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 وضعيت اعتياد به مواد مخدر در مراجعين به سه مركز آموزشي درماني 

 (7788-87شهر كرمانشاه) 
 ***منصور رضائي مهندس  ؛ **علي اصغر صالحي دكتر  ؛ *محمدرضا سعيديدكتر 

 

 چكيده :
العات دقيق در اعتياد يكي از معضالت قابل بررسي در كرمانشاه است و با توجه به عدم وجود اط ألهمس : سابقه و هدف

اين مطالعه با هدف تعيين ميزان وضعيت  مصرف مواد مخدر و همچنين تعيين مشخصات  ،مورد شيوع اعتياد در اين شهر
 ننده انجام گرفت.ك دموگرافيك افراد مصرف

ينييرره  ،  نفر از مراجعين به اورژانس هاي مراكز آموزشي درماني امام خم 5004اين مطالعه توصيفي روي  ها : مواد و روش
پرسشينامه   از طرييق  انجيام گرفيت . اطالعيات دموگرافييك      7711 و 7711هياي   طالقاني و شهيد فهميده كرمانشاه در سيا  

مايش شدند و ، آزو نمونه هاي ادرار اين افراد ابتدا با روش ايمنوكروماتوگرافي كه يك روش غربالي است آوري شد  جمع
مثل مصرف داروهاي مسكن و ... نمونيه هياي مث يت بيا روش      ،زمايشآدر نتيجه  رگ به منظور حذف هر گونه عامل مداخله

مايش شدند تا نتايج حاصل داراي اعت ار كيافي  آز مجدداً  ،يدي استأي  كه يك روش ت TLCر كروماتوگرافي اليه نازك 
 .باشند

%   از  5/71نفر ر  594او  رغربالي    زن مورد بررسي قرار گرفتند كه در مرحله 447مرد و  7545در اين پژوهش  : يافته ها
درصد   مث ت  1/5ها ر  نفر از آن 719يدي   تنها أيدر مرحله دوم ر آزمايش ت. نمونه ها از نظر وجود مواد مخدر مث ت بودند 

 و بقيه منفي شدند . ندباقي ماند
ش اپييوم بيا روش ايمنوكرومياتوگرافي    مياي آز % بيود و ويون نتيجيه مث يت      1/5:  شيوع اعتياد در جامعه مورد مطالعه بحث 

ا را ه هاي اپيوم ، نمونه شود در آزمايشگاه لذا پيشنهاد مي،دليل احتما  تداخالت دارويي قابل اعتماد نيست  هرروش سريع   ب
 TLC كيه  زميايش كننيد و فقير در صيورتي    آ  TLCو نمونه هاي مث ت را مجدداً بيا روش   ايندابتدا با روش سريع غربا  نم

نتيجه آزمايش اپيوم  TLC ودنب نتيجه آزمايش اپيوم مث ت اعالم شود و در صورت منفي،يد نمود أيد مرفين را در ادرار توجو
 نيز منفي اعالم شود.

 

 .،  مصرف مواد مخدر ، كرمانشاه TLC،  : آزمايش اپيوم ، ايمونوكروماتوگرافي  ها كليدواژه
 
 

  .دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ت علميأمتخصص قلب و عروق و عضو هي  *

 .ت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  أدكتراي علوم آزمايشگاهي وعضو هي **

 .آمارزيستي دانشگاه تربيت مدرس  P h .Dت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ودانشجوي أعضو هي  ***

 ،هاي استان اداره امور آزمايشگاه ، دانشگاه علوم پزشكي  1شماره ساختمان  ،لوار شهيد بهشتي ، بكرمانشاه  عهده دار مكاتبات :**

 0177-147007تلفن: 
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 مقدمه :
له مواد مخدر به يكي از مشككت  مهكم   أامروزه مس

