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آشنایی با پدیده اعتیاد و مصرف مواد 

 مخدر

 دکتر آذرخش مکری 

 روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران



 مدارهای پاداش مغزی
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 مسیر پاداش مغزی



امور مرتبط با مدار 

 پاداش مغز

 

oاحساس رضایت 

oلذت 

oپاداش 

oخوشحالی و سرخوشی 

oطرد شدگی 

oکسلی و دمقی 

oناکامی 

oتنبه و توبیخ 



 جایگاه مهم و بحث انگیز حس طردشدگی در اعتیاد



 !از ارکان اعتیاد است ACCآسیب به 



تحریک مسیر پاداش مغزی در حیوانات نیز لذت 

!بخش است  



 

تمام مواد مخدر 

شناخته شده بشری 

مسیر پاداش را 

!تحریک می کنند  





 میزان اتصال راکلوپراید ارتباط معکوسی با دوپامین و سرخوشی دارد



 توزیع متامفتامین و کوکایین در مغز



 میزان متامفتامین و کوکایین در مغز با احساس سرخوشی منطبق است



 توزیع کوکایین و متامفتامین در مغز سفیدپوستان و سیاهپوستان





فورموالسیون مختلف 4سطح زیر منحنی در   

AUC0-24 h, ng/mL⋅h 

Osmotic-
controlled ER 
MPH 54 mg 

Osmotic-
controlled ER 
MPH 108 mg 

IR MPH 50 mg IR MPH 90 mg 

107  32.4 203  65.1 106  34.0  194  69.6 

Cole/ARCI abuse 

3.4 (2.3, 4.5) 4.9 (3.5, 6.2)   6.3 (5.0, 7.6)  6.2 (4.8, 7.7) 



 تحرک مغزی از بیرون جمجمه
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تحریک شدید مدارهای پاداش مغزی به 

 !!آنها آسیب می زند
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 تحریکات معمول و غیر معمول سیستم پاداش



!تحریکات مکرر غیر معمول به سیستم پاداش و مغز آسیب می زنند  

 نوع ماده

 استرس

 آلترناتیوها

 (جایگزین ها)
 طرز مصرف

زمینه ژنتیک 
 و روانی



 :اجباری-در شکل گیری رفتارهای اعتیادی

 جنبه اجبار و مشکل آفرین< رفتارهای لذتبخش بدون محدودیت 

 جنبه اجبار و مشکل آفرین<< استرس + رفتارهای لذتبخش بدون محدودیت 

 جنبه <<< محیط غیر غنی + استرس + رفتارهای لذتبخش بدون محدودیت

 اجبار و مشکل آفرین

 استعداد + محیط غیر غنی + استرس + رفتارهای لذتبخش بدون محدودیت

 جنبه اجبار و مشکل آفرین<<<< ژنتیکی 

 استعداد + محیط غیر غنی + استرس + رفتارهای لذتبخش بدون محدودیت

 جنبه اجبار و مشکل آفرین<<<<<< الگوهای خاص رفتار + ژنتیکی 

 

 



 شکل گیری اعتیاد از هر نوع



 !قدرت اعتیادزایی مواد
 

 شیشه•

 کراک •

 هرویین•

 سکونال•

 کوکایین•

 تریاک•

 الکل•

 کافئین•

 حشیش•

 اکستازی•

 ال اس دی•

 

!!!نیکوتین  



 راکلوپراید، ماده ای ارزشمند در سنجش دوپامین در مغز

اتصال 
راکلوپراید   
نشان دار به 

 گیرنده ها

دوپامین 
موجود در 

 محل گیرنده ها



 کم می شود striatumدر  D2در معتادان تراکم گیرنده های 



 کاهش تراکم گیرنده ها با کم کاری لوب فرونتال همراه است



 این رابطه در افراد چاق نیز صادق است



 آزادسازی دوپامین در الکلیک ها در واکنش به متیل فنیدیت کاهش دارد



 جذب راکلوپراید در معتادان کوکایینی در حین تماشای محرک ها 



 عالیم بالینی تخریب مراکز پاداش مغزی
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 سیستم در اعتیاد  4جمع بندی درگیری 



