكنون يف كثري من األحيان من اإلبالغ عن العديد من األعراض، إذا 
كانوا متامسكني مبا يكفي إلعطاء تاريخ، فقد يبلغون عن الهلوسة والتأثريات املحيطية مبا 
يف ذلك: جفاف الفم، واألعراض اإلبصارية مثل غباش يف الرؤية، وعدم القدرة عىل الرتكيز، 

باإلضافة إىل الشعور بالدفء. 

تللرتاوح أعراض هذيللان )ب زد( من هذيان خفيف إىل غيبوبللة كاملة، يتلقى الضحية 
جرعة قليلة الفعالية فقط، قد تشللمل األعراض سللوء الحكللم والتقدير، والنعاس، وعدم 
وضوح الكالم، والصعوبة يف تنفيذ مهمة معقدة. قد تظهر الضحية األكرث تسمامً هلوسات 

شديدة من املنبهات الحسية واإلثارة وحتى النوبات، وتتضاءل األعراض شيئاً فشيئاً.

يتضمن هذيان )ب زد( بعض الخصائص الفريدة التي قد تسللاعد يف تحديد التسللمم 
بل)ب زد(، يرُظهر املرىض حركات غريبة بثبات غريب، مثل حركات التقاط الهواء أو املالبس، 
ويعرف ذلك مبصطلح »جمع الصوف«.  تحدث الهلوسات الحية و ميكن أن تكون إبصارية 
أو سمعية أو عن طريق اللمس يف بعض األحيان. يسبب )ب زد( أيضاً أعراضاً محيطية أقل 

من عقاقري مضادات الفعل الكوليني األخرى. 
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المذيبات

 مقدمة

يشري مصطلح »املرُستَْنَشقات« إىل األبخرة الكيميائية الناتجة عن املواد السامة التي يتم 
تصُّ املواد الكيميائية من فَورها من خالل  استنشللاقها للوصول إىل انتشللاء رسيع وعاٍل. مترُ
الرئتللني إىل مجرى الدم لتصل بسعة إىل الدماغ واألعضاء األخرى، مام يتسللبب يف بعض 
األحيللان بأرضار جسللدية وعقلية ال رجعة فيها، ينتج عن معظللم هذه التأثريات تأثريات 
مشللابهة للتخدير، مام يؤدي إىل إبطاء وظائف الجسللم، وبعد االنتشللاء األويل وفقدان 

التثبيط، يأيت النعاس وخفة الرأس واالنفعاالت.

ويعود اسللتخدام املستنشقات وتجربة آثارها النفسللية إىل الحضارة اليونانية القدمية، 
إذ تروي األساطري أن بيثيا، الكاهنة التي ترأست معبد أبولو يف دلفي، جلست عىل حامل 
ثاليث القوائم فوق شللق يف الصخور قامت باستنشللاق األبخرة الباردة املنبعثة من داخل 
األرض، مام تسللبب يف نشللوتها، وتغيللري يف إدراكها وعقلها، وهي يف هللذه الحالة، تلقت 

نبوءات شفهية مستوحاة من أبولو نبيرِّ دلفي. 

كانللت هناك محاوالت عرضية إليجاد تفسللري علمي إللهام بيثيا. كللام تبني مؤخراً أن 
معبد دلفي يقع بالضبط عىل تقاطع خطي صدع رئيسلليني، الشامل والجنوب، صدع كرينا 
وصدع دلفي. وتشري الجيولوجيا بأنه يتكون من الحجر الجريي، وأن حوايل 20 يف املائة من 
حجملله من طبقات من القطران البيتوميني الغنيللة بالهيدروكربونات وخاصة وجود غاز 
اإليثيلني. وتم العثور عام 2001، عىل دليل عىل وجود غاز اإليثيلني، وهو مادة مهلوسللة 

محتملة ، بأعىل تركيزات يف مياه نبع كرينا، مبارشة فوق املعبد.

يف أوائللل القرن العرشين، وجللدت طبيبة تخدير تدعى إيزابيال هريب أن جرعة 20 يف 
املائة من غاز اإليثيلني املعطى للشخص كانت عتبة أولية واضحة؛ تسبب جرعة أعىل من 
20 يف املائة يف فقدان الوعي. مع أقل من 20 يف املائة، تحدث نشللوة؛ فيمكن للشللخص 
الجلوس وسللامع األسئلة واإلجابة عنها بشكل منطقي، عىل الرغم من أن نربة الصوت قد 
تتغري، ميكن أن يختلف منط الكالم، ورمبا يفقد بعض اإلحساس بيَديه وقدَميه، )مع البعض 

كان من املمكن وخزهم بدبوس أو سكني ولن يبدوا أي ردة فعل(.
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عندمللا تم إخراج املرىض من املنطقة التي تراكمت فيها الغازات، مل يتذكروا ما حدث، 
أو مللا قالللوه، مع جرعة تزيد عىل 20 يف املائة، فقد املريض السلليطرة عىل حركة أطرافه 
وقد يرضب بعنف، وينئ بأصوات غريبة، ويفقد التوازن ويسقط بشكل متكرر، وبعد ذلك 

بوقت قصري يفارق الحياة؛ كل هذه األعراض تتطابق مع تجربة بيثيا. 

بدأ تعاطي املستنشللقات يف عرشينيات القرن املايض نتيجللًة للنمو السيع للمجتمع 
الصناعي الغرب، وتوافر املواد التي ميكن استنشاقها، مثل البنزين واملواد الالصقة واملذيبات 
والنايرتايتات. يف وقت الحق ازداد تعاطي االستنشللاق بعد الحرب العاملية الثانية بسبب 
التعرض املهني العايل للعامل يف الصناعات التي تتعامل مع املواد الطيّارة رسيعة التبخر. 

شللاع استخدام املستنشقات يف السللتينيات، وخاصة بني املراهقني وطالب املدارس، إال 
أن هذه املشللاكل ميكن أن تصبح مزمنة، ومتتد إىل مرحلة البلوغ. لرُوحظ أن نسللبة عالية 
لألشللخاص الذين يتعاطون املستنشللقات يف كل من املناطق الحرضية والريفية، الظروف 

االجتامعية واالقتصادية السلبية، وليس العوامل العرقية أو الثقافية يف حد ذاتها. 

مصادر وأنواع المستنشقات

يوجللد العديد من املصادر املرشوعة للمستنشللقات، فتحتللوي العديد من املنتجات 
املنزلية عىل مواد كيميائية طيارة تنتج أبخرة ميكن استنشللاقها، وأهم األنواع الشائعة من 

املستنشقات هي:

اخات: مثل معطر الهواء، ومزيل العرق، وواقي األقمشة، ورذاذ الشعر، ورذاذ . 1  البخاّ
الدهانات.

