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مقدمه 
متاسـفانه سیاسـت برخـی از کشـورها در قانونـی کـردن ماری 
جوانـا برای مصارف پزشـکی منجر به این شـده کـه مصرف آن 

در برخـی جوامع مختلـف مقبولیـت وافزایش یابد. 
بنابرایــن آگاهــی از اثــرات و عــوارض جانبــی آن ضــروری بــه 

ــد. ــر می رس نظ
از آن جائیکـه مصـرف مـاری جوانـا بـر حافظـه کوتـاه مـدت و 
توانایـی قضـاوت اثر گذاشـته و باعث تحریف ادارکی میشـود بر 
عملکـرد تحصیلی و شـغلی آسـیب میزند و مصـرف آن هنگام 

رانندگی خطرناک اسـت. 
مصـرف ماری جوانا بر سیسـتم مغز در حال رشـد اثرگـذار بوده 
لـذا مصـرف مداوم آن به وسـیله جوانان منجر بـه اثرات منفی و 
درازمدت بر رشـد شـناختی می شـود ایـن اثرات مخـرب فرد را 
در معـرض خطـر جدی قـرار داده و به شـیوه هـای متعددی بر 

سـامت آن ها تأثیـر می گذارد.
همچنیـن بـر خـاف بـاور شـایع عمـوم مـردم، اسـتفاده از 
ماری جوانـا اعتیـادآور بـوده و مصـرف آن در دوران نوجوانـی 
وجوانـی احتمـال اعتیـاد بـه سـایر مـواد را افزایـش مـی دهد. 
ــر و  ــات مختص ــه اطاع ــه ارائ ــن کتابچ ــار ای ــدف از انتش ه
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ــت  ــی آن اس ــوارض جانب ــا و ع ــاری جوان ــاره م ــدی درب مفی
ــر اســاس آخریــن یافته هــای پژوهشــی انســتیتو ملــی  کــه ب
مطالعــات اعتیــاد امریــکا )NIDA( در ســال 2018 گــردآوری 

و ارائــه گردیــده اســت. 
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ماری جوانا )گل ،علف ،گراس(
شاهدانه  همان  یا  کانابیس  گیاه  فرآورده های  از  ماری جوانا 
است،کانابیس دارای 2 شکل نر و ماده است که شکل ماده ی آن، 
باالترین غلظت کانابینوئیدها را داراست اصلی ترین ماده شیمیایی 
یا  )دلتا-9-تتراهیدروکانابینول(  گیاه  این  موجود  روان گردان 
THC نامیده می شود که منجر به ایجاد حالت شعف و سرخوشی 
شده واغلب افراد نیز به همین علت از این ماده استفاده می کنند. 
متابولیت فعالTHC به صورت صمغ طایی رنگ وچسبنده در 
برگ  های باالیی ساقه وخوشه های گل این گیاه وجود دارد. گیاه 
کانابیس حاوی 500 ماده شیمیایی دیگر است که 100 نوع آن 

از ترکیبات مرتبط با  THCبوده وکانابینوئید نامیده می شوند.
ماری جوانا شـکل خشـك شـده  گل و برگ های گیاه کانابیس 
اسـت و میزان  THC ماری جوانا بسـته به نسـبت گل به برگ 
متغیـر اسـت، گل گیـاه دارای باالترین غلظت بوده وپـس از آن 
از نظـر غلظـت برگ هـا، سـاقه ها و دانه هـای آن قرارمی گیرنـد. 

مـاری جوانـا به نام های گل، علف، گراس شـناخته می شـود.
برخی از افراد ماری جوانا را در سـیگارهای دسـت سـاز که به 
آن سـیگاری )joints( می گوینـد مصـرف می کنند، همچنین 

مـاری جوانا به شـکل خوراکی هم اسـتفاده می شـود. 
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تاثیر ماری جوانا 

 زمانـی کـه مـاری جوانـا به صورت سـیگار مصرف می شـود 
THC و سـایر مواد شـیمیایی موجود در این گیاه از طریق ریه 
وارد جریـان خـون شـده بافاصلـه در بدن منتشـر شـده و وارد 
مغـز مـی شـود. فرد بافاصلـه بعد از مصـرف ماری جوانـا اثرات 

آن را تجربـه مـی کند. 
افـراد بـا مصرف مـاری جوانـا احسـاس سرخوشـی و آرامش 
می کننـد. افزایـش ادراکات حسـی )بـه طـور مثـال شـفاف تر 
شـدن رنگ هـا(، خندیدن زیـاد، تحریـف درک زمـان و افزایش 
اشـتها، از سـایر اثرات شـایع ماری جواناسـت که ممکن است از 
فـردی بـه فرد دیگر متفـاوت باشـد. در صورتی که مـاری جوانا 
در مـواد خوراکـی یـا آشـامیدنی مصرف شـود بروز اثـرات آن از 
30 دقیقـه تـا 1 سـاعت بـه تأخیـر می افتـد چـرا که ایـن مواد 
خوراکـی ابتـدا بایسـتی در سیسـتم گـوارش هضم شـده و بعد 

