مقاله پژوهشی

مقایسه ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید در مرکز ترک اعتیاد:
مطالعه موردی
مهدیه ابراهیمینیا ،*1مریم ابراهیمینیا ،2منیره



پذیرش مقاله56/2/32 :

چکیده
مقدمه :استفاده از اپیوئید در ایران قدمتی طوالنی دارد .در سالهای اخیر با تغییر الگوی مصرف مواد از سنتتی بنه صنت تی ،سنو مصنرف
محرکها به ویژه متامفتامین افزایش یافته است .هدف از این پژوهش مقایسه ویژگیهای جم یتشتاختی مصنرفکتتندگان متامفتنامین بنا
اپیوئید در مرکز ترک اعتیاد متتخب در شهر زاهدان بود.
روش بررسی :این پژوهش یک مطال ه توصیفی -تحلیلی بود که به صورت مقط ی در بازه زمانی فروردین تا اسفتد سال  3151بنر روی
پرونده کلیه مصرفکتتدگان متامفتامین و یا اپیوئید مراج ه کتتده به مرکز ترک اعتیاد متتخب در شهر زاهدان که به ت داد  396نفنر بودنند،
انجام شد .اطالعات موردنیاز از مستتدات پرونده بیماران جمعآوری گردید .از آزمونهای آماری تحلیلنی نظینر  Chi-squareو رگرسنیون
لجستیک استفاده شد .دادهها در نرمافزار آماری  SPSSنسخه  23وارد و تحلیل گردید.
یافتهها :اکثر افراد مورد مطال ه مذکر ( ،)%95/7کمتر از  19سال ( ،)%90/6متأهل ( ،)%95شاغل ( )%60/1و با سطح تحصیالت ابتندایی و
یا بیسواد ( )%19/5بودند .از لحاظ ستی مصرفکتتدگان متامفتامین در مقایسه با اپیوئید به طور م تاداری جوانتر بودنند ( .)P=0/001اینن
دو گروه از لحاظ جتسیت ( ،)P=0/39سطح تحصیالت ( )P=0/6و وض یت تأهل ( )P=0/51تفاوت م تناداری نداشنتتد .عنالوه بنراین ،از
لحاظ وض یت شغلی اکثر مصرفکتتدگان متامفتامین برخالف افراد وابسته به اپیوئید ،بیکار بودند (.)P=0/03
بحث و نتیجهگیری :یافتههای این مطال ه نشان داد که مصرف متامفتامین در مقایسه با اپیوئید در افراد جوانتر و بیکار شنیو بیشنتری
دارد؛ لذا با مساعد کردن زمیتههای فرهتگی و آموزشی و ایجاد اشتغال برای جوانان منیتنوان از بنروز اینن گوننه ناهتجناریهنا در جام نه
پیشگیری کرد.
واژگان کلیدی :ویژگیهای جم یتشتاختی ،متامفتامین ،اپیوئید ،مرکز ترک اعتیاد ،مصرفکتتدگان
ارجاع :ابراهیمینیا مهدیه ،ابراهیمینیا مریم ،عزیزی منیره .مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید در مرکز ترک اعتیاد:
مطالعه موردی .مجله پژوهشهای سالمت محور 3131؛ .31-24 :)3(1

 .3پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .1کارشناس ارشد ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
* نویسنده مسئول :سیستان و بلوچستان ،مهرستان ،مرکز خدمات جامع سالمت کهن شهر.
تلفن63342214221 :
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دریافت مقاله59/30/31 :



دریافت مقاله اصالح شده56/2/33 :

