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 چکیده
در جواما    .گاردد  مای  موجا   را زياادي  هايي ناهنجار و تأثير گذاشته اجتماعی و خانوادگی فردي، مختلف زندگی هاي جنبه بر که است ايپديده اعتياد

 مصارف ايان ماواد    عواق  از عدم آگاهی دليل به نوجوانان در سوء مصرف اين. است ها نوجوان ميان مخدر در مواد مصرف  سوء افزايش اصلی کنونی نگرانی
بر اساس . داردنوجود  دوره نوجوانیدر طوالنی مدت مصرف مواد در مورد اثرات  زيادياطالعات  .است گرفته صورت هاآن بودن دسترس در افزايش با همراه

 به طور کامال  هاي درگيراگرچه مكانيسم .شوندشواهد اپيدميولوژيک انسانی نوجوانان داراي سوء مصرف دارو به احتمال بيشتري در بزرگسالی دچار اعتياد می
هاي فيزيولوژيكی و رفتاري که در نوجوانان نسبت به بزرگساالن وجود دارد، عاملی باراي شاروم مصارف ماواد     توان گفت تفاوتولی می شناخته شده نيستند

اند مواجهه با موادي مطالعات حيوانی نشان داده. طول زندگی داشته باشدتواند اثرات ماندگاري در مصرف مواد در دوره نوجوانی می. باشدمخدر در اين دوره می
توانند اثرات ماندگار عصبی و رفتاري داشته باشاند  باه ويااه ايان اثارات پايادار در       آمفتامين می چون الكل، نيكوتين، اوپيوئيدها، کانابينوئيدها، کوکائين و مت

از سوء مصرف  یناش مدتیطوالن راتييمربوط به تغ يهاافتهي، ما مقاله نيدر ا. شودامل هستند، بيشتر ديده میمناطقی از مغز که در دوره نوجوانی در حال تك
 .کرد ميبحث خواهدر طی دوره بزرگسالی  بر کارکردهاي شناختی را دوره نوجوانیمواد مخدر در 

 

  يادگيري و حافظه، اعتياد، کارکردهاي شناختی، نوجوانی: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
و  ياقتصاد ،یاز معضالت اجتماع یكي مواد مخدربه  ادياعت
گذشاته تعاداد    يدهه یدر ط. باشد یدر سراسر جهان م یپزشك

اساتفاده   یخاواب یب ايدرمان درد  يبرا اين موادکه از  ینوجوانان
 یدسترسا . توجهی افازايش يافتاه اسات   بصورت قابل کنند،یم

خطرناک مصرف  عواق از  یعات ناکافمواد و اطال نيآسان به ا
 در نوجوانان شاده اسات   هاآن مصرفسوء  منجر به داروها نيا
[1]. 

از نظر  کهاست  یبزرگسالبه  یاز کودک گذر رحلهم ینوجوان
 نيا در انسان ا. شودیم ميتقس یمختلف يهادوره ريبه ز یتكامل

تاا   11) یاني، فاز م(یسالگ 10تا  11حدود) هيدوره به سه فاز اول
( یسالگ 21تا  11) یشروم بزرگسال اي يیو فاز انتها( یسالگ 17

 یو هورماون  يرفتاار  ،یكا يزيف راتييا تغکاه   شاود یما  ميتقس
 نيدوره با ر جونادگان  د .[2] دهاد یدر هر فاز رخ ما  یمشخص
در نظار   یناوان دوره نوجاوان  عبعاد از تولاد ب   02تا  21 يروزها

 اگرچاه  کههستند  يیهاو بلوغ واژه ینوجوان .[3] شودگرفته می
داشته و ممكان اسات    یهمپوشان گريكديبا  یاز نظر وقوم زمان

در دوره . ساتند يمتارادف ن  یاستفاده شوند، ولا  گريكدي يبه جا
و بلاوغ   اباد يیما  شيافازا  یغدد جنس يهابلوغ سطح هورمون

از  یجيتادر  رييا تغ کيا  یدر مقابل، نوجاوان . دهدیرخ م یجنس
و  ی، عااطف یشاناخت  يهاآن مهارت یاست که ط یکودکدوره 
و فرد شروم باه اساتقالل از خاانواده     ديآیبه دست م یاجتماع

باا   یاجتمااع  تتعاامال عناوان مااال، افازايش    هبا  .[0] کند یم

 مقاله مروری
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، اديا زحرکتای   تيا ، فعالهاي جديديطمح يهمساالن، جستجو
که در  هستند يیها رفتار ،يريپذخطر شيو افزا یعاطف یثباتیب
 .[1] کندیرشد بروز م از مرحله نيا

 يربرداريتصااو هااي روش از بااا اساتفاده  یمطالعاات انساان  
بار   یوانيا مطالعاات ح  نيو همچنا مغز مختلف از نواحی  مغزي

و عملكارد مغاز در طاول     يیايمينوروش ،يساختار راتييتغ يرو
شده  یدر مورد نوجوان يتئور کمنجر به مطرح شدن ي ،تكامل

 شودیشناخته م 1یعدم تعادل تكامل تحت عنوان مدلاست که 
در پااداش   ريدرگ يطق تحت قشرمنا ه،ينظر نيبر اساس ا .[1]

در طاول تكامال باه طاور      یشاان يپشيپقشر  یو مناطق کنترل
 تاوان یما  تار یبه طور اختصاصا . کنندیتعامل برقرار م یمتفاوت

زودتار از   یزشا يو انگ یاحساس يگفت که ارتباطات تحت قشر
 نيا ا. کنناد یما  دايا تكامل پ یشانيپشيپ ی قشرارتباطات کنترل

