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چکيده

مقدمه: اعتياد به مواد مخدر یكي از چالش هاي بهداش��تي، رواني و اجتماعي جهان امروز اس��ت که روز به روز در حال افزایش مي باشد و باعث 
از کار افتادگي و مرگ و مير افراد زیادي مي گردد. این امرکه عالوه بر تحميل بار مالي فراوان بر فرد و خانواده، بار مالي و معنوي بيشتري براي 
جامعه نيز دارد. با توجه به این امر پژوهش حاضر  با هدف بررس��ي مرگ هاي ثبت ش��ده در پزش��كي قانوني شهر کرمانشاه به علت مصرف مواد 

مخدر در سال هاي 1391 و1392 انجام گرفت.
 روش: طرح پژوهش توصيفي تحليلي بود. جامعه و نمونه آماري پژوهش ش��امل کليه افراد فوت ش��ده به علت مصرف مواد مخدر در پزش��كي 
قانوني شهرکرمانش��اه در س��ال هاي 1391 و1392 بود. روش جمع آوري داده ها بر اس��اس تكميل پرسش نامه و با استفاده از اطالعات موجود در 
پرونده هاي بایگاني و ش��رح معاینه اجس��اد و پاسخ آزمایش هاي موجود در پرونده ها مورد بررسي بود. در نهایت داده هاي گردآوري شده توسط 
نرم افزار آماري SPSS نس��خه 19 و با اس��تفاده آمار توصيفي )فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد( و آزمون هاي آماري تي تست و کاي 

اسكوئر انجام شد.
نتايج: یافته هاي پژوهش نش��ان داد که  تعداد مرگ هاي ثبت ش��ده به علت مصرف مواد مخدر در س��ال هاي  1391 و 1392 )201 نفر،193 نفر 
مرد)96 درصد( و 8 نفر زن )4 درصد( بوده اس��ت. از نظر محدوده س��ني، گروه 40-30 س��ال 90 نفر )44/8 درصد( بيشترین بود، که بيشترشان 
مج��رد 126 نف��ر )62/7 درصد(، و 74 نفر داراي تحصيالت ابتدایي )36/8 درصد( بوده اند، بيش��تر افراد فوت ش��ده بيكار92 نفر )45/8 درصد( 
بودند. ش��ایع ترین ش��يوه مصرف مواد تزریقي92 نفر )45/8 درصد( و بيشترین مواد مصرفي تریاک و شيره 93 نفر )46/3( و هروئين و کراک60 
نفر )29/9( بوده اس��ت. نتایج یافته هاي کالبد ش��كافي و آزمایشگاهي نشان داد که از لحاظ اتوپسي86 نفر )42/8 درصد( نامعلوم، 32 نفر )15/9 
درصد( ایس��ت قلبي و 29 نفر )14/4 درصد( س��ل ریوي باالترین ميزان را داشتد. نتایج نش��ان داد در مواد مصرفي هروئين و کراک، متامفتامين، 

 .)p< 0/01( شيشه و کریستال، متادون بين سال هاي 1391 و1392 تفاوت معناداري وجود دارد
نتيجه گيري: توصيه مي ش��ود که در س��ایر استان ها نيز آمارها بررسي ش��ود که بتوان به یک جمع بندي کلي از ميزان مرگ و مير در کشور دست 

یافت. هم چنين با توجه به این که اتوپسي بسياري از اجساد نامعلوم بود توصيه مي شود در پژوهش هاي آتي این نكته در نظر گرفته شود. 
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مقدمه