عزیزی3

ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید

مهدیه ابراهیمینیا و همکاران

وابستتی ی بتته متتدا م تتدل یتتد مستتو ه بهدا تتیی و

افزایش یافیه است ( .)11، 11مطالعه انجتاد تده بتر

اجیماعی است که نه تنها خطتر انیاتاب بیمتالیهتایی

لوند مررک مدا متتدرک ل تتهر زاهتدان نشتان

نظیر ایدز و هپاتیت و هزینههای مراقبتت ستتمیی لا

می هد که مررک میامفیامیت ل سابهای اخیر ل تد

افزایش می هد؛ ب که فعالیتهای مجرمانته مترتبب بتا

فزایندهای یافیه است و از  4لصد ل ستاب  2119بته

الو ،بزهکالی و مشکتت ختاندا یی لا نیتز ستب

 21لصد ل ساب  2111لسیده استت ( .)12افتزایش

می د ( .)1بر اساس یزالش سازمان م ت میدتد ل

هزینتته اپیدئیتتد ،ستتهدلت سیرستتی بتته میامفیتتامیت،

ساب  ،2112حدو  211می یتدن مرترک کننتده متدا

ناایاهی افرا از اثرات مضر مررک ایت ما ه از جم ه

م دل ل جمعیت  11-42ستاب سراستر نیتا وجتد

یدع سدء مررک میامفیامیت ل کشدل ما استت

ع

ال که  1لصد جمعیت جهان لا ام می د (.)2

( .)13از سدی ی ر باولهای ا تیباهی نظیتر ماهیتت

طبق یزالش معاون ستتمت وزالت بهدا تت ،امتال

غیراعییا اولی ان و اثترات کدتتاه متدت مرترک ان

مبیتیان به سدء مررک مدا ل کشدل ما 3 ،می یدن و

مانند افزایش می جنسی ،انرژی و تمرکز ممکت است

 011هزال نفر یزالش ده است کته از ایتت تعتدا 1

ل افزایش مررک ایتت متا ه تیثیریتیال با تد (.)12

می یدن و  211هزال نفر مبیت به سدء مررک ائمتی و

افزایش ل تدلید غیرمجاز مدرکهتای نتدع امفیتامیت

لوزانه مدا م دل هستیند ( .)3اپیدئیتد و میامفیتامیت

به ویهه میامفیامیت ل رق و جندب ترقی استیا بته

لایجتریت مدا م دل مرترفی ل ایتران هستیند (.)2

واسطه کاهش قیمت ایت ما ه و تدلید اسان ان به ید

اسیفا ه از اپیدئید ل ایران قدمیی طدالنی ال  .کشتدل

ن رانی بزلگ تبدی

تده استت ( .)11میامفیتامیت و

ما به ع ت مدقعیت ویتهه جررافیتایی و مجتاولت بتا

مدرکهای مرتبب با ان ومیت ما ه م دل مررفی ل

افرانسیان که از مراکز اص ی پرولش هنتده اپیتدد ل

سراسر جهان هسیند ( .)11بیش از  31می یدن نفتر ل

جهان است ،لتبه باالیی از لداظ مررک ایت متا ه ل

سراستر جهتان از ایتت متا ه استیفا ه متیکننتد (.)14

جهان ال (.)1

میامفیامیت ید مشتیق ستنییید از ختاندا ه امفیتامیت

هر زاهدان که ل جندب رقی ایتران واقتا استت

است که سیسیمهای ندلوترانسمییر مدندامیت لا تدت

به ع ت رایب ویهه جررافیایی ،فرهن ی و اقیرتا ی

تیثیر قرال می هد ( .)10ایت ما ه به واسطه الا بتد ن

بیشیریت اسی پتییری لا از همجتدالی بتا افرانستیان

ل ستتاخیال تتیمیاییاش ،قاب یتتت

ا یه و به عنتدان لوازه ولو متدا م تدل بتهویتهه
اپیدئیدها به کشدلمان مدسدب می تد ( .)4-8نتر

یتتد یتتروه میی ت

حتلیت لیپیدی ال که به انیااب ستریاتتر ان از ستد
ختتدنی – مرتتزی کمتتد متتیکنتتد ( .)18اثتتر عمتتده

یدع اعییا ل ایت ب ش از کشدل 21/3 ،لصد بد ه

سدءمررک میامفیامیت لوی بران ی ی ی یتا تدریتد

و  81لصد از کشفیات مدا م دل به ایت قستمت از

سیسیم اعراب مرکتزی متیبا تد .لوشهتای عمتده

کشدل تع ق ال (.)8، 9

مررک میامفیامیت ام تتدخیت ،تزلیتق و ختدلاکی

ل سابهای اخیر با کاهش نایهانی تدلیتد اپیدئیتد و

است ( .)19سدء مررک ولیدی ان دیداً اعییتا اول

به نباب ان ترییر ال تدی مرترک متدا از ستنیی بته

بد ه و بیشیر ل بیت افرا ی که تمای به حفظ حالتت
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مقدمه