 يهيا تك یکه در دوره نوجاوان  شودیباعث م یعدم تعادل تكامل
وجود داشته باشاد تاا    يتحت قشر یزشيبر مناطق انگ يشتريب

که  یبا دوره بزرگسال سهيدر مقا يتئور نيا. یشانيپ شيمناطق پ
و دوره  اناد افتاه يبه طور کامال تكامال    يمغز يهاستميس نيا

در حال تكامل هساتند، بوجاود آماده     هاستميس نيکه ا یکودک
ارتباطاات باين ايان     ،يفارد  يسان و تجرباه   شيبا افزا. ستا

هااي تعاديلی   مناطق مغزي تقويت شده و باعث ايجاد مكانيسم
شود که روي رفتارهاي احساسی که از طرياق  می 2باال به پايين

ي در نتيجاه . کند یشوند، عمل ممناطق تحت قشري ايجاد می
 اياان وقاااي ، ترفياات کنتاارل شااخا روي خااود افاازايش     

  .[7] يابدمی
اي طورکه گفته شد تغييرات نوروفيزيولوژيک گساترده همان

ي فتد، براي ماال حجام مااده  ا در طول دوره نوجوانی اتفاق می
که اين فرآيند  ابديیکاهش مخاکستري در طول دوره نوجوانی 

. ختی مغاز همزماان اسات   با افزايش ترفيت عملكردهاي شانا 
ارتباطاات   3عالوه بر اين در طول دوره نوجاوانی فرآيناد حاذف   

در طای هماين دوره   . گيارد هاا نياز شاكل مای    اضافی ناورون 
در ارتباطات ساختارهاي بين مغازي افازايش پيادا     سازي ميلين
 .[1] کندمی

نوجوانی تغييرات نوروشيميايی قابل توجهی نياز در  در دوره 
براي ماال سيستم دوپامينرژيک مغز به شاكل  . دهدمغز رخ می

رساد ايان امار باا     اساسی بازسازماندهی شده که باه نظار مای   
                                                           

1
Imbalance model of brain development 

2
Top-down modulatory mechanism 

3
Pruning  

 .[9] مارتبط باشاد   1و رفتارهااي انگيزشای   0يادگيري ارتبااطی 
هااي دوپاامينی در دوره نوجاوانی در    عالوه بر اين بيان گيرنده

همچنين، . رسد یمناطق قشري و تحت قشري به حداکار خود م
صورت کامل  به در دوره نوجوانی کيمبيل ستميسفعاليت باالي 

 نيا ا. شاود یما نبااالتر کنتارل    يقشار  يهاا سام يتوسط مكان
ز ممكن است مغواحی مختلف رشد متفاوت در بلوغ ن يرهايمس

در نوجوانان و مشارکت  زيآممخاطره يرفتارها شيمنجر به افزا
 .[11] شود آورادياعت يها در رفتارهاآن

 ايا اسات کاه آ   نيا در اين زمينه نشدهحل واالتساز جمله 
مادت  یطاوالن  راتييمواد مخدر منجر به تغبا نوجوانان مواجهه 
متعاقباا    و آيا ايان تغييارات   شودیمها آنمغز  و تكامل در رشد

 خواهنااد داشاات و یبزرگسااالدوره  ي دررفتاااراثاارات مخاار  
مطالعاات  . کارد  را بيشاتر خواهناد   اديا در برابر اعت يريذپ  يآس

مصرف مواد مخدر در دوره  در انسان، تجربه سوءدهند نشان می
در  اديا اعت همچناين  و یخطر اختالالت روان شيبا افزا ینوجوان
هاي فيزيولاوژيكی و  به دليل تفاوت .[11] ارتباط دارد یبزرگسال

رفتاري که در نوجوانان نسبت به بزرگساالن وجود دارد، احتمال 
چناين   مه. باشدشروم مصرف مواد مخدر در اين دوره بيشتر می

حتی به مدت )اند که مصرف مواد مطالعات گوناگونی نشان داده
 تواند اثرات ماندگاري در طاول زنادگی   یدر اين دوره م( محدود

هااي حياوانی   براي ماال مطالعاتی کاه روي مادل   .داشته باشد
اند مواجهه باا ماوادي چاون الكال،     انجام شده است نشان داده

مانناد   1نيكوتين، اوپيوئيدها، کانابينوئيادها و داروهااي محارک   
توانناد اثارات مانادگار عصابی و     آمفتاامين مای   کوکائين و مت

مانادگار در منااطقی از   رفتاري داشته باشند  به وياه اين اثرات 
مغز مال نواحی مزوليمبيک که در دوره نوجوانی در حال تكامل 

 يهاا افتاه ي، ماا  مقاله نيدر ا .[12] شودهستند، بيشتر ديده می
از سوء مصرف مواد مخدر  یناش مدتیطوالن راتييمربوط به تغ

بحااث  باار رفتااار و کارکردهاااي شااناختی را وجااوانیندوره در 
بار   يديتأک تواند یماطالعات اين مقاله  (.1شكل ) کرد ميخواه

 دوره حساس نوجاوانی کنترل سوء مصرف مواد در  و رييشگيپ
مادت آن بار اعماال رفتااري و      اثرات طاوالنی  از باشد تا بتوان

و  ريث، ما تأيدر بخش بعد .کرد يريجلوگشناختی در بزرگسالی 
نوجواناان را   در باين مواد مخدر مصرف سوء  یاحتمال يامدهايپ

 .ميکن یمرور م
                                                           

4
Associative learning  

5
Motivated behaviors 

6
Stimulant drugs 
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 .دوره نوجوانیدر  مواد مخدرگرفتن در معرض  پس از قرارمغزي  يعملكردهاات تكاملی در رييتغ کيشمات شينما -0 شکل