Drug saliency 

آسیب فراگیر به 

 مراکز پاداش

 برجستگی

 مواد



 عالیم و عوارض آسیب مغزی

 o میل و اشتیاق شدید به

 مصرف ماده

oعدم توان کنترل مصرف 

oاحساس اجبار در مصرف ماده 

oمحوریت ماده در زندگی 

o تالش نا موفق برای جدایی از

 ماده



آسیب فراگیر به 

 مراکز پاداش

اشکال در 

 کنترل خود

 برجستگی

 مواد



 عالیم و عوارض آسیب مغزی

o عدم استمرار امور و خستگی

 زودرس

oرفتارهای پرخطر 

 

o میل و اشتیاق شدید به

 مصرف ماده

oعدم توان کنترل مصرف 

oاحساس اجبار در مصرف ماده 

oمحوریت ماده در زندگی 

o تالش نا موفق برای جدایی از

 ماده

o بی برنامه شدن و عدم انضباط

 فردی و تصمیمات لحظه ای

oاز دست دادن خویشتنداری 

oپرخاشگری 

 

 



آسیب فراگیر به 

 مراکز پاداش

اشکال در 

 کنترل خود

خاطره 

 حافظه/مواد

 برجستگی

 مواد



 عالیم و عوارض آسیب مغزی

o عدم استمرار امور و خستگی

 زودرس

oرفتارهای پرخطر 

o ناتوانی در فراموش کردن

 مواد و امور مربوط

 

 

o میل و اشتیاق شدید به

 مصرف ماده

oعدم توان کنترل مصرف 

oاحساس اجبار در مصرف ماده 

oمحوریت ماده در زندگی 

o تالش نا موفق برای جدایی از

 ماده

o بی برنامه شدن و عدم انضباط

 فردی و تصمیمات لحظه ای

oاز دست دادن خویشتنداری 

oپرخاشگری 

 

 



آسیب فراگیر به 

 مراکز پاداش

اشکال در 

 کنترل خود

خاطره 

 حافظه/مواد

بی تفاوتی 

 به محیط

 برجستگی

 مواد

 پسیکوز



 عالیم و عوارض آسیب مغزی

o عدم استمرار امور و خستگی

 زودرس

oرفتارهای پرخطر 

o ناتوانی در فراموش کردن

 مواد و امور مربوط

oبی تفاوتی به محیط و دیگران 

oافسردگی و خلق عصبی 

oافت کارکرد 

oناامیدی و حس درماندگی 

oعدم رضایت از زندگی 

oخودکشی و آسیب به خود 

 

 

 

 

 

o میل و اشتیاق شدید به

 مصرف ماده

oعدم توان کنترل مصرف 

oاحساس اجبار در مصرف ماده 

oمحوریت ماده در زندگی 

o تالش نا موفق برای جدایی از

 ماده

o بی برنامه شدن و عدم انضباط

 فردی و تصمیمات لحظه ای

oاز دست دادن خویشتنداری 

oپرخاشگری 

 

 



!تعریف علمی اعتیاد  

o عدم استمرار امور و خستگی

 زودرس

oرفتارهای پرخطر 

o ناتوانی در فراموش کردن

 مواد و امور مربوط

oبی تفاوتی به محیط و دیگران 

oافسردگی و خلق عصبی 

oافت کارکرد 

oناامیدی و حس درماندگی 

oعدم رضایت از زندگی 

oخودکشی و آسیب به خود 

 

 

 

 

 

o میل و اشتیاق شدید به

 مصرف ماده

oعدم توان کنترل مصرف 

oاحساس اجبار در مصرف ماده 

oمحوریت ماده در زندگی 

o تالش نا موفق برای جدایی از

 ماده

o بی برنامه شدن و عدم انضباط

 فردی و تصمیمات لحظه ای

oاز دست دادن خویشتنداری 

oپرخاشگری 

 

 



   Phineas Gage آسیب به مغز



   Phineas Gage آسیب به مغز





 آسیب به مراکز مغزی با اشکال در مهار فکر همراه است



Reappraisal  or Distraction 





 راست با میزان اختالل در مهار پاسخ همراه است  IFCحجم آسیب به ناحیه 

stop-signal reaction time, SSRT 



IFC known as ‘ventrolateral’ PFC 

The IFC in humans comprises 
Brodmann areas: 

