الکل نوشیدنی مخدر
بطوری که بسیاری از علا تصادفات و مرگ های ناشی از آن
به خاطر مصرف مشروبات الکلی اعالم شده است.
مصرف الکا موجب تخریب کبد ،مغز و قلب می شود.

تاثیرات الکل بر سیستم قلب و عروق
الکل و بیمارر فشارخون:
یکی از شای ترین علا فشار خون ثانویه است .افثرادی کثه
بیش از دو بطری درروز اتانو مصرف کرده اند نسثبثت بثه
افراد همسن وهمجنس غیر الکلی دو برابر ریسک فشار خثون
بیشتر است .این اثرات وابسته به دوز مصرفی بوده و غالبا در
دوز باالی پنج بطری درروز دیده می شود.

احتمالی ایجاد آریتمی فاکتورهای همراه آن مثلثا اسثتث ثمثا
دخانیات و فشار خون و یا خواب مطرح شده اند.کاهش کثمثبثود
ویتامین ب  51عاما بسیاری از عوارض الکا است..
الکل و نارسایی قلب :
یکی از علا شایع و شناخته شده نارسایی قلب مصرف مقادیر زیاد
الکا است .در 15درصد مصرف کنندگان مزمن بدون عالمت الکا
اختال عملکرد عضله قلب دیده شده است .

الکل و مرگ ناگهانی :
درب ضی مطال ات دیده شده مصرف مقادیر زیاد الکا بصورت
مستقا از بیماری رگهای خون رسان قلب سثبثب افثزایثش
ریسک مرگ ناگهانی شده است این افزایش ریسک با افزایش
سن و افزایش مقدار مصرفی الکا افزایش می یابد .
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تاثیرات الکل بر بدن

الکل و سوخت و ساز چربی :
مصرف الکا اکسیداسیون اسید های چرب آزاد درکبد رامهثار
کرده و سبب افزایش سنتز کبدی تری گلیسیرید می شود ،
بنابراین مصرف الکا سبب افزایش تری گلیسیرید  ،چربی بد
خون ( ، ) LDLچربی خوب خون (  ) HDLمثی شثود .
افراد مبتال به افزایش چربی خون باید از مصرف الکا اجتناب
نمایند.
رگهای خون رسان قلب و افزایش مرگ ناشی از بیمثاریثهثای
قلبی وعروقی می شود  .حد اقا بخشی از این افزایش ریسک
ناشی از مصرف دوز باالی الکا است که همراه با بثیثمثاری
پرفشا ری خون است.

الکل و آریتمی قلبی:
الکا یکی از عواما شایع آریتمی قلبی است  .مکانیسم
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پزشکان در یک مطال ه جدید هشدار دادند که اسثتث ثمثا
دخانیات و مصرف الکا باعث تحلیا رفتن و پیری زودرس مغز
میشود .پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه کالیثفثرنثیثای
سانفرانسیسکو می گویند بر اساس نتایج تحقیقات جثدیثد  ،از
دست رفتن توده مغز در افرادی که عالوه بر مصرف مشثروبثات
الکلی سیگار نیز می کشند  ،نسبت به افرادی کثه فثقث بثه
مشروبات الکلی م تادند  ،بیشتر و سری تر رخ می دهد .
این پزشکان تاکید کردند :سیگار و الکا بویژه وقثتثی بثا هثم
استفاده میشوند  ،مشکالت جدی را برای حافظه  ،توانایی مغز
در تجزیه و تحلیا مسائا و نیز برای فرآیند اندیشیدن در مغز
مصرفکنندگان ایجاد میکند .
در این بررسی آمده است مشکا پیری زودرس مغز با گذشثت
زمان در مصرفکنندگان این دو ماده مضر وخیمتر میشود .
همچنین از آنجائی که بسیاری از مصرفکنندگان مواد الکلی ،
سیگار هم میکشند نمیتوان به راحتی اثرات مخرب و جداگانه
سیگار بر عملکرد شناختی و ادراکی مغثز را مشثخثک کثرد .
پزشکان دانشگاه » کالیفرنثیثای سثانثفثرانسثیثسثکثو «،
شرکتکنندگان در این مطال ه را به چهار گروه تقسیم کثردنثد
که ت دادی از آنان سیگار مصرف نمیکردند  ،گروهی دیگر بثه
دنبا درمان است ما الکا بودند و ت دادی دیگر هم سیثگثار
میکشیدند و پس از آن توانایی ذهنی این افراد در زمینه هثای
مختلف و تستهای گوناگون ذهنی بررسی شد .نتثایثج ایثن
مطال ه تایید کرد که است ما سیگار و مواد الثکثلثی در زوا
سریع عملکرد شناختی مغز موثر است .
بر اساس نتایج این تحقیق است ما سیگار در کثنثار مصثرف
مشروبات الکلی باعث کاهش ماده خثاکسثتثری مثغثز شثده و
موجب تض یف شناخت فرد می شود .

