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رویکردهای درمانی مدیریت مشروط و طب سوزنی در مصرف کنندگان مت
آمفتامین

بیژ پیرنیا ،2علی

سلیمانی 0

چکیده
مت رمفتامین اثرات مخربی بر شاخصهای خلقی ،شناختی و رفتاری دارد .در این مطالعه و در قالب یک
پژوهش مروری به بررسی پیامدهای مصرف محرك در ابعاد فرایندهای بیولوژیکی و بازتاب ر بر پیامدهای
درما مدیریتمشروط و طبسوزنی در میا مصرفکنندگا این ماده پرداخته شده است .بررسی نتایج
درما های مدیریتمشروط و طبسوزنی نشا می دهد که اگر چه دو درما مذکور ،رویکردهایی کار رمد
هستند .با وجود شواهد بالینی متعدد ،درما های مدیریتمشروط و طبسوزنی در پاره ای از مطالعات با
اثربخشی معنادار همراه نبوده اند .تغییرات هورمونی و عصب شناختی ناشی از مصرف محرك را میتوا
تبیین کننده عدم اثربخشی مد اخالت مذکور برشمرد .نارسایی در تولید تیروزین هیدروکسیالز به عنو ا پیش
نیاز تولید دوپامین ،میتواند اثربخشی طب سوزنی را با مخاطره روبرو سازد .انتخاب جامعه هدف به منظور
کاررزماییهای بالینی از میا مصرفکنندگا با رسیبهای شناختی و بیولوژیک میتواند مسیر مناسبیبرای
مطالعات رتی باشد.
کلید واژه ها :سوء مصرف کنندگا مت رمفتامین ،تغییرات بیولوژیک  ،مدیریت مشروط ،طب سوزنی

 .2نویسگنده مسگئو  :دانشگجوی دکتری روانشگناسی بالینی ،دانشراه علم و فرهنگ ،تهرا  ،ایرا  ،پست الکترونیک:
b.pirnia@usc.ac.ir

 .0استادیار گروه روانشناسی ،دانشراه علم و فرهنگ ،تهرا  ،ایرا .
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مقدمه

در حا حاضر اختال های مصرف مواد و پیامدهای ناخوشایند ر از مهم ترین مشکالت
سالمت عمومی در جها بهشمار میرود که رثار زیا بار ر  ،خود فرد ،خانواده و کل
جامعه را متاثر میسازد .اعتیاد پدیده ای پیچیده و متاثر از مؤلفههای چندگانه فرهنری،
قومتی ،جغرافیایی و ژنتیکی است .این پدیده سبب تخریب عملکرد مغز و در پی ر
رسیبهای روا شناختی میگردد .چندگانه بود ماهیت اعتیاد ،تبیین پدیده مذکور را به
چالشی جهانی تبدیل و برنامههای درمانی را مستلزم ادغام ر ویکردهای گوناگو ساخته
است .ر چه بیش از پیش توجه مراکز تصمیمگیری و همچنین نهادهای متولی درما در
حیطه اعتیاد را به خود جلب کرده است ،گذار از مصرف مواد افیونی به مواد صناعی یا
نیمهصناعی است که بر خالف اثرات تعدیل کنندگی افیو  ،سبب برپایی و تحریک سیستم
عص بی مرکزی میگردد .این گرایش به مصرف مواد صنعتی از دالیل گوناگونی همچو
سهولت مصرف و اثرات خاص روانی این مواد نشأت میگیرد .مصرف محركها پدیدهای
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جدید در ایرا به شمار میرید ،با این وجود مطالعات جدید حاکی از میزا باالی مصرف
محرك در ایرا است.
مترمفتامین در سا 2893در ژاپن ساخته شد .در زما جنگ جهانی دوم توسو
سربازا ژاپنی ،رمریکائی و رلمانی به منظور برطرف ساختن خستری و افزایش انرژی مورد
استفاده قرار گرفت و بعد از جنگ وارد بازار شد .مترمفتامین دستهای از محركها به
شمار میرید که موجب باال رفتن خلق ،هشیاری و تحریک سیستم اعصاب مرکزی میشود
و سر خوشی ناشی از ر ممکن است  20ساعت به طو بیانجامد و شاید به همین دلیل است
که سوءمصرف ر به گونهای همه گیر در حا افزایش است .این ماده به سبب ماهیت چربی
گرایی باال و نفوذپذیری ر در سیستم عصبی مرکزی دارای تأثیرات طوالنی است .تخمین
زده میشود بیش از  35میلیو نفر در سراسر جها از مواد محرك استفاده میکنند (سالو

2

و همکارا  .)0222 ،در ایرا میزا مصرف مترمفتامین بین سا های  0225 -0228رشدی
 252برابری داشته است (رادفر و راسو  .) 0224 ،0با افزایش تولید داخلی مترمفتامین در
2. Radfar & Rawson

1. Salo

بيژن پيرنيا و علي سليماني

ایرا به گونه البراتواری در پنج سا اخیر ،قیمت ر به یک پنجم گذشته افو یافته است
و طبق رمارهای غیررسمی مصرف ر در ایرا در جایراه دوم یا سوم پر مصرف ترین مواد
مورد سوءاستفاده قرار گرفته است (شریعت و الهی.)0222 ،
بررسی پیشینه پژوهشی گویای تعامل مؤلفههای زیستشناختی و روا شناخ تی در ایجاد
نشانرا رسیبشناختی است و تبیین پیامدهای سوء مصرف مواد نیازمند رویکردی یک پارچه
نرر میباشد .این نراه سببشناسانه را می توا در دو حیطه عصبشناختی و روا ش ناختی
مورد توجه قرار داد .از بعد روا شناختی نقایص شناختی تحت تأثیر سوءمصرف مواد قرار
میگیرد و می تواند به دامنه ای وسیع از اختالالت خلقی منجر گردد .احتما بروز
سایکوزهای ناشی از مصرف رمفتامینها وجود دارد .در یک نراه کلی ،مصرف محركها
به سبب افزایش برانریختری در سیستم عصبی مرکزی با رفتارهای پرمخاطره جنسی،
تغییرات در محور هیپوفیز-هیپوتاالموپ-ردرنا و افزایش سطوح کورتیزو (پیرنیا ،گیوی،
روشن ،پیرنیا و سلیمانی ،) 0222 ،انقباضات عضالنی مکرر (رومل  2و همکارا ،)0222 ،
عوارض دهانی همچو کاهش بزاق و زخمهای ناحیه دها (رومل و همکارا )0222 ،

اثرات روا شناختی ،هورمونی ،جنسی و تأثیرات مصرف مترمفتامین بر شاخص سالمت
روا پرداخته میشود.
مت آمفتامین و ساختار شناختی

