
گزارش اعتیاد



Addiction

اعتیاد



انسان ها برای آینده تصمیم گیری نمی کنند، انسان ها برای عاداتشان تصمیم گیری می کنند و این عادت ها 
هستند که آینده را می سازند.

خالصه گزارش اعتیاد

سیگارکشیدن
سیگارکشیدن در سنین پایین

وابستگی به نیکوتین
استفاده از سیگارهای الکترونیکی طعم دار

مصرف ماریجوانا
افزایش اشتها پس از مصرف ماریجوانا

مصرف الکل
مصرف نوشیدنی های الکلی تلخ

تمایل به نوشیدن شراب قرمز
تمایل به نوشیدن شراب سفید

قمار
شرط بندی

اعتیاد به برنزه شدن با سوالریوم

کم متوسط زیاد
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اعتیاد



Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior.
Tobacco and Genetics Consortium 2010

Reference:

Sm
oking behavior

صفات مرتبط

سیگارکشـــیدن یک عامل خطر مهم در بروز بســـیاری از بیماری ها اســـت. عوامل ژنتیکی 
متعددی بر روی میزان سیگارکشیدن، آغاز سیگارکشیدن و ترک سیگار تاثیر دارند. البته 
عوامل محیطی مانند در دســـترس بودن ســـیگار و هنجارهای اجتماعی نیز می توانند در 

میزان تمایل به سیگارکشیدن نقش داشته باشند.

تمایل به نوشیدن 
شراب قرمز

مصرف قهوه

احتماال تمایل متوسطی به سیگار کشیدن دارید.

احتماال تمایل زیادی به 
سیگار کشیدن دارید. ٪۱۰۰

احتماال تمایل متوسطی به 
سیگار کشیدن دارید. ٪۱۰۰

احتماال تمایل کمی به 
سیگار کشیدن دارید. ٪۱۰۰

Addiction 

اعتیاد

سیگار کشیدن



Modulation of “Protective” Nocotine Perception and Use Profile by Flavorants: 
Preliminary Findings in E-cigarettes. / DeVito EE et al. 2020

Reference:

Taste preference of flavored e-cigarettes

صفات مرتبط

امروزه سیگارهای الکترونیکی که معموال طعم دار نیز می باشند، به طور گسترده ای مورد 
استفاده قرار می گیرند. 

وجود طعم های مختلف، یکی از مواردی است که انگیزه مصرف سیگارهای الکترونیک را 
افزایش می دهد و طعم های شـــیرین و ســـرد این نوع سیگارها بیشتر از طعم های تلخ و 
تند طرفدار دارند. افراد ســـیگاری، مصرف سیگارهای الکترونیکی طعم دار (از جمله سیب 
    Menthol  ،ســـبز) را لذت بخش تر از ســـیگارهای معمولی توصیف می کنند. عالوه بر آن
(ماده ای که از گیاه نعنا اســـتخراج می شـــود) اثرات خنک کننده، ضددرد و تسکین دهنده 

داشته و می تواند نامالیم بودن دود نیکوتین و تنباکو را کاهش دهد.

سیگارکشیدن

سیگار کشیدن 
در سن پایین

حساسیت به 
طعم تلخ

شما سیگارهای با طعم میوه را ترجیح می دهید.

شما سیگارهای با طعم میوه را 
ترجیح می دهید. ٪۱۰۰

طعم سیگار هیچ تفاوتی برای 
شما ندارد. ٪۱۰۰

Addiction

اعتیاد

استفاده از سیگارهای
الکترونیکی طعم دار



شراب یکی از محبوب ترین نوشیدنی های الکلی در دنیا است. اخیرا محققان موفق شدند 
کـــه نشـــانگرهای ژنتیکی مرتبط با ترجیح دادن شـــراب ســـفید به دیگر نوشـــیدنی ها را 
شناسایی کنند. این در حالی است که حتی در زمانی که فرد چنین نشانگرهایی را به ارث 
نبرده باشـــد، عواملی مانند رســـومات اجتماعی، در دســـترس بودن و تمایل اطرافیان به 
مصرف شـــراب سفید نیز می توانند بر این انتخاب تاثیر بگذارند. جالب است بدانید که 
اثر نشانگرهای ژنتیکی بر تمایل به مصرف شراب سفید، در زنان دو برابر بیشتر از مردان 

است.

Affi
nity for w

hite w
ine

صفات مرتبط

Genome-wide association analysis on five isolated populations identifies variants of 
the HLA-DOA gene associated with white wine liking. / Pirastu N et al. 2015

Reference:

مصرف کربوهیدرات

تمایل به نوشیدن 
شراب قرمز

احتماال تمایل متوسطی به مصرف شراب سفید دارید.

احتماال تمایل بیشتری به 
مصرف شراب سفید دارید. ٪۱۰۰
احتماال تمایل متوسطی به 
مصرف شراب سفید دارید. ٪۱۰۰

احتماال تمایل کمتری به 
مصرف شراب سفید دارید. ٪۱۰۰

Addiction

اعتیاد

تمایل به نوشیدن شراب سفید



مقدار پولی که هر فرد در شـــرایط با ریســـک باال، شـــرط بندی می کند، بسته به نوع شرط
 بندی، شـــخصیت فرد و حتی ســـاختار مغز او متفاوت است. شرط بندی که مثال بارزی از 
رفتارهای پر ریسک می باشد، در حدود ۲۰ تا ۵۷ درصد وراثتی است، به طوریکه که اگر پدر 
و مادرتان حاضرند روی مقدار زیادی پول شرط بندی کنند، به احتمال زیاد شما نیز این کار 

را انجام خواهید داد.

Bet-placing

صفات مرتبط

Can Your DNA Influence Your Bet-placing? The Impact of Cannabinoid Receptor 1 
Gene on Gambling Tasks. / Qin H et al. 2018

Reference:

قمار

احتماال بر روی مقادیر متوسطی شرط بندی می کنید.

احتماال بر روی مقادیر زیادی 
شرط بندی می کنید. ٪۱۰۰

احتماال بر روی مقادیر متوسطی 
شرط بندی می کنید. ٪۱۰۰

احتماال بر روی مقادیر کمی 
شرط بندی می کنید. ٪۱۰۰

Addiction

اعتیاد

شرط بندی



مرکز ژنتیک حنیفا
نشانی: تهران، بزرگراه مدرس به سمت شمال
خیابان الهــیه شمالی، خیابان گلـنار، پـالک ۵۲
ساختمان گالريا رزيدنس، طبقه ۱ ، واحد غربی

(۰۲۱) ۹ ۱۰۰۶۰۰۰
(۰۹۹۸) ۱ ۱ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰
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