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چکیده
زمینه و هدف :سوء مصرف مواد و دارو یکی از مهم ترین علل منجر به بستری ناشی از مسمومیتها میباشند .هدف از این مطالعه تعیین ویژگیهای
بیماران بستری ناشی از سوء مصرف مواد و دارو در گرگان میباشد.

روش بررسی :این مط العه مقطعی بر روی بیماران دچار مسمومیت حاد ناشی از سوء مصرف مواد و دارو که در فاصله ابتدای سال  1331لغایت پایان
سال  1333به بیمارستان پنج آذر گرگان مراجعه و بستری شده بودند ،انجام گردیده است .اطالعات از پرونده بیماران جمعآوری و با کمک نرمافزار
 Stataنسخه  11و آزمون کای اسکوئر پردازش گردید.
یافتهها :مسمومیت ناشی از سوء مصرف دارو و مواد  11درصد ( 131نفر) کل مسمومیتها را به خود اختصاص داده بود .حدود  32درصد مسموم
شدگان مرد و با میانگین سنی  11/13±11/17سال بودند .شیوع سوء مصرف مواد و دارو به ترتیب  12/7و  31/7درصد بود .تریاک و مشتقات آن اولین
عامل سوء مصرف مواد ( 11/1درصد) و ترامادول ( 71درصد) اولین عامل سوء مصرف دارو بوده است .نهایتاً  13بیمار فوت شده ( 3/1درصد) بودند که
 11مورد از فوتها ( 11/3درصد) به دلیل مصرف تریاک و مشتقات آن و کراک بوده است.
نتیجهگیري :تریاک و مشتقات آن به همراه ترامادول مهم ترین عوامل منجر به بستری ناشی از سوء مصرف مواد و دارو در گرگان هستند که بیشتر مردان
جوان را درگیر میکنند.
واژگانکلیدي :سوء مصرف ،دارو ،مواد مخدر ،مسمومیت

مقدمه

متفاوت بوده و عوامل متعددی از جمله دسترسی به ماده

مسمومیت به شرایطی اطالق میشود که در آن تعادل

سمی ،عوامل اجتماعی اقتصادی ،مسائل مذهبی و فرهنگی و

فیزیولوژیکی و یا روانی فرد به دلیل ورود ماده یا مواد

غیره برآن اثر گذار بوده است ( .)2همچنین پیشرفتهای

شیمیایی به بدن دستخوش تغییر شده و فرد کارکرد طبیعی

جوامع بشری در زمینه تکنولوژی و توسعه جوامع منجر به

خود را از دست میدهد ( .)1این روند می تواند در اثر ورود

دسترسی بیشتر مردم به داروها و ترکیبات شیمیایی شده که

طیف و سیعی از ترکیبات از جمله داروها ،مواد شوینده ،آفت

این امر زمینه ساز افزایش بار ابتال به مسمومیتها گردیده

کشها ،سموم زیستی ،مواد غذایی آلوده و غیره ایجاد گردد

است (.)3

(.)2

مسمومیتها از فوریتهای مهم پزشکی و از علل شایع

از طرفی مسمومیتها هر روز به دلیل تغییر در الگو و سبک

مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی میباشند (.)1

زندگی و نیز رفتارهای اجتماعی در حال افزایش میباشند

بررسیها نشان میدهد ساالنه بیش از نیم میلیون نفر در جهان

( .)1این الگو و ماهیت مسمومیتها در مناطق مختلف

به دلیل مسمومیتها جان خود را از دست میدهند ( .)7از

 -1دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 -2کارشناس ارشد سم شناسی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 -3کارشناس ارشد سم شناسی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
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توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است به طوری