اجتماعي جوامع مختلك  ببكدي     و بهداشتي ،رواني

شده است و براي بعيين شيوع اين معض  مطالعكا   

شكهر   عنكوا  ماكال در   هبك  .زيادي انجام شده اسكت 

مريكا براي بعيين شكيوع اعتيكاد در زنكا     آديترويت 

نوزادا  را از نظكر وجكود مكواد     8حامله ، موكونيوم

% ايكن   44و نشا  دادنكد ككه    ندمخدر آزمايش كرد

انواع مواد مخكدر ماك    از مادرا  در دورا  بارداري 

 .( 1و 8اند ) كوكائين ، مرفين و حشيش مصرف كرده

مطالعكه بككرار درديكد ككه     در شهر فلورايد نيز اين 

شكيوع مصكرف   . ( 4و3% موارد آ  مابت بود) 1/84

%  5مريكا نيز حدود آمواد مخدر در جوامع كاردري 

  .(5بعيين شده است)

مصرف مواد مخدر در كشورما نيز طي چنددهكه  

صكور    هدذشته بسكيار فراديكر شكده و امكروزه بك     

مشك  جدي درآمده است. بكه نظكر كارشناسكا      يك

 ،هكاي اصكاها    ارزه با مكواد مخكدر، اسكتا    ستاد مب

ر از سككاير بكك كرمانشككاه ، همككدا  و اراسككا  آلككوده

دليكك   هلككيكن بكك .(6هككاي كشككور هسككتند)  اسككتا 

بعيين دقيق بعكداد   ،هاي فرهنگي و قانوني محدوديت

 818امكا افكزايش    ،سهولت ممكن نيسكت  معتادا  به

در مقايسكه   8336درصدي كشايا  هروئين در سال 

بيانگر شكيوع ايكن مكاده اطرنكا  در      8335با سال 

  .(6سطح جامعه است)

علت رشد سريع جمعيت و  هشهر كرمانشاه ب

يكي از  ،زده مهاجرين روستايي و مناطق جنگ

 شهرهاي پرجمعيت غرب كشور است كه در 

 

 هاي رسمي كشور در مورد آمارهايي كه از بربيو 

ساير به نسبت  ،رددد بيكاري و اعتياد اعتم مي

نظر  هليكن ب مار باالبري است،آشهرهاي كشور داراي 

هاي  ي بر نتايج پژوهشنمارها مبتآرسد كه اين  نمي

مار آعنوا  شااص اعتياد همواره  هزيرا ب ؛علمي باشد

هاي اپيوم در نظر  موارد مابت مراجعين به آزمايشگاه

نبود   دالي  فني ازجمله معرف هشود كه ب درفته مي

 ،بداا  داروييو  طالعه براي جامعههاي مورد م نمونه

بر اساس اين  ،عنوا  ماال هفاقد اعتبار الزم است. ب

 8335آمار شيوع اعتياد در شهر كرمانشاه در سال 

 رغم دسترش اعتياد علي 8331% و در سال  81/4،

و از  ذكرشدهلذا با بوجه به مسائ   ،باشد % مي6/3

مبارزه با آنجاكه اجراي هر دونه برنامه پيشگيري يا 

مواد مخدر مستلزم داشتن اطتعا  كافي از 

 است،دسترددي مصرف مواد مخدر در سطح جامعه 

اين مطالعه به منظور بعيين شيوع مصرف مواد مخدر 

مركزاصلي اورژانس شهر كرمانشاه   سهدر مراجعين به 

 ( انجام شد. 8331 لغايت مهر 8333سال) مهر يكي ط

  

 ها : مواد و روش
مراجعين از نار  4005ژوهش بوصياي ، در اين پ

هاي شهر كرمانشاه از نظر مصرف مواد  اورژانس

مخدر مورد بررسي قرار درفتند و اطتعا  موردنياز 

رد  پرسشنامه و آزمايش ادرار از نظر كاز طريق پر

 وجود مواد مخدر جمع آوري درديد.

