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 ماری جوانا چیست؟

مـاری جوانـا بـه برگهـا، گلهـا، سـاقه هـا، و دانه هـای 
خشـک شـده گیـاه کانابیس سـاتیوا یـا کانابیـس ایندیکا 
اطـاق می شـود. ایـن گیـاه در بـر دارنـده مـاده شـیمیایی 
روان گردان به نام THC و سـایر مواد مشـابه اسـت. شـیره 
یـا صمـغ هـم   می توانـد از گیـاه کانابیـس گرفته شـود که 

بـه آن حشـیش میگویند. 
مـاری جوانا بعد از الکل و سـیگار شـایع تریـن ماده مخدر 
صرفی اسـت. اسـتفاده از آن در بین جمعیت جوانان بسـیار 
شـایع اسـت. در سـال ۲01۸ بیش از 11.۸ میلیـون از جمعیت 
جوانـان در سـال گذشـته ماری جوانـا مصرف کـرده بودند. بر 
اسـاس نتایـج حاصلـه از  پژوهش هـای بعمل آمـده داخلی 
و خارجـی میـزان مصـرف مـاری جوانـا در دانـش آمـوزان ، 
دانشـجویان و جوانـان افزایـش یافتـه اسـت. بـا افزایـش 
بـه  نوجوانـان   ، استنشـاقی  اسـتعمال  وسـایل  محبوبیـت 
صـورت استنشـاقی THC )مـاده موجـود در مـاری جوانـا که 
برانگیختگـی ایجـاد می کند(مصـرف می کننـد. همچنیـن در 
برخـی مطالعات بعمل آمـده  نزدیک 4 درصـد دانش اموزان 
پایـه 1۲ هم اعـام کرده اند هـر روز THCاستنشـاق می کنند. 
بـه عـاوه تعـداد افـراد جوانی کـه بـاور دارند مصـرف مداوم 

مـاری جوانـا خطرنـاک اسـت، رو به کاهش اسـت.
قانونی شـدن مـاری جوانا بـرای برخی مصـارف دارویی 
و افزایـش شـمار بزرگسـاالنی کـه به شـکل تفریحـی ماری 
جوانـا مصـرف می کنند نیـز بر این نگـرش تاثیـر می گذارد. 
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مصرف کنندگان چگونه ماری جوانا
را استعمال می کنند؟

دست ســاز  ســیگارهای  در  را  جوانــا  مــاری  افــراد 
)موســوم بــه joints( یــا از طریــق پایــپ یــا پایــپ آبــی 
)موســوم بــه بانــگ( مصــرف می کننــد. همچنیــن آن 
ــا  ــه ی ــت( ک ــه بان ــوم ب ــیگارهایی )موس ــکل س ــه ش را ب
ــاری  ــا م ــی شــده اســت و ب ــا بخشــی از آن خال ــاً ی کام
ــرای  ــد. ب ــر شــده اســت مصــرف می کنن ــاره پ ــا دوب جوان
اجتنــاب از فروبــردن دود برخــی افــراد از از بخورســازهای 
ــل  ــن قبی ــد. ای مخصــوص )voparizer( اســتفاده می کنن
ــل THC( را آزاد  ــا )مث ــاری جوان ــال م ــواد فع ــایل م وس
ــه  ــوص نگ ــع مخص ــار )دود( را درون منب ــد و بخ می کنن
می دارنــد. ســپس فــرد می توانــد بخــار و نــه دود را 
ــیره  ــازها از ش ــار س ــن بخ ــی از ای ــد. برخ ــاق کن استنش
مایــع مــاری جوانــا پــر می شــوند. افــراد می تواننــد 
مــاری جوانــا ی خوراکــی( را بــا غذاهایــی مثــل کیک هــا، 
کوکی هــا، شــکات ها یــا محلــول در چــای ترکیــب کننــد. 
یکــی از شــیوه های محبــوب اســتفاده مــاری جوانــا روش 
استنشــاقی یــا خــوردن اشــکال مختلــف صمغ هــای غنــی 

ــت  از THCاس
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شیره های ماری جوانا