مردم عادی شده است (.)3

که سازمان بهداشت جهانی 33 ،درصد مرگ و میر ناشی از

در حال حاضر حداقل  1311نوع ماده محرک در جهان وجود

مسمومیتها را درکشورهای در حال توسعه قلمداد میکند

دارد ( )3که از بین آنها ترکیبات آمفتامینی و فرآوردههای

( .)1در ایران نیز همگام با سایر کشورهای در حال توسعه،

کوکا بیشترین مصرف را در دنیا دارند که در این بین میتوان

مواجهه با سموم از مهمترین علل بیماریهای حاد محسوب

به ترکیب اکستازی و مت آمفتامین (شیشه) اشاره نمود (.)3،3

میگردد (.)1

خسارتهای جانی و مالی و پیامدهای اجتماعی همچون

مسمومیتها را میتوان از نظر قصد و علت وقوع به دو دسته

هزینههای اقتصادی ،مرگ ،خودکشی ،ازدواجهای ناموفق و

کلی مسمومیتهای عمدی و غیرعمدی تقسیم نمود.

خطر انتقال بیماری های آمیزشی مانند ایدز و هپاتیت در اثر

مسمومیتهای عمدی بیشتر در بالغین و به طور غالب به

سوء مصرف این مواد را نبایست از نظر دور دانست (.)3

شکل دیگر آزاری و یا اقدام به خودکشی مشاهده میگردد

مواد مخدر نیز یکی از مهمترین علل مسمومیت ناشی از سوء

( .)1مسمومیتهای غیر عمدی ،نوع مهمی از انواع

مصرف مواد بوده و در این خصوص ایران یکی از کشورهایی

مسمومیتها بوده که می تواند به شکل ناخواسته و به اشکال

است که دارای باالترین میزان مصرف مواد افیونی در جهان

مختلف از جمله مسمومیت های اتفاقی ،شغلی ،مصرف بیش

میباشد به طوری که مواد مخدر و فرآوردههای آن به عنوان

از حد ( )Overdoseو یا سوء مصرف ( )Abuseدر فرد

مهمترین ماده مصرفی ناشی از سوء مصرف شناخته میگردند

ایجاد گردد (.)1

( .)3-11به طوری کلی اعتیاد به مواد مخدر در ایران دارای

سوء مصرف را میتوان به صورت مصرف دارو یا مواد

ریشههای تاریخی طوالنی است و طبق گزارشات ،بعد از

شیمیایی غیر قانونی و یا استفاده نادرست از داروها و مواد

تصادفات ،دومین عامل فوت در مرگهای مشکوک ،عوارض

شیمیایی مجاز در جهت اهداف غیر درمانی و تغییر خلق وخو

ناشی از اعتیاد میباشد (.)11

عنوان نمود که طبق گزارشات سازمان جهانی بهداشت به

بررسیهای صورت گرفته گویای آن بوده که سوء مصرف

عنوان یک رویکرد نگران کننده دردنیای امروز قلمداد

دارو نیز در ایران در طی سالیان اخیر روند افزایشی داشته و

میگردد (.)1

بسیاری مطالعات گویای استمرار این روند در جمعیت

الکل ،محرکها ،مواد افیونی ،برخی داروها ،کراک ،شیشه و

عمومی به خصوص نوجوانان و جوانان بوده است (.)11

غیره از مهمترین مواد اعتیاد آوری هستند که در بیشتر

داروهای خانواده آمفتامین و نیز ترامادول از مهمترین

کشورهای جهان مورد سوء مصرف واقع میشوند و دامنه،

داروهایی هستند که در ایران طی سالیان اخیر با نیت سوء

الگو و پیامدهای مصرف آنها از کشوری به کشور دیگر و از

مصرف مورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)12لذا باتوجه به باال

زمانی به زمان دیگر متفاوت است ( .)1،3با این حال روند رو

بودن میزان شیوع سوء مصرف مواد و دارو و نیز در جهت

به رشد و تغییر الگوی سوء مصرف از مواد افیونی به مواد

تعیین الگوی مسمومیتهای ناشی از سوء مصرف در منطقه و

صنعتی و شیمیایی در کشورها به خصوص کشورهای آسیای

نیز تأمین اطالعات الزم جهت انجام برنامه ریزی ،آموزش و

شرقی ،زنگ خطر تهاجم فرهنگی و اجتماعی را به صورت

مداخالت موثر در جهت کاهش بار مسمومیت و بهبود روند

الگویی جدید متناسب با عصر مدرن به صدا درآورده و

پذیرش و درمان مناسب مسمومین ،مطالعه حاضر با هدف
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تعیین ویژگیهای بیماران بستری ناشی از سوء مصرف مواد و

يافتهها

دارو در گرگان و در طی یک دوره هفت ساله صورت گرفت.

