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The Effectiveness of Memory Reconsolidation Interference 
by Propranolol on Craving and Emotion in Heroin Abusers

Abstract

Introduction: A brief encounter with the cues associated with the drug leads to 
memory reconsolidation and disruption of drug memory by drug use can lead to 
memory update and reduced relapse.

Objective: This study aimed at determining the effectiveness of memory 
reconsolidation interference by propranolol on drug craving and its relationship with 
emotion in subjects with heroin use disorder.

Materials and Methods: This study was a quasi-experimental research with a pre-
test-post-test and follow-up with a control group on 50 men (mean age 22 to 68 years) 
performed in Qom province addiction treatment camps in 2020. Data collection 
tools included demographic information questionnaire, structured diagnostic 
interview based on DSM.5, change readiness questionnaire, Bart impulsivity scale, 
computerized visual craving test, visual analog induction craving scale, and positive 
and negative emotion scale. Data were analyzed using SPSS software version 24 
and multivariate analysis of variance tests with repeated measures and Pearson 
correlation at a significance level of less than P< 0.05. For the experimental group 
10 minutes later from retrieval, propranolol (40 mg) was prescribed and the control 
group did not receive medication.

Results: Repeated measures analysis of variance showed that interference in drug 
abuse memory reconsolidation by propranolol significantly reduced heroin induction 
craving in the experimental group as compared with the control group (P< 0.001). 
However, no statistically significant relationship was observed in pretest (P= 0.223, 
P= 0.08), posttest (P= 0.225, P= 0.186), and follow-up (P= 0.555, P= 0.018) between 
craving and positive or negative emotions.

Discussion and Conclusion: The results of this study showed that neuroscience 
innovations can be used for the treatment of addiction disorders.
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مقاله پژوهشی

تأثیر تداخل در بازتثبیت خاطرات اعتیادی با پروپرانولول بر ولع مصرف 
و هیجان در افراد با اختالل مصرف هرویین

زهرا محمدی نیک1، *محمد ناصحی2، بیوک تاجری3، پیمان حسنی ابهریان4، آدیس کراسکیان5

چكيده
مقدمه:رو به رویی مختصر با عالمت هایی که مواد مخدر را تداعی می کنند منجر به بازتثبیت خاطره و از هم گسستن 

خاطره ی مواد با استفاده از دارو می تواند موجب به  روزرسانی خاطره و کاهش برگشت اعتیاد شود.
هدف:این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تداخل در بازتثبیت خاطرات با پروپرانولول بر ولع مواد و هیجان در مصرف کنندگان 

هرویین انجام شد.
موادوروشها:این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بر روی 50 نفر 

مرد )میانگین سن 22 تا 68 سال( در کمپ های درمان اعتیاد در شهر قم در سال 1399 انجام شده است. ابزار گردآوری 
داده ها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، مصاحبه ساختار یافته تشخیصی بر مبنای DSM.5، پرسشنامه آمادگی 
برای تغییر، مقیاس تکانش گری بارت، آزمون کامپیوتری تصویری ولع مصرف، مقیاس بصری آنالوگ ولع القایی و مقیاس 
عاطفه مثبت و منفی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و با آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری با 
اندازه گیری مکرر و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری کمتر از )P< 0/05( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای 

گروه آزمایش 10 دقیقه بعد از بازیابی پروپرانولول )40mg( تجویز شد و گروه کنترل دارویی دریافت نکرد.
یافتهها:نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تداخل در بازتثبیت خاطرات با پروپرانولول به طور معناداری موجب 
کاهش ولع القایی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است )P= 0/001(، اما رابطه معناداری بین نوع عواطف 
منفی یا مثبت و ولع القایی در پیش آزمون )P= 0/087 و P= 0/223(، پس آزمون )P= 0/186 و P= 0/225( و پیگیری 

)P= 0/018 و P= 0/555( وجود نداشت.
بحثونتيجهگيری:نتایج این پژوهش نشان داد می توان از نوآوری های علوم اعصاب در درمان اختالالت اعتیادی کمک گرفت.

کلماتکليدی:اعتیاد، پروپرانولول، تثبیت خاطره، ولع، هیجان

دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت، گروه روانشناسی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسالمی، جزیره کیش، ایران. 1ـ 
دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران )*نویسنده مسئول(. 2ـ 

Nasehi@iricss.org :آدرس الکترونیک  
دکترای تخصصی روانشناسی سالمت، استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران. 3ـ 

دکترای تخصصی علوم شناختی، استادیار، موسسه علوم شناختی، گروه توانبخشی شناختی، کلییک مغز و شناخت، تهران، ایران. 4ـ 
دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران. 5ـ 

مقدمه
خاطره  شکل گیری  از  ناشی  اعتیاد  که  است  شده   پیشنهاد 
»عادت« )Habit( ناسازگارانه )Maladaptive( است که از رفتار 
اجباری )Compulsive Behavior( اساسی برای جستجوی مواد 

(Drug-Seeking)، بدون در نظر گرفتن عواقب آن حمایت می کند 

)1(. افراد معتاد اغلب با معضل درگیر شدن در رفتار جستجوی 
دارو که اثرات پاداش )Reward( فوری و کوتاه مدت با پیامدهای 
 )Abstinence( منفی طوالنی مدت دارد، با مشکل حفظ پرهیز
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پنجه  و  دست  دارد،  مدت تری  بلند  مزایای  که  مواد  مصرف  از 
توسط  مخدر  مواد  مصرف  زمینه  در  ملی  تحقیق  می کنند.  نرم 
موسسه ملی بهداشت آمریکا میزان عود )Relapse( را بین 40 
تا 60 درصد برآورد کرده است )2(. این گرایش باال برای عود، 
گاهی اوقات حتی پس از دوره های طوالنی پرهیز، چالشی برای 
باالی  میزان  برای  توضیح  یک   .)3( است  اعتیاد  موفق  درمان 
عود مجدد این است که مصرف مزمن مواد باعث ایجاد تغییرات 
مدارهای  در  طوالنی مدت   )Synaptic Alterations( سیناپسی 
عصبی )Neural Circuits( می شود که خاطرات مرتبط با پاداش 
را تنظیم می کند و می تواند اجتناب از افکار و اعمال معطوف به 
مصرف مواد را بسیار دشوار کند )4(. در واقع، پیشنهاد شده است 
که در طول پرهیز اولیه، ولع به طور پیش رونده کاهش می یابد 
و پس از آن افزایش می یابد، که نشان می دهد خاطرات یا افکار 
مصرف مواد با گذشت زمان از بین نمی روند و به طور بالقوه خطر 
بازگشت به مصرف مواد را با افزایش پرهیز، توضیح می دهد )2(. 
 )Emotional( از آنجایی که اعتیاد یک اختالل یادگیری هیجانی
و حافظه )Memory( است )5( و خاطره به عنوان فرایند حفظ 
و یادآوری بعدی اطالعات در گذر زمان تعریف می شود، چنین 
پاداشی  خاطره ی  نوعی  مواد  به  اعتیاد  که  است  شده  پذیرفته 
که  است   )Maladaptive Motivational Memories( ناهنجار 
مدار عصبی و مکانیسم های خاطره های هنجار را فریب می دهد و 
تداوم یادآورهای )Reminder( مرتبط به مواد در مغز، تا حدودی 
بیان شده  این فرضیه  باالی عود مجدد نقش دارد )6(.  در نرخ 
است که علت این گونه ترجیح دادن مواد به پاداش های طبیعی تا 
حدودی می تواند ناشی از قدرت برتر خاطره های مربوط به مواد 
باشد که خاطره های مربوط به سایر پاداش ها را تحت الشعاع خود 
قرار می دهند، یا به این دلیل که این خاطره ها راحت تر بازیابی 