براي بعيين شيوع مصرف مواد مخدر در مردا  از 

اي استااده شد و سه دروه  ي طبقهدير روش نمونه

  35سال و  35با  15 ،سال 14با  85سني شام  مردا  

1. Meconium  
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عنوا  دروه اصلي مورد مطالعكه قكرار    هسال به باال ب

هاي الزم بكا اسكتااده از فرمكول     بعداد نمونه .درفتند

شكيوع مصكرف    محاسبه حجم نمونه و با فرض اينكه

ور طك  بكه كارشناسكي   مواد مخدر بر اساس نظريكا  

%  1% است و با احتساب اطاي حكداكار  80متوسط 

ناكر   160% ، براي هكر دكروه    55و ضريب اطمينا  

ناكر مكورد    8000محاسبه شد كه براي دقت بيشكتر  

آوري  آزمايش قرار درفتنكد . همننكين بكراي جمكع    

اطتعا  اوليه درمورد شيوع مصرف مواد مخكدر در  

ال كه احتمال مصرف بين زنا  و پسرا  كم سن و س

ناري  500يك نمونه  ،مواد مخدر در آنا  كمتر است

ناكري از   558سال و يكك نمونكه    84از پسرا  زير 

مورد بررسي قرار درفتند و  ،بدو  بوجه به سن ،زنا 

هاي اصلي شهر  به همين منظور مراجعين به اورژانس

موزشي درماني آهاي مراكز  يعني اورژانس ،كرمانشاه

عنكوا    هني)ره( ، طالقاني و شهيد فهميده بك امام امي

 با مهكر 8333) مهر يك سالجامعه مورد مطالعه طي 

 ( انتخاب شدند. 8331

روش كار به اين صور  بود كه قبك  از شكروع   

رژانس اين مراكز در وطرح ، مسئولين آزمايشگاه و ا

مورد چگونگي طكرح بوجيكه و در آزمايشكگاه هكر     

آوري نمونكه   جمكع عنكوا  مسكئول    هفكردي بك   ،مركز

مشخص شد. در آزمايشگاه مركزي استا  نيكز يكك   

و امكانا  فني الزم به انجام  با كاركنا بخش همراه 

 طرح ااتصاص يافت.

سپس از مراجعين به اورژانس اين مراكز ككه در  

نمونه ادرار  ،درفتند هاي مورد مطالعه ما قرار مي دروه

 شكد و در  بكه آزمايشكگاه ارسكال مكي     آوري و جمع

آزمايشككگاه نيككز فككرد مسككئول جمككع آوري نمونككه  

را در پرسشكنامه ببكت    بيمكار طتعا  دمودرافيكك  ا

ها را به فرد  كرد و قب  از ابمام ساعت اداري نمونه مي

مسئول آزمايش اپيوم در آزمايشگاه مرككزي بحويك    

 داد. مي

  ااتقي و افزايش اعتبكار  يبه منظور رعايت مسا

اد مورد آزمايش پرسشي پژوهش در هيچ زماني از افر

عم  نيامد و روي پرسشكنامه يكا    هدراصوص اعتياد ب

ها نيز نام فرد قيد نگرديد. در آزمايشگاه مركزي  نمونه

ها از نظر وجود مكواد مخكدر غربكال     ابتدا كليه نمونه

دراين مرحله از كيكت مكرفين چكك سكاات      .شدند

شد كه اسكاس   شركت سپهربهداشت دارو استااده مي

هايي كه در  يمنوكرومابودرافي است. نمونهاآ  روش 

، لكيكن  درديدند مي حذف ،شدند اين مرحله مناي مي

منظور افكزايش اعتبكار پكژوهش و حكذف عوامك        به

دككر از جملككه مصككرف داروهككاي مسكككن،    مداالككه

 .درفتند ميرييدي قراأزمايش بآهاي مابت مورد  نمونه

شكركت  سكم فكن آور     TLCدر اين مرحله از كيت 

هايي ككه در ايكن مرحلكه     نمونه . فقطشد مياده استا

عنوا  نمونكه   هب ،درديد ميييد أها ب وجود مرفين در آ 

 شد. ميمابت در نظر درفته 

زمايش آپرسشنامه همراه با نتايج  4005در نهايت 

ها كدبنكدي و سكپس وارد رايانكه درديكد و      اپيوم آ 

مسكتق  و   Tنتايج با استااده از آزمكو  هكاي لكو  ،    

 ذور كاي مورد بجزيه و بحلي  قرار درفتند.مج

 

 ها :  يافته
 3454ز  و  558ناكر )  4005در اين بحقيق مجموعاً 

مرد ( از نظر مصكرف مكواد مخكدر بررسكي شكدند.      