از مجموع  137313نفر بیمار بستری شده در بیمارستان پنج
آذر گرگان در فاصله سالهای  1331لغایت  ،1333تعداد 311

مطالعه حاضر به شکل مقطعی و با رویکرد توصیفی تحلیلی

بستری  271نفر ( 31/1درصد) آنها به دلیل مسمومیتهای

جهت تعیین ویژگیهای بیماران بستری ناشی از سوء مصرف

غیر عمدی بود .همچنین تعداد  131مورد از کل موارد بستری

مواد و دارو پذیرش شده به بیمارستان پنج آذر گرگان از

شده در این مرکز درمانی به دلیل سوء مصرف مواد و دارو

ابتدای سال  1331تا پایان سال  1333انجام شده است .با

بوده است که این رقم معادل  11درصد کل مسمومیتها و نیز

توجه به انجام مطالعه در جمعیت بالغ ،شرط ورود بیماران

معادل  71/2درصد کل مسمومیتهای غیر عمدی بود.

مسموم به مطالعه ،داشتن سن  12سال و باالتر و نیز بستری

میانگین سن بستری شدگان سوء مصرف مواد 11/13±11/17

در بیمارستان به دلیل مسمومیت منتج از سوء مصرف در

سال بود و دامنه سنی آنها بین  13تا  33سال بود .مشخصات

محدوده زمانی تعیین شده بود .مبنای تشخیص مسمومیت،

دموگرافیک افراد تحت مطالعه در جدول  1نشان داده شده

گزارشات و مستندات ثبت شده در پرونده پزشکی بیماران

اسـت .اکثـریت افـراد مـرد ،دارای سـن بین  21تا  23سـال،

بود .موارد مسمومیت سرپایی و نیز کسانی که پرونده پزشکی

متأهـل ،شاغـل ،ساکـن شهـر و دارای تحصیـالت در سطـح

ناقص داشتهاند در مطالعه لحاظ نگردید .کلیه مجوزهای الزمه

متوسطه بودند.

و همچنین تأییدیه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گلستان

جدول  :1مشخصات دموگرافیک افراد مورد بررسی به دلیل

قبل از شروع مطالعه توسط مجریان طرح اخذ گردید.

سوء مصرف مواد

همچنین جمعآوری اطالعات بیماران به کمک چک لیست و
از طریق پروندههای پزشکی موجود در بیمارستان صورت

جنس

گرفت .چک لیست حاضر به صورت خود ساخته بوده که
جهت تأیید روایی آن ،متغیرهای مورد نظر به تأیید متخصصین
حوزه سمشناسی رسید .همچنین در طراحی آن به متغیرهای

گروه سنی
(سال)

مورد استفاده در بررسیها و مقاالت مشابه توجه گردید.
سواالت چک لیست مشتمل بر  17سوال بود که  1سوال
مربوط به اطالعات دموگرافیک و  3سوال مربوط به شرایط
سوء مصرف بود .جمعآوری اطالعات توسط کارشناسان

وضعیت
تأهل
وضعیت
اشتغال

حوزه سمشناسی و در طی مدت زمان چهار ماه انجام گردید.
در ادامه و بعد از ورود اطالعات به برنامه اکسل و نرم افزار
آماری  Stataنسخه  ،11اطالعات مربوطه توسط مشاور
آمـاری مـورد پـردازش قـرار گرفـت .بـرای کلیـه آزمون هـا
 P valueکم تر از  1/17معنادار تلقی گردید.
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وضعیت
تحصیلی
محل
سكونت