)Retrieval( می شوند )6(.
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که در طول فرایند بازیابی اطالعات 
از مخزن حافظه بلند مدت )Long-Term Memories(، حافظه 
و خاطره ” تثبیت زدایی“ )Destablization( می شود. به محض 
اینکه خاطره تثبیت زدایی شد، طی فرایندی به نام ”باز تثبیت“ 
)Reconsolidation( که مستلزم بسیاری از همان مکانیسم های 
مولکولی است و برای تقویت اولیه الزم بوده اند، خاطره بازیافت 

می شود یا در حافظه بلند مدت مجدداً تثبیت می شود )7(.
مختل کردن خاطره ها، قبل از اینکه تثبیت شوند، پتانسیل باالیی 
آسیب  بر  آن ها  تأثیرگذاری  از  این طریق می توان  به  زیرا  دارد، 
روانی کاست. بازتثبیت تحت شرایط خاص، زمانی رخ می دهد که 
خاطره ها یادآوری یا بازیابی می شوند و شامل دو مرحله است که از 
لحاظ زمانی و مولکولی از هم جدا می باشند: بی ثبات شدگی ابتدایی 
بازتثبیت،  بین بی ثبات شدن و  بازتثبیت بعدی. فاصله زمانی  و 
حدود 10 دقیقه تا 6 ساعت، طول خواهد کشید )8(. عالوه بر 
این، قرار گرفتن در معرض عالمت ها در زمان عدم حضور مواد، 
چه مکرراً و چه برای یک مدت طوالنی و پیوسته می تواند منجر به 
تشکیل یک خاطره  خاموش ساز (Extinction” Memory“) جدید 
شود. یک خاطره »خاموش ساز« خاطره جدیدی است مبنی بر 
اینکه یک عالمت ربطی به مصرف مواد ندارد و این خاطره جدید 

در رفتارهای مرتبط به خاطره قبلی، تداخل ایجاد می کند )6(.
به عنوان یک رویکرد جایگزین می توان به ترکیب مداخالت دارویی 
و مداخالت رفتاری که مستقیماً خاطره های مواد پاداش را هدف 
قرار می دهند اشاره کرد. بر طبق نظریه به هم ریختن و از هم 
گسستن خاطره ی پاداش مواد، خاطره هیجانی ناهنجار را به صورت 
دائمی پاک می کند و این امر به نوبه خود از یادآوری تجربه ی مصرف 
مواد پیشگیری کرده و برگشت را کاهش می دهد )9(. اکثر عناصر 
دارویی که در پژوهش پیش بالینی به منظور حذف خاطره ی مواد 
پاداش به کار می روند مناسب استفاده در انسان ها نیستند، زیرا 
دارای ترکیبات سمی هستند، یا مثل تزریق درون جمجمه ای، روش 
استفاده خطرناک دارند؛ اما شواهد رو به افزایش نشان می دهند 
که پروپرانولول )Propranolol(، مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک 
)Beta Blocker( می تواند یک جایگزین  بتا  بلوک کننده  یا  بتا 
خوب باشد )10(. پروپرانولول از قدیم مصرف ایمن برای انسان ها 
داشته است. مطالعات پیش بالینی پیشنهاد می کنند که بازتثبیت 
نیازمند فعال سازی سیستم نورآدرنرژیک )Noradrenergic( است 
)6، 11-14(. مطالعات انسانی نشان داده اند که تجویز پروپرانولول، 
به عنوان مسدود کننده گیرنده های بتا آدرنرژیک پس از به خاطر 
آوردن خاطره، تثبیت مجدد خاطرات مرتبط با دارو را در مدل های 
به هروئین  معتاد  افراد  میان  و در   )17-15 ،6( موش صحرایی 

مختل می کند )20-18(.
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آنتاگونیست  اثر  به  پروپرانولول   )Amnestic( یادزدایی  فعالیت 
)Antagonist( آن برگیرنده های بتا آدرنرژیک نسبت داده می شود 
 )Norepinephrine( کامل نور اپی نفرین )Exerting( که از اعمال
جلوگیری می کند. گیرنده های بتا آدرنرژیک در تعدادی از نواحی 
مختلف مغز انسان، از جمله هیپوکامپ و آمیگدال توزیع شده اند. 
آدرنرژیک،  بتا  گیرنده  به  اتصال  با  پروپرانولول  خاص،  طور  به 
مولکولی  آدنوزین   )Cascade( آبشار   )Inducing( القای  از 
 (cyclic Adenosine Monophosphate: حلقوی  مونوفسفات 
 ، (cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP)  ،cAMP)

پروتئین کیناز (Protein Kinase A (PKA))   و پروتئین متصل 
 (cAMP Response Element Binding پاسخ  عنصر  به  شونده 
(Protein: CREB جلوگیری می کند که در نهایت منجر به سنتز 