 

 ها یافته
مدت مواجهه با موواد مدودر در دوره    یاثرات طوالن 

 ینوجوان

 نیکوتین
هاا و  مصرف دخانيات يكی از علل اصلی اباتال باه بيمااري   

ميلياون نفار در    1ساالنه . آيددر دنيا به حسا  می مير  و  مرگ
دهناد و اگار ايان    اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست می

اين آمار باه   2121شود تا سال  یروند ادامه داشته باشد برآورد م
باا وجاود هشادارهاي    . [2] بدياافزايش ميليون نفر در سال  11

هاااي دخانيااات، ممنوعياات تبليغااات و سااالمت باار روي بسااته
ميليارد فرد سايگاري در   3/1افزايش ماليات محصوالت دخانی، 

دهند مصرف سيگار عموما  مطالعات نشان می. جهان وجود دارد
 ي درگاريافراد س درصد 91 با يتقر.  شود یاز دوره نوجوانی آغاز م

 ساال، باراي   13 یسان  نيانگيبا م یسالگ 11قبل از  یبزرگسال
. اناد  هکارد اساتفاده   یمحصاوالت دخاان   اي نيكوتياز نبار  نياول

شود نوجوانان یباعث م یسالگ 10قبل از  دنيکش گاريشروم س
ی بزرگساال  دورهدر  گاريسا  دنيباه کشا   شاتر يبرابر ب ميپنج و ن

را بادنبال  مفهاوم   نيا مشاهدات ا نيا .[13] تمايل داشته باشند
و  دنيکشا گاريشروم س يبرا یدوره بحران کي یکه نوجوان دارد

در  گاريمصارف سا   .[10] است نيكوتيبه ن يبعد هايیوابستگ
سوق دادن نوجوانان  يعامل خطر برا کيبعنوان  دوره نوجوانی

دهنده که نشان است یزندگطول در  مخدرمصرف مواد  سوءبه 

 دنيکشا  گارياز س یپاداش ناش ستميمدت در سیطوالن راتييتغ
بااا افااراد  سااهيجااوان در مقانو يهااايگاريساا .[11] باشاادماای
نشان  1یو کالم 7يدر حافظه کار زيادياختالالت  يگاريرسيغ
سايگار نياز   از  زيا پره يهاا  هدر دور دهند که اين اخاتالالت  یم

نشاان  نتايج مطالعات  .[11] ماند یهمچنان به قوت خود باقی م
 پاياداري  راتييتواند تغیم یدر دوره نوجوان نيكوتيدهد که نیم

، هسااته یشااانيپ شيمغااز ماننااد قشاار پاامختلااف  یرا در نااواح
 ینيبال هايهمچنين يافته .[17] کند جاديا گدالياکومبنس و آم

در  اتيا و دخان نيكاوت يد که استفاده از نندهینشان م یوانيو ح
 یو وابساتگ  يرفتاار ی، منجر به اختالالت شناخت یدوره نوجوان

اخاتالالت شاامل    نيا ا .[11] شاود یم یزندگ طول در دتريشد
 هااي الگو يريادگيا اخاتالل در  ، [19] در عملكرد توجاه  نقا
اضاطرا  و   شيافازا ، 11نهيزم يسازیاختالل در شرط، 9یاليسر

باه   .[21] باشند  ی میبزرگسالي دورهدر  یافسردگي شبهرفتارها
در مجماوم باه   در يک مطالعه نوجوان  يهاعنوان ماال، موش

پاس از  روز  31 و قرار گرفتناد  نيكوتيروز در معرض ن 12مدت 
وابسته  11ايحافظه زمينهنقا در  از مواجهه با دارو، زيپرهدوره 
 در ايااان روش مواجهاااه  .، مشااااهده شااادپوکامااا يباااه ه

                                                           
7
Working memory 

8
Verbal memory 

9
Serial pattern learning 

10
Context conditioning 

11
Contextual memory 
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قارار  تحات درماان مشاابه     یکاه در دوره بزرگساال   يیهاموش
ي و حافظه ايجااد  ريادگهيچ گونه اختاللی در اين نوم يگرفتند 
تاا دوره   يريادگيا  تداوم اخاتالالت رسد  یبه نظر م .[21] نكرد

 شيرا افازا  یدر بزرگسال نيكوتيه مصرف ن، خطر ادامیبزرگسال
مغاز در   یعا يبر رشاد طب  نيكوتينقش ن گريمطالعات د. دهدیم

 یناش يريپذاز شكل یثابت شكلرا روشن کرده و  یدوره نوجوان
در  نيكوتيبه عنوان ماال، ن .[22] کندیم شنهاديرا پ نيكوتياز ن

قسامت قشاري هساته    در  يريپاذ  فباعث انعطا یدوره نوجوان
 رناده يرسد وابسته باه گ یکه به نظر م يشود، اثریم اکومبنس

در  نيكاوت ينمصارف  اسااس،   نيبر ا .[23] است D1 ینيدوپام
-فعال قياز طر یدر بزرگسالسب  افزايش مصرف آن  ی،نوجوان

 نوروترنساميتري  يهاا  مسات يو س کيسروتونرژ رهايمداسازي 
 مصارف نيكاوتين در دوره نوجاوانی،    ،نيهمچنا  .[20] شودمی
را بادنبال   پذيري ناورونی شكل در ريدرگ يها ژن انيبدر  رييتغ

ي در ناواحی درگيار   ساختار راتييتواند منجر به تغ یمداشته که 
ز ا .ماناد یما  یبااق  یشود که تاا بزرگساال  و حافظه  در يادگيري