وارد جریـان خون شـوند. 
مصــرف خوراکــی و آشــامیدنی مــاری جوانــا در مقایســه بــا 
مصــرف آن بــه صــورت ســیگار باعــث ورود مقــدار کمتــری از 
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THC بــه جریــان خــون مــی شــود. بــه همیــن علــت تأخیــر 
در اثرگــذاری، فــرد ممکــن اســت ناخواســته میزان بیشــتری از 
مــاری جوانــا را بــه طــور خوراکی یــا آشــامیدنی اســتفاده کند. 
تجربــه لــذت و سرخوشــی ناشــی از مــاری جوانــا به هیــچ وجه 
عمومیــت نــدارد برخــی افــراد ممکــن اســت بــه جــای تجربــه 
احســاس آرامــش و سرخوشــی، حالــت هــای اضطــراب، تــرس، 
بــی اعتمــادی و حمــات هــراس را تجربــه کننــد. ایــن اثــرات 
ــا و میــزان  ــی کــه میــزان مصــرف مــاری جوان ــژه زمان ــه وی ب

ــد. ــد رخ می ده ــاال می باش THC آن ب
افـرادی کـه مـاری جوانـا را در دوزهـای باال مصـرف میکنند 
ممکـن اسـت حالت هـای حاد روانپریشـی نظیر توهـم، هذیان 
یـا فقـدان احسـاس هویـت شخصی)مسـخ هویـت( را تجربـه 
کننـد. این واکنش های ناخوشـایند بـا اختال های روانپریشـی 
بلندمـدت از قبیـل اسـکیزوفرنیا )کـه برخـی از افـراد مصـرف 
کننـده با زمینه ژنتیکی به آن مبتا می شـوند( متفاوت اسـت. 
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اثرات ماری جوانا چگونه ایجاد می شود؟

سـاختار شیمیایی THC شبیه سـاختار شیمیایی آنانداماید 
موجـود در مغـز می باشـد. ایـن شـباهت سـاختاری منجـر بـه 
شناسـایی THC موجود در ماری جوانا به وسـیله بدن شـده و 

در نتیجـه آن را بـه مغـز انتقـال می دهد. 
کانابینوئیدهــای درون زاد )آناندامایدهــا ( ماننــد انتقــال 
ــای  ــه پیام ه ــرا ک ــد چ ــل می کنن ــی  عم ــای عصب دهنده ه
ــی  ــتم عصب ــود در سیس ــای موج ــیمیایی را در نورون ه ش
عصبــی  دهنده هــای  انتقــال  ایــن  می کننــد.  منتقــل 
ــذت، حافظــه،  ــه مســئول احســاس ل ــز ک ــر نواحــی از مغ ب
ــند  ــان می باش ــی و ادراک زم ــادل حرکت ــز، تع ــر، تمرک تفک
ــه  ــباهت، THC ب ــن ش ــت همی ــه عل ــد. ب ــر می گذارن اث
ــود  ــد موج ــای کانابینوئی ــده ه ــام گیرن ــه ن ــی ب مولکول های
ــال  ــا را فع ــور چســبیده و آنه ــورون هــای نواحــی مذک در ن
می ســازد و باعــث اختــال در عملکردهــای فیزیکــی و روانــی 

ــد.  ــاره ش ــا اش ــه آنه ــتر ب ــه پیش ــود ک می ش
شبکه ارتباط عصبی که از این انتقال دهنده های کانابینوئید 
اسـتفاده می کنـد نقش اساسـی را در عملکرد بهنجار سیسـتم 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل

بـــه مناســـبت 2۶ ژوئـــن 2۰2۱ ـ ۵ تیرمـــاه ۱۴۰۰ 
روز جهانـی مبـارزه بـا مصرف و قاچاق مـواد مخدر

13



عصبـی ایفـا می کند. لـذا هرگونه اختال در این سیسـتم اثرات 
عمیقـی را از خود به جـای می گذارد. 

بـه عنـوان مثـال THC می توانـد عملکـرد هیپوکامـپ را 
تغییـر دهـد. این نواحـی مغز، مسـئول ایجاد خاطـرات جدید و 
تغییـر توجـه و تمرکز می باشـند در نتیجه مصـرف ماری جوانا 
منجـر بـه اختـال در تفکـر، عـدم توانایـی یادگیـری و تکالیف 
پیچیـده می شـود. عـاوه بـر ایـن THC در عملکـرد نخـاع و 
گانگلیون هـای پایـه که در تنظیم تعـادل و زمان واکنش موثرند 
خلـل ایجاد می کنـد. به همین علـت رانندگی برای افـرادی که 
مـاری جوانـا مصـرف کرده اند خطرنـاک بـوده و در پرداختن به 
ورزش و فعالیـت هـای فیزیکـی با مشـکل مواجه می شـوند. 

