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داکتر راضیه بهار قریشی

معرفی طبی « چرس» در
قاموس کبیر افغانستان
چرس چیست؟
ماده اى به رنگ سبز تیره و گاهى قهوه اى مایل
به سبز شبیه حنا که از گل ،برگ و ساقه گیاه
شاهدانه مؤنث و از ترشحات چسبنده آنها به
صورت صمغ به دست می آید .
چرس حاوى مادهاى شیمیایى به نام  T.H.Cتترا
هیدرو کانا بینول است که ماده مؤثر آن به شمار
می رود .
چرس در طــبــقـه بـنـدى مـواد مخدر ،جزء مواد
توهم زاى طبیعى می باشد .
آثار مصرف چرس:
تغییر در درک رنگ و صداافزیش اشتهاى کاذبتند شدن ضربان قلبسرخ شدن چشماختالل حافظه ،گیجى و بیتوجهى به اطرافبه همخوردگى تعادل حرکتىعالئم روانى شدید ،مانند شنیدن صداهاى غیرواقعی ،صحبتهاى نامربوط ،توهم و هذیان،
اختالل توجه ،احساس کند شدن گذر زمان ،سرخوشى و خنده خود به خود.
عوارض مصرف طوالنى چرس:
بیماریهای تنفسى مزمن و سرطان ریهنازایى در زن و عقیمى در مرداز بین رفتن سلولهاى مغزى پوک شدن مغزالتهاب و انسداد مزمن مجارى تنفسىاختالل روانى شدید و پایدارکم شدن عالقه و انگیزه براى زندگی ،شغل و روابط اجتماعى و خانوادگىناامیدی ،بی تفاوتى و بی مسئولیتى در مقابل امور جارى زندگى
تشنجعالئم ترک چرس:
تحریک پذیری ،بی قرارى و اضطراباختالل خواب و بی اشتهایىتعریق و لرزشاسهال ،تهوع و استفراغدردهاى عضالنىافزایش درجه حرارتضررهای چرس!
به گفته چرسی ها؛ بته فقیری!
آیا میدانستید که استعمال چرس ضرر و زیان همیشگی و ماندگار بر دماغ و عصب انسان بجا میگذارد؟
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

تحقیقات تازه نشان میدهد دماغ افرادی که هفتۀ یکی دو بار برای چندین ماه چرس کشیده اند مبتال بر تغییرات دایمی
شده است این تغییرات بیشتر در آن قسمت های دماغ دیده شده است که احساسات ،حرکات و اعتیاد را اداره میکند.
گمان میرود که این تغییرات دماغی نخستین مرحلۀ رفتن به سوی اعتیاد باشد چون دماغ خود را با فرح و خوشی
کاذب ناشی از تاثیرات دوا عیار ساخته و با تجارب زندگی عادی در مقایسه با دوا قانع نمیشود.
برای مدت های زیاد چرس به صفت یک دوای مصوون نگریسته میشد اما یافته های جدید نشان میدهد که این دوا
میتواند تاثیرات بسیار جدی بر صحت روانی انسان داشته باشد.
پژوهش جدید همچنان نشان داده است که اگر افراد پیشتر از سن  ۱۵سالگی چرس دود کنند ،چانس ابتال به بیماری
های روانی در نزد این افراد چهارچند میشود .
تاثیرات استعمال دوامدار چرس شامل مشکالت حافظه ،سندورم وابستگی به چرس ،جنون ،تخریب انساج جهاز
تنفسی ،التهاب شش ها ،کاهش قدرت مدافعوی شش در برابر انتانات ،برانشیت ،کاهش وزن و در نزد زنان باردار
باعث افزایش خطر ابتالی نوزادان به اشکال نادر سرطان میگردد.
دود چرس ،مانند دود تنباکو ،مواد زهرآگین کیمیایی به شمول امونیا و هایدروجن سیاناید را در خود دارد .این مواد،
بر اساس یافتههای علمی ،سبب تخریش مجرای تنفس و ششها ،تولید سرفۀ دوامدار و بلغم و در درازمدت سبب
افزایش خطر ابتال به التهاب برانشها و مکروبهای سیستم تنفسی میشود.
قاموس کبیر افغانستان
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