صنعیی ،سدء مررک مدرکهتا بته ویتهه میامفیتامیت

ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید

مهدیه ابراهیمینیا و همکاران

ایجا یتد نتدع لوانپریشتی

مررک کننده میامفیامیت با مررککنندیان سایر انتداع

مشابه اسکیزوفرنی پالاندئید د  .اثرات ی تر ماننتد

مدا م دل از جم ته اپیدئیتدها ،مطالعتات مدتدو ی

سرخد تی ،افتزایش میت جنستی و تهیتیج ،تتترس و

انجتتاد تتده استتت ( .)33-31بتته عنتتدان متتتراب ،ل

نشان ان سایکدتید بسیه بته وز و لجته وابستی ی

مطالعتتهای کتته تدستتب  Hserو همکتتالان ل ایتتاالت

میفاوت است .با ایت که اثرات لفیالی و فیزیدلدژیکی

میدده صدلت یرفت ،مررککنندیان میامفیتامیت ل

میامفیامیت مشابه سایر امفیامیتها است؛ امتا بترختک

ماایسه با افرا وابسیه به هروئیت از لداظ ویهییهایی

سایر مدا ایت خاندا ه متدت زمتان بیشتیری ل مرتز

نظیر جنسیت ،نها  ،لوش مررک متدا تفتاوت قابت

بتتاقی مانتتده و بتته همتتیت لی ت اثتترات تدریکتتی ان

متحظتتهای بتتا یکتتدی ر ا تتیند .ل مطالعتته متتیکدل،

ماندیالتتر استت ( .)21ستدء مرترک میامفیتامیت بتا

مررککنندیان میامفیامیت برختک مرترککننتدیان

اثرات بیدلدژید بسیالی بر سیسیمهای بتدن از قبیت

هروئیت ،احیماب بیشتیری ا تت کته الای جنستیت

اثرات تدکسید حتا لوی سیستیم ق بتی -عروقتی و

م نث و از نها سفید پدست با ند و احیماب استیفا ه

سیسیم عربی مرکزی ،نالسایی ک یه ،ترییر عم کتر -

از لوش تزلیای مدا و ساباه حبس ل انها پاییتتتر

های لفیتالی و تناخیی و استی هتای ندلولدژیتد

بتتد ( .)34ل مطالعتته  Karrariو همکتتالان کتته ل

ماندیال به مرز مرتبب است ( .)21ایت ما ه لوانیر ان

بیرجنتتد انجتتاد تتد ،ویهیتتیهتتای مدیرافیتتد

به دت اعییا اول بد ه به نددی که تداود مرترک و

مررک کنندیان مدا م دل سنیی (تریاک و تیره بته

اثرات م رب ان ل طی زمان ،منجر به امنه وستیعی

تنهایی و یا باهم) با بیمتالان وابستیه بته متدا م تدل

از بدکالکر یهای لفیالی ،لوان ناخیی ،اجیماعی و

صنعیی (کریسیاب به تنهایی و یا به همراه ستایر متدا

فیزیدلدژید می د ؛ لیا لمان ایت بیمالان از اهمیت

م دل) مدل برلسی قرال یرفت .نیایج حاص از ایتت

ویتتههای برختتدل ال استتت ( .)22، 23لمتتان الویتتی

برلسی نشان ا که ایت و یروه از مرترککننتدیان

مسیا ی برای مررککنندیان میامفیامیت وجد نتدال

مدا م دل از لداظ جنسیت تفاوت قابت متحظتهای

و ل مدیریت لمان بیشیر بر لوی مداختت لوانی-

با یکدی ر ندالند؛ اما از نظر ویهییهتایی نظیتر ستت،

اجیماعی و لمان ناخیی -لفیتالی تیکیتد متی تد

مد ت ستتکدنت ،و تتعیت تیهتت  ،ا تتیراب و ستتط

( .)21 ،22میزان عد به نباب لمانهای لوان ناخیی

تدریتت ،تفاوت قاب تدجهی با یکدی ر النتد .ل

ل افرا وابسیه به میامفیامیت بتاال استت کته ان لا بته

مطالعه میکدل ،مررککننتدیان متدا م تدل صتنعیی

ید چالش بزلگ ل لمان تبدی کتر ه استت .فهتم

برختک بیمالان وابسیه به مدا م دل سنیی ،احیمتاب

بهیر ویهییهای ایت بیمالان ممکت استت ل لمتان-

بیشیری ا ت که ل یروه سنی پاییتتتر از  31ستاب،

های ج دییری از عد ل ایت بیمتالان مت ثرتر با تد

ساکت هر ،مجر  ،بیکتال و الای ستط تدرتیتت

( .)24بازن ری پیشینه پتهوهش نشتان متی هتد اکرتر

پتتاییت (پتتاییتتتتر از یتتپ م) با تتند ( .)30ل مطالعتته

مطالعات انجتاد تده ل زمینته میامفیتامیت ل حتدزه

 Buntingو همکالان که با هدک ماایسه ویهییهتای

اثرات مرزی و لوانی ایتت متا ه بتد ه ( )20-32و ل

مدیرافید و بتالینی مرترککننتدیان میامفیتامیت بتا

همچنیت میتداند سب
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بیدالی و تدجه به مدت طدالنی النتد تایا استت،

