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من   %30 على  يزيد  بما  مقترن  والكحول   
الهامة  العوامل  من  وهو  السير،  حوادث 
والحوادث  والترفيهية  العائلية  للحوادث 

املتعلقة بالعمل. 
أخرى  مشاكل  على  الكحول  أثر  وينطوي 
وفقدان  والعنف  والقتل  الجريمة  تشمل  عدة 
الوظيفة. إنه السبب الرئيسي لتمزيق أواصر 
االستعمال  وسوء  العائلي  والعنف  األسرة 

بالنسبة لألطفال. 
إنه يساعد على خفض اإلنتاجية من خالل 
تسببه في الغياب والحوادث وضعف األداء في 
األخرى  املخدرات  باقي  شأن  وشأنه  العمل، 

يزيد من اعتالل الصحة ومعدالت الوفاة. 
كيف يحدث الكحول كل هذه التأثيرات؟ 

األول  املقام  في  الجسم  على  الكحول  يؤثر 
الرئيسية  األعضاء  على  املباشر  بالتأثير 
والجهاز  املخ  وظائف  مع  وبالتداخل  املختلفة 

العصبي. 
التأثيرات قصيرة األجل : 

بنفس  املخ  وظائف  على  الكحول  يؤثر 

واملنومات  املسكنات  تحدثه  الذي  التأثير 
والبربتيوريت«  الفاليوم  مثل  التنويم  »حبوب 
كافة  مستوى  على  املخ  وظيفة  يضعف  إنه 

الجرعات »الكميات«. 
ومراكز  تحكم  أو  سيطرة  مراكز  توجد 
تنبيهية باملخ. وفي الظروف النفسية الطبيعية 
وفقًا  االستجابة  توازن  حفظ  على  تساعد 

الحتياجات الجسم. 
متوسطة  إلى  قليلة  كميات  احتساء  وعند 
يؤثر الكحول على مراكز السيطرة أو التحكم 
التنشيطية  املراكز  على  تأثيره  من  أكثر 
ملراكز  شديد  ضعف  أو  هبوط  عنه  ينتج  مما 
السيطرة بما يسمى »الالسيطرة« مما يترك 
وهذا  التنشيطية.  لالستجابات  السيطرة 
أو  بسيطة  كميات  تعاطي  أن  في  السبب  هو 
يحدث  وكأنه  يبدو  الكحول  من  متوسطة 
التأثيرات  وتصبح  تنشيطية.  استجابات 
يمكن  وال  للتغيير  قابلة  السلوك  عن  الناجمة 

التنبؤ بها إلى حد ما.
العقلية  والحالة  االجتماعي  املحيط  إن 

مدى  كبير  حد  إلى  سيحددان  للشخص 
على  الكحول.  لتعاطي  الشخص  استجابة 
عدوانيًا  آخر  شخصًا  يصبح  قد  املثال  سبيل 

وغير مأمون الجانب. 
الكحول  من  مرتفعة  كميات  تعاطي  وعند 
فإن املحيط االجتماعي ال يؤثر على استجابته 
الضعيفة. إن ضعف وظيفة املخ يضعف قدرة 
والتحدث  املشي  في  صعوبة  مسببًا  الشخص 
والتفكير مع شتات في الرأي والتفكير، وهذه 

الكميات تفضي إلى الخمول والنوم. 
الكحول  من  أكبر  كميات  تعاطي  تم  وإذا 
بشكل سريع يحدث مزيد من الضعف بمنطقة 
ينتج  مما  الحركي  النشاط  في  املتحكمة  املخ 
عنه عدم التناسق واالضطراب وعدم التأقلم 

مع املحيط وذهول وغيبوبة بل والوفاة. 
على  تعتمد  باملخ  النشاط  ضعف  درجة  إن 
على  يعتمد  بدوره  الذي  بالدم  الكحول  تركيز 

