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مسعود سلیمی
تاریخ دریافت2390/22/07 :
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تاریخ پذیرش2393/22/29 :

چکیده
سوءمصر

مواد در میان افراد دارای بیماری روانی یالک مشالکل شالای اسالت .از طالر

دیرالر بسالیاری از

مصر کنندگان مزمن مواد مخدر بهطورهمزمان از یک بیماری روانی جدی رنج میبرند .در مالورد رابطاله
این دو اختالل ،فرضیه های گوناگونی (از جمله تقدم ،وقوع هم زمان ،رابطه علالی یالا دوگاناله) مطالرح شالده
است .پژوهشهای انجام شده بیشتر این نتیجهگیری را تأیید میکنند که ایالن دو ،اخالتاللهالای جداگانالهای
هستند که هرکدام میتواند خطر ابتال به دیرری را افزایش دهد و این ،به این معنی نیسالت کاله یکالی علالت
دیرری است.
واژگان کلیدی :سوءمصر

مواد ،بیماری روانی ،اعتیاد ،اختالالت همزمان

 .2عضو هیئت علمی دانشراه پیام نور .پست الکترونیکsalimi300@yahoo.com :
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سوءمصرف مواد و بیماریهای روانی

سوءمصرف مواد و بيماريهاي رواني

مقدمه

راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی ،نسخه پنجم ( 2)DSM-5که توس انجمالن
روانپزشکی آمریکا ( )0223منتشر شده است ،از 22نوع ماده 0نالام مالیبالرد کاله عبارتنالد از:
خوابآورها و مواد ضد اضطراب) ،محروها ،2تنباکو و سایر مواد ناشناخته.
استفاده مداوم این مواد ،موجب فعالشدن سیستم پاداش مغز میشود .احساس لالذت ناشالی
از مصر

مواد ممکن است چنان عمیق باشد که فرد فعالیتهای طبیعی را نادیده گرفتاله و

مالورد غفلالت قالرار دهالد .اگرچاله سالازوکار دارویالی هریالک از مالواد متفالاوت اسالت ولالی
سازوکار تولید احساس لذت و سرخوشی در همه آنها مشابه اسالت وباله آن حالالت «هالای»9
گفته میشود.
در نسخه چهارم راهنمای تشخیصی وآماری بیمالاریهالای روانالی ،تجدیدنظرشالده،0222 ،
11

( ،)DSM-TR-4از دو طبقه سوءمصر
سوءمصر

مواد بهمعنی مصر

مواد و وابسالتری دارویالی ،نالام بالرده شالده اسالت.

یک ماده بالهصالورت مالداوم بالرخال

توجاله باله عواقالب
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نامطلوب آن و وابستری دارویی نیز بهصورت استفاده اجباری و مداوم یک ماده بالرخال
توجه به عواقب منفی و نامطلوب آن ،تعریف شده است .در نسخه پنجم ،بهدلیل نبودن مرز
مشخص بین این دو طبقه ،از یک طبقه واحالد تحالت عنالوان «اخالتالالت وابسالته باله مالواد و
اعتیاد »22نام برده شده است .در همه انواع این اخالتالالت ،مجموعالهای از عالئالم شالناختی،
رفتاری و جسمی در فرد نمایان میشود که مشکالت جدی برای فرد بالهوجالود مالیآورنالد
ولی فرد با وجود این مشکالت و عواقب ،به مصر
در اعتیاد فرد بهدلیل احساس مثبت ناشی از مصر
منفی ناشی از ترو مواد از طر

دیرر ،به مصر

مواد بهصورت اعتیاد اداماله مالیدهالد.
مواد از یکطر

و پرهیالز از احسالاس

مواد ادامه میدهد.