زمینه ماایسه ویهییهتای جمعیتت تناخیی بیمتالان

ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید

مهدیه ابراهیمینیا و همکاران

مررک کنندیان میامفیامیت احیماب بیشیری ا ت کته

ایت مرکز لمانی مراجعه کر ه بد نتد ،متدل برلستی

الای ستتاباه مرتترک الویتتی اختت ولیتتدی و

قرال یرفت .از  114پرونده مدل مطالعته 01 ،پرونتده

مشکتت ستمت لوانی با ند؛ امتا از لدتاظ ستنی و

مربدط به مرترککننتدیان میامفیتامیت و  81پرونتده

جنسیت تفاوت قاب متحظهای بتا یکتدی ر ندا تیند

مربدط به مررککنندیان اپیدئید بد  .اطتعات متدل

(.)38

نیتتاز نظیتتر ستتت ،جنستتیت ،و تتعیت تیه ت  ،ستتط

با تدجه بته مطالعتات کتم صتدلت یرفیته ل زمینته

تدرتتیتت و و تتعیت تتر ی از مستتیندات پرونتتده

ماایسه ویهییهای جمعیت ناخیی مرترککننتدیان

بیمالان تدسب پهوهش ر جمااولی یر ید .اطتعتات

میامفیامیت با مررککنندیان سایر انداع مدا م تدل و

جمااولی ده به منظدل سیهبندی ل فرد اطتعاتی

اهمیتتت تتناخت ویهیتتیهتتای جمعیتتت تتناخیی

که تدسب پهوهش ر طراحی ده بد  ،وال یر ید .ل

مررک کنندیان مدا م دل ل زمینه طراحی و اجرای

پایان ،اطتعات حاصت

ل نتردافتزال امتالی SPSS

بهیر برنامههای پیش یری ،لمانی و ج دییری از عد

نس ه  21وال و با اسیفا ه از ازمدنهای امالی Chi-

و خروج زو لس بیمالان از لمتان ،ایتت مطالعته بتا

 squreو لیرستتیدن لجستتیید متتدل تد یتت قتترال

هدک برلسی ویهییهتای جمعیتت تناخیی بیمتالان

یرفت .سط معنی الی امالی  1/11بد .

مررک کننده میامفیامیت و ماایسه با مرترککننتدیان
اپیدئید ل ک ینید بهالان زاهدان انجاد یرفت.

یافتهها

میتتان یت ستتت مرتترککننتتدیان میامفیتتامیت 8/41
روش بررسی

 31/02±ستتاب بتتد ل حتتالی کتته میتتان یت ستتنی

ایت پهوهش ید مطالعه تدصیفی -تد ی ی بد که بته

مرتترککننتتدیان اپیدئیتتد  39/39±12/31بتتد  .اکرتتر

صدلت ماطعی ل بازه زمانی فرول یت تا اسفند ستاب

مررککنندیان میامفیامیت کمیر از  31ستاب (،)%42/0

 1392بر لوی پرونده ک یه مررککنندیان میامفیتامیت

متتیکر ( ،)%93/3مییهتت ( ،)%18/0بیکتتال ( )%13/3و

و یا اپیدئید مراجعه کننده به مرکز ترک اعییا منی ت

الای سط تدرتیتت بتیستدا  -ابیتدایی ()%30/3

ل هر زاهدان که به تعتدا  114نفتر بد نتد ،انجتاد

بد ند .اکرر بیمالان مررککننتده اپیدئیتد لا افترا 31

د .مرکز لمتانی منی ت  ،تنهتا مرکتز تترک اعییتا

ستتاب بتته بتتاال ( ،)%41/1متتیکر ( ،)%84/2مییهتت

وابسیه به انش اه ع دد پز کی زاهتدان بتد کته بته

( ،)%19/3اغ ( )%02/8و با سط تدرتیتت بتی-

و ولیی بتد ن و

سدا -ابیدایی ( )%32/4تشکی می ا ند .انالیز امتالی

با تدجه به و عیت اقیرا ی عیف مر د ایت تهر،

ا هها نشان ا که ایتت و یتروه از لدتاظ جنستیت

الای بیشیریت تعدا مراجعه کننده بد  .قب از روع

( ،)P=1/11ستتط تدرتتیتت ( )P=1/4و و تتعیت

پهوهش ،هماهن یهای الزد با مسودلیت انش اه ع دد

تیه ( )P=1/92تفاوت معنا الی با یکدی ر ندالنتد.