كمية الكحول الذي تم تعاطيه. 
التأثيرات طويلة األجل : 

إن تعاطي الكحول بكميات كبيرة على مدار 

الكحول يؤدى إىل عدة مشاكل تشمل الجريمة والقتل والعنف وفقدان الوظيفة

أضرار إدمان الكحوليات

الكحول هو أحد أهم املواد التي يساء استعمالها، إن تعاطي الكحول وتأثيراته على املجتمع يفوق بكثير أي مادة 
ر من نشاط املخ«.  أخرى تغيِّ

إن املشاكل املتعلقة بالكحول ال تؤثر فقط على متعاطيه بل تمتد أيضًا إلى األسرة واألصدقاء وأرباب العمل 
وآخرين ممن قد يكونون على صلة به، ووفقًا ملا ورد بنشرة من منظمة الصحة العاملية  استنادًا لتقديرات الدول 
األوروبية فإن الكحول يساهم في معدل الوفيات »وباألخص الوفيات املبتسرة أو املبكرة« فهناك حوالي 8 إلى10 
من إجمالي الوفيات بني األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 16 إلى 74 عامًا وحوالي 6 إلى 20 من إجمالي 

حاالت التنويم الخطيرة باملستشفيات يكون مردها إلى مشاكل متعلقة بالكحوليات.
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تلف  في  يتسبب  قد  الوقت  من  طويلة  فترات 
تركيبي خطير للعديد من األعضاء الرئيسية 
واملخ  والكبد  والكليتني  القلب  تشمل  التي 

والجهاز الهضمي. 
بالتليف  للكبد  الشديد  التلف  ويسمى 
الكحول  احتساء  نتيجة  ويحدث  الكبدي 

بكميات كبيرة بشكل منتظم.
على  الكحوليات  احتساء  في  اإلفراط  إن 
اضطرابات  عنه  ينتج  قد  سنوات  عدة  مدار 
باملخ  يعالج  ال  دائم  وتلف  خطيرة  عقلية 
نحو  على  تتأثر  قد  كما  العصبي.  والجهاز 
وقدرة  التمييز  وملكة  الذاكرة  من  كل  خطير 

التعلم. 
على  أيضًا  االحتساء  في  اإلفراط  ويؤثر 
الدم.  خاليا  إنتاج  يتم  حيث  العظمي  النخاع 
الشخص  يجعل  العظمي  النخاع  ضعف  إن 
واالضطرابات  باألمراض  لإلصابة  عرضة 

النزيفية.
كما أن اإلفراط الشديد في تعاطي الكحول 
على مدار فترة طويلة له عالقة ببعض أشكال 

السرطان. 
قدرة االحتمال : 

إلى  االحتمال  على  القدرة  تتطور  قد 
للكحول  واملزمنة  الحادة  السلوكية  التأثيرات 
ولكن ليس لدرجة التأثيرات السامة خصوصًا 
على  املباشر  التأثير  من  تنتج  التي  تلك 

األعضاء. وعندما تتطور قدرة االحتمال فإنه 
يجب على الشخص أن يزيد كمية الكحول التي 
يتعاطاها لكي يتلمس نفس درجة اإلشباع التي 
كانت قبل تطور قدرة االحتمال. وتستلزم قدرة 
على  املخ  خاليا  لتكييف  الكحولي  االحتمال 
»التأييض«  األكبر  واالنحالل  الكحول  تأثير 
الكحول  ألن  ونظرًا  الكبد  طريق  عن  للكحول 
يتلف الكبد ويفسد وظائفه وألن وظيفة الكبد 
تتدهور مع تقدم العمر، فإن الشخص املفرط 
»التغيير  تأييض  من  يتمكن  لن  التعاطي  في 
الكيميائي في الخاليات الحية التي بها تؤمن 
والنشاطات  للعمليات  الضرورية  الطاقة 
الحيوية بنفس القدرة التي كان عليها قبل أن 
يتقدم في العمر. وهذا يؤثر في الشخص ألن 
عند  الكحول  لتأثيرات  أكثر  حساسًا  يصبح 
بقدرة  الحالة  لهذه  »ويشار  العمر  في  تقدمه 

