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مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل مبتال و غیر مبتال به اختالل استرس پس از
سانحه در دوره پرهیز از مصرف
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تاریخ دریافت7931/2/9 :

تاریخ پذیرش7931/1/71 :

خالصه
مقدمه :از دیدگاه سببشناسی یکی از موضوعات بالینی که سبب دشواری درمان اختالل استرس پس از سانحه میشوود ،هو
زمانی تشخیص این اختالل با اختالل سوءمصرف الکل میباشد .افزایش فعالیت نورآدرنرژیک فصل مشترک هر دو اختالل اسوت.
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل مبتال و غیر مبتال به اختالل استرس پوس از سوانحه در دوره
پرهیز از مصرف انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر ،پژوهشی توصیفی است .از جامعه مردان وابسته به الکل 08 ،آزمودنی به روش داوطلبانه انتخوا
و به واسطه آزمون غربالگری افرادی که باالترین و پائینترین نمرات را با توجه به نقطه برش مفروض در آزمون اسوترس پوس از
سانحه کسب نمودند گزینش شدند .سپس نمونه مذکور جهت مقایسه در قالب دو گروه دارا و فاقود نشوانگان تخصویص یافتنود.
پرسشنامه ولع مصرف توسط آنان تکمیل شد .دادههوای جموعآوری شوده بوه کموک آزموونهوای مجوذورکای ،توی مسوتقل و
همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار (بوا فاصوله اطمینوان  )8/59متغیور ولوع مصورف در گوروه اخوتالل اسوترس پوس از سوانحه
 11/22 ± 2/90و در گروه کنترل  5/27 ± 2/22بود ( .)p>8/81بین میزان شدت نشانگان اختالل استرس پس از سانحه و ولع
مصرف الکل ارتباط معنیداری مشاهده شد (.)p>881
نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش لزوم توجه به اهمیت همبودی دو اختالل و نقش این همبوودی در طور ریوزی موداخالت
پیشگیرانه و درمانی در حیطه اعتیاد را منعکس میسازد.
واژههای کلیدی :اختالل استرس پس از سانحه ،ولع مصرف ،اختالل سوءمصرف الکل

 -7دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،b.pirnia@usc.ac.ir :تلفن13728991151 :
 -2کارشناس ارشد ،گروه مشاوره مدرسه ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 -9کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،زنجان ،ایران.
 -دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی شخصیت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

بیژن پیرنیا و همکاران

مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل

[ .]0این مؤلفه از سناریوها و محرکهای تداعیکننده مصورف

مقدمه

نشأت میگیرد و ویژگیهای دموگرافیک نقش تعیینکننودهای

اخوووووتالل اسوووووترس پوووووس از سوووووانحه ()PTSD

در فراخوانی آن ایفا مینمایند [.]5

 Posttraumatic Stress Disorderاختالل روانی جدی است
که ممکن است پس از تجربه یوک رویوداد آسویبزا رخ دهود.

استرس عاملی میانجی در فرایند وابستگی و عود مصورف

عالئ میتواند شامل افکار مزاح مورتبط بوا رویوداد آسویبزا،

قلمداد میشود [ .]18رویدادهای اسوترسزای زنودگی ،پویش

اجتنا مداوم از محرکهای مرتبط با رویداد ،تغییورات منفوی

بینیکننده مصرف سنگین الکل مویباشوند .شواخص اسوترس

در شناخت و خلق و تغییر حاالت برانگیختگی و فعالیت باشود.

نقش مؤثری در راه اندازی فرایند ولع و عود مصرف در افراد در

شیوع حداقل یک بار ابوتالی بوه  PTSDدر طوول زنودگی در

حال پرهیز ایفا مینماید ،در ایون راسوتا و در قالوب مطالعوات

زنان و مردان هجده سال و باالتر  %2/0برآورد شده است [.]1

حیوانی ،اعمال انواع استرسها با افزایش رفتار موادخوواهی در

در افراد مبتال  ،PTSDسیست عصبی مرکوزی در پاسو

موشهوا هموراه بووده اسوت [ .]11در مطالعوه ]12[ Zaslav

به استرس نسبت به فعالیت نورآدرنرژیک حسواس اسوت [.]2

سربازان مبتال به اخوتالل اسوترس پوس آسویبی ،بوه گونوهای

افووزایش فعالیوت نورآدرنرژیووک در شووب رایو موویباشوود و بووا

معنادار در معرض رفتار سووء مصورف موواد قورار داشوتند .در

کووابوسهووای مربوووط بووه ترومووا موورتبط اسووت [ .]7مطالعووات

مطالعه  Hymanو همکاران [ ]17تصویرسوازی اسوترسهوای

تصویربرداری در این افراد نشوان مویدهنود میوزان ناقولهوای

مه زندگی با ظهور ولع شدید در بیمواران وابسوته بوه افیوون

نوراپی نفرین در نورونهای لوکوس سرولئوس کاهش مییابود

همراه بود.