44 (pars opercularis) 
45 (pars triangularis)  
47/12 (pars orbitalis) 



:داروهای دوپامینرژیک در بیماری پارکینسون عوارض زیر را دارند  

 Impulse Control 
Disorder (ICD) 

 Punding 

 Hoarding 

 Compulsive use of 
dopaminergic drugs-
DDS (dopamine 
dysregulation 
syndrome) 

 

اختالالت کنترل تکانه 

رفتارهای تکراری 

احتکار 

 استفاده اجبارگونه از داروهای

 دوپامینرژیک



خوشبختانه اکثر 

آسیب ها قابل برگشت 

و درمان پذیر هستند 

اما نیازمند گذر زمان 

!طوالنی هستند  



آسیب به مراکز پاداش چگونه اصالح می 

 گردد؟
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 تاثیر لغزش بر مصرف بعدی



!تحریکات مکرر غیر معمول به سیستم پاداش و مغز آسیب می زنند  

 نوع ماده

 استرس

 آلترناتیوها
طرز 
 مصرف

زمینه 
 ژنتیک



 مداخالتی برای تقلیل آسیب به مراکز پاداش مغزی

 

 توقف تحریک و دستکاری شدید مراکز پاداش1.

 پرهیز کامل( الف

 تحریک منظم و ممتد( ب



!پرهیز از مصرف مواد مخدر با بهبودی سریع همراه است  
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 مداخالتی برای تقلیل آسیب به مراکز پاداش مغزی

 

 توقف تحریک و دستکاری شدید مراکز پاداش1.

 پرهیز کامل( الف

 تحریک منظم و ممتد( ب

 مدیریت استرس2.
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 تجسس بیش از حد در زندگی



 اجبار دیگران در کنترل بیمار



 جواب رد به درخواست ها



 طرد شدن از درمان



 استرس عوارض جسمانی







 غیطه گذشته معضل مهمی در بهبودی است





 مداخالتی برای تقلیل آسیب به مراکز پاداش مغزی

 

 توقف تحریک و دستکاری شدید مراکز پاداش1.

 پرهیز کامل( الف

 تحریک منظم و ممتد( ب

 مدیریت استرس2.

 افزایش آلترناتیوها و فعالسازی3.



 فعال سازی

معاشرت 

یافتن دوستان جدید 

سرگرمی های اجتماعی 

ارتباط هدفمند 

ورزش و تحرک عمومی 

امور شخصی 

کار 

تفریح و سرگرمی 

 

 رفتاری اجتماعی



!فعالسازی در بهبودی بسیار با اهمیت است  
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 مداخالتی برای تقلیل آسیب به مراکز پاداش مغزی

 

 توقف تحریک و دستکاری شدید مراکز پاداش1.

 پرهیز کامل( الف

 تحریک منظم و ممتد( ب

 مدیریت استرس2.

 افزایش آلترناتیوها و فعالسازی3.

 مقابله با وسوسه4.



!وسوسه، شیطان کوچکی که مرتب مدار پاداش را می آزارد  
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 مداخالتی برای تقلیل آسیب به مراکز پاداش مغزی

 

 توقف تحریک و دستکاری شدید مراکز پاداش1.

 پرهیز کامل( الف

 تحریک منظم و ممتد( ب

 مدیریت استرس2.

 افزایش آلترناتیوها و فعالسازی3.

 مقابله با وسوسه4.

 مداخله در پارامترهای دخیل5.



 !عوامل متعددی که برهم اثر دارند

درد 

 مزمن

خواب 

آلودگی 

 روزانه

کاهش 

 توان کار

مصرف 

مواد 

 مخدر

 افسردگی

دوز 

باالی 

 متادون

مصرف 

بنزودیازپین 

 ها

اختالل 

 خواب

حس 

طرد 

 شدگی

 استرس

اختالالت 

 جنسی

افزایش 

 وزن





LOGO 



LOGO 



Total:2.13 

Current IDU: 3.14 



Total:2.53 

Current IDU: 3.14 





Total:6.27 

Current IDU:8.29 



Total:6.67 

Current IDU: 8.57 



Total:6.67 

Current IDU: 8.00 



Total:6.27 

Current IDU: 8.14 



http://sina.tums.ac.ir/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-viewatt.pl/ch2new2.jpg?action=viewattachment&sessionid=mokriazr*-session-0.73749754680054&message_id=<e955bc780707072000x76989b88q6ca895847322fbf@mail.gmail.com>&folder=INBOX&attachment_nodeid=0-2&convfrom=none.iso-8859-1