ابعاد شناختی بخشی از حیطه اثرگذاری مترمفتامینها به شمار میرید .یکی از مهمترین و
تأثیر گذار ترین کنشهای شناختی ،کارکردهای اجرایی است (اسکات  0و همکارا ،
 .)0222کارکردهای اجرایی ،توانایی مدیریت و کنتر عملکردهای سطو باالی ذهن است
که در نهایت منجر به مدیریت اعما هدفمند میشود .کارکردهای اجرایی شاخصی برای
چرونه و چه وقت انجام داد عملکردهای رفتاری عادی است که به افراد در راستای برنامه -
ریزی ،خودگردانی ،بازداری پاسخ نامناسب و نهایتا رفتار ریندهمدار یاری میرساند
2. Scott

1. Rommel
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(گارنر  .)0229 ،2رسیب این کارکردها می تواند به صورت درجاماندگی ،نقص در شروع
تکلیف و ناتوانی در مهار پاسخهای نادرست بروز یابد .از نظر عصبشناسی پژوهشررا بر
نقش حیاتی لوب فرونتا و پره فرونتا در این مهارتها تاکید دارند .مصرف این ماده با
نقص در کارکردهای اجرایی سبب نارساکنش وری در افکار هدفمند و ارادی میگردد
(گنزالس ،بچارا و مارتین  .)0222 ،0کارکردهای اجرایی مکانیزمی جهت تعدیل عملکرد
خرده فرایندهای شناختی و سازماندهی فعالیتهای هدفگرا در قشر پیشپیشانی است.
کارکردهای اجرایی بر برو دادهای رفتار تأثیر میگذارد و دامنه گستردهای از کنشهای
شناختی از جمله توجه ،ارزیابی ،انعطافپذیری و برنامهریزی سازما یافته را در بر میگ یرد.
این کارکردها موجب به کار گیری راهبردهای سازگارانه در انسا میشود و در مصرف -
کنندگا مزمن کوکائین و الکل دچار نقص میگردد (گالپ  3و همکارا  .)0229 ،رسیب
به کارکرد های اجرایی زمینه ساز دوری جستن بیمار از فرایند درما و افزایش لغزش در
مصرفکنندگا است.
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بررسی پیشینه پژوهشی نشا میدهد که تخریبهای عصب شناختی در افراد وابس ته به
مترمفتامین وجود دارند (جانسو

4

و همکارا  .)0222 ،تخریب ناشی از مترمفتامین

عموماً در ناحیه لوب پیشانی ایجاد میشود (راسوت  5و همکارا  )0222 ،و از ر جا که این
ناحیه ،وظیفه کارکردهای اجرا یی را بر عهده دارد ،بدیهی به نظر میرسد که مصرف مت -
رمفتامین این ناحیه از مغز را دست خوش تغییر نماید و بر کارکردهای اجرایی تأثیر سوء
برذارد .در این راستا کینگ ،رلیکاتا ،کالك و چنگ  ) 0222( 2در پژوهشی به بررسی
کارکردهای اجرایی در دوز پایین و باالی مصرف مترمفتامین در افراد وابسته به این ماده
پرداختند .نتایج پژوهش نشا داد که این افراد در رزمو هوش وکسلر ،رزمو تداخل
استروپ و فراخنای ارقام رو به جلو عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه کنتر ارائه دادند.
اما دوز باالی مصرف این ماده باعث بهبود توجه ،سرعت پردازش و حافظهکاری در
مصرف کنندگانی شد که در حالت پایه عملکرد ضعیفی در پردازش شناختی داشتند .مطالعه
4. Johanson
5. Roussotte
6. King, Alicata, Cloak & Chang

1. Garner
2. Gonzalez, Bechara & Martin
3. Glass

بيژن پيرنيا و علي سليماني

پیرنیا ( )2394در نمونهای از مصرفکنندگا مترمفتامین نشا داد که کارکردهای اجرایی
در افراد وابسته به مترمفتامین نسبت به گروه کنتر ضعیف تر است .مطالعه مردیت ،جاف،
انرلی و ساکسو  )0225( 2نشا داد که مصرفکنندگا مترمفتامین در قیاپ با هروئین
رسیب بیشتری را در رزمو های عملکردهای اجرایی مانند کارتهای ویسکانسین نشا
میدهند که بیانرر رسیب ناحیه پیشانی است .این رسیبها معموال در دوره پرهیز از مصرف
نیز ادامه مییابند .مصرفکنندگا مت رمفتامین در اوایل دورا پرهیز نسبت به گروه کنتر
رسیب قابل توجهی را در میزا توجه ،سرعت روانی حرکتی ،یادگیری کالمی ،حافظه و
همچنین سیالی کارکرد های اجرایی از قبیل تغییر موضع توجه و یا بازداری محركها نشا
میدهند .فراتر از انحطاط پایانههای عص بی دوپامینرژیک و سروتونرژیک ،رسیب در سلو -
های تولید کننده انرژی در اوربیتو فرونتا و پره فرونتا خلفی جانبی میتواند مسئو نقص
توجه در مصرفکنندگا مترمفتامین باشد .کیم  0و همکارا ( )0229در پژوهشی بدین
نتیجه دست یافتند که افراد وابسته به مترمفتامین میزا باالتری از کمکاری فرونتا و
اختال در کارکرد های اجرایی را نشا دادند .رزمو ویسکانسین به طور گسترده در ارزیابی

وند ویلدربرگ ،ترانل و بچارا  ) 0229( 3نیز در پژوهشی به بررسی کارکردهای اجرایی در
افراد وابسته به مت رمفتامین و کوکائین پرداختند .نتایج این پژوهش نشا داد که مصرف
مواد محرك رسیبهایی را در کارکردهای اجرایی ایجاد میکند .با این وجود ،تخریب
ناشی از مصرف مترمفتامین که در قالب شاخص ولع مصرف ظهور می یابد ،قابل بازیابی
است (پیرنیا .)2394 ،در گستره پیامدهای نامطلوب روا شناختی ناشی از مصرف مت -
رمفتامین می توا به پارانویا ،هذیا و توهم اشاره نمود (مک کتین ،مکالر  ،لوبمن و
هیدز  .)0222 ،4می زا بروز دورههای سایکوز در این افراد حتی پس از سا ها پرهیز از
& 4. McKetin, McLaren, Lubman
Hides

