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  اختالالت مواد: 12فصل 
  فعالیتهاي مواد جویی و شواهد مربوط به الگوهاي مصرف بیمار گون: وابستگی رفتاري
  اثرات جسمی وفیزیولوژیک دوره هاي متعدد: وابستگی جسمی

  حالت بدون وابستگی مواد که برگشت پذیر بوده و سبب ایجاد تخریب می شود : مسمومیت
نیـز نامیـده مـی شـود میـل شـدید مـواد یـا متنـاوب بـراي            habituationمشخص وابستگی روانی کـه خـوگیري   

  مصرف مواد به منظور اجتناب از حالت مالل است
گروهی از الگوهاي رفتاري اعضاي خانواده اطالق مـی شـود  کـه تحـت     : codependenceوابستگی مشترك 

  تاثیر مصرف مواد یا اعتیاد عضو دیگري از خانواده قرار دارند
  مکرر دارو یا ماده شیمیاییمصرف :   

  وابستگی جسمی نتیجه تغییر فیزیولوژیک ناشی از مصرف مکرر دارو
استفاده از یک ماده خاص به شیوه اي که خارج از الگوهاي مورد تایید اجتماعی یـا طبـی   :  abuse سوء مصرف

  است
جـویز شـده ولـی اسـتفاده     ، بیشتتر براي داروهایی که توسط پزشک تabuseمشابه :  misuse   مصرف نادرست
  .نادرست می شود

مصرف مکرر و فزاینده یک ماده تا محرومیت از آن سبب بروز عالئم نـاراحتی و میـل مصـرف مجـدد در     : اعتیاد
  .فرد می شود که این واژه امروزه حذف شده و وابستگی جایگزین آن شده است

  .آن ماده اثرات کمتري ایجاد می کند به دنبال مصرف مکرر یک ماده دوز معینی از ) : تولرانس(تحمل 
اي که در آن به دنبال مصرف مکرر یک ماده، دوز معینی از آن ماده اثرات  پدیده« :سوال

ارشد روانشناسی بالینی (با کدامیک از اصطالحات زیر منطبق است؟» کند کمتري ایجاد می
91(  

  تحمل) اعتیاد        د) وابستگی       ج) سوء مصرف      ب) الف
  /پاسخ گزینه د

  .توانایی فرد براي انجام تکالیف علیرغم اثرات دارو: تحمل رفتاري
جایگزینی یک دارو به جاي داروي دیگر که اثرات فیزیولوزیک و روان شـناختی مشـابهی داشـته    : تحمل متقاطع

  باشد
کـرر یـک داروي   تغییرات عصبی شیمیایی یا عصبی فیزیولوژیک از بدن کـه حاصـل مصـرف م   : عصبیتحمل    

  .خاصی می باشد
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  انطباق مسئول پدیده تحمل است: فارماکوکینتیک    
  انطباق

  )انطباق سلولی(فارماکودینامیک     
  توانایی عصبی براي انجام عملکرد خود علیرغم سطوح باالي ماده مورد نظر در خون

  .کسی که رفتار فرد معتاد را تسهیل می کند : تگیر پنهانی   
بیماري ذهنی، فرآینـد حیـاتی کـه مصـرف مـواد را بـر مصـرف جبـري مـواد تبـدیل مـی کنـد و بیشـتر در              : اعتیاد

  .ساختمان و شیمی اعصاب مغز مصرف کننده دارد 
ه سوء مصرف مواد معادل خود ارضایی و مکانیـک دفـاعی نظریـات قـدیم در مقابـل تکانـ      : عامل سایکو دینامیک

  دهانی  وابستگی است هاي هم جنس گرایان یا تظاهر از پسرفت 
  مصرف مواد را بازتاب اعمال مختل ایگو معرفی می کند و ناتوانی مقابله با واقعیت : ت جدیدانظری

  .از شناسایی حاالت هیجانی درونی مشکل وجود دارد
  .مصرف مواد رفتاري است که بر اثر پیامدهاي آن تداوم می یابد : یادگیري و شرطی سازي
  .کننده دارندمصرف مواد اثر تقویت 