)1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)DSM-5
2. Substance
3. Caffeine
4. Cannabis
5. Hallucinogens
6. Inhalants
7. Opioids
8. Stimulants
9. High
10. Substance-related and addictive disorders
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الکالالل ،کالالافئین ،3کانالالابیس ،0تالالوهمزاهالالا ،5مالالواد استنشالالاقی ،9مخالالدرها ،7آرامبخالالشهالالا (و

مسعود سليمي

اعتیاد به مواد برای فرد مشکالت جدی جسمی و روانی به وجود مالیآورد و عملکالرد فالرد
را در حوزههای اجتماعی و شغلی بهشدت تحت تأریر قرار میدهد .همبودی 2و همراهی یالا
همزمانی مصر

مواد با انواع اختالت روانی ،ازجمله مواردی است که مورد توجه برخالی

مخدر در بین افراد دارای بیماریهای روانالی و همچنالین مشالاهده مالوارد متعالدد انالواعی از
اختالالت روانی در بین مصر کنندگان مزمن مواد مخالدر ،سالؤاالتی را در مالورد ارتبالاط
این دو مطرح میکند:
 اینکه آیا این دو اختالل مستقل از یکدیرر هستند یا اینکه به هم وابستهاند؟ آیا میتوان گفت که یکی علت دیرری است؟ کدامیک زودتر اتفاق میافتد؟برای پاسخ به سؤاالتی از این قبیل ،پژوهشهالای زیالادی انجالام شالده اسالت .پاسالخ باله ایالن
سؤاالت به روشنشدن رابطه این دو کمک میکنالد .فهالم چرالونری ارتبالاط سوءمصالر
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مواد و بیماریهای روانی ،برنامههای پیشریرانه و آموزشی و همچنین اقدامات مداخلهای و

سوءمصر

مواد مخدر اشاره میکند:

 .2بیماریهای روانی میتواند به سوءمصر
 .0سوءمصر

مواد مخدر منجر شود.

مواد مخدر میتواند باعث ایجاد یا تشدید بیماریهای روانی شود.

 .3ممکن است یک منشاء مشترو برای هر دو اختالل وجود داشته باشد.
فرضیه یا رابطه نوع سوم بالهصالورتهالای دیرالری نیالز مطالرح شالده اسالت ،ازجملاله وقالوع
همزمان 3و تشخیص دوگانه .0در واق در این نوع از رابطه فرض بر این است کاله هرکالدام
میتواند خطر ابتال به دیرری را افزایش دهد.
2. National Institute on Drug Abuse
4. Dual Diagnosis

1. Comorbidity
3. Co-Occurrence
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انستیتوی ملی سوءمصر

مواد )0227( 0باله ساله رابطاله احتمالالی بالین بیمالاریهالای روانالی و
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درمانی را نیز جهت میدهد.
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محققان و پژوهشرران قرار گرفته است .مشاهده موارد متعدد اعتیالاد یالا سوءمصالر

مالواد

سوءمصرف مواد و بيماريهاي رواني

بهمنظوردرو بهتر ،به برخی از شواهد پژوهشی مربوط باله هریالک از ایالن ساله نالوع رابطاله
اشاره میشود.

سوءمصر

مواد در بین بیماران روانی یک مشکل شای است .پژوهشها نشان دادهاند کاله

 52درصد بیماران روانی ،دارای مشکل سوءمصر

2

مواد هستند (سایسالان و همکالاران)0223 ،

میزان شیوع و یا احتمال خطر ابتال بالرای هماله انالواع بیمالاریهالای روانالی یکسالان نیسالت و
بستری به نوع بیماری دارد .انستیتوی ملی بهداشت روانی آمریکالا ،درصالدهای مربالوط باله
میزان خطر ابتال به مصر

مواد مخدر در بین انواع بیمالاریهالای روانالی را بالهصالورت زیالر

ارائه داده است:
جدول شماره  :1اختالالت روانی با افزایش میزان خطر مصرف مواد مخدر
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اختالل شخصیت ضداجتماعی  25/5درصد
مانیای دورهای

 20/5درصد

اسکیزوفرنیا

 22/2درصد

اختالل هراس

 0/3درصد

افسردگی عمده دورهای

 0/2درصد

اختالل وسواسی -اجباری

 3/0درصد

فوبیا

 0/2درصد
منب  :حقایق صریح سوء مصر

مواد و بیماری ذهنی0229 ،

بنابراین ،کسی که دارای اختالل شخصیت ضد اجتماعی است ،حدود  2555درصالد بالاالتر از
حد متوس برای اینکه یک مصر کننده الکل و یا مواد باشد ،در معالرض خطالر اسالت .فالرد
دارای فوبیا حدود  052درصد باالتر از حد متوس برای اینکه یک مصر کننالده الکالل و یالا
2.

