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ABSTRACT

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.  
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مقاله پژوهشی

شیوع اعتیاد به انواع مواد مخدر در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان 

بیمارستان زارع ساری در سال 1391

چکیده

هدف: امروزه مصرف مواد مخدر یکی از عمده ترین مشکالت پیش روی 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 1391 را بررسی نماییم.
بایگانی  بخش  در  موجود  پرونده های  روی  از  مقطعی،  توصیفی  مطالعه  این  روش ها:  و  مواد 
بیمارستان زارع ساری انجام شد. داده ها پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS v.18 و 

تست کای دو و آمار توصیفی تحلیل شدند.
نتایج: از 1380 فرد مراجعه کننده، 1030 نفر مرد )75%( و 350 نفر زن )25%( با میانگین 
متادون   ،)%5/9( مورد  بیماران، مت آمفتامین 73  تشخیصی  تستهای  در  بودند.  سنی 35 سال 
159 مورد )11/6%(، مورفین 242 مورد )18.7%(  بیشترین فراوانی را داشتند و تست حشیش 
نیز در40 مورد )3/1%( مثبت بود. هم چنین تست کوکائین در تمامی موارد منفی بود. در تست 
مورفین بیشترین مورد مثبت بین سنین 40 تا 50 سال ولی در سایر تست ها بین 20 تا 40 سال 
بود. بین جنسیت و نتیجه تست ها رابطه معنی دار بود که موارد تست مثبت در مردها بیشتر 
بود. رابطه تست ها با سن معنی دار نبود ولی در مورفین با افزایش سن، میزان مثبت شدن تست 

بیشتر بود.
قابل  طور  به  سنی  گروه های  دیگر  و  جوان  جمعیت  ما  کشور  در  که  آنجایی  از  گیری:  نتیجه 
مالحظه ای 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
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موادوروشها
نوع1داده11های1موجود1می11باشد.1روش1 از1 1این1مطالعه1توصیفی1
نمونه11گیری1بصورت1سرشماری1بوده1و1جامعه1مورد1بررسی1پرونده1
بیماران1مراجعه1کننده1به1بخش1اعصاب1و1روان1بیمارستان1زارع1
ساری1در1سال113911بود.1به1دلیل1محدودیت1پرونده1تمامی1این1
بود1مورد1مطالعه1قرار1گرفت.1 بیماران1که1شامل114081پرونده1
و1 دموگرافیک1 اطالعات1 شامل1 پژوهش1 این1 اصلی1 متغیرهای1
شامل1 مخدر1 مواد1 انواع1 مصرف1 به1 مربوط1 تست11های1 نتایج1
1،)Methadone, MTD( متادون1 1،)Morphine, MT( مورفین1
 Marijuana,(11حشیش،)Methamphetamine, MET(1شیشه
THC(1و1کوکائین1)Cocaine, Coc(1می11باشد.1این1تست11ها1

ادراری1 نوارهای1 از1 استفاده1 با1 مذکور،1 بیمارستان1 آزمایشگاه1 در1
1ACONساخت1کشور1امریکا1مورد1بررسی1واقع1شده11اند.1پس1از1

هماهنگی1با1مسئولین1مربوطه1و1اخذ1مجوزهای1الزم1با1مراجعه1به1
بخش1بایگانی1بیمارستان1زارع1پرونده11های1مورد1نظر1قرائت1شده1
و1اطالعات1الزم1استخراج1و1در1چک11لیست11های1از1پیش1تعیین1
شده1ثبت1گردیدند.1چک11لیست1مربوطه1شامل1متغیرهای1سن1و1
جنس1و1نتیجه1آزمایش1بصورت1مثبت،1منفی1و1یا1عدم1داشتن1
سابقه1انجام1آن1آزمایش1بود.1اطالعات1موجود1در1پرونده11ها1توسط1
چهار1نفر1و1از1بخش11های1مشخصات1بیمار1و1همچنین1برگه11های1
آزمایش1موجود1در1پرونده1بیماران1استخراج1گردیدند.1داده11ها1پس1
از1کدگذاری1به1نرم11افزار1اکسل1وارد1شدند1و1در1نهایت1با1استفاده1از1
تست1کای11دو1و1روش11های1آمار1توصیفی1و1با1بهره11گیری1از1نرم11افزار 

1SPSS v.18مورد1تجزیه1و1تحلیل1قرار1گرفتند.