یـا سـیگوالي قـداحی افـزایش     بیـک  در مصرف کنندگان هنگام مواجه با محرك مرتبط با مواد فعالیت مناطق لیم
  .می یابد

  .گزارشهایی از روابط ژن هایی که بر تولید سود پایین اثر می گذارند منتشر شده است : عوامل ژنتیکی
بخصـوص  (کـاتکوالفین  -فیـونی ه اواد سیستم هاي شبیهاي معروف دخیل در پیدایش سوء مصرف م میترسننورتر

  ک اسید یو گاما آلمنیوبوتر) در پایین
  اهمیت خاصی دارند) vta( ن هاي دوپامیژزیک تگمنتال شکمیرونو

  اکومبس چون در احساس پاداش دخالت دارند تاثیر گذار است هسته 
  تاثیر مواد افیونی و شبیه افیونی  مرکزلوکوس سرلئوس 

  .مبتال به سوء مصرف یا وا بستگی به مواد واجد مالك هاي شخصیت ضد اجتماعی هستندافراد  
  .مبتال به سوء مصرف یا وابستگی به مواد افسردگی و اقدام به خودکشی نیز دارندافراد  

-مرحلـه آمـادگی   -مرحلـه تامـل   –مرحلـه پـیش از تامـل    : تغییر رفتارهاي اعتیادي طی پنج مرحله اتفاق می افتد 
  مرحله نگهداري-حله عملمر

  .وابستگی به الکل و سوء مصرف آن معموال الکسیم نامیده می شود : اختالل هاي وابسته به الکل 
  طرابی ضاختالالت -اختالالت خلقی-اختالل شخصیت ضد اجتماعی: هم ابتالیی ها
  سبب شناسی
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درد روان شناسـی مـرتبط   کاهش تنفس، افزایش حس قدرتمندي، کـاهش کـاهش اثـرات    : نظریات روان شناسی
  .با الکل هستند

  : یشیونظریات روان پ
  .افرادي براي مقابله با سوپرایگري سخت گیر و خود     و کاهش استرس ناخود اگاه الکل مصرف می کنند

  طبق نظریه کالسیک روانی برخی الکل ها در مرحله دهانی تثبیت شده اند
  .شناختی وي از مورد مسئولیت و تقویت سوء مصرف اثرات پاداش دهنده الکل نگرش: نظریات رفتاري

این نظریات عمدتا مبتنی بر برون یابی گروه هایی از جامعـه اسـت کـه در آن میـزان     : فرهنگی -نظریات اجتماعی
  .سیم باال یا پایین استکال

  درصد الکل از معده و باقی از طریق روده جذب می شود10
الکل با جاي گرفتن غشا و افزایش سیالن آن ها اثـرات  . ورون ها می دانددیدگاه متداول اثرات الکل را برغشاي ن

  .خود را اعمال می کند
و گیرنده ها گـاه بـا نـوع    ) HT 3-5( 3سروتونین نوع -استیلکوئنین –گیرنده هاي نیکوتینی : در اثر مصرف الکل

Aتقویت گیرنده هاي گلو تاهات و کانال هاي کلسیمی باز شوند مهار می شوند.  
و افزایش انقطـاع خـواب در ایـن    ) 4مرحله (کاهش خواب عمیق ) خواب رویا( NREMالکل با کاهش خواب 

  .فرایند اختالل ایجاد می کند 
بروز هپاتیـت الکلـی و سـیروز     –بزرگ شدن کبد  –مصرف الکل باعث تجمع چربی و پروتئین در کبد می شود 

  کبدي
   Bکمبود ویتامین  -ختالالت روده کوچکمصرف الکل مشکالت گوارشی نیز ایجاد می کند ا

بی نظمی لیپو پروتئین ها و تري گلیسرید و افزایش خطر انعـارکتوس   –مصرف الکل مرتب با افزایش فشار خون 
  .قلبی و بیماریهاي عروقی نیز مرتبط است

DSM  براي مسمومیت با الکل :  
A (  مصرف اخیر الکلB ( رفتار غیر انضباقی قابل مالحضه باشد C (     تکلـم جویـده   : یـک یـا چنـد عالمـت زیـر

