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Backgrounds & Purpose: Nowadays the narcotics are one of the major
problems facing human societies. It has global expansion. Based on clinical
observation, in most cases, certain mental, emotional and behavioral
disorders are related to addiction. Because of this thread we decided
to check the prevalence of addiction to drugs in patients admitted to the
psychiatric sector of Zare hospital in sari city during March 20, 2012 to
March 20, 2013.
Materials & Methods: This is a retrospective research and data were
collected from medical files in Zare hospital. The data were collected using
a two section questionnaires; the first part consisted of demographic
questions, and the second section was based on the results of tests. Data
were analyzed with descriptive statistics, Chi 2 test by using SPSS V.18.0.
(P<0.05) were considered statistically significant.
Results: 1380 patients including 1030 Male (75%) and 350 Female (25%)
with 35 years age average. Analysis showed Methamphetamine was positive
in 73 cases (5.9%), Methadone 159 (11.2%), Morphine 242 (18.7%) that
was the most frequent, Marijuana was positive in 40 (3.1%) cases and then
Cocaine test was negative in all cases. In Morphine test the most positive
cases were among 40 to 50 years old, however in other tests were 20 to
40 years. Between Gender and results of tests data were statistically
significant (P<0.05). There were no significant relations between results
and age (P>0.05) but in Morphine was significant (P=0.048).
Conclusion: Since in Iran young people significantly are vulnerable to
addiction and their disorders, also higher prevalence of mental disorders
in addicts compared to general and health peoples, this case should be
considered.
Keywords: Addiction, Narcotic, Psychopathy, Morphine
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چکیده
هدف :امروزه مصرف مواد مخدر یکی از عمدهترین مشکالت پیشروی جوامع بشری است.
بر اساس مشاهدات بالینی ،اعتیاد در اغلب موارد با برخی از اختالالت روانی همبستگی دارد .با
توجه به اینکه هزینه ناشی از اعتیاد و اختالالت روانی در جامعه بسیار باالست ،بر آن شدیم تا
شیوع اعتیاد به انواع مواد مخدر در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بیمارستان
زارع ساری در سال  1391را بررسی نماییم.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی ،از روی پروندههای موجود در بخش بایگانی
بیمارستان زارع ساری انجام شد .دادهها پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزار  SPSS v.18و
تست کایدو و آمار توصیفی تحلیل شدند.
نتایج :از  1380فرد مراجعه کننده 1030 ،نفر مرد ( )%75و  350نفر زن ( )%25با میانگین
سنی  35سال بودند .در تستهای تشخیصی بیماران ،متآمفتامین  73مورد ( ،)%5/9متادون
 159مورد ( ،)%11/6مورفین  242مورد ( )%18.7بیشترین فراوانی را داشتند و تست حشیش
نیز در 40مورد ( )%3/1مثبت بود .همچنین تست کوکائین در تمامی موارد منفی بود .در تست
مورفین بیشترین مورد مثبت بین سنین  40تا  50سال ولی در سایر تستها بین  20تا  40سال
بود .بین جنسیت و نتیجه تستها رابطه معنیدار بود که موارد تست مثبت در مردها بیشتر
بود .رابطه تستها با سن معنیدار نبود ولی در مورفین با افزایش سن ،میزان مثبت شدن تست
بیشتر بود.
نتیجه گیری :از آنجایی که در کشور ما جمعیت جوان و دیگر گروههای سنی به طور قابل
مالحظهای در معرض مصرف مواد مخدر و اختالالت ناشی از آن قرار دارند و با توجه به شیوع
بیشتر اختالالت روانپزشکی در معتادان نسبت به جمعیت عمومی ،اهمیت توجه به این مسئله
وجود دارد.
کلید واژه :اعتیاد ،مواد مخدر ،اختالالت روانی ،مورفین

 استناد :رضویان ،جواد؛ اسماعیلی ریکنده ،سمیرا؛ رودباری ،مصطفی؛ فرخی ،فرزانه؛ رستمی ،الهام؛ عباسپور ،شمیال؛ حبیبپور ،منیژه .شیوع
اعتیاد به انواع مواد مخدر در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بیمارستان زارع ساری در سال  .1391مجله طب پیشگیری طبری،
تابستان 1394؛.59-64:)1(3
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مقاله پژوهشی

جوامع مختلف محسوب ميشود و كمتر كشوري را در دنيا

بیماران م راجعه کننده به بخش اعصاب و روان بیمارستان زارع

جوامع بشری است ( )1و از معضالت بهداشتي – درماني
ميتوان يافت كه از اين آسيب در امان باشد ( .)2به نظر