یافتهها
در1مجموع1تعداد113801پرونده1مربوط1به1افراد1مراجعه1کننده1
به1بخش1اعصاب1و1روان1بیمارستان1زارع1ساری1در1سال113911
مورد1مطالعه1قرار1گرفت1که1از1این1تعداد110301نفر1)75%(1مرد11
و13501نفر1)25%(1زن1بودند.1میانگین1سنی1این1افراد1351سال1
بود.1در1میان1این1افراد1گروه1سنی1201الی1301سال1و1پس1آن1
نمودار1 داشتند.1 را1 فراوانی1 بیشترین1 سال1 140 الی1 130 گروه1

شماره111توزیع1نسبی1سن1این1افراد1را1نشان1می1دهد.

مقدمه
امروزه1مصرف1مواد1مخدر1یکی1از1عمده11ترین1مشکالت1پیش11روی1
درماني1 1– بهداشتي1 معضالت1 از1 و1 1)1( است1 بشری1 جوامع1
جوامع1مختلف1محسوب1مي11شود1و1کمتر1کشوري1را1در1دنیا1
نظر1 به1 1.)2( باشد1 امان1 در1 آسیب1 این1 از1 که1 یافت1 مي11توان1
می11رسد1آمار1معتادان1به1مراتب1بیشتر1از1برآورد1آمار1ستاد1مبارزه1
با1مواد1مخدر1)حدود1دو1میلیون1نفر(1باشد.1بعضی1از1منابع1غیر1
رسمی1جمعیت1معتادان1کشور1را1حتی1تا1شش1میلیون1نفر1
از1 اینکه1هیچ1یک1 لحاظ1 به1 متاسفانه1 ولی1 تخمین1می11زنند،1
این1آمارها1به1روش1علمی1برآورد1نشده11اند،1قابل1استناد1نیستند1
)3(.1تابحال1پژوهشگران1عوامل1بسیاری1را1در1ایجاد1سوء1مصرف1
مواد1دخیل1دانسته11اند.1این1عوامل1گستره11ای1از1عوامل1زیستی-1
وراثتی،1روان11شناختی،1اجتماعی،1محیطی،1خانوادگی1و1...1را1در1
بر1می11گیرد1)1(1که1منجر1به1مشکالت1مکرر1وپیامدهاي1سوء1
ناشی1از1آن1مي11شود1)4(.1تحقیقات1مختلف1نشان1داده11اند1سوء1
مصرف1مواد1در1اغلب1موارد1بر1اساس1مشاهدات1بالینی1با1برخی1
از1اختالالت1روانی،1ناهنجاری11ها1و1نابسامانی11های1روحی،1عاطفی،1
خلقی1و1رفتاری1نظیر1اختالل1سلوک1و1اختالل1شخصیت1ضد1
اختالالت1 افسردگی،1 اختالالت1 قطبی،1 دو1 اختالل1 اجتماعی،1
اضطرابی1و1نظایر1آن1همبستگی1و1همخوانی1دارد1)5(.1از1آنجایي1
که1عوامل1ایجادکننده1اعتیاد1متعدد1مي11باشند،1شناسایي1کامل1
این1عوامل1در1هر1منطقه1به1موثر1بودن1فعالیت1هاي1پیشگیري1
کمک1خواهد1کرد.1از1طرفي1شناسایي1به1موقع1جمعیت11هاي1
در1معرض1خطر1و1سوءمصرف1کنندگان1مواد1به1منظور1تدوین1

برنامه11هاي1پیشگیري1و1درمان1اهمیت1دارد1)4(.
با1توجه1به1اینکه1هزینه1ناشی1از1اختالالت1روانی1در1جامعه1
بسیار1باالست1و1از1آنجایی1که1در1کشور1ما1جمعیت1جوان1و1دیگر1
گروه11های1سنی1به1طور1قابل1مالحظه11ای1در1معرض1مصرف1و1
اعتیاد1به1مواد1مخدر1و1اختالالت1ناشی1از1آن1قرار1دارند1)6(1و1با1
توجه1به1شیوع1بیشتر1اختالالت1روانپزشکی1در1معتادان1نسبت1
به1جمعیت1عمومی1)7(1این1مطالعه1با1هدف1تعیین1شیوع1اعتیاد1
به1انواع1مواد1مخدر1در1بیماران1مراجعه1کننده1به1بخش1اعصاب1و1

روان1بیمارستان1زارع1ساری1در1سال113911انجام1شد.
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نمودار 1: توزیع نسبی سن افراد جامعه هدف

در1قسمت1مربوط1به1نتایج1تست11های1تشخیصی1بیماران1
همانگونه1که1در1جدول1شماره111مشخص1است،1تست1مورفین1
با1تعداد12421مورد1)18/7%(1مثبت،1بیشترین1 از112491نفر،1
رده1 در1 مثبت1 موارد1 با1%11/61 نیز1 متادون1 داشت.1 را1 فراوانی1
بعدی1قرار1دارد.1تست1کوکائین1هم1در1تمامی1موارد1منفی1بود.