) Dهبـت یـا اغمـا      -اختالل  توجه با حافظـه  -گوش    -راه رفتن بی ثبات  –نا هماهنگی هاي حرکتی  –جویده 
  .نشانه هاي ناشی از یک بیماري عمومی و یا اختالل روانی می باشد

DSM براي ترك الکل  
A  ( توقف) مصرف طوالنی و زیاد الکل) یا کاهش  
B ( دو یا چند موارد زیر که بعد از مالك الف بروز کنند  
  ) تعریق با نبض باال (پیش فعالی دستگاه خود مختار  – 1
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) 6خطاهـاي حسـی یـا تـوهم هـاي زود گـذر        ) 5تهـوع یـا اسـتفراغ     ) 4بی خـوابی   ) 3افزایش لرزش دست   -2
  حمالت تشنجی  ) 8اضطراب  ) 7حرکتی   -سراسیمگی روانی

C ( نشانه هاي بندB باعث ناراحتی بالینی شوند.  
D (همراه با اشفتگی هاي ادراکی: مشخص شودشی از یک بیماري طبی عمومی نشانه هاي نا  

وابسـتگی نسـبتا خفیـف و     - تالل دیـررس عوامـل خطـر سـاز کـودکی      شروع اخ: Aنوع : انواع وابستگی به الکل
  جزئی مشکالت مرتبط با الکل ناچیز و آسیب روانی و 

آسیب روانی اثـر   –شروع مشکالت مرتبط با الکل زود رس  -عوامل خطر ساز کودکی ، وابستگی شدید: Bنوع 
تعـداد زیـاد اسـترس هـاي      –سـابقه طـوالنی درمـان     –سوء مصـرف چنـد مـاده     -سابقه خانوادگی –قابل توجهی 

  .شدید
  مقابله آموزش مهارت هاي : Bروان درمانی هاي تعاملی  نوع : Aافراد نوع 

  .مشروب خور مساله ساز در مراحل اولیه که هنوز واجد سندروم هاي وابستگی نیست ) 1نوع تقسیم بندي دیگر 
  .به مقدار متوسط و در موقعیت هاي اجتماعی می خورند : مشروب خورهاي معاشرتی)2
  .خورندوابستگی شدید و معموال در تنهایی مقادیر می : منزوي  -مشروب خورهاي اسکیزوئید) 3

 Alcoholic (AA)وابسـتگی بـه الکـل در مجمـع الکـل هـاي گمنـام        :  GAMAوابستگی به الکل نوع گامـا  

Anonymous     ــد ــع کننــــ ــد قطــــ ــی تواننــــ ــد نمــــ ــی کننــــ ــوردن مــــ ــه خــــ ــروع بــــ ــی شــــ   .وقتــــ
فرد مجبور است هر روز مقدار معینی الکـل بخـورد امـا از فـوران آن      –شایعه در اروپا : وابستگی به الکل نوع دلتا

  .آگاه نیست
  .شروع دیررس ، احساس گناه وابستگی روان شناختی بیش تر از جسمانی: نیست  ، محدود به مرد Iنوع 
  .رفتارهاي مخرب اجتماعی در هنگام مستی –شروع زودرس جستجو خود انگیز الکل : محدود به مرد IIنوع 

شیوع زود رس مشکالت مرتبط مرتبط بـا   -پیش آگهی بد -شیوع بیشتر در مردها: کسیم ضد اجتماعیال )1
 .اختالل شخصست اجتماعی

 .تمایل اولیه براي مصرف مواد که با گذشت زمان بیشتر می شود : الکسیم رشدي فراینده )2

ماعی خوب الکـل مصـرف   در زن ها شایعه تر، زن ها براي تنظیم خلق و روابط اجت: الکسیم عاطفه منفی )3
 .می کنند

بـا گذشـت زمـان از دوره هـاي      –همراه بـا دوره هـاي افـراط در مصـرف الکـل      : الکسیم رشدي کاهنده )4
 میگساري کاسته می شود