می شود  تصور  که  می شود  جدیدی  پروتئین های   )Synthesis(
زمینه ساز شکل گیری و تقویت یادآورهای خاطره هستند. در واقع، 
تصور می شود که وقایع مولکولی که در طول تثبیت رخ می دهند، 
شامل وقایع مرتبط با مسیر cAMP/PKA/CREB، در زمان تثبیت 
به  پروپرانولول  تجویز  تکرار( می شوند.  )تا حدودی  تکرار  مجدد 
دنبال بی ثباتی خاطره، آبشاری از سنتز پروتئین را که فرض می شود 
برای تثبیت یک خاطره حیاتی است تا دوباره پایدار شود، تضعیف 
بنابراین فرآیند تثبیت مجدد مختل شده و  می کند )14، 21(. 
کردن  مختل   .)22( می شود  جلوگیری  خاطره  مجدد  ذخیره  از 
بازتثبیت، از طریق پروپرانولول بعد از بازیابی موجب کاهش تأثیر 
شرطی  محرک   )Emotional/Motivationa( انگیزشی  هیجانی/ 
)Conditioned Stimulus( می شود که برای عالمت یابی الزم است 
اما تأثیری روی تداعی و ارتباط محرک شرطی -محرک غیرشرطی 
)Unconditioned Stimulus( ندارد. این احتمال که مداخالت بعد 
از بازیابی می توانند جوانب هیجانی / انگیزشی خاطره ها را بدون 
درمان  برای  مهمی  کاربردهای  دهند  کاهش  آن ها  کردن  پاک 
خاطره های ناسازگاری که موجب اختالالت روان پزشکی می شوند 
خاطره  در  گزینشی  به صورت  می تواند  پروپرانولول   .)23( دارد 
یافته ها،  این  با  همخوان   .)20( کند  مداخله  هرویین  به  مرتبط 
نتایج مطالعات حاکی از آن بوده است بعد از باز فعال سازی خاطره 
مرتبط به مواد، تزریق پروپرانولول در کاهش هوس در افراد معتاد 

به مواد مؤثر بوده است )7، 24، 25(.

در مجموع، از آنجایی که این نتایج بینش های نوید دهنده ای را 
درباره کاربرد رویکرد بازتثبیت -پروپرانولول برای درمان اعتیاد 
به مواد مخدر، به ما اعطا می کنند. لذا، پژوهش حاضر به بررسی 
اثربخشی تداخل در بازتثبیت خاطرات با استفاده از پروپرانولول 

بر ولع مصرف هرویین و هیجان می پردازد.

موادوروشها
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون 
و پیگیری با گروه کنترل بود. از بین بیماران تحت درمان سم زدایی 
در کمپ های ترک اعتیاد استان قم در سال 1399 نمونه گیری به 
شیوه در دسترس انجام شد. حجم نمونه بر اساس مطالعه ساالدین 
)Saladin( و همکاران )26( با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 
برای طرح های با اندازه گیری های مکرر )27(، 60 نفر )30 نفر در 
هر گروه( برآورد شد. اندازه آلفا در این فرمول 0/05، توان آزمون 
80، اندازه اثر 0/8 و ضریب همبستگی 0/65 در نظر گرفته شد. 
در ادامه به علت ترخیص 9 نفر از افراد شرکت کننده در آزمایش، 
 نهایتاً تعداد نمونه به 50 نفر )25 نفر در هر گروه( کاهش یافت.
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50 نفر بیمار با سابقه مصرف هروئین پس از غربالگری و سنجش های 
مبنا انتخاب و با روش تصادفی ساده در یک گروه آزمایشی و یک 
گروه کنترل جایگزین شدند. مالک های ورود به مطالعه عبارت 
از یک سال، عدم  از: سابقه اختالل مصرف هروئین بیش  بودند 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
m

cs
.8

.2
.1

56
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
cs

.a
ja

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 13

http://dx.doi.org/10.52547/mcs.8.2.156
https://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-460-fa.html


سال هشتم  ■  شماره 2  ■  تابستان  1400  ■  شماره مسلسل 28علوم مراقبتی نظامی  ■  مجله د انشكد ه پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

160

مصرف متآفتامین حداقل در 3 ماه گذشته، عدم مصرف داروهای 
نگهدارنده درمان اعتیاد از جمله متادون، بوپرنورفینو تنتور اپیوم 
در حین دوره سم زدایی، رضایت بیمار، نداشتن اختالالت عمده 
آسم،  )بیماری  پروپرانولول  مصرف  منع  نداشتن  روان پزشکی، 
پژوهش  از  معیارهای خروج  قلب(.  بی نظمی ضربان  و  مشکالت 
شامل مصرف هرگونه ماده مخدر یا محرک در حین اجرای پژوهش 

و عدم تمایل به همکاری در حین اجرای آزمایش بود.
جهت غربالگری و انجام سنجش های مبنا از شیوه مصاحبه بالینی 
 ،DSM.5 ساختار یافته تشخیصی اختالل مصرف هروئین بر مبنای
و  تغییر  برای  آمادگی  پرسشنامه  شناختی،  جمعیت  پرسشنامه  

مقیاس تکانش گری بارت، استفاده شد.
گروه آزمایشی و کنترل قبل از شروع مداخله مورد ارزیابی و بعد 
از پایان جلسات مداخله و دو هفته بعد از مرحله پس آزمون مورد 
ارزیابی مجدد قرار گرفتند. پیش آزمون یک هفته قبل از شروع 
مداخالت و پس آزمون یک هفته بعد از مداخالت و پیگیری دو 
)فعال سازی(  بازیابی  مرحله  شد.  اجرا  آزمون  پس  از  بعد  هفته 
خاطرات مصرف مواد در گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیش 
آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام شد. در ابتدای هر جلسه به هر 
بیمار 10 تصویر مرتبط با مصرف مواد که یادآور عالمت های شرطی 
شده )Conditioned Stimulus( مرتبط با مواد بودند، نمایش داده 
شد و سپس از تصویرسازی ذهنی برای فراخوانی و بازیابی بیشتر 
خاطرات انتخاب شده مرتبط با مصرف هروئین )یک خاطره ویژه در 
هر جلسه( استفاده شد. برای گروه آزمون 10 دقیقه پس از مرحله 
بازیابی خاطره و پس از سنجش تعداد ضربان قلب در صورتی که 
وضعیت تاکیکاردی وجود نداشت، یک دوز 40 میلی گرم قرص 
پروپرانولولیک بار برای بازیابی هر خاطره )18، 26( تجویز گردید. 
قابل ذکر است برای هر آزمودنی سه خاطره ویژه که با استفاده 
از اطالعات کسب شده با مصاحبه بالینی، شناسایی شده بودند، 
انتخاب شد. گروه کنترل بعد از مرحله بازیابی خاطرات، مداخله ای 
دریافت نکرد. مراحل پس آزمون و پیگیری به ترتیب یک و دو 
هفته بعد از دریافت مداخله )گروه آزمون( و یا عدم دریافت مداخله 