1. Meredith, Jaffe, Ang-Lee & Saxon
2. Kim
3. Van der Plas, Crone, van den
Wildenberg, Tranel & Bechara
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مصرف ،به گونهای معنادار باال است .مصرف مترمفتامین با نارساییهایی در توجه ،حافظه
و زبا نیز همراه است.
نابهنجاری در حاالت خلقی به خصوص پدیدایی اپیزودهای افسردگی در مصرف -
کنندگا مزمن مترمفتامین مشاهده میشود .در مطالعه سمپل ،گرانت و پترسو )0225( 2
میزا نشانرا افسردگی در زنا جوا مصرفکننده مترمفتامین ،به طور معناداری بیش
از زنا گروه کنتر بود .تزریق دوز باالیی از مترمفتامین سبب ایجاد رفتارهای شبه
افسردگی در موشها میشود (سیلوا  0و همکارا  .)0224 ،در یافتهای مشابه ،مواجه با مت -
رمفتامین در دورا رشد سبب افزایش رفتار افسرده وار در موشهای بالغ شد (جوکا،
زولوگا ،رابر و سیرل  .)0224 ،3از ر جا که مترمفتامین سبب افزایش فعالیت سیستم
دوپامینرژیک می شود ،دوره پرهیز از ر اغلب با حاالت اضطراب و افسردگی همراه است
(کروکشانک و دیر  )0229 ،4که نشانههای فوق در موشهای مصرفکننده مزمن نیز
مشاهده شده است (جانگ ،ویتفیلد ،اسچولتیس ،کوب و وی .)0223 ،5
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مت آمفتامین و عملکرد هورمونی

پیامدهای ناشی از مصرف مترمفتامین را می توا در دو بعد روا شناختی و عصبش ناختی
مورد بررسی قرار داد .از نقطه نظر عصب شناختی ،استفاده از این مواد ایجادکننده ت غییراتی
در ساختار مغز است که رفتارهای اعتیاد رور را پدید میرورد .اگرچه مدارهای عصبی
تعیین کننده در پاسخ به استرپ ،رشکارا شناخته شده نیستند اما بیشتر این تغییرات در محور
هیپوتاالموپ-هیپوفیز-ردرنا مشاهده میگردد .این محور نقشی تعیینکننده در برقراری
تعاد بد

ایفا مینماید (وبستر و استرنبرگ  .)0224 ،2مترمفتامین فعالیت محور

هیپوتاالموپ-هیپوفیز-ردرنا را تشدید میسازد (زولوگو ،جانسو  ،رگام و رابر .)0224 ،2
پژوهشهای جدید حاکی از ر است که محور هیپوتاالموپ ،هیپوفیز ،ردرنا به واسطه
مصرف مکرر مت رمفتامین ،دست خوش تغییر شده و سطوح هورمو استرپ در طو
& 5. Jang, Whitfield, Schulteis, Koob
& Wee
6. Webster & Sternberg
7. Zuloaga, Johnson, Agam & Raber

1. Semple, Grant & Patterson
2. Silva
3. Joca, Zuloaga, Raber & Siegel
4. Cruickshank & Dyer
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فرایند پرهیز نیز تغییر می یابد (لی  2و همکارا  .)0223 ،فعا سازی این محور هورمو
ردرنوکورتیکوتروپین را افزایش میدهد .افزایش ترشو گل یکوکورتیکوئید  0می تواند
پیامد های خطرناکی از جمله مرگ سلولی (زولوگو و همکارا  )0224 ،و القای بازسازی
دندریتیک (کیم و همکارا  )0224 ،را در پی داشته باشد .در واقع استرپ و محور
هیپوتاالموپ ،هیپوفیز و ردرنا مؤلفههایی کلیدی در اعتیاد به محركها به شمار میریند.
به طور خالصه محركهای استرپزا سبب افزایش ترشو کورتیکوتروپین  3از هستههای
بطنی در هیپوتاالموپ می شوند که به طبع ر ترشو کورتیزو صورت میگیرد (میال ،4
 .)0223عوامل فشارزا از طریق سیستم عصبی مرکزی و محیطی ،محور هیپوتاالموپ،
هیپوفیز و ردرنا را تحریک مینمایند (مک او  .) 0224 ،5این تحوالت شامل تغییراتی در
ترشو هورمو استرپ ،ژ ها و پروتئین ها از قبیل عامل کورتیکوتروپین ،وازوپرسین  2و
گیرنده گلوکوکورتیکوئید است (ناواتا ،کیتاچی و ناماموتو  .)0220 ،2مطالعات نشا میدهد
که مصرفکنندگا مترمفتامین سطوح باالیی از ردرنوکورتیکوتروپین را نشا میدهند
و میزا سطوح کورتیزو در  92ساعت پس از پرهیز از مواد نسبت به گروه کنتر کاهش

افسردگی در مصرفکنندگا مت رمفتامین به ویژه در اوایل دورا پرهیز شایع و اغلب با
ولع مصرف همراه است که می تواند تشدیدکننده عودمصرف باشد (ناکاما  9و همکارا ،
 .)0228فزو کنش وری متابولیکی در کمربند قدامی با نشانرا افسردگی در مصرف -
کنندگا مترمفتامین مرتبو است (دلوز و لیو  .)0228 ،22از نقطه نظر تفاوتهای جنسیتی،
نشانرا افسردگی در مصرفکنندگا ز بیشتر از مردا است (سمپل و همکارا )0225 ،
زیرا از نظر زیست شناختی ،ترشو گلیکوکورتیکوئید در زنا بیشتر از مردا است .افزایش
گلیکوکورتیکوئید می تواند به تغییراتی در ژ ها و پروتئینها منجر شود و سبب افزایش
6. Vasopressin
7. Nawata, Kitaichi & Yamamoto
8. Piwowarska
9. Nakama
10. Dluzen & Liu

