عوارض کلی ناشی از مواد



 سازوکار تأثیر و عوارض هریک از طبقات مواد متفاوت هستند  .به عنوان یک اصل کلی باید در نظر داشته
باشیم هر چند مصرف همه انواع مواد از طریق فعال سازی مدار پاداش مغز به صورت موقت باعث احساس
سرخو شی و کاهش تنش روانی در فرد می شود ،اما عوارض سالمت کوتاه مدت ،میان مدت و طوالنی مدت
آن شدید بوده و به صورت جدی با رشد و تکامل سالم روان شناختی و اجتماعی فرد تداخل ایجاد می کند.

عوارض جسمی


اختالل مصرف مواد بر حسب نوع ماده ،با عوارض جسمی متعددی همراه است .برای مثال مصرف مواد افیونی

حالت تحمل و در صورت عدم مصرف محرومیت ،ناتوانی جنسی  ،یبوست ،بیماری های گوارشی و ...می شود .اگر
اعتیاد از نوع تزریقی باشد فرد ممکن است به بیماریهای عفونی مانند عفونت اچ آی وی و هپاتیت سی دچار شود.
مصرف مواد محرک نظیر متآمفتامین (شیشه) با عوارض جسمی شدیدی مانند سکته مغزی ،سکته قلبی ،

نارسایی قلبی  ،فشارخون باال ،سوء تغذیه ،تحلیل عضالت بدن ،پوسیدگی دندانها و ...همراه است .مصرف مواد
محرک با خطر بیشتر رفتارهای پر خطر جنسی و ابتال به عفونتهای منتقله از راه جنسی نظیر عفونت اچ آی وی و
سوزاک (گنوره) همر اه است.

عوارض روانشناختی


 اختالل مصرف مواد باعث ایجاد ولع مصرف  ،اجبار به مصرف  ،تکانشگری و اختالل در کارکردهای شناختی
و تصمیم گیر ی می شود .مصرف مواد باعث اختالل در خواب ،افسر دگی  ،مشکل درتصمیم گیری و
اختالالت روانی خفیف و شدید می شود  .شیوع اختالالت روانی مانند افسر دگی در افراد مبتال به اختالل
مصرف مواد افیونی دو برابر جمعیت عمومی است .افراد مبتال به اختالل مصرف مواد محرک در معرض خطر
باالی ابتال به جنون ناشی از مصرف ماده هستند .جنون ناشی از متآمفتامین با خطر باالی پر خاشگر ی و

تهاجم همر اه است.

عوارض خانوادگی


 در اختالل مصرف مواد ،تالش بر ای تهیه ،مصرف و رهایی از اثر ات مصرف ماده ،اولویت اصلی زندگی فرد
مبتال می شود در نتیجه سایر موضوعات مهم زندگی مانند خانواده در درجه اهمیت پایین تری قر ار می گیرد.
مصرف مواد نه تنها به فرد مصرف کننده ،بلکه به هرکسی که با او در تماس باشد نیز آسیب می رساند .نیاز
فرد به مصرف مداوم مواد موجب بروز مشکالت اقتصادی ،کاهش درآمد خانواده ،افزایش هزینه ها ،نابسامانی و

ازهم پاشیدگی خانواده ،طالق ،خشونت خانگی(خشونت نسبت به همسر و آزار کودکان)و همچنین محدود
شدن معاشر ت سالم خانواده با دیگر ان می شود و تر بیت فرزندان را دچار اشکال می سازد.

عوارض شغلی ،اجتماعی و قانونی


 اعتیاد خسارات بسیاری را به جامعه و اجتماع تحمیل می کند و در عملکرد شغلی دشواری های فراوان پدید
می آورد .اعتیاد ممکن است موجب طرد شدن فرد از جامعه ،بیکاری ،غیبت از کار ،کاهش میزان کارایی ،
اخراج از کار و بروز حوادث حین کار و رانندگی شود .شیوع فقر  ،بیکاری ،افزایش بروز جرم و جنایت در
جامعه همچون دزدی ،فحشا و قتل از جمله عارضه های قانونی اعتیاد است.