1. Saisan
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سوءمصرف مواد مخدر در بین بیماران روانی

مسعود سليمي

مواد باشد ،در معرض خطر است .براساس نتایج مشاهده شالده در جالدول ،اخالتالل شخصالیت
ضد اجتماعی و مانیای دورهای ،بیشترین میزان خطر و فوبیا کمترین میزان خطر را دارند.
برخی از پژوهشرران ،انواع اختالالت روانی را بهصورت جداگانه بررسی کردهانالد؛ بالرای
بعضی از اشکال مصر

مواد را تجربه کردهاند.

افراد اسکیزوفرن در مقایسه با آنهایی که اسکیزوفرن نبودند ،چهار بار بیشتر احتمال داشالت
که مشکل مصر

مواد را داشته باشند .در این پالژوهش میالزان احتمالال سوءمصالر

مالواد

برای اختالالت اضطرابی ،بیشتر از  02درصد گزارش شده است.
در پژوهش لویز و همکاران ( ،2923به نقل ازکولینز و همکالاران ،)2922 ،افالراد دارای شخصالیت
ضد اجتماعی بررسی شدند .این محققالان گالزارش کردندکاله حالدود دوسالوم افالرادی کاله
شخصیت ضد اجتماعی تشخیص داده شده بودند ،الکلی هم بودند و حدود یکسالوم آنهالا
وابستری به مواد داشتند .این نتایج بهوسیله مریکانرس و همکاران ( )2922تأیید شده است.
این پژوهشرران نتیجه گرفتهاندکه بین اختالالت سلوو و ضد اجتماعی با مصالر

مالواد،

مواد تأیید شده اسالت.

مریکالالانرس و همکالالاران ( )2922در بررسالالیهالالای خالالود از چنالالدین مطالعالاله ،بیالالان کردنالالد کالاله
بهطورکلی همبستریهای قوی بین اختالالت خلقی و اضطراب با مصر

مواد وجود دارد.

در یک مطالعه دیرر ،حدود  59درصد افرادی که بیمار دوقطبی تشخیص داده شده بودند،
اعتیاد به الکل و یا مواد را در طی زندگی تجربه کرده بودند .حدود  09درصالد ایالن گالروه
اعتیاد به الکل و  02درصد اعتیاد به مواد داشتند (هیرسچفلد 0و همکاران.)0225 ،
بیماران روانی معموال اضطراب و افسردگی و یا عالئم روانشناختی منفالی دیرالری را تجرباله
ج

2. Hirschfeld

1. Regier
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یکی دیرر از اختالالت رایج در میان بیماریهای روانی ،اختالالت خلقی است .این دسالته از
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رابطه قوی وجود دارد.
بیماریهای روانی ،از جمله اختالالتی هستند که ارتباط آنها با مصر

11
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مثال ،ری جیالر 2و همکالاران ( )2992نشالان دادنالد کاله  07درصالد افالراد دارای اسالکیزوفرنیا

سوءمصرف مواد و بيماريهاي رواني

میکنند .این افراد بهدنبال راههایی هستند که بتوانند این عالئم ناخوشالایند را کالاهش دهنالد و
یا مخفی کنند .روآوردن به مواد مخدر و یا الکل یکی از این راههاست .فرد با مصر

مالواد،

بهصورت موقت ،تنشها را کالاهش مالیدهالد و همالین خوددرمالانی 2موجالب اداماله مصالر
اینگونه موارد شخص تحت تأریر الکل و یا مواد مخدر ،اضطراب و یا سایر عالئالم مالرتب را
تجربه نمیکند.
کاهش افسردگی ،کاهش ضربان قلب ،فشار خون و تالنفس در اصالل ،بالهعنالوان یالک درمالان
کوتاهمدت عالئم اضطراب عمل میکنند .این باور در خوددرمانی توس بسیاری از محققالان
مورد اشاره قرارگرفته است (گودرس ،0223 ،خانالت زیالان .)2997 ،حمایالت قابالل تالوجهی بالرای
ایجاد ارتباط بین وابستری به مالواد مخالدر و اسالترس یالا اضالطراب وجالود دارد (احمالدی و

همکاران0223 ،؛ گودرس .)0223 ،این ارتباط بیالانرر ایالن اسالت کاله شالخص مبالتال باله هالر دو
14

اختالل ،اغلب از یک ماده مخدر برای مقابله با تنشها ،استرسهالای زنالدگی و یالا کالاهش
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عالئم اضطراب استفاده میکند (پیتمن و دالهانتی.)0225 ،
اختالالت روانی در بین افراد معتاد به مواد مخدر

ازطر

دیرر ،برخی ازانواع اختالالت روانی در بین افراد معتاد به مواد مخدر ،شای است.