)گروه کنترل( اجرا شد.
اولین ابزار مورد استفاده پرسشنامه جمعیت شناختی شامل سن، 
وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، طول مدت اختالل مصرف هروئین، 

روش مصرف، سابقه درمان های قبلی، سابقه زندانی بودن بود.
دومین ابزار مورد استفاده مصاحبه ساختار یافته تشخیصی جهت 
 DSM.5 Structured (Clinical مبنای  بر  مواد  مصرف  اختالل 
(Interview for the DSM بود. مصاحبه نیمه ساختار یافته بالینی 

برای اختالل مصرف مواد بر پایه مالک های تشخیصی راهنمای 
آماری )SCID( است که نسخه بالینی و پژوهشی ساختار یافته 
)Spitzer( و همکاران در سال 1992 تدوین  اسپیتر  به وسیله، 
شد )28(. اجرای این ابزار به قضاوت بالینی مصاحبه گر، درباره 
پاسخ های مصاحبه شونده نیاز دارد و به همین دلیل مصاحبه کننده 
باید در زمینه آسیب شناسی روانی دانش و تجربه کافی داشته باشد. 
تشخیص های  بیشتر  که  بالینی  نسخه  دارد:  نسخه  دو  ابزار  این 
روان پزشکی را پوشش می دهد و غالباً برای استفاده در محیط های 
بالینی و پژوهش های بالینی طراحی شده است و دیگری نسخه 
پژوهشی کامل تر و طوالنی تر آن است که همه تشخیص ها و نیز زیر 
نوع های آن ها و معیارهای شدت و سیر اختالل ها را پوشش می دهد 
همسانی  همکاران  و   )Shankman( شانکمن  پژوهش  در   .)28(
درونی آن بیش از 80 درصد گزارش شده است )29(. در مطالعه 
فارسی مصاحبه  محمدخانی و همکاران، همسانی درونی نسخه 
بالینی ساختار یافته بسیار قوی )بین 0/95 تا 0/99( و توافق کل 
)کاپای مجموع( برای کل تشخیص های کنونی 0/52 و برای کل 
تشخیص های طول عمر 0/55 بود. همچنین روایی آزمون به روش 

باز آزمایی )0/95=( گزارش شد )30(.
آمادگی  پرسشنامه  مطالعه  در  شده  گرفته  کار  به  ابزار  سومین 
برای تغییر )Readiness to Change Questionnaire(   بود که بر 
اساس الگوی فرا نظریه ای پروچسکا )Prochaska( توسط هیدر 
)Heather( و همکاران در سال 1993 ساخته شد. یک پرسشنامه 
12 سؤالی از نوع لیکرت پنج گزینه ای از یک )هیچ ولع نداشتم( 
تغییر  برای  فرد  آمادگی  که  است  داشتم(  ولع  )همیشه  پنج  تا 
مصرف مواد را ارزیابی می کند )31، 32(. پرسشنامه پنج مرحله 
تغییر را نشان می دهد: پیش تفکر ) بدون عالقه به تغییر(  ، تفکر 
) با در نظر گرفتن تغییر(  ، آماده سازی ) آماده برای تغییر(، عمل 
کردن و نگهداری تغییر که آزمودنی با توجه به نمرات کسب شده 
برای هر مرحله در یکی از مراحل تغییر قرار خواهد گرفت )33(. 
در مطالعه رولنیک )Rollnick( و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ 
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برای مراحل پیش تفکر 0/68، تفکر 0/70 تا 0/73، آماده سازی 
0/80، عمل کردن 0/81 و نگهداری تغییر 0/85 محاسبه شده 
است )34(. در مطالعه کراکوآ )Crackau( و همکاران، پایایی درونی 

آیتم های پرسشنامه بین 0/73 تا 0/89 برآورد شده است )35(.
چهارمین ابزار استفاده شده در این مطالعه، مقیاس تکانش گری 
توسط  مقیاس  این  بود.   )Impulsiveness ScaleBarratt( بارت 
ارنست بارت )Barratt( و همکاران در سال 2004 ساخته شده 
تکانش  پرسشنامه  با  باالیی  مقیاس همبستگی  این   .)36( است 
گری آیزنک )Eysenck( داشته و ساختار پرسش های گردآوری 
تصمیم گیری  از  ابعادی  نشان دهنده  پرسشنامه،  دو  هر  از  شده 
دارای 30  پرسشنامه  این  است.  دور اندیشی  فقدان  و  شتاب زده 
پرسش می باشد که شامل سه عامل تکانش گری شناختی، تکانش 
گری حرکتی و عدم برنامه ریزی می باشد. سؤاالت این پرسشنامه در 
مقیاس لیکرت تنظیم شده است. نمرات این مقیاس از 1 )هرگز( 
تا 4 )همیشه( درجه بندی شده است. در بررسی روانسنجی نسخه 
فارسی یازدهمین ویرایش پرسشنامه تکانش گری بارت که توسط 
است سه  گرفته  انجام   )37( در سال 2012  همکاران  و  جاوید 
عامل تکانش گری که با روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی 
شد، عبارتند از: تکانش گری شناختی: شامل گرفتن تصمیم های 
شناختی سریع است. این خرده مقیاس تحمل پیچیدگی و مقاومت 
را اندازه گیری می کند و شامل گویه های 4، 7، 16، 27 می باشد، 
تکانش گری حرکتی: شامل عمل کردن بدون فکر است. این خرده 
مقیاس گرایش به عمل کردن آنی و تحت کشش را اندازه گیری 
می کند که گویه های آن عبارتند از: 2، 3، 4، 9، 12، 14، 15، 18، 
21، 24، 25، 26، 28 و عدم برنامه ریزی: به صورت یک جهت 
یابی آنی یا فقدان آینده نگری مشخص می شود. این خرده مقیاس 
کمی احساس نسبت به آینده را می سنجد. گویه های این خرده 
مقیاس عبارتند از: 1، 5، 8، 10، 11، 13، 19، 22، 30. سؤاالت 
6، 17، 20، 23، 29 به دلیل بار عاملی مشترک حذف گردیدند 
)37(. حداقل و حداکثر نمره در مقیاس مذکور به ترتیب 30 و 
بین  نمره ای  روان پزشکی معموالً  است. گروه کنترل غیر   120
50 تا 60 کسب می کنند. این پرسشنامه در کشورهای مختلفی 
بالینی و غیربالینی، پایایی و  هنجار یابی شده و در هر دو گروه 
روایی مناسبی بین 0/69 تا 0/83، ضریب باز آزمایی بین 0/66 تا 