  الغ��ازات: مثل البوتان )سللائل الوالعللة(، وبخاخ تنظيف الكمبيوتللر، والفريون، . 2
والهيليوم، وأكسيد النيرتوس )غاز الضحك(، والربوبان.

 النايتايتات: التي مل تعد تباع بشكل قانوين. عندما يتم رشاء النايرتايت بطريقة غري . 3
مرشوعة، غالباً ما يطلق عليها »منظف الجلود« أو »الرائحة السللائلة« أو »معطر 

الغرفة« أو »منظف رأس الفيديو«.
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 املذيبات: مثل سللائل التصحيح، ومزيل الشللحوم، والغراء رسيللع الجفاف، وقلم . 4
التحديد، والبنزين، والتولوين، ومزيل طالء األظافر، ومخففات الدهان.

ميكن تصنيف املستنشقات إىل ثالث مجموعات رئيسية: املذيبات الطيّارة، واملخدرات، 
والنايرتايت.

أ( المذيبات الطّيارة 

املذيبات الطيّارة أو املتطايرة عبارة عن سوائل أو غازات موجودة يف مجموعة متنوعة 
من املنتجات، مثل: البنزين، ومخففات الدهان، وغاز البوتان، وتحتوي عىل تركيزات كبرية 

من الهيدروكربونات األليفاتية أو العطرية أو املهلجنة، وتتبخر يف درجة حرارة الغرفة. 

بسللبب امتصاصها السيللع يف الرئتني، فإن املذيبات املتطايرة لها تأثري مسللكر رسيع؛ 
إن الجهود املبذولة لتحديد املركبات املحددة املسللؤولة عن التأثريات النفسية للمذيبات 
املتطايرة معقدة بسبب حقيقة أن العديد من هذه املنتجات تحتوي عىل أكرث من مكون 

واحد يحتمل أن يكون له تأثري نفيس. 

هناك عامل آخر يحجب هوية املكونات ذات التأثري النفسللاين لهذه العوامل، وهو أن 
املللرىض املدمنني عللىل هذه املركبات كثرياً ما يبحثون عن تأثريات ليس للمكون األسللايس 
للمنتللج، ولكللن ملكون ثانللوي مثل غاز الوقود. حتى اآلن، تشللتمل أبللرز املركبات ذات 
التأثري النفسللاين التي تم دراسللتها واملحددة يف املذيبات املتطايللرة عىل التولوين، وثاليث 

كلورواإليثان، وثاليث كلورواإليثيلني.

من منظور الحرائك الدوائية، يعترب التولوين هو أفضل مركب نشط مميز يف املذيبات 
املتطايرة؛ متتص الرئتان التولوين بسعة عند استنشللاقه، مع امتصاص ما يقرب من 50٪ 
مللن بخار التولوين املمزوج مللع الهواء عرب الحويصالت الهوائية، ويتشللبع الدم والدماغ 
بالتولوين خالل 60 دقيقة، وبعد أربع سللاعات من االستنشاق، يتم إفراز حوايل ٪65 من 
التولوين املمتص يف البول عىل شللكل حمض الهيبوريك ويبقى يف البالزما ملدة 20 ساعة، 
وتركيللز التولويللن يف الدم يعكس تركيللزه يف الهواء الذي يتم استنشللاقه. أدت الجرعات 
املنخفضللة من التولوين التي يتم تناولها بشللكل غري متزامللن أو مزمن إىل خفض معدل 

دوران الدوبامني. 
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أبلغ األشخاص املعتمدون عىل املذيبات عن مشاعر لطيفة مامثلة لتلك التي أبلغ عنها 
األشخاص املعتمدون عىل املنشطات بعد استخدام امليثامفيتامني. 

ب( النايترايتات 

اكتشللف توماس برونتون عام 1867، مادة أميل نايرتايت Amyl Nnitrite، وتختلف 
النايرتيت عن املستنشللقات األخرى، فهي توسللع األوعية الدمويللة وتزيد رسعة رضبات 
القلب، هذا يجعل الشللخص يشللعر بالدفء الشللديد واإلثارة، وغالباً ما يتم استنشللاق 

النايرتيت لتحسني األداء الجنيس بدالً من االنتشاء.

 غالباً ما تسللتخدم النايرتايتات يف إنتاج عدة مسللتحرضات تجاريللة مثل: مواد تلميع 
األحذية، والغراء، وسوائل الوالعات، والتصحيح، والتنظيف، ومزيالت الروائح الكريهة. 

غالباً ما ترُعرف مركبات النايرتايت باسم »بوبرس« Poppers » بسبب ضوضاء الفرقعة 
التي تنتج عندما يتم سحق الكبسوالت التي تحتوي عليها بني األصابع. ويطلق عليه كذلك 
اسللم »السوط«، ومن أسامئه الشللائعة: انفجار الهواء، والكروم، والديسكوراما، والسور، 

وكراك الهبي، وغاز القمر. 

 كل مللن األميللل نايرتايت والبوتيل نايرتايت عبارة عن سللوائل صفراء تتبخر يف درجة 
حرارة الغرفة. يستعمل آيزواميل نايرتايت يف عالج التسمم من استنشاق السيانيد، يوصف 

هذا املركب أيضاً لعالج الذبحة الصدرية.

 تم استخدام النايرتايتات عىل نطاق واسع لألغراض الرتفيهية، ال سيام من قبل املثليني 
جنسياً خالل الفرتة من الخمسينيات إىل السبعينيات، عىل الرغم من حقيقة أن املنتجات 
التي تحتوي عىل البوتيل نايرتايت والربوبيل نايرتايت واملركبات ذات الصلة تم حظرها يف 

عام 1991. 
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ج( المخدرات 

اكتشللف العامل ورجللل الدين اإلنجليزي جوزيف بريسللتيل، عللام 1793، أول مركب 
N((، اسللترُخدم هذا الغاز عىل 

2
O مستنشللق حديث، وهو غاز أكسلليد النيرتوس املخدر

نطاق واسع لألغراض الرتفيهية من قبل األرستقراطيني اإلنجليز يف الحفالت الخاصة، وقام 
املشللعوذون املتنقلون بتوسيع استخدامه من خالل تقدميه لعامة الناس. وبسبب تأثرياته 
عىل الجهاز العصبي املركزي يرُعرف أكسلليد النيرتوس أيضاً باسللم غاز الضحك؛ ألنه ينتج 

حالة من النشوة والضحك. 