[ 7و  .]2افزایش فعالیت نورآدرنرژیک در اخوتالل سوءمصورف

شیوع اختالل سوءمصرف الکل در میان بزرگساالنی کوه در

الکول ) Alcohol Use Disorder (AUDو  PTSDمنطوق

کودکی تجربه سوءاستفاده یا دیگر انواع تروما را داشوتهانود بوه

مداخالت دارویی با هدف کاهش فعالیت نورآدرنرژیک میباشد.

خصوص افوراد  PTSDبواال موی باشود [ .]12خشوونت مکورر

یکووی از موضوووعات بووالینی کووه سووبب دشووواری درمووان

شریک جنسی ،تجاوز جنسی و سوءاسوتفاده جسومی هموه بوا

 PTSDمیشود همبوودی آن بوا  AUDاسوت [ .]1همبوودی

افزایش همایندی  AUD/ PTSDهمراه اسوت [ .]19چنودین

معنوواداری بووین  PTSDو  AUDدر میووان جمعیووت عمووومی

مطالعه به بررسی ارتبواط بوین  PTSDو  AUDپرداختوهانود

گزارش شده است [ .]7نرخ همبودی در جمعیوت بوالینی نیوز

[ .]16با وجود گستردگی مواد ،سوءمصرف مواد از هر نوعی که

بوواال گووزارش شووده اسووت .در میووان بزرگسوواالن دچووار اخووتالل

باشد با نشانگان وخی تر  PTSDهموراه اسوت [ .]12افوزایش

سوءمصرف الکل (با میانگین سنی  78 ،)72/9تا  %95موالک-

سوءمصرف مواد بر میان جانبازان جنگ به خصووص مبتالیوان

های  PTSDوجود دارد [ .]9این رخداد منجر به پویشآگهوی

به  PTSDمشاهده میشود .مطالعات معدوی به بررسی ارتباط

نامطلو در هر دو اختالل مویگوردد .بوه طوور کلوی در اکثور

ماده خاص و  PTSDپرداختهانود .بوا توجوه بوه آناوه از نظور

مطالعووات اخووتالالت دسووته اضووطرابی از جملووه افسووردگی و

گذشت و وجود خوالء پژوهشوی در کشوورمان ،بورانی کوه در

اضطرا بیشترین رابطه را با سوءمصرف الکل داشتهاند [.]6

پژوهش حاضور ،ارتبواط میوان نشوانگان  PTSDو بوروز ولوع

مفهوم ولع مصرف ( )Cravingبوه فراینودی شوناختی و

مصرف الکل را در دو دسته بیماران الکلی دارا و فاقد نشوانگان

آگاهانه اشاره دارد که از زمان پرهیز از مصورف بوه مورور و بوا

 PTSDبیازمایی  ،بوا ایون هودف کوه ارزیوابی ارتبواط ایون دو

توجووه بووه پتانسوویلهووای شووناختی افووراد ،سوویری صووعودی را

شاخص روانی بتواند راه گشای طر ریزی مداخالت بوالینی در

میپیماید و درک آن به منظور طر ریزی برنامههوای درموانی

حوزه اعتیاد گردد.

اثربخش حائز اهمیت میباشد زیرا میتواند تبیینکننده لغزش

مواد و روشها

در بیمووواران باشووود [ ،]2از ایووون ،رو ولوووع مصووورف را از
مه ترین عوامل بازگشت به مصرف و شکست درمان میداننود
سالمت جامعه

پووژوهش حاضوور مطالعووهای توصوویفی -مقطعووی بووا هوودف
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مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل

مقایسه دو گروه وابسته به الکول دارا و فاقود نشوانگان PTSD

پایبندی آزمودنیها به فرایند پرهیز از مصورف الکول ،هفتوهای

میباشد .دادههای مطالعه حاضر طی مواههوای اردیبهشوت توا

یک بار و به طور تصادفی از آزمودنیها تسوت ادرار بوا آسوتانه

مرداد سال  1759در قالب پژوهشی چند مرکوزی جموعآوری

مفروض به عمل آمد .تمام مصاحبهها به صورت دیجیتالی ثبت

شد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان مراجعهکننده بوه

و از کلمات رونوشت برداشته شد و کدگذاری گردیود .رضوایت

گروههای همیاری الکلیهای گمنوام در شوهر تهوران تشوکیل

آگاهانه در این پژوهش فارغ از هرگونه اجبار ،تهدید ،تطمیوع و

دادند .از جامعه مذکور  09آزموودنی داوطلوب کوه بواالترین و

اغوا انجام گرفت و به امتناع افراد از قبول یوا اداموه شورکت در

پائینترین نمرات را با توجه به نقطه برش مفوروض در آزموون

مطالعه احترام گذاشته شد .تالش شد انجام روشهای تحقیوق

 PTSDکسب نمودند در قالوب دو گوروه دارا و فاقود نشوانگان

با موازین دینی و فرهنگی آزمودنیهوا مغوایر نباشود و شورکت

 PTSDتخصیص یافتند .شرکتکنندگان از نظر تجربه تروما و

کنندگان پژوهش در تمامی مراحول طراحوی ،اجورا و گوزارش

وابستگی به الکل ( )AUDغربال شودند .غربوالگری و ارزیوابی

پژوهش از بعد کرامت انسوانی ،احتورام و تمامیوت جسومانی و

مقدماتی  20روز قبل از تخصویص آزموودنیهوا توسوط تیموی

روانی مورد حفاظت قرار گیرند توا انجوام پوژوهش وقفوهای در

متشکل از دو روانپزشک ،سه روانشناس بالینی و دو پرسوتار

روند مراقبتهای پزشکی آزمودنیها ایجاد ننماید.

صووورت پووذیرفت .ارزیووابیهووای پزشووکی از جملووه بررسووی

در این پژوهش از پرسشنامه جمعیت شناختی (به منظوور

الکتروکوواریوگرام ،آزمووایش خووون و ادرار در طووول فراینوود

جمعآوری اطالعوات فوردی نظیور سون ،تحصویالت ،وضوعیت

غربالگری انجام شد .گردآوری دادهها در این مطالعوه در قالوب

اجتماعی-اقتصادی ،سابقه بیماری ،سابقه درمان و مدت زموان

استفاده از اطالعات موجود ،مصاحبه با آزمودنیها ،و استفاده از

مصرف مواد) ،مصاحبه بالینی ساختاریافته ،پرسشنامه اسوترس

پرسشنامه صورت گرفت .عالوه بر ایون ،بدنوه اصولی دادههوای

پس از سانحه ،شاخص سونجش ولوع مصورف و آزموایش ادرار

جمعآوری شده بر روش کاغذ و قل متکی بوود .پوس از انجوام

استفاده شد.

مصاحبه بالینی سواختاریافته بورای اخوتالالت محوور یوک بور

مصاحبه بالینی ساختاریافته به منظور تشخیص اختالالت

اسووواس موووالک هوووای  ،DSM-IV-TRپرسشووونامههوووای

محور یک بر اساس  DSM-IVبه کار مویرود .ضوریب پایوایی

دموگرافیک PTSD ،و شاخص سنجش ولع مصرف توسط آنان

ابزار بوین ارزیوا هوا %68 ،گوزارش شوده اسوت [ .]10توافوق

تکمیل شد .مالکهای ورود عبارت بودند از  )1 :دارا بودن سن

تشخیصی این ابزار بوه زبوان فارسوی بوا پایوایی بواالتر از %68

تقویمی 28-28سال  )2حداقل توانوایی خوانودن و نوشوتن )7

مطلو بوده است .ضریب کاپا برای کل تشخیصهای فعلوی و

سابقه مصرف الکل بین  1-9سال  )2مدت پرهیوز  18-68روز

تشخیصهای طول عمر به ترتیب  92و  %99بوه دسوت آموده

 )9سکونت در شوهر تهوران و حوموه بوا انحوراف حوداکثر 78

است[.]15

کیلومتر مربوع .موالکهوای خوروج نیوز عبوارت بودنود از )1 :