اسـتعمال صمغ هـای غنـی از THCکـه از گیـاه ماری 
جوانا اسـتخراج می شـود رو بـه افزایش اسـت. افراد به 
ایـن شـیوه مصـرف دابینـگ )داب زدن( می گویند. این 

شـیره به اشـکال مختلف اسـت کـه عبارتند از:

روغن هش یا روغن عسل-یک مایع چسبناک	�
مـوم یـا جوانـه - یک مـاده جامد نرم بـا بافتی 	�

شـبیه بالم لب
خرد شده-ماده جامد سخت کهربایی رنگ	�

وارد  بـدن  THCبـه  زیـادی  مقـدار  شـیره ها  ایـن 
می کنـد و مصـرف آنهـا می توانـد برخـی افـراد را راهـی 
اورژانس هـا کنـد. خطر دیگـر در مراحل تولیـد این مواد 
اسـت کـه معمـوال بـا بوتـان )مایـع اشـتعال زا( همـراه 
اسـت. شـماری از افـراد در مسـیر تولیـد ایـن مـواد در 
خانـه که مسـتلزم اسـتفاده از بوتان اسـت دچـار حریق 
و انفجـار می شـوند کـه منجـر به سـوختگی های شـدید 

می شـود.
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 ماری جوانا چه تاثیری روی مغز می گذارد؟

ماری جوانا هم تاثیرات کوتاه مدت و هم تاثیرات بلند 
مدت روی مغز دارند.

تاثیرات کوتاه مدت:
وقتـی فـرد مـاری جوانـا اسـتعمال می کننـد THC بـه 
سـرعت از ریه هـا جـذب گـردش خـون می شـوند. جریـان 
ارگان هـای  سـایر  و  مغـز  بـه  را  شـیمیایی  مـواد  خـون 
بـدن می رسـاند. وقتـی فـرد مـاری جوانـا را می خـورد یـا 
می نوشـد، بـدن با سـرعت کمتـری THC را جـذب می کند. 
در ایـن شـرایط تاثیـر مـاده را ۳0 دقیقه تا یک سـاعت بعد 

از مصـرف تجربـه می کننـد. 
THC روی گیرنده هـای سـلولی مغـزی اثـر می گذارنـد 
 THC کـه به طـور طبیعـی در مقابـل مواد شـیمیایی شـبه
واکنـش نشـان می دهنـد. ایـن مـواد شـیمیایی طبیعی در 

رشـد و عملکـرد طبیعـی مغـز نقـش دارند. 
مـاری جوانـا بخش هایـی از مغز را که تعداد بیشـتری از 
ایـن گیرنده هـا در آن قـرار دارد بیـش از حـد فعـال می کنند 
و ایـن باعـث برانگیختگـی در افراد می شـود. سـایر تاثیرات 

از: عبارتند 
تغییر ادراک حسی )برای مثال دیدن رنگها شفاف تر(	�
تغییر درک زمان	�
تغییرات خلقی	�
اختال در حرکات جسمانی	�
مشکل در تفکر و حل مساله	�
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حافظه مختل	�
توهم )در مصارف دوز باال(	�
هذیان )در مصارف دوز باال(	�
روان پریشـی )خطـر در مصـارف مرتـب مـاری جوانـا 	�

بیشـتر اسـت(

اثرات طوالنی مدت

مـاری جوانـا روی رشـد مغـز اثر می گـذارد. وقتـی افراد 
مصـرف مـاری جوانـا را در سـنین نوجوانـی اغـاز می کننـد،  
مـواد تفکـر، حافظه و عملکـرد یادگیری را مختـل می کند.و 
روی اینکـه چگونـه مغـز ارتباطـات الزم بیـن بخش هـای 
می گـذارد.  تاثیـر  کنـد  برقـرار  فرایندهـا  ایـن  در  دخیـل 
محققیـن هنـوز در حـال تحقیق هسـتند تـا بداننـد اثرات 
طوالنـی مـدت مـاری جوانـا تـا کـی باقـی می مانـد و آیـا 

