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 تهیه و تنظیم: واحد سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 



 

 

 :مقدمه
. نتایج تحقیقات آنچه که حدس زده می شود آغاز شدتاریخچه تمایل به نوشیدن الکل بسیار زودتر از 

نوعی نوشیدنی با  ،در چین روستاییساکنین  ،هزار سال پیش ۹حدود ، ر پژوهشگران می گوید در عصر حج

( Met( و در آلمانی مت )Meadکردند. این نوشیدنی که به انگلیسی به آن مید ) درصد الکل درست می ۰۱

د که ترجمه آن رو شود. در آلمانی اصطالح دیگری هم به کار می گویند، عمدتا از عسل و آب درست می می

 .شود می” شراب عسل“

شده است. الکلی که به  الکل از زمان های قدیم در بسیاری از تمدنها به عنوان نوعی نوشیدنی استفاده می 

شود  ها مثل کشمش، خرما و انگور تهیه می از بسیاری از خوراکی ،گیرد عنوان مشروب مورد استفاده قرار می

هایی وجود دارد که اتانول را تجزیه کرده و پس از  و نام شیمیایی آن اتانول است. در بدن انسان آنزیم

در  ،شود های مختلف بدن تاثیر بگذارد. الکلی که برای نوشیدن استفاده می تواند در قسمت می ،تسمتابولی

 .است " اتانول "ان ماده شیمیایی اصل هم

میالدی  ۰9۹1در قرن دهم میالدی زکریای رازی از گندم تخمیر شده الکل را به دست آورد و در سال 

( نشان داد که عامل اصلی تخمیر ماده شیمیایی مخصوصی است که BEC/HCRدانشمند دیگری به نام )

ط در مخمرها و کپك ها ماده شیمیایی تجزیه کننده در بدن مخمر وجود دارد . بعدها معلوم شد نه تنها فق

 .و نباتات نیز این ماده را دارندبلکه موجودات زنده بزرگتر مانند حیوانات  ،وجود دارد

ی از علل عمده مرگ و میر جوانان به سوء مصرف مواد در دنیاست. یک برای اولین و شایعترین مادهالکل 

ناشی از مصرف الکل است. الکل یکی از دالیل مهم بزهکاری، ارتکاب جرم، خشونت،  ،حوادث رانندگیدلیل 

.رفتارهای جنسی پر خطر، افت تحصیلی، مسایل و مشکالت عاطفی و خودکشی است   

الکل روی بخش های کنترل مغز اثر می گذارد . هماهنگی بدن را مختل می کند ، موانع بازدارنده و کنترل 

می کند و اینگونه است که بسیاری  ایجادند و احساس کاذب اعتماد به نفس در اشخاص کننده را رفع می ک

 .از کسانی که الکل نوشیده اند هنگام رانندگی با سرعت زیاد رانندگی می کنند و باعث تصادف می شوند

هداشت بر اساس آخرین مطالعه کشوری موجود که به سفارش دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت ب

 انجام شده، برآورد تعداد سوءمصرف کنندگان الکل در کشور بیش از یك میلیون نفر می باشد.

 

 

 

 

 

 



 گرایش به مصرف الکل  علل

 ذکر کرد:  توان اند، اما موارد زیر را می نشده  مشخص  طور کامل  هنوز به

   ، افسردگی یا در خود فرورفتن و سرخوشی  ، جنون ، عصبانیت بودن  وابسته  خصوص  ، به شخصیتی  عوامل-

 آنها  یا طالق  والدین  بودن  الکلی  خصوص  ، به خانوادگی  تأثیرات-

 و زیست شناختی  ارثی  عوامل-

   الکل  نوشیدن  برای  یا فرهنگی  فشار اجتماعی-

   در بدن  شیمیایی  اختالالت-

  ، یا از دست مداوم  مکان  ، نقل کاری ، مثالً بی در زندگی  بروز بحراندر زمان   از مواد مخدر تفریحی  استفاده-

   یا خانواده  دوستان  دادن

،  فرهنگی  در گروه  الکل  اجتماعی  ، و پذیرش قیمت  بودن  ، مناسب بودن  در دسترس  مثل  محیطی  عوامل-