ككرد    باروش ايمنوكرومابودرافي ككه بكراي غربكال   
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 6/81نار )  456كار رفت ، بعداد  ههاي مابت ب نمونه

 815از اين بعداد فقط  ها مابت بودند كه درصد ( آ 

درصككد( واقعككاً مككواد مخككدر مصككرف   3/4ناككر ) 

 TLCييكدي  أزيكرا  در روش ب   ؛(8دول جردند)ك مي

هكا بابكت شكده     وجود مواد مخدر در نمونه ادرار آ 

نار مرد بودنكد   811نار ز  و  3نار  815بود. از اين 

داري بين دو جنس او آزمو  مجذوركاي ااتتف معن

شد  آزمايش ادرار براي مكواد   بتاز لحاظ درصد ما

%  3/68( . در مجمكوع   P=  65/0مخدر نشا  نداد) 

 از لحكاظ اعتيكاد   .ه  و بقيه مجرد بودنكد أاز افراد مت

 

 داري با هم داشكتند اه  ااتتف معنأافراد مجرد و مت 

 (0008/0P=  .) 3/6 5/1هك  مابكت و   أ% افراد مت  %

ن درصد موارد هليأتميعني در؛ افراد مجرد مابت بودند

ر اسكت ،  بداري از مجكردين زيكاد  اطور معنك  همابت ب

% (  5/6همننين مواردمابت در بيسوادا  بيشتر ازهمه )

 و در افراد با بحصكيت  عكالي از همكه كمتكر بكود     

ه در اين زمينه آزمو  مجذوركاي ااتتف ك% ( 6/1) 

يعنكي   (؛P= 041/0را بين افكراد نشكا  داد )   داريامعن

درصدموارد مابت كمتكر   ،سواد باالبر باشد ميزا  هرچه

 نيكز  شود، از نظر نوع شغ  و مصرف مكواد مخكدر   مي

 مركز  آموزشي درماني شهر كرمانشاه بر حسب نتيجه آزمايش به  3كننده به  بوزيع افراد مراجعه -8جدول  

 .( 8333 -31باكيك سن و جنس ) سال 

 زمايش آروش                       

     

 سن  به سالجنس          

 يدأيدرصد ب يدي(أي)ب TLC درافيايمنوكرومابو

 (TLC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 مرد

84-0 

(433=n) 

6 

*(6/8 ) 

0 

 

0 

14-85  

(8011=n) 

30 

(1/6 ) 

85 

(4/8 ) 

4/18 

34-15 

(8000=n) 

835 

(5/83 ) 

34 

(4/3 ) 

1/15 

 به باال 35

(8000=n) 

135 

(5/13 ) 

833 

(3/83 ) 

4/41 

 جمع

(3454=n) 

416 

(8/84) 

811 

(3/5) 

4/33 

 ز 

(558=n) 

80 

(1/8 ) 

3 

(3/8 ) 

30 

 جمع

(4005=n) 

456 

(4/81 ) 

815 

(3/4 ) 

8/31 

 .باشند اعداد داخل پرانتز درصد موارد مثبت مي *
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 شكاورزا  ازهمكه  كرد آزمكايش  نتيجكه  بود  درصدمابت

 (  1شكماره  دولج)بودكمتر همه زا دردانشجويا  و زيادبر 

آزمو  مجذوركاي در افراد مورد مطالعه از لحكاظ  و 

رانشا   داريامعن ااتتف زمايشآداشتن شغ  و  نتيجه 

درصكدمواردمابت مربكو     3/4 .( P= 008/0دهد) مي

درصد مربو  به سكاير   6/5  شهركرمانشاه و ناساك به

 دو مجكذور ككاي  زمكو   آ ولكي  ،هكا بودنكد   شهرستا 

 

به سه مركز آموزشي درمكاني   كننده بوزيع افراد مراجعه -1جكدول 

-31نتيجه آزمايش اپيوم به باكيك شغ  ) شهركرمانشاه برحسب

8333.) 