در میان افرادی که از نظر شیمیایی وابسته هستند ،بسیاری تشخیصهای روانپزشکی دارند.
احمدی و احمدی ( )0225با مطالعه  522نفالر از معتالادان باله مالواد مخالدر نشالان دادنالد کاله،
 225نفالالر ( 02درصالالد) از آنهالالا اخالالتالالت اضالالطرابی و  070نفالالر ( 5052درصالالد) افسالالردگی
دارند.
در پژوهشالالی دیرالالر ،میتالالرا ( ،)0222گالالزارش داده اسالالت کالاله اضالالطراب اجتمالالاعی در میالالان
مصر کنندگان مواد و یک گروه پیریری عودکننده با تأیید اجتماعی کالم ،در مقایساله بالا
گروهی که بازسازی را با موفقیت انجام داده بودند ،بهطور معنیداری باالتر بوده است.
1. Self- medication

[
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میشود.در اصل ،یک پیوند بین کاهش عالئالم و فشالار و مصالر

مالواد ایجالاد مالیشالود .در

مسعود سليمي

اسکورزلی و چائودهری ( )0229در یک نموناله  079نفالری از بیمالاران در حالال سالمزدایالی
سرپایی که بهصورت تصادفی منظم انتخاب شده بودند ،با ارزیابی سالوابق آنهالا ،اطالعالات
جمعیتشناختی و روانپزشکی و نوع موادی که مصر

مواد رابطه معنیداری وجود دارد.

براساس پژوهشهالای انجالام شالده ،بیشالتر از نیمالی از افالراد دارای سوءمصالر

مالواد ،دارای

اختالل روانی تشخیص داده شدهاند .همچنین  37درصد مصر کنندگان الکالل و  53درصالد
معتادان به مواد مخدر ،حداقل یک بیماری روانی داشتهاند (سایسان و همکاران.)0223 ،
به اعتقاد جوئل ( ،)0222علل زیادی برای ابتال به بیماریهای روانی وجود دارد ولی یکی از
مشهودترین و رایجترین آنها مصر
مخدر مصر

مواد مخدر است .گفته شده است اشخاصی که مالواد

میکنند ،خطر باالیی برای مبتالشدن به مشکالت وابسالته باله بهداشالت روان

دارند .یکی از دالیلی که در پشت این ارتباط هست این حقیقت است که مصر

مالواد تالا

اندازه زیادی سیستم عصبی را تحت تأریر قرار میدهد .این سیسالتم نقالش مهمالی در تعیالین

11

ربات روانشناختی و یا نبود آن دارد.

مواد و بالعکس ،عبارتهایی چون «وقوع همزمان» و«تشخیص دوگانه» را بهکالار بالردهانالد.
تشخیص دوگانه سوءمصر

مواد و بیماریهای روانی خیلی رایج است .تعداد افرادی کاله

دارای یالک بیمالالاری روانالالی و یالالا سوءمصالالر

مالالواد تشالالخیص داده شالالده بودنالالد در فاصالالله

سالهای  2922تا  ،0223از  022هزار به هشتصدهزار رسیده است (دراس و همکالاران.)0222 ،
سوءمصر

مواد ،رایجترین مشکل مهم کلینیکی همراه اختالل در بین بزرگسالاالنی اسالت

که دارای چندین اختالل روانی هستند .پالژوهشهالا نشالان دادهانالد کاله  52درصالد بیمالاران
روانی ،دارای یک مشکل سوءمصر
از افراد دارای سوءمصر

مواد هستند (سایسان و همکاران )0223 ،و بیشتر از نیمی

مواد ،تشخیص اختالل روانی داده شدند (همان منب ).
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تشخیص دوگانه سوءمصرف مواد و بیماریهای روانی