در عصر حاضر مس��أله مواد مخدر مشكل مخاطره آمیز و کامال پیچیده 
اي به خود گرفته اس��ت. اعتیاد به مواد مخدر عالوه بر زیان هاي جدي 
و خطرناك جس��مي از قبی��ل ابتال به بیماري هاي عفون��ي و واگیر دار 
ه��م چون ایدز، هپاتیت، س��ل، عوارض و مش��كالت عدیده اجتماعي و 
اقتص��ادي از قبی��ل افزایش جرم ه��اي مرتبط با م��واد مخدر هم چون 
جنای��ت، س��رقت، تكدي گري و ه��در رفتن س��رمایه هاي کالن مادي 
کش��ورها را نیز به دنبال داش��ته اس��ت )1(. واقعیت این است که سوء 
استفاده از مواد مخدر از مشكالت بزرگ پزشكي، اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي جوامع محسوب مي شود که بار ناشي از آن در همه کشورها به 
خصوص در کشورهاي در حال توسعه رو به افزایش مي باشد و از جمله 

علل عمده مرگ زودرس به حساب می آید )2(. 
کش��ور ما ایران به دالیل متعدد فرهنگ��ي و موقعیت جغرافیایي و هم 
جواري با دو کشور بزرگ تولید کننده مواد مخدر، افغانستان و پاکستان 
که به هالل طالیي موسوم هستند و ساالنه بیش از3500 تن مواد مخدر 
تولید مي کنند و هم چنین جوان بودن جمعیت کش��ور، داراي شرایط 
کام��اًل بحران��ي و حاد مي باش��د و مبتالیان به اعتی��اد در حال افزایش 
هستند که این مسأله باعث ایجاد خسارات سنگین اقتصادي و فرهنگي 
به جامعه مي گردند )3(. امروزه در جامعه مرگ هاي ناش��ي مصرف مواد 
مخدر به علل گوناگوني رخ مي دهد که بررس��ي هاي مقدماتي حاکي از 
آن است که مصرف مواد مخدر ناخالص و استفاده از راه هاي غیر معمول 
مصرف به عنوان مثال تزریق وریدي تریاك و یا پودر استنشاقي هروئین 

از جمله علل منجر به فوت در این افراد است )4(.
هم چنین مدیریت جامع اختالالت س��وء مصرف مواد از نكات ضروري 
مرتبط ب��ه پژوهش هاي اپیدمیولوژیكي اس��ت از طرف��ي پژوهش هاي 
اپیدمیولوژیكي، ابزار اطالع رساني الزم را در اختیار سیاست گزاران قرار 
مي دهد تا به صورت هدفدار، برنامه ها را به گونه اي طراحي نماید تا به 
شكل یك مكانیزمي مناسب بازخورد الزم را ارائه کند. از این رو نظارت 
اپیدمیولوژیكي مواد مخدر از اجزاي اصلي و بس��یار مهم استراتژي ملي 

مواد مخدر به حساب می آید )5(.
طبق گزارش س��ازمان جهاني در س��ال 2013 تخمین زده مي شود که 
س��االنه بین 70 تا 100 هزار نفر به دلیل س��وء مصرف اپیوئیدها دچار 
مرگ مي شوند. سوء مصرف اپیوئیدها عامل اصلي 99 تا 253 هزار مورد 
از مرگ ها در سرتاس��ر جهان در سال 2010 به شمار مي رود. مشخص 
ش��ده اس��ت که 43 هزار مورد از مرگ و میرها در سال 2010 به دلیل 
وابس��تگي ب��ه اپیوئیدها ب��وده و 180 هزار مورد م��رگ و میر به دلیل 
مس��مومیت ناشي از مصرف مواد بوده است که منجر به از دست رفتن 
بیش از دو میلیون س��ال زندگي شده اس��ت. هم چنین، طبق تخمین 
UNODC مرگ ه��اي مرتب��ط با مواد 0/5 ت��ا 1/3 درصد تمام مرگ و 

میرها را در بین افراد 15 تا 64 ساله شامل مي شوند )6(. 
اگر چه در مورد تعداد معتادان کشور ما آمار دقیقي در دست نمي باشد 

ولي مقامات رس��مي کش��ور، تعداد معتادان را بی��ش از دو میلیون نفر 
اعالم کرده اند )7(. طبق گزارش س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر در ایران  
پس از تصادفات دومین عامل فوت در مرگ هاي مشكوك عوارض ناشي 