مقیاس استرس پس از سانحه ( Post-traumatic stress

وابستگی همزمان به مواد دیگر )2 ،عقوب مانودگی ،اخوتالالت

 )disorder Symptom Scale–Interview, PSS-Iیووک

شدید روانپزشکی از جمله اختالل دو قطبوی و اسوکیزوفرنی و

مقیاس  12آیتمی میباشد و به منظور ارزیوابی نشوانهشناسوی

یا بیماریهوا و یوا آسویبهوای مغوزی و ارگانیوک  )7مصورف

 PTSDتوسط  Foaو همکاران [ ]28طراحی شده اسوت .ایون

داروهای نورولپتیک و  )2گزارش تست ادراری مثبت با آستانه

مقیاس شامل نشانگان تجربوه مجودد ،اجتنوا و برانگیختگوی
میباشد که بور اسواس موالکهوای  DSM-IVطراحوی شوده

مفروض مبنی بر عدم پایبندی به فرایند پرهیز از مصرف الکل.

است .ثبات درونی این پرسشنامه  %69 -09برآورد شده اسوت.

تمووام شوورکتکننوودگان گووروه  PTSDتشووخیص هوو زمووان

اعتبار همگرای این پرسشنامه در قیاس بوا The Structured

 PTSD/AUDرا دریافت نمودند .پس از آغاز فراینود پوژوهش

)%52 Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5

پن آزمودنی به دالیل گوناگون از جمله گزارش تسوت مثبوت

گزارش شده اسوت .نمورات  12و بواالتر در ایون ابوزار نشوانگر

ادراری از فراینوود مطالعووه خووارج شوودند .جهووت اطمینووان از
سالمت جامعه

 PTSDاست [.]28
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پرسشوونامه ولووع مصوورف The Desires for Drug

با توجه بوه ماهیوت پوژوهش و مقیواس متغیرهوای موورد

) Questionnaire (DDQیک پرسشنامه  12سوؤالی اسوت و

بررسی ،جهت تحلیل دادهها از آزمون  tمستقل جهت مقایسوه

توسط  Frankenو همکاران [ ]21طراحی شده است و جهوت

نمرات دو گروه استفاده شد .به منظور بررسی ارتباط نشوانگان

ارزیابی میل به الکل مورد اسوتفاده قورار مویگیورد .ایون ابوزار

 PTSDو ولووع مصوورف الکوول از آزمووون همبسووتگی پیرسووون

دارای سه زیر مقیاس میل و قصد مصرف مواد ،تقویت منفی و

استفاده گردید .خصایص جمعیتشناختی دو گروه نیز توسوط

کنترل ادراک شده بور مصورف موواد اسوت .نمورهگوذاری ایون

آزمون مجذور کای بررسی شد .جهوت بررسوی مفروضوههوای

پرسشنامه بر اسواس طیول لیکورت  2موادهای مویباشود .بوه

استفاده از آزمون  tمستقل مبنی بر نرمال بودن توزیع نمورات،

پاس های کامالً موافق نمره هفت و به پاس های کامالً مخوالل

از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف ( )K-Sاستفاده شد که نتای

نمره هفت اختصاص مییابد Franken .و همکاران اعتبار کلی

گویای احراز موالک موذکور بوود ( .)p<8/89همانوین پویش

این پرسشنامه را بوه روش آلفوای کرونبواخ  %09و بورای زیور

فرض یکسانی واریانسها توسط آزمون لون بررسی و احراز شد

مقیاسهای آن به ترتیب  %08 ،%22و  %29گزارش نمودهانود.

( .)p<8/89دادهها در قالوب دو بخوش توصویفی و اسوتنباطی

در مطالعه  Lievaartو همکواران [ ]22مقودار آلفوای کرونبواخ

توسط نرمافزار آماری  SPSSویرایش  10تحلیل شدند.

کلی  %02و برای زیر مقیاسهوای آن بوه ترتیوب  %02 ،%28و
 %28گزارش شده است.

یافتهها

آزمووایش ادراری :بووه منظووور احووراز اطمینووان از پایبنوودی

وضعیت جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش در قالب

شرکتکنندگان در پژوهش به پرهیز از مصرف الکل از ارزیوابی

مؤلفههای وضعیت تحصویلی ،سون ،وضوعیت شوغلی و درآمود

ادراری اتیل گلوکورونیک ،یک بار در هفته به صورت تصوادفی

ماهیانه در جدول  1ارائه شده است.