مواد

آناندامایدتی اچ سی

مواد شیمیایی مغز
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THC بـا فعـال سـازی گیرنده های کانابینوئیـد، بر مناطقی 
از مغـز کـه مسـئول رفتارهایی از قبیل رابطه جنسـی و خوردن 
اسـت اثر گذاشـته، نظـام پاداش مغـز را فعال می کنـد. برخاف 
مـوارد معمـول کـه مصـرف داروهـای غیراعتیـادی منجـر بـه 
آزادسـازی میـزان معینـی از دوپامیـن می شـود؛ THC مانند 
سـایر مـواد اعتیادی با تحریك سـلول های موجود در سیسـتم 
پـاداش باعـث آزادسـازی میزان باالتـری از دوپامین مـی گردد. 
احسـاس لذت ناشـی از افزایـش بیش از حـد دوپامین منجر 
مـی شـود که افـراد به مصـرف ماری جوانـا گرایش پیـدا کنند. 

افرادی که ماری جوانا را در دوز 
باال مصرف می كنند ممکن است 

حالت های روان پریشی حاد، توهم، 
هذیان و فقدان احساس هویت 

شخصی را تجربه کنند.

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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آیا مصرف ماری جوانا بر رانندگی اثر می گذارد؟

مـاری جوانـا بـه طـور جـدی بـر قضـاوت، هماهنگی 
یافته هـای  می گـذارد.  اثـر  واکنـش  زمـان  حرکتـی، 
پژوهـش ارتبـاط میزان غلظـت  THCخـون و اختالل 
در عملکـرد رانندگـی را تاییـد می کنـد در نمونه خون 
رانندگانـی که تصادفات مرگبار داشـتند بـه طور مکرر 
ماری جوانـا دیـده شـد، همچنیـن خطـر تصـادف در 
مـواردی که مـاری جوانـا به همـراه الکل مصرف شـده 
بـود بسـیار باالتـر از مواردی بـود  کـه مـاری جوانا به 

تنهایـی مصـرف شـده بود. 



آیا ماری جوانا اعتیادآور است؟ 

ــج  ــه تدری ــا ب ــاری جوان ــرف م  مص
ــر  ــاز منج ــکل س ــرف مش ــه مص ب
شــود، ایــن مســئله در مــوارد حاد 
و شــدید بــه شــکل اعتیــاد 
یافته هــــــای  درمی آیــد. 
ــد  ــی ده ــان م ــد نش جدی
درصــد باالیــی از افــرادی 
ــرف  ــا مص ــاری جوان ــه م ک
ــت  ــن اس ــد ممک ــی کنن م
بــه مــاری جوانــا وابســته 
ــا بزرگســاالن  شــوند. در مقایســه ب
افــرادی کــه زیــر ســن 18 ســالگی مصــرف را 
شــروع مــی کننــد 4 تــا 7 برابــر بیشــتر در معــرض ابتــاء بــه 

ــد.  ــرار دارن وابســتگی ق
ــواد  ــایر مـ ــه سـ ــتگی بـ ــبیه وابسـ ــتگی شـ ــن وابسـ ایـ
ـــم  ـــرف عائ ـــع مص ـــا قط ـــرد ب ـــه در آن ف ـــت ک ـــادی اس اعتی

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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ـــا  ـــاری جوان ـــه م ـــرادی ک ـــد. اف ـــان می ده ـــت را نش محرومی
مصـــرف مـــی کننـــد اغلـــب در طـــول هفتـــه اول بعـــد از قطـــع 
مصـــرف افزایـــش عائـــم تحریـــك پذیـــری، مشـــکات در 
ـــواع  ـــراری، و ان ـــق، کاهـــش اشـــتها، وسوســـه، بیق خـــواب و خل
ـــه  ـــد ک ـــی کنن ـــزارش م ـــی از مشـــکات جســـمی را گ گوناگون

ـــد. ـــی یاب ـــداوم م ـــز ت ـــه نی ـــدت 2 هفت ـــا م ت
وابســتگی بــه مــاری جوانــا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه مغــز 
بــا افزایــش دریافــت کانابینوئیدهــای خارجی، حساســیت خود 
بــه کانابینوئیدهــای زیســتی طبیعــی را از دســت مــی دهــد و 

تولیــد آنهــا را کاهــش مــی دهد. 
مصــرف مــاری جوانــا زمانــی بــه وابســتگی یــا اعتیــاد تبدیل 
مــی شــود کــه فــرد حتــی هنگامــی که مصــرف ایــن مــاده در 
جنبــه هــای مختلــف زندگــی اش خلــل ایجــاد مــی کنــد قادر 

بــه کنــار گذاشــتن مصــرف آن نمی باشــد.