از اعتیاد است )8(.
نتایج پژوهشي که به بررسي مرگ هاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر 
در اجس��اد ارجاع شده به اداره کل پزش��كي قانوني خراسان انجام شد 
نش��ان داد که اکثریت موارد فوت مرب��وط به جنس مذکر 93/4 درصد 
بوده و از نظر س��ني گروه 21 تا 30 س��ال ب��ا 11/4 درصد ،27 درصد 
تحصیالت س��یكل و 24/6 درصد شغل آزاد بود. شایع ترین راه مرگ بار 
مصرف مخدر راه تزریقي و ماده مصرفي تریاك با37/2 درصد بیشترین 
میزان را در بین افراد داش��ت و در نهایت نیز یافته هاي آزمایش��گاهي و 
کالبد ش��كافي نشان داد که احتقان ریه )36/5 درصد( و هپاتیت مزمن 

)32/3 درصد( باالترین میزان را ختصاص داده بود )9(.
در پژوهشي دیگر که با عنوان بررسي اپیدمیولوژي مرگ و میر ناشي از 
س��وء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاعي به اداره کل پزشكي قانوني 
اس��تان مازندران انجام گرفت. نتایج نش��ان داد که تعداد 272 پرونده 
مورد ارزیابي قرار گرفت که بیش��ترین آن ها )39/4 درصد( مسمومیت 
با مواد مخدر داش��تند. بیش��تر افراد مورد بررس��ي مرد و متاهل بودند. 
میانگین س��ني آن ها 14/27±39/46 زیر دیپلم و دیپلم بیشترین نرخ 
مرگ و میر را داراست.  بیشترین میزان مرگ و میر در دارندگان شغل 
آزاد بود. بیش��تر افراد فوت ش��ده از روش تزریقي )42/2(  فوت ش��ده 
از روش تزریق��ي69 درص��د از موارد مرگ و میر ش��هري و 31 درصد 

روستایي بودند )10(.
طبق گزارش محققان نرخ مرگ ناش��ي از بیش مصرف مواد در کنتاکي 
آمری��كا از 246 مورد در س��ال 2000 به 711 مورد در س��ال 2006 و 
1031 مورد در سال 2012 رسیده است. این میران بیش از چهار برابر 
نرخ اعالم ش��ده در سال 2000 در همین منطقه است. هم چنین، این 
نرخ براي مردان و زنان در سال 2000 به ترتیب 161 و 84 مورد بوده 
است که در سال 2006 به 443 و 268 مورد و در سال 2012 به 622 
و 409 مورد رس��یده است )11(. در پژوهش دیگري که در ویرجینیاي 
آمریكا )2009( انجام شد نتایج نشان داد که در مسمومیت مواد مخدر  

37 درصد را زنان و 63 درصد را مردان تشكیل مي دهند )12(. 
در یك پژوهش دیگر ماترز و همكاران )2013( پژوهشي با هدف بررسي 
نرخ مرگ و میر در معتادان تزریقي در قالب یك فراتحلیل به بررس��ي 
چندین مطالعه در این حوزه پرداختند. در این مطالعه نرخ مرگ و میر 
خام )CMRs( و نرخ مرگ و میر استاندارد )SMRs( مورد بررسي واقع 
شد. 67 مورد از این مطالعات به بررسي معتادین تزریقي پرداختند که 
14 مورد از این تعداد در کشورهاي ضعیف و کم درآمد یا داراي درآمد 
متوسط انجام شده بود. نرخ خام مرگ و میر )CMRs( در این مطالعات 
به طور متوسط 2/35 مورد براي هر 100 نفر در سال بود )بین 2/12 تا 
2/58 مورد در مطالعات مختلف(. هم چنین، نرخ استاندارد مرگ و میر 
)SMRs( در 32 مطالعه به طور متوسط 14/68 مورد براي هر 100 نفر 
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در سال بود )بین 13/01 تا 16/35 مورد در مطالعات مختلف(. مقایسه، 
 )CMRs( با نرخ خام مرگ و میر )SMRs( نرخ اس��تاندارد مرگ و میر
نشان داد که نرخ این نوع مرگ و میر در کشورهاي کم درآمد یا داراي 
درآمد متوس��ط بیشتر از جوامع غني اس��ت و احتمال ابتال به ویروس 
HIV در مردان و کساني که مصرف تزریقي دارند بیشتر از سایر گروه ها 

است. هم چنین مشخص شد که در بسیاري از این مطالعات علت اصلي 
مرگ بیش مصرف دارو و یا ابتال به ایدز بوده است )13(.