استفاده شد و نتای ارزیابی از طریق ایمیل بوه اطوالع شورکت
کنندگان در پژوهش رسید.
جدول  -1وضعیت جمعیت شناختی شرکتکنندگان پژوهش
شاخصها

وضعیت
تحصیالت

سن

وضعیت شغلی
درآمد ماهیانه

n= 1 PTSD

n= 1 None-Sign

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

زیر دیپلم

)%85( 29

)%88( 22

دیپلم به باال

)% 2( 71

)% 8( 75

سال 75-28

)%28( 71

)% 8( 75

 28سال به باال

)%18( 91

)%88( 22

شاغل

)%82( 27

)%19( 28

بیکار

)% 5( 73

)%91( 78

کمتر از یک میلیون تومان

)% 2( 71

)% 8( 75

بیشتر از یک میلیون تومان

)%85( 29

)%88( 22

ابعاد

p value

1/51

*

1/18

1/53
1/37

 *=1/18آزمون مجذور کای

با توجه به دادههای دموگرافیک جدول  ،1اکثور شورکت

داشتند .میانگین سابقه مصرف در دو گروه پژوهش بور حسوب

کنندگان در پژوهش حاضر در هر دو گروه از سطح تحصویالت

سال  7/2برآورد شود %27 .شورکت کننودگان پوژوهش را نیوز

پائینتر از دیپل برخوردار بودند .غالب آنها بویش از  29سوال

مردان متأهل تشکیل دادند .میوانگین و انحوراف معیوار مودت

سن داشتند و شاغل بودند .از نظر میزان درآمود ماهیانوه اکثور

پرهیز از مصرف نیوز  22/62 ± 7/11روز بورآورد شود .نتوای

افراد هر دو گروه درآمد ماهیانه بیشتر از یوک میلیوون توموان

آزمووون مجووذور کووای در مووورد بررسووی تفوواوت ویژگوویهووای

سالمت جامعه
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مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل

جهت مقایسه نمرات ولع مصرف در دو گوروه دارا و فاقود

جمعیتشناختی نشان میدهد که دو گروه در مؤلفوه شواخص
سنی تفاوت معنیداری را نشان میدهند (.)p>8/89

نشانگان استرس پس از سانحه از آزمون  tمستقل دو نمونوهای
استفاده شد .نتای این آزمون در جدول  2ارائه شده است.

جدول  -2مقایسه نمرات  PTSDو ولع مصرف در دو گروه افراد وابسته به الکل دارا و فاقد نشانگان استرس پس از سانحه
متغیر

PTSD

غیر PTSD

درجه آزادی

سطح معنا داری

T

ولع مصرف

77/12 ± 2/85

5/3 ± 2/23

15

*1/177

9/12

T Test * =1/17

با توجه به دادههای جدول  ،2نمرات ولوع مصورف در دو

از سوی دیگر نگاهی ژرف به ساختارهای زیست شناختی

گروه پژوهش از لحاظ آماری تفاوت معنیداری نشان میدهند،

گویای نقش شاخص اضطرا در فرایند ولع مصرف مویباشود.

همانین بوهمنظوور بررسوی ارتبواط بوین دو شواخص شودت

ساختار فعالکننده موادجویی یوا ولوع مصورف از برانگیختگوی

نشانگان اختالل استرس پس از سانحه و ولوع مصورف الکول از

ناشووی از اضووطرا در موودارهای مغووزی مت وأثر موویگووردد .در

آزمووون پارامتریووک پیرسووون اسووتفاده شوود .نتووای آزمووون

مطالعات مقطعوی نقوش عامول آزاد کننوده کورتیکووتروپین و

همبستگی پیرسون گویای آن است که بین دو مؤلفوه موذکور

مسوویرهای نورآدرنووالین در موودار آمیگوودال و فعوول و انفعوواالت

رابطه معنیداری وجود دارد (.)p=8/81 ،r=8/29

مستقی و غیر مستقی با سیست دوپوامینی مزوکورتیکوال در
ایجاد اضطرا در دوران پرهیز از کوکائین موورد بررسوی قورار
گرفته اسوت [ .]22نتوای مطالعوه  Erbنشوان داد کوه میوزان

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نشوانگان PTSD

فعالیت نظام عصبی مذکور تبیین کننده ارتباط بین اضطرا و

با ولع مصرف الکل انجام شد .نتای نشان داد که بین نشوانگان

موادخواهی در طول فرایند پرهیز از مواد مویباشود .همانوین

 PTSDو ولع مصرف ارتباط مستقی معنویداری وجوود دارد.