 نتيجه آزمايش

 نوع شغ 

 جمع مناي مابت

 33 آزاد

(3/6) 

8083 

(3/53) 

8050 

(800) 

 30 كارمند

(3/3) 

333 

(3/56) 

103 

(800) 

 14 كاردر

(3) 

381 

(53) 

341 

(800) 

 85 كشاورز

(1/1) 

861 

(1/58) 

813 

(800) 

 5 آموز دانش

(1/0) 

635 

(1/55) 

640 

(800) 

 3 نظامي

(1/3) 

36 

(1/56) 

35 

(800) 

 8 دانشجو

(1/8) 

54 

(1/51) 

55 

(800) 

 14 دار اانه

(1/4) 

418 

(1/55) 

505 

(800) 

 84 بيكار

(5/4) 

154 

(5/55) 

301 

(800) 

 815 جمع

(3/4) 

3186 

(3/55) 

4005 

(800) 

ا در بككين سككاكنا  مختلكك   رداري اااككتتف معنكك

هاي  دروه(. 3ول شماره )جد ( P= 1634/0) نداد نشا 

داري با هم اسني مختل  از لحاظ اعتياد ااتتف معن

 ،يعني هر چه سن زيادبر باشكد  ، ( =008/0Pداشتند )

هكاي لكو   بكراي     آزمكو  مواردمابت زيادبر است.  

مسككتق  ) بككا  T( و P=613/0هككا) بسككاوي واريككانس

داري را از لحاظ اهاي مساوي ( ااتتف معن واريانس

 .( P=   008/0سني نشا  داد )

 

مركز آموزشي درماني سه بوزيع افراد مراجعه كننده به  –3جدول 

شهر كرمانشاه بر حسب نتيجه آزمايش اپيوم به باكيك مح  

 .( 8333-31سكونت ) سال 
 نتيجه آزمايش

 نوع شغ 

 جمع مناي مابت

 863 شهر كرمانشاه

(3/4) 

3400 

(3/55) 

3563 

(800) 

 81 روستاهاي كرمانشاه

(3/4) 

146 

(3/59) 

151 

(011) 

 80 ها ساير شهرستا 

(6/5) 

830 

(4/54) 

810 

(011) 

 815 جمع

(3/4) 

3186 

(3/59) 

4005 

(011) 

 

 بحث :
يعنكي بكا    ،در جمعيت مورد مطالعكه در مرحلكه اول   

جككواب مابككت  %(4/81)ناككر 456آزمككايش غربككالي 

هكاي مابكت بكا روش     اما پس از اينكه نمونه ،تندداش

مجدداً مورد آزمايش جسكتجوي مكواد    TLCيدي أيب

   %(3/4)هكا   ناكر از آ   815بنهكا   ،مخدر قرار درفتند

يد شدند كه اين ككاهش ناشكي از حكذف مكوارد     أيب

مابككت كككاذب روش سككريع )غربككالي ( اسككت كككه 
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 ،(1همانگونه كه در راهنماي كيت نيز آمكده اسكت )  

داروهاي زيادي از جمله كدوئين باعث بكروز مابكت   

بنابراين با يك آزمايش مابكت   ؛وندش كاذب در آ  مي

رد را معتكاد  فك بوا   كه با روش سريع انجام شده نمي

هكاي   آزمايشكگاه در ككه   شود دانست و لذا بوصيه مي

ادرار بكككا روش   هكككاي اپيكككوم ابتكككدا نمونكككه  

در صور  ود و شيمنوكرومابودرافي )سريع( غربال ا

نكوعي روش  ) TLCشد  مجدداً نمونه بكا روش   مابت

بلايقي كرومكابودرافي اسكت ككه از كرومكابودرافي     

ستوني براي استخراج و رومابودرافي اليه ناز  براي 

شكود(   مكي شناسايي نهايي مواد اعتيكاد آور  اسكتااده   

نتايج آزمايشگاهي اين روش از لحكاظ   جستجو شود.

 مقايسكه اسكت    قاب  GC/MS هايي چو  دقت با روش

  .(80و5،1)

مواد مخدر در كشكور   اصوصبحقيقابي كه در      

امكا بعيكين شكيوع     ،بسيار زياد است، ور  درفتهصما

هكاي دقيكق    مصرف مواد مخدر بكا اسكتااده از روش  

هكايي   و در بررسيشده است  انجامآزمايشگاهي كمتر 

كككه از بانككك اطتعككا  اداره ككك  مطالعككا  و     

ت  جك تاد مبارزه با مكواد و آرشكيو م  هاي س پژوهش

مطالعكه   مشكابه ايكن   اي مطالعكه  ،عمك  آمكد   هب فارسي

ادرچه شيوع موادمخدر در اين  .(88-83و6نشد) ديده

 ولكي  ،دسكت آمكد   هدرصد ب 3/4رفته  هم مطالعه روي

سكال   35مربو  به مردا  باالي  بيشترين درصد اعتياد

ي مطالعكه  هكا  تيجه با يافتهنبود كه اين  درصد( 3/83)