میرسد آمار معتادان به م راتب بیشتر از برآورد آمار ستاد مبارزه

با مواد مخدر (حدود دو میلیون نفر) باشد .بعضی از منابع غیر
رسمی جمعیت معتادان کشور را حتی تا شش میلیون نفر
میزنند ،ولی متاسفانه به لحاظ اینکه هیچ یک از
تخمین 

این آمارها به روش علمی برآورد نشدهاند ،قابل استناد نیستند

( .)3تابحال پژوهشگ ران عوامل بسیاری را در ایجاد سوء مصرف

مواد دخیل دانستهاند .این عوامل گسترهای از عوامل زیستی-
وراثتی ،روانشناختی ،اجتماعی ،محیطی ،خانوادگی و  ...را در

بر میگیرد ( )1كه منجر به مشكالت مكرر وپيامدهاي سوء
ناشی از آن ميشود ( .)4تحقیقات مختلف نشان دادهاند سوء
مصرف مواد در اغلب موارد بر اساس مشاهدات بالینی با برخی

از اختالالت روانی ،ناهنجاریها و نابسامانیهای روحی ،عاطفی،
خلقی و رفتاری نظیر اختالل سلوک و اختالل شخصیت ضد
اجتماعی ،اختالل دو قطبی ،اختالالت افسردگی ،اختالالت
اضط رابی و نظایر آن همبستگی و همخوانی دارد ( .)5از آنجايي

كه عوامل ايجادكننده اعتياد متعدد ميباشند ،شناسايي كامل

اين عوامل در هر منطقه به موثر بودن فعالي تهاي پيشگيري

كمك خواهد كرد .از طرفي شناسايي به موقع جمعيتهاي
در معرض خطر و سوءمصرف كنندگان مواد به منظور تدوين

ب رنامههاي پيشگيري و درمان اهميت دارد (.)4

با توجه به اینکه هزینه ناشی از اختالالت روانی در جامعه

بسیار باالست و از آنجایی که در کشور ما جمعیت جوان و دیگر

گروههای سنی به طور قابل مالحظهای در معرض مصرف و
اعتیاد به مواد مخدر و اختالالت ناشی از آن قرار دارند ( )6و با
توجه به شیوع بیشتر اختالالت روانپزشکی در معتادان نسبت

به جمعیت عمومی ( )7این مطالعه با هدف تعیین شیوع اعتیاد

به انواع مواد مخدر در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و
روان بیمارستان زارع ساری در سال  1391انجام شد.

نمونهگیری بصورت سرشماری بوده و جامعه مورد بررسی پرونده

ساری در سال  1391بود .به دلیل محدودیت پرونده تمامی این

بیماران که شامل  1408پرونده بود مورد مطالعه ق رار گرفت.
متغیرهای اصلی این پژوهش شامل اطالعات دموگ رافیک و

نتایج تستهای م ربوط به مصرف انواع مواد مخدر شامل
مورفین ( ،)Morphine, MTمتادون (،)Methadone, MTD

شیشه ( ،)Methamphetamine, METحشیش (Marijuana,

 )THCو کوکائین ( )Cocaine, Cocمیباشد .این تستها
در آزمایشگاه بیمارستان مذکور ،با استفاده از نوارهای ادراری

 ACONساخت کشور امریکا مورد بررسی واقع شدهاند .پس از
هماهنگی با مسئولین م ربوطه و اخذ مجوزهای الزم با م راجعه به

بخش بایگانی بیمارستان زارع پروندههای مورد نظر ق رائت شده
و اطالعات الزم استخ راج و در چکلیستهای از پیش تعیین

شده ثبت گردیدند .چکلیست م ربوطه شامل متغیرهای سن و
جنس و نتیجه آزمایش بصورت مثبت ،منفی و یا عدم داشتن
سابقه انجام آن آزمایش بود .اطالعات موجود در پروندهها توسط
چهار نفر و از بخشهای مشخصات بیمار و همچنین برگههای

آزمایش موجود در پرونده بیماران استخ راج گردیدند .دادهها پس
از کدگذاری به نرمافزار اکسل وارد شدند و در نهایت با استفاده از

تست کایدو و روشهای آمار توصیفی و با بهرهگیری از نرمافزار
 SPSS v.18مورد تجزیه و تحلیل ق رار گرفتند.