ب��ا توجه به عدم وجود آمارهاي دقیق مرگ هاي ناش��ي از مصرف مواد 
مخدر در شهرکرمانش��اه و لزوم وجود اطالعات اپیدمیولوژیك در مورد 
ای��ن موضوع به عن��وان پایه برنامه ریزي هاي پیش��گیرانه جهت کاهش 
عوارض مرگ و میر ش��ود. بنابراین پژوهش حاضر در پي پاسخ گویي به 
این سواالت است که تعداد مرگ هاي ثبت شده  در پزشكي قانوني شهر 
کرمانش��اه به علت سوء مصرف مواد مخدر در سال هاي 1391 و1392 
چند نفر بوده اس��ت؟ متوفیان س��وء مصرف مواد مخدر شهر کرمانشاه 
داراي چه ویژگي هاي جمعیت ش��ناختي بوده ان��د؟ و چه تفاوتي بین 
مرگ هاي ثبت ش��ده در پزش��كي قانوني شهر کرمانش��اه به علت سوء 

مصرف مواد مخدر در سال هاي 1391 و1392 وجود دارد؟

روش بررسي

پژوهش حاضر با هدف بررس��ي مرگ هاي ثبت شده در پزشكي قانوني 
ش��هر کرمانشاه به علت مصرف مواد مخدر در سال هاي 1391 و1392 
انجام  گرفت. بنابراین طرح پژوهش توصیفي مقطعي1 اس��ت. جامعه  و 
نمون��ه آماري پژوهش کلیه مرگ هاي  ثبت ش��ده به علت مصرف مواد 
مخدر در پزشكي قانوني شهرکرمانشاه در سال هاي  1391 و1392 بود 
)201 نف��ر،193 نفر مرد و 8 نفر زن(. روش نمونه  گیري تمام ش��ماري 
مي باش��د. روش جم��ع آوري اطالعات بر اس��اس  بررس��ي پرونده هاي 
بایگاني و ش��رح معاینه اجساد و پاسخ آزمایش هاي موجود در پرونده ها 
متوفیاني که مرگش��ان بر اثر مصرف مواد مخدر در س��ال هاي  1391 
و1392 در پزش��كي قانوني شهر کرمانشاه بود. براي گردآوري داده هاي 
پژوهش پرونده کلیه افراد فوت شده به علت مصرف مواد مخدر بررسي 
ش��د و اطالعات آنان در یك پرس��ش نامه محقق س��اخته ثبت گردید. 
پس از تصویب پروپوزال، پژوهش��گر با مراجع به پزشكي قانوني استان 
کرمانش��اه و کسب اجازه از حراست پزش��كي قانوني به قسمت بایگاني 
مراجع، و با اس��تفاده از فرم تهیه شده اطالعات مربوط متوفیاني  که بر 
اثر مصرف مواد مخدر در س��ال هاي 1391 و 1392 که قباًل مورد تایید 
کارشناس آماري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه قرار 
گرف��ت و هم چنین اطالعات مورد نیاز از اجس��اد ارجاع ش��ده که در 
پرونده هایش��ان موجود بود با توجه به اهداف کلي و فرعي و متغیرهاي 
موج��ود، جم��ع آوري گردید. در بخ��ش آمار توصیفي از ش��اخص هاي 
فراواني، درصد، میانگین، انحراف اس��تاندارد و در بخش آمار استنباطي 

1 Sectional -Cross

آزمون هاي آماري تي تس��ت استفاده ش��د. و تحلیل داده ها توسط نرم 
افزار آماري SPSS نسخه 19 انجام گرفت.