( و آهنگر كتيكي در  81)8363حاجي عسگر در سال 

(متااو  است كه ممكن است ناشي از 88)8331سال

نوع طراحي مطالعه باشد و يا اينكه اين دكروه سكني   

 بيشتر در معرض ابتت به اعتياد هستند.      

اوشبختانه در اين مطالعه هيچ مورد اعتيادي در      

( ديده نشكد. از نظكر   هسال 5-84بين كودكا  پسر ) 

راز بحصيت  نيز درصد افراد معتاد در باسوادا  كمت

هاي مطالعه آهنگر  ه اين نتيجه با يافتهبود كبيسوادا  

بير سكواد و  أكتيي و حاجي عسگر هماهنگ بود و ب

لكذا   ؛دهكد  بحصيت  را در كاهش اعتياد نشا  مكي 

رساني دراصوص  جامعه و اطتع عمومي هاي آموزش

بوانكد   مكي  االُاي دونادو  بيماري اعتياد احتمك ه جنبه

 بير مابتي در كاهش اعتياد داشته باشد. أب

از لحاظ شغلي اين مطالعه نشا  داد ككه دكروه         

 اكود   هكشاورزا  باالبرين درصد را از لحاظ اعتياد ب

هاي  اين نتيجه نيز با يافته .%( 3/1اند ) ص دادهاااتص

ككه اكاكر    8361ر سكال  مطالعه استانداري لرستا  د

، هنسكت معتادين را متعلق به دروه شغلي كشاورزا  دا

اي  لككذا بررسككي علكك  زمينككه(؛ 3)هماهنككگ اسككت

بوانكد   فرهنگي در اين قشر مكي  هاي اصوص جنبه هب

مبارزه با اعتياد باشد. در ايكن    ريزا راهگشاي برنامه

ككه   بوده  بيشتر از مجرد أمطالعه اعتياد در افراد مت

ته نيز با نتايج مطالعه حاجي عسگر هماهنكگ  اين ياف

هكاي   سكاز بررسكي   بواند زمينه اين يافته نيز مي .است

نمكود    د و بكا روشكن  اشك اجتماعي مبازره با اعتياد ب

 كيد نمايد.أي آنا  بزشهاي آمو اانواده ، بر جنبه نقش

در اين مطالعه درصد اعتياد در شكهر و روسكتا         

ف نتكايج مطالعكه   اكت دست آمده ككه بكر    هيكسا  ب

كه  (85)باشد مي 8355دانشگاه بربيت معلم در سال 

در آنجا معتاد شهري بيشتر بود و ممكن اسكت ايكن   

بااو  ناشي از انتخاب جامعه مورد مطالعه باشد. در 

رسد ككه درصكد معتكادين در     نظر مي هاين بررسي ب

ادرچكه ايكن نتيجكه بكا      .مردا  زيادبر از زنا  باشكد 
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 طالعكه دانشكگاه بربيكت معلكم هماهنكگ      هكاي م  يافته

 دهنككده لككزوم بوجككه بككه مككردا  در   اسككت و نشككا 

بوانكد   اما مكي  ،عي همنو  بيكاري استما  اجتئمسا

 هكاي مربكو  بكه زنكا  باشكد       بود  نمونه ناشي از كم

ر در ايكن اصكوص بوصكيه    بيشكت ه انجام مطالعا  ك

 .                      شود مي

به ايكن نكتكه ككه بخمكين      در مجموع با بوجه      

آمارهكاي مكوارد مابكت     از شيوع اعتياد بكا اسكتااده  

زمكايش  آهاي  اپيوم كه بكاروش غربكالي    آزمايشگاه

 فاقد دقت الزم است بوصيه مي شود كه ،شده باشند

براي بعيين شيوع اعتياد مطالعا  مشابهي در جوامكع  

 د.پذيرقاطع زماني مختل  صور  مدونادو  و 
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