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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پژوهشـهای انجـام گرفتـه بـر روی 
انسـان و حیوان نشـان داده اسـت  که 
قـرار گرفتن در معرض مـاری جوانا در 
دوران رشـد منجـر به تغییـرات منفی 
بلندمـدت واحتمـاالً دائمـی بـر روی 

مغـز می شـود. 
مصـرف منظم ایـن مـاده در دوران 
نوجوانـی وجوانـی بـا ایجـاد تغییر در 
ارتباطـات سـلول هـای مغـز و کاهش 

اثرات بلندمدت ماری جوانا 
بر مغز چیست؟
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حجـم نواحـی از مغـز کـه مسـئول عملکـرد اجرایـی از قبیـل 
حافظـه، یادگیـری و کنترل تکانه هسـتند منجر بـه اختال در 
توانایی هـای شـناختی فـرد و کاهش 6 تا 8 نمـره ای هوش بهر 

)IQ( در دوران میانسـالی می شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت افـرادی کـه در دوران نوجوانـی مصـرف 
شـدید داشـته و در دوران بزرگسـالی مصرف را کنار گذاشتند از 

نظـر هـوش بهـر )IQ( هیچ بهبـودی بدسـت نیاوردند. 
ــص  ــه نق ــر ب ــپ منج ــر هیپوکام ــذاری ب ــا تاثیر گ THC ب

حافظــه می شــود.
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آیا ماری جوانا ماده ای دروازه ای است؟

برخـی از پژوهش هـا نشـان می دهـد مصـرف مـاری جوانـا 
احتمـاالً مقـدم بـر مصرف سـایر مـواد بـوده و زمینه اعتیـاد به 

مـواد دیگـررا فراهـم می کنـد. 
یافتـه یـك پژوهش بلنـد مدت کـه در طی چند سـال انجام 
شـد نشـان دادکـه بزرگسـاالنی کـه در مرحلـه آغـاز پژوهـش 
مصـرف مـاری جوانـا را از خود گـزارش کرده بودند در مقایسـه 
بـا افـرادی کـه در آغـاز پژوهـش ماری جوانا مصـرف نمی کردند 
بـا احتمـال بیشـتری در طی 3 سـال بعـد پژوهش بـه اختال 

وابسـتگی بـه الکل مبتا شـدند. 
افـراد مصرف کننـده ماری جوانا کـه قبل از مصـرف این ماده 
وابسـتگی بـه الـکل داشـته اند در معـرض خطـر باالتـری برای 
تشـدید وابسـتگی بـه الـکل بودنـد وابسـتگی به مصـرف ماری 

جوانـا بـا اعتیـاد به سـایر مواد نظیـر نیکوتین مرتبط اسـت.
ــه  ــرادی ک ــر روی اف ــه ب ــی ک ــات همه گیرشناس از تحقیق
مصــرف مــاری جوانــا را در ســنین پائیــن آغــاز کــرده انــد مــی 
تــوان افزایــش احتمــال ابتــا بــه اعتیــاد بــه ســایر مــواد را در 

ســنین باالتــر تبییــن کــرد. 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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مصـرف الـکل و نیکوتیـن نیـز مغـز را برای پاسـخ شـدیدتر 
بـه سـایر مـواد آمـاده کـرده و نظیر مصـرف اولیـه مـاری جوانا 
پیـش زمینـه مصـرف سـایر مـواد قوی تـر می باشـند. توجه به 
ایـن نکتـه حائز اهمیت اسـت کـه عوامل دیگـری نظیر محیط 
اجتماعـی عـاوه بر مکانیزم های زیسـتی احتمـال مصرف مواد 

را از افزایـش مـی دهند .

نظریه دیگری که در کنار فرضیه ماده دروازه ای 
مطرح می شود این است که افراد آسیب پذیر 
به مصرف مواد، افرادی هستند که مصرف خود 
را با مواد در دسترس نظیر ماری جوانا، تنباکو یا 
الکل آغاز کرده و تعامالت اجتماعی بعدی آنها با 
افراد مصرف کننده، احتمال مصرف سایر مواد را 

در آنها افزایش می دهد.

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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مصرف ماری جوانا چگونه بر زندگی اجتماعی، 
شغلی و تحصیلی اثر می گذارد

منفـی  اثـرات  داده  نشـان  پژوهش هـا  نتایـج   
ماری جوانـا بـر تمرکـز، حافظـه و یادگیـری تـا 

چنـد روز تـا چنـد هفتـه بعـد از اثـرات حاد 
فـردی  نتیجـه  در  می یابـد.  تـداوم  آن 

کـه بـه طـور روزانـه ماری جوانـا را به 
صـورت سـیگار مصـرف می کند از 
نظر عقلی )شـناختی( در بیشـتر 
مـوارد در سـطح پائیـن تر عمل 

می کنـد. 
در  زیـادی  بسـیار  شـواهد 
دسـت اسـت که نشـان می دهد 
یـا دانش جویانـی  دانش آمـوزان 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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کـه ماری جوانـا مصرف می کنند در مقایسـه با همکاسـی های 
خـود کـه مصـرف نمی کننـد عملکـرد تحصیلـی ضعیـف تری 
دارنـد. بـه عنوان مثـال  بررسـی 48 پژوهش مرتبط نشـان داد 
کـه مصـرف ماری جوانـا بـا دسـتاوردهای تحصیلـی پائین تـر و 