قطع مصرف کوکائین میتواند به ایجاد حاالت اضطرا و تنش

یافتههای این پژوهش همسو با پیشینه پژوهشی ،ارتباط میوان

در فرد منجر گوردد و بوه واسوطه رویوارویی بوا استرسوورهای

اضطرا و سوءمصرف مواد را تأئید میکند .در این راستا نتای

محیطی سبب لغزش شود .در این راستا و همسو با یافتوههوای

مطالعات متعددی بیانگر وجود ارتباط میان عوامل اضطرا زا با

این پژوهش Pirnia ،و همکاران [ ]29در مطالعهای مقطعی بر

شاخص ولع مصرف در وابستگان به مواد میباشد.

روی نمونهای مشتمل از مصورفکننودگان موت آمفتوامین بوه

یافتههای این مطالعه از چند منظر قابل تبیین مویباشوند.

بررسی ارتباط بین اسوترس ادراک شوده ناشوی از مواجهوه بوا

از نقطه نظر سببشناسی بیماران مبتال بوه اخوتالل هو زموان

عمل جراحی هرنی اینگوینال و سطو کورتیزول یوا هورموون

استرس پوس از سوانحه و اخوتالل سوءمصورف الکول ،سوطو

استرس پرداختنود .نتوای ایون مطالعوه نشوان داد کوه میوزان

واکنشهای دفاعی باالتری نسبت به جمعیت هنجار دارند .این

سطو کورتیزول در افراد وابسته به موت آمفتوامین بوه گونوه

شاخص سبب افزایش احتمال ادامه یافتن سوءمصرف الکول در

معنیداری باال تر اسوت کوه آسویبپوذیری مصورفکننودگان

افراد مذکور میگردد .در مطالعه  Gorkaو همکواران [ ]27در

محرک را به رویدادهای استرسزا منعکس میسازد.

قالب پژوهشی مقطعی بر روی  66بیمار دچار اختالل همبودی

تجار رشدی را میتوان جنبهای دیگر از فراینود پیوسوته

استرس پس از سانحه و سوءمصرف الکل از جانبوازان جنگوی،

اضووطرا و ولووع مصوورف برشوومرد .مطالعووات از نقووش تبیووین

همبودی دو اختالل با میزان بواالتری از سوطو واکونشهوای

کنندگی تجار آسیبزا در فرایند گرایش به مصرف مواد خبر

دفاعی نسبت به اشتباهات همراه بود.

میدهند .این اثرگذاری به واسطه ایفای نقش مؤلفوه اضوطرا

سالمت جامعه
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مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل

در فراخوانی تمایل به مصورف صوورت مویپوذیرد .در مطالعوه

به تجار شرطی شوده ناشوی از سوناریوهای مصورف وابسوته

 Simonsو همکوواران [ ]26تجووار دوران کووودکی و عوودم

است .به سخنی دیگر ،توانواییهوای شوناختی و در گسوترهای

بازداری رفتاری به عنوان دو مؤلفه میانجی در تسوهیل ارتبواط

وسیعتر ،برخورداری از شاخصههوای سوالمت روان ،مویتوانود

میوووان دو اخوووتالل  PTSDو  AUDشوووناخته شووودند .در

بستر الزم را در مهار محرکهای وسوسهآمیز فراه سازد.

پژوهشی  Staigerو همکاران [ ]22بوه بررسوی ارتبواط میوان

چندین مطالعه بوه بررسوی ارتبواط بوین  PTSDو AUD

نشانگان  PTSDو سوءمصرف مواد پرداختند .بدین منظور 66

پرداختهاند [ .]16با وجود گسوتردگی موواد (بوه عنووان مثوال

آزمودنی شامل  76بیمار مبتال به  PTSDو سوءمصرف مواد با

الکل ،دخانیات ،کوکائین ،مخدرها و حشیش) سوءمصرف موواد

 78بیمار سوءمصرف کننده مواد مقایسه شدند .نتای نشان داد

از هر نوعی که باشد با نشانگان وخی تر  PTSDهمراه اسوت.

که شدت نشانگان  PTSDپیشبینی کننده مصرف مواد است.