مصرف الکل موجب تخریب کبد  ،مغز و قلب می شود.
الکل چیست؟
الکا اتانو از دیر زمان شناخته شده و در طبی ت تقریباً در همه جثا
وجود دارد .در بسیاری از انواع تخمیر ،م مو ًال مقداری از این الثکثا
به وجود می آید و مقدار کمی از آن نیز در آبهای طبی ی و م ثدنثی
یافت می شود .برای تهیه الکا از شیوه های تخمیر مواد نشاسته ای
و قندی و یا از شیوه های تولید مصنوعی استفاده می کننثد .الثکثا
تض یف کننده سیستم مرکزی اعصاب است که جزو آرام بخش ها و
سستی آورها طبقه بندی می شود.
موارد مصرف الکل
الکا به عنوان ماده سوختنی و ضدعفونی کننثده
استفاده می شود.
تأثیرات جسمی و روانی الکل
مصرف نوشابه های الکلی در ابتدا موجب نوعی آرامش و رها شدن از
قید و بندها و سرخوشی زیاد می گردد .ولی پس از مثدتثی اثثرات
واق ی آن از جمله ناهماهنگی در حرکات عضالت ،اختال در قضاوت
آسیب اعما حرکتی و مهارتی  ،کندی واکنش و پثرخثاشثگثری ،
سوزش قلب ،پرحرفی  ،افزایش ادرار  ،گرگرفتگی و بی حسی اعضای
بدن می شود .پس از 8تا 51ساعت ب د از مصرف سردرد و تثهثوع ،
لرزش و استفراغ بروز می کند.
مصرف الکا باعث آسیب کبد ،مغز ،قلب و سایر اعضای بدن از جمله
از دست دادن حافظه  ،فراموشی و تیرگی بینایی مثی شثود و در
نهایت مصرف زیاد آن باعث فلج شدن ف الیت های مغزی و دستثگثاه
تنفسی و در نتیجه مرگ می گردد.
مصرف الکل و تأثیر آن بر روابط اجتماعی

اعما ضد اجتماعی و زوا اب اد شخصیتی در نتیجه ی
ادامه مصرف مشروبات الکلی پدیدار می شود.
وابستگی به الکل

افزایش مقدار مصرف ان به منظور ایجاد اثر مطلوب مثمثکثن
است موجب ایجاد تحما و وابستگی فیزیکی گردد  .مصثرف
کنندگان مزمن یا افراد م تاد به آن ممکن است بثه مثقثدار
ثابت مشروب بنوشند بدون اینکه مست شوند دراین صورت
یک نوع وابستگی جسمی و روانی در آنان به وجود می آیثد
که قطع مصرف آن موجب بروز نشانه های تثر از جثملثه
تحریک پذیری زیاد ،حاالت بی قراری  ،عرق کثردن  ،بثد
اشتهایی و بی خوابی و استفراغ می شود .مصرف الثکثا بثه
عنوان یکی از مواد مخدر که وابستگی جسمی و روانی ایثجثاد
می کند ب د از سیگار بیشترین میزان مصرف را دربین جوانان
به خود اختصاص داده است.
مصرف الکل وتأثیرآن بر قدرت بارورر
 مصرف مستمر این ماده در مردان باعث ض ف قوای جنسی
می شود و قدرت باروری آن ها را کاهش می دهد.
 مصرف آن در زنان خصوص ًا در دوران بارداری ،موجب بثروز
اختالالت جدی و غیرطبی ی شدن نوزاد می گردد.
 زنان بارداری که در دوران بارداری الکا می نوشند کودکان
غیرطبی ی با نقیصه ی ذهنی یا جسمی به دنیا می آورند.
خطرات مصرف الکل
مصرف الکا حتی به مقدار کم آن به خصوص اگر همثراه بثا
دیگر مواد اعتیادآور باشد به مهارت رانندگی آسیب می رساند