احتمـال کـم فـارغ التحصیلـی مرتبط می باشـد. 
جوانا  یـی کـه بـه طور منظـم مـاری جوانا مصرف مـی کردند 
در مقایسـه بـا جوانانی که مصرف نمی کردند با احتمال بسـیار 
ضعیـف تـری تحصیـات خـود را بـه پایـان رسـانده، عـاوه بر 
ایـن بیشـتر در معـرض وابسـتگی، مصـرف سـایر مـواد و اقدام 
به خودکشـی قرارداشـتند. در چند پژوهش دیگر مشـاهده شد 
مصـرف بـاالی مـاری جوانـا با سـطح درآمـد پائین، وابسـتگی 
بیشـتر بـه خدمات حمایتی، بیـکاری، رفتار مجرمانـه و رضایت 

پائیـن تـر از زندگی مرتبط اسـت. 
و  ماری جوانـا  مصـرف  بیـن  کـه  دادنـد  نشـان  مطالعـات 
پیامدهـای منفـی در محیط کار از قبیل افزایش خطر آسـیب و 

حادثـه ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد. 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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 در چندیـن پژوهـش بیـن مصـرف مـاری جوانـا و افزایش 
پریشـی،  روان  نظیـر  روانپزشـکی  هـای  بیمـاری  خطـر 
اسـکیزوفرنیا، افسـردگی، اضطـراب و اختـال سـوء مصـرف 
مـواد ارتباط نشـان داده شـده اسـت که عواملی نظیـر: میزان 
مـاده مصرفی، سـن شـروع مصـرف و آمادگی ارثـی همگی بر 
ایـن ارتبـاط اثرگذار می باشـند. قوی ترین شـواهد پژوهشـی 

آیا مصرف ماری جوانا با اختالالت 
روان پزشکی مرتبط است؟
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بیانگـر ارتبـاط بین مصـرف ماری جوانا و وابسـتگی به سـایر 
مـواد؛ مصـرف مـاری جوانـا و اختـاالت روانپزشـکی در بین 
افـرادی اسـت که زمینـه ارثی ابتاء بـه این مشـکات را دارا 

می باشند.
همچنیـن ارتباط معنـاداری را بیـن مصرف مـاری جوانا  و 
نشـانگان بی انگیزگی مشـاهده شـده اسـت، منظور از این 
نشـانگان فقدان انگیزه برای پرداختن به فعالیت هایی اسـت 

کـه بـه طور طبیعـی لذت بخش و خوشـایند می باشـند .
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پیامدهای مضر مصرف ماری جوانا
 

عالئم حاد )در زمان مسمومیت(
اختال در حافظه کوتاه مدت 	
نقــص در توجــه، قضــاوت و اختــال در عملکردهــای  	

ــناختی دیگر ش
اختال در تعادل و عملکرد حرکتی  	
افزایش ضربان قلب  	
اضطراب، بدبینی  	
روانپریشی )شایع نیست( 	

عالئـم پایـدار )این عائـم بعـد از مسـمومیت تـداوم دارد اما 
دائمـی نمی باشـند( 

اختال در یادگیری و هماهنگی حرکتی  	
مشکات خواب  	

اثرات بلندمدت )اثرات فزاینده مصرف مکرر( 
زمینه ساز اعتیاد به ماری جوانا 	
اختـال در یادگیـری و حافظه و احتمال کاهش بهره  	

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل

بـــه مناســـبت 2۶ ژوئـــن 2۰2۱ ـ ۵ تیرمـــاه ۱۴۰۰ 
روز جهانـی مبـارزه بـا مصرف و قاچاق مـواد مخدر

27



 )IQ( هوشی
افزایش خطر سرفه های مزمن و برونشیت  	
افزایش خطر وابستگی به الکل و مواد دیگر  	
افزایـش خطـر ابتاء بـه روان پریشـی در افـراد دارای  	

اسـتعداد ژنتیکی 
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ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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ماری جوانا چه اثراتی 
بر سالمت ریه می گذارد؟ 

29



مصـرف مـاری جوانـا به صـورت سـیگار مانند سـیگارهای 
تنباکـو باعـث تحریـك گلـو و ریـه و در نتیجـه سـرفه هـای 
شـدید در حیـن مصرف می شـود سـیگار مـاری جوانا حاوی 
مواد شـیمیایی و قطران هایی اسـت که شـبیه تنباکو اسـت 
و عاملی اسـت که ممکن اسـت زمینه سـاز ابتاء به سـرطان 