1. Li
2. Glucocorticoids
3. Coritcotropin
4. Millan
5. McEwen
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ترشو هورمو استرپ و بازگشت نشانرا اضطراب و افسردگی گردد که اغلب در دوره
پرهیز مشاهده می شود .رابطه بین سطوح باالی گلوکوکورتیکوئید در مصرفکنندگا ز
و پیامدهای مغزی و رفتاری این فرایند ،در حا حاضر ناشناخته است .البته چندین عامل
روا شناختی می تواند در بروز نشانرا افسردگی در زنا مصرفکننده مترمفتامین اثر
گذار باشد .از جمله می توا به فقدا تصویربدنی مطلوب ،عزتنفس پایین ،فقدا حمایت -
اجتماعی و اختالالت خورد اشاره نمود (سانتوز ،ریچاردز و بلکلی  .)0222 ،2این افزایش
سطو کورتیزو ناشی از مصرف مت رمفتامین قادر است بر جنین در حا رشد نیز اثر
گذارد .در مطالعه ای با پیریری دو ساله در نوزادا مواجه با مترمفتامین ،سطوح کورتیزو
ناشی از استرپ به طور معناداری باالتر بود (کرلیک 0و همکارا  ،)0223 ،این تغییرات به
شکل برانریختری نوزادا و افزایش پاسخهای هیجانی ،نشانرا افسردگی و اضطراب در
کودکا  3-5سا مشاهده شد (ربار  3و همکارا  .) 0223 ،بررسی ادبیات پژوهشی منعکس -
کننده گزارشاتی متناقض از تغییرات در پاسخ به استرپ در مصرفکنندگا مترمفتامین
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است .برخی از پژوهشها تأثیر استرپهای روا شناختی را بر ترشو کورتیزو در مصرف -
کنندگا مزمن مترمفتامین و کوکائین رد میکنند (هریس ،روپ ،ولکویتز ،مندلسو و
جونز  ،)0225 ،4در حالی که مطالعات دیرری از کاهش سطوح کورتیزو متعاقب استرپ -
های اجتماعی در مصرفکنندگا اکستازی (گرا 5و همکارا  )0223 ،و کوکائین خبر می -
دهند .شواهد از افزایش سطوح کورتیزو در مصرفکنندگا کوکائین در مواجه با تصاویر
استرپ زا حمایت میک ند (سینها  2و همکارا .)0223 ،
از نقطه نظر بالینی گستره وسیعی از رسیبهای روا شناختی در مصرفکنندگا مت -
رمفتامین دیده میشود (مو  ،دو ،پارك و کیم  .)0222 ،2به گونهای که مصرف دوزهای
باالی مترمفتامین می تواند سبب ایجاد سایکوز ،خشونت ،رفتارهای پرخاشررانه ،افزایش
تکانشرری و افسردگی گردد .اساپ زیست شناختی وابستری به مترمفتامین نیز مؤلفهای
5. Gerra
6. Sinha
7. Moon, Do, Park & Kim

1. Santos, Richards & Bleckley
2. Kirlic
3. Abar
4. Harris, Reus, Wolkowitz,
Mendelson, & Jones
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کلیدی در تبیین ماهیت بیماریزایی در این بیمارا قلمداد میشود .پژوهشها حکایت از
ر دارد که مصرفکنندگا مزمن مترمفتامین تغییراتی را در محور هیپوتاالموپ ،هیپوفیز
و ردرنا نشا میدهند (لی و همکارا  .) 0223 ،افزایش کورتیکوتروپین باعث افزایش
سطوح کورتیزو می شود و ترشو کورتیکوئیدها سبب بروز نشانرا افسردگی و اضطراب
می شود که هر دو با عود مصرف مرتبو هستند (حس-کوفلر ،لجیو و کنا  .)0224 ،2مصرف
طوالنی مدت مترمفتامین با دوز باال با رسیبهای عصبی زیستی همراه است که تا مدتها
ادامه می یابند (تامپسو

0

و همکارا  .)0224 ،استرپ طوالنیمدت و رسیب در ناحیه

هیپوکامپ و کارکرد قشر فرونتا نیز می تواند به رشفتری در عملکرد هیپوتاالموپ ،هیپوفیز
و ردرنا و مشکالت رفتاری منجر شود که در بیمارا وابسته به مواد دیده میشود (مک
او  .) 0224 ،پژوهش پیرنیا و همکارا ( ) 0222نشا داد که سطوح کورتیزو در بیمارا
مصرفکننده مزمن مترمف تامین در مواجه با رویدادهای اضطرابزا به گونه معناداری باالتر
از افراد غیر معتاد بود .تغییرات در سطوح کورتیزو به واسطه رویارویی با پدیدههای درد
و اضطراب تشدید میگردد (لو ،هانگ ،یانگ ،ونگ و تاو  .)0222 ،3در پژوهش گرا  4و

شده با مت رمفتامین ،سطوح کورتیزو قابل توجهی را در طو مدت زمانی  04ساعت نشا
میدهند (ماد  5و همکارا .)0225 ،
مت آمفتامین و خطر جنسی

بررورد می شود که در سراسر جها بیش از سیمیلیو مصرفکننده مترمفتامین وجود
دارد (توسی  2و همکارا  .)0229 ،از منظر پزشکی و بهداشت عمومی ،سوءمصرف این ماده
با رفتارهای پرخطر ،بیماریهایی از قبیل هپاتیتبی و سیفلیس همراه است (فیشر ،رینولد،
وار و ناپر  .)0222 ،2مصرف محركها بهطور کلی منجر به رفتار جنسی پرخطر (کاریکو ،8
5. Madden
6. Toussi
7. Fisher, Reynolds, Ware & Napper
8. Carrico

1. Haass-Koffler, Leggio & Kenna
2. Thompson
3. Lue, Huang, Yang, Wong & Tao
4. Gerra
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 ) 0222و سبب ایجاد تنوع طلبی در کارکردهای جنسی مردا میگردد .از نظر مکانیزم
عمل ،مصرف مترمفتامین به عنوا تالشی در جهت کاهش پریشانیهای درونی صورت
میگیرد (کوب  2و همکارا  .)0224 ،مصرف مزمن مترمفتامین می تواند به تکانشرری
جنسی نیز منجر گردد (سمپل و همکارا  .) 0229 ،این تکانشرری جنسی سبب افزایش
توهمات جنسی می گردد و به این واسطه میزا باالتری از روابو جنسی محافظت نشده،
شرکای جنسی بیشتر و انتقا عفونتهای جنسی را رقم می زند .پژوهش پیرنیا ،منصوری،
رحمانی و سلیمانی ( ) 0225در قالب یک مطالعه مقدماتی نشا داد که مصرف مترمفتامین
با افزایش رفتارهای جنسی پر خطر همراه است.
با توجه به مباحثی که از نظر گذشت ،می توا اثرپذیری ساختار روا شناختی و سالمت -
روا را از مصرف مترمفتامین انتظار داشت .این رسیب در سطوح سالمتروا میتواند
در قالب چرخه ای معیوب به ناتوانی در فرایند پرهیز از مصرف در افراد وابسته منجر گردد.
سالمتروا مفهومی وسیع را در گستره مفاهیم روا شناختی به خود اختصاص میدهد.
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سالمتروا به هماهنری بین ارزشها ،عالئق و نررشها در حوزه عمل افراد و در نتیجه
برنامهریزی واقع بینانه به منظور زندگی و تحقق هدفمند زندگی اشاره دارد .این مفهوم را
می توا به عنوا توانایی ایجاد ارتباط مناسب و بالنده و ایجاد سازگاری با محیو تعریف
نمود .این مؤلفه به یک حالت پویا و تهی از نشانههای بیماری اشاره دارد که دارای ابعاد
روانی و اجتماعی است که نیازی اساسی به منظور بهبود کیفیت زندگی به شمار میرود.
مفهوم سالمتروا از دسته سازههای شناختی محسوب میگردد که همپوشی باالیی را در
تعریف مصادق ر شاهد هستیم .از یک سو می توا ر را در بردارنده رفاه روانی ،کفایت
و توانایی شناخت استعداد های بالقوه و از سویی دیرر ر را مصداقی از درك چالشها و
مدیریت عوامل فشارزای معمو زندگی برشمرد .به واسطه برخورداری از شاخص سالمت -
روا  ،پتانسیلهای ردمی در جهت مدیریت موقعیتهای تنیدگی زا بسیج میشود و این
مؤلفه را می توا هنر سازگاری با محیو دانست .یکی از پیامدهای مخرب مصرف مواد،
رسیب پذیری سازما روانی فرد مصرف کننده در اثر رویارویی مکرر با مواد مخدر است.
1. Koob
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به بیانی دیرر مصرف مواد ،بهداشت یا سالمت روا را تهدید مینماید .افراد معتاد از نظر
شاخص سالمت روا نسب ت به افراد عادی نمرات کمتری کسب میکنند و عملکردهای
شناختی در مصرفکنندگا مواد پایین تر از میانرین است (گویلم ،پریسلو ،ورسپا ،
بوچزاربابزاده و لپین  .)0229 ،2حداد ،خسروی ،نجفی و صباحی ( )2393در پژوهشی با
عنوا مقایسه عملکرد توجه در افراد وابسته و غیر وابس ته به مت رمفتامین بدین نتیجه دست
یافتند که عملکرد افراد وابسته به مترمفتامین در متغیرهای توجه انتخابی مبتنی بر گزینش
پاسخ (که با اثر سایمو سنجیده میشود) ،موقعیتهای معتبر و نامعتبر نشانهدهی فضایی که
توجه دیداری را می سنجند ،و توجه انتخابی مبتنی بر شناسایی محرك (که با اثر استروپ
سنجیده می شود) ،با گروه غیر وابسته به مت رمفتامین تفاوت معنادار دارد .شاید بتوا گفت
که مفهوم سالمت روا در حیطه اعتیاد بیش از هر بافت دیرری بتواند چشمانداز بهبودی
را ترسیم سازد .ادبیات پژوهشی گویای شیوع اختالالت روانی از جمله افسردگی،
اضطراب ،وسواپ و مشکالت جنسی در افراد معتاد و خانوادههای رنا است (گویلم و
93