برخـی ازل ایـن تاثیـرات دایمـی هسـتند یـا نه.
 بـرای مثـال مطالعـه ای در نیوزلنـد کـه بخشـی از آن 
در دانشـگاه دوک انجـام شـده اسـت نشـان می دهـد کـه 
افرادی که به شـکل سـنگین  و در دوران نوجوانی و جوانی 
مـاری جوانـا مصـرف می کنند و بـه طور مداوم مـاری جوانا 
مصـرف می کننـد و وابسـته می شـوند در بیـن سـنین 1۳ 
تـا ۳۸ سـالگی ۸ نمـره از IQ خـود را از دسـت می دهند. از 
دسـت دادن توانمنـدی ذهنـی حتـی بعد از ترک در سـنین 
بزرگسـالی هم کامـاً برنمی گـردد. افرادی که مصـرف ماری 
جوانـا را در بزرگسـالی آغـاز کرده انـد، کاهش قابـل توجهی 

در ضریـب هوشـی نشـان نداده اند.
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در یـک مطالعـه دیگـر کـه اخیـرا روی دوقلوهـا انجـام 
شـده اسـت، نشـان داده شـده اسـت کـه انهـا کـه مـاری 
در  ای  ماحظـه  قابـل  کاهـش  می کننـد،  مصـرف  جوانـا 
دانـش عمومـی و توانمندی هـای کامـی )برابـر بـا 4 نمـره 
کاهـش در ضریـب هوشـی( در سـنین پیـش از نوجوانی و 
اوایـل جوانـی نشـان می دهند. امـا تفاورت قابـل ماحظه 
ای بیـن دوقلوهـا وقتـی یکـی مصـرف کننـده مـاری جوانا 
بـود و دیگـری نبـود، مشـاهده نشـد. ایـن نتیجـه نشـان 
می دهـد کـه کاهـش ضریـب هوشـی در مصـرف کنندگان 
مـاری جوانـال ممکـن اسـت بـه واسـطه چیـزی غیـر از 
مصـرف ماری جوانا باشـد. عواملـی مثل عوامـل خانوادگی 
مطالعـه  خانوادگـی(.  محیـط  و  ژنتیـک  )مثـل  مشـترک 
NIDA بـر روی رشـد شـناختی مغـز نوجوانـان ، کـه یـک 
مطالعـه طولـی بـود، نمونـه بزرگـی از جوانـان امریکایی را 
از دوره کودکـی پایانـی تـا اوایـل بزرگسـالی بررسـی کـرد 
تـا بتوانـد روشـن کنـد کـه چگونـه و بـا چـه شـدتی ماری 
جوانـا و سـایر مـواد، بـه تنهایـی و یـا در ترکیـب بـا هـم ، 
می توانـد روی رشـد مغـز در نوجوانـی تاثیـر بگـذارد. برای 
مطالعـه بیشـتر دربـاره ایـن تحقیـق می توانیـد بـه صفحه 
 and Brain Adolescent of Study Longitudinal وب
مراجعـه   )Study  ABCD(  Development  Cognitive

. کنید
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افزایش سطح THC ماری جوانا

میـزان THC در دهه هـای گذشـته در مـاری جوانا با 
شـیب ثابتـی افزایـش پیدا کرده اسـت. برای کسـی که 
بـرای اولیـن بار مـاری جوانا مصـرف می کند، بـه معنای 
ایـن اسـت که با سـطح باالتـری از مـاری جوانـا مواجه 
می شـود و احتمـال واکنشـهای خطرنـاک در او بیشـتر 
می شـود. سـطوح باالتـر THC می توانـد دلیـل توجیـه 
کننـده افزایـش مراجعین مصـرف کننده مـاری جوانا به 

باشـد.  اورژانس ها 

 محبوبیـت مـوارد خوراکـی نیـز می توانـد شـانس 
واکنش هـای پرخطـر را افزایـش دهد.مـوارد خوراکـی 
زمان بیشـتری برای هضـم به خود اختصـاص می دهند 
و بعـد برانگیختگـی ایجـاد می کننـد. بنابـر ایـن ممکن 
اسـت افـراد بیشـتر مصـرف کننـد تـا زودتـر اثـرات را 

تجربـه کننـد و ایـن می توانـد خطرنـاک باشـد.