و بیمـاری های ریه شـود. 
ــه  ــاد ری ــورم ح ــه ت ــاء ب ــا ابت ــا ب ــاری جوان ــرف م مص
ــد  ــا مصــرف می کنن ــه ماری جوان ــرادی ک ــط اســت. اف مرتب
ــور  ــه ط ــد ب ــرف نمی کنن ــه مص ــرادی ک ــا اف ــه ب در مقایس
مکــرر نشــانه هــای برونشــیت مزمــن را گــزارش می کننــد. 
طـور  بـه  کـه  افـرادی  شـد  مشـخص  پژوهـش  یـك  در 
مکـرر مـاری جوانـا مصـرف مـی کننـد بـه دفعات بیشـتری 
بـرای معاینـات سیسـتم تنفسـی به مراکـز سـرپایی مراجعه 
کرده انـد. برخـی از تحقیقـات مـوردی نشـان دادکـه به علت 
تأثیـر تخریبـی THC بـر سیسـتم ایمنـی، مصـرف مـاری 
جوانـا احتمال آسـیب پذیـری در ابتـاء به عفونـت های ریه 
نظیـر ذات الریـه را در افـرادی کـه سیسـتم ایمنـی بـدن آنها 

ضعیـف اسـت افزایـش می دهـد. 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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آیا مصرف ماری جوانا مانند سیگار باعث 
ابتالء به سرطان ریه می شود ؟

ســیگارهای مــاری جوانــا در مقایســه با ســیگارهای 
معمولــی حاوی ذرات ســرطان زای بیشــتری می باشــند 
ــر  ــوالً عمیقت ــا معم ــیگار ماری جوان ــه س از آنجایی ک
ــتری در  ــدت بیش ــرای م ــده و دود آن ب ــن ش تدخی
بــدن نگــه داشــته مــی شــود ســیگارهای آن 4 برابــر 
بیشــتر رســوبات قطرانی را در مقایســه با ســیگارهای 

معمولــی در بــدن تولیــد مــی کننــد. 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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تأثیر ماری جوانا بر سایر جنبه های
 سالمت جسمی 

چنـد دقیقـه بعد از مصرف سـیگار مـاری جوانـا، ضربان قلب 
فـرد افزایـش یافته، مجاری تنفسـی منبسـط شـده و رگ های 
خونـی درون چشـم گشـاد شـده که همیـن امر منجر به سـرخ 
شـدن چشـم ها می شـود. ضربـان قلـب کـه در حالـت طبیعی 
بیـن 70 تـا 80 ضربه در دقیقه می باشـد در اثـر مصرف ممکن 
اسـت بـه 90 تـا 130 ضربه رسـیده یـا در برخی مـوارد 2 برابر 
شـود. تحقیقـات نشـان دادنـد بیـن کشـیدن مـاری جوانـا و 
بیماری هـای قلبـی عروقـی و ریوی رابطـه علیتی وجـود دارد و 
در صـورت تـداوم مصـرف و مزمـن شـدن احتمـال خطر حمله 

قلبـی افزایـش می یابد.
شـروع اولیه سـرطان بیضه در مقایسـه با سـرطان ریه و سایر 
سـرطان هـای دیگر نشـان می دهد کـه تأثیرات مـاری جوانا بر 

ایـن بیمـاری در طی مصرف افزایـش می یابد. 
در برخـی از ایـن پژوهشـها مشـخص شـده کـه در مـواردی 
اسـتفاده طوالنـی مـدت از مـاری جوانـا منجـر بـه نشـانگان 
افزایـش - کانابینوئید - خون می شـود. مشـخصه این نشـانگان 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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تجربـه مکـرر حالت تهوع شـدید، اسـتفراغ و کمـی آب در بدن 
مـی باشـد. ایـن بیمـاری در افـراد زیر 50 سـال که بـرای مدت 
زمـان طوالنـی ماری جوانا مصرف کرده اند مشـاهده می شـود. 
نشـانگان افزایـش کانابینوئید خون منجر می شـود کـه افراد به 

طـور مکـرر بـه اورژانس بیمارسـتان مراجعـه کنند .

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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آیا ماری جوانا به عنوان دارو، 
اثربخش و مفید می باشد؟

خواص دارویی ماری جوانا و سایر عناصر آن برای چند دهه 
ترکیبات  بوده تحقیقات نشان داده که  و پژوهش  مورد بحث 
معینی از THC دارای اثرات دارویی می باشد اداره غذا و داروی 
امریکا )FDA( داروهای درونابینول و نابیلون که پایه  آن ها از 
THC می باشد تایید کرده است این داروها به صورت قرص بوده 
و برای درمان حالت تهوع در بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار 
 HIV می گیرند یا به منظور افزایش اشتها در بیماران که به علت

وزن خود را از دست می دهند تجویز می شود. 
بـه اعتقـاد پژوهشـگران اثـر درمانـی داروهایـی کـه از مـواد 
تصفیه شـده حاصل از گیاه ماری جوانا بدسـت آمده در مقایسه 
بـا داروهایـی که از گیاه خام بدسـت آمده، بیشـتر اسـت. تولید 
دارو از گیاهـان دارویـی - مانند تولید دارو از ماری جوانا- چالش 
هـای چنـدی را در پیش روی محققین قرار داده گیاهان دارویی 
ممکن اسـت حاوی صدها ماده شـیمیایی فعال شـناخته شـده 
بـوده کـه در نتیجه تولیـد یك دارو با دوز مشـخص و ثابتی را از 

