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اختالالت روانپزشکی همبود با اعتیاد و مالحظات درمانی
یوسف رنجبر سودجانی ،2ام النبی خزائی ،0زهرا سعیدی ،3رضا

عقیلی 4

چکیده
همبودی اختالالت روا پزشکی و سوءمصرف مواد یک پدیده ی شناخته شده و بسیار پیچیده است.
مشکالت و عالئم روانی میتوانند مرتبن با مصرف ،غیر مرتبن با مصرف و یا ترکیبی از هر دو حالت باشند.
به همین دلیل شناسایی و درما اختالالت روا پزشکی همبود در بهبود پیامدهای درمانی اهمیت اساسی
دارد .در این مطالعه اصو راهنمای تشخی

اختالالت روا پزشکی همبود با اعتیاد و مالحظات درمانی

ر ها مرور شده است .واژه « اختالالت همبود» در اینجا به معنای اختال یا اختالالت روا پزشکی است که
همراه با اختالالت مصرف مواد در یک فرد وجود دارد .اختالالت روا پزشکی همبود با اعتیاد میتو اند
« اولیه» باشند ،یعنی مستقل از اعتیاد وجود داشته باشند یا «ثانویه» به مصرف مواد ایجادشده و یک اختال
« القاء شده توسن مواد» باشند .بیمارا ممکن است هنرام پذیرش ،اختالالت همبود قابل شناسایی داشته
باشند یا ممکن است عالئم در طو درما پدیدار شوند .در صورت عدم شناسایی دقیق اختالالت
روا پزشکی همبود و پرداختن متناسب به درما ر ها ،این اختالالت سیر بهبودی بیمارا را تحت تاثیرقرار
داده و عامل مهم تعیین کننده در درما اعتیاد میباشند.
کلیدواژه ها :اختالالت روا پزشکی ،همبودی ،اعتیاد

 .2نویسنده مسئو  :عضو باشراه پژوهشررا جوا و نخبرا دانشراه رزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایرا .
پست الکترونیکyusef137205@gmail.com :

 .0کارشناس ارشد مشاوره ،دانشراه علوم پزشکی ،زاهدا  ،ایرا
 .3کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشراه رزاد اسالمی واحد قوچا  ،خراسا رضوی ،ایرا
 .4دانشجوی دکتری مدیریت رموزشی دانشراه شیراز ،شیراز ،ایرا
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مقدمه

اعتیاد به موادمخدر ،یکی از مشگکالت بهداشتی و اجتماعی قر حاضر است که مهم ترین
دغدغه فکری و یکی از ناگوارترین رسگگیبهای اجتماعی به شگگمار میرود .اعتیاد نه تنها
منجر به رسگگیبهای شگگدید و عمیق جسگگمی و روانی در فرد مبتال میگردد ،بلکه باع
رسگگیبهای اجتماعی متعدد نظیر طالق ،بزهکاری و بیکاری هم میشگگود .اغلب بیمارا
دچار سگگگوءمصگگرف مواد به طور همزما به بیماریهای جسگگمی و روانی متعددی مبتال
هسگتند .همچنین ،این افراد با احتما مرگ ومیر بیشگتری مواجه هستند ،به نحویکه افراد
دچگار سگگگوءمصگگگرف مواد بگه طور متوسگگگن  23/6سگگگا کمتر از دیررا عمر میکننگگد
(نیکفرجام ،ممتازی ،جعفری و خسگروی .)2392 ،دالیل مختلفی برای وابسگته شگگد فرد به
مواد وجود دارد .برخی از افراد فقن بگگه دلیگگل کنجکگگاوی ،برخی بگگه دلیگگل بهبود عملکرد
ورزشگگی و یا کاهش اسگگترس و یا رهایی از احسگگاسگگات ناخوشگگایند شگگروع به مصگگرف مواد

اختالالت یا افسگگردگی قابلمالحظهای میشگگود .این بیماری با مصگگرف یک ماده شگگروع
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بهعنوا الروی ناسگگگازگار از مصگگگرف یک ماده شگگگرز میدهد که از لحاظ بالینی منجر به
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میکننگد (برگگل  .)0225 ،2راهنمگای تشگگگخیصگگگی و رمگاری اختال هگای روانی  ،0اعتیگاد را

شگگده و با گذشگگت زما و به علت وابسگگتری بد به ر ادامه مییابد ،بهگونهای که فرد
مصگگرفکننده تحمل مصگگرف نکرد ر را ندارد و در هر زمانی و برای ر که بتواند
شگراین عادی و روزانه خود را داشگته باشد به ناچار مجبور است که از ر استفاده کند .با
گذشت زما رفتار جستجوگرانه مواد حالتی اجباری پیدا میکند و به علت تأثیرات سمی
طوالنی مواد بر عملکرد مغز ،دامنه وسگگگیعی از بدکارکردیهای رفتاری ،روا شگگگناختی،
اجتماعی و فیزیولوژیکی ایجاد و مانع از انجام رفتار و عملکرد طبیعی در خانواده ،محین
کار و در سطو وسیعتر در جامعه میشود (سادوک و سادوک .)0228 ،3
پدیده سگوءمصگرف مواد ،جدا از هزینههای سگرسگامرور اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی
بر جامعه (گونزالز و سگگمبر 0226 ،4؛ دادفر ،سگگاالریا  ،قضگگاییپور ابرقویی و کاظمی2394 ،؛
3. Sadock & Sadock
4. Gonzalez, Cbemer

1. Bergle
2. Diagnostic and statistical manual
)of mental disorders (DSM
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صگگابری زفرقندی و باقری یزدی ) 2393 ،و درصگگد باالی جمعیتی که مصگگرف یک یا چند
مگاده غیرقگانونی را در طو عمر خود گزارش کرده انگگد (فرنگگام ،)2390 ،برای پژوهش در
مورد مغز و روا پزشگگگکی بالینی مفاهیم ضگگگمنی فراوانی دارد .به عبارت سگگگاده ،اعتیاد هم بر
حگاالت روانی درونی (خلق) و هم بر فعگگالیگگت هگگای مشگگگهود بیرونی (یعنی رفتگگار) تگگأثیر
میگذارد (حقیقتی و یاوریا  .)2394 ،اختالالتی نظیر شگگخصگگیت ضگگداجتماعی ،انواع فوبیا،
اختال افسگردگی عمده و دیس تایمی بیشگترین ارتباط را با سگوءمصگرف و وابستری به مواد
دارنگد (سگگگادوک و سگگگادوک .)0225 ،مواد می توانند نشگگگانههای روانی -عصگگگبی به وجود
رورنگد کگه از نشگگگانههای اختالالت روانی شگگگایع بدو علت معلوم (مانند اسگگگکیزوفرنی و
اختالالت خلقی) غ یرقابل تفکیک اسگگگت (سگگگادوک ،سگگگادوک و رویز  .)0223 ،2بنابراین،
می توا گفگت که اختالالت روانی اولیه و اختالالت مربوط به مصگگگرف مواد ،احتماالً با هم
ارتبگاط دارنگد .در برخی از مطگگالعگات میزا اختالالت روانی همزمگگا در بین معتگگادین 52
درصگگد گزارش شگگده اسگگگت (سگگادوک ،سگگادوک و رویز .)0225 ،حدود  02درصگگگد از
سگگوءمصگگرف کنندگا و وابسگگترا به مواد شگگبه افیونی ،کوکائین و الکل ،شگگیوع باالیی از
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اختال هگای روا پزشگگگکی دیگده میشگگگود .در مردا دچگار وابسگگگتری به مواد اختال هایی
همچو اختال شگگگخصگگگیت ضگگگداجتماعی ،اختال های ترس (فوبی) و اختال افسگگگردگی
اسگاسگی دیده می شگود .در زنا دچار وابسگگتری به مواد نیز اختال های هراس (فوبی) ،اختال
افسگردگی اسگاسگی و دیس تایمی بهطور شگایع دیده می شگود .سگوءمصگرف مواد و خصگوص اً
الکگل بگاع گ

افزایش میزا افسگگگردگی می شگگگود (بوهم و وادرهولزر  .)0222 ،0همچنین،

سگوءمصگرف کو کائین باع
رمفتامین ها باع

افزایش اختال پانیک می شگود .مصگرف حشگگیش ،کوکائین و

افزایش احتما ابتال به عالئم جنو (شگگبیه عالئم اسگگکیزوفرنی) میشگگوند

(وزیریا  .)2364 ،بر اسگاس مطالعات متعدد ،افسگردگی و اضگطراب از شایع ترین اختالالت
همراه با سگگگوء مصگگگرف مواد هسگگگتند (النراز ،مالت و اوپچردسگگگمائو 0222 ،3؛ کوهن  4و
3. Langås, Malt & Opjordsmoen
4. Cohn

1. Ruiz
2. Bohme & Voderholzer
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همکارا  .)0222 ،اختال اضگگطراب فراگیر ،افسگگردگی بالینی و حاالت روا تنی با مصگگرف
مواد و الکگل رابطگه معنگاداری دارنگد (رلرریا  2و همکارا  .) 0222 ،همراهی اختالالت روانی
با سگگوءمصگگرف مواد باع بروز مشگگگکالت متعددی در فرد معتاد میشگگود (پیچیده شگگگد
درمگا اعتیگاد ،مختگل شگگگد رابطگه درمگانی ،کاهش همکاری در درما و افزایش رفتارهای
پرخطر حین درما ) (نوحه سرا ،نصر اصفهانی و افخم ابراهیمی.)2365 ،
طبق نظام طبقهبندی راهنمای تشگگخیصگگی و رماری اختال های روانی ،مشگگکالتی که در
اثر سگوءمصگگرف مواد به وجود میریند به دو دسگته کلی تقسگگیم میشگوند .دسگگته او شگگامل
مسگائل مربوط به خود مصگرف مواد هسگگتند که اختال های مصگگرف ماده  0نامیده میشگگوند و
شگامل وابسگتری به ماده و سوءمصرف ماده هستند .دسته دوم شامل اختال های روا پزشکی
خاصگگی هسگگتند که در اثر مصگگرف مواد ر میده ند و اختال های ناشگگی از ماده  3نام دارند.
این اختال هگا بسگگگته به نوع ماده می تواند زوا عقل پایدار ،فراموشگگگی پایدار ،جنو  ،اختال

محرومیت یک ماده داشگته باشد و واجد مالکهای اختال های روا پزشکی یادشده (مانند
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ترک مگاده ر میدهند .چنانچه بیمار عالئم روا پزشگگگکی را به همراه عالئم مسگگگمومیت یا
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خلقی ،اختال اضگگطرابی ،کژکاری جنسگگی و اختال خواب باشگگد که هنرام مصگگرف و یا