مطالعات معدوی بوه بررسوی ارتبواط مواده خواص و نشوانگان

همانین سبک مقابله هیجوانمودار ،عواملی میوانجی در ایون

استرس پس از سانحه پرداختهاند .پژوهشهای گذشوته نشوان

فرایند تلقی مویگوردد .یکوی از دالیول هماینودی بواالی بوین

میدهند که سوءمصرف مواد با نشوانگان تجربوه مجودد [،]16

اختالالت اضطرابی با سوءمصورف موواد وجوود مکوانیزم خوود

اجتنا /بوی حسوی [ ]71و برانگیختگوی هموراه اسوت کوه در

درمانی است .این فرضیه بر این باور است که اکثر سوءمصورف

بردارنده سه مالک  DSM-IVمیباشد .فرض بر این است کوه

کنندگان مواد ،مصرف مواد را مکانیزمی جهت کاهش تنش در

مصرف انواع مواد با وخی تر شدن نشانگان  PTSDهمراه است

رویاروئی با استرسورهای زندگی بر مویشومارند کوه مویتوانود

اما در این میان ارتبواط خاصوی بوین  PTSDو مصورف الکول

نشانگان اضطرا و افسردگی را کاهش دهد .گرچه مؤلفههوای

وجود دارد زیرا مصرف الکل با اجتنا  ،کرختی و جدایی همراه

دیگری هماون خود مودیریتی ،میوزان دسترسوی بوه موواد و

است .الکل ممکن است به نوعی جایگزین جهت سرکو افکار

پیامدهای ناشی از فعالیوت سواختار هیپوتواالموس-هیپووفیز-

و احساسات ناراحتکننده تبدیل شود .مطالعوات متعوددی بوه

آدرنال نیز اثر مستقیمی بر شاخص کنترل فرد ایفا مینماینود.

بررسی ارتباط انواع تروما با مصورف موواد پرداختنود .سواکنان

Goeders

شهر نیویورک پس از حوادث یازده سپتامبر مصورف سویگار را

[] 20در مطالعهای نشان داد که مواجهه بوا استوسوورها و یوا

افزایش دادند ،همانوین بازمانودگان طوفوان کاترینوا افوزایش

موقعیتهای تداعیکننده مصرف سوبب فعالیوت محوور HPA

انگیزه مصرف مواد را جهت سازگاری با شرایط گزارش نمودنود

شده و موجب فراخوانی ولع مصرف و در پوی آن عوود مصورف

[ .]72در فاجعه پرواز سویس ایور نشوانگان  PTSDبوا انگیوزه

میگردد .کاهش استرس با و یا بدون دارو درمانی متمرکوز بور

مصرف الکل ارتباط داشت [.]77

در این راستا و همسو با یافتوههوای مطالعوه حاضور،

محور  HPAمیتواند سبب کاهش ولع مصرف و ارتقواء فراینود

از نقطه نظر فرهنگی ،از دیگر عوامل تبیینکننوده ارتبواط

پرهیز گردد .نتای مطالعه  Ilgenو همکواران [ ]25گویوای آن

میووان نشووانگان اسووترس پووس از سووانحه و سوءمصوورف الکوول،

است که میزان ولع مصرف مرتبط با اسوترس بوه خصووص در

می توان بوه اسوترس ناشوی از پدیوده مهواجرت اشواره نموود.

ساعات منتهی به مصرف دوز متادون در باالترین میوزان خوود

 Ramosو همکوواران [ ]72در مطالعووهای بووه بررسووی میووزان

قرار دارد.

همبودی دو اختالل مذکور در مهاجران التین تبوار پرداختنود.
نتای مطالعه نشان از ارتبواط معنویدار دو اخوتالل در جامعوه

همسو با یافتههای ما ،در مطالعهای حیوانی ،ارائه استرس
شبیهسازی شده آزمایشگاهی در قالوب شووک متنواو سوبب

مهواجران داشوت .سوورانجام اینکوه در مطالعووهای دیگور نتووای

افزایش مواد جوئی نسبت به کوکائین در مووشهوا گردیود .در

پژوهش  Pirniaو همکاران [ ]79نشان داد کوه بوین شواخص

ایوون راسووتا  Buffalariو  ]78[ Seeدر مطالعووه خووود نقووش

ولع مصرف القائی و نشانگان اضطرا در افراد تحت درموان بوا

تعدیلکننده استرس در فراخوانی ولوع مصورف را موورد تائیود

نگهدارنده متادون ارتباط معنیداری وجود دارد.