 دارد.  تعلق  فرد بدان  که  ماعییا اجت  کاری

 

 عوارض مصرف الکل با توجه به درصد غلظت

مستقیما وارد  الکل ،الکل یك ماده مخدر شبیه به نیکوتین یا هروئین است . بر خالف غذا که باید جذب شود

میزان فرد چه به با اندازه گیری میزان الکل موجود در خون فرد میتوان تعیین کـرد  .جریان خون می شود

تحت تاثیر الکل می باشـد. در زیــر حاالت ایجاد شده در فرد بر اساس میزان درصد الکل درون خون بیان 

:گردیده است  

: افزایش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعی تر می ( ۱1۱0-۱1۰0)%مرحله نشاط آور 

ضاوتش مختل می گردد، معموال اولین جمله ای که شـود، دقـتـش کـاهش مـی یـابد، چـهره افـروخته، ق

.به ذهنش میـرسـد را بـیان میکند، در حرکات ظریف مانند نوشتن دچار مشکل می شود  

(: خـواب آلـوده، در درك و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته ۱1۱۹-۱100)%مـرحله برانگيختگي 

هش می یابد، حرکات بدن ناهماهنگ می شـود، دچار مشکل می گردد، واکـنش وی در بـرابـر مـحرکات کا

.بـیـنایـی مخـتـل مـی شــود. حـس چشایی و شنوایی کاهش می یابد  

(: فرد گیج و مـبهوت است، شـایـد نـدانـد کجاست و مشغول چه ۱1۰9-۱10۱)%مرحله سرگشتگي 

مـهربان مـی گـردد، کاریست، سرگیجه دارد و تلوتلو می خـورد، بـیـش از حد احـساساتی، خشن و یـا 

خـواب آلـوده اسـت و درد را دیـرتـر احسـاس میکند، حرکات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شیئ که به 

.سـمتـش پرتاب میگردد نیست  



(: قادر به حرکت نیست، به محـرکات واکنش نشان نمی دهد، قادر به نشستن و ۱100-۱10)%مرحله بهت 

.مـمکن است بیهوش گردد ایستادن نیست، استفراغ می کند،  

(: فرد بیهوش است، احساس شدید سرما،تنفس کم عمق و آهسته میگردد، ۱100-۱10۱)%مرحله كما 

.ضربان قلب کاهش می یابد، امکان مرگ وجود دارد  

 .درصد و یا بیشتر الکل در خون سبب مرگ می گردد ۱10۱: میزان مرحله مرگ

 

 تاثیر گذار در جذب الکل در بدنعوامل 

درصد مابقی در روده  9۱درصـد آن از طـریق معـده جذب شده و  0۱مـصرف الـکـل در حـدود  از پـس

کوچك جـذب بـــدن میگردد. سرعت جذب الکل و میزان قدرت مست کنندگی آن به عوامل زیر بستگی 

:دارد  

د، بنابراین چون بیشتر الکل مصرفی ازطـریــق روده کوچك جذب بدن میگرد پر و خالي بودن معده:-۰

اگر مـعـده شـما از غذا پر باشد، دریچه معده برای هضم غذا بـستـه شـده و عبـور الـکل بـه روده کــوچك 

.کند می گردد و مـدت بیشتری الکل در معده باقی میماند  

 همیگیرد زیرا الکل پس از ورود ب : هـر چه فرد وزنش بیشتر باشد، دیرتر تحت تاثیر الکل قراروزن بدن-0

 تر به خاطر آب بـنـابـراین افراد سنگین وزن جریان خون در آب کل بدن حل شده و در واقع توزیع میگردد

.واقع میشوند بیشتر در بدنشان، دیرتر تـحت تاثیر الکل  

: به علت آنکه الکل قادر به حل شدن در چربی نمیباشد، هـر چـه مـیزان چربی بدن بیشتر چربي بدن-0

تحت تاثیر قرار می گیرد. عـکس مـوضـوع نـیز صـدق میکند افراد عضالنی دیرتر تحت باشد، فرد بیشتر 

.تاثیر قرار میگیرند  

زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـیـر قــرارمی گیـرند حـتـی اگـر وزنشـان بـرابر  جنـســيت:-4