يعترب هذا األكسيد أكرث املستنشقات رغبة يف االستخدام، وهو غاز عديم اللون والرائحة 
تقريباً، وهو املخدر االستنشاقي الوحيد الذي هو غاز حقيقي وليس بخاراً، وهو مفيد يف 

طب األسنان وأثناء الوالدة، ومن أهم املخدرات كذلك اإليرث والكلوروفورم. 

أدى اكتشللاف اإليرث والكلوروفللورم إىل زيادة عدد أدوية التخديللر التي كانت عرضة 
لإلساءة عن طريق االستنشاق، عىل الرغم من عدم اكتشاف خصائص التخدير لإليرث حتى 

عام 1841، فقد أصبح معروفاً أن هذا املركب كان قادراً عىل إحداث النشوة والهلوسة.

يف عام 1885، تم تقديم وصف مفصل للصورة السيرية لتسمم اإليرث، تم تحديد ثالث 
مراحل: اإلثارة املفرطة، والعدوانية، والنعاس، ويف نهاية القرن التاسللع عرش وبداية القرن 
العرشين، كان يتم استنشللاق و/ أو ابتالع األثري من قبل األشللخاص املدمنني عىل الكحول 

كبديل للمرشوبات الكحولية األكرث تكلفة.

الخصائص املسللببة لإلدمللان للكلوروفورم معروفة منذ سللنوات عديدة، خالل القرن 
التاسللع عرش، كان يتم استنشللاقه بشللكل متكرر لتأثرياته املمتعة، وكذلك لزيادة املتعة 
الجنسللية واألداء الجنيس، وكانت اآلثار الضارة الشللديدة مثل: تلللف الكبد، والوفاة من 

النتائج الشائعة بني أولئك الذين أساءوا استخدام هذه املادة. 

يتم أيضاً امتصاص اإليرث والكلوروفورم، بعد االستنشاق، بسعة يف مجرى الدم وينتقالن 
بسعة إىل األنسللجة الدهنية يف الجسللم والجهاز العصبي املركللزي. يخضع اإليرث لعملية 
استقالب محدودة عن طريق الزفري مطلقاً ثاين أكسيد الكربون، ويرُعتقد أن األسيتالديهيد 
مستقلبات ثانوية، ويتم التخلص من حوايل ٪90 من اإليرث يف الهواء، والباقي يرُفرز يف البول 

والعرق.
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 وباملثللل يتللم التخلص من الكلوروفللورم يف املقام األول عن طريللق الرئتني، مع زفري 
٪43 تقريباً دون تغيري، و4 5-٪ زفرياً مثل ثاين أكسلليد الكربون، يتم إخراج ٪2 فقط من 
الكلوروفورم املستنشللق يف البول. يبلغ متوسط   العمر النصفي للتخلص من الكلوروفورم 
حوايل 1.5 سللاعة، وأحد مستقلباته الرئيسللية هو ثاين جلوتوثيونيل وثاين ثيوالكربونات، 

وهو مركب مرتبط بنضوب الجلوتاثيون يف الكبد والكىل.

تلقللى أدوية التخدير األخرى املعرضة لإلسللاءة، مثل األثري والكلوروفورم، اهتامماً أقل 
بكثري، ألنها تعترب مواد أقل شلليوعاً لإلساءة. ومع ذلك، عند استنشاقه، يتم أيضاً امتصاص 
وتوزيع األثري والكلوروفورم بسعة يف الجهاز العصبي املركزي، مام يؤدي إىل نشوة رسيعة. 

يتم تسللهيل استنشللاق األثري والكلوروفورم من خالل حقيقللة أن لديهام نقطة غليان 
منخفضة )أي حوايل 34 درجة مئوية(، وبسللبب ذوبانهام العايل يف الدهون، فإن املركبات 
النشللطة يف املذيبات املتطايرة متر بسللهولة عرب األغشية الخلوية وتوزع بسعة يف جميع 

األنسجة الدهنية. 

طرق استخدام المستنشقات

الهدف األسللايس من استنشللاق املذيبات املتطايرة هو التوصيل السيع للامدة عالية 
الرتكيللز إىل الرئتني، وبالتايل إىل الدماغ، يتم استنشللاق املستنشللقات عللن طريق الفم أو 

األنف، واملصطلحات العامية لهذه الطرق هي:

1 -التعبئة:

يتم استنشاق املادة بعد رّشها أو وضعها يف كيس ورقي أو بالستييك، إن التعبئة يف حيز 
مغلق تزيد بشكل كبري من فرص االختناق.

2 - البالونات:

استنشاق الغاز من البالونات املنفوخة. 

3 - التغبري:

عن طريق رش الرذاذ يف األنف أو الفم.
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4 -البهجة:

استنشاق املادة املوجودة يف معطرات الجو.

5 - النفخ:

بوسللاطة خرقة مبللة ومشللبعة باملللادة، ويتم وضعها عىل الوجه أو حشللوها بالفم، 
ويقوم البعض برّش املادة مبارشة عىل األكامم أو األصفاد ويستنشقونها بشكل دوري.

6 - االستنشاق: 

استنشللاق املادة عن طريق األنف مبارشة، ويستنشق املستخدمون األبخرة الكيميائية 
مبارشة من األوعية املفتوحة.

7 -الشخري:

استنشاق املادة عن طريق الفم مبارشة.

عادة ما يبدأ املتعاطون املعتادون بالشللم، والتقدم إىل النفخ، ثم التعبئة لزيادة تركيز 
املستنشق وتكثيف أو إطالة النشوة املرغوبة. 

أنماط استخدام المستنشقات 

مثة أربعة أمناط الستخدام املستنشقات: 

 االسللتخدام العابر، الذي يتميز بتاريخ قصري من االسللتخدام، ويف تجمعات اجتامعية . 1
محدودة، ويحدث بشللكل رئييس بني األفراد متوسطي الذكاء الذين ترتاوح أعامرهم 

بني 10-16 سنة.

  االسللتخدام املزمن، الذي يتميز باالسللتخدام اليومي ملدة 5 سللنوات أو أكرث، والذي . 2
يحدث عادًة بني األفراد ذوي االتصاالت االجتامعية الضعيفة والتعليم املحدود الذين 
تللرتاوح أعامرهم بني 20 و30 عاماً، والذين قد يكللون لديهم أيضاً دليل عىل تلف يف 

الدماغ ومشاكل قانونية طفيفة.
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  االستخدام املعزول، الذي يتميز بتاريخ قصري من االستخدام الفردي بني األفراد الذين . 3
ترتاوح أعامرهم بني 10-16 سنة.

 االسللتخدام املعزول املزمن، الذي يتميز بتاريخ من االسللتخدام الفردي املستمر ملدة . 4
5 سللنوات أو أكرث بني األفراد الذين ترتاوح أعامرهم بني 20-29 عاماً ذوي االتصاالت 
االجتامعية الضعيفة والتعليم املحدود، واملشاركة بشكل كبري يف الشجارات واملشاكل 

القانونية، وقد تكون األدلة عىل تلف الدماغ شائعة يف هذه املجموعة.