Downloaded from sh-addiction.ir at 8:00 +0430 on Friday August 17th 2018

اختالل اضطرابی و مصر

میکردنالد ،نشالان دادنالد کاله بالین

سوءمصرف مواد و بيماريهاي رواني

این دسته از پژوهشرران ،عاملهای زمینهساز مشترو را مطرح کرده و به رابطاله دوگاناله و
متقابل این دو ،اذعان دارند .اختالالت خلقی ،اضطراب و یا مالواد ،دو برابالر بیشالتر احتمالال
دارد که بهجای یکدیرر تشخیص دادهشوند .با وجود این ،میزان شیوع تشالخیص دوگاناله
به اعتقاد وولکالو ( ،)0222رابطاله بالین سوءمصالر

مالواد و بیمالاری روانالی باله احتمالال زیالاد

منعکسکننده عاملهای مالؤرر و الیالههالای مغالزی مشالترو اسالت .الکالل یالا مالواد بالرای از
بینبردن عالئم یک بیمالاری روانالی ،عالوارض ناشالی از داروهالا و یالا فقال بالهخالاطر عالالج
عالئمی که آنها در همان زمان تجربه میکنند ،مورد استفاده قالرار مالیگیالرد .سوءمصالر
الکل و یا مواد میتواند خطر اصلی برای یک بیماری روانالی را افالزایش دهالد و مالیتوانالد
عالئم یک مشکل بهداشت روانالی را بدترکنالد .وجالود یالک اخالتالل روانپزشالکی اغلالب
میتواند درمان و مشاوره فردی را که وابستری دارویی دارد ،پیچیدهترکند (کری .)0220 ،
11

این همزمانی وقوع ،باعث طرح این سؤال میشود که چرا برخی از افراد اخالتالالت روانالی
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را همراه با اعتیاد دارند .چندین دیدگاه تالش کردهاند که ایالن همراهالی را توضالیح دهنالد.
رابرتز ( )0222وایاد وال -ماشالعن ( ،)0223سالببشناسالی جداگاناله را توصالیف کالردهانالد بالا
وجوداین ،احساس میشود که عاماللهالای مشالترکی خطالر ابالتال باله بیمالاریهالای روانالی و
سوءمصر

مواد را افزایش میدهد .این عاملهای رایج اغلب به جنس ،نژاد ،عالزت نفالس

پایین ،شخصیت ضد اجتماعی و متغیرهای ژنتیکی مربوط مالیشالوند .بالر ایالن اسالاس ،بیالان
شده است که اختالالت روانی می توانالد خطالر ابالتال باله اعتیالاد باله مالواد را افالزایش دهالد و
بالعکس ،استفاده از مواد مخدر میتواند خطر ابتال به بیمالاریهالای روانالی را افالزایش دهالد
(گرین و همکاران .)0220
متخصصان بالینی معتقدند که بیماریهالای روانالی و سوءمصالر مالواد ،دارای اسالاس زیسالتی و
جسمی یکسان هستند .اگرچه اختالالت روانی ماننالد اضالطراب و افسالردگی ،بالا مصالر مالواد
پیوند نزدیکی دارند ،ولی یکی بهطور مستقیم موجب دیرری نیست (سایسان و همکاران.)0223 ،
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به این معنی نیست که یکی علت دیرری است حتی اگر یکی زودتر ظاهر شود.

مسعود سليمي

هنرامیکه یک علت واحد برای هر دو اختالل وجود دارد ،میتوان مالوارد زیالر را مطالرح
کرد (مرکز ملی مطالعات اعتیاد:)0229 ،2
 -2یک فرد میتواند مالوروری مسالتعد ابالتال باله هالر دو ( بیمالاریهالای روانالی و اخالتالالت
 -0برخالالی از افالالراد بالالا توجالاله بالاله عامالاللهالالای محیطالالی ،ماننالالد مشالالکالت خالالانوادگی و سالالایر
عاملهای استرسزا در زندگی اولیه نسبت باله هالر دو (بیمالاریهالای روانالی و سوءمصالر
مواد) ،آسیبپذیرتر هستند.
 -3مناطق خاصی از مغز با هر دو مرتب است.
همچنین دنرالن هالارت و همکالاران ( ،)0223چهالار نالوع الرالو را بالرای توضالیح اخالتالالت
همزمان پیشنهاد کردهاند:
 -2مجموعهای از عاملهای مشترو ،الرویی را بهوجود میآورند که خطر ابتال به بیماری
روانالالی و مصالالر

مالالواد را افالالزایش مالالیدهنالالد .ایالالن عامالاللهالالا ممکالالن اسالالت زیسالالتی

(ارری و یا اختالل در عملکرد انتقالدهندههای عصبی ،)0عاماللهالای مالرتب بالا خلالقوخالو،

11

عاملهای اجتماعی و محیطی باشند.