 انواع مواد شایع مورد مصرف در کشور و عوارض ناش از مصرف آن :



 دخانیات
 حشیش
 الکل
 مواد افیونی
 مواد محر ک
 داروهای آرامبخش و خواب آور

دخانیات(تنباکو)


 رایجترین شکل مصرف محصوالت تنباکو به صورت کشیدنی (تدخینی) ا ست ،اما مصرف محصوالت تنباکوی
غیرکشیدنی و سیگار الکترونیک در برخی زیر گروههای جمعیت غیر شایع نیست .انواع محصوالت و فرآورده
های دخانی به سه دسته کلی قابل طبقه بندی هستند :فرآورده های تنباکوی کشیدنی (سیگار ،قلیان ،پیپ،
سیگار برگ) فرآورده های تنباکوی غیرکشیدنی (ناس ،تنباکوی بدون دود ،تنباکوی جویدنی  ،انفیه تنباکو)

سیگار/قلیان الکتر ونیک (سیستم های انتقال نیکوتین الکتر ونیک یا اِندز
() Electronic nicotine delivery systems:ENDS

عوارض مصرف کشیدنی دخانیات



عوارض مواجهه با دود دستِ دوم دخانیات در کودکان و بزرگساالن



خطرات همراه با مصرف دخانیات
 پیری زودرس ،چین و چروک صورت



 عفونت تنفسی و آسم ،فشار خون باال ،دیابت
 سقط ،زایمان زودرس و کودکان با وزن کم هنگام تولد در زنان باردار
 بیماری کلیوی

 بیماری انسداد مزمن راه هوایی شامل آمفیزم
 بیماری قلب ،سکته ،بیماری عر وقی
 سرطانها

خطرات مصرف حشیش



 مشکالت توجه و انگیزش ،اضطراب ،بدبینی ،حمله پانیک ،افسردگی ،کاهش حافظه و توانایی حل مسأله

 پسیکوز خصوصاً در افراد با تاریخچه مشکالت روان به خصوص اسکیزوفرنی و اختالل شخصیت
 بیماری قلب ،فشارخون باال و بیماری انسدادی مزمن ریوی ،آسم ،برونشیت
 سرطانهای راه هوایی ،دهان و گلو

خطرات مصرف الکل



 سردرد و کسالت صبح روز بعد ،رفتار تهاجمی و خشن ،خودکشی ،تصادفات
 کاهش عملکرد جنسی  ،پیری زودرس
 مشکالت گوارش  ،زخم معده ،سیروز کبدی و التهاب لوزالمعده

 اضطراب و افسردگی  ،دشواری های ارتباطی  ،مشکالت مالی و شغلی وحل مسائل ،فراموشی
 ناهنجاری مادرزادی و آسیب مغزی در کودکان متولد شده از زنان باردار
 سکته مغزی  ،فشار خون باال ،آسیب دائم مغز ،آسیب عصب و عضله ،مسمومیت با متانول(نابینایی)

خطرات همراه با مصرف مواد افیونی
 خارش ،تهوع و استفر اغ



 خواب آلودگی  ،یبوست ،پوسیدگی دندان ،دوره های قاعدگی نامنظم
 دشواری در تمرکز ،افسردگی  ،کاهش میل جنسی  ،ناتوانی جنسی
 مشکالت مالی و قانونی ،مشکل در حفظ شغل ،ارتباطات و زندگی خانودگی

 تحمل ،محرومیت ،وابستگی  ،اختالل مصرف
 سرطانهای حنجره ،مری و معده
 بیش مصرف و مرگ ناشی از نارسایی تنفسی

خطرات مصرف مواد محرک



 بی خوابی  ،بی اشتهایی و کاهش وزن ،دهیدراتاسیون ،کاهش مقاومت به عفونت

 دشواری در تمرکز ،نوسانات خلق  ،اضطراب ،افسردگی  ،بی قراری ،مانیا ،پانیک،
 بدبینی تیک ،رفتارهای تکراری و اجباری
 مسمومیت ،قفل شدگی فک ،اسپاسم عضالنی  ،آریتمی قلبی  ،سکته قلبی ،سکته مغزی ،مرگ

 عفونت های منتقله از راه جنسی نظیر گنوره ،سیفلیس و اچ آی وی
 پسیکوز بعد از مصرف مستمر و یا دوزهای باال ،پر خاشگری وخشونت

خطرات مصرف داروهای آرامبخش و خواب آور


 خواب آلودگی ،گیجی و تیرگی شعور
 دشواری در تمرکز ،اضطراب و افسردگی ،دشواری در خواب
 تهوع ،سردرد ،عدم تعادل در راه رفتن
 تحمل و وابستگی در مصرف خودسرانه
 عالیم محرومیت شدید شامل تشنج و پسیکوز

تشخیص اختالالت مرتبط با مواد


 در پنجمین نسخه کتابچه تشخیصی و آماری اختالالت روان  ،فصل اختالالت مرتبط با مواد در مقایسه با
نسخه پیشین دچار تغییراتی از نظر گروه بندی اختالالت و مالک های آنها شده است.
 در طبقه اختالالت مرتبط با مواد تشخیص های اختالل مصرف و وابستگی حذف و یک تشخیص اختالل
مصرف مواد جایگزین شده است .عالوه بر این ،برای اولین بار عالوه بر اختالالت مر تبط با مواد ،اختالل قمار
نیز وارد شده است.