ایـن گیاهان با مشـکل مواجـه می کنند. 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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اسـتفاده از مـاری جوانا به عنوان یك دارو چند مشـکل دیگر 
را نیـز در پـی دارد از جملـه این مشـکات می تـوان به مضرات 
اسـتفاده از مـاری جوانـا بـه صـورت سـیگار بـر سـامت و نیـز 
اختـاالت شـناختی ناشـی از THC موجود در آن اشـاره کرد. 
علـی رغم ایـن مشـکات در برخی از کشـورها توزیـع ماری 
جوانـا با غلظت THC مشـخص یا مشـتقات دارویـی دیگر آن 
را بـرای مجموعـه ای از بیماری هـا قانونـی و مجـاز شـمرده اند. 
مسـئله دیگـری که دربـاره مصـرف دارویی مـاری جوانـا نگران 
کننده اسـت ناشـی از دانش انـدک ما درباره تأثیـرات بلندمدت 
مصـرف دارویـی ایـن مـاده بـه وسـیله افرادی اسـت کـه دارای 
آسـیب پذیـری خـاص می باشـند. از جملـه ایـن افـراد می توان 
بـه سـالمندان و افـراد مبتـا به سـرطان، ایدز، اختـاالت قلبی 
- عروقـی، MS، بیمـاری هـای تخریب کننده سیسـتم عصبی 
اشـاره کـرد. بـا ایـن وجود برای مشـخص کـردن تأثیـر مصرف 
مـاری جوانـا بر وضعیت سـامتی افرادی که بـه بیماری خاصی 
مبتـا شـده یـا تحـت شـیمی درمانـی قـرار گرفته انـد نیازمند 

پژوهشهای بیشـتری هستیم. 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل

بـــه مناســـبت 2۶ ژوئـــن 2۰2۱ ـ ۵ تیرمـــاه ۱۴۰۰ 
روز جهانـی مبـارزه بـا مصرف و قاچاق مـواد مخدر

35



تأثیرماری جوانا  بر افرادی که در معرض دود 
حاصل از مصرف آن قرار می گیرند 

)دود دست دوم(

مـردم اغلـب در مورد اثـرات دود حاصل از مـاری جوانا نگران 
بـوده و این سـوال برایشـان مطرح اسـت که آیا نتیجـه آزمایش  
THCبـرای فـردی که درمعرض دود مـاری جوانا قرار می گیرد 

منفی اسـت یا خیر ؟ 
پژوهشـگران بـه بررسـی میـزان THC موجـود در خـون 
افـرادی پرداخته انـد که مـاری جوانـا مصرف نمی کـرده اما 3 
سـاعت در محیطـی با تهویه مناسـب بـا افرادی همـراه بودند 
کـه گهـگاه ماری جوانـا اسـتفاده می کردنـد. نتایـج آزمایـش 
نشـان دادکـه THC در خـون افرادی کـه ماری جوانـا مصرف 
نمی کردنـد وجود داشـت امـا میزان آن بـه انـدازه ای نبودکه 
آزمایـش آنهـا مثبـت شـود. در پژوهـش دیگری کـه کیفیت 
تهویـه و میـزان THC موجـود در مـاری جوانـا متغیـر بـود 
نتایـج نشـان داد افرادی کـه مـاری جوانـا مصـرف نمی کردند 
وقتـی بـرای مـدت 1 سـاعت در یـك اتـاق بـدون تهویـه در 
معـرض مـاری جوانا با درجـه غلظت THC باال قـرار گرفتند 

ماریجوانا
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)بـا غلظـت 11/3 درصـد( در سـاعت هـای اولیه بعـد مصرف 
نتایـج آزمایـش آن ها مثبت شـد. 

در پژوهـش طوالنی مدت دیگری مشـخص شـد افـرادی که 
مصـرف کننده نبودند در یك محیط بسـته با افـرادی که ماری 
جوانـا را بـا غلظت THC بـاال مصرف می کردنـد دچار اختال 

خفیف در عملکرد حرکتی شـدند. 
از آنجایی کـه قـرار گرفتـن در معـرض دود سـیگار فـرد را 
مسـتعد ابتـاء بـه بیماری هـای قلبـی و ریـوی می سـازد ایـن 
پرسـش مطـرح می شـود که آیـا ابتاء بـه چنیـن بیماری  هایی 

ماریجوانا
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افـرادی کـه در معـرض دود مـاری جوانا  قـرار می گیرنـد را نیز 
می کند؟  تهدیـد 

قـرار گرفتـن در معـرض دود مـاری جوانـا منجر بـه نقص در 
اتسـاع رگ هـای خونـی مـی شـود و تأثیـرات دود مـاری جوانا 
مسـتقل از غلظـت آن بوده و علی رغم حـذف THC اختال و 

نقـص همچنـان تداوم مـی یافت.
مـواد سـمی و سـطح قطران هـای موجـود در دود ماری جوانا 
مـا را دربـاره تأثیر ماری جوانا بر سـامت افراد آسـیب پذیر نظیر 

کـودکان و افراد مبتا به آسـم نگـران می کند.

