علل گرایش دانشجویان به ریتالین

ریتالین  ،قرص شب امتحان
ریتالین یک محرک از خانواده آمفتامینها است
که باعث ترشح دوپامین و نهایتاً سرخوشی بدون
دلیل می شود و ظاهراً مغز فرد مصرف کتنتنتده
گزارشی مبنی بر خستگی بدن و نیاز به ختوا
را درک و دریاف نمی کند و فرد متی تتوانتدتتا
مدتی با کمبود خوا دچار مشکل نشتود در
حالی که این بی نیازی به استراح  ،کاذ اس
و همین کمبود استراح منجر به پرخاشتگتری
در فرد می شود ترکیبات این دارو اشتراکاتی بتا
و
داروهای محرکی چون کوکاییتن ،حشتیت
اکستازی دارد بنابرایتن مصترف نتادرست و
خودسرانه آن می تواند فرد را مستعد اعتیاد بته
محرکهای خطرناک کند که زندگی فرد مصرف
کننده را دچار اختالل نماید
ریتالین امروز داروی محبو دانشجویان شت
امتحانی شده اس دارویی که عوارضی بیت
از چند ساع بیدار ماندن برای درس ختوانتدن
دارد ،اما دانشجویان از آن بی خبرنتد متتتیتل
( )Methylphenidateکه بیشتر
فنیدات
به نام تجاری آن ریتالین ( )Ritalinشنتاختتته
میشود،
1

اعتقاد به تقويت حافظه ،افزايش تمرکزز
دقت در هنگام درس خواندن بته ویت ه در

:

از مشتقات گروه آمفتامینها اس که برای درمان
بی فعالی ،نشانه های نارکولپسی و بترختی از
مبتالیان به افسردگی تجویز میشود
مصرف کنندگان تصور می کنند ریتالین بی ختطتر
اس در حالی که پزشکان و روانتپتزشتکتان بتا
صراح اعالم می کنند تترک کتردن داروهتای
محرک آمفتامینی نظیر ریتالتیتن و اکستتتازی،
سخ تر و پیچیدهتر از سایر مواد متختدر است
استفاده محدود و کنترل شده ریتالین باعث عادت
کردن بدن مصرف کننده به دوزهای پایین و در
نتیجه ایجاد عالقه فرد به استفاده از دوزهای باالتر
و حتی مصرف داروهای سنگینتر و خطرنتاک تتر
میشود
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ش های امتحان با ریتالین ،از عتلتل گترایت
دانشجویان به مصرف این دارو می باشد
دانشجویانی که فکر میکنند ش امتحان بتایتد
درس بخوانند باید بدانند کته هتمتانتطتور کته
خواندن الزم اس  ،خوابیدن هم الزم اس چترا
که زمانی که مغز وارد فاز پترداز االتالعتات
میشود ،در وقتی که مغز استراح کتنتد ،ایتن
پرداز االالعات به نحتو متطتلتوبتی صتورت
می گیرد ودر صورتی که استراح وجود نداشتته
باشد ،مغز نمیتواند آن االالعات را پرداز کند،
پس بیدار ماندن الوالنی نمی تواند کمک زیتادی
به یادگیری در ش امتحان کند داروی ریتالیتن
از سوی پزشکان برای کودکان بی فعال تجویتز
می شود و خوا را کم می کند ،اما این متوضتو
که افراد بالغ به منظور افزای یادگیری و زمتان
بیشتر بیدار ماندن از آن استفاده میکنند دارای
عوارض زیادی خواهد بود
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شايعترين عوارض مصرف

عوارض جانبي شديد بخاطر

خودسرانه ريتالین

مصرف د ز باال

شناخته شدهترین عوارض آن پرخاشگری و
ایجاد اختالل در سیستم اعصا مرکزی
واختالل تفکر در فرد اس
-1عصبانی و بیخوابی
 -2حال تهو و استفراغ
 -3احساس سرگیجه و سردرد
 -4افزای ضربان قل و فشار خون
 -5خار وجو های پوستی
 -6درد های شکمی ،کاه وزن ومشکالت
معده
 -7بروز حال های روان پریشی

 -1کاه اشتها که منتهی به مشکالت تغذیه
جدی می شود
 -2لرز و انقباضات ناگهانی عضالنی
 -3ت  ،تشنج و سردرد های به غای شدید
 -4ضربان قل نامنظم و در مواردی اف ضربان که
می توان به جد مشکل آفرین باشد
 -5اضطرا و بی قراری
 -6تکرار زیاد حرکات و کارهای بی هدف
 -7سوء ظن ،انوا توهمات و هذیان ها
 -8توهمات لمسی(مانند اینکه یک حشره یا کرم
زیر پوس در حال خزیدن اس )
 -9مرگ(با وجود نادر بودن این مورد اما گزارشاتی
از مرگ با مصرف آن وجود دارد)

مصرف ریتالین بدون تجویز پزشک
بسیار خطرناک آثار زیان باری به جا می
گذارد

حسین حسنی
کارشناس ارشد روانشناسی
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