يافته ها

نمونه مورد بررس��ي پژوهش مرگ هاي  ثبت شده به علت مصرف مواد 
مخدر در پزش��كي قانوني شهرکرمانش��اه در س��ال هاي 1391 و1392 
بود. کل مرگ ثبت در س��ال 1391 شامل 111 نفر )105 مرد، 6 زن( 
ب��ود که 71 نفر مجرد )یعني64 درصد(، 33 نفر متاهل )29/7 درصد(، 
3 نف��ر مطلقه )2/7 درصد(، 2 نفر همس��ر م��رده )1/8 درصد( و 2 نفر 
نامعل��وم )2/8 درصد( بود. کل مرگ ثبت در س��ال 1392 ش��امل 90 
نف��ر )88 مرد، 2 زن( ب��ود که 55 نفر  مج��رد )61/5 درصد(، 27 نفر 
متاه��ل )30 درصد(، 1 نفر همس��ر مرده )1/1 درص��د(، 7 نفر نامعلوم 
)7/8 درصد( بود.  از مرگ هاي ثبت ش��ده در س��ال1391، 40 نفر در 
محدوده س��ني 30-20 س��ال )36 درصد(، 44 نفر در محدوده30-40 
س��ال )39/6 درصد(، 16 نفر در محدوده 50-40 سال )14/4 درصد(، 
8 نفر در محدوه 60-50 س��ال )7/2 درصد(، 1 نفر در محدوه 60-70 
س��ال )0/9 درصد(، 2 نفر در محدوه80-70 س��ال )1/8 درصد( بود. از 
مرگ هاي ثبت ش��ده در سال1392، 21 نفر در محدوده سني 20-30 
سال )23/3درصد(، 46 نفر در محدوده40-30 سال )51/1 درصد(، 13 
نفر در محدوده 50-40 س��ال )14/4 درصد(، 9 نفر در محدوه 50-60 

سال )10 درصد(، 1 نفر در محدوه 70-60 سال )1/1 درصد( بود.
از نظر تحصیالت در مرگ هاي ثبت ش��ده در س��ال1391 ، 22 نفر بي 
س��واد )19/8 درص��د(، 39 نفر ابتدایي )35/1 درصد(، 40 نفر س��یكل 
)36/1 درصد(، 5 نفر دیپلم )4/5 درصد(، 3 نفر فوق دیپلم )2/7درصد(، 

2 نفر تحصیالتشان نامعلوم بود )1/8 درصد(. 
در مرگ هاي ثبت شده در سال1392 ، 8 نفربي سواد )8/9 درصد(، 35 
نفر ابتدایي )39/8 درصد(، 23 نفر سیكل )25/6 درصد(، 14 نفر دیپلم 
)15/6 درص��د(، 3 نفر فوق دیپلم )3/4 درصد( و 7 نفر تحصیالتش��ان 

نامعلوم بود.
از نظر وضعیت ش��غلي در مرگ هاي ثبت ش��ده در سال1391، 1 نفر 
کارمند دولتي )0/9 درصد(، 1 نفر مش��اغل قراردادي )0/9 درصد(، 51 
نفر شغلش��ان آزاد )45/9 درصد(، 1 نفر کشاورز و دامدار )0/9 درصد(، 
3 نفر بازنشسته )دولتي، لش��كري، تامین اجتماعي( )2/7 درصد(، 52 
نف��ر بیكار )46/8 درصد(، 2 نفر وضعیت شغلیش��ان نا معلوم بود )1/8 

درصد(.
از نظر وضعیت ش��غلي در مرگ هاي ثبت ش��ده در س��ال1392، 6 نفر 
کارمند دولتي )6/7 درصد(، 3 نفر مش��اغل قراردادي )3/3 درصد(، 31 
نفر شغلشان آزاد )34/4 درصد(، 1 نفر کشاورز و دامدار )1/1 درصد(، 2 
نفر بازنشس��ته )دولتي، لشكري، تامین اجتماعي( )2/2 درصد(، 40 نفر  
بیكار )44/4درصد(، 7نفر وضعیت شغلیشان نامعلوم بود )7/8 درصد(.