 CA1 هيناح سیرأ يهاتيکاهش طول دندر راتييتغ نيجمله ا
 يهاا ناورون  یتيطول کل دنادر  شيافزاهمچنين و  پوکام يه

 .[21] باشدیمپيشانی  شقشر پيخاردار پوسته هسته اکومبنس و 
تواناد باعاث   ینوجوانان ما در  نيكوتينمصرف به طور خالصه، 

و  یشناخت راتييو تغ یعصب یرسان مايمدت در پیطوالن راتييتغ
 .شود دوره بلوغدر  یعاطف

 

 اپیوئیدها
  يدر نوجوانان و جوانان شا یونيمواد اف استفاده نامتعارف از
 نيمدت آن در ا یدر مورد اثرات طوالن یاست، اما اطالعات کم

نشان  واناتيح يرو يمطالعات رفتار. وجود دارد یسن يهاگروه
 تيجنسا بستگی به  یدر دوره نوجوان نيمورفاثرات دهد که یم
 .[21] رديا گیقرار ما  ريتحت تأث شتريب نرجنس و  داشته وانيح

در  نيورفاي نشااان داده اساات کااه مصاارف ماا نتااايج مطالعااه
مادت   یطاوالن ياک دوره  پاس از   ننوجاوا اي صحرايی ه موش
کناد،  یم جاديرا ا افسردگی ههاي شب، رفتاراز مصرف دارو زيپره
و  یونيبه مواد اف ادياعتتعامل اثرات سوء دهنده امر نشان نيکه ا

 در  یماااعروابااط اجت شيافاازا از طرفاای .باشاادماای یافسااردگ
ی کاه در دوره نوجاوانی مصارف ماواد افياونی      باالغ  يهاموش
در  نيماورف  مواجهاه باا   .[27] اند هم مشاهده شده اسات داشته
تحمال باه   ی منجر به افزايش به طور قابل توجه ینوجواندوره 

را  نيماورف  محروميت ازو عالئم  شده نيمورف يدرد اثرات ضد
دهاد کاه   ینشان ما امر  نيا .دهدیم شيبالغ افزا يهادر موش

در ی ناشی از مصارف ماورفين در دوره نوجاوانی،    سلول راتييتغ
 جاديا یراتييتغ یدر بزرگسال نيبه مورف یتحمل و وابستگ جاديا
 نيماورف  زياثر تجاو موذن و همكارانش،  نيهمچن .[11] کندیم

 زيروز پاس از تجاو   21سااعت و   20را  یتكانشا  يبر رفتارهاا 
 شااهد افازايش  و دناد  کر یبررس نوجوان يهادر موش مورفين
اي ديگار  ر مطالعهد .[21] بودند یدر بزرگسال یتكانش هايرفتار

باعاث   ینوجاوان  رهدر دو نيماورف  باپدر  نشان داده شد مواجهه
شاود کاه تاا    یم هاي نر هزاددر  یونيعالئم ترک مواد اف تيتقو
 باشاد یمارتبط ما   مغازي  يمدارها یكيژنتیاپ اترييبا تغ يحد
 ي ايجاددوره حساس برا کي یرسد که نوجوانیبه نظر م .[29]
TLR4 ی رساپتور رساناميپ ريدر مس نياز مورف یناش راتييتغ

12 
هساته  قسامت قشاري   در  اليا كروگليم يهاا  و عملكرد سلول
عواقا    هاا اليا كروگليدر عملكارد م  رييتغ نيا .اکومبنس است

 راتييغت جاديباعث ا راي، زدارد یزندگمراحل بعدي در  ینامطلوب
مصرف و عود  اديمربوط به اعت یعصب يمدت در مدارهایطوالن
نار در   يیصاحرا  يهاا قرارگرفتن ماوش  .[31] شودیم نيمورف

 يهااایاگاايو رييااباعااث تغ در دوره نوجااوانی نيمعاارض مااورف
ولئوس در رلوکاوس سا   ي ي هساته هانورون کيولوژيزيالكتروف

 شانهاد يمطالعات، ماا پ  نيبر اساس ا .[31] گردد ینر م هاي هزاد
ممكن اسات   دوره نوجوانیدر  نيرف مورفمص که سوء ميکنیم

اخاتالالت   جاديباعث ا راتيياز تغ دهيچيپ يا مجموعه قياز طر
اي در تااکنون مطالعاه   .[11] شاود  ی فردزندگ طولدر  شناختی

مدت مصرف مارفين در دوره نوجاوانی بار     زمينه اثرات طوالنی
اعمال شناختی از جمله ياادگيري و حافظاه در دوره بزرگساالی    

 .انجام نشده است

 

 دهاینوئیکاناب
باه صاورت   سااله   19تا  12درصد از نوجوانان  23در حدود 

از مطالعاات   زياادي تعداد . کنندکانابينوئيد مصرف می نامتعارف
ها ديا نوئيکاناب دهد که استفاده ماداوم از  ینشان م کيولوژيدمياپ

، یشاناخت  ايممكن است خطر اباتال باه نقاا    ینوجواندوره در 
 مخادر  يداروهاتمايل به مصرف ساير و  ی، افسردگیشيپرروان
 يهاا سات يآگون زيبه عناوان مااال، تجاو    .[32] دهد شيرا افزا
باعااث  يیدر مااوش صااحرا  یدر دوره نوجااواني دياانوئيکاناب
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اي نشاان   همطالع .[33] شودیم یدر بزرگسال یاختالالت شناخت
نوجاوان   ي صاحرايی هامدت موشیمواجهه طوالندهد که می

منجار باه اخاتالل     1نوم  يدينوئيکاناب رندهيگ يهاستيبا آگون
 آزمون شاناخت  شود که با ارزيابیحافظه در دوره بزرگسالی می