ع ت ا یت مد جررافیایی مناس

پز کی زاهدان و مرکز ترک اعییتا منی ت

صتدلت

یرفت .سپس پروندههای ک یه بیمالان مرترک کننتده
31

از لداظ سنی مررککنندیان میامفیامیت به طدل قابت
متحظهای جدانتر از بیمالان وابسیه به اپیدئید بد نتد
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مرتترککننتتدیان ستتایر متتدا م تتدل انجتتاد تتد،

میامفیامیت و یا اپیدئید که ل بازه زمانی مدل نظتر ،بته

ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید

مهدیه ابراهیمینیا و همکاران

( .)P=1/112برلسی ایت و یروه از بیمالان از لداظ

بیشیر متدا م تدل نتدع اپیدئیتد مرترک متیکر نتد

و تتعیت تتر ی نشتتان ا کتته افتترا بیکتتال بیشتتیر

(( )P=1/11جدوب .)1

مررککننده میامفیامیت بد ند ،ل حتالی کته تاغ یت

مصرفکنندگان متامفتامین
متغیرهای مورد بررسی

مصرفکنندگان اپیوئید

کل بیماران

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مذکر

16

31/1

16

61/4

346

63/1

مؤنث

1

1/ 1

33

31/1

31

36/1

بیسواد -ابتدایی

26

11/1

26

14/1

11

11/3

راهنمایی

33

21/1

26

14/1

41

16/3

دبیرستان

24

12

23

21/3

41

26/3

دانشگاه

4

1/ 4

4

4/ 3

6

1/ 3

مجرد

13

43/1

11

46/1

14

43

متأهل

44

16/1

46

13/1

32

13

> 11

41

12/1

12

13/1

13

16/1

≤ 11

26

11/1

43

16/1

11

43/4

بیکار

46

11/1

22

21/2

12

13/1

شاغل

11

41/1

13

12/6

34

16/1

جنس
سطح تحصیالت

وضعیت تأهل

سن (سال)

وضعیت شغلی

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 0:17 +0430 on Friday June 22nd 2018

جدول  :1بررسی ارتباط بین ویژگیهای جمعیت شناختی با نوع مصرف مواد مخدر در بیماران

P-value

6/31

6/ 1

6/34

6/664

6/63

نیایج حاص از تد ی لیرسیدن نشان ا که تانس

و عیت ر ی ،انس مررک میامفیتامیت نستبت بته

مررک میامفیامیت نسبت به اپیدئید ل افترا کمیتر از

اپیدئید ل افرا بیکال 2/31 ،برابر افترا

تاغ استت

 31ساب 2/10 ،برابر افرا  31ستاب استت و از لدتاظ

(جدوب .)2

جدول  :2برآورد نسبت شانس مصرف متامفتامین به اپیوئید با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره
متغیرهای مورد بررسی

جنس

سطح تحصیالت

P-value

نسبت شانس تعدیل شده

دامنه اطمینان

()Adjusted odds ratio

%59

نسبت شانس خام

دامنه اطمینان

()Crude odds ratio

%59

3

-

مذکر

3

-

-

6/161-1/361

مؤنث

6/411

6/31-3/111

6/311

3/123

بیسواد -ابتدایی

3

6/221-4/4

3

2/664

6/461-36/113

راهنمایی

3/414

6/126-1/121

6/131

3/131

6/216-1/216

6/132

دبیرستان

6/611

6/334-1/313

6/612

3/313

6/114-36/612

6/41

P-value
-

دانشگاه

3

-

-

3

-

مجرد

3/621

6/143-3/343

6/34

3/414

6/166-1/611

متأهل

3

-

-

3

-

> 11

2/11

3/141-4/364

6/64

2/163

3/264-1/336

سن (سال)

≤ 11

3

-

-

3

-

وضعیت شغلی

بیکار

2/11

3/264-4/114

6/632

2/13

3/311-4/346

شاغل

3

-

-

3

-

وضعیت تأهل
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6/161
6/163

6/ 1
6/634
6/633
-

31

ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید

بحث و نتیجهگیری

مهدیه ابراهیمینیا و همکاران

است.

یافیههای حاص از برلسی میریرهای جمعیت ناخیی

ل مطالعه انجاد

تدریتت افرا

ده ،سط

تدریتت و

تفاوت معنا الی با یکدی ر ندا یند و ل هر و یروه،

و عیت تیه تفاوت معنا الی با یکدی ر ندالند و

یرایش به مررک مدا م دل ل افرا با تدریتت

ر ی با یکدی ر

بیسدا -ابیدایی نسبت به افرا ی با تدریتت

ایت و یروه از لداظ جنسیت ،سط
تنها از لداظ ست و و عیت
میفاوتاند.