0/83 گزارش شده است )36(. اعتبار و روایی فرم فارسی توسط 
اختیاری و همکاران در سال 2008 صورت پذیرفته است )38(. 
اندازه پایایی 3 عامل عدم برنامه ریزی 0/81، تکانش گری حرکتی 
0/67 و تکانش گری شناختی 0/70 بوده و پایایی بازآزمون نمرات 
کل 0/77 به دست آمده است )38(. در مطالعه جاوید و همکاران، 
ضریب آلفای کرونباخ 0/81 و مقدار ضریب بازآزمایی 0/77 و روایی 

پرسشنامه 0/74 محاسبه شده است )37(.
پنجمین ابزار مورد استفاده آزمون کامپیوتری تصویری نشانه ولع 
 (Visual Cue-Induced Craving Assessment Tasks) مصرف 
ابزار  مانند  هروئین  مصرف  با  مرتبط  تصویر   10 شامل  که  بود 
مصرف، مصرف کنندگان، مواد مخدر و طریقه مصرف و دو تصویر 
خنثی )باطری و سیب( می باشد که توسط اختیاری و همکاران 
جهت تحریک و اندازه گیری ولع القایی در مرکز ملی اعتیاد ایران 
طراحی شده است )39(. در هنگام نمایش هر تصویر از آزمودنی 
پرسیده می شود که »این تصویر چقدر در شما ولع مصرف )تمایل 
به مصرف( ایجاد می نماید« و از آزمودنی خواسته می شود میزان 
ولع مصرف خود را بر روی خطی که یک سوی آن به »هیچ وجه« 
و در سوی دیگر آن »خیلی زیاد« نوشته شده است مشخص نماید. 
برنامه کامپیوتری به گونه ای طراحی شده است که نقطه مشخص 
شده به وسیله آزمودنی را )به وسیله موس یا صفحه حساس به 
لمس( به یک عدد از صفر تا 100 تبدیل نموده و به عنوان میزان 
گزارش ولع مصرف فردی در مورد تصویر نمایش داده شده ثبت 
نماید )شاخص بصری آنالوگ( )40(. ضریب آلفای کرونباخ 0/90 

برای تمام تصاویر آزمون گزارش شده است )40(.
ششمین ابزار مورد استفاده در مطالعه مقیاس بصری آنالوگ ولع 
القایی )Visual Analog Scale Scraving Induction( بود. این 
مقیاس دیداری با اندازه 10 سانتی متر، جهت سنجش ولع مصرف 
القایی مواد مورد استفاده می باشد که در آن صفر به معنی هیچ و 
100 به معنی ولع بسیار شدید می باشد. میانگین نمرات به دست 
آمده از نمایش تصاویر 10 گانه، به عنوان نمره القای ولع مصرف 

به نشانه های تصویری ثبت می گردد )40(.
هفتمین ابزار مورد استفاده مقیاس سنجش عاطفه مثبت و منفی 
)Positive and Negative Affect Schedule( بود. این مقیاس 
اندازه گیری دو  در سال 1988 توسط واستون )Watson(، برای 
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بعد »عاطفه منفی« و »عاطفه مثبت« ساخته شده است و دارای 
20 گویه است که در مقابل هر گویه، طیف پنج گزینه ای از نوع 
دارد  قرار  )نمره 5(  زیاد  بسیار  و  )نمره 1(  بسیار کم  از  لیکرت 
خود  ابزار  یک  منفی«  و  مثبت  »عاطفه  مقیاس سنجش   .)41(
تغییر  با  و  می شود  رتبه بندی  آزمودنی  توسط  که  است  سنجی 
دستورالعمل می توان هم شق »حالتی« و هم شق »خصیصه ای« 
آن را سنجید؛ اگر چارچوب زمانی به هفته جاری اشاره کند شق 
»حالتی« عاطفه سنجیده می شود و اگر زمان طوالنی تر در نظر 
دامنه   .)39( می شود  سنجیده  »خصیصه ای«  شق  شود،  گرفته 
نمرات برای هر خرده مقیاس 10 تا 50 است. ضریب سازگاری 
درونی )آلفا( برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 0/88 و برای خرده 
مقیاس عاطفی منفی، 0/87 است )39(. در اعتبار آزمون از راه 
برای خرده  و  برای خرده مقیاس عاطفه مثبت 0/68  بازآزمایی 
مقیاس منفی 0/71 گزارش شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای 
عاطفه مثبت 0/91 )42(، 0/84 در جمعیت بالینی و 0/82 در 
جمعیت غیربالینی )43(، 0/88 )44(، 0/90 )45( و برای عاطفه 
منفی 0/87 )42(، 0/85 در جمعیت بالینی و 0/83 در جمعیت 

غیربالینی )43(، و 0/88 )44(، 0/91 )45( می باشد.
به منظور بررسی اثربخشی تداخل در بازتثبیت خاطرات اعتیادی با 
استفاده از پراپرانولول بر ولع القایی در افراد با اختالل سوء مصرف 
هرویین، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه گیری های 
با سه  با دو سطح و یک عامل درون گروهی مقطع زمانی  مکرر 
سطح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. همچنین 
اندازه گیری  مقدار ضریب همبستگی پیرسون )Pearson( جهت 
القایی و عواطف مثبت و منفی محاسبه گردید.  رابطه بین ولع 
پیش از انجام آزمون تحلیل واریانس، بررسی چند مفروضه آماری 
الزامی است. به منظور بررسی فرض نرمال بودن داده ها از آزمون 
کولموگروف- اسمیرنف )Kolmogorov-Smirnov( استفاده شد. 
با توجه به این که سطح معنی داری آزمون در تمامی موارد بیشتر 
از 0/05 محاسبه شد، می توان نتیجه گرفت داده ها در سطح 95 

درصد از توزیع نرمال پیروی می کنند.
این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم مورد 
 IR.IAU.QOM.REC.1399.059 بررسی قرار گرفت و با شماره
به ثبت رسیده است. در این مطالعه مالحظات اخالقی و انسانی 

بر اساس بیانیه هلسینکی و اصول اخالق نشر کوپ )COPE( در 
کلیه مراحل پژوهش رعایت گردید. قبل از شروع مطالعه محقق با 
تاکید بر رعایت اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات و بی خطر 
بودن این پژوهش و اخذ رضایت کتبی از شرکت کنندگان به آن ها 
نیز  اطمینان داد که حتی در صورت عدم تمایل حین پژوهش 

می توانند از این مطالعه خارج شوند.