ن میباشد. همچنین بافت باشد. علت آن این اسـت کـه میـزان چـربـی بــدن زنان بیشتر از بدن مردا

عضالنی در زنان کمـتر از مردان اسـت. زنـان هـمچنین فاقد آنزیم تجزیه کننده الکل بوده)دی هیدروژناز( 

که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل کرده و نقش تجزیه الکل را بعده دارد. همچنین زنانی که از 

تاثیر الکل هستند بـه عـلت آنـکـه قرصـهای ضـد قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، بیـشتر تحت 

.بارداری متابولیسم الکل را کاهش میدهند  

.هر چه غلظت الکل بیشتر باشد، جـذب آن بیـشتـر و سـریـعتر است ت الكل:ظغل- 0 



اگر الکل همراه با دیگر قرصهای روانگران )اکستازی( مـصرف گـردند قدرت سرکوبگری الکل افزایش یافته -6

.یتواند بسیار خطرناك باشدو م  

افرادی که بطور مستمر الکل مصرف می کنند، نسـبـت به آن مقاومت پیدا کرده و در واقع افراد الكلي: -1

بدنشان به مصرف الکل سازگاری پیدا می کند. بـنابـراین بـرای ایـجاد حالت مستی به الکل بیشتری نیاز 

  .تجزیه کننده بیشتری ترشح میکندکبدشان در پی سازش، آنزیم  دارند زیرا

 مصرف الکل باعث ایجاد چه عالیمی می شود؟
مصرف الکل می تواند پیامدهای متعدد و ناگواری را برای مصرف کننده در زمینه سالمت جسمانی و روانی 

داشته فرد، در محیط های مدرسه و دانشگاه، در محیط خانواده و جامعه و در زمینه قانونی و شغلی به همراه 

هر کس نسبت به مصرف الکل به شکلی واکنشی نشان می دهد . از آن گذشته یك شخص واحد نیز  .باشد

 نشان می دهد . متفاوتی  در هر بار مصرف الکل واکنش
مدت الکل، بر سیستم اعصاب مرکزی است و به عنوان خواب آور یا بی حس کننده  هاثر اصلی و عمده کوتا

 عمل می کند. عالوه بر آن، اثراتی در هوشیاری فرد و اعمال و وظایف دستگاه مغز و اعصاب دارد. 

، سرگیجه،احـساس بـی غمردمك چشم، افزایش ضـربان قـلب، بـی خـوابـی، تـهـوع و اسـتفرا گشاد شدن

  از دیگر عوارض مصرف الکل هستند. ، خستـگی و اضطرابقـراری

مصرف نوشابه های الکلی در ابتدا موجب نوعی آرامش و رها شدن از قیودات و سرخوشی زیاد می گردد ولی 

 پس از مدتی اثرات واقعی آن آشکار می باشد.

اختالل در قضاوت، مصرف نوشابه های الکلی منجر به عالئمی از جمله ناهماهنگی در حرکات عضالنی، 

آسیب اعمال حرکتی و مهارتی، کندی واکنش و فعالیت ذهنی و فکری، تشدید حالت تهاجمی و 

پرخاشگری، تلوتلو خوردن، درهم و برهم حرف زدن، سوزش قلب، پرحرفی، دوبینی، گیجی، گرگرفتگی، 

فعالیت های کرختی، بی حسی اعضای بدن می شود. مصرف خیلی زیاد آن ممکن است موجب فلج شدن 

دیگر  انچه همراه با مصرفمغزی و دستگاه تنفسی و در نتیجه مرگ گردد. بطور کلی این اثرات الکل، چن

داروهای تضعیف کننده اعصاب باشد، تشدید می گردد. مصرف زیاد آن همراه با داروهای ضدافسردگی اغلب 

 ممکن است موجب مرگ فرد گردد.

سی دارد، از جمله:الکل تأثیر زیادی روی فعالیتهای جن  

شود. دهد ولی موجب کاهش توان انجام فعالیتهای جنسی می میل جنسی را افزایش می -  

شود به ویژه اگر با بیماریهای کبدی  ها و بزرگ شدن پستانها در مردها می موجب کوچك شدن بیضه -

 همراه باشد.