بـاال رفتـن سـطح THC نیز بـه معنـای افزایش خطر 
اعتیـاد در افـرادی اسـت کـه بـه طـور مرتب خـود را در 

معـرض دوزهـای بـاال قـرار می دهند.
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 سایر تاثیرات ماری جوانا بر سالمتی چیست؟
مصرف ماری جوانا دامنه وسـیعی از مشـکات جسمانی 

و روانشـناختی ایجاد می کند.

تاثیرات جسمانی:

را  ریه هـا  جوانـا  مـاری  دود  تنفسـی.  مشـکالت 
حسـاس می کنـد و افـرادی کـه بـه طـور مرتـب مـاری 
نظیـر  تنفسـی  مشـکات  می کننـد،  اسـتعمال  جوانـا 
کسـانی دارنـد کـه سـیگار می کشـند. ایـن مشـکات 
شـامل سـرفه های هـر روزه، خلـط، بیماری های بیشـتر 
ریـوی، و افزایـش خطـر عفونت هـای ریـوی می شـود. 
محققیـن هنوز نتوانسـته اند شـواهدی دال بر افزایش 
خطـر ابتـا به سـرطان ریـه در افـرادی که مـاری جوانا 

اسـتعمال می کننـد، بیابنـد.

افزایـش ضربـان قلب. مـاری جوانـا میـزان ضربان 
قلـب )تپـش قلـب( را حداکثـر تـا سـه سـاعت بعـد از 
مصـرف بـاال می بـرد. این اثـر می توانـد احتمـال حمله 
قلبـی را باال ببرد. افراد مسـن تر و افرادی که مشـکات 

قلبـی دارنـد در معرض خطر بیشـتری هسـتند.

اختالل در رشـد کـودک در طول بـارداری و پس 
از آن. یک مطالعه نشـان داده اسـت که تسـت حدود 
۲0 درصـد زنـان بـاردار ۲4 سـاله و جوانتر بـرای مصرف 
مـاری جوانـا مثبـت شـده اسـت. امـا ایـن مطالعـه 
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همچنیـن دریافـت کـه حـدود دو برابـر تعـدادی کـه 
خودشـان گـزارش داده انـد مصـرف کننـده هسـتند، 
در آزمایـش جـواب مثبـت گرفـه انـد. این داده نشـان 
مـاری  مصـرف  شـخصی  گـزارش  امـار  کـه  می دهـد 
جوانـا در بیـن زنـان بـاردار نمـی توانـد امـار دقیقی به 
مـا دهـد و تعـداد واقعی افـراد مصـرف کننـده را کمتر 
از مقـدار واقعـی نشـان می دهـد. بـه عـاوه، در یـک 
مطالعـه دربـاره داروخانـه ها، نشـان داده شـده اسـت 
بـرای  داروخانه هـا  در  پزشـکی  تیـم  غیـر  پرسـنل  کـه 
بهبـود تهـوع بـه زنـان بـاردار محصـوالت  مـاری جوانا 
را پیشـنهاد می دهنـد، امـا پرسـنل متخصـص حیطـه 
پزشـکی در خـاف ایـن مـورد هشـدار می دهنـد. ایـن 
مسـاله متخصصیـن پزشـکی را نگـران کرده اسـت چرا 
کـه مصرف مـاری جوانـا در طـول بـارداری در ارتباط با 
پاییـن بـودن وزن نـوزاد در هنـگام تولـد، و بـاال رفتن 
خطـر مشـکات مغـزی و رفتـاری در کودکان می شـود. 
اگـر یـک خانـم بـاردار مـاری جوانـا مصـرف کنـد، این 
از قسـمتهای مغـز  برخـی  رشـد  روی  مـاده می توانـد 
جنیـن اثـر بگـذارد. کودکانـی کـه در رحـم در معـرض 
در  بیشـتری  می گیرنـد، مشـکات  قـرار  جوانـا  مـاری 
زمینـه توجـه، حافظـه و حـل مسـاله در مقایسـه بـا 
کودکانـی هسـتد کـه در معـرض این مـاده نبـوده اند. 
برخـی مطالعـات همچنین نشـان می دهد کـه مقداری 
از THC از طریـق شـیر مادران شـیرده منتقل می شـود. 
در صـورت مصـرف مـداوم و منظـم، میـزان THC در 
شـیر مـادر می تواند بـه حدی برسـد که روی رشـد مغز 
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کـودک اثـر بگـذارد. سـایر مطالعـات اخیـر بـر افزایش 
خطـر تولد نـوزاد نـارس صحه گذاشـته انـد. مطالعات 
بیشـتری الزم اسـت. برای مطالعه بیشـتر دربـاره ماری 
 Marijuana Research جوانا و بـارداری می توانید به

Report مراجعـه کنیـد.