علم أدويِة وآليُة عمل المستنشقات 

تتميز املستنشللقات بسعة االمتصاص، والوصول إىل الدمللاغ، والتوافر الحيوي العايل، 
والعمر النصفي القصري، ومعدل األيض السيع، واالطّراح السيع أيضاً.

 اآللية العامة لعمل املستنشللقات هي من خالل تأثرياتها عىل مستقبالت الغلوتامات 
وخصوصاً )ن -مثيل-د- أسللبريتات(. قد يسللاهم نظام الناقل العصبي الجلوتاميني أيضاً 
بتقوية تأثريات التولوين عن طريق تنشلليط مسار املكافأة الدوباميني بشكل غري مبارش. 
ويبدو أن تأثريات التولوين عىل نشاط خاليا الدوبامني مامثلة لتلك الناتجة عن استخدام 

عقار )ب يس ب(، وهي ضاّدة قوية ملستقبالت الغلوتامات من نوع 

ن -مثيل-د- أسللبريتات التي لها خصائص مهلوسللة ومنبهة. مل يكن التولوين فعاالً يف 
تغيري التيارات التي يسببها الغلوتامات من نوع كاينات. 

املذيبات األخرى التي يتم إسللاءة اسللتخدامها، مبا يف ذلك ثاليث كلورواإليثان، وأكسيد 
النيرتوس يبدو أنها مثبطات فعالة ملستقبل ن-مثيل-د- أسبريتات.

 يحتوي أكسيد النيرتوس أيضاً عىل تأثريات سامة عصبية مشابهة لضواّد مستقبالت ن 
-مثيل-د- أسللبريتات األخرى، مثل )ب يس ب( والكيتامني. ويعمل أكسيد النيرتوس مبارشة 
عىل مسللتقبل ن-مثيل-د- أسبريتات بعد املشبيك، حيث ميكن أن يزيد أو ينقص التيارات 

التي تتم بوساطة ن -مثيل-د- أسبريتات وتدفق الكالسيوم. 

يبدو أن املستنشللقات لها تأثري عىل قنوات الربيطات مبا يف ذلك مسللتقبالت جابا-)أ( 
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والجاليسني واألسيتيل كولني والسريوتونني.

هنللاك أوجه تشللابه بني التأثللريات الحيوية للمستنشللقات وتلك الخاصللة بالكحول 
والباربيتورات عىل مسللتقبالت جابا-)أ(، وقد يكون لها آليات عمل متداخلة. عىل سللبيل 
املثال: تؤثر الجرعات العالية للمواد املستنشللقة عىل التنسلليق الحريك وتحّث عىل إزالة 
القلللق، ويرتبط االستنشللاق املتكرر باالعتامد الجسللدي واالنسللحاب. ومن املعروف أن 

التولوين يغري من تركيزات جابا خارج الخلية يف املخيخ والحصني.

ثبت أن التعرض ألكسلليد النيرتوس يحّفز إطالق الببتيللد األفيوين يف املنطقة الرمادية 
حول القناة يف الدماغ املتوسللط،   ويزيد من كثافة مسللتقبالت األفيللون يف جذع الدماغ، 
وهذا ما يفس الخصائص املسكنة ألكسيد النيرتوس، وقد متثل هذه التأثريات عىل وظيفة 
مسللتقبالت املواد األفيونية آلية لرشح التأثريات املعززة ألكسلليد النيرتوس. ومع ذلك، ال 
يوجللد دليل عىل مسللاهمة النواقللل العصبونية األفيونية يف الخصائص املسللببة لإلدمان 

للمذيبات أو النايرتايتات. 

عالمات تعاطي المستنشقات

ليس من السللهل دامئاً معرفة ما إذا كان شخص ما يستخدم املستنشقات، ولكن هناك 
عالمات فارقة ميكن للمرء أن يالحظها، مثل:

رائحة النفس أو املالبس مثل املواد الكيميائية، والسعال، وسيالن األنف طوال الوقت، 
والعيون مائيّة أو توسللع يف بؤبؤ العني، والشللعور بالتعب طوال الوقت، وسامع أو رؤية 
أشللياء غري موجودة )الهلوسللة(، إخفاء الحاويات الفارغة أو الخرق حول املنزل، وتقلب 
املللزاج، أو الغضللب، ورسعة االنفعال بدون سللبب، وانعدام الشللهية، والغثيان، والقيء، 
وفقللدان الوزن، وظهللور بقع عىل الوجه أو اليدين أو املالبس، وطفح جلدي أو بثور عىل 

الوجه. 

آثار المستنشقات على الدماغ

متتللص الرئتان املواد الكيميائية عند استنشللاقها، ويف غضون ثللواٍن معدودة تصل إىل 
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الدماغ، مام يجعل الشللخص يشللعر باالنتشللاء، عادة ما ينطوي الشللعور بالنشللوة عىل 
الشللعور بالحامس والسعادة، وهو شعور مشابه للسكر من رشب الكحول. تتسبب بعض 
املستنشللقات يف إفراز الدماغ للدوبامني، ونظراً ألن النشللوة تسللتمر لبضع دقائق فقط، 
يحاول املستخدمون جعل النشللوة تدوم ملدة أطول عن طريق االستنشاق بشكل متكرر 

لعدة ساعات.

اآلثار الضارة للمستنشقات

ميكن للمواد الكيميائية املوجودة يف املستنشللقات أن ترض بالجسللم من نواٍح عديدة، 
مام يؤدي إىل مشللاكل صحية، مثل: تلف نخاع العظام والكبد، وغيبوبة، وفقدان السمع، 
ومشاكل القلب كعدم انتظام رضباته أو تسارعها، وفقدان السيطرة عىل األمعاء والبول. 

إضافة إىل تغريات يف الحالة املزاجية، مثل: عدم االهتامم بأي شء )الالمباالة(، والسلوك 
العنيف، واالرتباك، والهلوسة، واالكتئاب، ومشاكل األعصاب الدامئة، مثل: التنميل، ووخز 

يف اليدين والقدمني، والضعف والرعشة. 

ميكن أن يتسللبب عدم انتظام رضبات القلب أو تسللارعها يف توقفه عن ضخ الدم إىل 
باقي أجزاء الجسللم، تسللمى هذه الحالة »متالزمة موت االستنشاق املفاجئ«. ميكن أن 
يحللدث االختنللاق عندما ال تحصل الرئتان والدماغ عىل كمية كافية من األكسللجني، وقد 
يحدث هذا عندما تكون مسللتويات األبخرة الكيميائية عالية جداً يف الجسم بحيث تحل 
محل األكسللجني يف الدم، ميكن أن يحدث االختناق أيضاً إذا تم وضع كيس بالستييك فوق 

الرأس عند التعبئة )استنشاق من كيس(.