یافتهها

در مجموع تعداد  1380پرونده م ربوط به اف راد م راجعه کننده
به بخش اعصاب و روان بیمارستان زارع ساری در سال 1391

مورد مطالعه ق رار گرفت که از این تعداد  1030نفر ( )%75مرد  

و  350نفر ( )%25زن بودند .میانگین سنی این اف راد  35سال
بود .در میان این اف راد گروه سنی  20الی  30سال و پس آن

گروه  30الی  40سال بیشترین ف راوانی را داشتند .نمودار
شماره  1توزیع نسبی سن این اف راد را نشان م یدهد.
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مقدمه

مواد و روشها

61

62

تست مشخص گردید که نتایج مثبت تست اعتیاد بیشتر در

بین سنین  20تا  40سال بوده است ،جز برای نتیجه تست
مورفین که بیشترین نتیجه مثبت در بین افراد  40تا  50سال

بوده است.

در آزمون کایدو بین متغیر جنسیت و نتیجه تستهای

حشیش ( ،)THCمورفین ( ،)MTمتادون ( )MTDو شیشه

نمودار  :1توزیع نسبی سن افراد جامعه هدف

( )METرابطه معنیدار بود؛ بدین صورت که تعداد موارد مثبت

در قسمت مربوط به نتایج تستهای تشخیصی بیماران

همانگونه که در جدول شماره  1مشخص است ،تست مورفین
از  1249نفر ،با تعداد  242مورد ( )%18/7مثبت ،بیشترین

فراوانی را داشت .متادون نیز با  %11/6موارد مثبت در رده
بعدی قرار دارد .تست کوکائین هم در تمامی موارد منفی بود.

جدول  :1توزیع نسبی نتایج تستهای مختلف گرفته شده از افراد
جامعه هدف

نتیجه تست
MET
نتیجه تست
MET
نتیجه تست
MET
نتیجه تست
MET

متغیر جنسیت و تستها به تفکیک بیان شده است.

رابطه نتیجه تستها با متغیر سن معنیدار نبود(  )P<0/05

ولی نتایج تست مورفین و متغیر سن از لحاظ آماری با

یکدیگر ارتباط معنی داری دارند ( .)P=0/048رابطه معکوس

بین نتیجه تست مورفین و سن به این معناست که در سنین
باالتر نتیجه تست بیشتر مثبت میشود.

توزیع نسبی نتایج تستهای مختلف
افراد جامعه هدف

متغیر

نتیجه تست
MET

در مردها بیشتر بود ( .)P>0/05در جدول شماره  3رابطه بین

فراوانی

فراوانی
نسبی

فراوانی
تجمعی

مثبت

73

5/9

5/9

منفی

1163

94/1

100

جمع کل

1241

100

مثبت

159

11/6

11/6

منفی

1213

88/4

100

جمع کل

1372

100

مثبت

242

18/7

18/7

منفی

1052

81/3

100

جمع کل

1294

100

مثبت

40

3/1

3/1

منفی

1260

96/9

100

جمع کل

1300

100

مثبت

---

---

---

منفی

223

100

100

جمع کل

223

100

جدول  : 2جداول توافقی نتایج تست ها با متغیر سن
سن
عنوان تست

نتیجه
تست
MET

مثبت

0

8

7

4

1

20

منفی

108

253

246

176

104

887

جمع کل

108

261

253

180

105

907

مثبت

1

11

16

13

5

46

116

296

266

191

113

982

117

307

282

204

118

1028

5

20

14

23

7

69

منفی

108

259

247

166

100

880

جمع کل

113

279

261

189

107

949

مثبت

2

4

6

2

2

16

منفی

111

283

258

190

112

954

جمع کل

113

287

264

192

114

970

مثبت

-

-

-

-

-

-

منفی

17

53

51

36

19

176

جمع کل

17

53

51

36

19

176

نتیجه
منفی
تست
MTD
جمع کل
نتیجه
تست
MT
نتیجه
تست
THC
نتیجه
تست
Coc

 6تا
20
سال

 20تا
30
سال

 30تا
40
سال

 40تا بیشتر
 50از 50
سال سال

جمع
کل

مثبت
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در بررسی ارتباط میان متغیر دموگرافیک سن و نتیجه

عنوان تست

نتیجه تست
MTD
نتیجه تست
MT
نتیجه تست
THC
نتیجه تست
Coc

جمع کل

 %شیشه مصرف میکردند که دو مورد اخیر از نتایج مطالعه
گردید که  % 25معتادان بیش از یک ماده مخدر استفاده