   -عالوه بر این نشانه هاي سابیوتیک و ادراکی. نشانه کالسیک ترك الکل رعشه است 
  ) ریوم ترك الکلدلی) (Dts(رمنستنشانه هاي دلیریوم  –حمالت تشنجی 
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 72سـاعت حمـالت تشـنجی     12-24عالیم سایکوتیک و ادراکی    8-12ساعت رعشه   6-8پس از قطع مصرف 
                   DTSساعت 

  .کلونیک است –ک نیشر بوده و توتحمالت تشنجی ترك قالبی و من
پـیش فعـالی    1: الکـل عالیـم دلیریـوم تـرك    .مـی باشـد  ) DTS(شدیدترین نوع سندروم تـرك دلیریـوم تـرمنس    

  .حرکتی 0نوسان سطح فعالیت روانی  -3دگرگونی ادراکی توهمات بینایی باالست   -2دستگاه خود مختار   
یـک  (خصوصیات اختالل بینایی ناشی از الکل اختالل بینایی فراموش ناشی از الکل سندروم آسفاهرپاتی ورنیکـه  

وجه اشتراك ایـن دو سـندروم بـاال کمبـود ویتـامین      ) زمناختالل م(و سندروم کورساکوف ) رشته شانه هاي حاد
  . است

: آنـاکس : آنسفالوپاتی سندروم حادي است که آنسفالوپاتی الکلی هم نامیده می شـود کـه مشخصـات آن شـامل     
دوره هـاي فراموشـی الکلـی بـه     .انواع از ناهنجاري هاي     چشم –) کونفوزیون(کژکاري دهلیزي ، سر در گمی 

ــاي فرا ــذرا  دوره ه ــه گ ــی یکپارچ ــباهت دارد) TGA (موش ــه             . ش ــاي ب ــاختنان ه ــدهیپوکامپ و س ــن فراین ای
شایعه ترین تـوهم ،  . عالمت بارز توهم و هزیان است : اختالل سایکوتیک ناشی از الکل. گیجگاهی مربوط است

وجـود روشـن     CTSتفاوت این تـوهم هـا بـا    . این توهمات معموال یک هفته طول می کشد . توهم شنوایی است
  .توهم در بیمار است

نوعی مسمومیت که باعث یک سندروم شدید رفتاري بعد از مصـرف مقـادیر انـدك    : مسمومیت الکلی فرد ویژه 
  .الکل ایجاد می شود

بـد شـکلی    -شـایع علـل عقـب مانـدگی میکـرو سـفالی       -مصرف الکـل در دوران بـارداري  : سندروم جنین الکلی
  .کوتاهی قد در بزرگسالی -قلبی -دامینقایص ان -جمجمه اي صورتی

گذرانـدن   -3شـغل خانـه        : ثبات عمومی زنـدگی  -2فقدان شخصیت ضد اجتماعی        -1: پیش اگهی خوب
سـم زدایـی و    -مداخلـه . درمان فرد الکلی بعد از تشـخیص شـامل سـه مرحلـه اسـت      . دروه کامل باز پروري اولیه

بیمـاران بـراي    بـه  هـدف غلبـه بـر  احساسـات انکـار و کمـک      : نامیده می شودرویارویی نیز : مداخله. بازپروري  
افزایش انگیـزه درمـان و تـداوم    . عدم درمان بروز خواهد کرد احتماال در صورت پیامدهاي نامطلوب کهشناسایی 

  .پرهیز خانواده در فرآیند مداخله بسیار کمک کننده است
انـواع   -مرحلـه دوم اسـتراحت تغذیـه کـافی     -جسـمی کامـل اسـت   نخستین مرحله این فرآیند ،متایند : سم زدایی

  .، این موارد باعث می شود سندروم ترك الکل خفیف باشد ویتامین ها بخصوص ویتامین
حالت ترك وقتی اتفاق می افتد که از لحاظ جسمی ، با حضور یک   مغز تطابق حاصـل گـرددو در غیـاب مـاده     