 اختالل .[30] مشخا شده است واناتيح نيدر ا 13جديد ءیش
 در دوره دهايا نوئيکانابمواجهاه باا   از  یناش در بزرگسالی حافظه
بعنوان مااال، تومااس   . است برانگيزبحث از موضوعات ینوجوان

رويگ و همكارانش گزارش دادند مصرف کانابينوئيادها در دوره  
تاارس شااود حافظااه فضااايی و حافظااه  نوجااوانی باعااث ماای

 .[31] ببيناد  باالغ آساي    هااي صاحرايی  در ماوش  شده یشرط
در نوجاوانی،   کانابينوئيادي  يهاا ستيآگونمواجهه با ، همچنين

 ، کاه توساط  يی در دوره بزرگسالیفضا يحافظه کاراختالل در 
-شد را به یابيارز 11اجسام یابي نو مكا 10یشعاع ماز هاي نآزمو

ديگار   مطالعاه  نيدر مقابال، چناد   .[31، 37] هماراه داشات  به
در در آزمون ماز آبی موريس  فضايیحافظه  اند کهگزارش کرده

اند دچار مصرف کرده دينوئيکاناب یدر نوجوان ی کهبالغ يهاموش
شاده اسات کاه    همچناين گازارش    .[31] اختالل نشده اسات 

 ءیشا  ايتشاخ  شيآزماا در  کننده کانابينوئيدمصرفنوجوانان 
کننده فقط اخاتالل  شيدارو توسط آزما زيهنگام تجوجديد و در 

 نيا ا کاه  ،انددوره بزرگسالی داشتهمدت در حافظه کوتاه گذراي
. تااه اسااتيافبهبااود  اخااتالل حافظااه در زمااان پرهيااز از دارو

تزريفای کانابينوئياد در دوره نوجاوانی هيچگوناه     همچنين خود
 اسات  كارده ن جااد يمادت ا بر حافظه کوتااه  یمناثرات حاد و مز

نتيجه مطالعه کرشمن و همكارانش حاکی از آن است که  .[39]
، چاه باه صاورت    ینوجوانه در دور دينوئيکاناب نييدوز پامصرف 

، هکنناد شيدارو توساط آزماا   زيتجاو  بصورتو چه تزريقی  خود
 ي دردر عملكارد حافظاه کاار    رييا عادم تغ  اي شيمنجر به افزا

مطالعات ديگر بيان  .[01] شودمی بزرگسال يیصحرا هايموش
بار   ینوجاوان در دوره  دهاينوئيکانابمواجهه با  اثراتکه  کنندمی

، ديا نوئيباه ناوم کاناب   یبستگاعمال شناختی در دوره بزرگسالی 
ماورد   وانيا ح نااد قرارگرفتن در معرض دارو، دوز و یدوره زمان

اولين مواجهاه باا    اي باالتر و ي، دوزهایبه طور کل. استفاده دارد
اين و  ی از جمله يادگيري و حافظه اثر داردشناختاعمال  ربو دار

 پيشاانی قشار پايش   يمادارها در نوم اختالل حافظاه معماوال    
  .[11] شودیممشاهده 
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Novel object recognition task 
14

Radial maze test 
15

Object location test 

 الکل
 اديا مصارف ز . مواد روانگردان است نيترجياز را یكيالكل 
در . در سراسر جهان اسات  ريمرگ و م یعلت اصل نيالكل سوم

 یاصال  یکنندگان الكل، نگرانا  فاز مصر ياگسترده فيط انيم
 سال است 20تا  11 یدر محدوده سن نوجوان تيمربوط به جمع

 يافرادو  شيوم بااليی دارد ینوجوان دوره مصرف الكل در .[01]
، اغلا  دوره  هساتند بيش از حد الكل  دنينوش يالگوداراي که 
افاراد   يمطالعات انجام شده بار رو  .از مصرف الكل دارند زيپره

، حجام کام مااده    یبالغ با سابقه مصرف الكل در دوره نوجاوان 
باا ماوارد    ساه يرا در مقا یشاان يپ شيپا قشار   يو خاکستر ديسف

 یانيا مصرف الكال در مراحال پا   .[02] کنترل نشان داده است
 يهاا ، مهاارت يريادگيدر توجه،  یبلوغ مغز باعث نقا شناخت

 .[03] شودیم يیفضا يداريد هايكردو عملی کالمريغ ،یکالم
اي ديگر اخاتالل حافظاه   طبق مطالعهمشاهدات،  نيمطابق با ا

هااي صاحرايی   ايجاد شده در نتيجاه مصارف الكال در ماوش    
بيشاتر باوده    يی بزرگساال صاحرا  هاينسبت به موش نوجوان
در ی صاايماادت حافظااه تشخینقااا طااوالن همچنااين. اساات
با الگاوي  در معرض الكل  یکه در دوره نوجوان یبالغ يها موش

، بوياه .[00] شده استگزارش اند بودهمزمن و ناو  متمصرفی 
نوجاوان   واناات يدر حو مازمن   مصرف اتانول بصورت متنااو  

 .کناد یرا مختل ما  11شدهتميز شرطیو  اءياش ايخعملكرد تش
اجساام   ايمدت در تشاخ  یقابل ذکر است که اختالالت طوالن

 ادياعت .[01] همراه است پوکام يه یعصب تيدر فعال راتييبا تغ
دوره اتاانول در   مصرف سوء هيبه شدت با تجربه اول نيبه کوکائ
اتاانول در   اديا ز دني، نوشا نيا عالوه بار ا  .ارتباط دارد ینوجوان
کناد و   یما  ليرا تعاد  نينوجوان، عالئم ترک کوکاائ  يهاموش
 شيمدت مانند افزامدت و بلندکوتاه يرفتار راتييتغ جاديباعث ا