اختال خلقی) نباشگگد ،تشگگخی

مسگگمومیت با ماده و یا ترک ماده داده میشگگود (هیلتو ،

تامپسو  ،مور-دمپسی و جانز .)0222 ،4
با توجه به شگگیوع باالی مصگگرف مواد در بیمارا مراجعهکننده به درمانراههای اعص گاب و
روا  ،لزوم توجه به مصگگرف مواد همزما با مشگگکالت روا پزشگگکی در شگگرزحا و درما
بیمارا دارای اهمیت میباشگگگد .با توجه به شگگگیوع اختال روا پزشگگگکی در برخی از افرادی
که جهت ترک مواد مراجعه میکنند میبایسگگت تشگگخی

همزما اختال روا پزشگگکی را

در نظر داشگت تا ترک مواد با ضگریب موفقیت باال همراه باشگد (حسینی ،ضرغامی ،موسوی،
نگاطقی و مسگگگعودزاده .)2367 ،یکی از مشگگگکالت مهم در تشگگگخی

و درمگگا اختالالت

روا پزشگکی همراهی ر با سگگوءمصگرف مواد اسگگت .با توجه به شگگیوع متفاوت در مطالعات
4. Hilton, Thompson, MooreDempsey & Janzen

1. Alegría
2. Substance use disorders
3. Substance-induced disorders
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مختلف ضگگروری اسگگت که عالوه بر شگگناسگگایی اختالالت روا پزشگگکی همبود با اعتیاد،
مالحظگات درمگانی ر نیز در نظر گرفتگه شگگگود تگا تالشهگا ی درمگانی در معتگادا و بیمارا
روا پزشگکی با شگکسگت مواجه نشگود .بنابراین در این مطالعه سعی شده است با نراه کلی بر
مطگالعگات پیشگگگین بگه بررسگگگی اختالالت روا پزشگگگکی همبود بگا اعتیاد و نحوه درما این
اختالالت پرداخته شگود تا عالوه بر فواید بنیادی ،اطالعات ارزشگمندی در اختیار متخصصا
بهداشتی -درمانی گذاشته شود تا در ترک اعتیاد این بیمارا گامی مهم برداشته شود.
شیوع سوء مصرف مواد

موادمخدر در اغلب موارد به مقدار زیاد و در دورهای طوالنی مصگگگرف میشگگگود .تمایل
مداوم یا تالشهای ناموفق برای کاهش یا کنتر مصگگگرف مواد وجود دارد .زما زیادی
صگگرف فعالیتهای الزم برای به دسگگت رورد موادمخدر ،اسگگتفاده از موادمخدر و یا برای
بهبود یافتن از عوار

مصگگرف میشگگود .فعالیتهای اجتماعی ،شگگغلی و یا تفریحی مهم به

دلیل سگوءمصگرف افراطی مواد کاهش مییابد .وابسگتری و اعتیاد به سگوءمصرف موادمخدر

قبیگل مواد افیونی ،مواد اسگگگتنشگگگاقی و داروهای اسگگگتروئیدی به عنوا یک بیماری همهگیر
معرفی شگده اسگت .در سگا  0222از میا گزارشهای ثبت شده در زمینه سوءمصرف مواد،
نزدیک به یک چهارم از گزارشها مربوط به مصگگرف مشگگروبات الکلی بوده اسگگت .بیش از
 20درصگگگد از گزارشهگای دبیرسگگگتگا هگای مهم ایاالت متحده در سگگگا  ،0222مربوط به
مصگگرف داروهای ممنوعه بوده اسگگت .بر طبق  20گزارش ثبت شگگده در سگگا  ،0222الکل
نسگگبت به داروهای ممنوعه دیرر 54 ،درصگگد بیشگگتر مصگگرف میشگگود .همچنین بر طبق 62
گزارشگگی که داده شگگده اسگگت 07 ،درصگگد افراد الکل را همراه با دار وهای ممنوعه به کار
برده بودند (بارلو .)0228 ،2
در پژوهشهای مختلف انجامشگده در ایرا نشگا داده شگده اسگت که سوءمصرف مواد
شگیوع نسگبتاً باالیی دارد (سگگیام .)2365 ،نتایج بررسگی سگریع وضگگعیت سگوءمصگگرف مواد و
1. Barlow
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مصگگرفی میباشگگد (مکری .)2362 ،در ایاالت متحده در چند دهه گذشگگته مصگگرف مواد از
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بهصگگورت قابل توجهی در جها رو به گسگگترش اسگگگت .مواد افیونی در ایرا بیشتر ین مواد
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وابسگتری به موادمخدر در  206اسگتا کشگور در سگا  2363نشا داده است که می توا رقم
معتگادا در ایرا را بین  2/022- 2/622نفر اعالم کرد .الزم بگه ذکر اسگگگت کگه این تخمین
مربوط بگه معتگادانی اسگگگت کگه نیگازمنگد دریگافگت خدمات درمانی و بازتوانی هسگگگتند و این
محاسگبه شگامل افراد مصگرفکننده تفننی (سوءمصرف و مصرف نابجا) نمیشود (نارنجیها،
 .)2363طبق گزارش نسگخه پنجم راهنمای تشگخیصگی رماری اختالالت روانی نسگبت مردا
به زنا  ،برای هروئین  3به  ،2و برای سگگایر مواد 2/5 ،به  2اسگگت .در کل اختالالت مصگگرف
اوپیوئید در مردا  4درصگگد و در زنا  08درصگگد اسگگت (گنجی .)2390 ،بررسگگیهای انجام
شگگگده در مراکز بازپروری و ترک اعتیاد ،شگگگیوع اعتیاد به موادمخدر را در مردا تقریباً 22
برابر زنگا گزارش نمودهاند .بررسگگگیهای انجام شگگگده در مورد همهگیرشگگگناسگگگی اعتیاد در
ایرا  ،شگگیوع اعتیاد را در مردا اندکی بیشگگتر از زنا نشگگا دادهاند (احسگگا منش و کریمی
کیسگمی .)2376 ،شگیوع اعتیاد نیز در افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بوده است (سادوک و

شگگیرینزاده دسگگگتریری ،عالمیخواه ،کاظمینی2392 ،؛ عباسگگگی ،تازیکی و مرادی2365 ،؛
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2395؛ امانی ،صگگادقیه اهری ،محمدی و اعظمی2364 ،؛ رسگگولی رزاد ،قنبری هاشگگم ربادی،

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

سگگگادوک )0227 ،کگه با مطالعات متعدد انجام شگگگده (محمدپور ،نظری ،بهاروند و توکلی،

رحیمیموقر2363 ،؛ عصگاریا  ،امیدی و اکبری )2363 ،همخوانی دارد .می توا گفت کگگگگه
رمگگگار اعتیگگگاد طگگگی حدود  0دهه اخیر در برخی مواد با شیب تقریباً ثابتی پیش رفته است .در
یگگگک نرگگگاه کلگگگی بگگگه رمار و ارقام ارائه شده در شیوعشناسیهای مختلف ،می توا به این
نتیجه رسگید که پس از سگگگگگیرار و قلیگگگگا  ،بیشترین ماده مصرفی در بین دانشجویا الکل و
پس از ر به ترتیب تریاک ،حشگگگیش ،هرویین و سگگگایر مواد در رتبههای بعدی قرار دارند
(صگگرامی ،قربانی و تقوی .) 2390 ،روند مصگگرف مواد در بین قشگگر جوا و تحصگگیلکرده در
حا افزایش اسگگ ت و الروی مصگگرف در جوانا بیشگگتر به سگگمت مواد روا گردا از قبیل
کوکائین ،حشگگیش و اکسگگتازی اسگگت (قجاوند و مظفری .)2369 ،برخی عوامل فردی مانند
دوره نوجوانی ،صگگگفگات شگگگخصگگگیتی ،اسگگگتعگداد ارثی و اختالالت روانی و برخی عوامگگل
اجتماعی مانند رشگفتری سگازما خانواده ،دوسگتا  ،محل س گکونت و قوانین ،از جمله عوامل
مؤثر بر پدیده اعتیاد تلقی می شوند (عباسی و همکارا .)2365 ،

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

اختالالت روانپزشکی همبود

همبودی  2یا اختال های همراه در مطالعات همهگیر شگگناختی  0و سگگگببشگگگناختی  3اعتیاد و
سگوءمصگرف مواد بیش از پیش مورد توجه محققا و صگاحبنظرا مسائل اعتیاد قرارگرفته
اسگگگت .همبودی به تشگگگخی

همزما دو یا چند اختال روانی در یک فرد گفته میشگگگود.

وابسگگگتری بگه مواد افیونی و در کنگگار ر وجود سگگگگایر اختالالت روا پزشگگگکی همچو
افسگگگردگی ،اضگگگطراب ،اسگگگکیزوفرنیا و اختالالت شگگگخصگگگیتی باع

مقاومت در درما و

بازگشگگت دوباره بیمار می شگگود (سگگادوک و همکارا 0225 ،؛ گاالنتر  .)0228 ،4اختال های
سگگگوء مصگگگرف موادمخگگدر در اغلگگب موارد بر اسگگگگاس مشگگگگاهگگدات بگگالینی بگگا برخی از
اختالالتروانی ،نگابهنجاریها و نابسگگگامانیهای روحی ،عاطفی ،خلقی و رفتاری نظیر اختال
سگلوک و اختال شگخصیت ضداجتماعی ،اختال دوقطبی ،اختالالت افسردگی ،اختالالت
اضگگطراب ،ضگگگربه و اختال فشگگگار روانی پسرسگگیبی ،احسگگگاس ازخودبیرانری ،احسگگگاس
بیقدرتی  5و نظایر ر همبسگگتری دارند (برو 0224 ،8؛ جاد 2996 ،7؛ سگگوئندسگگن 2996 ،6؛
کوهن 2993 ،9؛ کسگلر  .)2998 ،22مطالعات انجامشگده در این زمینه نشگا میدهند که بیمارا

میبرند (سگگادو ک و سگگادوک0225 ،؛ حیدری پهلویا  ،محجوب و رحیمی .)2392 ،برخی
عوامگل نیز شگگگیوع اختالالت همبود را در بیمارا مبتال به اعتیاد افزایش میدهند که شگگگامل
سگن باال ،وضگعیت اجتماعی -اقتصادی پایین تر ،اقامت در مناطق شهری ،بیخانمانی و حبس
میشگگگود (اسگگگکینر ،اوگرادی ،بگارتهگا و پگارکر  .)0224 ،22در برخی مطگالعگات همبودی
اختالالت روا پزشگگگکی در میگا بیمگارا دارای سگگگوءمصگگگرف مواد تگا حگگد  62درصگگگد
گزارششگده اسگت که شگایع ترین این اختالالت ،اختال شگخصیت ضداجتماعی بوده است
7. Judd
8. Swendsen
9. Cohen
10. Kessler
& 11. Skinner, O'Grady, Bartha
Parker

1. Comorbidity
2. Epidemioligical
3. Etiological
4. Galanter
5. Powerlessness
6. Brown
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خفیف) و محور دو (اختال شگگخصگگیت ضگگداجتماعی) در مقایسگگه با جمعیت عمومی رنج