  .شدمزبور نمی تواند کارکرد کافی داشته با
 -2تالش هاي مداوم براي افزایش انگیزه و حفظ انگیزه در حـد بـاال     -1: بخش عمده است  3داراي : بازپروري 

  پیشگیري از عود -3کمک به بیمار براي سازگاري مجدد با شیوه زندگی عاري از الکل   
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و محـرك هـاي   ایـن دسـته را مقلـدهاي سـمپاتیک، محـرك هـا       ) Speed(سـرعت  -یخ –کرستال : آمفتامین ها
خنیـل پروپـانوالمین    -پسـودوافدرین  -افـدرین : متیـل خنیـدیت جـزء آمفتـامین هـا      ) Ritalin. (روانی می نامنـد 

آمفتـامین هـاي   . تمـام آمفتـامین هـا سـریعا از راه دهـان جـذب مـی شـود         . متامفتامین شکل قوي آمفتامین اسـت  
ده و آمفتامین هاي طراح از طریق انفیـه هـم   آمفتامین هاي تخریب ش. کالسیک از راه وریدي هم جذب می شود

  .مصرف می شود آمفتامین کمتر از کوکائین اعتیاد آور است
این هـا تـاثیر خـود را از طریـق آزاد     ) دکسترو آمفتامین،؛ مت آمفتامین ، متیل خنیدیت (آمفتامین هاي کالسیک 

  .عمال می کننداز پایانه ها پس سیناپس ا) به خصوص دو پامین (سازي کاتکوالجین ها 
آمفتـامین  .احتماال مکانیزم اعتیاد آور عمده آمفتامین ها اسـت  ) ناحیه تگمتال شکمی و ناحیه لمبیک(مسیر پاداش 

سـروتونین در تـوهم   .و سروتونین می شـود ) دو پامین ، نوراپی انفرین(هاي طراح موجب آزادسازي کاتکوالمین 
ین ها طراح آمیزه اي از اثرات آمفتامین هـاي کالسـیک  و تـوهم    پس اثر بالینی آمفتام. زایی نقش عمده اي دارد

  زاهاست 
DSM براي مسمومیت با آمفتامین  

A-  متیل فنیدیت(مصرف اخیر آمفتامین یا مواد و ابتهر( 

B- از لحاظ بالینی که در خالل یا کمـی از آن   تغییرات روان شناختی یا رفتاري غیر انضباطی قابل توجه
 .ایجاد شده است

C- یا چند عالمت در خالل مصرف یا کمی بعد از آن افزایش ضربان قلب کاهش ضربان بروز دو 

D- عالیم ناشی از یک بیماري طبی عمومی و یا یک اختالل روانی دیگر 

DSM  براي ترك آمفتامین  
A-  مصرف طوالنی و افراطی آمفتامین) یا کاهش(قطع 

B-  ظرف چند ساعت تا چنـد روز بعـد   خلق مالمت بار و وجود دو یا چند از تغییرات فیزیولوژیک زیر
افـزایش اشـتها، سـر     -بی خوابی یا پرخـوابی  -رویاهاي ناخوشایند روشن -از مالك الف ، خستگی

 آسیمیگی یا کندي روانی حرکتی

C-  عالیم مالكB  ناراحتی    و اختالل در کار ایجاد می کند 

D-  کاهش وزن و افکار پارانوپید: عالیم جسمی سوء مصرف آمفتامین. 

  سوء مصرف و مسمومیت کاکوئین: مسمومیت آمفتامین 
سندروم ها مسمومیت کوکائین تا جذب مجدد دوپـامین را وقفـه مـی دهـد و آمفتـامین کـه موجـب آزاد  سـازي         

  .دوپامین می شوند مشابه است
 -کـه عالئمـش عبارتنـد از اظطـراب    ) Crash(  پس از مسمومیت آمفتامین یک دوره فروریزي: ترك آمفتامین 

  ....کابوس و  -خستگی -بی حالی -خلق مالت بار -رعشه
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یریوم  براي تشـخیص ضـروري   دلخلق ماللت بار و تغییرات  DSMجدي ترین عالمت ترك افسردگی است در 
  .است