االنسحاب 

إن التحمل مع تأثريات التعزيز للمذيبات ميكن مقارنته مع تلك املرشوطة بالنيكوتني، 
ولكنها أقل كثافة من تلك التي تم اإلبالغ عنها باستخدام الكحول أو امليثامفيتامني. 

تللم وصف أعراض االنسللحاب، مبا يف ذلك الغثيان، والرعشللة، والتعرق، واألرق، وآالم 
الجسم، والقلق، والتهيج، واإلثارة بني متعاطي املذيبات. 
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تظهللر األعراض الذاتية التي تظهر أثناء االنسللحاب، مثل: الرغبة الشللديدة، والقلق، 
واألرق، مشللابهة لتلك التي تم اإلبالغ عنها أثناء انسحاب النيكوتني. وأعراض االنسحاب، 
وتحديداً تلك املتعلقة باملذيبات واملخدرات، تشبه أعراض انسحاب الكحول واملهدئات. 

مللن بني املرىض املعتمدين عىل االستنشللاق املتأثرين بشللدة، خاصة بني أولئك الذين 
يعتمللدون عللىل املذيبات التي تحتوي عىل نسللبة عالية من التولويللن، ميكن أن تحدث 
أعراض انسللحاب واضحة تتميز بالشغف الشديد، وفرط النشاط الالإرادي، والنوبات، و/ 

أو الهذيان.

سّمية المستنشقات

ميكن أن تكون املستنشقات أيضاً مميتة، أو أن تسبب تشوهات خلقية عند استخدامها 
أثناء الحمل، وميكن لألشخاص الذين يستخدمون املستنشقات أن يدمنوا عليها، هذا يعني 
أن العقل والجسم يعتمدان عليها، إنهم غري قادرين عىل التحكم باستخدامها ويحتاجون 

إليها لتجاوز الحياة اليومية. 

مللن املحتمل أن يللؤدي هذا اإلدمللان إىل التحمل، وإذا حاول الشللخص التوقف عن 
اسللتخدام املستنشللق، فقد ينتج عن ذلك ظهور أعراض االنسللحاب وقد تشمل: الرغبة 
الشديدة يف تناول الدواء، وتقلبات مزاجية من الشعور باالكتئاب إىل الهياج إىل القلق، وأن 
يكون غري قادر عىل الرتكيز، وقد تشللمل ردود الفعل الجسدية الصداع، واألوجاع، واآلالم، 

وزيادة الشهية، وعدم النوم بشكل جيد.

يف الوقت الحايل، ال يوجد دواء ميكن أن يسللاعد يف تقليل اسللتخدام املستنشقات عن 
طريق منع تأثرياتها، لكن العلامء يبحثون عن مثل هذه األدوية.

يتمثل االضطراب الرئييس الناتج عن التسمم باالستنشاق يف انخفاض يف مستوى الوعي 
واإلدراك بالبيئة املحيطة بالشخص، ويشمل ذلك عدم القدرة عىل الرتكيز أو الحفاظ عليه، 
وتحويل االنتباه. يصاب الشللخص املتعاطي باالرتباك ويسللهل تشتيت انتباهه، ويصعب 
عليلله االنخراط يف محادثة جادة وتكويللن جمل مفيدة. وقد يرُظهر أيضللاً ارتباكاً واضحاً 
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وعجزاً يف الذاكرة عىل املدينَي القصري والطويل، واضطرابات لغوية، واضطرابات يف اإلدراك 
قد تشمل األوهام والهلوسة. 

ومن السللامت البارزة األخرى املرتبطة بالتسللمم باالستنشاق: االختالل يف دورة النوم 
واليقظة، وزيادة النشاط الحريك أو االنفعاالت، واألوهام بالريبة والشك باآلخرين، والقلق، 

واالكتئاب، والتهيج، والغضب، والنشوة، والالمباالة. 

إن استنشاق أكسيد النيرتوس من جهاز ال يسمح للمستخدم بالتحكم يف معدل تدفقه 
ميكن أن يتسللبب يف إصابة أنسللجة الفللم أو الحلق أو الرئتني؛ نظللراً إىل أن الغاز يتجمد 
بشكل متكرر عند دفعه من املاعون، فإن قضمة الصقيع هي إصابة شائعة بني مستخدمي 
أكسيد النيرتوس. ونظراً ألن أكسيد النيرتوس يحل محل األكسجني يف الهواء املستنشق ويف 
الرئتني ويف مجرى الدم، ميكن أن يحدث نقص األكسللجة إذا تم استنشاقه برتكيزات عالية 

مام يسبب فقدان الوعي والتعرض لخطر املوت بسبب االختناق. 

يبدو أن استنشللاق اإليللرث والكلوروفورم، يقترص عىل املهنيني الصحيني الذين يسللهل 
وصولهم إىل هذه املركبات ومييلون إىل تعاطي هذه األدوية يف عزلة؛ إذ إن استخدام هذه 
املواد مقيد إىل حد ما بسللبب قابليتها الشللديدة لالشللتعال. عموما إن ظاهرة استنشاق 
اإليرث أو الكلوروفورم غري شائعة، يتميز التسمم العام بالنشوة واإلثارة املفرطة والعدوانية 

والهلوسة والنعاس، وقد يحدث أيضاً غثيان وقيء شديدان.

ميكن أن تشللمل أعراض التسمم باملذيبات: الالمباالة، والعدوانية، واالعتداء، والدوخة، 
وضعف الحكم، وضعف األداء االجتامعللي واملهني، واالضطرابات البرصية كعدم وضوح 
الرؤية، وعدم االتسللاق، وعس الكالم، واملشللية غري املستقرة. الهلوسة، واألوهام البرصية 

واللمسية شائعة أيضاً.

الجرعات العالية من املستنشقات، قد تؤدي إىل املوت الناجم عن عدم انتظام رضبات 
القلللب، الخمللول وضعف العضللالت املعمم والصللداع تبقى بضع سللاعات بعد توقف 
استنشاق املذيبات، وميكن أن يؤدي االستنشاق املزمن للمذيبات إىل انعدام التلذذ، ومزاج 

مرتفع أو متوسع أو رسيع االنفعال أو أعراض القلق. 