شود. موجب ایجاد نارسایی در رفتارهای جنسی زنان می -  

شود. الخلقه می  آورد در نتیجه باعث تولد کودکان ناقص دگرگونیهایی را در نطفه بوجود می -  



 

:های وابستگی به الکل نشانه   

 مشکل در کنترل کردن مصرف الکل

به مصرف الکل زیادعالقه   

 تحمل )نوشیدن مقادیر زیاد الکل بدون ظاهرشدن مسمومیت (

مصرف ( لرزش، تعریق پس ازقطعبازگیری )اضطراب،   

 بیمار وابسته به الکل د رصورت عدم مصرف دچار چه عالئمی می شود؟
مصرف کنندگان طوالنی مدت یا افراد وابسته به آن ممکن است به مقدار ثابت مشروب بنوشند بدون اینکه 

به وجود آید  به الکل در آنانمست شوند، در این صورت احتمال دارد که یك نوع وابستگی جسمی و روانی 

یش ضربان قلب، لرزش شدید دست افزاه قطع مصرف آن، نشانه های ترك را بصورت تحریك پذیری زیاد، ک

توهمات ، بی قراری یا عصبانیت، بی خوابی، بداشتهایی، عرق کردن و استفراغاضطراب، تشنج، حاالت ، ها

 ظاهر سازد. شنوایی و بینایی

 

 اثر مصرف الکل بر بارداری:
الکلی در دوران بارداری ممکن است باعث ناهنجاری مادرزادی و تولد کودکان غیر استفاده از مشروبات 

می تواند منجر به عقب ماندگی ذهنی، نقص عضو،  مصرف الکل طبیعی با نقیصه های ذهنی یا جسمی شود،

ان به اختالالت رفتاری و اختالالت یادگیری در نوزاد شوند. این مسئله بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مادر

 دلیل عدم اطالع از بارداری، الکل مصرف می کنند.

 مشخص گردید که، در یك آزمایشگاه که در اثرات الکل بر روی جنین مادران الکلی آزمایش انجام شد

.نوشیدن زیاد و سپس قطع مصرف الکل در دوران بارداری، اثراتی را بر جنین می گذارد  

درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد افراط بودند و  00نوزادی که غیر طبیعی بودند،  000در 

درصد آنان متعلق به مادرانی که ترك  ۹درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد متعادل و  ۰0

.کرده و در حال محرومیت به سر می برند  

مادرانی بودند که در دوران نوزادی که پس از تولد دچار سندرم قطع الکل بودند، متعلق به  ۰60نفر از 0۱

 .میلی لیتر یا بیشتر مشروبات الکلی می نوشیده اند 0۱۱بارداری شان روزانه 

 ممکن است فرزندشان دچارنشانگان جنین الکلی بشود. از  ،در بین خانمهایی که الکل مصرف میکنند

جات مختلف، جمله عوارض این نشانگان می توان کمی حافظه، رشد کند، عقب ماندگی ذهنی با در

ناراحتی های قلبی از بدو تولد و غیره را نام برد. کسی که دچار سندرم جنین الکلی است مداوا نخواهد 

..شد و تا آخر عمر باید با این مشکالت زندگی کند  



 : درمان

  التیمشک  رفع  برای  بلندمدت  و کمك  الکل  نوشیدن  کردن  متوقف  برای  مدت کوتاه  اقدامات  شامل  درمان

 اند.  فرد شده  شدن  الکلی  باعث  که  است

ترین اقدامات درمانی  دچار مسمومیت شود، مهم  در بیشتر موارد چنانچه فرد در نتیجه مصرف الکل )اتانول(

الزم برای او تحت نظر بودن در مراکز درمانی و جبران مایعات از دست رفته و کنترل تهوع و استفراغ و قند 

 نیاز جبران قند خون است.در صورت خون و 

 که  در زمانی  پزشکی  از مراقبت  است  عبارت  زدایی باشد. سم  وجود داشته  زدایی سم  نیاز به  است  ممکن  