انش اهی بیشیر بد  .ایت یافیه با نیایج پهوهشهای

ل مطالعه کندنی اکرر مررککنندیان میامفیامیت و

 Ahnو  Washdevکه به ترتی

ل ایاالت میدده و

اپیدئید میکر بد ند و از لداظ جنسیت ،تفاوت امالی

کراچی انجاد دند ،هم دانی ال ( .)21ل مطالعه

معنا الی با یکدی ر ندا یند .ایت یافیه با مطالعه

 Washdevو همکالان که لوی  110بیمال وابسیه به

 Brideو همکالان هم دانی ال  .ل مطالعه میکدل

اپیدئید انجاد د ،اکرریت بیمالان الای تدریتت

که ل ایس ند با هدک ماایسه ویهییهای مدیرافید

بیسدا  -ابیدایی ( )%01بد ه و با افزایش سط

مررک کنندیان اپیدئیدی با غیر اپیدئیدی انجاد د،

تدریتت از لصد افرا وابسیه به مدا کاسیه د

رکتکنندیان ( )%19/3میکر بد ند و ایت

( %12/1لاهنمایی %0 ،میدسطه و  %1/0انش اهی)

ویروه از لداظ جنسییی تفاوت معنا الی با یکدی ر

( .)22ل مطالعه ی ری که تدسب  Rezaeiو

اکرر

ندا یند (.)39

همکالان لوی مررککنندیان میامفیامیت ل تهران

 Yazdaniو همکالان ل پهوهشی که با هدک

انجاد

د ،افرا

الای سط

تدریتت بیسدا -

برلسی فاکیدلهای مدیرافید ،مدت و هزینه بسیری

ابیدایی ( )%42/2بیشیریت فراوانی لا ا یند و تنها

مرگ ل بیمالان مررک کننده اپیدئید و

 1/31لصد از بیمالان تدریتت انش اهی ا یند

و ع

امفیامیت انجاد ا ند ،لیافیند که ایرچه مررک

( .)23ع ت ایت امر لا میتدان ایت یدنه تدجیه نمد

امفیامیتها و نیز اپیدئید ل جنسیت میکر بیشیر است؛

که افرا با سط

تدریتت پاییت ،به ع ت ن رش

امفیامیت

نا لست و سط

ایاهی پایینی که نسبت به اثرات

اما سهم مر ان ل مررک امفیامیت و ترکی

و اپیدئید بیشیر از اپیدئید به تنهایی است ( .)21لی

مررک مدا م دل

احیمالی ایت امر ان است که امفیامیتها الوهای

مررککنندیان مدا م دل لا تشکی می هند؛ بنابرایت

جدیدتری هسیند که بیشیر ل نشستها و ج سات

میتدان سط تدریتت پاییت لا از عدام مسیعد ابیت

وسیانه مدل عر ه قرال میییرند و مر ان به واسطه

سدا و ایاهی

به اعییا

الند،

لصد

انست که با افزایش سط

باالتری

از

لوابب اجیماعی یسیر هتر و ازا تر ،بیشیر ل معرض

افرا جامعه نسبت به مضرات مررک مدا م دل

ا نایی و مررک ایت ما ه قرال میییرند .عتوه بر

میتدان میزان یرایش به اعییا لا کاهش ا .

ایت ،اسیفا ه از میامفیامیت به منظدل تادیت قدای

ل مطالعه حا ر ،اکرر مررککنندیان میامفیامیت و

احیمالی ی ر ل

اپیدئید ،مییه بد ه و از لداظ و عیت تیه  ،تفاوت

ل جمعیت میکر

امالی معنا الی با یکدی ر ندا یند .ل مطالعه Korte

جنسی ل میان مر ان ،عام
یسیر یی مررک ایت یروه از مدا
36
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بیمالان مررک کننده میامفیامیت با اپیدئید نشان ا که