متغیر
مرد
زن
کم تر از 21
21-23
31-33
11-73
 11و بیشتر
مجرد
متأهل
همسر فوت شده/مطلقه
بی کار
شاغل
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی
شهر
روستا

تعداد
111
27
1
13
23
21
33
11
31
7
31
111
33
21
31
11
2
111
23

درصد
31/1
13/1
7/1
37/3
21/1
11/1
21/3
32/3
11
3/1
21/7
13/7
23/1
11/1
22/3
32/1
1/7
13/1
21/3
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( 12/7درصد) و  71مورد نیز به دلیل استفاده از دارو (31/7

است و روش تزریق ( 11/1درصد) و استنشاقی ( 7/1درصد)

درصد) بود .تریاک و مشتقات آن با فراوانی  11/1درصد

رتبههای بعدی را دارا بودند.

بیشترین سوء مصرف مواد را تشکیل دادهاند .نتایج این

در این بررسی  21نفر به دلیل سوء مصرف دارای نمره سطح

بررسی نشان داد که کراک با فراوانی  13مورد ( 3/1درصد)،

هوشیاری هشت و کم تر از آن بودند 11 ،نفر ( 32/1درصد)

شیشه با هفت مورد ( 7/1درصد) و نیز الکل با چهار مورد

در بخش مراقبتهای ویژه بستری و در نهایت  13نفر(3/1

( 2/3درصد) کل موارد سوء مصرف را شامل میشدند.

درصد) نیز به دلیل سوء مصرف فوت شده بودند .علل فوت

بررسیهای تحلیلی صورت گرفته با آزمون کای اسکوئر نشان

در پنج مورد به دلیل تریاک و مشتقان آن ( 33/7درصد) ،پنج

داد که بین فراوانی نوع ماده مصرفی و جنس اختالف آماری

مورد به دلیل کراک ( 33/7درصد) و نیز سه مورد به دلیل

معناداری مشاهده شد ،به طوری که در تمامی موارد سهم

مصرف دارو ( 23درصد) بود.

مردان در سوء مصرف بیشتر از زنان بود و بیشترین سهم زنان
با فراوانی  21/3درصدی مربوط به سوء مصرف تریاک و

بحث و نتیجه گیري
در مطالعه حاضر که با هدف تعیین ویژگیهای بیماران بستری

جدول  :7الگوي سوء مصرف مواد و دارو بر حسب جنس

ناشی از سوء مصرف مواد و دارو در گرگان طی سالهای

مشتقات آن بوده است (( )P>1/111جدول .)2

عامل سوء مصرف

زن

مرد

 1331–1333صورت گرفته بود ،مشخص شد که علل بستری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 11درصد از کل موارد بستری شده ناشی از مسمومیتها به

تریاک

11

12/1

11

21/3

دلیل سوء مصرف مواد و دارو بوده است .در این خصوص

کراک

12

32/3

1

1/1

نتایج برخی بررسیها در کشور از جمله بررسیهای فاضل

شیشه

1

37/1

1

1/3

تولمی در گیالن ( )1333نیز نشان از درصد باالی سود

الكل

1

111

1

1

مصرف مواد در مسمومیتهای غیر عمدی دارد (.)13

دارو

17

33/2

1

11/3

کل

111

31/1

27

13/1

همچنین بررسیهای آذین و همکاران ( )1333که به طور
همزمان در شش شهر کشور از جمله تهران ،شیراز ،تبریز،

در بین داروهای مصرفی (به صورت منفرد یا ترکیبی)