 تاثیر لغزش بر مصرف بعدی



 کنترل خود و شکسته شدن آن
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اعتیاد دارای سیر خاصی است و عالیم 

 تغییر می کند
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 سیر زندگی معتادان

 مصرف مواد

 زمان



 انواع مواد
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 دسته بندی انواع مواد مخدر

• Sedatives  • Hallucinogens 

• Opiates • Stimulants 

مواد 
 محرک

مواد  
 افیونی

مواد 
 آرامبخش 

توهم 
 زاها



 مواد افیونی

o تریاک و شیره 

oمورفین 

oهرویین و کراک 

oکدیین 

o ترامادول 

oبوپرنورفین 

oدیفنوکسیالت 

متادون 

 

 



 گیاه خشخاش



 

 



 







 ساخت هرویین
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 استفاده طبی از مواد افیونی



 استفاده طبی از مواد افیونی



 استفاده طبی از مواد افیونی



 استفاده طبی از مواد افیونی



 استفاده طبی از مواد افیونی







 تولید مواد افیونی در افغانستان



 متاسفانه اکثر تولید در جوار مرز ایران است





 خواص کوتاه مدت مصرف مواد افیونی

 نشئگی–

 احساس بی دردی–

 کاهش تنفس–

 یبوست–

 احساس خواب آلودگی و چرت زدن–

 تهوع و استفراغ–

 احساس خارش–



 عالئم محرومیت از مواد افیوني

لرزش 

خمیازه كشیدن 

آبریزش از بیني 

احساس گرما و سرما 

عرق ریزش 

اشك ریزش 

عطسه 

وسوسه براي مصرف 

گشادي مردمكها و حساسیت به نور 

 

اضطراب 

بیقراري 

تهوع و استفراغ 

اسهال 

درد استخوانها و عضالت 

پرخاشگري 

بیخوابي 

بي اشتهایي 

درد شكم 

 

 



 بروز عالئم ترك وابستگي به مواد افیوني

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

DAYS 

 عالیم محرومیت موا د افیونی

 هرویین

 تریاك



 عالیم و عوارض آسیب مغزی

oعدم رضایت از زندگی 

o بی برنامه شدن و عدم انضباط

 فردی

oناامیدی و حس درماندگی 

oخودکشی و آسیب به خود 

o از دست دادن قدرت

 خویشتنداری

o و خستگی عدم استمرار امور

 زودرس

o میل و اشتیاق شدید به

 مصرف ماده

oعدم توان کنترل مصرف 

oاحساس اجبار در مصرف ماده 

oمحوریت ماده در زندگی 

o تالش نا موفق برای جدایی از

 ماده

oبی تفاوتی به محیط و دیگران 

oافسردگی و خلق عصبی 

oافت کارکرد 



 سیر عالیم در جریان ترک وابستگی به مواد مخدر

2-3 weeks 

مرحله غلبه 

 عالیم 

 جسمانی

2-3 months 

 مرحله بهبودی

:مقدماتی  

غلبه عالیم روانی 

 و

 وسوسه

6-12 months 

:مرحله بهبودی پیشرفته  

 غلبه عالیم شناختی و

 رفتاری



 حشیش





Cannabis 



Cannabis 



Cannabis 



Cannabis 



 اثرات حشیش

 کوتاه مدت

نشئگی 

بی تفاوتی 

اشکاالت شناختی مالیم 

 تغییر در ادراک های محیطی 

طپش قلب 

افزایش اشتها 

پرخونی ملتحمه 

 



 مواد محرک

Cocaine 

Amphetamines 
 Amphetamine 

 Ephedrine 

 Methamphetamine 

 Methylphenidate 

 Pemoline 

 Cathinone (khat) 

Ecstasy 

 

 