ارشد (جدي ترین نشانه ترك آمفتامین بعد از مصرف مستمر با مقادیر باال کدام است؟  :سوال
  )90روانشناسی بالینی 

  افسردگی  ) توهم       د) افکار پارانوئید          ج) رعشه و لرزش       ب) الف
  /دپاسخ گزینه 

    .یریوم وابسته به آمفتامین بیشتر در دانشجویانی که خود را براي امتحان آماده می کنند دیده می شوددل
مت بارز این ناشی از آمفتامین وجـود  عال. احتالل سایکوتیک ناشی از آمفتامین مشابه اسکینووفرنی پارانوي است

البته این اختالل قابل افتراق است از اسکریوفرنی پارانویا به علت برتري توهمات بینا عو اطفـا کـال   . پارانویار است
متناسب ، پیش فعالی ، تمایالت جنسـی قـوي، سـردر گمـی ، بـی ربـط گـویی، سـطحی شـدن عاطفـه ونـاگویی            

  .ندارد اسکیروفی در این اختالل وجود
ارشد روانشناسی بالینی (عالمت بارز اختالل سایکوتیک ناشی از آمفتامین کدام است؟ :سوال

93(  
  کاهش میل جنسی) شل شدن تداعی            د) توهمات شنوایی          ج) پارانویا            ب) الف

  /پاسخ گزینه د
مصرف کدام یک از موارد زیر احتمال پدید آوردن عالئم شبه اسکیزفرنیا را مطرح   :سوال

  )86ارشد روانشناسی بالینی (کند؟ می
  هروئین) کوکائین      د) حشیش     ج) آمفتامین       ب) الف

  / پاسخ گزینه الف
  پر خوابی و کابوس : ترك مفتامین . بی خوابی و محرومیت از خواب: مسمومیت با آمفتامین 

اثرات عروق مغزي ، قلبی و گوارشـی از جـدي تـرین اثـرات جـانبی سـوء مصـرف آمفتـامین         : عوارض آمفتامین
  . هستند

کولیــت  -بیمــاري هــاي عــروق مغــزي -افــزایش شــدید فشــار خــون -یوکــاردمارکتوس فــان: اخــتالالت خــاص 
  . ایسکمیک ، عالیم عصبی از پیچش عصبی گرفته تا، تشنج، اغما و مرگ 

ــارداري  ــایین    :مصــرف در دوران ب ــین پ ــدگی رشــد و ســن جن ــدازه دور ســر کوچــک و عقــب مان وزن کــم، ان
MDMA بعـد از مصـرف  .جـایگزین اسـت    اصطالحا داروي طرح می گویند یکی از آمفتامین هايMDMA 

مقـادیر بـاال اثـرات مقلـد روان پریشـی      . خلق فرد باال می رود اعتماد به نفس و حساسیت حسی افـزایش مـی یابـد   
  می شود  MDAدر بدن به  MDMAمی باشد  MDMAسمی تر از  MDA. ایجاد می کند

 -در انسان کاتینون سبب باال رفـتن خلـق  . داراي اثرات شبیه آمفتامین  کاتینون عامل فعال گیاه خات است: خات 
  .، کتامین و روهیپنول  GHBداروهاي تجارت در قرار مالقات . کاهش گرسنگی و تسکین خستگی می شود
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سـاعت اسـت ایـن حـاده بـه       10تـا 3 سـفیر عمـر کـافیئن   . کافئین یک متیل گزانتین است: اختالالت مرتبط کافئین
  .مغزي عبور می کند –آسانی از سد خونی 

اثر آنتاگونیستی بر روي گیرنده هاي آدنوزین دوز کم تا متوسط کافیئن باعـث اثـرات ذهنـی    : مکانیسم اصلی تان
افزایش سطح انرژي و گرکز و انگیزه کار کردن می شود کاهش احسـاس خـواب   . لذت بخش در انسان می شود

مـی  ) CBF(ودگی و خستگی کافیئن موجب انقباض کلی عروق مغزي و در نتیجه کاهش جریـان خـون مغـز    آل
  . شود 

DSM : مسمومیت با کافیئنA : میلی گرم  250مصرف اخیر کافیئن معموال بیش از  
B : صـورت   -بـی خـوابی   -عصـبانیت  –بـی قـراري   . عالمت از عالیم زیر حین مصرف یا کم بعـد از آن   5بروز
  و اضطراب -افروختهبر
C : عالیم مالكB شود موجب ناراحتی بالینی و اختالل کار کرد.  