مررککننده میامفیامیت با اپیدئید از لداظ امالی

ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید

مهدیه ابراهیمینیا و همکاران

و همکالان نیز از لداظ و عیت تیه

بیت

مررککنندیان میامفیامیت با سایر مدا التباطی وجد
اما

ندا ت؛

مطالعه

برختک

حا ر،

کننده اپیدئید و میامفیامیت به ترتی

 34/2±8/2و

 31/3±0/4ساب بد (.)24
ل مطالعه احمدپدل و همکالان نیز از لداظ سنی

اکرر

متحظهای بیت مررککنندیان مدا

بد ند ( ل یروه میامفیامیت  %00/21و غیرمیامفیامیت

اپیدئیدی با مدرک وجد

 .)22( )%09/23ل مطالعه ی ری که تدسب Dong

میان یت ست مررککنندیان مدا اپیدئیدی ± 4/41

و همکالان ل چیتت انتجاد د ،از نظر و تعیت

 38/92ساب و مدا مدرک  32/42±1/32ساب بد

تیه بیت یروههای مررک کننده میامفیامیت و هروئیت

(.)20

ا ت .ل مطالعه میکدل

تفاوت معنا الی وجد ندا ت؛ اما ل هر و یروه،

ل بترلسی  Nooriو هتمکتالان که بتا هتتدک

افرا مجر  ،لصد باالتری لا الا بد ند ( %18/40

متاایتسه ویهییهای مررککنندیان میامفیامیت با

میامفیامیت و  %44/19هروئیت) ( .)21تفاوت مشاهده

د ،میان یت سنی

ده از نظر و عیت تیه

ل متطالعه کتندنی با

اپیدئید

ل تهران انجاد

مررککنندیان میامفیامیت ( 29±9ساب) بهطدل قاب

متطالعات میکدل ،میتداند نا ی از تفاوتهای

متحظهای پاییتتر از مررککنندیان اپیدئید (34±11

فرهن ی از جم ه مر سااللی ل جامعه سنیی مدل

ساب) بد ( .)28تندع ط بی ،حس کنجکاوی ،سهدلت

مطالعه با د که مدج
عم کر

عدد نفدذ زنان بر لفیال و

مررک ،الزانی قیمت،

سیرسی اسان ،باولهای

دهرانشان می د  .لوابب زنا دیی عیف،

نا لست ل مدل مررک مدا صنعیی و یمیایی،

از واج با فر معیا و افزایش قدای جنسی نیز میتداند

تیثیرپییری و تا ید از وسیان ،اثال هیجان افرینی

احیمالی ی ر ل ایت لابطه با د که

حاص از مررک ایت مدا میتدانند از جم ه مهمتریت

از جم ه ع

زمینه مساعدی لا برای اندراک افرا مییه به سمت
مررک مدا م دل فراهم میکند.
ل مطالعه حا ر ،میان یت سنی مررککنندیان
میامفیامیت  31/02ساب بد

لحالی که بیمالان وابسیه

ع

یرایش زیا جدانان به مررک میامفیامیت با ند.
ماایسه و عیت

ر ی مررککنندیان اپیدئید و

میامفیامیت نشان ا که ایت و ما ه به ترتی

ل افرا

اغ و بیکال باالتریت میزان مررک لا الا بد ند .ایت

به اپیدئید الای میان یت سنی  39/39ساب بد ند (افرا

یافیه با نیایج مطالعات  Jhanjeeو همکالانPashaei ،

وابسیه به میامفیامیت از لداظ سنی جدانتر از

و همکالان و  Farhatو همکالان مطابات ال (-11

مررک کنندیان اپیدئید بد ند) که نشان هنده یرایش

 .)29ل مطالعه  Farhatو همکالان که ل کشمیر با

بیشیر جدانان به مررک مدرک ندع امفیامیت است.

هدک برلسی میریرهای اجیماعی -مدیرافید و ال دی

ایت یافیه با نییجه مطالعه  Zhangو همکالان هم دانی

سدء مررک اپیدئید لوی  211بیمال وابسیه به اپیدئید

ال  .ل ایت پهوهش که با هدک برلسی ماایسهای

انجاد د ،نشان ا که اکرر بیمالان وابسیه به اپیدئید

بیمالان وابسیه به اپیدئید با میامفیامیت ل چیت بر لوی

( )%42لا افرا

 281بیمال وابسیه به اپیدئید و  112بیمال وابسیه به

 Korteو همکالان

میامفیامیت انجاد د ،میان یت سنی بیمالان مررک

ویتهیتیهای خاص مرترککتنندیان میتامفتیامیت ل
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اغ تشکی می هند (.)11
ل مطالعهای که با هدک
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مررککنندیان میامفیامیت و غیرمیامفیامیت ،مجر

تفاوت قاب

ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان متامفتامین با اپیوئید

ماایسه با مررککنندیان سایر مدا
ولیی جندب کالولینا انجاد
مررککنندیان

ا ند،
ل

میامفیامیت

مهدیه ابراهیمینیا و همکاران

ل ک ینیدهای

اپیدئید ل هرسیان زاهدان است؛ لیا تعمیم نیایج به

لیافیند که

هرهای ی ر مندط به انجاد تدایاات

ماایسه

با

جداما و

یسیر هتر ل ایت زمینه است.