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل
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آیا مصرف ماری جوانا 
دردوران بارداری و بعد 

از آن بر سالمت جنین و 
کودک اثر می گذارد؟ 
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ــا در  ــرف ماری جوان ــن مص ــها بی ــی پژوهش در برخ
دوران بــارداری و اختــال در دوران بعــدی رشــد نظیــر 
ADHD در کــودکان ارتبــاط نشــان داده شــده اســت. 
دوران  در  ماری جوانــا  از  مــدت  اســتفاده طوالنــی 
بــارداری احتمــال خطــر کــم وزنــی یــا تولــد پیــش از 

موعــد را افزایــش مــی دهــد.
تحقیقــات نشــان داد زنــان بــارداری کــه مــاری جوانا 
مصــرف مــی کننــد 2/3 برابــر بیشــتر فرزنــد مــرده بــه 
دنیــا مــی آورنــد کــه علــت آن تأثیــر مصــرف مــاری 

جوانــا برمغــز در حــال رشداســت . 

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل

بـــه مناســـبت 2۶ ژوئـــن 2۰2۱ ـ ۵ تیرمـــاه ۱۴۰۰ 
روز جهانـی مبـارزه بـا مصرف و قاچاق مـواد مخدر
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کودکانــی کــه از مــادران مصــرف کننــده مــاری جوانــا متولد 
شــده انــد پاســخ هــای تغییــر یافته بــه محرک هــای بینایــی از 
خــود نشــان دادنــد. لــرزش بســیار داشــته و گریــه های شــدید 
ــکل در  ــر مش ــت بیانگ ــن اس ــانه ها ممک ــن نش ــد ای می کردن
ــودکان  ــن ک ــه ای ــد. در دوران مدرس ــا باش ــی آنه ــد عصب رش
مشــکل در حــل مســئله، حافظــه و توانایــی حفظ توجه نشــان 
دادنــد. قــرار گرفتــن در معــرض ماری جوانــا در دوران قبــل از 
بــارداری بــا بــاال رفتــن احتمــال مصــرف ماری جوانــا در جوانــی 

مرتبط اســت.
نتایــج برخــی از تحقیقــات نشــان مــی دهــد مصــرف مــاری 
ــق  ــال THC از طری ــگام شــیردهی باعــث انتق ــه هن ــا ب جوان
شــیر مــادر مــی شــود. نتایــج برخــی از تحقیقــات بیانگــر آن 
اســت کــه انتقــال THC بــه کــودک در حیــن شــیردهی در 
مــاه اول زندگــی باعــث کاهــش رشــد حرکتــی در ســن یــك 
ــد  ــال رش ــوزاد در ح ــز ن ــه مغ ــود. از آنجائیک ــالگی می ش س
ــر  ــز اث ــد مغ ــر رش ــادر ب ــیر م ــود THC در ش ــد وج می باش

منفــی می گــذارد.

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل

بـــه مناســـبت 2۶ ژوئـــن 2۰2۱ ـ ۵ تیرمـــاه ۱۴۰۰ 
روز جهانـی مبـارزه بـا مصرف و قاچاق مـواد مخدر
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توصیه های كاربردی 

پژوهش هـای صـورت گرفته نشـان می دهد مصـرف نیکوتین 
و ماری جوانـا در زمـرۀ مواد دروازه ای به شـمار می رود، بدین نحو 
کـه مصـرف آن هـا زمینـه را بـرای مصـرف مـواد قوی تـر فراهم 
می کنـد، ایـن مهـم بـه چنـد دلیـل روی می دهـد اول اینکـه 
مصـرِف مـواد دروازه ای سـبب تغییرات سـاختاری در مغز و افت 
کارکردهـای شـناختی آن مانند یادگیـری، تمرکز می شـود و از 
سـویی مصـرف این مـواد محیط اجتماعـی را بـرای مصرف های 
بعـدی فراهـم می سـازد چـون فرد بـا افـراد و گروه هـای مصرف 
کننده تعامل می کند، بنابراین الزم اسـت در مقابله با فشـارهای 
محیطـی و روان شـناختی و سـایر عواملـی کـه زمینـه گرایـش 
بـه مصـرف می شـود ، راهکارهای مقابلـه ای موثر جهـت کاهش 
فشـارها و اسـترس های روزمـره بـه کار گرفتـه شـود. همچنین 
مـی توان جهت کسـب اطاعات بیشـتر در باره عـوارض جانبی 
مصرف ماری جوانا و سـایر مواد، نشـانه های اعتیـاد و راهکارهای 
درمانـی و نیز اطاع از نشـانی مراکز درمانی مصـرف مواد با خط 

ملـی اعتیاد بـا شـماره 09628 تماس گرفته شـود.

ماریجوانا
ـــراس( ـــف، گ )گل، عل

بـــه مناســـبت 2۶ ژوئـــن 2۰2۱ ـ ۵ تیرمـــاه ۱۴۰۰ 
روز جهانـی مبـارزه بـا مصرف و قاچاق مـواد مخدر
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