همکارا .)0229 ،

درما مدیریت مشروط است .بنیاد نظری این درما خاستراه رفتارگرایی دارد و بر شرطی -
سازی کنشرر متکی است (پیرنیا ،طباطبایی ،توالیی ،سلیمانی و پیرنیا .)0222 ،درما
مدیریت مشروط در قالب استفاده از تقویتکنندههای مثبت ثانوی مثل کوپن ،کاال و
خدمات به رفتار هدف شکل میدهد .مدیریتمشروط در واقع گونهای از تحلیل کارکردی
رفتار است ( کارو  ،سینها ،نیک ،بابوسیو و رونساویل  .)0220 ،0از ر جایی که تحلیل رفتار
اهمیت بسزایی در شناسایی و تغییر رفتارهای ناکاررمد و ناسازگارانه ایفا میک ند ،این
رویکرد توانسته است در حیطه اعتیاد راهرشا باشد و به کارگیری ر با شواهد پژوهشی
متعدد همراه بوده است .ابعاد سهگانه مدیریتمشروط را می توا در قالب مؤلفههای ک نتر
& 2. Carroll, Sinha, Nich, Babuscio
Rounsaville

1. Guillem, Pelissolo, Vorspan,
Bouchez-Arbabzadeh & Lepine
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محرك ،تقویت مثبت و تغییر رفتار تبیین نمود .در این مد  ،رفتار مطلوب بیمارا میتواند
با پاداش و یا کاهش تنبیه همراه گردد .به طور کلی رفتار مطلوب یا نامطلوب در این برنامه
شامل تبعیت و یا عدم تبعیت از برنامههای درمانی تعریف میشود .از مدیریتمشروط گاه
به عنوا دانش تحلیل رفتار کاربردی نام برده میشود (کارو و همکارا .)0220 ،
ارائه تقویت به رفتارهای از پیش تعریف شده و در راستای برنامههای درمانی میتواند
در قالب سه ال روی کلی ژتونی ،پو نقد و ارائه کاال صورت پذیرد .در مد ژتونی که به
ر مدیریت مشروط در قالب ووچر بیس  2اتالق می شود ،رفتار هدف توسو ژتو هایی که
بدین منظور طراحی شدهاند تقویت میگردد .ژتو ها قابل مبادله با کاال است و در بعضی
برنامههای درمانی قابلیت تبدیل به پو نقد را نیز دارند .ژتو ها قابلیت خرید از سوپرمارکت
یا فروشراههای زنجیره ای را دارند .همچنین می توا از ر ها جهت تهیه فست فود ،لوازم
ررایش ،بلیو اتوبوپ و مترو ،لباپ ،تلویزیو و  ...استفاده نمود (پیرنیا و همکارا .)0222 ،
در الروی تقویت پو نقد یا کش بیس  0در ازای انجام رفتار هدف ،به رفتار مذکور پاداش
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نقدی تعلق می گیرد .گرچه مطالعات از اثربخشی این مد حمایت میکنند ،گمانه زنیهایی
در مورد خطر ارائه پو نقد به درما جویا مطرح شده است ،به ویژه زمانی که از مدیریت -
مشروط در قالب ارائه مشوق پو نقد در حیطه اعتیاد استفاده گردد (فستینرر ،داگوش،
کربی و سیمور  .) 0224 ،3در رویکردهای درمانی گوناگو  ،در طو فرایند پرهیز از مصرف
مواد ،معموالً توصیه میگردد که محدودیتهایی در مورد دسترسی به پو نقد برای
مراجعا در نظر گرفته شود .این محدودیتها می تواند عاملی جهت کنتر افکار مربوط به
ولع مصرف تلقی گردد .در پاره ای از موارد دسترسی به پو نقد با رفتارهای پرخطر همچو
قمار ،رفتارهای جنسی و لغزش در فرایند پرهیز همراه بوده است (فستینرر و همکارا ،
 .) 0224در مد سوم از الروی تقویت مدیریت مشروط که به گود بیس ( 4کاال مدار) شهرت
دارد ،در ازای ظهور رفتار هدف از سوی مراجع ،کاال در اختیار وی قرار میگیرد .این
کاالها معموال از بین اجناپ کاربردی انتخاب میشوند و به گونهای گزینش میگردند که
& 3. Festinger, Dugosh, Kirby
Seymour
4. Good-Base