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

تحگت درمگا از میزا هگای بگاالتر اختالالت همبود محور یگگک ،دیس تگگایمی (افسگگگردگی
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(هندریکس  .) 2992 ،2مطالعات انجام شگده در جامعه ایسگگلند نشگگا داد که حدود سگگه چهارم
سگوءمصگرف کنندگا موادمخدر از اختال روا پزشگکی همبود در رنج هستند (سادوک و
سگگادوک .)0225 ،در برخی از مطالعات نیز نشگگا داده شگگده اسگگت که میزا شگگگیوع انواع
اختال های روانی در افراد معتاد  88/2درصگگگد بوده اسگگگت (کوککوی و سگگگتفانیز .)2992 ،0
همچنین ،میزا اختال اسگگترس پس از سگگانحه در بین افراد معتاد  05تا  59درصگگد گزارش
شگده اسگگت (پرکونیح  ،3کسگلر ،اسگگتورز  4و ویتچن  .)0222 ،5در مطالعه انجامشگگده در یک
بیمارسگگتا روا پزشگگکی در رفریقای جنوبی نیز نشگگا داده شگگد که در  52درصگگگد بیمارا
بسگگگتری شگگگده ،وابسگگگتری یا سگگگوءمصگگگرف مواد وجود دارد (ویچ و پینار  .)0229 ،8برخی
مطگالعگات نیز نشگگگا داده انگد کگه اختالالت همبود در بیمارا معتاد انریزه برای درما ایجاد
میکند .ارزیابیها نشگگا داده اسگگت که در میا افراد مبتال به اختالالت سگگوءمصگگرف مواد،
افراد مبتال بگه اختالالت همبود بگا احتمگا بیشگگگ تری بگه دنبگا درمگگا میرونگد (بیگا زاده و

بیشگ تری نسگبت به مردا  ،اختالالت خلقی و اضگطرابی مثل اختال افسردگی اساسی ،اختال
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نیز متفاوت اسگت .بهعنوا مثا  ،نشگا داده شگده است که زنا معتاد به مواد افیونی با احتما

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

همکگارا 2368 ،؛ چگامپیو 7و همکگارا  .)0224 ،میزا اختالالت همبود بین زنگا و مردا

اسگترس پس از سگانحه و اختال شخصیت مرزی دارند ،در حالیکه شیوع اختال شخصیت
ضگگداجتماعی و و ابسگگتری به مواد دیرر در مردا شگگایع تر اسگگت (شگگین  35 .)2994 ،6تا 82
درصگگد از سگگوءمصگگرف کنندگا مواد واجد مالکهای تشگگخیصگگی اختال شگگخصگگیت
ضگگداجتماعی و رفتارهای سگگایکوپات هسگگتند .نزدیک به  42درصگگد از این افراد مالکهای
افسگگردگی اسگگاسگگی را دارند و نیز حدود  02درصگگد از رنا در معر

خودکشگگی هسگگتند

(سگگگادوک و سگگگادوک0227 ،؛ فار 9و همکارا  .)0223 ،در پژوهشگگگی که توسگگگن باتل

22

( ) 0222در انرلسگگتا انجام شگگد 52 ،درصگگد همبودی برای اختال اسگگکیزوفرنیا و اعتیاد به
7. Champion
8. Tschan
9. Farrell, Howes, Bebbington,
Brugha, & Jenkins
10. Batel

1. Hendriks
2. Kokkevi &Stefanis
3. Perkonig
4. Storz
5. Wittchen
6. Wiech & Pienaar

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

موادمخدر گزارش شگگده اسگگت .توریکا و همکارا  )0222( 2در پژوهشگگی در فنالند با هدف
بررسگگی ارتباط افسگگردگی و اعتیاد در نوجوانا در سگگا  0222نشگگا دادند که  37درصگگد از
سگگوءمصگگرفکنندگا موادمخدر سگگابقه ابتال به افسگگردگی را داشگگتند .لیمبیک ،ووترس،
کگاپال  ،گیرلینرز و رلم  )2990( 0در بررسگگگی همبودی بیماریهای روا پزشگگگکی در میا
معتگادین بگه هروئین در رلمگا بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه شگگگایع ترین اختالالت همراه
سگگگوءمصگگگرف مواد عبارتتد از :افسگگگردگی اسگگگاسگگگی عودکننده ،اختال هراس و اختال
شگگخصگگیت ضگگداجتماعی .بخشگگیپور رودسگگری ،علیلو و ایرانی ( )2367در پژوهشگگی نشگگا
دادند که افراد معتاد در شگاخ

ها ی رسگیب شخصیت نمرات باالتری را نسبت به گروههای

بهنجگار به دسگگگت میرورند .محمدپور و همکارا ( )2395در مطالعهای به بررسگگگی شگگگیوع
اختال وسگگگواسگگگی-جبری در بیمگارا وابسگگگته به موادمخدر مراجعه کننده به کلینیکهای
ترک اعتیاد وابسگته به دانشگراه علوم پزشگکی لرستا در سا  2393پرداختند .نتایج نشا داد
که در بیمارا وابسگگته به موادمخدر ،فراوانی افراد مبتال به اختال وسگگواسگگی جبری  32نفر و
غفارینژاد ،ضگگ یاءالدینی و پویا ( )2360در پژوهشگگی به بررسگگی مقایسگگهای اختالالت روانی
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در بیمگارا وابسگگگتگه به تریاک و هروئین پرداختند .نتایج نشگگگا داد که نمره مقیاس اختال
وسگگواس جبری -عملی از مقیاس فهرسگگت نشگگانرا مرضگگی  92سگگوالی در افراد وابسگگته به
هروئین از افراد وابسگگگتگه بگه تریاک و جمعیت عمومی باالتر بود .نتایج پژوهش ظهیرالدین،
سگگیفالهی و ایرانپور ( ) 2368روی افراد وابسگگته به مواد نشگگا داد که وجود همه اختالالت
مورد مطالعه در رزمودنیها بر حسگب سگن ،تحصگیالت ،طو مدت اعتیاد ،نوع ماده مصرفی،
وجود سابقه در خانواده و وضعیت تاهل بیشتر از عدم وجود ر ها بود .ب یرگگگگگگگدلی ،رضائی و
رحیمیا بوگر ( )2392نیز در پژوهشگی به بررسگی اختالالت روانی شگگگگگایع در سگوءمصرف
کنندگا مواد پرداختند و به این نتیجه دسگت یافتند کگگگگه  69درصگگد از افراد وابسگگته به مواد
حگداقگل دارای یگک نوع مقیگاس بالینی برافراشگگگته بودند .بر اسگگگاس باال ترین برافراشگگگتری
2. Limbeek, Wouters, Kaplan,
Geerlings & Alem

1.Torikka, Kaltiala, Heino &Rimpela
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اسگگکیزوفرنیا ( 47درصگگد) و پس از ر خودبیمارانراری ( 29درصگگد) و ضگگعف روانی (22
درصگگد) بودند .در بررسگگی اختالالت شگگخصگگیتی در میا افراد دارای اختال سگگوءمصگگرف
موادمخدر مراجعهکننده به مرکز ترک اعتیاد اسگگتا اردبیل که در سگگگا  2367انجام شگگگد،
نتایج نشگا داد که فراوا ترین اختال شگخصگیت همبود در گروه تحت مطالعه اختال ضد
اجتماعی بود ( 54درصگگد) و اختال شگگخصگگیت مرزی ،نمایشگگی و خودشگگیفته در رتبههای
بعگدی قرار داشگگگتنگد (مولوی و همکگارا  .) 2366 ،حیگدری پهلویا و همکارا ( )2392در
مقایسگگه شگگیوع انواع اختال های روانی در افراد وابسگگته و غیر وابسگگته به مواد سگگاکن شگگهر
همدا به ابن نتیجه دسگگگت یافتند که میزا و شگگگدت انواع نشگگگانههای اختال های روانی در
ابعاد ترسهای مرضگگی ،اضگگگطراب ،شگگگکایات جسگگمانی ،روا پریشگگگی ،افسگگگردگی ،افکار
پارانوییدی ،پرخاشگرری ،حسگاسیت در روابن متقابل و وسواس فکری عملی معتادا به طور
معنیداری بیشگگگتر از افراد عگادی بوده اسگگگت .در سگگگه بعگد افسگگگردگی ،افکار پارانوییدی و

عادی  06/6درصگگگد بوده اسگگگت .بین نوع ماده مخدر مصگگگرفی و نیز مصگگگرف موادمخدر در
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درصگگگد از معتگادا مشگگگکوک بگه اختال روانی بودهاند ،درحالیکه رقم فوق برای جمعیت

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

حسگگاسگگیت در روابن متقابل شگگدت اختال بیشگگتر از سگگایر ابعاد دیده شگگد .در مجموع 83/5

سگنین پایین تر و شگدت اختال روانی ارتباط معنیدار مشگگاهده شگد .نکته مهم این اسگگت که
اعتیاد امری قابلپ یشگریری و قابلدرما اسگت ،اما درما ر سگاده نیسگت چرا که اعت یاد ابعاد
گونگاگو دارد .پیشگگگریری ،مؤثرتر و کمهزینگهتر از درمگا اسگگگت و بگا شگگگنگاخت عوامل،
ویژگیها و خصیصههایی که افراد را در مقابل اعتیاد رسیبپذیر میکند ،شروع میشود.
در متو مربوط به سگوءمصگرف و اختالالت روانی ،سگه الرو در خصو

پیوستری میا

اعتیاد و اختال های همبود مطرز اسگگگت )2 :مصگگگرف مواد نتیجه وجود یک اختال روانی
اسگگت (فرضگگیه خوددرمانی) ) 0 ،شگگیوع باالی اختالالت روانی ،نتیجه تخریب ناشگگی از اثر
مواد بر مغز مصگگرفکنندگا اسگگت )3 ،هردوی اینها محصگگو عوامل مشگگترک ژنتیکی یا
اجتمگاعی هسگگگتنگد (مگکنیکوالس  .)0224 ،2گالنتز و هرتگا  )0220( 0از الروی چهگارمی
سگگگخن گفتهاند که سگگگه الروی پیشگگگین را به یکدیرر پیوند میدهد و برای هریک از موارد
2. Glanz & Hartel

1. McNicolas

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

بروز بیماریهای همبود توضگیو و تفسگیر دارد .طبق این الرو در برخی از افراد ،سگوءمصرف
مواد و رسگگگیگب روانی خگا

همراه یکگدیرر رشگگگد میکننگد .از طرفی هریگک گگام های

سگگببشگگناختی دیرری را از طریق تعاملهای چندگانه تشگگدید میکند ،احتما تداوم هر دو
را افزایش میدهد و پیامد و عواقب هر دو را وخیمتر میسازد.
مطابق با نسگخه پنجم راهنمای تشگخصگی رماری اختالالت روانی ،اختالالت روانی ناشی
از مواد/دارو ممکن اسگگت به وسگگیله  22طبقه مواد یا انواع زیاد داروهای دیرر -که در درما
پزشگگکی اسگگتفاده میشگگوند و اختالالت مصگگ رف مواد را به وجود میرورند -ایجاد شگگوند.
تمگام اختالالت نگگاشگگگی از مواد/دارو ویژگی هگای مشگگگترکی دارنگگد .تشگگگخی