طبقه بندی کلی اختالالت مرتبط با مواد:

 اختالل مصرف مواد



 مسمومیت مواد (بروز سندرم برگشت پذیر مختص یک ماده که در اثر مصرف اخیر ایجاد شده است)
 محر ومیت مواد (بروز سندرم مختص یک ماده که در اثر قطع ناگهانی مصرف طوالنی و سنگین ایجاد شده
است)
 اختالالت روانی ناشی از مواد

مال کهای تشخیصی اختالل مصرف مواد در DSM-5



 یک الگوی مشکل آفرین مصرف مواد منجر به نقص یا زجر قابل توجه بالینی  ،که با وجود حداقل  2مورد از
موارد زیردر طول یک دوره زمانی  12ماهه تظاهر می یابد:
 مواد اغلب در مقادیر یشتر یا در طول یک دوره زمانی طوالنی تر از آنچه قصد شده مصرف می شود.
 تمایل پایدار یا تالشهای ناموفق برای کاهش یا کنترل مصرف مواد وجود دارد.

 زمان قابل مالحظه ای در فعالیتهای ضروری برای تهیه ،مصرف یا بهبودی از اثرات مواد صرف می شود.
 وسوسه یا یک میل قوی یا اشتیاق برای مصرف مواد


 مصرف مکرر مواد منجر به نارسایی در انجام وظایف در کار ،تحصیل یا خانه می شود.
 تداوم مصرف مواد علیرغم داشتن مشکالت پایدار یا راجعه اجتماع یا بین فردی ناشی از یا تشدید شده
توسط اثرات مواد.
 فعالیتهای مهم اجتماعی  ،شغلی یا تفریحی به دلیل مصرف مواد کنار گذاشته می شود یا کاهش می یابد.
 مصرف راجعه مواد در موقعیتهایی که از نظر جسمی مضر است.
 تداوم مصرف مواد علیرغم داشتن مشکالت جسمی یا روانشناختی پایدار یا راجعه که احتماالً در اثر آن ایجاد
یا تشدید شده است.


 تحمل ،که به صورت یکی از موارد زیر تعریف می شود:
 الف) نیاز بر ای افزایش قابل توجه مقادیر مصرف مواد بر ای دستیابی به اثرات مطلوب.
 ب) کاهش قابل مالحظه اثر با تداوم مصرف مقادیر ثابت مواد.
 محرومیت ،که به صورت یکی از موارد زیر تعریف می شود:
 الف) سندرم محرومیت خاص مواد
 ب) مصرف مواد (یا مواد نزدیک به آن) برای تسکین یا اجتناب از عالیم محرومیت.

 مشخص کنید ،اگر:



 در فروکش زودرس :پس از پر کر دن مالکهای اختالل مصرف مواد ،هیچ کدام از مالک ها (به جز وسوسه یا میل قوی به
مصرف مواد) برای حداقل  3ماه اما کمتر از  12ماه وجود نداشته باشند.
 در فروکش طول کشیده :بعد از پر کر دن مالکهای اختالل مصرف مواد ،هیچ یک از مالکهای اختالل مصرف مواد (به جز
وسوسه) در طول  12ماه گذشته وجود نداشته باشد.
 روی درمان نگهدارنده :زمانی کاربرد دارد که فرد یک داروی آگونیست نظیر متادون را مصرف می کند و هیچ کدام از

مالکهای اختالل مصرف مواد را برای آن کالس از مواد (به جز تحمل به ،یا محرومیت از داروی آگونیست) را پر نمی کند.
 همچنین بر ای کسانی که روی یک داروی آگونیست نسبی ،یک داروی آگونیست  /آنتاگونیست یا یک داروی آنتاگونیست
کامل همچون نالترکسون هستند کاربرد دارد.


 در محیط کنترل شده  :این شاخصه زمانی استفاده می شود که فرد در محیطی است که دسترسی به
ماده وجود ندارد.
 شدت فعلی را مشخص کنید:


خفیف :وجود  2 - 3عالمت



متوسط :وجود  4 - 5عالمت



شدید :وجود  6عالمت یا بیشتر