تهـوع و اسـتفراغ شـدید. مصـرف منظـم و طوالنی 
مـدت مـاری جوانـا می توانـد در برخـی از افـراد منجـر 
بـه سـندرم اسـتفراغ بیـش از حـد کانابینوئیـد شـود. 
ایـن مسـاله منجـر به این می شـود کـه مصـرف کننده 
دوره هـای مـداوم تهـوع و اسـتفراغ شـدید و نیـز کـم 
آبـی را تجربـه کنـد کـه می توانـددر برخی مـوارد منجر 

بـه نیـاز بـه خدمـات اورژانسـی درمانی شـود.  
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گزارش مربوط به مرگ در اثر مصرف استنشاقی

که  است  داده  هشدار  آمریکا  داروی  و  غذا  موسسه 
صدها بیماری جدی ریوی و حتی مرگ به واسطه استنشاق 
ماده ماریجوانا ایجاد شده است. این موسسه در تعامل با 
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها هستند و روی دلیل این 
از مواد مورد ظن که  بیماری ها تحقیق کرده اند. بسیاری 
توسط موسسات رسمی سامتی مورد ازمایش قرار گرفته 
است، شامل مواد استنشاقی حاوی THC هستند. چیزی 
که اصلی ترین ماده روانگردان موجود در ماری جواناست. 
برخی از بیماران ترکیبی از THC و نیکوتین را گزارش دادندو 
برخی تنها استعمال نیکوتین را گزارش دادند. هیچ ماده 
بیماری ها  اینکه  نشدو  دیده  نمونه  تستهای  در  منفردی 
مربوط به یک ماده خاص باشد نامشخص ماند. تا زمانی 
که جزییات بیشتری کشف و مشخص شود، سازمان غذا و 
دارو به افراد هشدار می دهد که هیچ ماده مخدر استنشاقی 
کهدر خیابان به فروش می رسد را نخرند و هشدار می دهد 
مواد تعدیل شده مشابه را در مغازه ها هم تهیه نکنند. انها 
همچنین از افراد و متخصصین می خواهندد که هر گونه  

عوارض و اثرات شدید را گزارش دهند.
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اثرات روانشناختی

بـه  ابتـا  بـا  جوانـا  مـارو  از  مـدت  اسـتفاده طوالنـی 
بیماری هـای روانشـناختی در برخـی افـراد رابطه مسـتقیم 

دارد کـه عبارتنـد از:
توهم موقت	�
پارانویید موقت	�
اسکیزوفرنی- 	� به  مبتا  افراد  در  بیماری  عایم  شدت 

بیماری شدید روانشناختی با عایم توهم، پارانویا و افکار 
مغشوش.

مشـکات  سـایر  بـا  همچنیـن  جوانـا  مـاری  مصـرف 
سـامت روان مثـل افسـردگی، اضطـراب، افکار خودکشـی 

در میـان نوجوانـان  و جوانـان همـراه اسـت. 

آیـا دود حاصـل از اسـتعمال مـاری جوانا توسـط 
فرد دیگـر اثراتـی دارد؟

نتیجه مثبت در آزمایش مواد مخدر؟

با اینکه ممکن اسـت نتیجه مثبت به واسـطه استنشـاق 
دود ماریجوانـا مصـرف کننـده دیگر به دسـت ایـد، اما این 
امـر احتمـال کمـی دارد. مطالعـات نشـان می دهـد، مقدار 
کمـی THC در زمان مصرف یک مصـرف کننده دیگر در هوا 
ازاد می شـود. مطالعـات پیشـنهاد می کند مگر در شـرایطی 
کـه افـراد در اتاقهای بسـته باشـند، در فاصلـه نزدیک برای 
چند سـاعت مصرف کننده باشـد و دود زیادی تولید شـود، 
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بـاز هـم احتمـال مثبـت شـدن جـواب تسـت کـم اسـت. 
حتـی اگـر کمـی THCدر خـون پیـدا می شـد بـرای مثبـت 

شـدن جواب تسـت کافی نیسـت. 