1. Voucher-Base
2. Cash-Base

بيژن پيرنيا و علي سليماني

تا جای ممکن استفاده دوگانه نداشته باشند و جوانب متعددی در انتخاب کاالهای ارائه شده
مورد توجه قرار می گیرد .در غالب مطالعات انجام شده در مدیریت مشروط ،رفتار هدف
در برنامه درمانی ،پرهیز از مصرف و کاهش رفتارهای پرخطر در نظر گرفته میشود .در
برنامه پرهیز از مصرف معیار ارائه پاداش ،تستهای منفی ادراری است (پیرنیا و همکارا ،
 .)0222کوپنها با هدف تباد کاال ،خدمات و یا ارتقاء رفتار اجتماعی و سالم مبادله
میشوند.
سودمندی مدیریتمشروط در مورد طیف وسیعی از مواد از جمله ماری جوانا (بودنی،
هیجین ،رودونویچو نوی  ،)0222 ،2توتو و تنباکو (لوسیر ،هلی ،مونوژ  ،بادگر و هیجین ،0
 )0222گزارش شده است .همچنین درما مدیریتمشروط حمایت تجربی قابل قبولی از
کاررزماییهای بالینی در گستره درما مخدرها (گریفید ،روا  -سزا  ،رواك و سیمپسو ،3
 )0222و الکل (پتری ،مارتین ،کانی و کرانزلر  )0222 ،4کسب نموده است .از این درما
در کاهش مصرف سیرار (ولپ  5و همکارا  )0229 ،نیز استفاده شده است که با موفقیت
همراه بوده است .از دیرر حوزههای پرکاربرد استفاده از مدیریتمشروط می توا به درما

نمودهاند .یکی از نقاط قوت مدیریتمشروط ،توانایی ر در تمرکز بر رفتار هدف ویژه
است (کارو و همکارا  .)0220 ،در مقابل ،از نقاط ضعف مدیریتمشروط ،می توا به
رها کرد رفتار هدف در شرایطی که تقویت برای زما طوالنی ادامه نیابد اشاره نمود.
گرچه مدیریت مشروط در دامنه وسیعی از رفتار اعتیادی مورد استفاده قرار گرفته است،
درما محركها از حیطههای موفق کاربرد مدیریت مشروط به شمار میرید (کارو  ،نیک،
پتری ،ایرا  ،شی و با 0222 ،2؛ میرل  8و همکارا 0222 ،؛ پیرنیا و همکارا 0222 ،؛ راش،
4. Petry, Martin, Cooney & Kranzler
5. Volpp
6. Pierce
& 7. Carroll, Nich, Petry, Eagan, Shi
Ball
8. Miguel

& 1. Budney, Higgins, Radonovich
Novy
& 2. Lussier Heil, Mongeon, Badger
Higgins
& 3. Griffith, Rowan-Szal, Roark
Simpson
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الزی و پتری 0222 ،2؛ شاپتو ،لندویتز و ریبک  .)0222 ،0عالوه بر این استفاده از مدیریت -
مشروط به عنوا رویکرد مکمل درما شناختیرفتاری در کاهش مصرف سیرار با موفقیت
همراه بوده است (اسکادپ-ویال ،پریکوت -والورد و ویدبرگ .)0222 ،3
عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت مشروط

استفاده از مترمفتامین منجر به تغییراتی در ساختار مغز میشود که رفتار های اعت یاد رور را
پدید میرورد .بیشتر این تغییرات در محور هیپوتاالموپ-هیپوفیز-ردرنا مشاهده میگردد.
محور هیپوتاالموپ ،هیپوفیز ،ردرنا به واسطه مصرف مکرر مترمفتامین ،تغییر میکند و
سطوح هورمو استرپ در طو فرایند مصرف را افزایش میدهد .در واقع استرپ و محور
هیپوتاالموپ ،هیپوفیز و ردرنا مؤلفههایی کلیدی در اعتیاد به محركها به شمار میریند.
از نقطه نظر پیشرگهی درما  ،سوء مصرف مواد در شرایو همبود با اختالالت اضطرابی از
جمله استرپ پس از سانحه ،با کاهش نتایج درمانی همراه است که گویای نقش اضطراب
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بر کاهش اثرپذیری از درما است (روبرتز ،روبرتز ،جونس و بیسو  .)0222 ،4مطالعات
نشا میدهد که رسیبهای شناختی متاثر از مصرف محركها ،اثربخشی درما های دارای
حمایت تجربی را نیز محدود میسازد .تجربه نشانرا افسردگی ،اضطراب و خشم سبب
عود مصرف در افراد در طو فرایند پرهیز میگردد .در افراد سیراری ،کاهش افسردگی و
اضطراب پیشبین موفقیت در فرایند پرهیز بوده است (زو ،رابینویچ و گیلبرت .)0222 ،5
فرضیه اثرگذاری حاالت خلقی بر نتایج درمانی از حمایت پژوهشی برخوردار است و
تفاوتهای فردی می تواند پیش بینی کننده پیامدهای درمانی باشد (راش و همکارا ،
 .)0222از نظر تفاوت های جنسیتی ،ارتباط بین سوءمصرف مواد و اختالالت اضطرابی
همچو استرپ پس از سانحه در زنا قوی تر از مردا گزارش شده است .پژوهش وارد

2

و همکارا ( ) 0222نشا داد که اثربخشی مدیریتمشروط در مصرفکنندگا کوکائین
متاثر از حاالت خلقی رنا است ،به گونهای که شرکت کن ندگانی که فقدا لذت را ت جربه
4. Roberts, Roberts, Jones & Bisson
5. Zuo, Rabinovich & Gilbert
6. Wardle

1. Rash, Alessi & Petry
2. Shoptaw, Landovitz & Reback
& 3. Secades-Villa, Pericot-Valverde
Weidberg

بيژن پيرنيا و علي سليماني

نمودند ،اثرپذیری اندکی را از درما مدیریت مشروط دریافت نمودند که در نتایج ادراری
منعکس شد .در راستای اثرگذاری شاخص افسردگی بر فرایند پرهیز از مصرف ،رید و
لدگروود  )0222( 2در مطالعه ای به بررسی نقش نشانرا افسردگی بر نرخ پرهیز و ولع
مصرف سیرار پرداختند .نتایج مطالعه نشا داد که افراد با نشانرا افسردگی دشواریهای
بیشتری را در پرهیز از مصرف و کنتر ولع مصرف تجربه میکنند .در این راستا اس چیپس،
تاپسکوت و کریشنا  -سارین  )0222( 0در مطالعه ای میزا نتایج درمانی حاصل از مدیریت -
مشروط را د ر پرهیز از مصرف در افراد سیراری بررسی نمودند .نتایج نشا داد که خطر
پذیری ناشی از تجربه استرپ با نتایج ضعیف درمانی در زنا مصرف کننده سیرار همراه
است .همچنین مطالعه فریس ،متریک ،بو  -میلر ،کاهلر و زولنسکی  )0222( 3نشا داد که
عدم تحمل پریشانی ارتباط قوی با ولع مصرف و نشانرا وابستری به کانابیس دارد.
طب سوزنی در مصرف مواد