داد این

ویژگیهای مشگگترک برای کمک به شگگناسگگایی این اختالالت اهمیت دارد .این ویژگیها به
صورت زیر شرز داده شدهاند:
 )2اختال  ،جلوه ب یمگگارگونگه فراوانی بگالینی اختال روانی مربوط را نشگگگا می دهگد)0 ،
شگگگواهگدی از سگگگابقه ،معاینه بدنی ،یا نتایج رزمایشگگگراهی درباره هر دو مورد زیر وجود
دارد(الف :اختال ظرف مدت  2ماه مسگمومیت یا ترک مواد یا مصگرف دارو ا یجادشده

نیسگت) .چنین شگواهدی از اختال روانی مستقل می تواند شامل اختال قبل از مسمومیت
شگگدید یا ترک یا مصگگرف کرد دارو ادامه یافته باشگگگد .این مالک در مورد اختالالت
عصگگگبی -شگگگ ناختی از مواد یا اختال ادراک باقیمانده از مواد توهمزا -که بعد از توقف
مسگگمومیت حاد یا ترک ادامه مییابد -کاربرد ندارد )4 ،اختال منحصگگگراً در طو دوره
دلیریوم روی نمیدهگد ) 5 ،اختال موجگب نگاراحتی یگا اختال قگابگلمالحظگه بگالینی در
عملکرد اجتماعی ،شغلی ،یا زمینههای مهم دیرر عملکرد میشود.
بگه طورکلی ،داروهگگای ررام بخش ،خواب رور ،یگگا ضگگگد اضگگگطراب و الکگگل می تواننگگد
اختالالت افسگگگردگی برجسگگگته و قابلمالحظه بالینی ایجاد کنند .در مدت مسگگگمومیت ،مواد
تحریککننده تر (مثل رمفتامین و کوکائین) احتماالً با اختالالت روا پریشگگی ناشگگی از مواد
و اختالالت اضگگطرابی ناشگگی از مواد ارتباط دارند ،بهطوریکه دورههای افسگگردگی اسگگاسگگی
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اسگگگت و ب :مواد/داروی درگیر توانگایی ایجاد کرد اختال روانی را دارد) )3 ،اختال
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نگاشگگگی از مواد هنرام ترک مشگگگاهده میشگگگوند .داروهای ررامبخشتر و تحریککننده تر
احتمگاالً اختالالت خواب و جنسگگگی قگابگلمالحظگه ،ولی موقتی ایجگاد میکنند .بهطورکلی،
برای اینکه یک اختال روانی ناشگی از مواد بهحسگاب رید ،باید شگواهدی وجود داشگته باشد
مبنی بر اینکه ر اختال با بیماری روانی مسگتقل بهتر توجیه نمیشگوند (انجمن روا پزشگگکی
رمریکا .)0223 ،2
نتگایج مطگالعگات انجامشگگگده در ایرا  ،رمار متفاوتی از شگگگیوع اختالالت روانی همراه با
سگگوءمصگگرف مواد گزارش کردهاند .در مطالعها ی که توسگگن پارسگگانیا و همکارا ( )2392با
هدف بررسگی اختالالت شگخصگیت در افراد دارای اختال سگوءمصرف مواد مراجعه کننده
بگه مراکز ترک اعتیگاد انجام شگگگد ،نتایج حاکی از ر بود که  0/75درصگگگد از بیمارا معتاد
مبتال به اختال شگگخصگگیت ضگگداجتماعی 4/58 ،درصگگد اسگگکیزوفرنی 3/72 ،درصگگد مبتال به
اختال شگگخصگگیت پارانوئید و  5/54درصگگد هیپومانیا بودند .در مطالعهای که در سگگا  92بر

اختالالت خلقی با  25/3درصگگگد بوده اسگگگت (حقیقتی و همکارا  .)2394 ،در مطالعهای که
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شگگایع ترین اختال روانی همراه با اعتیاد ،اختالالت سگگگایکوتیک با  82/6درصگگد و سگگگپس
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روی معتادا بسگتری در بخش بیمارسگتا روا پزشگکی ارومیه انجام شگد ،نتایج نشا داد که

درسگا  67بر روی بیمارا روا پزشگگکی در سگگاری انجام شگگد ،نتایج نشگگا داد که در افراد با
سگگگابقه مصگگگرف مواد 70 ،درصگگگد اختال همزما روا پزشگگگکی داشگگگتند که  20درصگگگد
اسگگکیزوفرنی 42 ،درصگگد اختال خلقی 24 ،درصگگد اختال شگگخصگگیت و  4درصگگد اختال
اضگطرابی داشگتند (حسگینی و همکارا  .)2367 ،قلعهایها ،فرهادینسگب ،ضگگرابیا و متیننیا
( )2367در مطگالعگهای نشگگگا دادنگد کگه افراد وابسگگگته به مواد از عالئم رسگگگیبشگگگناختی و
اختالال ت روانی بیشگگتری نسگگبت به افراد غیر وابسگگگته برخوردار بودند .قریشگگگیزاده و ترابی
( )2362در مطالعهای نشگگا دادند که  92درصگگد معتادا عالوه بر مشگگکل وابسگگتری به مواد،
یک یا چند اختال روا پزشگکی همراه با اعتیاد داشگتند که شایع ترین ر ها در محور یک،
دیس تایمی (یا افسگردگی خفیف)  87درصگد و اختال اضگطرابی  38درصد و در محور دو
اختال شگخصگیت ضگداجتماعی  42درصد بود .در مطالعها ی دیرر نیز ،بیشترین ویژگیهای
1. American Psychiatric Association
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روا شگناختی در بین وابسگترا به تریاک و هرویین ،اضطراب ( 43درصد) و افسردگی (34
درصگد) بود .بعد از این د و ،ویژگیهایی نظیر صگفات شگخصگیتی ضد اجتماعی ( 32درصد)،
اسگکیزوئید ( 32درصگد) و ضگعف روانی ( 07درصگد) نر بیشتری نسبت به بقیه خصوصیات
داشتند (عصاریا و همکارا .)2363 ،
سببشناسی اختالالت روانپزشکی همبود

چهار مد شگگگایع برای توضگگگیو رابطه بین اختالالت مصگگگرف مواد و اخ تالالت همبود
شناسایی شده است:
 ) 2اختال مصگگگرف مواد اولیه و اختال همبود ثانویه :بر اسگگگاس این مد که به ر «مد
بیماری» گفته می شگگگود اختالالت مصگگگرف مواد علت اکثر اختالالت همبود در بیمارا
است .بر اساس این مد درما باید بر مصرف مواد زمینهای متمرکز باشد.
 )0اختال همبود اولیه و اختال مصگگگرف مواد ثانویه :در این مد اختالالت روانی قبلی
عگامگل پیگدایش اختالالت مصگگگرف مواد هسگگگتنگد .افراد معتگاد بگه مواد ،موادی را برای

)3مسگیر مشگترک :بر اسگاس این مد  ،عوامل ژنتیکی و محیطی مشترک می توانند باع
اختال مصگگرف مواد و اختالالت همبود شگگوند .برای مثا  ،نشگگا داده شگگده اسگگت که
بسگترا بیمارا معتاد به مواد افیونی میزا های باالتری از افسگردگی اسگاسی و اختالالت
مصگگرف مواد دارند که نشگگا میدهد عوامل ژنتیکی ،رسگگیبپذیری به اعتیاد و اختالالت
همبود را افزایش میدهند.
)4مگد دوطرفگه :بر اسگگگاس این مگد عوامگل محیطی ،اجتماعی و عوامل بینفردی مثل
فقر ،انزوای اجتماعی ،دسگگترسگگگی مواد یا فقدا رسگگگیدگی مراقبا بزرگسگگگا  ،از طریق
یک تداخل پیچیده بین محین و رسگگگیبپذیری ژنتیکی ،هم در مصگگگرف مواد و هم در
اختالالت همبود نقش دارند (سادوک و همکارا .)0227 ،
در اختال هگای روانی همراه بگگا اعتیگاد ،یگک مسگگگألگه  ،افتراق اختال روانی "اولیگه" از
"ثانویه به مصگگرف مواد" میباشگگد .هر چند در هر دو اختال معیارهای تشگگخیصگگی یکسگگا
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مصگرف انتخاب می کنند که احسگاسات دردناک ایجاد شده توسن اختال روانیشا را
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اسگگگت ،ولی در اختال روانی ثانویه ،اوالً عالئم حین محرومیت یا ترک ماده یا طی یک ماه
بعد از ر ایجاد شگده اسگت .ثان یاً مصگرف مواد ارتباط سگگببی با عالئم روانی دارد .درحالیکه
در اختال روانی اولیه ،عالئم روانی بر شگروع سگوءمصگرف مواد مقدم اسگگت و عالئم پس از
خگاتمگه ترک حگاد یا محرومیت شگگگدید ،به مدت چشگگگمریری ادامه می یابد (سگگگادوک و
همکارا .)0223 ،
غربالگری اختالالت روانپزشکی همبود

اهداف غربا گری اختالالت روا پزشگکی همبود در سگطو مراکز درما اعتیاد به شگگرز
زیر است:
 شناسایی هر گونه خطر خودزنی ،خودکشی یا خشونت نسبت به خود یا دیررا .
 شناسایی عالئم و نشانههای اختالالت روا پزشکی.
 شگگناسگگگایی سگگگابقه هر گونه تشگگگخی
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و درما روا پزشگگگکی قبلی شگگگامل داروهای

روا پزشکی و سابقه بستری روا پزشکی.
 سابقه روا پزشکی در بسترا درجه یک بیمار.
اصگو راهنمای غربا گری و تشگخی

اختالالت روا پزشکی همراه به شرز زیر است:

 توصگگیه میشگگود که در ارزیابی پایه و ارزیابیهای دورهای در جریا درما نرهدارنده
غربا گری اختالالت روا پزشکی همبود انجام شود.
 این غربا گری باید منجر به نتایج مثبت و منفی سگگگاده ،برحسگگگب وجود یا عدم وجود
نشانهها و عالئم روا پزشکی گردد.
 نتیجگه منفی معموالً نیگاز بگه اقگدام رنی را بر طرف میکنگد و نتیجه مثبت باید با ارزیابی
دقیق تر توسن روا پزشک پیریری شود.
 ارزیابی دقیق تر توسگن روا پزشگک می تواند از طریق مشاوره با روا پزشک در مرکز
درمانی یا از طریق ارجاع به روا پزشک صورت پذیرد.
 مطلوب اسگگگت که غربا گری اختالالت روا پزشگگگکی همبود هنرام پذیرش بیمار در
برنگامگه درمانی و برای اجتناب از دوبارهکاری همزما با سگگگایر ارزیابیها انجام شگگگود .با
این وجود ،در صگگورت محدودیت زمانی حداقل پرسگگشهای غربا گری اصگگلی مرتبن