 کيا  .شاود  یو اختالالت حافظاه ما   یاضطرا ، عالئم افسردگ
در مازمن اتاانول    مصارف  اناد کاه  مطالعات گزارش داده يسر

قشار  ، پوکاما  يباعاث کااهش قابال توجاه حجام ه      نینوجوا
 شودیبالغ م يیصحرا يهادر موش يانهيو جسم پ پيشانی پيش

 ي، بازسااازنيلاايدر غااالف م یراتااييتغ گااريمطالعااات د .[01]
 هساته اکاومبنس و قشار    قسامت قشاري    تيا و فعال یپسنايس
به طور  یکه در دوره نوجوان ي صحرايیهادر موش یشانپيشيپ

الكال در   .[07] اناد اند، گزارش کارده کرده افتيمزمن اتانول در
قسامت  ، پوکاما  يدر ه زايای ننورودر با اختالل  یدوره نوجوان
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ی در ناواحی  عصاب   يا تخر شيهسته اکومبنس و افازا قشري 
 شيبا افزا زايیناختالل در نورو نيا. همراه استمختلف مغزي 
TLR4، HMGB1 مدتیطوالن ميتنظ نيآپوپتوز و همچن

 و 17
 سام ياگرچه مكان .[00] همراه است رسانپيام يها مولكول ريسا
 نيشواهد ا ینامشخا است، برخ تاختالال نيا يیربنايز قيدق

مصارف   با یمنيا يهاشدن ژنکنند که فعال یم دييرا تأ هيفرض
 زاياایننااورو شااروندهيدادن پاتااانول در نوجوانااان در از دساات

اخاتالل   ايجااد اثرات ممكن است در  نيا. نقش دارد پوکام يه
 پوکاما  يه طهبا واسجديد  ءیش ايمدت حافظه تشخ یطوالن

 تيا را تقو یاضاطراب  هشب يرفتارها روزب نيز و باشد نقش داشته
متنااو  در  بصاورت  الكال   صارف م ،نيا عالوه بار ا  .[00] کند

مشاتق از   کيا فااکتور نوروتروف  غلظت عث کم شدنبا ینوجوان
 را در H3 سااتونيه ونيالساايو است شااده 11(BDNF) مغااز

دهد، که به نوبه خاود عملكارد   یم رييتغ BDNFژن  پروموتور
ممكان اسات   تغييرات  نيا. کندیم فيتضع پوکام يآن را در ه
در  یاضاطراب  هشاب  يهاا تارباروز رف  نيو همچنا  يای زابر سالول 
 ینوجاوان در دوره مصرف الكل بنابراين، . بگذارد ريتأث یبزرگسال

 يريپاذ ، حافظاه و شاكل  پوکاما  يباعث اختالل در عملكارد ه 
مطالعاات نشاان    نيا ا .[01] شاود یدر بزرگساالن ما  یناپسيس
 راتييااتواناد تغ ینوجواناان ما   در الكال  مصارف  دهاد کاه   یما 

 دهيا نيکند و از ا جاديدر مغز ا يو عملكرد ي، ساختاریمولكول
تواناد  ینوجواناان ما  در کند که سوء مصارف الكال   یم تيحما

 تمايال  خطر نيسالمت مغز بزرگساالن را کاهش دهد و همچن
 شيرا افازا  لكال به ا یبستگبزرگساالن و وادر الكل  به مصرف

 .دهد
 

 نیکوکائ
 اثارات  ياسات کاه دارا   یمحرک روان يدارو کي نيکوکائ

در  نيکوکاائ . مادت اسات  یطاوالن  یكيولوژيب یو عصب يرفتار
از حاد   شيشادن با  فعاال منجر باه  و متعاق  آن  یدوره نوجوان

شاود  مای  کينرژيدوپام يرهايمتعدد، مانند مس یعصب يمدارها
و  يولاوژ يزيدر سااختار، ف  یراتا يير باه تغ ممكن است منجا  که

اختالالت  جاديو ا يرفتار يهايو با ناهنجار گرددعملكرد مغز 
به عنوان ماال قرارگرفتن  .[09] همراه باشد یدر بزرگسال یروان

ماداوم در   راتييا باعاث تغ  نینوجوادر دوره  نيدر معرض کوکائ
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High-Mobility Group Box1 
18

Brain-Derived Neurotrophic Factor 

 پوکاما  يه زايای در ننورو اهشکو  19پاداش-محرک يريادگي
 نيهمچنا  .[11] گاردد   یم یدر دوره بزرگسال يیدر موش صحرا

منجاار بااه  ینوجااوان هدر دور نيقرارگاارفتن در معاارض کوکااائ
همراه با  یدر بزرگسال یاضطراب هي شبو رفتارها يديناام شيافزا
هاا و  تيآستروس تي، فعالیهرم يها ننورو يدر مورفولوژ رييتغ
، آپوپتوز و التها  یناپسيس تدر انتقاال هاي دخيلنيپروتئ انيب

 نوجوان يهادر موش نيکوکائ هه بامواج. شودیم پوکام يدر ه
و  يانهيپاسخ به ترس زميی از جمله رفتارهامنجر به اختالل در 

 گادال يآمگاردد کاه بواساطه    در دوره بزرگساالی مای   اضطرا 
 راتييا تغ ني، کوکاائ یبه طور قابل تاوجه  .[11] شوندتعديل می