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

توزیع نسبی نتایج تست  های مختلف 
افراد جامعه هدف

متغیر
فراوانی 
تجمعی

فراوانی 
نسبی فراوانی

5/9 5/9 73 مثبت
نتیجه تست 

MET
100 94/1 1163 منفی

100 1241 جمع کل
11/6 11/6 159 مثبت

نتیجه تست 
MET

100 88/4 1213 منفی
100 1372 جمع کل

18/7 18/7 242 مثبت
نتیجه تست 

MET
100 81/3 1052 منفی

100 1294 جمع کل
3/1 3/1 40 مثبت

نتیجه تست 
MET

100 96/9 1260 منفی
100 1300 جمع کل

--- --- --- مثبت
نتیجه تست 

MET
100 100 223 منفی

100 223 جمع کل

نتیجه1 و1 ارتباط1میان1متغیر1دموگرافیک1سن1 بررسی1 در1
تست1مشخص1گردید1که1نتایج1مثبت1تست1اعتیاد1بیشتر1در1
بین1سنین1201تا1401سال1بوده1است،1جز1برای1نتیجه1تست1
مورفین1که1بیشترین1نتیجه1مثبت1در1بین1افراد1401تا1501سال1

بوده1است.
در1آزمون1کای11دو1بین1متغیر1جنسیت1و1نتیجه1تست11های1
و1شیشه1 1)MTD( متادون1 1،)MT( مورفین1 1،)THC( حشیش1
)MET(1رابطه1معنی11دار1بود؛1بدین1صورت1که1تعداد1موارد1مثبت1
در1مردها1بیشتر1بودP>0/05(1(.1در1جدول1شماره131رابطه1بین1

متغیر1جنسیت1و1تست11ها1به1تفکیک1بیان1شده1است.
11)P<0/05(رابطه1نتیجه1تست11ها1با1متغیر1سن1معنی11دار1نبود
با1 آماری1 لحاظ1 از1 سن1 متغیر1 و1 مورفین1 تست1 نتایج1 ولی1
یکدیگر1ارتباط1معنی1داری1دارندP=0/048(1(.1رابطه1معکوس1
بین1نتیجه1تست1مورفین1و1سن1به1این1معناست1که1در1سنین1

باالتر1نتیجه1تست1بیشتر1مثبت1می11شود.

جدول 2 : جداول توافقی نتایج تست ها با متغیر سن

عنوان تست

سن
6 تا 
 20
سال

20 تا 
 30
سال

30 تا 
 40
سال

40 تا 
 50
سال

بیشتر 
از 50 

سال

جمع 
کل

نتیجه 
تست 
MET

0874120مثبت
108253246176104887منفی

108261253180105907جمع کل 

نتیجه 
تست 
MTD

1111613546مثبت
116296266191113982منفی

1173072822041181028جمع کل 

نتیجه 
تست 
MT

5201423769مثبت
108259247166100880منفی

113279261189107949جمع کل 

نتیجه 
تست 
THC

2462216مثبت
111283258190112954منفی

113287264192114970جمع کل 

نتیجه 
تست 
Coc

------مثبت
1753513619176منفی

1753513619176جمع کل 
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جدول 3 : جداول توافقی نتایج تست ها با متغیر جنسیت

عنوان تست
جنسیت

جمع کلزنمرد

نتیجه تست 
MET

611071مثبت
8463021148منفی

9073121219جمع کل

نتیجه تست 
MTD

1488156مثبت
8613341195منفی

10093421351جمع کل 

نتیجه تست 
MT

21524239مثبت
7293001029منفی

9443241268جمع کل 

نتیجه تست 
THC

34539مثبت
9113261237منفی

9453311276جمع کل 

نتیجه تست 
Coc

---مثبت
19521216منفی
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این1مسئله1مورد1 به1 لذا1اهمیت1توجه1 به1جمعیت1عمومی،1
تاکید1بوده1و1نیازمند1تالش1بیشتر1مسئولین1امر1در1جهت1

جلوگیری1و1کنترل1توزیع1این1مواد1می11باشد.

تشکروقدردانی
خاطر1 به1 دانشگاه1 فناوری1 و1 تحقیقات1 محترم1 معاونت1 از1

حمایت1مالی1تشکر1می1شود.
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