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

بگا ایمنی بیمگار (قصگگگد خودکشگگگی ،خودزنی و عالئم روانپریشگگگی) بگایگد هنرام پذیرش
پرسگگگیده شگگگود .غربا گری ازنظر سگگگایر اختالالت همبود باید حداکثر تا پایا هفته او
درما تکمیل شود.
 غربا گری اختالالت روا پزشگکی همبود توسگگن روا شگگناس یا پزشگگک مرکز انجام
میشود.
 هنرام انجام غربا گری اختالالت روا پزشگگکی همبود و همچنین سگگایر مصگگاحبههای
ارزیابی ،بیمار باید از نظر شگگگ ناختی بدو نق

باشگگگد و به همین دلیل اگر بیمار به خاطر

مسگگمومیت یا محرومیت مواد اختال هوشگگیاری یا جهت یابی دارد ،انجام ارزیابی باید تا
زما برطرف شد اختال شناختی به تأخیر انداخته شود.
 در ابزارهگای ارزیگابی جامع پیامدهای درما اعتیاد نظیر «پروفایل سگگگوءمصگگگرف مواد
اینکاس»« ،اندکس شگگدت اعتیاد» پرسگگشهایی برای غربا گری اختالالت روا پزشگگکی
همبود یا ارزیابی وضگعیت سگالمت روا پیشبینی شگده اسگت (اداره پیشگریری و درما
سوءمصرف مواد.)2393 ،
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پرکگاربرد ترین سگگگیسگگگتمهگای طبقگهبندی اختالالت روا پزشگگگکی ویرایش پنجم راهنمای
تشگخیصگگی و رماری اختالالت روانی و ویرایش دهم طبقهبندی بینالمللی بیماریها هسگگتند.
با تکامل این سگیسگتمهای طبقهبندی اختالالت روا پزش گکی در چندین ویرایش ،مؤلفا ر
تغییرات مهمی در تعگاریف اختالالت مرتبن بگگا مواد دادنگد .بگگه عنوا مثگا ویرایش پنجم
راهنمای تشگخیصگی و رماری اختالالت روانی ا ین اختالالت را به دو نوع اختالالت مصرف
مواد و اختالالت القگاءشگگگده توسگگگن مواد تقسگگگیم میکنگد (طگاهرخگانی .)2363 ،بنگابراین،
هما گونه که پیش تر اشگاره شگد اختالالت روا پزشگکی همبود ممکن اسگت اولیه و مستقل
یا ثانویه و القاءشگده توسگن مواد باشگند .دقت در تشگخی

افتراقی از نظر درمانی مهم است،

زیرا اختالالت همبود مسگتقل و القاءشگده توسگن مواد از نظر سیر بیماری با هم تفاوت دارند.
اختالالت مسگگتقل معموالً از سگگیر معمو اختال روا پزشگگکی تشگگخی

داده شگگده پیروی
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روا پزشگگگکی انجام شگگگود.
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پس از شگگناسگگگایی یک اختال احتمالی روا پزشگگگکی در طو غربا گری ،باید ارزیابی
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می کننگد و نیگاز بگه درمگا اختصگگگاصگگگی و طوالنی مگدت (دارودرمانی و روا درمانی) دارند.
اختالالت القاءشگگده توسگگن مواد معموالً از سگگیر اختال مصگگرف مواد پیروی میکنند و با
شگگروع پرهیز فروکش می کنند .اختالالت پایدار القاءشگگده توسگگن مواد ممکن اسگگت از این
توالی پیروی نکنند .عالئم روا پزشگگکی القاءشگگگده توسگگن مواد می تواند در شگگگروع درما
شگدید باشگگد ،اما معموالً این عالئم نیاز به درما روا پزشگگکی طوالنیمدت نخواهند داشگگت.
تشگگگخی

دقیق اختالالت هم بود مسگگگتقگل در طو مراحگل اولیه درما نرهدارنده دشگگگوار

اسگگت .تشگگخی

قطعی اغلب باید تا زما تثبیت بیمار بر روی درما نرهدارنده برای حداقل

 0هفته (اما ترجیحاً تا  4هفته) به تأخیر انداخته شگگود تا هر گونه مصگگرف مواد افیونی یا سگگایر
مواد قطع شگگگده بگاشگگگد .ارزیگابی روا پزشگگگکی مجگدد بعگد از تثبیگت بیمگار بر روی درمگا
نرهگدارنگده می توانگد دقگت تشگگگخی

را باال ببرد .عالئم اختالالت همبود شگگگدید همچو

تمگایگل به خودکشگگگی و عالئم روانپریشگگگی نیاز به توجه فوری دارد و می تواند نیاز به مداخله

اختالالت روا پزشگگگکی همبود در بهبود پیامدهای درمانی اهمیت اسگگگاسگگگی دارد (بکموند،
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می توانگد مگانع تثبیگت بیمگار در درما نرهدارنده شگگگود ،به همین دلیل شگگگناسگگگایی و درما
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دارویی یگا بسگگگتری فوری داشگگگتگه باشگگگند .عالئم اختالالت همبود دارای شگگگدت کمتر نیز

میر ،ایچنالب و اسگگگچاتز  0222 ،2و فرنام .)2390 ،اختالالت شگگگخصگگگیت ازجمله عواملی
هسگگگتند که همبودی باالیی با اعت یاد دارند و باع رسگ گیبپذیری در برابر اعتیاد میشگگگوند .با
شگناخت اختالالت شگخصگیتی در افراد معتاد به موادمخدر می توا درمانی مناسگب با شراین
این افراد انتخگاب نمود کگه راه حگل مؤثرتر و سگگگازنگده تری بگاشگگگد .اسگگگتفگاده از خگدمگگات
روا پزشگگکی و روانشگگگناسگگگی در پیشگ گریری و درما در کنار دارودرمانی در مراکز درمانی
سوءمصرف مواد امری ضروری است (زارعی مته کالیی.)2395 ،
مالحظات عمومی درمان اختالالت روانپزشکی همبود با اعتیاد

بیمارا مبتال به اختالالت همبود در صگگورت دریافت درما های روا پزشگگکی متناسگگگب در
کنگار درمگا نرهگدارنگده پیگامگدهگای درمگانی مطلوبی خواهند داشگگگت ،به همین دلیل درما
& 1. Backmund, Meyer, Eichenlaub
Schutz

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

روا پزشگگگکی جامع و متناسگگگب با اختال روا پزشگگگکی تشگگگخی

داده شگگگده برای تمام

اختالالت روا پزشگگگکی همبود توصگگگیگه میگردد .نتگایج درمگا تا حد زیادی به درما های
تکمیلی ارائه شگگده برای این اختالالت بسگگگتری دارد و بیمارانی که عالئم شگگگدید تری دارند
نیاز به درما جامع تر دارند.
برای درما اختالالت همبود در جریا ترک اعتیاد اصو کلی زیر توصیه میگردد:
 اختالالت روا پزشگگگکی همبود نبگایگد مانعی برای پذیرش بیمارا در برنامههای درما
با داروهای رگونیست باشد.
 در صگگگورت حضگگگور نشگگگانهها و عالئم روا پزشگگگکی حاد در ارزیابیهای پایه مداخله
متنگاسگگگب باید از طریق ارجاع به روا پزشگگگک یا معرفی جهت بسگگگتری روا پزشگگگکی
صورت پذیرد.
 در صگورت عدم وجود نشگانهها و عالئم روا پزشگکی حاد توصگگیه میگردد که ارزیابی
روا پزشگگگکی پس از تثبیگت درمگا نرهگدارنگده ( 0-4هفتگه بعگد) مجدداً انجام شگگگود و
برنامهریزی برای اجرای مداخالت روا پزشکی مورد نیاز صورت پذیرد.

نباشد ،الزم است بیمار برای دریافت خدمات روا پزشکی ارجاع شود.
 تجویز داروهگای روا پزشگگگکی بگاید تا زما تثبیت بیمار روی درما نرهدارنده (0-4
هفته) به تأخیر انداخته شگود ،مرر ر که بیمار تشگخی

قبلی یک اختال همبود مستقل

بر اسگاس سگوابق روا پز شکی قبلی داشته یا افت عملکرد قابل توجه در اثر عالئم اختال
همبود وجود داشته باشد.
 پزشگگگک و روا شگگگنگاس درمگا نرهگدارنگده بگایگد پگگایبنگدی بیمگار بگه رژیم دارویی
روا پزشگگگکی را ارزیگگابی و بگگه بیمگگار در خصگگگو

لزوم مصگگگرف دارو و مراجعگگه

روا پزشکی منظم رموزش دهند.
 روا پزشگگکا با ید از تجویز داروهای دارای پتانسگگیل سگگوءمصگگرف اجتناب کنند .اگر
چنین داروهایی تجویز شگگگود ،باید انواع داروهای دارای قابلیت سگگگوءمصگگگرف پایین تر
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انتخاب شگگگوند .برای مثا در میا بنزودیازپینها داروهایی که شگگگروع اثر کندتر و طو
اثر بیشگگتر دارند بر داروهای سگگریع و کوتاه اثر ارجحیت دارند (اداره پیشگگریری و درما
سوءمصرف مواد.)2393 ،
نحوه درمان اختالالت روانپزشکی همبود

مگطگگابق بگگا پروتکگگل درمگگا وابسگگگتری بگگه مواد افیونی بگگا متگگادو ( )2393وجود عالئم
روا پزشگگکی زیر چه ناشگگی از مسگگمومیت یا محرومیت مواد باشگگد و چه در اثر یک اختال
همبود مسگگتقل پدید رمده باشگگد ،نشگگا دهنده وجود نیاز به مداخله اورژانسگگی اسگگت :فکر یا
تهدید به خودکشگی یا دیررکشگی ،عالئم روانپریشگگی برای مثا توهم و هذیآ که با ایمنی یا
کگارکرد مسگگگتقل بیمار تداخل کند و دلیریوم .هر چند این عالئم ممکن اسگگگت در مواردی
کوتاه مدت باشگگگند ،اما در صگگگورت پ رخطر بود درما سگگگرپایی و پذیرش در بیمارسگگگتا
روا پزشگگکی ضگگرورت خواهد داشگگت .در صگگورت مثبت بود مراجع در غربا گری اولیه
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ازنظر این عالئم ،مشگگاوره روا پزشگگکی اورژانسگگی برای تعیین میزا خطر و نیاز به بسگگتری
روا پزشگگکی ضگگرورت خواهد داشگگت .بیمارا تحت درما نرهدارنده که در معر
حگاد نیسگگگتنگد ،امگا سگگگابقه قبلی تشگگگخی

خطر

و درما اختالالت روا پزشگگگکی شگگگدید (مثل

اسگگگکیزوفرنی و اختال دوقطبی) داشگگگتگه انگد بگایگد در کنگار درما نرهدارنده زیر نظر یک
متخصگ