در مرگ هاي ثبت شده در سال1391  از نظر نوع مواد مصرفي 51  نفر  
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تریاك و ش��یره )45/9 درصد(، 43 نفر هروئین و کراك )37/8 درصد(، 
7 نفر متامفتامین، شیش��ه و کریس��تال )6/3 درصد(، 1 نفر حشیش و 
گ��راس )0/9 درصد(، 1 نفر ترامادول )0/9 درصد(، 2 نفر قرص ها )آرام 
بخش ها، خواب آورها و...( )1/8 درصد(، 1 نفر استروئید آنابولیك )0/9 
درصد(، 4 نفر متادون )3/6 درصد(، 1 نفر اکستازي )0/9 درصد( بودند. 

در مرگ هاي ثبت شده در سال1392  از نظر نوع مواد مصرفي 42  نفر 
تریاك و ش��یره )46/7 درصد(، 17 نفر هروئین و کراك )18/9 درصد(، 
14 نفر متامفتامین، شیش��ه و کریستال )15/6 درصد(، 1 نفر حشیش 
و گ��راس )1/1 درصد(، 1 نفر قرص ه��ا )آرام بخش ها، خواب آورها و...( 
)1/1 درصد(،  8 نفر متادون )8/9درصد( و 7 نفر نوع مواد مصرفي شان 

جدول 1- اطالعات جمعيت ش��تاختي در مرگ هاي ناش��ي از مصرف مواد مخدر در موارد ارجاعي به پزش��کي قانوني ش��هر 
کرمانشاه در سال1391 و 1392

متغیر
كل13911392

فراواني)درصد(فراواني)درصد(فراواني)درصد(

زنجنسیت
مرد

)5/40(6
)94/60(105

)2/22(2
)97/77(88

)4(8
)96(201

محدوده سني

20-30)36(40)23/3(21)30/3(61

30-40)39/6(44)51/1(46)44/8(90

40-50)14/4(16)14/4(13)14/4(29

50-60)7/2(8)10(9)8/5(17

60-70)0/9(1)1/1(1)1(2

70-80)1/8(2-)1(2

وضعیت تاهل

126)62/7(55)16/5(71)64(مجرد

60)29/9(27)30(33)29/7(متاهل

3)1/5(-3)2/7(مطلقه

3)1/5(1)1/1(2)1/8(همسر مرده

9)4/5(7)7/8(2)1/8(نامعلوم

وضعیت تحصیالت

30)14/9(8)8/9(22)19/8(بي سواد

74)36/8(35)39/8(39)35/1(ابتدايي

63)31/3(23)25/6(40)36/1(سیكل

19)9/5(14)15/6(5)4/5(ديپلم

5)2/5(3)3/4(3)2/7(فوق ديپلم

10)5(7)7/8(2)1/8(نامعلوم

وضعیت اشتغال

7)2/5(6)6/7(1)0/9(كارمند دولتي

4)2(3)3/3(1)0/9(مشاغل قرار دادي

82)40/8(31)34/4(51)45/9(آزاد

2)1(1)1/1(1)0/9(كشاورز و دامدار

5)2/5(2)2/2(3)2/7(بازنشسته)دولتي، لشكري، تامین اجتماعي(

92)45/8(40)44/4(52)46/8(بیكار

9)4/5(7)7/8(2)1/8(نامعلوم

مرگ هاي ثبت شده در پزشکي قانوني شهر كرمانشاه به علت مصرف مواد مخدر و بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي و اتوپسي اجساد آنان
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نامعلوم بود )7/8 درصد(.
نتایج نش��ان داد که بین مرگ هاي ثبت ش��ده در پزشكي قانوني شهر 
کرمانش��اه به علت مصرف مواد مخدر در س��ال هاي 1391 و1392 در 
مواد مصرفي هروئین و کراك، متامفتامین، شیشه و کریستال، متادون 
و نامعلوم بین سال هاي 1391 و1392 تفاوت معناداري وجود دارد. اما 
در س��ایر مواد مصرفي تفاوت  معناداري بین س��ال هاي 1391 و1392 