قرار دادند .فرض اساسی در فراخوانی محرکهای وسوسهآمیوز،
سالمت جامعه
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مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل

شاخص ولع مصرف الکل و مقایسه میزان ولع در دو گروه بوا و

ولع مصرف با شدت تروما مشوخص گوردد .همانوین ارزیوابی

بدون نشانگان  PTSDانجام شد .نتای نشوان داد کوه بوین دو

اثربخشی درمانهای دارویی که به صورت مجزا مؤثر بووده ،در

شواخص

قالب همبودی میتواند مسیر مناسبی برای پژوهشهای آتوی

گروه پژوهش (با و بدون نشوانگان  )PTSDاز حیو

در این حیطه باشد.

مذکور تفاوت وجود دارد .از سوی دیگر ،بین دو متغیر نشانگان
 PTSDو شاخص ولع مصرف ارتباط معنیداری برقورار اسوت.

تعارض منافع

پیشنهاد میشود که در مطالعات آینوده بررسوی شودت و نووع

نویسنده هیچ گونه تعارض منافعی را گزارش ننموده است.

استرس پس از سانحه و ارتباط آن بوا اضوطرا موورد ارزیوابی
قرار گیرد .همانین شایسته است که از ابزارهوای نورولوژیوک
جهت مونیتورینگ شاخص اضطرا استفاده شوود .مهو تورین

سهم نویسندگان

محدودیت پژوهش حاضر عدم دسترسی به اطالعات مربوط به

در این پژوهش بیژن پیرنیا ،محمدرضا اسالمی و پریا
صادقی مسئولیت اجرای طر و جمعآوری دادهها را بر عهده
داشتند .مژده بازرگان دادههای پژوهش را تحلیل و تفسیر
نمود .و بیژن پیرنیا مسئولیت بازنگری نهایی را بر عهده
داشتند.

همانین میزان شاخص ولع مصرف بوین دو گوروه بوا اخوتالل

تشکر و قدردانی

میزان دقیق مصرف توسط شرکتکنندگان پژوهش بود.
نتیجهگیری :به طور خالصه یافتههای این مطالعه نشان
داد که بین  PTSDو  AUDارتباط معنویداری برقورار اسوت.
سوء مصرف الکل با و بدون نشانگان  PTSDمتفاوت بود.

نگارنده مقاله الزم میداند که از کلیه دستانودرکاران ایون

اهمیت کواربردی ایون یافتوههوا در انعکواس هماینودی دو

پژوهش به خصوص مدیریت محترم مرکوز درموان سوءمصورف

اخوووتالل  AUD / PTSDو برجسوووته سووواختن اشوووتراکات

مواد بیژن ،آقای دکتر کامبیز پیرنیا تشکر و قدردانی نماید.

نورولوژیک و روانشناختی دو اختالل میباشد .شایسوته اسوت
کووه در مطالعووات آتووی ارتبوواط متغیرهووای مووذکور در جامعووه
جانبازان جنگی مورد بررسی قرار گیرد تا بیش از پیش ارتباط
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Introduction: In terms of etiology, one of the clinical topics which makes it difficult to treat the
post-traumatic stress disorder is co-alcohol abuse. Increased noradrenergic activity is the
intersection of both disorders. The present study was conducted with the aim of examining the
relationship between posttraumatic stress disorder and alcohol usage craving index.
Materials and Methods: The present study was cross-sectional. There were two alcohol-dependent
groups: in one group the participants had posttraumatic stress disorder symptoms, and in the other
group the participants lacked posttraumatic stress disorder. Among the men who referred to Alcohol
Anonymous Groups in Tehran, 80 participants that obtained the highest and the lowest scores based
on the cut-off point of the posttraumatic stress disorder test were selected and assigned to the two
groups of with and without posttraumatic stress disorder symptoms for comparison. Posttraumatic
Stress Disorder Questionnaire and Usage Craving Questionnaire were completed by the
participants. The collected data were analyzed using Chi-Square, independent t-test and Pierson
correlation tests.
Results: The results showed that the mean [95% confidence interval (CI)] scores of craving in
PTSD group was 11.72 (2.58) and in the control group it was 9.73 (2.24) with control (all P< 0.01).
Also, a significant relationship was seen between the severity of posttraumatic stress disorder and
alcohol usage craving (p<0.01).
Conclusion: The findings of the present study reflect the necessity of paying attention to the
comorbidity of these two disorders and the role of this comorbidity in planning preventing and
therapeutic interventions in the field of addiction.
Keywords: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Craving, Alcohol Use Disorder (AUD)
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