و  یتيسااختار دنادر   ميدر تنظا  ليدخ يها نژ انيرا در ب یموقت
 شيافازا  و همچنين کندیم جاديا گداليدر آم ناپسيس ليتشك

ممكان اسات    زيا ن ناشی از مصارف کوکاائين   پرخطر يرفتارها
 یهرما  يهانورون يبر رو رژيکئگابا تانتقاال شياز افزا یناش

 یداخلا  پيشاانی در قشر پيش داريو مهار پا کيلمب شيدر قشر پ
 نيسان در  نيمصارف کوکاائ   ساوء از ساوي ديگار،    .[12] باشد
 نيمفتاام آ متقابل به دوز حاد مت تيحساس جاديباعث ا ینوجوان

مادت در  یطوالن راتييدهنده تغشود، که نشان یم یدر بزرگسال
 رييرسد که تغیبه نظر م .[13] داروها است ريبه سا اديمغز و اعت

هسااته قساامت قشااري  و گلوتامااات در  نيدر انتقااال دوپااام 
 يتظااهرات رفتاار   نيا ساز انهيزم یشانيپ شياکومبنس و قشر پ

منجار باه    یدر دوره نوجاوان  نيبه طاور خالصاه، کوکاائ    .ستا
 راتييا همزماان باا تغ   يیايميش یو عصب یكيمورفولوژ راتييتغ

 .گرددیم یمدت در بزرگسالیطوالن يرفتار
 

 اهنیآمفتام
روانگردان هستند کاه سااالنه    يها از جمله داروهانيآمفتام

. رناد يگیماورد اساتفاده قارار ما     نيو کوکاائ  نياز هاروئ  ترشيب
هساتند کاه    یحرکت یروان يها کمحر نيآمفتامو مت نيآمفتام
در  اخاتالل د و منجر باه  نگذاریم ريتأث رژيکنيدوپام ستميبر س

 مطالعاات  .[10] گردناد میدر بزرگساالن  یشناختعملكردهاي 
 نيآمفتام مصرف که به دنبال ینوجوانان تعداد که دهندنشان می

 یوانيا مطالعات ح .[11] يافته است شيافزا اخيرهستند در دهه 
باعاث   یدر دوره نوجاوان  نيآمفتاام  مصرف نشان داده است که

اخاتالالت   نيا ، از جمله اگرددیو حافظه م يريادگيدر  اختالل
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Stimulus-reward learning 
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و  21معكاوس  يريادگيا ، 21يیناا يافتاراق ب نقا در توان به یم
عالوه  .[11، 17] اشاره کرد یدر بزرگسال 22يیفضا يحافظه کار

در دوره  نيآمفتاام و مت ني، قرارگرفتن در معرض آمفتامنيبر ا
 و احتمال استفاده ازداروها  نيا بيشتر مصرف ی، تمايل بهنوجوان
 شيباالغ افازا   يیصاحرا  يهاا  شرا در مو گريد مخدر يداروها

قرارگارفتن در   یدهد که حتا ینشان م جينتا نيا .[11] دهد یم
ممكان اسات    یدر دوره نوجاوان  نيآمفتامکم مت ميزان معرض

و  یدر دوره بزرگسااال يريادگيااباعااث اخااتالالت گسااترده در 
 .[17] شود نيآمفتام تمدت نسبت به اثرات م یطوالن تيحساس
متناو  قرارگرفتن  اي ديگر اتهار داشتمطالعه راستا، نيدر هم

 داريپا راتييتغ جاديباعث ا یدر دوره نوجوان نيآمفتام معرض در
در  .[19] شاده اسات   یبه دارو و عملكارد شاناخت   تيدر حساس
 ينوجوانان منجر به سازگار در نيآمفتاممصرف ، يگريمطالعه د

ساب    کاه  ه اسات شد کيمبيكوليمزوکورت ینيدوپام ستميدر س
نكتاه   کيا  .[11] شده است یپاسخ به دارو در بزرگسال افزايش
 ليا در اوا نيآمفتامقرارگرفتن در معرض متکه است  نيجال  ا
در اواخار   یاضاطراب هشاب  يباعث کاهش عالئم رفتاار  ینوجوان
  ینوجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواندوره 
قرارگاارفتن نوجوانااان در معاارض  در مجمااوم، .[11] شااودماای
 محارک روان،   يعناوان داروهاا  ، باه نيآمفتاام و مات  نيآمفتام

 و سيساتم عصابی مرکازي    ناورونی  يبر مدارها با اثرتواند یم
بار عملكارد    ي مغزيهانوروندر مدت  یطوالن تيحساس جاديا

ممكان اسات    راتييا تغ نيا هماه ا . داشته باشد یمنف ريمغز تأث
طول در  ی از نظر رفتاري و عملكردينامطلوبو تا ثيرات عواق  

 .داشته باشند ی فردزندگ
 

 ندهیآ یاندازها مو چش یریگجهینتبحث،  
دهد که قرارگرفتن یمنشان  نجايدر ا یطالعات مورد بررسم
، یعصااب ياماادهايپ یعاارض مااواد مخاادر در دوره نوجااواندر م
همراه دارد کاه باراي هار دارو    را به  يو رفتار یعاطف، یشناخت

، نيكوتيمانند ن يیدر واق  داروها. (1جدول )باشد اختصاصی می
و الكاال در دوره  ني، آمفتااامني، مااورفدهاياانوئي، کانابنيکوکااائ

 جااد يلكارد مغاز ا  مدت بار عم  یتوانند اثرات طوالنیم یوجوانن
باالغ   یعصاب  يهاا ساتم يسنكته قابل توجه اين است که . کنند