یافتهها
سال   35/68 آزمایش  گروه  در  کنندگان  شرکت  سن  میانگین 
)6/88±( و در گروه کنترل 37/72 سال )10/04±( بود. اکثریت 
شرکت کنندگان دارای سطح تحصیالت کمتر از دیپلم )80 درصد 
در گروه آزمایش و 84 درصد در گروه کنترل(، وضعیت اشتغال، 

 کنترل آزمون  متغیرها 

 هل أ وضعیت ت

  8 ( %32)  4 ( % 16)  مجرد
 10 ( %40)  14 ( % 56)  هل أمت

 0 6 ( %24)  مطلقه 
 0 0 فوت همسر

 7 ( %28)  1 ( %4)  متارکه 

 تحصیالت 

 0 2 ( %8)  وادسبی
 21 ( %84)  20 ( %80)  کمتر از دیپلم 

 4 ( % 16)  1 ( %4)  دیپلم 
 0 1 ( %4)  فوق دیپلم
 0 1 ( %4)  لیسانس 

 21 ( %84)  22 ( %88)  بیکار لاشتغا
 4 ( % 16)  3 ( %12)  اشتغال

 شیوه مصرف 
 16 ( % 64)  21 ( %84)  تدخین
 1 ( %4)  1 ( %4)  تزریق 
 8 ( %32)  3 ( %12)  ترکیبی 

 سابقه مصرف 

 4 ( % 16)  5 ( %20)  سال  5 – 1
 5 ( %20)  5 ( %20)  سال  10 – 6

 9 ( % 36)  6 ( %24)  سال  15 – 11
 3 ( %12)  5 ( %20)  سال  20 – 16
 3 ( %12)  3 ( %12)  سال  25 – 21
 1 ( %4)  1 ( %4)  سال  30 – 26
 0 0 سال  32و  31

 

جدول1-توزیعفراوانیمشخصاتدموگرافيکگروهآزمونوکنترل
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بیکار )88 درصد در گروه آزمایش و 84 درصد در گروه کنترل(، 
شیوه مصرف، تدخین )84 درصد در گروه آزمایش و 64 درصد 
در گروه کنترل( و سابقه مصرف، 11 تا 15 سال )24 درصد در 

گروه آزمایش و 36 درصد در گروه کنترل( بودند. )جدول 1(
بر اساس نتایج آزمون لوین برای بررسی برابری واریانس گروه ها 
در عامل بین گروهی توزیع نمرات در پیش آزمون، پس آزمون و 
پیگیری، سطح معناداری آماره محاسبه شده برای تمامی متغیرها 
بزرگتر از 0/05 محاسبه شد و با 95 درصد اطمینان فرض برابری 
واریانس گروه ها تأیید گردید. یکی دیگر از مفروضات اجرای آزمون 
تحلیل واریانس چند متغیری، همسانی ماتریس کوواریانس ها است 
که برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمون ام باکس استفاده 
شده است. سطح معناداری آزمون باکس برابر با 0/407 برآورد 
شده است که در نتیجه فرض برابری ماتریس کوواریانس گروه ها 

تأیید می گردد.

از دیگر مفروضه های اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، 
فرض برقراری کرویت ماخلی است. سطح معناداری آزمون ماخلی 
برابر با 0/001 برآورد شده است که در این صورت فرض کرویت 
پیالیی،  متغیره  چند  آزمون  بنابراین  پس  نیست  برقرار  ماخلی 
المبدا ویکلز، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی گزارش می گردد. 

)جدول 2(
در تحلیل واریانس عامل بین گروهی گروه آزمایش در مقایسه با 
گروه کنترل با توجه به به اینکه سطح معناداری برابر با 0/000 
است که کوچکتر از 0/01 محاسبه شده است پس با 99 درصد 
اطمینان می توان نتیجه گرفت بین مقطع زمانی حداقل در یک 
مقطع زمانی با سایرین اختالف معنی دار وجود دارد و همچنین 
به این دلیل که عامل روش مداخله در مقاطع زمانی در تمامی 
موارد سطح معناداری 0/001 است، می توان چنین نتیجه گرفت 
بین اثر روش مداخله در مقاطع مختلف زمانی تفاوت معنی داری 

وجود دارد. )جدول 3(
در ادامه جهت تشخیص دقیقتر تفاوتهای معنادار زوجی از آزمون 
LSD استفاده شد، با توجه به این که سطح معناداری مقطع پیش 

آزمون با مقطع زمانی پس آزمون و پیگیری کمتر از 0/01 است. 
می توان نتیجه گرفت که بین این مقطع زمانی با دو مقطع زمانی 
پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد اما مقدار سطح 
معناداری مقطع زمانی پیگیری و پس آزمون برابر 0/129 و بزرگتر 
از 0/05 است یعنی بین این دو مقطع زمانی تفاوت معنی داری 

وجود ندارد. )جدول 4(
همچنین تفاوت تاثیر گروه آزمایش با مراجعه به نمودار شماره 1، 
قابل مشاهده است که در گروه کنترل در سه سطح زمانی تغییر 

مجموع  
 مربعات

درجه  
 آزادی 

میانگین 
 مربعات

سطح  
 آماره 

 داریمعنی 

27744 1 27744 72/21 001/0 
 

جدول3-تحليلواریانسعاملبينگروهیروشپراپرانولولدرمقایسهبا
گروهکنترلبرایمتغيرولعالقایی

 حد باال حد پایین time (I) time (J) اختالف میانگین دو مقطع زمانی  خطای استاندارد معنی داری  برای اختالف میانگین درصد 95فاصله اطمینان 

 پیگیری 4/40 26/6 001/0 31/53 48/27 پیش آزمون پس آزمون 6/37 64/6 001/0 30/51 89/23
 پیگیری 8/2 78/1 129/0 47/6 -877/0 آزمونپیش  آزمونپیش  -6/37 64/6 001/0 -89/23 -30/51
 پس آزمون -8/2 78/1 129/0 877/0 -47/6 پیگیری پیش آزمون -4/40 25/6 001/0 -48/27 -31/53

 

LSDجدول4-ولعالقاییبااستفادهازپراپرانولولدرسهمقطعزمانیبااستفادهازآزمون

 داریمعنی  درجه آزادی  آماره  
 001/0 2 657/0 اثر پیالیی

 001/0 2 343/0 المبدای ویلکز
 001/0 2 918/1 اثر هتلینگ 

 001/0 2 918/1 بزرگترین ریشه روی
 

جدول2-نتایجآزمونچندمتغيرهولعالقاییبااستفادهازپراپرانولول
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چندانی مشاهده نمی شود اما در روش مداخله کاهش چشمگیر 
نمرات ولع القایی مشاهده می شود.