مررک کنندیان سایر مدا از لداظ ر ی و اقیرا ی
تشکی می ا ند ( .)22ل مطالعات ی ری که تدسب
 McKetinو همکالان لوی  208مررککننده
میامفیامیت ل اسیرالیا انجاد

د %08 ،افرا  ،بیکال

بد ند ( .)12ع ت ایت امر لا میتدان ایت یدنه تدجیه
نمد که فادان منبا لامد متالی ل افترا بیتکال و
افتزایش قیمت اپیدئیدها از ید سد و الزانی قیمت،
فراوانی و سیرسی اسان به میامفیامیت از سدی ی ر،
مدج

یرایش بیشیر افرا بیکال به مررک میامفیامیت

ل ماایسه با اپیدئید می د .
نیایج حاص

از ایت مطالعه نشان

مررککنندیان میامفیامیت

ا

که

ل ماایسه با افرا

مررککننده اپیدئید ،از لداظ سنی و و عیت ر ی
تفاوت قاب متحظهای با یکدی ر الند؛ به یدنهای که
افرا جدانتر و بیکال یرایش بیشیری برای مررک
میامفیامیت ل ماایسه با اپیدئید از خد نشان می هند
که ایت امر لزود یسیرش برنامههای پیش یرانه لا ل
سنیت پاییتتر و ایجا فرصتهای ر ی سالم جهت
کاهش یرایش افرا مسیعد ل وابسی ی به ایت یروه
از مدا لا میلساند .ل ایت مطالعه نیز مانند سایر
پهوهشها مددو یتهایی وجد

ال که ل تعمیم

نیایج پهوهش باید مدنظر قرال ییر  .نیایج پهوهش
حا ر صرفاً مربدط مررککنندیان میامفیامیت و

به منتظدل تکمی

نیایتج حاص

از ایت تدایق و

پیتشبر تدایاات اینده پیشنها می د که مطالعات
مشابهی به صدلت چند مرکزی و با لوش نمدنهییری
ترا فی ل هرهای م ی ف اسیان صدلت پییر و
بیمالان مررک کننده میامفیامیت و اپیدئید از لداظ
اخصهای ی ری نظیر ویهییهای لوان ناخیی و
لفیالی نیز مدل برلسی قرال ییرند.
سپاسگزاری

از تمامی کالکنان مرکز ترک اعییا بهالان زاهدان که
ل انجاد ایت پهوهش یالیمان کر ند ،قدل انی میکنیم.
ایت مااله حاص ب شی از پایاننامه با عندان برلسی
لابطه بیت ست روع مررک مدا م دل و ندع ما ه
م دل مررفی با پایبندی به لمان ل بیمالان تدت
لمان ن هدالنده با میا ون بیمالسیان بهالان زاهدان
( ل ماطا کیرای پز کی عمدمی) است که ل ساب
 1391تدت نظالت انش اه ع دد پز کی زاهدان اجرا
ده است.
تعارض منافع

ل مطالعه کندنی ،هیچیدنه تعالض منافعی وجد
ندال و ایت پهوهش بدون لیافت هیچیدنه هزینه و
کمد مالی انجاد ده است.
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Abstract
Background & Objectives: Opioid use has a long history in Iran. In recent years, with the
changing pattern of drug use from traditional to industrial substances, the use of stimulants,
especially methamphetamine has been increased. The aim of this study was to compare the
demographic characteristics of methamphetamine and opioid users in a selected addiction
treatment center in Zahedan city.
Methods: This research was a cross-sectional descriptive-analytic study that was done in the
period from April to March 2015 on the record of 156 users of methamphetamine or opioids
referred to the selected addiction treatment center in Zahedan. The required information was
collected from patients' records. Data analysis was done using chi-square and logistic
regression and through SPSS software (version 21).
Results: Most of the participants were male (89.7%), less than 35 years (50.6%), married
(59%), employed (60.3%), illiterate or with primary education (35.9%). In terms of age,
methamphetamine users were significantly younger than opioid users (P=0.004). The two
groups did not have a significant difference in terms of gender (P =0.15), education level (P=
0.6) and marital status (P=0.94). In addition, in terms of job status, the majority of
methamphetamine users, unlike opioid users, were unemployed (P = 0.01).
Conclusion: The findings of this study showed that use of methamphetamine, in comparison
to opioid, is more prevalent in younger and unemployed people; therefore, through promoting
cultural and educational opportunities for youths, this kind of problems can be prevented.
Keywords: Demographic characteristics, Methamphetamine, Opioid, addiction treatment
center, Users
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