کراک/ کوک  

 شیشه

قرص شادی/اکس  



Cocaine 







Cocaine 



 استفاده طبی از کوکایین



Carlos Lehder 

Pablo Escobar 

George Jung 



Methamphetamine 









 چگونه و از چه ساخته می شود؟

Anhydrous nitrate 

Ephedrine 

Red Phosphorous 

Lithium 

Antifreeze 

Lantern fuel 

 







Methods of use 



Ecstasy I 



Ecstasy II 



سابقا تایلند محل عمده تولید و توزیع بود اما اکنون به همه جا گسترش 

 یافته است



 کشفیات در تایلند



 کشفیات در عربستان



 !در خاورمیانه سریعا رو به گسترش است



 اثرات روانی محرک ها در فاز سرخوشی

 Increased alertness 

 Feeling of well-being 

 Euphoria 

 Increased self-esteem 

 Feeling of competence 

 Decreased need for 

sleep/wakefulness 

 Increased libido 

 Increased concentration and 

memory 

 Disinhibition 

 Increased curiosity 

 

افزایش هوشیاری و انرژی 

احساس سالمت و سرحالی 

نشئگی و سرخوشی 

 افزایش اعتماد بنفس 

احساس کفایت و توانمندی 

بیداری ↑↑/ کاهش نیاز به خواب 

افزایش میل جنسی 

افزایش تمرکز و یادگیری 

کاهش مهارها 

افزایش کنجکاوی 



مصرف شیشه  Rush احساس    

 

لذتی شدید و ناگهانی 

احساس خاص خلسه مانند 

ثبت و بخاطر آوردن دقیق جزئیات در زمان آن 

شرطی شدن بسیار شدید با محیط مربوطه 



 اثرات جسمانی حاد در جریان مصرف 

افزایش ضربان قلب 

طپش قلب 

باال رفتن فشار خون 

کاهش اشتها 

گشادی مردمکها 

عرق ریزش 

خشکی دهان 

لرزش اندام ها 

افزایش دمای بدن 

سکته، خونریزی،: امکان عوارض حاد ناشی از موارد فوق... 



 اثرات جسمانی مواد محرک با ادامه مصرف 

 

باال رفتن فشار خون 

آسیب های قلبی عروقی 

کاهش وزن 

 (بخشی به دلیل تغذیه نامناسب)تحلیل رفتن بافت ها 

زخم دهان و خرابی لثه ها و دندان ها 

 (بخشی به دلیل کاهش بهداشت و بخشی به دلیل کندن)زخم بدن 

 



 اثرات روانی محرک ها با ادامه مصرف

پرخاشگری و بیقراری 

نوسانات عاطفی و خلقی 

بدبینی 

توهم و هذیان 

گوشه گیری و انزواطلبی 

تحمل به اثرات 

 احساس اجبار شدید به

 مصرف

وسوسه 

افسردگی 

 رفتارهای اجبارگونه و

 تکرارشونده

افت کارکرد و انرژی 

کاهش تمرکز و حافظه 

رفتارهای تکانه ای و ناگهانی 

 



 سیر عالیم در جریان ترک وابستگی به مواد مخدر

2-3 weeks 

مرحله غلبه 

 عالیم 

 جسمانی

2-3 months 

 مرحله بهبودی

:مقدماتی  

غلبه عالیم روانی 

 و

 وسوسه

6-12 months 

:مرحله بهبودی پیشرفته  

 غلبه عالیم شناختی و

 رفتاری



 مرحله مقدماتی بهبودی

وسوسه 

خلق افسرده 

ناامیدی 

تحریک پذیری و پرخاشگری 

عدم توان کار کردن 

 احساس کسالت وboredom 

شروع تردید به فرایند درمان 

جستجوی مواد و جایگزین 



 مرحله پیشرفته بهبودی

عدم کارکرد مناسب اجتماعی 

ضعف در تصمیم گیری و رفتار سازمان یافته 

رفتارهای تکانشی 

اشکال در انطباق با محیط 

تالش برای استفاده از مواد جهت بهبود عالیم 

ناتوانی در خویشتنداری 



 !باعث کم شدن وسوسه می شود CIکنترل شناختی 



همراه است( رنگ آبی)کنترل شناختی با کاهش فعالیت   



 مقایسه متابولیسم مغزی در کنترل شناختی و عدم آن 
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