مرد

زن

مثبت

61

10

71

منفی

846

302

1148

جمع کل

907

312

1219

مثبت

148

8

156

منفی

861

334

1195

جمع کل

1009

342

1351

مثبت

215

24

239

منفی

729

300

1029

جمع کل

944

324

1268

مثبت

34

5

39

منفی

911

326

1237

جمع کل

945

331

1276

مثبت

-

-

-

منفی

195

21

216

بحث و نتیجه گیری

یافتههای بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد گ رایش
و اعتیاد به انواع مواد مخدر در بین سنین  20تا  40سالگی
شایعتر است که این مورد با مطالعه انجام گرفته توسط
رحیمی خواه و همکاران مشابه است که حساسترین سنین
جهت گ رایش به سوء مصرف مواد را  20تا  30سالگی

ما پائینتر هستند .همچنین در همان مطالعه مشخص

میکردند و نیز شیوه مصرف اکثریت آنها ( )% 59/2بصورت
استنشاقی بوده است ( )9که در مطالعه حاضر نیز مصرف

همزمان چند ماده مخدر مورد شناسایی ق رار گرفته است.

در مطالعه انجام گرفته توسط صابری ظفرقندی و همکاران
تریاک به عنوان شایع ترین مواد مصرفی در کارگ ران گزارش
شد و شیوع مواد اپیوئیدی در کارگ ران را بین  15تا % 25

برآورد کردند (   .)10در مطالعه دین محمدی و همکاران،
اکثریت معتادین  % 55/2از تریاک و عمدتاً ( )%69/8به
صورت استنشاقی استفاده میکردند ( .)11از نظر هم راه
بودن اختالالت روانی و سوء مصرف مواد مخدر ،پرویزی
فرد و همکاران در مطالعه خود عنوان کردند که % 72/3
سوء مصرف کنندگانی که مورد بررسی ق رار گرفتند دارای
مالکهای تشخیصی اختاللهای خلقی و اضط رابی ( غیر
از اختالل مصرف مواد ) بودند ( )8و در مطالعه رحیمی
خواه و همکاران هم در مجموع  63نفر ( )% 37/1از سوء
مصرف کنندگان مورد مطالعه دچار اختالالت روانی بودند و

گزارش کردند ( .)1بناب راین دهههای دوم و سوم زندگی را

شیوع اختالالت مذکور در سوء مصرف کنندگان مواد باالتر

مواد مخدر در نظر گرفت .نتایج بررسیها نشان میدهد از
میان پنج نوع ماده مخدری که اعتیاد به آنها مورد بررسی
ق رارگرفت ،مورفین باالترین می زان موارد مثبت را با %18/7
(242مورد) به خود اختصاص داد .پس از آن متادون با

همانطور که در مطالعه حاضر نیز شیوع مصرف این مواد در

ترتیب با شیوع  43نفر ( )%25/3و  18نفر ( )% 10/6جزء

بعدی ق رار گرفتند .از این رو در مطالعه ما میتوان مورفین

از آنجایی که در کشور ما جمعیت جوان و دیگر گروههای

اف راد دارای اختالالت روانی مورد سوء مصرف ق رار میگیرد.

به مواد مخدر و اختالالت ناشی از آن ق رار دارند و با توجه

میتوان حساسترین زمان جهت گ رایش اف راد به مصرف انواع

از شیوع مشخص شده این اختالالت در جمعیت عادی بود،
میان اف راد دارای اختالالت روانی باال بدست آمد .در همان

مطالعه مشخص گردید که اختالالت خلقی و اضط رابی به

 159 ( %11/6مورد) و شیشه و حشیش نیز در رتبههای

شایع ترین اختالالت همسو با سوء مصرف مواد بودند (.)1

را بیشترین و مهمترین ماده مخدری دانست که توسط

سنی به طور قابل مالحظهای در معرض مصرف و اعتیاد

در مقام مقایسه از نظر همهگیر شناسی در مطالعه انجام

به شیوع بیشتر اختالالت روانپزشکی در معتادان نسبت
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نتیجه تست
MET

جنسیت

 %16/7از آنها کریستال %16/2 ،هروئین %0/9 ،مورفین و 0/9

جواد رضویان و همکاران  /شیوع اعتیاد به انواع مواد مخدر در بیماران مراجعه کننده به بخش...

جدول  : 3جداول توافقی نتایج تست ها با متغیر جنسیت

گرفته توسط شرق و همکاران  35/1درصد از معتادان تریاک،

63

 لذا اهمیت توجه به این مسئله مورد،به جمعیت عمومی

از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه به خاطر

تاکید بوده و نیازمند تالش بیشتر مسئولین امر در جهت

.حمایت مالی تشکر می شود

.جلوگیری و کنترل توزیع این مواد میباشد
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