روا پزشگگکی درما های اسگگتاندارد روا پزشگگکی دریافت کنند .توصگگیه میش گود

داروهایی برای درما روا پزشگگکی این بیمارا به کار رود که پتانسگگیل سگگوءمصگگرف ندارند
یا دارای حداقل پتانسگگیل سگگوءمصگگرف هسگگتند (رپیلی ،فابریتوس ،کالسگگکا و الهو .)0220 ،2
توصگگگیگه می شگگگودکگه بیمارا تحت درما نرهدارنده دارای عالئم اختالالت محور یک اما
فگاقگد تگاریخچگه اختالالت همبود اولیگه ،تگا زمگا تثبیگت روی درمگا نرهدارنده ،داروهای
روا پزشگگکی دریافت نکنند زیرا عالئم ر ها ممکن اسگگت به صگگورت قابل مالحظهای بعد از
تثبیت درما فروکش کند .اسگگتثناها شگگامل بیمارا دارای اختالالت حاد القاءشگگده توسگگن
مواد مثگل اضگگگطراب یگا بدبینی مفرط اسگگگت که احتماالً گذرا هسگگگتند و نیاز به دارودرمانی
موقت دارند .در صگگورت تداوم عالئم و نشگگانههای روا پزشگگکی پس از تثبیت بیمار بر روی
1. Rapeli, Fabritius, Kalska & Alho

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

درمگا نرهدارنده ،درما های اسگگگتاندارد روا پزشگگگکی شگگگامل روا درمانی ،دارودرمانی یا
ترکیگب هر دو برای درمگا اختال همبود باید در نظر گرفته شگگگود (کومر ،والکر وکالینز ،2
 .) 0225درما نرهدارنده برای شگروع و پایش دارودرمانی روا پزشگگکی موقعیت منحصگگر به
فردی بگه حسگگگاب می ریگد ،زیرا بیمگارا (حداقل در مراحل اولیه درما ) به صگگگورت روزانه
مراجعه و پزشگک و روا شگناس مرکز می توانند پاسگخ بیمار به داروی روا پزشکی و درما
اعتیاد را تحت نظر بریرند .وقتی داروهای روا پزشگگکی اسگگتفاده میشگگوند به نکات زیر باید
توجه کرد:
 تداخالت دارویی داروهای تجویزشده با درما نرهدارنده در نظر گرفته شود. رابطگه درمگانی نزدیکی بین روا پزشگگگک تجویزکننگده دارو و تیم درمگا نرهدارندهوجود داشگگته باشگگد و پیشگگرفت در درما اختال روا پزشگگکی همبود به صگگورت منظم
پایش شود.
 -رموزش در خصگگگو

اهمیگت پایبندی به رژیم درمانی و مداخالت روانی -اجتماعی

اختصگگاصگگی برای درما اختال همبود در مشگگاورههای معمو درما نرهدارنده ادغام

بنزودیازپینها ،رمی تریپتیلین) که در گروههای جمعیتی دیرر پتانسگگیل سگگگوءمصگ گرف
اندکی دارند در این گروه جمعیتی خطر سوءمصرف باالیی دارند.
 بگایگد بگه بیمگارانی که داروهای روا پزشگگگکی مصگگگرف میکنند در مورد منافع موردانتظگار ،محگدودیگتهگا و اشگگگکگاالت بگالقوه ،عوار

جگانبی ،اسگگگتفگاده در بارداری و

شیردهی و احتما ایجاد تحمل و محرومیت رموزش داد.
 هنرگام تجویز داروهای روا پزشگگگکی ،میزا کشگگگندگی ر در صگگگورت مصگگگرفتکانشگی یا عامدانه به قصگد خودکشگی باید در نظر گرفته شود (گیاکموزی ،تیل ،ریمل،
گاربر و ارتل .)0226 ،0
2. Giacomuzzi, Thill, Riemer, Garber
& Ertl

1. Comer, Walker & Collins
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عالوه براین ،در درمگگا اختالالت همبود در جریگگا درمگا نرهگگدارنگده یگگک رویکرد
سگگلسگگله مراتبی در نظر گرفته شگگود .بهطوریکه مداخالت روانی-اجتماعی مثل مشگگاوره یا
روا درمگانی بگهعنوا خن او درمگا در نظر گرفته شگگگود ،مرر ر که بیمار مبتالبه اختاللی
باشگد که به مداخله دارویی نیازمند اسگگت .اگر این مداخالت روانی -اجتماعی پاسگگخ درمانی
کافی ایجاد نکنند ،دارودرمانی با اسگگتفاده از داروهایی که حداقل پتانسگگیل سگگوءمصگگرف را
دارند ،باید افزوده شود (ریپلی و همکارا .)0220 ،
در جدو  ،2روشهای درمانی سگگوءمصگگرف موادمخدر بر اسگگاس تحقیقات انجام شگگده
(اسگگگکونو و ویور 0223 ،2؛ پولوتاجکو 0222 ،0؛ میسگگگنر ،کولز و کولوکا 0222 ،3؛ هیونح،
کرنر ،کگاونگح و لیو-چنگح  )0222 ،4کگه بگه کگارایی این روشهگای درمانی بر وضگگگعیت
روا پزشکی بیمارا دچار سوءمصرف مواد اشاره دارند ،رورده شده است.
جدول  : 5مقایسه میزان کارائی و عوارض جانبی روش ها ی درمان اعتیاد به موادمخدر
ردیف
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2
0
3

نام روش درمانی
درما با روش طب سوزنی
(الکترو اکو پونکتر)
درما به روش خواب درمانی

تقویت سیستم ایمنی

مصنوعی)

4
5

درما از طریق پالسیبو

8

درما از طریق سمزدایی

6

کاهش اختال و مشکالت روزمره

درما با هیپنوتیزم (خواب
درما از طریق کار درمانی

7

میزا کارایی یا رثار مفید
افزایش ترشو اندورفین طبیعی

درما با کمک انتاگونیست -

کاهش میزا اضطراب ،افسردگی

عوار

جانبی گزارش نشده

افزایش میزا خواب الودگی
عوار

جانبی گزارش نشده

ولی محدودیت استفاده دارد
افت فیزیکی فرد معتاد

بهبود وضعیت روانی

عوار

جانبی گزارش نشده

مقابله با طوفا ادرنرژیکی در

عوار

محدودی مانند افت

محرومیت از موادمخدر

فشارخو  ،خواب الودگی

درما بدو ایجاد وابستری و

بروز سندروم محرومیت

های موادمخدر
درما با گیاها دارویی

عوار

جانبی

نشئری
سازگاری بهتر فیزیولوژیکی انسا

3 .Meissner, Kohls & Colloca
4. Huang, Cowan & Liu-Chen

در درما اعتیاد

(عوار

رفتاری و گوارشی)

اثرات جانبی مالیم و محدود

1. Schnoll & Weaver
2. Polatajko

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

بحث و نتیجهگیری

بح

سگوءمصگرف مواد از دیرباز مورد توجه بوده اسگت .در گذشگته بیشگتر تالش کشورهای

دنیا بر جلوگیری از عرضگگه موادمخدر بوده اسگگت ولی امروزه با توجه به اینکه جلوگیری از
عرضگه مواد چندا کارسگاز نبوده اسگت ،توجه مسگئولین امر به تقاضگا معطوف شگده است .با
مورد توجه قرار گرفتن مسگگأله تقاضگگا در پیشگریری از سگگوءمصگگرف مواد و وابسگگتری ،روا
شگناسا  ،روا پزشکا و جامعه شناسا و دیرر رشتههای مرتبن نیز به این حیطه بیشتر توجه
کردند .زیرا برای جلوگیر ی از تقاضگگا ،شگگناخت خصگگوصگگیات زیسگگتی– روانی– اجتماعی
ضگگگروری اسگگگت .از این رو تحقیقگگات مختلفی دربگاره علگل گرایش بگگه مواد ،شگگگنگاخگگت
خصگگوصگگیات شگگخصگگیتی سگگوءمصگگرف کنندگا  ،عوامل اجتماعی و فردی و دیرر متغیرها
صگگورت گرفته اسگگت .تمامی صگگاحبنظرا و متخصگگصگگا اعتیاد در این نکته اتفاق نظر
دارند که سگگوءمصگگرف مواد را نمی توا تنها یک مشگگکل فردی ،جسگگمانی یا اجتماعی
صگرف دانسگت بلکه ر را بایسگتی یکی از بارزترین مشگگکالت زیسگتی – روانی– اجتماعی
دانسگگت که می تواند به راحتی بنیا زندگی فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و فرهنری یک

درما اسگت و انجام پیشگگریری نیاز به دانسگتن و رگاهی از جنبههای شگگخصگگیتی ،اجتماعی و
علمی اعتیاد دارد ،ضگگروری اسگگت که این پدیده از زوایای مختلف مورد بررسگگی قرار گیرد
تا بتواند به نحو مؤثری این هدف را تأمین کند (رسگگگپال لین0225 2 ،؛ پارسگگگانیا و همکارا ،
 .) 2392اختالالت شگخصگیت از جمله عواملی هسگتند که همبودی باالیی با سوءمصرف مواد
دارند و می توانند زمینه سگگاز گرایش افراد به سگگمت مصگگرف مواد و اعتیاد باشگگند (زارعی مته
کالیی .)2395 ،بهطورکلی شگگخصگگیت فرد معتاد از دید روا پزشگگکی بسگگیار پیچیده اسگگت.
معتگادین به موادمخدر و الکل از گروههای مختلف اجتماعی ،اقتصگگگادی ،و فرهنری بوده و
بگه هیچ وجگه یگک گروه خا

و متجانس از نظر شگگگخصگگگیتی نیسگگگتند (میالنیفر.)2369 ،

محققگا در تحقیقگات خود دریگافتنگد کگه بسگگگیگاری از معتادا مورد مطالعه ر ها عالئمی از
1. Aspelan lien
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ویژگیهای روا نژندی و روا پریشگی همراه با خصگیصگه رفتارهای ضداجتماعی دارند .سایر
تحقیقگات نیز نشگگگا دادهاند که ویژگی های ضگگگداجتماعی در افراد معتاد بسگگگیار باالسگگگت.
می توا نتیجه گرفت که رابطه بین شگگگخصگگگیت و اعتیاد رابطهای متقابل اسگگگت .یع نی فرد به
علت وضگگع خا

شگگخصگگیتی ،نیازها ،شگگکسگگتها ،فقدا مهارتهای اجتماعی ،ناتوانی در

برخورد صگگحیو با مسگگائل زندگی ،ناکامیهای زندگی ،عدم ثبات عاطفی ،شگگخصگگیت نابالن
و از همگه مهم تر وابسگگگتری روانی بگه اعتیگاد روی می رورد .اعتیگاد نیز بگگه نوبگه خود موجگگب
می شگگگود کگه فرد انسگگگجام روانی -عاطفی خود را از دسگگگت بدهد .به اینترتیب بین اعتیاد و
شخصیت دور باطلی ایجاد میشود (باوی.)2366 ،
در میا اختالالت شگگخصگگیتی که با اعتیاد فرد ارتباط دارند سگگه نمونه شگگایع عبارتند از
اختال شگگخصگگیت ضگگداجتماعی ،اختال شگگخصگگیت وابسگگته و اختال شگگخصگگیت مرزی.
نمونگه هگایی از رفتارهای افراد با شگگگخصگگگیت ضگگگداجتماعی مانند دروغگویی ،فریبکاری،