فرد   ترتیب  این  ، تا به است  شده  از الکل  محرومیت  دچار عالیم در نتیجهو   کرده  را متوقف  الکل  فرد نوشیدن

 سر بگذارد.   پشت  مشکل  را بدون  مرحله  بتواند این

 وجود دارد.   مرکز تخصصی  در یك  شدن  بستری  نیاز به  اوقات  گاهی 

  و مشاور پایبند باشد.   خود با پزشك  قرار مالقات  بهبیمار باید 

 باعث  که  واملی، ع ارزیابی  خود بپردازد و در این  ، کار، و خانواده ، دوستان زندگی  مجدد نحوه  ارزیابی  به  

 و تغییر دهد.  شوند را شناسایی می  الکل  نوشیدن  به  تشویق

  بمنظور پیشگیری از ایجاد فراموشی ناشی از مصرف طوالنی مدت الکل ، هر فرد الکلی باید روزانه

)تیامین( مصرف کند و باید به مصرف کننده توصیه کرد که میزان مصرف روزانه  ۰Bمیلی گرم ویتامین ۰۱۱

 یا هفتگی خود را ثبت کند.

  حداقل دو روز در هفته استفاده نکند، از مشروبات الکلی با درصد الکل کمتر استفاده کند یا به صورت

به منظور حمایت تنفسی و  ،رقیق شده مصرف کند. چنانچه فرد دچار مسمومیت شدید با الکل شده باشد

توجه به آب و امالح و حرارت بدن نظارت پزشکی ضروری است.چنانچه قصد ترك الکل را داشته باشند، 

 نظارت روانپزشك برای شروع داروهای مسکن و جلوگیری از بروز هذیان ضروری است.

 درمان دارويي

دوز اولیه را بایدبراساس شدت عالیم شود.  میلی گرم توصیه می ۰۱مصرف کلردیازپوکساید به میزان  -

میلی گرم چهارباردرروز درنظر گرفت. تجویز  0۱تا 0توان از  بازگیری تجویز کرد و محدوده این دوزاژ را می

 چنین مقادیری مستـلزم نظارت نزدیك وماهرانه پزشك است.

طول مدت درمان  و ب دوزشود، با این وجود انتخا گرچه از رژیم درمانی زیر به صورت فراگیر استفاده می

 کرد کبد( است: منوط به شدت وابستگی به الکل وعوامل فردی )همچون وزن، جنس و عمل

 میلی گرم چهار بار در روز 0۱-0۱روزاول ودوم: 

 میلی گرم چهار بار در روز ۰0روزسوم وچهارم: 

 میلی گرم چهار بار در روز ۰۱روزپنجم: 

 زمیلی گرم چهار بار در رو ۰۱روزششم: 

 میلی گرم دو بار در روز ۰۱روزهفتم: 



صورت سومصرف  تجویز داروهای بیمار باید توسط خانواده صورت گرفته ودر دست بیمار نباشد. درغیر این

 بنزودیازپین یا مصرف بیش از اندازه آن محتمل خواهد بود.

ماه توصیه  كمیلی گرم درروز، دردوزهای منقسم ( به صورت خوراکی به مدت ی ۰0۱مصرف تیامین )

جایی که تیامین خوراکی ناکافی است، درصورت بروز عالیم زیر، بیمار را به سرعت به مرکزی  شود. از آن می

 برسانید که امکان تزریق وریدی این ویتامین رادارا هستند.

آتاکسی، گیجی، اختالل حافظه، دلیریوم ترمنس، کاهش درجه حرارت، افت فشار خون، افتالموپلژی )فلج 

 ضالت چشمی( یا ازدست دادن هوشیاری.ع

توان دوز دارو را تنظیم و ارزیابی کرد که آیا  نظارت روزانه در طی روزهای اول الزامی است. پس از آن می -

که آیا عالیم بازگیری جدی وجود دارد. اضطراب  بیمار دوباره مصرف الکل را ازسرگرفته است یا خیر و یا این

مصرف الکل وجوددارد. بیمار ممکن است جهت درمان این دواختالل به طور وافسردگی اغلب همراه با 

 خودسرانه از الکل استفاده کرده باشد.