افراد مواد مخدر را برای از بین بردن عالئم مشکالت روانی خود ،استفاده مالیکننالد ،یالک
نمونه شناختهشده از الروی مصر

رانویه مواد است .این توضیح بهنظر میرسد کاله بیشالتر

با مشکالت مربوط به خلق ،اضطراب و تکانشرری مربوط باشد تا جنون.

3

 -3الروهای بیماریهای روانی رانویه ،ناظر به این موضوع است که مصر مواد ،منجالر باله تسالری
در ابتال به بیماریهای روانی میشوند .به این معنی که در صورت عالدم مصالر مالواد ،نشالانههالای
آن بیماری ظاهر نمیشوند .برای مثال ،مصر کانالابیس ممکالن اسالت عالئالم سالایکوتیک 0را در
افرادی که قبال مستعد بودند تسری بخشد (هال و دنرن هارت ،0222 ،به نقل از دنرن هارت.)0223 ،
4. Psychotic

3. Psychosis

2. Neurotransmitter

1. NIDA
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خطر ابتال به مصر

مواد مخدر را افزایش میدهد .فرضیه خوددرمالانی کاله بیالان مالیکنالد
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 -0الروهای مصر

رانویه مواد ،ناظر به این موضوع هستند که مشکالت بهداشت روانالی،
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سوءمصر

مواد) باشد.

سوءمصرف مواد و بيماريهاي رواني

 -0الروهای دوطرفه بیانرر این دیدگاه هستند که ابتال به یکی ،خطر ابتال به دیرالری را در
افراد مستعد ،افزایش میدهد .برای مثال ،فردی بالا مصالر

شالدید مالواد ،ممکالن اسالت در

نره داشتن شغل خود بالا مشالکل مواجاله شالود و ایالن موجالب افالزایش خطالر بالرای ابالتال باله

نتیجهگیری

در ایالالن مقالالاله چرالالونری ارتبالالاط سوءمصالالر

مالالواد و بیمالالاریهالالای روانالالی بالالا تکیالاله بالالر

پژوهشهای انجام شده ،بررسی شده است .مرور ادبیات پژوهشی مربالوط باله سوءمصالر
مواد و بیماریهای روانی نشالان مالی دهالد کاله تعالداد قابالل تالوجهی از افالرادی کاله مالواد را
بهصورت مزمن مصر

میکنند ،از برخی از انواع اختالالت روانی رنج میبرنالد .مصالر

مالواد مالیتوانالد موجالب تشالدید بیمالاری روانالی شالود و یالا بالهعنالوان محرکالی بالرای بالروز
11

بیماریهای روانی در افراد مستعد ،عمل کند.
همچنین غالب پژوهشها از این دیدگاه حمایت میکنند که تعالداد قابالل تالوجهی از افالراد
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مبتال به انواعی از بیماری های روانی ،از مواد مخدر برای کاهش عالئم اسالتفاده مالیکننالد.
مصر

مواد موجب کاهش موقت عالئم همراه بیماری روانی مانند اضطراب و افسالردگی

میشود و این موجب ادامه مصر

این مواد میشود.

بنابراین شواهد پژوهشی غالبا تأیید میکنند که هرکدام میتواند خطالر ابالتال باله دیرالری را
افزایش دهد .البته این به این معنی نیست که یکی علالت دیرالری اسالت .ایالن نتیجالهگیالری،
کنایههای مهم آموزشالی ،اجتمالاعی و درمالانی دارد .بالدین معنالی کاله درصالورت مشالاهده
هریک از این دو اختالل ،الزم است کاله متوجاله احتمالال و خطالر ابالتال باله دیرالری باشالیم.
همچنانکه قبال نیزگفته شد ،تشخیص دوگانه ،مشکل را پیچیدهتالر و درمالان را مقالاومتالر و
طوالنیتر خواهدکرد.
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افسردگی میشود.
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