نگاتوانی در برقراری ارتبگاط با دیررا  ،انزوا ،تنهایی ،عدم اعتماد به نفس ،احسگگگاس حقارت،
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کاله برداری ،نگاسگگگازگگاری با موازین اجتماعی و زیر پا گذاشگگگتن حقوق دیررا  ،رفتارهای

نگاتوانی در دفگاع از حق خود ،نداشگگگتن قاطعیت ،عدم تحمل کافی ،پذیرفتن هرگونه خفت و
خواری و توهین از فردی که به او وابسگته اسگت .افرادی با داشتن این ویژگیهای شخصیتی
برای فرار از ناکامی و شگکسگت و برای سگرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف و ناتوانیهای خود،
دسگگت به مصگگرف موادمخدر میزنند و با مصگگرف ماده اعتیادرور به نشگگئه و احسگگاس لذت
دسگت پیدا می کنند و حاضگر به پذیرفتن هر چیزی برای تکرار ر تجربه لذتب خش هسگگتند.
ویژگیهای اختال شگگگخصگگگیت مرزی عبارتند از عدم ثبات در روابن بینفردی و عواطف،
تکانشگگی بود  ،رفتارهای مکرر خودکشگگی ،خودر سگگیبی مکرر ،از دسگگت داد مکرر شگگغل،
ترک تحصگگیل ،ازدواج های ناموفق ،سگگوءمصگگرف مواد ،روابن جنسگگی نابهنجار ،احسگگاس
مزمن پوچی و بی حوصلری ،مجادله طلبی و پرتوقع بود (باوی.)2366 ،
بیمگارا مبتال به اختالالت همبود عموماً در مقایسگگگه با بیمارانی که صگگگرفاً به یک اختال
مصگرف مواد یا یک اختال روانی مبتال هسگتند پیشرگاهی ضعیف تری دارند .افراد مبتال به

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

اختالالت همبود در معر

خطر باالتر برای خودکشگگی ،بسگگتری روا پزشگگکی ،مشگگکالت

قگانونی و حبس ،بیخگانمگگانی ،عفونگگت ا ری وی ،خشگگگونگگت خگگانری ،بیکگگاری و سگگگایر
مشگکالت بین فردی هسگتند .درما اختالالت همبود باید بهصگورت ادغام یافته یا در صورت
در دسگگگترس نبود درمگا برای اختالالت همبود در محل ،باید با هماهنری نزدیک با درما
سگگوءمصگگرف مواد انجام شگگود (فرنام .)2390 ،نکته مهم این اسگگت که صگگگرف نظر از نوع
اختال روا شگناختی ،وجود بیماری توأم یا تشگگخی

دوگانه در تشگگدید اختال روانی افراد

وابسگگته به مواد تاثیر بسگگیار زیادی دارد و فرایند درمانی سگگوءمصگگرف مواد و اختال روانی را
مشگکل می سازد .طبق مطالعات انجام گرفته ،بیمارا واجد تشخی

وابستری یا سوءمصرف

مواد توأم با اختال شگخصگگیت ضگداجتماعی ،رسگگیب شگگناسگی بیشگگتر و رضگگایت کمتری از
زندگی دارند و تکانشگرر ،منزوی ،و افسگگرده تر از بیمارانی هسگتند که فقن تشگگخی

اختال

شگگخصگگیت ضگگد اجتماعی دارند (سگگادوک و سگگادوک .) 0227 ،در مجموع با توجه به میزا
باالی شگگیوع اختال های روانی در کشگگور (احسگگا منش و همکارا 2376 ،؛ مدبرنیا ،تهرانی،
پگدیگدههگای فوق بگا شگگگیوع اعتیگاد و افگت عملکرد اجتمگاعی (حیدریپهلویا و همکارا ،

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

 ) 2392لزوم توجه به اختالالت همبود بیش از پیش رشگگکار میشگگود .لذا با بررسگگی مطالعات
انجامشگگگده در رابطه با درما اختالالت روا پزشگگگکی همبود با اعتیاد ،پیشگگگنهاداتی در ذیل
شگگگده اسگگگت که می تواند راهنمای عمل مسگگگئوال سگگگتاد مبارزه بر موادمخدر ،درمانررا ،
روانشگناسگا  ،مشگاورا  ،روا پزشگکا و پزشگکا در جهت ارتقاء همه جانبه بهداشگگت روانی
در جامعه باشد.
 پزشگکا باید درباره تجویز داروهای دارای پتانسگیل سگوءمصگرف محتاط باشند .اگر
چنین داروهایی تجویز شگگود ،باید انواع داروهای با قابلیت سگگوءمصگگرف پایینتر انتخاب
شوند.
 رموزش بیمگارا دربگاره اختالالت همبود کمک کننده اسگگگت .درما بیمارا مبتال به
اختالالت همبود باید از بیمار بدو اختالالت همبود جامع تر باشد.
 در برخورد بگا درمگگا اختالالت همبود غیر اورژانسگگگی هگدف اولیگگه مگداخلگگه قطع
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مصگگرف مواد اسگگت .توصگگیه میشگگود بیمارا روی درما های نرهدارنده دارای عالئم
اختالالت محور یگک ،امگا فگاقگد تگاریخچگه اختالالت همبود اولیگه تا زما تثبیت روی
درمگا نرهگدارنگده هیچگونگه درمگا دارویی روا پزشگگگکی دریگافگت نکنند ،زیرا عالئم
ر ها ممکن اسگگت بهصگگورت قابلمالحظه ای بعد از یک دوره درما سگگوءمصگگرف مواد
فروکش کند .اسگگتثناها شگگامل بیمارا دارای اختالالت حاد القاءشگگده توسگگن مواد مثل
اضگگگطراب یا بدبینی مفرط اسگگگت که احتماالً گذرا هسگگگتند اما نیاز به ررامبخش دارویی
موقت دارند.
 بگا توجگه بگه شگگگیوع نسگگگبتگاً باالی عالئم و نشگگگانههای روا پزشگگگکی همبود در افراد
مصگگرف کننده متآمفتامین ،اجرای غربالرری ازنظر شگگناسگگایی مشگگکالت روا پزشگگکی
اورژانسگگی و غیراورژانسگگی اهمیت اسگگاسگگی دارد .درصگگورتیکه نتیجه غربالرری ازنظر
فوریگتهای روا پزشگگگکی شگگگایع در مصگگگرفکنندگا مترمفتامین شگگگامل دلیریوم،

روا پزشگگگکی دارد .در اینگونه موارد باید ابتدا بیمار از نظر طبی و روا پزشگگگکی پایدار
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سگگایکوز ،افسگگردگی شگگدید همراه با قصگگد جدی برای خودکشگگی و قصگگد جدی برای

شده و سپس روا درمانی ساختاری متآمفتامین برای او رغاز گردد.
 بیمگارا مبتالبگه اختالالت همبود در صگگگورت دریگافگت درمگا هگای روا پزشگگگکی
متناسگگب در کنار روا درمانی سگگاختاری پیامدهای درمانی مطلوب تری خواهند داشگگت،
به همین دلیل درما روا پزشگگکی جامع و متناسگگب با اختال روا پزشگگکی تشگگخی
داده شده برای تمام اختالالت روا پزشکی همبود توصیه میگردد.
 مطلوب اسگگگت درما اختالالت همبود به صگگگورت ادغام یافته با برنامه درما روانی-
اجتماعی در مرکز درمانی صگگورت گیرد .درصگگورتی که شگگراین ارائه برنامه درمانی ادغام
یافته مهیا نباشد ،الزم اس ت بیمار برای دریافت خدمات روا پزشکی ارجاع گردد.
پزشگگگک ،روانشگگگناس و درما گر باید پایبندی مراجع به رژیم دارویی روا پزشگگگکی را
ارزیابی و به بیمار در خصگگگو
دهند.

لزوم مصگگگرف دارو و مراجعه روا پزشگگگکی منظم رموزش
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اختال هگای شگگگخصگگگیگت و راهبردهگای مقگابله ای معتادا خودمعرف و گروه بهنجار .مجله
روا پزشکی و روا شناسی بالینی ایرا .097-069 ،)3(24 ،
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شگخصیتی جوانا وابسته به موادمخدر افیونی در شهر کاشا  .2379 ،نشریه فی

-40 ،)2(6 ،

.37
غفارینژاد ،علیرضا؛ ضیاءالدینی ،حسن و پویا ،فاطمه ( .) 2360بررسی مقایسه ای اختالالت روانی
در بیمارا وابسته به تریا ک و هروئین .مجله علوم پزشکی هرمزگا .02-07 ،)2(7 ،
فرنام ،رابرت ( .)2390خطر خودکشی در اعتیاد؛ مداخله و درما  .فصلنامه طب اعتیاد-58 ،)2(0 ،
.49
قجاوند ،کاظم و مظفری ،سگیدرحمت اهلل ( ،) 2369بررسی شیوه ها و الروهای مصرف موادمخدر

در میا جوانا دچار سگوء مصگرف مواد در شگهر اصگفها  ،فصگلنامه تخصصی جامعهشناسی

 022مورد از مراجعگهکننگدگا به مرکز معتادا خود معرف بهزیسگگگتی تبریز .مجله پزشگگگکی
دانشراه علوم پزشکی تبریز.49-53 ،)55( 38 ،
قلعهایها ،علی؛ فرهادینسگب ،عبدااهلل؛ ضگرابیا  ،محمد کاظم؛ متیننیا ،نسگگرین ( .)2367بررسگگی
مقایسگه ای اختالالت روانی و ویژگی های شگخصگیتی در افراد وابسته و غیر وابسته به مواد شهر
همدا  .مجله علمی دانشراه علوم پزشکی همدا .40-47 ،)0(25 ،
گنجی ،مهدی ( .)2390رسیب شناسی روانی بر اساس  .DSM – 5تهرا  :انتشارات نشر ساواال .
محمدپور سگگمانه ،نظری هدایت ،بهاروند پرسگگتو ،توکلی زهرا ( .) 2395بررسگگی شگگیوع اختال
وسگگواسگگی -جبری در بیمارا وابسگگته به موادمخدر مراجعه کننده به کلینیکهای ترک اعتیاد
وابسته به دانشراه علوم پزشکی لرستا در سا  .2393مجله علمی پژوهشی یافته-33 ،)3(26 ،
.04
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مطالعات جوانا .259-286 ،)0(2 ،
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مدبرنیا ،هادی و موسگوی ،سید ابراهیم ( .) 2367شیوع افسردگی در میا دانشرموزا دبیرستا و

نوجوانا پیش دبستانی رشت .فصلنامه دانشکده های پرستاری و مامایی استا گیال ،)0(22 ،
.242-248

مکری ،رذرخش ( .) 2362مرور مختصگگر از مصگگرف موادمخدر در ایرا  .مجله پزشگگکی ایرا 5 ،
(.292-264 ،)22
مولوی ،پرویز؛ صگادقی موحد ،فریبا؛ ابوالحسگنزاده ،مسگلم؛ مشگعوفی ،مهرناز؛ محمدنیا ،حسی ن ؛
دیلمی ،پروانه و عرب ،روز اله ( .)2366بررسگگی اختالالت شگگخصگگیتی در میا افراد دارای
اختال سوءمصرف موادمخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتیاد استا اردبیل در سا
 .2367مجله دانشراه علوم پزشکی اردبیل.305-333 ،)4(9 ،
میالنی فر ،بهروز ( .)2369بهداشت روانی .چاپ یازدهم .تهرا  :قومس.
نارنجیها ،هوما ( .)2363ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف و وابستری به مواد در ایرا  .تهرا :
مؤسسه داریوش.