طب سوزنی روشی درمانی است که به مدت دو هزار سا در سراسر جها مورد استفاده
قرار گرفته شده است (اشکوری  .) 0222 ،4طب سوزنی اولین بار در  0522سا قبل از میالد

ابعادی متفاوت از جنس فوالد در قسمتهای مختلف بد وارد می شوند .این درما جرئی
کلیدی از طب سنتی چین  2است (اشکوری .)0222 ،طیف گستردهای از نظریهها در مورد
طبسوزنی وجود دارد که مبنای فلسفی و علمی متفاوتی دارند و تکنیکها بس ته به منطقه
جغرافیایی کشور متفاوت است .معموالً از طبسوزنی جهت تسکین درد استفاده میشود،
هرچند در طیف گستردهای از شرایو و رسیبهای جسمانی و روا شناختی کاربرد دارد.
طبسوزنی به عنوا درمانی مکمل در ترکیب با انواع درما ها مورد استفاده قرار میگ یرد

4. Eshkevari
5. Baker & Chang
6. Traditional Chinese Medicine

1. Reid & Ledgerwood
2. Schepis, Tapscott & KrishnanSarin
3. Farris, Metrik, Bonn-Miller,
Kahler & Zvolensky
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(باکر و چنگ .) 0222 ،این درما باید توسو یک پزشک رموزش دیده انجام شود و در
صورتی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد با کمترین عوارض همراه است (استویت و
وولز  .)0222 ،2ایجاد رسیب و یا عفون ت معموالً ناشی از وضعیت غیر استریل سوز ها و یا
فقدا تجربه یا رموزش ناکافی پزشک روی میدهد و قابل پیشریری است .درد احساپ
شده در پوست تا حدودی وابسته به میزا مهارت پزشک است ،به گونهای که درمانررا
ماهر می توانند سوز ها را بدو درد در نقاط مورد نظر وارد کنند .با توجه به قدمت این
روش درمانی ،با گذشت زما ادعاهای متعارضی در مورد جنبههای مذهبی این روش و
اثرات قمری و رسمانی مطرح شده است .اکثر افرادی که درصدد استفاده از درما طب -
سوزنی هستند از مشکالت عضالنی اسکلتی از جمله کمر درد ،خشکی شانه و درد زانو
شکایت د ارند (رندرکویکوا ،پترویک ،سیتکوا ،باجتکوا و بانقا  .)0222 ،0در این روش
معموالً پنج تا بیست سوز مورد استفاده قرار میگیرد و در اکثر مواقع سوز ها به مدت
بیست دقیقه در محلهای مورد نظر باقی میمانند .تحریک می تواند از طریق گرما ،فشار و
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لیزر اعما شود.
طبسوزنی در سا  2992توسو سازما بهداشت جهانی به عنوا رویکردی در درما
اعتیاد پذیرفته شد .این رویکرد یکی از درما های جایرزین و مکمل رایج در سوءمصرف
مواد است .این رویکرد عالوه بر نتایج مثبت درمانی ،مقرو به صرفه بوده و با کمترین
عوارض جانبی همراه است (استویت و وولز .) 0222 ،در حا حاضر پروتکل انجمن ملی
طب سوزنی (نادا) در  052بیمارستا در بریتانیا و ایاالت متحده اجرا میگردد .امروزه
بسیاری از بیمارستا ها و درما گاههای سرپایی در حا ادغام طب سوزنی در ساختار
درمانی خود هستند .طبسوزنی انجمن ملی سم زدایی یک راه نمای کاربردی پروتکل طب
سوزنی گوش است که به گونه ای گسترده در ایاالت متحده مورد استفاده قرار میگ یرد.
پروتکل انجمن ملی طب سوزنی (نادا) رویکردی مبتنی بر شواهد ،مراجع محور و متمرکز

2. Ondrejkovicova, Petrovics,
Svitkova, Bajtekova & Bangha

1. Stuyt & Voyles

بيژن پيرنيا و علي سليماني

بر تحریک سه تا پنج نقطه خاص در گوش است که در قالب فردی و گروهی در مراقبت -
های م عمو پزشکی و روانی اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد.
در مورد اثربخشی طبسوزنی یافتههای متناقضی وجود دارد .در سا  ،0224مطالعه دالبرتو

2

( )0224شامل  2کاررزمایی کنتر شده با دارونما ،با وجود کیفیت مطلوب روششناختی با
نتایج متناقضی همراه بود که پاسخی قطعی به اثربخشی طب سوزنی در درما کوکائین ارائه
نداد .در سا  0223وایت  )0223( 0در بررسی نظامدار شامل  48کاررزمایی بالینی در استفاده
از طبسوزنی در درما وابستری به الکل ،کوکائین ،نیکوتین و اپیوئیدها به وجود مزایای
درما درما طب سوزنی در حیطه مواد مخدر اشاره ن مود .با این وجود ،وایت معتقد است
طبسوزنی ممکن است در طو دوره پرهیز و در قالب شاخص ولع مصرف اثربخشی خود
را از دست دهد .از سوی دیرر نتایج تعدادی از مطالعات گویای کاررمدی طبسوزنی در
مورد حیطه وسیعی از مواد مورد سوء مصرف از جمله کوکائین ،اپیوئید ،نیکوتین و الکل
است (مطلق ،ابراهیم ،رشید ،صادق تولسالم و هبیل 0222 ،3؛ الپالیرا ،بریانت و سرافینی ،4
 .)0222استفاده از طب سوزنی با اثرات مشهود در کاهش افسردگی و اضطراب همراه با

عوامل مؤثر بر اثربخشی طبسوزنی

چندین کاررزمایی بالینی به عدم اثربخشی طب سوزنی در درما اعتیاد اشاره نمودهاند .در
مطالعه اهلبرگ ،اسکاربرگ ،بروپ و کجلین  )0222( 2هیچگونه شواهدی مبنی بر اثربخشی
طب سوزنی بر کاهش اضطراب ،مشکالت خواب و مصرف مواد در افراد سوءمصرف کننده
مواد با اختالالت روا پزشکی هم زما مشاهده نشد .از سوی دیرر مطالعه فدرمن و
گاندرسو  ) 0222( ،2میزا و کیفیت تحقیقات منتشر شده در مورد اثربخشی طبسوزنی
در کاهش درد مزمن ناشی از وابستری به اپیوئیدها را ناکافی و استفاده از این روش را در
4. LaPaglia, Bryant & Serafini
5. Wu, Leung & Yew
6. Ahlberg, Skårberg, Brus & Kjellin
7. Federman & Gunderson