االحتمال العكسي«. 
تطور االعتماد على الكحول : 

 من االعتماد النفسي والجسماني 
ٌ

يتطور كل
إلى استعمال مزمن للكحول وتنقسم أعراض 
مبكرة  تأثيرات  إلى  الكحولي  االنسحاب 
املبكرة  األعراض  وتحدث  متأخرة.  وتأثيرات 
إلى  ساعات  بضع  من  تتراوح  فترة  خالل 
قد  لكنها  الكحول  عن  التوقف  بعد  ساعة   48
تحدث متى انخفض تركيز الكحول بالدم دون 

مستوى معني. 

تشتمل األعراض االنسحابية على الرعشة 
وفقدان  »القلق«  الشديد  والتلهف  والتهيج 
 .)Seizures( الشهية وقد تحدث نوبات تشنج
حوالي  في  ذروتها  إلى  األعراض  وتصل 
االنسحابية  األعراض  أما  ساعة   36 إلى   24
أيضًا  إليها  ويشار  االرتعاشي  الهذيان  أو 
ما  نادرًا  نسبيًا  فهي  ذلك  ومع  باالرتعاشات 
ارتجاف  من  تتكون  إنها  للحياة.  مهددة  تكون 
املحيط  مع  تأقلم  وعدم  وارتباك  حاد  عضلي 
بدرجة  وارتفاع  والبصرية  السمعية  والهلوسة 
الحرارة وغيبوبة وقد تحدث الوفاة إذا لم يتم 

عالجها. 
القدرة  للكحول  املدمن  الشخص  ويفقد 
إدمان  إن  التعاطي.  عادة  في  التحكم  على 
يتفاقم  أن  يمكنه  مستفحل  مرض  الكحول 
تدمير  إلى  يؤدي  عالجه  يتم  لم  ولو  لألسوأ. 

املدمن وأسرته. 
متالزمة الكحول الجنيني : 

إن تعاطي الكحول أثناء فترة الحمل يمكن 
أن يؤدي إلى عيوب خلقية في تطور الجنني. 
الجنني  دورة  ويدخل  املشيمة  يعبر  فالكحول 
بتركيز متساٍو مع ذلك الذي يتدفق بدم األم. 
وكبد الجنني يكون في مرحلة النمو وال يمكنه 
أن يؤيض الكحول وبالتالي يصبح مخ الجنني 
املستوى  قطرات  بنفس  للكحول  عرضة 
التعرض  هذا  وبإمكان  األم.  لدم  الكحولي 
الكحولي أن يحدث تشوهات شديدة وتخلفًا 
عقليًا وعجزًا تعليميًا وتشوهات بالقلب. هذه 
بمتالزمة  إليها  يشار  واالختالالت  العيوب 

الكحول الجنيني. 
والعقاقير  الكحول  بني  ما  التداخل 

األخرى: 
استعملت  إذا  التي  العقاقير  من  العديد 
سوف  نسبيًا  الجانب  مأمونة  تكون  بمفردها 
تحدث تأثيرات خطيرة إذا ما تم تعاطيها في 
وجود الكحول مثل العقاقير التي تشتمل على 
مضادات  وعقاقير  الفاليوم«  »مثل  املهدئات 

االكتئاب مثل »التوفرانيل والتريبتزول«. 
إدمان الكحول مرض مستفحل يمكنه أن يتفاقم لألسوأ 

لو لم يتم عالجه يؤدى إىل تدمري املدمن وأسرته

اإلفراط فى احتساء الكحوليات قد ينتج عنه اضطرابات عقلية خطرية

د/ عــالء فرغــلى 
)استشارى الطب النفسى(