برانگیختگی در اثر بودن در کنار مصرف کننده؟
بـه طـور مشـابه احتمـال اینکـه بـودن در کنـار مصـرف 
کننـده بـه فردی که مصـرف نمی کند احسـاس برانگیختگی 
بدهـد نیـز بسـیار کـم اسـت. مطالعات نشـان داده اسـت 
کـه افـرادی کـه مـاری جوانـا مصـرف نمـی کننـد گـزارش 
داده انـد کـه تنهـا اثـرات خفیفـی را در پـی بـودن در کنـار 
مصـرف کننـده آنهم در شـرایط بسـیار خاص )مثـل تنفس 
در مقادیـر بـاالی دود مـاری جوانـا بـرای چند سـاعت و در 

مـکان بسـته( تجربـه کـرده اند.

سایر تاثیرات بر روی سالمتی
مطالعـات بیشـتری الزم اسـت تـا نشـان دهـد کـه آیـا 
بـرودن در کنـار مصـرف کننده مـاری حجوانا مثـل بودن در 
کنـار مصـرف کننده سـیگار می تواند تاثیرات سـوئی داشـته 
اسـت  داده  نشـان  موش هـا  روی  اخیـر  مطالعـه  باشـد. 
کـه بـودن در کنـار فـرد مصـرف کننـده مـاری جوانـا همان 
تاثیراتـی را روی قلـب و عروق دارد که بـودن در کنار مصرف 
کننـده سـیگار.  امـا محققیـن هنـوز بـه طـور کامـل درباره 
ایـن تاثیـرات در انسـانها بـه نتایـج نرسـیده انـد. انچه که 
انهـا دریافتـه انـد ایـن اسـت کـه سـم ومـواد مضر کـه در 
مـاری جوانـا وجـود دارد می توانـد روی افراد حسـاس مثل 

کـودکان و افـراد مبتـا به اسـم اثر بگـذارد. 
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ماری جوانا چه تاثیری روی زندگی افراد 
می گذارد؟

ــا مصــرف  ــاری جوان ــه م ــرادی ک ــا اف در مقایســه ب
ــاد  ــر زی ــه طــور مــداوم و مقادی ــه ب ــا ک ــد، آنه نمی کنن
ــی  ــن چنین ــای ای ــد گزارش ه ــرف می کنن ــاده را مص م

ــد: ارایــه داده ان

رضایت از زندگی کمتر	�
سامت روان ضعیف تر	�
سامت جسمانی ضعیف تر	�
مشکات ارتباطی بیشتر	�

افـراد همچنیـن موفقثیـت کمتـر شـغلی و تحصیلی 
را گـزارش داده انـد. بـرای مثـال مصـرف ماری جوانـا بـا 
احتمال بیشـتر اخراج شدن از مدرسـه و دانشگاه ارتباط 
داشـته اسـت. همچنین با غیبت های بیشـتر سـر و کار، 

تصادفـات و آسـیب ها ارتباط داشـته اسـت.



آیا ماری جوانا می تواند دروازه مصرف برای
مواد مخدر دیگر باشد؟

مصـرف الـکل، سـیگار و مـاری جوانـا معمـوال پیـش از 
مصـرف سـایر مـواد رخ می دهـد. مطالعـات روی حیوانات 
نشـان داده اسـت کـه مواجهـه زودهنـگام بـا مـواد مخدر، 
مثـل THC ممکـن اسـت چگونگـی پاسـخ مغـز بـه سـایر 
مـواد را تغییـر دهـد. بـرای مثال وقتـی جونـدگان در زمان 
جوانـی بـه طـور تکـرار شـونده در معـرض THC قـرار داده 
شـدند، در آینـده پاسـخ بیشـتری در بخـش هایـی از مغز 
کـه مرتبـط بـا پاداش بـود  به مـواد اعتیـادآورد دیگر- مثل 
مورفیـن و نیکوتیـن- نشـان دادنـد. و به احتمال بیشـتری 