القایی در مقطع پیش آزمون و پس  طبق جدول شماره 5 ولع 
آزمون با هیجان مثبت و منفی هبستگی معنی داری ندارد و تنها 
در مقطع پیگیری با هیجان منفی رابطه معنی داری معکوس در 
سطح 95 درصد اطمینان دارد. ضریب همبستگی در این حالت 
0/23 است که به این معنی است که با افزایش ولع القایی هیجان 
منفی بیماران کاهش می یابد و بر عکس همچنین شدت همبستگی 

کمتر از 0/3 و ضعیف می باشد.

بحثونتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تداخل در بازتثبیت خاطرات 
اعتیادی مبتنی بر داروی پروپرانولول بر ولع مصرف و هیجان در 
افراد با سوء مصرف هرویین انجام پذیرفت. نتایج تحلیل واریانس 
با اندازه گیری های مکرر نشان داد که تداخل در بازتثبیت خاطرات 
اعتیادی مبتنی برپراپرانولول بر ولع مصرف ناشی از اختالل مصرف 

هرویین مؤثر است. در این پژوهش نشان داده شد که اختالف 
میانگین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مقیاس ولع مصرف 
در روش آزمایشی با پروپرانولول حاکی از این است که میانگین 
نمرات پس آزمون و پیگیری این مقیاس بیشتر از میانگین پیش 
آزمون آن است. با بررسی های صورت گرفته و با 95 درصد اطمینان 
می توان گفت که تفاوت میانگین ها معنادار است و تأثیر تداخل 
در بازتثبیت خاطرات اعتیادی با استفاده از پروپرانولول بر کاهش 
ولع مصرف هرویین تأیید می شود و نیز ولع القایی در مقطع پیش 
آزمون و پس آزمون با هیجان مثبت و منفی هبستگی معنی داری 
نداشته و تنها در مقطع پیگیری با هیجان منفی رابطه معنی دار 
معکوس در سطح 95 درصد اطمینان دارد. ضریب همبستگی در 
این حالت 0/23 است یعنی با افزایش ولع القایی هیجان منفی 
همبستگی  همچنین شدت  عکس  بر  و  می یابد  کاهش  بیماران 

کمتر از 0/3 و ضعیف می باشد.
جهت تبیین یافته های فوق به بررسی و مقایسه یافته های پژوهشی 
با نتایج مطالعه حاضر در دو قسمت پرداخته می شود. در  اخیر 

 ولع القایی

 هیجان مثبت  هیجان منفی   مقطع زمانی 

 -123/0 172/0 ضریب همبستگی  پیش آزمون
 223/0 087/0 سطح معنی داری

 122/0 -133/0 ضریب همبستگی  پس آزمون
 225/0 186/0 سطح معنی داری

 06/0 -*23/0 ضریب همبستگی  پیگیری
 555/0 018/0 سطح معنی داری

 

جدول5-ارتباطولعالقاییوهيجانمثبتومنفیدرسهمقطعزمانیپيشآزمون،پسآزمونوپيگيری

نمودار1-ميانگيننمراتولعالقاییباپراپرانولولدرسهمقطعزمانیپيشآزمون،پسآزمونوپيگيری
 

پیش آزمون پس آزمون پیگیری

پراپرانولول
کنترل

75/00
70/00
60/00
55/00
50/00
45/00
40/00
35/00
30/00

74/8
71/60 72/8 70/7

31/2034/00
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تبیین این یافته ها اگرچه نمی توان به پژوهش های کامال مرتبط 
با موضوع پژوهش حاضر با توجه به تعداد بسیار محدود مطالعات 
اشاره  این حوزه در سال های اخیر  به آن در  انجام شده مربوط 
کرد، اما می توان به نقد و بررسی وجوه مشترک نتایج مطالعات 

نزدیک به موضوع پژوهش حاضر پرداخت.
استفاده  با  اعتیادی  بازتثبیت خاطرات  در  تداخل  که  یافته  این 
از پروپرانولول برکاهش ولع مصرف مؤثر است، با نتایج به دست 
آمده از پژوهش های زو )Xue( و همکاران )18(، تورگروسا و تایلور 
 )Zhao( ژائو ،)16( )Sorg( سورگ )6( )Torregrossa &, Taylor(

و همکاران )20( همسویی دارد.
در تبیین این یافته می توان به چند تفسیر احتمالی اشاره کرد: 
از  نخست تجویز پروپرانولول به دنبال بی ثباتی خاطره، آبشاری 
سنتز پروتیین را که فرض می شود برای تثبیت یک خاطره حیاتی 
است تا دوباره پایدار شود را تضعیف می کند )1، 46(؛ بنابراین 
فرآیند تثبیت مجدد مختل شده و از ذخیره مجدد خاطره جلوگیری 
خاموشی  در  نورآدرنرژیک  که سیستم  آنجایی  از  دوم،  می شود. 
دخیل  آور  اعتیاد  تقویت کننده های  برای  خاطره   )Extinction(
 )Noradrenaline( به عنوان مثال، افزایش نورآدرنالین ،)است )47
سیناپسی  قبل از خاموش سازی، یادگیری خاموش سازی را تسهیل 
می کند، در حالی که مسدود کردن انتقال سیستم نورآدرنرژیک 
یک  برای  را  خاموش سازی  یادگیری  خاموش سازی،  از  قبل 
پاداش غذایی در موش صحرایی مختل می کند، بنابراین، دخالت 
و  اشتهایی  تقویت کننده های  در خاموشی  نورآدرنرژیک  سیستم 
دارو پیشنهاد شده است )48(. سوم، آمیگدال قاعده ای - جانبی 
تنظیم  در  منطقه حیاتی  که یک   ،  )Basolateral Amygdala (
خاطره خاموشی است، به عنوان یک منطقه واسطه اثرات سیگنال 
مواد  خاطره  مجدد  تثبیت  بر  نورآدرنرژیک   )Signaling( دهی 
در  گرفتن  قرار  یا  هروئین،  مصرف   .)15( است  شده  شناسایی 
معرض یک محرک شرطی هروئین، هر دو به احتمال زیاد یک 
»سیگنال جدید« را تولید می کنند  که به فعالیت دوپامین وابسته 