DSM : ترك کافیئن  
A :مصرف روزانه کافیئن به مدت طوالنی  
B :   قطع ناگهانی مصرف کافیئن یا کاهش مقدار کافیئن مصرفی و در پی آن بروز سر درد و یک یا چنـد عالمـت

اضطراب ناشی از . تهوع و استفراغ ) 3اضطراب یا افسردگی مفرط   ) 2خستگی یا خواب آلودگی بارز  ) 1زیر   
کـافیئن مـرتبط   . رف کافیئن تشدید می شودبا مص) پانیک(عالیم بیماري هول . کافیئن مشابه اختالل فراگیر است 

وابسـتگی بـه    DSMدر . است با تاخیر در به خواب رفتن، ناتوانی براي ماندن در حالت خواب و زود بیدار شدن 
کافیئن مرتبط با دیورز پرادراري، تحریک عضله ي قلبی، بـا افـزایش حرکـات دودي روده،    . کافیئن رد می شود 

  . افزایش خفیف فشار خونافزایش ترشح اسید و معموال
  :اختالالت مرتبط با حشیش و ماري جویانا

تمـام اجـزاي ایـن گنـاه حـاوي کانابینوئیـدهاي       . حشیش و ماري جویانا از گیاه شـاهدانه هنـدي بدسـت مـی آیـد     
  .فراوانتر از همه است)  THC(روانگردان است که از بین آنها تتراهیدوکانابینوا

  است 9THCجزء اصلی حشیش 
مهـاري متصـل مـی     Gاست که بـه پـروتئین    Gده کانابینول در بدن از خانواده گیرنده هاي مرتبط با پروتئین گیرن

بیشتر غلظت گیرنده کانابینوئیـد در هسـته هـاي قاعـده     . شود که با آدنیل سیکالز پیوند شده و آن را مهار می کند
  .اي، هیپوکامپا و فحچه یافت می شود و حداقل غظلت آن در     است

  .چون این گیرنده در ساقه مغز وجود ندارد پس حشیش روي دستگاه تنفسی و قلب اثر ندارد
. و تـاکی کـا خفیـف اسـت    ) قرمزي چشم(شایع ترین اثرات جسمانی حشیش، استاع عروق خونی ملتحمهء چشم 

  خشکی دهانی ، اثرات حشیش ) اشتهاي گاوي(افزایش اشتها 
DSM  براي مسمومیت با حشیش  
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A :اخیر حشیش    مصرفB :تغییرات غیر انضباطی رفتاري رفتاري و روان شناختی  
C : ساعت بعد از مصرف  2بروز دو عالمت از عالیم زیر ظرف  

  پر خونی ملتحمه، افزایش اشتها، خشکی دهان، تاکی کاردي 
D : همرا آشفتگیهاي هیجانی: مشخص شود.  

مسمومیت با حشیش حساسیت مصرف کننده را نسبت به محرك هاي بیرونی باال می برد و   رنگ هـا غنـی تـر و    
  . درمان کند می شود

دوره هـاي سـایکوتیک   . متحضه دلیریوم مربوط به حشیش اختالل بارز در انجام تکالیف شناختی و اجرایی اسـت 
صرف حشیش ندتا با تجربـه پـرواز بـد همـراه اسـت      ناشی از مصرف حشیش را گاهی جنون شاهدانه می گویند م

بـا انـواع خفیفـی از     مصرف مـداوم حشـیش  . از عالیم راجع مسمومیت با حشیش است) هیپومانیایی(نیمه شیدایی 
. تخریب کار کردهاي عالی شناختی از جمله حافظه توجه و سازماندهی و ادغـام اطالعـات پیچیـده ارتبـاط دارد     