�1. D
alberto
2. White
3. Motlagh, Ibrahim, Rashid,
Seghatoleslam & Habil
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حیو درما های مبتنی بر شواهد ،غیر قابل توجیه گزارش نموده است .وجود نتایج متناقض،
توجه پژوهشررا را به سوی مکانیزمهای زیربنایی اثربخشی طب سوزنی معطوف ساخته
است .گرچه مکانیزمهای عملکرد طب سوزنی به طور کامل شناخته شده نیستند ،نقش پاره -
ای از فعل و انفعاالت در بخشهای هیپوکامپ ،هیپوتاالموپ ،رمیردا و نخاع شوکی مورد
توجه قرار گرفته است .طب سوزنی با اثرگذاری بر هیپوکامپ سبب کاهش رسیبهای
مغزی ناشی از مصرف هروئین در موشها میگردد (زانگ  2و همکارا  .)0222 ،در واقع
طب سوزنی با افزایش سطوح رنکفالین و رندورفین سبب ای جاد اثرات ضد درد میگردد
( یش ،هنگ ،لیو ،چو و یانگ  .) 0222 ،0همچنین پیشینه پژوهشی نشا میدهد که سیستم
دوپامینرژیک می تواند در مدوالسیو درد مرکزی ایفای نقش نماید (داسو  3و همکارا ،
.)0222
نتیجهگیری
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بهطور خالصه بررسی نتایج مطالعات نشا میدهد که مصرف مزمن محرك سبب ایجاد
نارساکنش وری در عملکردهای شناختی و بیولوژیک میگردد .از منظر شناختی ،مصرف
محرك سبب تغییرات معنادار بر عملکردهای اجرایی ،توجه و تمرکز میگردد .از نقطه نظر
جسمانی و زیستشناختی نیز محركها پیامدهای معناداری بر سیستم هورمونی و عصبی
دارند .وجود نشانرا اضطراب و افسردگی می تواند پیامدهای درما اعتیاد را با شکست
مواجه سازد و به صورت متقابل ،وابستری به مواد نیز بر پیامدهای درما دیرر مشکالت
پزشکی اثر سوء دارد .عالوه بر اثرگذاری حاالت خلقی بر نتایج درمانی ،تفاوتهای فردی
نیز می تواند پیشبینی کننده پیامدهای درمانی باشد .از منظر زیستشناختی ،م حركهای
استرپ زا سبب افزایش ترشو کورتیکوتروپین از هستههای بطنی در هیپوتاالموپ میشوند
که به طبع ر ترشو کورتیزو صورت میگیرد (پیرنیا و همکارا  .)0222 ،مطالعات نشا
میدهد که میزا غلظت کورتیزو در زنا وابسته به مت رمفتامین ارتباطی قوی با استرپ
دارد (گنگ ،ژانگ ،یانگ ،شن و سانگ  .) 0222 ،4در واقع تجربه استرپ در دوره پرهیز
3. Dawson
4. Geng, Xiang, Yang, Shen & Sang

1. Zhang
2. Hsieh, Hong, Liu, Chou & Yang
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از مصرف می تواند به واسطه نقش اثرگذار کورتیزو بر محور هیپوتاالموپ ،هیپوفیز و
ردرنا سبب راه اندازی فرایند لغزش و عود مصرف گردد .تغییرات بافتاری مغز در قالب
بیشفعالی محور هیپوتاالموپ ،هیپوفیز و ردرنا را نیز می توا در ایجاد نشانرا افسردگی
در مصرف کنندگا محرك اثرگذار قلمداد نمود (پیرنیا و همکارا  .)0222 ،در مطالعات
تطبیقی ،مسمومیت سروتونرژیک ناشی از مصرف اکستازی که ترکیبی از مترمفتامین و
ا اپ دی است ،غالبا با نشانرا افسردگی در رت همراه بوده است (شیه  2و همکارا ،
 .)0222همچنین مصرف این ماده سبب افزایش غلظت خارج سلولی در ناحیه هیپوکامپ
می گردد که نقشی معنادار در سبب شناسی اختال افسردگی ایفا مینماید (پوپوا ،فورسبالد،
هاشمیا و جاکوبسن  .)0222 ،0رسیبهای بیولوژیک ناشی از مصرف محركها سبب
کاهش اثربخشی طب سوزنی میگردد .نتایج پژوهشها نشا میدهد که دوپامین در رسیب
شناسی درد مزمن نقش دارد و سبب تعدیل درد میگردد (داسو و همکارا  .)0222 ،از
ر جا که یکی از مکانیزمهای اثرگذار بر تسکین درد در طبسوزنی ،افزایش ترشو
هورمو های ضد درد است و هیدروکسیالز پیش ساز ترشو دوپامین قلمداد میگردد ،هر

را تحت تأثیر قرار میدهد .در راستای بررسی اثربخشی طب سوزنی بر سطوح تیروزین،
مطالعه یانگ  3و همکارا ( )0222نشا میدهد که طب سوزنی اثر معناداری بر کاهش
سلو های تیروزین هیدروکسیالز در نمونه حیو انی نداشته است .افزایش مرگ سلو های
تیروزین هیدروکسیالز ،ترشو دوپامین را کاهش داده و اثرات ضد درد این هورمو را
محدود می سازد و این فرایند می تواند اثربخشی درما را با چالش مواجه سازد .این نارسایی
می تواند در تعامل با مؤلفه تجارب رشدی نامطلوب همچو شروع زودرپ مصرف
محركها ،بسترساز شکلگیری رسیبهای روا شناختی گردد .نتایج مطالعات گوناگو
چه در قالب کاررزماییهای کنتر شده تصادفی و چه فراتحلیلهای صورت گرفته نشا
3. Yang

1. Shih
& 2. Popova, Forsblad, Hashemian
Jacobsson
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 تجارب رشدی و تاریخچه تعامالت بین، شخصیتی،میدهد که ویژگیهای روا شناختی
 با وجود.فردی در کنار نوع ماده مصرفی می تواند پیامدهای درمانی را تحت شعاع قرار دهد
 عوامل میانجی،شواهد کافی مبنی بر کاررمدی دو درما مدیریتمشروط و طبسوزنی
 از اینرو شناسایی و کنتر عوامل مذکور.می توانند در اثربخشی درما خلل ایجاد نمایند
می تواند به اثربخشی درما ها کمک قابل توجهی رساند و مسیر مناسبی برای مطالعات رتی
 همچنین به نظر میرسد پژ وهش در حیطه درما مدیریت مشروط و طب سوزنی به.باشد
ندرت انجام شده است لذا توجه به این دو حیطه درمانی در پژوهشهای مرتبو با اعتیاد
.امری ضروری است
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