تبني أن استنشاق املذيبات الغنية بالتولوين يسبب ضموراً قرشياً ورضراً واسع النطاق 
للمخيخ، حيث ترتبط شللدة التعرض للتولوين بدرجللة الرضر الذي يلحق باملادة البيضاء 
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يف املللخ، مام يؤدي إىل تلف العصللب القحفي وضمور العصب البرصي واعتالل األعصاب 
القحفية والخرف املستمر وطنني األذن وفقدان السمع والحيس العصبي والخلل الالإرادي.

يتميز التسللمم باألميللل نايرتايت أو البوتيل نايرتايت )بوبرس( بالنشللوة، واملشللاعر 
الدافئة، وتغري يف إدراك الوقت، والشللعور باالمتالء يف الرأس، واسرتخاء العضالت امللساء، 
وتوسللع األوعية، وزيادة معدل رضبات القلب، وانخفاض ضغط الدم االنقبايض، وزيادة 

الدافع الجنيس، وتكثيف النشوة الجنسية، وسوء التقدير والحكم. 

يثبط تسمم النايرتايتات وظائف الخاليا القاتلة الطبيعية، مام يزيد من قابلية التعرض 
للعوامل املعدية، وينتج عنه تغريات مسللتمرة يف جهاز املناعة، ويبدو أنه عامل مسللاعد 

لتكون لساركوما كابوزي. 

إن األدويللة املضادة لالختالج مثل: أكامربوسلليت فالللربوات، وتوبرياميت، وجابابنتني، 
وفيجاباترين، وتياجابني قد يكون لها دور يف إعادة تأهيل االعتامد عىل املستنشقات، ميكن 
لهذه املركبات أن تقاوم اآلثار املجزية للمستنشللقات عن طريق تثبيط إطالق الدوبامني 

من خالل تسهيل نشاط جابا. 
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جدول بأسماء العائالت 
النباتية التي وردت يف 

الكتاب
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-A-
Amanitaceae: األمانيتية 
Apocynaceae: الدفلية

Arecaceae النخلية: 
-C-

Cannabinaceae: القنبية
Celestraceae: الحرابية 

Clavicipitaceae: الكالفيسيبتية 
Convolvulaceaeامللتفة : 

-E-
Erythroxylaceae حمراوات الخشب : 

-L-
Labiateaeالشفوية أو النعناعية : 

Leguminaceae )Fabaceae(البقلية أو القطانية : 
-M-

Malpighiaceaeامللبيغية : 
Myristicaceae: البسباسية أو الطيبية

-P-
Papaveraceae: الخشخاشية 

Piperaceaeالفلفلية : 
Poaceae: العشبية 

-R-
Rubiaceae الفوية : 
Rutaceae: السذابية

-S-
Strophariaceae: السرتوفارية 

-Z-
Zygophyllaceae:  القديسية أو الرُّطِْريِطيَّة
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-A-
Absolut Configuration: تشكيل مطلق 

Acetylcholine: أسيتيل كولني 
Acetylcholinesterase: إسرتاز األسيتيل كولني 

Acetylcoenzyme A: أسيتيل التميم )أ(  
Action: فعل
Active: فّعال 

Administration route: طريقة أخذ الدواء
Adverse effects: االثار الضائرة

Aerosol therapy: مداواة ضبوبية 
Aerosol: ضبوب )الجمع ضبوبات( 

Affinity: ألفة 
Agitation: هياج 

Agonist: شاّدة )الجمع شواد(، ناهض )الجمع نواهض( 
Alter:  يغرّي، يحّور، يبّدل 

Alveoli: أسناخ
Amygdala: لوزة

Analogous: مضاٍه 
Analogue: مرُضاهئ )الجمع مرُضاهئات( 

Analogy: مضاهأة 
Anandamide: أناندمايد 
Anhidrosis: الالعرقية 

Anhidrotic: مانع العرق 
Antagonism: تضاّد، تناهض 

Antagonist: ضادة )الجمع ضواد(، مناهض )الجمع مناهضات( 
Antagonist: مناهض 

المصطلحات العلمية التي وردت في هذا الكتاب
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Anticholinergic: مضاد الفعل الكوليني
Anticholinergic: مضاد الفعل الكوليني

Anticoagulant: مضاد التخرث
Anxiolytic: مزيل القلق

Arrhythmias: النظمية، اضطراب األنظم 
Associated antagonist: ضواّد مرتابطة 

Asymmetric Center: مركز عدم التناظر
Asymmetry: عدم التناظر

Auditory: سمعي
Axon: محوار )الجمع محاوير(

-B-
Baclofen: باكلوفني 

Bagging: تعبئة 
Block: إحصار

Blocked : مرُحرص
Blurriness مغبش : 

Brady: بطء، بطيء )سابقة(
Bradycardia: بطء القلب
Brain stem: جذع الدماغ

Buccal: شدقي
-C-

Cannabinoid: كانابينويدات
Cardiovascular: قلبي وعايئ

Cataplexy: الجمدة 
Catechu: كاتشو

)CNS( Central nervous system الجهاز العصبي املركزي :
Cerebellum: املخيخ

Cerebral cortexالقرشة الدماغية :
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Cerebrospinal: مخي نخاعي
Chiral: غري متطابق

Chirality: عدم التطابق
Cholestasis ركود صفراوي : 
Cholinergic: كولوين الفعل

Cholinomimetic: محايك الكولني
Cis: مقرون

Coagulation: تخرث
Cognition: استعراف

Competitive antagonist: ضادة تنافسية
Connective tissue disease:  التليف تحت املخاطي الفموي

Container: إنَاء، حاِويَة، ، ماعرُون
Cortex: قرشة

Cranial nerves األعصاب الدماغية أو القحفية : 
-D-

Decomposition: ضد التفكك
Deferens, vas: األسهر

Degradation: نتيجة التدرك
Dementia: خرف

Dendrites: التغصنات الشجريية العصبية
Dentition:  اإلثغار )التسنني( 

Dependence: اعتامد
Depressant: كئرِّب )الجمع مكئبات د )الجمع مخمدات(، أو مرُ خمرِّ  )مرُ

Descendıng: نازل
Dextro )R(: مييني

Di: ثنايئ
Diminished: تضاؤل

Direct antagonist: ضادة مبارشة
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Dissociation تفارق :
Dissociative anesthesia: التخدير التفارقي

Distortionانفتال : 
DNA: دنا         

Dosage forms: األشكال الصيدالنية الجرعية
Drug Delivery: إيتاء الدواء

Duration of a drug: مدة تأثري الدواء
Dusting: غبار

Dysentery: الزحار
Dysfunction: خلل وظيفي

-E-
 Effect: تآثر

Elimination: اطّراح
 Empathogen:محفزات التعاطف، إمباثوجني 

Enantiomer: مامكب ضويئ
Endogenous: داخيل املنشأ
Endplate: صفيحة انتهائية 

Entheogen توليد الله بالداخل، إنثيوجني : 
Entactogen:إنشاء اتصال داخيل، تعزيز معرفة الذات، إنتكتوجني : 