چنانچه عالیم افسردگی واضطراب با گذشت یك ماه از قطع مصرف همچنان باقی بود یا افزایش یافت به  -

مهارکننده جذب سروتونین   روانپزشك مراجعه کنید. در درمان افسردگی برای چنین مواردی داروهای

(SSRI همچون فلوکستین برداروهای ضدافسردگی سه حلقه ای ارجح هستند، چراکه داروهای گروه دوم )

 با الکل تداخل دارند.

ها دراین موارد باال است، استـــفاده از این داروها دردرمان  جایی که احتمال سومصرف بنــزودیازپین از آن -

 .شود اضطراب توصیه نمی

دی سولفیرام ممکن است در بعضی موارد درتداوم ترك الکل کمك کننده باشد، اما نیازی به استفاده  -

 معمول نیست.

  شود که می  ناخوشایندی  جسمانی  دچار عالیم  الکل  نوشیدن  هنگام  دارو، فرد به  این  دی سولفیرام. با مصرف)

 دهد.  می  را کاهش  الکل  نوشیدن  لذت  که  است  کند. نالترکسون نیز دارویی بیزار می  الکل  را از نوشیدن  وی

ها،  بخش ها، آرام شوند عبارتند از بنزودیازپین می  مصرف  الکل از  محرومیت  عالیم  کنترل  برای  که  داروهایی

 (صرعی(  بروز حمله  )در صورت  ضدصرع  ، و داروهای پریشی ضد روان  داروهای

 مشاوره با متخصص

بازگیری شدید از الکل )همراه با توهم وناپایداری سیستم عصبی خودکار( ممکن است نیاز به 

ده ازدوز باالتر داروهای ضداضطراب داشته باشد.درصورت وجود اختالل دربیمارستان واستفا  بستری

پزشك  پزشکی پس از سم زدایی وقطع مصرف، مشاوره با روان پزشکی شدید یا بقای عالیم اختالل روان روان

 را مدنظر قرار دهید.

 مشاوره با بیمار وخانواده

 ( برای كساني كه خواهان توقف فوری هستند:۱

 روز مشخصی رابرای توقف مصرف تعیین کنید. •

های مشکل )نظیر  های مقابله با موقعیت های اجتناب از مصرف و همچنین راه با بیمار در مورد روش •



 برخوردهای اجتماعی یا حوادث استرس آور( به بحث بپردازید.

آمدن با حوادث استرس آور  هایی برای کنار درباره روش برای کمك به بیمار درجلوگیری از مصرف الکل،  •

های خاصی  نوشند، طرح گویی به دوستانی که هنوز الکل می بدون استفاده از الکل ویا طرز برخورد و پاسخ

 ارایه دهید.

 کنند، شناسایی کنید. اعضای خانواده یا دوستانی را که از قطع مصرف الکل حمایت می •

كه تمايلي به  به نظر مي رسد،) يا درصورتيكه كاهش مصرف الكل هدفي عاقالنه تر  ( درصورتي۲

 قطع ندارد(:

که بیش از دوبار در روز الکل  درباب هدفی معین برای کاهش مصرف با وی مذاکره کنید )همچون این •

 مصرف نکند ودرهر هفته دوروز از مصرف الکل احتراز کند(.

های  ی خطرناك )همچون موقعیتها های احتراز یا کنار آمدن با موقعیت به بحث درمورد استراتژی •

 اجتماعی، حوادث استرس آور ( بپردازید.

باشند بپردازید  های مراقبه شخصی و رفتارهایی که متضمن مصرف بی خطرتر الکل می به معرفی روش •

 )همچون محدود کردن زمان، نوشیدن آهسته تر الکل (.

 ن از مصرف نيستند:مند به قطع يا كاست ( برای بيماراني كه درحال حاضر عالقه۳

 ها را طرد یا سرزنش نکنید. آن •

 مشکالت طبی ویا اجتماعی ناشی از مصرف الکل را برایشان روشن کنید. •

 برخوردی غیر داورانه داشته باشید. •

 الکلی های بی نام  سازمان( های خودیاریAlcoholics Anonymous  ).اغلب مفید می باشند 

 

 

 

 

 

 

 
 