 تغييرات تعديلی محادود  تحتمواد، ممكن است پس از مصرف 
                                                           

20
Visual discrimination 

21
Reversal learning 

22
Spatial working memory 

اثرات مصارف ماواد در   رسد  یکه به نظر م یدر حال .رنديقرار گ
 از جمله دوره نوجاوانی بصاورت   در حال رشد نابالغ يهاستميس
 ی و مادارهاي عصابی  سالول  طحدر سا  پايدار و دائمای  راتييتغ

شود میدر عملكرد مغز  تاختالالکه منجر به  شوند،نمايان می
در دوره کاه   يمنااطق مغاز  . اباد يمای اداماه   یتا بزرگساال  که

، گيرناد مای ماواد مخادر قارار    تحات تاأثير    اهيوطور بنوجوانی 
ی را تاوجه قابل یمراحل تكامل ،هدور نيهستند که در ا یمناطق

 نيا مدت در ایمنجر به اختالالت طوالن مين امره گذرانند و یم
 اياناه يآه يقشارها از جمله اين مناطق . شودیممغزي مناطق 

 20یجاانب  یپشات  یشاان يپ شيمناطق مربوط به قشر پو  23یپشت
تكامال   ،یتاا بزرگساال   یدوره رشد از کودک یکه در ط باشدمی
مانند نوکلئاوس   يو مغز کيمبيل يهسته نيچند. دکنن یم دايپ

گلوباوس   ،یشاان پي شيقشار پا   پوکما ، يه گدال،ياکومبنس، آم
و لوکوس سرولئوس  VTA پوتاالموس،يتاالموس، ه دوس،يپال

باشاند کاه   هاي مربوط به داروهااي مختلاف مای    هداراي گيرند
مناطق  نياهمچنين  .[12] گيرندتحت تاثير اين داروها قرار می

پااداش، درد، خلاق و    يکنناده یانجيم ياز مدارها یجزئ يمغز
 فيا ط توانند در یبوده که م یاحساس هايخو، اضطرا  و پاسخ

 يريپاذ  يآس يها مسيمكانبراي بررسی  از مطالعات ياگسترده
 ینوجوانان در برابر اثرات سوء مصرف مواد مخادر ماورد بررسا   

 اريا اخت ايان زميناه در   در یکاامل  ري، اما هنوز تصاو بگيرندقرار 
در  یرشد عصاب  يرهاياز مس يترقيدرک عم الزم است. نيست

 يمغز فمختل ینواح تيتا حساس ميداشته باش یسن بحران نيا
 .ميرا به طور کامل مشخا کن یبه مواد مخدر در دوره نوجوان

 

 سپاسگزاری
 دانشاگاه دانشاكده علاوم پزشاكی     یمال تيحما از انيمجر

 شااكیپز علااوم دانشااگاه پزشااكی و دانشااكده ماادرس تيااترب
 .دارندمی ابراز را تشكر کمال کرمانشاه

 

 مالحظات مالی
 دانشاااكده علاااوم  یماااال تياااحما باااا مقالاااه نياااا

باااا کاااد اخاااالق  ) مااادرس تياااترب دانشاااگاهپزشاااكی 
IR.MODARES.REC.1398.052) است هرفتيپذ صورت. 
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Dorsal parietal cortices 
24

Dorsolateral prefrontal cortex 
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 یشناخت يبر رفتار و عملكردها یمختلف در دوره نوجوان يمواجهه با داروها مدتیاثرات طوالن -0 جدول   

 منبع مدتاثرات طوالنی نوع آزمون جنس حیوان مورد آزمایش نوع دارو

 ياسازي زمينه یآزمون شرط نر و ماده صحرايی موش نيكوتين
اي  هشااده زميناا تخرياا  حافظااه شاارطی

 وابسته به هيپوکم 
]21[ 

 ]21[ تكانشی رفتارهاي افزايش CSRTT-5  نر موش صحرايی اپيوئيد

 نر موش آزمايشگاهی کانابينوئيد
آزمااون ماااز آباای مااوريس و زمينااه  

 شدهشرطی
اختالل در حافظه فضايی و حافظه تارس  

 ايزمينه
]31[ 

 ]01[ تخري  حافظه شناختی و حافظه کاري Yء جديد و ماز آزمون شناخت شی نر آزمايشگاهی موش الكل

 ]11[ اضطرابی افزايش رفتار شبه آزمون ماز بعالوه مرتف  نر صحرايی موش کوکائين

 ]11[ تخري  حافظه کاري و حافظه مرج  بازوي شعاعی 1آزمون ماز  نر یشگاهيموش آزما آمفتامين
5-CSRTT: choice serial reaction time task 

 

 تعارض در منافع 
 .نويسندگان اين مقاله تعارض در مناف  ندارند
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Abstract 
 

Addiction is a phenomenon that affects various aspects of individual, family and social life and causes many 

abnormalities. In today's society, the main concern is the increase in drug abuse among adolescents. Substance abuse 

has occurred in adolescents due to lack of awareness of the consequences of using these substances along with 

increasing their availability. There is not much information about the long-term effects of substance abuse during 

adolescence. According to human epidemiological evidence, adolescents with drug abuse are more likely to become 

addicted during adulthood. Although the mechanisms involved are not fully understood, it can be argued that 

physiological and behavioral differences between adolescents and adults are factors in initiating drug abuse during this 

period. Substance use during adolescence can have lasting effects throughout life. Animal studies have shown that 

exposure to substances such as alcohol, nicotine, opioids, cannabinoids, cocaine and methamphetamine can have lasting 

neurological and behavioral effects; In particular, these lasting effects are more common in areas of the brain that are 

developing during adolescence. In this article, we will discuss the findings of long-term changes due to drug abuse in 

adolescence on cognitive function during adulthood. 
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