کرمانشاه ،مشهد و اصفهان انجام شده بود نشان میدهد که

ترامادول با  21مورد رتبه اول را دارا بود و در  71درصد

سوء مصرف مواد عامل اصلی مسمومیتهای غیر عمدی

موارد سوء مصرف دارو که به بستری در بیمارستان منجر شده

میباشد (.)11

بود ،شرکت داشته است .داروهای نارکوتیک با  13مورد

در بررسی حاضر سهم مردان در سوء مصرف و مسمومیت

( 37/3درصد) و بنز و دیازپینها با هشت مورد ( 7/3درصد)

متعاقب آن بیش از زنان بوده است .این الگو در بررسیهای

در جایگاه بعدی قرار داشتند .بین سوء مصرف دارو با نوع

داخلی مانند بررسیهای صورت گرفته در شمال کشور

دارو اختالف آماری معناداری مشاهده شد (.)P>1/111

( )1333و نیز بررسیهای  Brozدر آمریکا ( )2113مشاهده

بیشترین محل وقوع سوء مصرفهای منجر به بستری در

شده است و با توجه به اینکه مردان به دلیل داشتن شرایط

بیمارستان در خارج از منزل ( 71/1درصد) بوده است .در

خاص و به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور
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مسمومیت متعاقب سوء مصرف در این قشر قابل پیشبینی

میبایست نسبت به داروی ترامادول توجه بیشتری معطوف

میباشد (.)17،13

گردد و اقدامات پیشگیرانه و کنترلی توسط مسئولین مربوطه و

در بررسی حاضر تریاک و مشتقات آن به عنوان عامل اصلی

ارگانهای ذیربط مورد توجه ویژه قرار گیرد .از طرفی با توجه

سوء مصرف منجر به بستری در بیمارستان محسوب میشدند.