رفتارهـای شـبه اعتیـاد را بـروز دادند.
بـا اینکـه ایـن داده هـا از ایـن امـر حکایـت می کنـد که 
مـاری جوانـا دروازه مصـرف سـایر مـواد مخـدر می توانـد 
باشـد، امـا بخشـی از افـرادی کـه مـاری جوانـا مصـرف 
می کننـد بـه سـراغ مواد سـنگین تـر نمـی روند. ایـن نکته 
هـم قابل توجه اسـت کـه عوامل جانبـی غیـر از فرایندهای 
بیولوژیکـی، مثـل محیـط اجتماعـی، می تواننـد از عوامـل 
مهـم خطـر افریـن در مصـرف و وابسـتگی به مواد باشـند. 
بـرای مطالعـه بیشـتر درباره مـاری جوانـا به عنـوان دروازه 
 .Report Research Marijuana مصرف سـایر مـواد بـه

شـود. مراجعه 
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ممکن است که فرد با مصرف ماری جوانا
اوردوز کند؟

اوردوز زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد آنقــدر مصــرف کنــد 
کــه منجــر بــه عایــم خطــر افریــن بــرای زندگــی فــرد و یــا 
مــرگ او شــود. هنــوز گزارشــی مبنــی بــر مــرگ نوجوانــان 
و بزرگســاالن بــه خاطــر مصــرف مــاری جوانــا بــه تنهایــی 
ــا  ــاری جوان ــه م ــراد ک ــا برخــی اف ــه نشــده اســت. ام ارای
مصــرف می کننــد، عــوارض جانبــی ناخوشــایندی را تجربــه 
ــا  ــا ب ــاری جوان ــه م ــی ک ــوص زمان ــه خص ــد . ب ــرده ان ک
ــی  ــراد  عایم ــد. اف ــرده ان ــرف ک ــاالی THC مص ــد ب درص
نظیــر اضطــراب و بدبینــی و در مــواردی واکنش هــای 
روانپریشــی )کــه می توانــد شــامل هذیــان و توهــم باشــد( 
داشــته انــد. و ایــن عایــم باعــث شــده انهــا بــه اورژانــس 

مراجعــه کننــد و در پــی درمــان باشــند.
واکنش های روانپریشی می تواند در پی هر شکل از مصرف 
اورژانسها  در  پاسخگویی  مسئولین  حال  این  با  دهد،  رخ 
مراجعین با این عایم را بیشتر در حالتی دیده اند که مواد را 
به صورت خوراکی مصرف کرده اند. برخی افراد )به خصوص 
نوجوانان و جوانان افرادی که در رده های سنی پایین تر هستند( 
که درباره مصرف خوراکی اطاعات بسیار کمی دارند، نمی دانند 
که وقتی ماری جوانا خورده می شود در مقایسه با زمانی که 
دود آن استعمال می شود، دیرتر واکنش هایی را در بدن به 
جریان می اندازد. برای همین بیشتر مصرف می کنند تا زودتر به 
برانگیختگی برسند و یا گاهی فکر می کنند چون عایم را تجربه 

نکرده اند، پس مقدار کافی مصرف نکرده اند.
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آیا ماری جوانا وابستگی می آورد؟

مصـرف مـاری جوانـا می توانـد منجر به اختـال مصرف 
مـواد شـود. منظـور بیمـاری طبـی اسـت کـه در آن افـراد 
نمـی تواننـد مصـرف را قطـع کننـد، به رغـم اینکـه مصرف 
ایـن مـواد می توانـد در سـامت و زندگـی اجتماعـی آنهـا 
مشـکل افریـن باشـد. مـوارد شـدید اختـال  بـه عنـوان 
اعتیـاد شـناخته می شـود. مطالعـات پیشـنهاد می دهنـد 
کـه بیـن ۹ تـا ۳0 درصـد افـرادی کـه مـاری جوانـا مصرف 
می کننـد، ممکـن اسـت درجاتـی از  ایـن اختـا را نشـان 
دهنـد. افـرادی کـه قبـل از 1۸ سـالگی مصرف مـاری جوانا 
را آغـاز کـرده انـد، 4 تـا ۷ برابر یبیشـتر در بزرگسـالی درگیر 