بالینی ایرا .007-033 ،)3(22 ،
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نوحهسگرا ،شگبنم؛ نصگراصگفهانی ،مهدی؛ افخم ابراهیمی ،عزیزه ( .)2363مصگرف مواد افیونی در

نیک فرجام ،علی؛ ممتازی ،سگعید؛ جعفری ،سارا و خسروی ،ناصر ( .)2392علم اعتیاد :مواد ،مغز
و رفتار .تهرا  :نشر سپید برگ.
وزیریا  ،محسگن ( .)2364راهنمای پیشگریری و درما سگوءمصگرف مواد ویژه پزشگگکا  .وزارت
بهداشت ،درما و رموزش پزشکی
Alegría, A. A., Hasin, D. S., Nunes, E.V., Liu, S. M., Davies, C., Grant, B.F.,
Blanco, C. (2010). Comorbidity of generalized anxiety disorder and
substance use disorders: resultsfrom the National Epidemiologic Survey
on Alcohol and Related Conditions. The Journalof clinical psychiatry,
71(9), 87-95.
Aspelan lien, I. (2015). Personality problems among patients with
substanceuse disorders: assessment and clinical implications.
Unpublished Dissertation, university of Oslo.
Association Psychiatric Association. (2013) .Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5. 5th ed. Washington,
D.C. American Psychiatric Publishing.
Backmund, M., Meyer, K., Eichenlaub D., Schutz. C. (2001). Predictors for
completing an inpatient detoxification program among intravenous heroin

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

Vol. 4, No. 14, Summer 2017

4931  تابستان،44  شماره،4 سال

157

users, methadone substituted and codein substituted patients. Journal of
Drug and Alcohol Dependence, 64, 80-173.
Barlow, D. (2006). Clinical Hand book of psychological Disorders. New
York: University of Minnosota Press.
Batel, P. (2000). Addiction and schizophrenia. Journal of European
Psychiatric, 15 (2), 115 – 22.
Bergle, T. H. (2015). Patient in substance use disorder treatment:
motivationfor behavioural change, co-occurring disorders and problem
domains. P h.D Unpublished dissertation, Norwegian university of science
and technology.
Bohme, K., & Voderholzer, U. (2010). Use of EMDR in the treatment of
obsessive-Compulsive Disorder: A Case Series. Journal of Verhaltens
Therapie, 175-181.
Brown, B. B. (2004). Adolescents’ relationships with peers. In Handbook of
Adolescent Psychology (2nd end) (Lerner, R.M. and Steinberg, L., Eds),
363–394.
Champion, J. K, Taylor, A., Hutchinson, S., Cameron, S., McMenamin, J.,
Mitchell, A, Goldberg, D. (2004). Incidence of hepatitis C virus infection
and associated risk factors among Scottish prison inmates: A cohort study.
American Journal of Epidemiology, 159(5), 514-519.
Cohen, P. (1993). "An Epidemiological Study of Disorders in Late Childhood
andAdolesence". Journal of Child Psyohology and Psychiatry, 24, 851867.
Cohn, A. M., Epstein, E. E., McCrady, B. S., Jensen, N., Hunter-Reel, D.,
Green, K. E., Drapkin, M. L. (2011). Pretreatment clinical and risk
correlates of substance use disorder patients with primary depression.
Journal of Study Alcohol and Drugs, 72(1), 7-15.
Comer, S.D., Walker, E.A., & Collins, E.D. (2005). Buprenophine/naloxone
reduces the reinforcing and subjective effects of heroin in heroin
dependent volunteers. Psychopharmacology (Berl), 181(4), 664–675
Farrell, M., Howes, S., Bebbington, P., Brugha, T., Jenkins, R., Lewis, G. et
al. (2003). Nicotine, alcohol and drug dependence, and psychiatric
comorbidity. Results of a national household survey. International Review
of Psychiatry, 15 drug-addict Dutch. Turkish journal of physics, 9(1), 4352.
Galanter, M. (2006). Innovations: Alcohol and drug abuse: Spirituality in
alcoholics anonymous: A valuable adjunct to psychiatric services.
Psychiatric Services, 57 (3), 307-309.
Giacomuzzi, S. M., Thill, C., Riemer, Y., Garber, K., & Ertl, M. (2008).
Buprenorphine-and methadone maintenance treatment: influence on
aspects of cognitive and memory performance. The Open Addiction
journal, 2 (1), 6-15.
Glantz, M, Hartel, C. (2002). Drug Abuse, Origins and Interventions;
AmericanPsychological Association, W.D.

... اختالالت روانپزشکي همبود با اعتياد و

158
Vol. 4, No. 14, Summer 2017

4931  تابستان،44  شماره،4 سال

Gonzalez, R., & Cbemer, M. (2008). Co-factors in HIV neurobehavioural
disturbances:
Substance abuse. Bepatitis C and aging. International Review of
Psychiatry, 20(1), 49-60.
Hendriks VM. (1990). Psychiatric Disorders in a Dutch Addict Population:
Rates and Correlates of DSM–III Diagnosis. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 58 (2), 158-165.
Hilton BA, Thompson R, Moore-Dempsey L, Janzen RG. (2001). Theories
and strategies for control of human immunodeficiency virus: A review of
literature. Journal of Advanced Nursing, 33(3), 357-70.
Huang, P., Kehner, G. B., Cowan, A., Liu-Chen, L. Y. (2001). Comparison
of pharmacological activities of buprenorphine and norbuprenorphine:
norbuprenorphine is a potent opioid agonist. Journal of Pharmacology
and Experimental Therapeutics, 297(2), 68-95.
Judd, L., et al. (1998). Effective medical treatment of opiate addiction.
Journal of the American Medical Association, 280 (22), 1936-1943.
Kessler, R. (1996). Epidemiology of Psychiatric Comorbidity; New York:
Wiley-Liss
Kokkevi, A., Stefanis, C. (1990). Drug abuse and psychiatric comorbidity.
Journal of the Assembly, Legislature of the State of California , 9(1), 4352.
Langås, A. M., Malt, U. F., & Opjordsmoen, S. (2010). Comorbid mental
disorders in substance users from a single catchment area-a clinical study.
BioMed Central Psychiatry, 12, 11-25.
Limbeek, J. V., Wouters, L., Kaplan, C. D., Geerlings, P. J. & Alem, V.V.
(1992). Prevalence of psychopathology in drug addicted. Journal of
Substance Abuse Treatment, 9(1), 43-52.
McNicolas, L. (2004). Clinical Guidelines for the use of Buprenorphine in
the Treatment of Opioid Addiction. U.S. Department of Health and
Human Services.
Meissner, K., Kohls, N., & Colloca, L. (2011). Introduction to placebo effects
in medicine: mechanisms and clinical implications. Philosophical
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 366(1572),
1783-9
Perkonig, A., Kessler, R. C., Storz, S., & Wittchen, H. U. (2000). Traumatic
events and post-traumatic stress disorder in the community: Prevalence,
risk factors and comorbidity. Acta Psychiatrica Scandinavia, 101(1),
46−59.
Polatajko, H. (2001). The evolution of our occupational perspective: The
journey from diversion through therapeutic use to enablement. Canadian
Journal of Occupational Therapy, 68 (4), 203-207.
Rapeli, P., Carola Fabritius, C., Kalska, H & Alho, H. (2012).Do drug
treatment variables predict cognitive performance in multidrug-treated

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

Vol. 4, No. 14, Summer 2017

4931  تابستان،44  شماره،4 سال

159

opioid-dependent patients? A regression analysis study. Substance Abuse
Treatment, Prevention, and Policy, 7(1), 45.
Sadock B, Sadock V, Ruiz P. (2003). Synopsis of Psychiatry. Newyork:
Wolters Kluwer.
Sadock B, Sadock V, Ruiz P. (2015). Synopsis of Psychiatry. Newyork:
Wolters Kluwer.
Sadock Bj, Sadock V.A. (2007). Synopsis of psychiatry behavioral Sciences/
clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia: Williams Wilkins, 469.
Sadock BJ, Sadock VA. (2005). Kaplan and sadock’s comprehensive
textbook of psychiatry. 8thed. New York: Lippincott Williams and Wilkins.
Sadock, B., Sadock. V. A. & Kaplan. (2016). Synapses of psychiatry.
Philadelphia: Lippincott the William and Willkins.
Sadock, B.J, & Sadock, V.A. (2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of
Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 10th Edition.
Lippincott Williams & Wilkins Inc.
Schnoll, S. H & Weaver, M. F. (2003). Addiction and pain. The American
Journal on Addictions, 12, 527-535.
Skinner, W., O'Grady, C., Bartha, C., Parker, C. (2004). Concurrer suhstance
use and mental health dis-orders. An information guide. Toronto on: the
centre for addiction and mental health .
Swendsen, J. D. (1998). "The Comorbidity of Alcoholism with Anxity and
DepressiveDisorders in four Geographic Communities". Comprehensive
Psychiary, 39(4), 176-184.
Swendsen, J. D. (1998)."The Comorbidity of Alcoholism with Anxity and
DepressiveDisorders in four Geographic Communities". Journal of
Comprehensive Psychiary, 39 (4), 176-184.
Torikka, A., Kaltiala, L., Heino, R., Rimpela, A., Rimpela, M., Rantanen, P.
(2001). Depression, drinking and substance use among 14 to year old
finished adolescents. Nordic Journal of Psychiatry, 55(5), 70-153.
Tschann J. (1994). Initiation of substanceabuse in early adolescence. Journal
of Health Psychology: SAGE Journals, 4 (1), 8-31.
United Nations Office for Drag Control and Crime Prevention (2010), world
drug report, United Nations.
Wiech, L., Pienaar, W. (2009) .Occurrence of comorbid substance use
disorders among acute psychiatric inpatients at Stikland hospital in the
Western Cape, South Africa. South African Journal of Psychiatry, 2(3), 713.