به اینکه ترامادول هم به عنوان یک داروی مخدر شناخته

در بسیاری از بررسیهای صورت گرفته در داخل کشور از

میشود می توان پیشبینی نمود که در افراد معتاد این دارو به

جمله سراجی و همکاران در خمین ( )1331و افضلی و

موازات مواد مخدر استفاده گردد (.)12

همکاران در همدان ( )1331-1331این الگو مشاهده شده

در برخی بررسیهای صورت گرفته مانند شمال غرب ایران

است ( .)1از طرفی تفاوت الگوی مواد مصرفی در برخی

( )1331-1331و بـرخی بررسیهـای خـارج کشـور مانند

مطالعات در آمریکا ( )1331-2111که متادون را به عنوان

بررسیهای  Shahدرآمریکا ( ،)2113-2117مواد مخدر عامل

بیشتریـن مـاده مخدر مصـرفی معرفی کـرده بود ،مشاهـده

اصلی مرگ در مسمومیتها به حساب آمدهاند ( .)1مرگ

میگردد ولی طبق بررسیها در بین مواد مصرفی ،مواد مخدر

ناشی از مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به علل

شایعترین علت مسمومیت منجر به فوت در کشور به حساب

گوناگون رخ میدهد که در این خصوص عالوه بر تشدید

میآیند ( .)11،11با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر از

عالئم مسمومیت به دلیل افزایش سوء مصرف آنها ،میتوان

جمله تریاک در کشور ،اعتقاد به وجود آثار سودمند آن،

به مصرف مواد مخدر ناخالص و نیز استفاده از راههای غیر

استفاده خود سرانه و دسترسی آسان به آن در منازل ،مشاهده

معمول مانند تزریق وریدی تریاک و یا پودر استنشاقی

موارد بستری ناشی از سوء مصرف دور از ذهن نخواهد بود

هروئین اشاره نمود ( .)13کراک نیز ماده مخدر به نسبت

( .)1همگام با کشورمان ،در سطح جهانی نیز مصرف مواد

جدیدی است که مصرف آن در ایران رو به افزایش بوده و در

مخدر به عنوان عامل مهم سوء مصرف مواد در حال گسترش

برسی حاضر به میزان مساوی همراه با تریاک و مشتقات آن

است (.)1،7

باعث مرگ گردیده است و از این رو نیاز به توجه بیشتری از

در بین داروها ،ترامادول رتبه اول سوء مصرف را دارا بود .در

جانب مسئوالن امر دارد (.)1

ایران مصرف ترامادول از علل اصلی مسمومیتهای دارویی

در بررسی حاضر جمع آوری اطالعات به صورت گذشته نگر

در طی سالیان اخیر بوده است ( .)1همچنین در سطح جهانی

بوده که با توجه به عدم جمعآوری مستقیم اطالعات از

نیز مصرف ترامادول اخیرا روند صعودی و رو به رشدی را

بیمـاران ،احتمـال ایجـاد تورش را به همـراه داشته اسـت .از

داشته است( .)12در این خصوص کمیته تخصصی سوء

طرفی نتایج بررسی حاضر می تواند به مراکز درمان سوء

مصرف مواد سازمان جهانی بهداشت ترامادول را در فهرست

مصرف مواد و سایر سازمانهای مربوطه کمکهای شایانی را

داروهـای خـاص تحـت کنتـرل بین المللـی قـرار داده است

ارائه نموده و به عنوان الگو و زیر بنا در برنامه ریزیهای

( .)12،1از علل افزایش این مشکل میتوان به دسترسی آسان

مربوطه موثر واقع گردد.

به این دارو ،ورود قاچاق آن به کشور و نیز رواج مصرف آن

در بررسی حاضر مشخص شد که سوء مصرف مواد و دارو

در بین معتادان و قشر جوان با انگیزه ایجاد حالت سرخوشی

سهم مهمی را در مسمومیتهای منجر به بستری در مراکز

(سوء مصرف) و خودکشی اشاره نمود ( .)12لذا با توجه به

درمانی ایفا نموده که بیشتر در مردان سنین  21تا  23سال
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تشكر و قدردانی

ساکن شهر که دارای تحصیالت در سطح متوسطه هستند

مقاله حاضر تحت حمایت و حاصل طرح تحقیقاتی مصوب

 همچنین مواد مخدر با محوریت تریاک و.مشاهده میگردد

 و131111111 دانشگاه علوم پزشکی گلستان با کد پژوهشی

مشتقان آن به عنوان عامل اصلی سوء مصرف مطرح و داروها

 نویسندگان مقاله. میباشد11131133111331 کد اخالق

 در این خصـوص تـرامادول نیز.در رتبـه دوم قـرار داشتـهاند

 مرکز،مراتب سپاس خود را از معاونت تحقیقات و فناوری

مهمترین دارویی است که مورد سوء مصرف قرار گرفته و

تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی و نیز کارکنان

.بیشترین عامل مرگ مربوط به تریاک و کراک بوده است

بیمارستان پنج آذر ابراز نموده و اعالم میدارند هیچ گونه
.تعارض منافعی ما بین آنها وجود ندارد
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Characteristics of Patients Hospitalized with drug and substance abuse in
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Background and Objectives: Drug and substance abuse is one of the most common causes of hospitalization
for poisoning. This study aimed to investigate the characteristics of poisoned cases with drug and substance
abuse in Gorgan, Iran.
Materials and Methods: A cross-sectional study was done on patients with acute poisoning who had been
hospitalized in 5 Azar hospital of Gorgan, during March 2008 to March 2015. Data were collected from
patient records and then analyzed by Stata V.11 and Chi-square test.
Results: Poisoning with drug and substance abuse included 17% (n=136) of the total poisoning cases.
Among 136 cases, 81.6% were male and the average age of cases was 41.19±16.75 years. In this study, the
prevalence of substance abuse and also drug abuse were 62.5% and 37.5%, respectively. Opium and its
derivatives were the first substance abuse agents (71.7%) and also Tramadol was the first agent for drug
abuse (51%). Finally, 13 patients (9.6%) died, among whom 10 (76.9%) died due to opium and its
derivatives and also crack.
Conclusion: Opium and its derivatives and also Tramadol were the most common causes of hospitalization
for substance and drug abuse in Gorgan that were seen most commonly among younger men.
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