  .ز با مصرف حشیش مرتبط استسندروم فقدان انگیزش نی
  .کرك شکل بسیار قدرتمندي از کوکائین است : اختالالت مرتبط با کوکایئن

  )92ارشد روانشناسی بالینی (درباره کرك کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ :سوال
  .       از مشتقات تریاك است) ب.          کوکائین خالص است) الف

  .از فرآورده هاي حشیش است) د.          همان آمفتامین است) ج 
  / پاسخ گزینه الف

اخـتالالت اضـطرابی و   ) سیکلو تـایمی (اختالل دو قطبی ، اختالل خلق ادواري  -اختالل افسردگی اساسی باالکل 
  .دارد هم ابتالیی اختالل شخصیت ضد اجتماعی

ایـن وقفـه موجـب    . اثر فارماکودینامیک اولیه کوکایئن انسداد   باز جذب دو پاسین توسط نامکین دوپامین اسـت 
را افـزایش مـی دهـد     D2و نـوع   D1باز جذب دوپامین توسط ناقلین دو پائین است و فعالیت گیرنـده هـاي نـوع    

کوکـائین  . فرین و سروتونین می شودمانع باز جذب کات کوکائین هاي اصلی دیگر نوراپی ن: کوکایئن هم چنین
نشان می دهد که وقتی بیمار میـل شـدیدي نسـبت بـه دارو نشـان مـی       PETمشاهده . خواص اعتیاد آور قوي دارد

  دهد فعالیت دستگاه دوپایئن مزولیمبیک افزایش می یابد
اق کم خطر تـرین  استنش snortingرایج ترین مصرف کوکایئن استنشاق پودر نرم شده ء آن از طریق بینی است 

کرك شکل خالص کوکائین است وبسـیار اعتیـاد   ). انفیه(و تدخین و روش تزریق    خطرناکترین روش می باشد 
  .آور است 

DSM ي تشخیصی براي مسمویت با کوکائینمالك ها:  
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 A-     مصرف اخیر کوکائینB-        تغییرات غیر انطبـاقی رفتـاري ب روان شـناختی قابـل مالحضـه ماننـد افـزایش 
افـزایش یـا کـاهش فشـار      –اسـتاع مردمـک    –ضربان قلب تاکی کاردي یا کاهش ضربان قلب یا برادي کـاردي  

  لرز -تعریق –خون 
E- گشادي مردمک  - شخص شود همراه با مشکالت خوراکی 

بـی خـوابی    -رفتار تکانش -اختالل تمرکز -تغییرات شایع مربوط به مصرف کوکایئن عبارتند از تحریک پذیري
  کاهش وزنشدید و 
DSM  براي ترك کوکائین:  

 A –  قطع یا کاهش مصرف کوکائین که زیاد و طوالنی باشد  
B-       رویاهـاي واضـح و نـا     –خسـتگی   –خلق ماللت بار و بـوز حـداقل دو تغییـر از تغییـرات فیزیولووژیـک زیـر

  روزانه گی کندي یا سراسیمه -افزایش اشتها –بی خوابی یا پر خوابی  -خوشایند
رخ مـی   RASHYطع مصرف کوکائین یا پس مسمومیت حاد، افسردگس بـا مسـمومیتی یـا فروریـزي     پس از ق

دهد که با احساس مالل ، فقدان احساس لـذت، اضـطراب ، تحریـک پـذیري ، خسـتگس، خـواب آلـو دگـی و         
  .گاهی سراسیمگی همراه است
  :در موارد زیر شایع است: دلیریوم مسمومیت با کوکائین 

هنگامی که کوکائین در طول زمان کوتـاهی مصـرف مـی     -2یادي کوکائین مصرف می شود   وقتی مقادیر ز -1
  .وقتی کوکائین همراه با سایر مواد روان گردان مصرف می شود -3شود   

توهمـات شـنوایی نیـز شـایع     . هذیان هاي پارانوئید شایع ترین عالیم اختالل سایکوتیک ناشی از کوکائین هسـتند 
 .است 

 

داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز : نکته مهم
براي اطالع از . به خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگري نخواهید داشت

  .نحوه دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید
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