Enzyme antagonist: ضادة انزميية 
Erythroplakia: طالوة حمراء

Euphoretic: مشمق
Euphoria: شمق
Euphoric: شمق

Excitability: استثارية
Excitable: مستثار
Excitation: استثارة
Excitatoryاستثارة:  
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Excited: مثار
Excitement: إثارة

Exogenous: خارجي املنشأ
-F-

Flashback: ارتجاع الهلوسة، ومضات املايض
Flushing: احمرار

Formulation: الرتكيبة
-G-

GABA: جابا
Gastrointestinal: القناة املعدية املعوية

Genus: جنس
Glia: دبق عصبي

Glial cells خاليا دبقية : 
Glial: دبقي

Glycine: جاليسني
Grasping: ميسك، يلتقط 
Gut: ِمَعى )الجمع أمعاء(

-H-
Half-life: العمر النصفي
Hemostasis: االستتباب

Hemp: قنب
Hippocampus: الحصني

Hippuric acid: حمض الهيبوريك
Hoax: خدعة 
Huffing: نفخ 

Hyperthermia: فرط الحرارة
Hypnotic: منوم 

Hypoglycemia: نقص السكر يف الدم 
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-I-
Ilealلفائفي :

Inactivate: يعطل، يبطل
Inactivation: إبطال، تعطيل

Inferior cerebellar peduncle: السويقة املخيخية السفلية
Inhalation: استنشاق

Iso-: إسوي
Isoform: أشكال إسوية

Isomer: مامكب
-J-

Junction: موصل والجمع مواصيل
-K-

Kainate: كاينات
Kernel نواة : 
Ketosıs: خالل 

-L-
Latex: اللثى 

 Leukoplakia:  طالوة بيضاء
Levo )S(: يساري

Ligand: ربيطة )الجمع ربائط(
Limbic Lobe: ّويِف الَفصُّ الحرُ

Limbic: حويف
Lobster: رسطان البحر

 Lucid dreamsاألحالم الواضحة : 



433

-M-
Mace الصولجان : 

Major depressive disorder )MDD(: االضطراب االكتئاب الكبري
Malignant: خبيث
Manifest: مظهرِّر

Metabolic acidosis: حامض استقالب
Metabolic antagonist: ضادة استقالبية

Metabolic byproducts: نواتج استقالب ثانوية
Metabotropic receptors: لِيّة مستقِبالت تََحوُّ

Metabolic: استقالب
Metabolism: استقالب
Metabolite: مستقلب

Morning glory: شب الصباح، مجد الصباح، نجمة الصباح
Motility: تحرك

Motor endplate: صفيحة انتهائية محركة
Munchies: مأكوالت خفيفة

-N-
Narcolepsy: سبخ، نوم انتياب
Narcoleptic: مسبوخ، سبخي

 Natural reward املكافأة الطبيعية: 
Neurokinin: نيوروكينني 

Neuromuscular junction: املفصل العصبي العضيل
Neuromuscular: عصبي عضيل

Neuron: عصبون )الجمع عصبونات(
Neuronal: عصبوين

Neuropeptide : بيبتيد عصبوين
Neurotransmitter: ناقل عصبوين

Nitrate: نرتات
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Nitrite: نايرتايت
Nitrous oxide: أكسيد النيرتوس

Node:   َقد  )عقدة )الجمع عرُ
Nootropics: هن طرُات الذرِّ َنشرِّ مرُ

Nucleus accumbens: نواة متكئة 
-O-

Onset: بدء تأثري الدواء
Overdosage: جرعات مفرطة

-P-
Palpitation: خفقان

Paranoia:  زور )ذهان كربيايئ(
Paranoiac: أزور، زوراء

Paranoic: زوري
Paranoid: زوراين

 Parasympathetic: الالودي
 Perceptionإدراك : 

 Peripheralمحيطي : 
Persistent psychosis : الذهان املستمر

 Petit mal epilepsy: الرصع الصغري
Pharmacology: علم األدوية

Pharmacotherapy: العالج الدوايئ
Phren: العقل
Phrenic: عقل

Pineal gland: الغدة الصنوبرية 
Pineal gland: الغدة الصنوبرية

Poorly abosrbed: عسرية أو شحيحة االمتصاص
Post: بعد

Postganglionic: خلف العقدة ، بَعد العقدة
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Potency: قدرة 
Potency: فاعلية

Precursor: طليع والجمع طالئع 
Prefrontal: مقدم الجبهي، قبل الجبهي 

Pro-: سليفة
Prodromal: بادري 
Prodromata: بوادر
Prodrome: بادرة 

Popper: بوبر
Psyche: نفس

Psychedelics: ظهرات نفسية  مرُ
Psychoactive: دواء مؤثر نفيس
Psychodysleptic: مسكن نفيس

Psychogenic: نفيس املنشأ
Psychomotor: نفيس حريك 

Psychopharmacologic: التأثري عىل العقل
Psychostimulant: منبه نفيس 

Psychostimulation: تنبيه نفيس
Psychodysleptics: ملينات نفسية

Psychotic: ذهاين
Psychotomimetic: محايك الذهان
Psychotropic: مؤثر نفيس )عقيل(

Pulque: لب 
-Q-

Quid: مضغة
-R-

Raceme: راسيمي
Receptor: مستقبل
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Release: تحرُّر
Resin: راتني )الجمع راتينات(

Respiratory silure: الصمت التنفيس
Retro)R(:  مييني

Reuptake:  إعادة امتصاص
Reuptake: إعادة امتصاص 

Rhabdo: ربيدة
Rhabdomyolysis: انحالل الروبيدات 

-S-
Saftey: مامونية

Schizophrenia: فصام
Sedation: تركني

Sedative: رَكرَِّنات رَكرِّن )الجمع مرُ  )مرُ
Seizure: نوبة

Selectivity: انتقائية
Sinister)S(: يساري 

Shamanكاهن أو كاهنة، شامان : 
Snare Devil’s: فخ الشيطان

Sniff: يشم
Sniffingاستنشاق :

Snoring: شخري
Snuff: سعوط
Species: نوع
Spice: توابل

Spiceophrenia: فصام التوابل 
Spinal Cord: النخاع الشويك 

Stereoisomerism: متاكب فراغي
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Stereoisomerism: متاكب فراغي
Stimulant: منبه

Stimulant: )الجمع منبهات( منبه
Stimulation: تنبيه )الجمع تنبيهات(

Stress: إجهاد
Substance P: املادة ب 

Superior cerebellar peduncle: السويقة املخيخية العلوية 
Sympathetic: ودي
Sympathetic: ودي