اختـال مصـرف مواد شـوند. 
افـرادی کـه بـرای مـدت طوالنـی مـاری جوانـا مصـرف 
کـرده انـد و قصـد تـرک ان را دارنـد عایـم خفیـف تـرک 
اعتیـد را نشـان می دهنـد که باعث می شـود کنار گذاشـتن 

ماده سـخت شـود. ایـن عایـم عبارتنـد از:
 ولع و وسوسه مصرف )هوس کردن دوباره مصرف(	�
بی خوابی	�
کاهش اشتها	�
اضطراب	�
میل شدید به مصرف	�
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مــاری جـوانا
)کانابیـــس(

چه درمانهایی برای  وابستگی و درمان مصرف ماری 
جوانا وجود دارد؟

در حـال حاضـر دارویی بـرای درمان مصرف مـاری جوانا 
وجـود نـدارد. امـا درمان های حمایتـی رفتاری بـه نظر موثر 
می آینـد. مثـال ایـن مـورد می توانـد درمانهای انگیزشـی و 
پـاداش دهنـده )در نظـر گرفتـن پـاداش بـرای افـرادی کـه 
مدتـی پـاک بوده انـد( باشـد. ادامه تحقیقات ممکن اسـت 
منجـر بـه کشـف داروهایی شـود که عایـم تـرک را کاهش 
می دهـد، اثـرات مـاری جوانـا را قطـع می کند و از بازگشـت 

مجـدد جلوگیـری می کند.
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نکاتی برای 
یادآوری
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)کانابیـــس(

مـاری جوانـا بـه بـرگ، گلهـا، سـاقه ها و دانه هـای 	�
خشـک شـده از گیاه کانابیس سـاتیوا یـا کانابیس 

اطاق می شـود. ایندیـکا 
این گیاه شامل ماده روان گردان THC و سایر مواد 	�

مرتبط است.
افـراد ماری جوانا را به شـکل استنشـاقی، خوراکی، 	�

نوشـیدنی یا تنفسی اسـتعمال می کنند. 
THCباعــث فعالســازی بیــش از حــد برخــی 	�

گیرنده هــای ســلولی مغــزی می شــوند کــه منجــر 
ــوند: ــر می ش ــم زی ــه عای ب

تغییر ادراک	�
تغییر خلق و خو	�
اختال در حرکتهای بدن	�
اختال در تفکر و حل مساله	�
اختال در حافظه و یادگیری	�

مــاری جوانــا تاثیــرات گســترده ای بــر ســالمتی 
ــد از: ــه عبارتن ــذارد ک می گ

توهم و بدبینی	�
مشکات تنفسی	�
احتمــال آســیب بــه رشــد مغــز جنیــن در 	�

زنــان بــاردار
میـزان THC مـاری جوانـا در چنـد دهـه اخیـر بـا 	�

شـیب ثابتـی رو بـه افزایـش اسـت و این مسـاله 
منجـر بـه اثـرات خطرافرینـی بـرای افراد شـده اسـت

احتمــال اینکــه فــرد در مجــاورت بــا یــک مصــرف 	�
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ــا  ــود و ی ــه ش ــاق دود برانگیخت ــده و استنش کنن
نتیجــه آزمایــش مثبــت شــود بســیار کــم اســت.

گزارشـی مبنـی بر مـرگ نوجوانـان و بزرگسـاالن به 	�
واسـطه مصـرف ماری جوانـا به تنهایی ارایه نشـده 
اسـت با ایـن حال مـاری جوانـا می توانـد عوارض 
جانبـی بسـیار ناراحـت کننـده ای مثـل اضطـراب، 
شـدید  عایـم  نـادر  مـوارد  برخـی  در  و  بدبینـی 

کند. ایجـاد  روان پریشـی 
بــه 	� منجــر  می توانــد  جوانــا  مــاری  مصــرف 

اختــال مصــرف مــواد شــود کــه در مــوارد شــدید 
می توانــد بــه اعتیــاد بیانجامــد.

ــرف 	� ــان مص ــرای درم ــی ب ــر داروی ــال حاض در ح
مــاری جوانــا وجــود نــدارد امــا درمانهــای رفتــاری 

ــد. ــد باش ــد مفی ــی می توان حمایت