است )17(.
نکته مهم این است که تزریق پروپرانولول بعد از یادآوری، هم درصد 
هوس و اشتها و هم فعالیت قلبی - عروقی را در افراد وابسته به 
بر  بالینی مستقیم دال  این یک گواه  پایین می آورد و  کوکایین 

این است که پروپرانولول می تواند در درمان برگشت به کوکایین 
مؤثر باشد )26(. در مطالعه ژائو و همکاران تزریق پروپرانولول قبل 
از باز فعال سازی واژه های مرتبط به هرویین در حد قابل توجهی 
خاطره ی این واژه ها را بهم زد و در عین حال خاطره ی واژه های 
بی اثر را در معتادان ترک کرده  کوکایین، سالم باقی گذاشت و این 
امر حاکی از این است که پروپرانولول می تواند به صورت گزینشی 
با  همخوان   .)20( کند  مداخله  هرویین  به  مرتبط  خاطره ی  در 
این یافته ها، آزمایش بالینی کنترل شده  لونرگان )Lonergan( و 
همکاران نیز نشان داد که بعد از باز فعال سازی خاطره مرتبط به 
مواد، تزریق پروپرانولول در کاهش هوس در افراد معتاد به مواد 

مؤثر بوده است )24(.
و  مثبت  هیجان  رابطه  حاضردر خصوص  پژوهش  یافته های  اما 
منفی با تداخل در بازتثبیت خاطرات با پراپرانولول و ولع مصرف 
هرویین با دیگر یافته های پژوهشی اخیر که به دلیل توجه کمتر 
به این حوزه چندان دقیق و اختصاصی نیستند همسویی نداشت. 
در مطالعه پاچاس )Pachas( و همکاران که به بررسی اثر بازتثبیت 
هیجان  شد،  پرداخته  سیگاری  افراد  در  پروپرانولول  با  خاطرات 
منفی که با افزایش ولع سیگار پس از بازتثبیت افزایش یافته بود، 
با تجویز یک دوز پروپرانولول )قبل از بازیابی خاطرات(، کاهش 
 )Enkema( در مطالعه دیگری که توسط انکما .)پیدا نکرد )49
و همکاران با هدف بررسی نقش میانجی سرکوب آگاهانه ولع در 
ارتباط بین ولع و هیجان منفی انجام گرفت، ارتباط بین ولع مصرف 
و هیجان منفی، مثبت گزارش شده است )50(. در تبیین یافته های 
این بخش از پژوهش حاضر می توان به شرایط پراسترس کمپ و 
محیط بسیار یکنواخت و غیر سرگرم کننده و طوالنی بودن زمان 
حضور اجباری شرکت کنندگان، به عالوه احتمال وجود بد تنظیمی 
هیجانی در اغلب این افراد به عنوان عوامل تأثیرگذار و مزاحم در 
مغایرت اطالعات به دست آمده با مباحث نظری این حوزه، اشاره 
کرد. روی هم رفته، این نتایج بینش های نوید دهنده ای را درباره 
کاربرد رویکرد بازتثبیت -پروپرانولولی برای درمان اعتیاد به مواد 

مخدر، به ما اعطا می کنند.
از آنجایی که نمونه گیری پژوهش حاضر در مرحله سنجش های 
مبنا به شیوه در دسترس انجام گرفت و به دلیل عدم همکاری 
صادقانه )در بیان اطالعات شخصی وگزارش های صحیح در حین 
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اجرای مصاحبه( تعدادی از شرکت کنندگان که منجر به حذف این 
افراد از مطالعه شد، در تعمیم نتایج این مطالعه باید احتیاط الزم 
به عمل آید. همچنین محدودیت زمانی حضور آزمودنی ها در کمپ 
و ترخیص بدون برنامه ریزی مشخص برخی از شرکت کنندگان با 
احکام دادگستری، مانع از انجام طوالنی تر مرحله پیگیری بود و 
شرایط حضور در کمپ به عنوان یک اردوگاه اجباری و تجربه زیسته 
شرکت کنندگان در پژوهش، بدون برنامه های مناسب درمانی و 
اوقات فراغت، به عنوان یک عامل نسبتاً قوی و تأثیرگذار در شرایط 
روانی آزمودنی ها مانع از تعمیم نتایج خواهد بود و توان محدود 

مطالعه نیز موجب افزایش احتمال خطای نوع دوم شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده از تأثیر پروپرانولول برتداخل در 
بازتثبیت خاطرات اعتیادی و کاهش ولع مصرف هرویین در بیماران 
با اختالل مصرف هرویین در مطالعه حاضر، می توان گفت این روش 
روش های  جمله  از  مدار  پرهیز  شیوه های  با  درمان  در  می تواند 
دارویی )بوپر نورفین، تنتور اپیوم، نالتروکسان( و غیردارویی سم 
زدایی )برنامه انجمن معتادان گمنام، درمان های اجتماع مدار و 
کمپ های درمان اعتیاد( به عنوان یک درمان مکمل، مورد استفاده 
بالینی  قرار گیرد. لذا، پیشنهاد می شود پژوهش درجمعیت های 
مختلف با مصرف تریاک، سیگار، متاآمفتامین و با شدت اعتیاد 
توصیه  اجرا  شود.  بزرگتر  نمونه های  با  و  شدید  و  متوسط  کم، 

می شود با توجه به نقش میانجی هیجان در مداخالت بازتثبیت 
خاطرات که از موضوعات چالش برانگیز و بسیار جدید این حوزه 
به شمار می رود پژوهش هایی از نوع مدل یابی طراحی و اجرا گردد. 
پیشنهاد می شود ابزار سنجش ولع مصرف هرویین مناسب، با در 
نظر گرفتن یافته های جدید علوم اعصاب و حافظه و در نظر گرفتن 

پیشرفت های حوزه بازتثبیت خاطرات تهیه شود.
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