Sympathomimetic: محايك الودي
Symptoms: أعراض

Synapse: مشبك
Synapsis: تشابك
Synaptic: مشبيك

-T-
Threshold: عتبة

Tachycardia: تسع القلب
Tegmental: سقيفي

Tegmentum: السقيفة
Thalamus: املهاد
Tolerance: تحمل

Tranquilizer: مهدئ
Trans: مفروق

Transfusion: نقل الدم
Transmitter: مرسل

Twitch :نفضة
Toxicology: علم السموم ) السموميات(
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-U-
Underdosage: جرعات متدنية

-V-
Varieties: صنف 

Vasdeferns: األسهر
Ventral: بطيني
Visual: برصي
 Vivid: حية

 -X-
Xeno: غري )سابقة والحقة(

Xenobiotic: غري حيوي
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المختصرات العلمية التي وردت في هذا الكتاب

-A-

 )ANS( Autonomic nervous system: الجهاز العصبي املستقل

)AIDS( Acquired immunodeficiency syndrome: )اإليدز( مرض نقص املناعة 

املكتسبة

 )ATP( Adenosine triphosphate: ثاليث فوسفات األدونيسني 

)ADP( Adenosine diphosphate  ثنايئ فوسفات األدونيسني : 

 )AMP( Adenosine monophosphate:  أدونيسني أحادي فوسفات األدونيسني

)ADD( Attention Deficit Disorder: اضطراب نقص االنتباه 

)APAA( Alpha-phenylacetoacetamide: الفا-فينيل اسيتو االسييتامايد

)APAAN( Alpha-Phenylacetoacetonitrile:   الفا-فينيل اسيتو اسيتو النيرتايل

 ) ADHD( Attention deficit hyperactivity disorder: اضطراب فرط الحركة 

ونقص االنتباه

)AMPA( α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid:  

 حمض الفا-امينو3--هيدروكيس5--مثيل4--ايزو ا كسازول الربوبيونيك

)2-AG( 22--Arachidonoylglycerol: اراكيدونويل الجليسريول
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-B-

 )BBB( Blood Brain Barrier: الحائل الدموي الدماغي

)BHB( β-Hydroxybutyrate: )ب ها ب( بيتا-هيدروكيس البيوتريات 

)BD( Butanediolبيوتانزديول ) ب دي(:

)BDNF(: brain-derived neurotrophic factor: عامل التغذية العصبية املشتق من 

 الدماغ

-C-

)CYP( P450 Cytochrome: ب 450  سيتوكروم

)CBN( Cannabinol: كانابينول

)CBC( Cannabichromene: كانابيكرومني 

)CBD( Cannabidiol: كانابيدول

)CBG( Cannabigerol: كانابيجريول

)CNS( Central Nervous System: الجهاز العصبي املركزي

-D-

)DDB( Diglutathionyl dithiocar bonate: ثنايئ جلوتوثيونيل ثاين ثيوالكربونات

)DAT( Dopamine transporter antagonism: تضاد ناقل الدوبامني
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-E-

 )ECS( Endocannabinoid system نظام الكانابينويد الداخيل: 

)EC( Endothelial cell: خلية بطانية أحادية الطبقة

)EEG( Electroencephalogram:  القدرة الطيفية للدماغ الكهربايئ

)EPSP( Excitatory postsynaptic potential: ما بعد املشبكية املستثارة

-F-

) FAAH( Fatty acid amide hydrolase: إنزيم الحمض الدهني امايد الهيدرولياز

-G-

)GBL( γ-Butyrolactone: جاما-بويتريوالكتون )جي ب إل(

)GGT( γ-Glutamyl transferase: جاما-جلوتاميل الرتانسفرياز

-H-

 )HPPD( Hallucinogen Persisting Perception Disorder : 

 اضطراب اإلدراك املستمر املهلوس

)HC-PFC( Hippocampal-prefrontal circuit: َصينية - قبل الجبهية الدائرة الحرُ
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-J-

 )JAM( Junction adhesion molecules: جزيئات التصاق املوصل 

-L-

 )LSA( Lysergic acid amide: حمض ليسجيك األميد )إل إس ايه(

-M-

 )MDMA( Mthylenedioxymethylamphetamine; Ecstasyميثيلني دايوكيس 

 .)»ميثيل األمفيتامني ، املعروف أيًضا باسم »اإلكستايس

 MAM( Monoacetylmorphine(: أحادي اسيتيل املورفني

-N-

 )NPS( New psychoactive substances: املؤثرات العقلية الجديدة

)NMJ( The neuromuscular junction:  املوصل العصبي العضيل

)NMDA( N-methyl-D-aspartate: ن-مثيل-د-اسبارتات 
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-O-

)OP( Opioid Receptor: مستقبالت أفيونية

 )OSMF( Oral sub mucous fibrosis:  التليف تحت املخاطي الفموي

)OSCC( Oral squamous cell carcinoma: رسطان الخاليا الحرشفية يف الفم

-P-

) P-gp( Permeability glycoprotein: نفاذية بروتني سكري

)mPFC( The medial prefrontal cortex: قرشة الفص الجبهي اإلنيس 

 )PAA( Phenylacetic acid: فينيل حمض الخليك 

)POMC( Pro-opiomelanocortin: سليفة اوبيوميالنوكورتني 

)PPS( Prodromal psychotic syndrome: متالزمة الذهان البادري

-R-

 )REM( Rapid eye movement sleep: نوم حركة العني السيعة

)ROS( Reactive Oxygen Species: أنواع األكسجني التفاعلية 

)RIMA( Reversible inhibitors of monoamine oxidase: 

مثبطات عكوسة ألوكسيداز أحادي األمني
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-S-

)SSRIs( Selective serotonin reuptake inhibitors : 

.مثبطات إعادة امتصاص السريوتونني االنتقائية 

)SERT( Serotonin transporter: ناقل السريوتونني

)SARS( Structure activity relation ship: عالقات البنية الكيميائية بالفعالية

-T-

 )TEER( Trans endothelial electrical resistance:  

املقاومة الكهربائية البطانية العابرة

)TLR( Toll-like receptors: املستقبالت الشبيهة

)THC( Delta-9-trans-tetrahydro-cannabinol: دلتا9-- مفروق -رباعي هيدرو 

 الكانابينول

)TJ Proteins( Tight junction proteins: الضيقة بروتينات الوصالت
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-V-

)VMAT( Vesicular monoamine transporter: الناقل أحادي األمني الحويصيل

)VTA( Ventral tegmental area املنطقة السقيفية البطنية :
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