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Følgetilstander 

• Forlenget abstinens 

• Kognitiv svikt 

• Dårlig stressmestring 



Forlenget abstinens 

• 2 nevrobiologiske hovedkomponenter: 

– Nedregulerte belønningssystemer 

– Homeostatisk økning av angst og stress 

• Begge forholdene vil inntreffe etter 

gjentatt, jevnlig bruk av alle rusmidler 



Liking 
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      of drug treatment
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Homeostatisk økning av angst og stress 

• Gjentatt rus med eufori og økt dopaminerg 
aktivering av amygdala igangsetter en 
homeostatsk adaptiv reaksjon med økt 
utskillelse av CRF(nevrotransmitter i 
amygdala) og i hypothalamus, for å 
«motvirke» euforien 

• Dette kan lede til angst og økt utskillelse av 
ACTH/glukocortikoider som kommer til 
uttrykk når rusmiddelet ikke lenger er tilstede 

• Tilstanden kan vedvare i betydelig tid etter 
siste rusmiddelinntak, kanskje opptil 2 år mht 
angst 

 



En mulig modell 



Konsekvenser 

• Nytt rusmiddelinntak vil 

– Dempe anhedoni og kanskje normalisere 

belønnings-systemene (kortvarig) 

– Dempe angst og opplevelse av stress utløst 

av økt aktivitet i amygdala (kortvarig) 



Dårlig stressmestring 

• Økt trang til å gjenoppta rusmiddelbruk i 

stresssituasjoner 



Sporadic use Short-term use Long-term use  

Wanting, 

mm 

Increased risk of 

more drug taking 

because of: 

•the increased 

  motivation for use 

  (craving) can be 

  induced by: 

- small drug doses 

- cues 

- stress 



Dårlig stressmestring 



Kognitiv reduksjon 

• Må skille kognitiv reduksjon som følger gjentatt, 
jevnlig bruk uten tilstedeværelse av 
rusmiddel/metabolitter i hjernen fra den som 
ledsager tilstedeværelsen av visse rusmidler 

• Rusmiddel til stede: 
– Rusmidler som påvirker nevroner i hippocampus, 

PFC, (og andre områder) med GABA-,cannabis- og 
opioid-reseptorer, gir størst kognitiv reduksjon: 
alkohol, benzodiazepiner og lignende legemidler, 
THC og opioider 

– Husk at tilstedeværelse er opptil 5 ggr halveringstid 

– Konsentrasjonsavhengig reduksjon for alkohol, 
benzodiazepiner og THC 
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Kognitiv reduksjon 

• Kan foreligge etter langvarig gjentatt, 

jevnlig bruk av flere rusmidler etter at 

rusmidlet har forlatt hjernen 

• Mekanismer: 

– Nevron skade (direkte el. indirekte (relatert til 

B-vitamin svikt, ernæringssvikt, o.l.)) 

– Nevron død (rusm.toksisk el. hypoksisk, 

hypertermisk el. pga blødning) 

– Redusert nevro-neogenese (reversibel ?) 



Redusert nevroneogenese: 
Redusert kognisjon, (men neppe depresjon) 



Kognitiv reduksjon 

Gjentatt bruk av Nevron 

skade 

Nevron død  Nevroneo 

svikt 

Tid etter siste 

bruk 

Alkohol + (dir/ind) +(toks., 

hypoks) 

+ Avh av mek 

Cannabis +?(dir?) - ? Ett år (+)? 

Benzodia - +(hypoks) ?? - Ett år ? 

Opioider ? (dir?) +(hypoks) + Avh av mek 

Sentralstimulerendegg + (dir/ind) + (toks., 

hypertert, 

blødn) 

+ Avh av mek 