وجود ندارد.
ش��یوه مصرف مواد در مرگ هاي ثبت بر اثر مصرف مواد مخدر در سال 

1391  شامل 23 نفر ش��یوه مصرف مواد تدخیني )20/7 درصد(، 58 
نفر تزریقي )52/3 درصد(، 10 نفر مش��امي )9 درصد(، 18 نفر خوردن 
)16/2 درصد( و 2 نفر از ش��یوه هاي مصرفي دیگر بودند )1/8 درصد(. 
در مرگ هاي 1392 ،34 نفر شیوه مصرف مواد تدخیني )37/8 درصد(، 
34 نف��ر تزریقي )37/8 درص��د(، 2 نفر مش��امي )2/2 درصد(، 12نفر 
خوردن )13/3 درصد( و 8 نفر از ش��یوه هاي مصرفي دیگر  بودند )8/9 

درصد(.
در مرگ هاي ناش��ي از مصرف مواد مخدر در س��ال 1391 بر حس��ب 

جدول2-  بررسي نوع مواد مصرفي، شيوه مصرف و اتوپسي اجساد در مرگ هاي ناشي از مصرف مواد مخدر در موارد ارجاعي 
به پزشکي قانوني شهر کرمانشاه در سال1391 و 1392

متغیر
شاخص آماريكل13911392

)سطح معناداري( فراواني)درصد(فراواني)درصد(فراواني)درصد(

0/10)0/84(93)46/3(42)46/7(51)45/9(ترياک و شیرهنوع مواد مصرفي

3/11)0/001(60)29/9(17)18/9(43)38/7(هروئین و كراک

2/14)0/001(21)10/4(14)15/6(7)6/3(متامفتامین، شیشه و كريستال

0/14)0/08(2)1(1)1/1(1)0/9(حشیش و گراس

0/90)0/07(1)0/05(-1)0/9(ترامادول

0/40)0/42(3)1/5(1)1/1(2)1/8(قرص ها )آرام بخش ها، خواب آورها و...(

0/90)0/07(1)0/05(-1)0/9(استروئید آنابولیک

1/57)0/002(12)6(8)8/9(4)3/6(متادون

0/90)0/07(1)0/05(-1)0/9(اكستازي

3/04)0/001(7)3/5(7)7/8(-نا معلوم

57)28/4(34)37/8(23)20/7(تدخینيشیوه مصرف

92)45/8(34)37/8(58)52/3(تزريقي

12)6(2)2/2(10)9(مشامي

30)14/9(12)13/3(18)16/2(خوردن

10)5(8)8/9(2)1/8(ساير

4)2(-4)3/6(هیپاتیتBاتوپسي اجسادژ

C10)5(2)2/2(8)8/2(هیپاتیت

29)(2014/4)22/2(9)8/1(سل ريوي

10)5(3)3/3(7)6/3(تروما )حوادث ترافیكي و ساير حوادث(

32)15/9(9)10(23)20/7(ايست قلبي

11)5/5(2)2/2(9)8/1(ترومبوز وريدي

HIV)9(10)6/7(6)8(16

3)1/5(-3)2/7(خودكشي

86)42/8(48)53/3(38)34/2(نامعلوم
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 7/2( C8 نفر هیپاتیت ،)3/6 درصد( Bاتوپس��ي اجساد 4 نفر هیپاتیت
درصد(، 9 نفر سل ریوي )8/1 درصد(، 7 نفر تروما )حوادث ترافیكي و 
س��ایر حوادث( )6/3 درصد(،23  نفر ایست قلبي )20/7 درصد(، 9 نفر 
ترومبوز وریدي )8/1 درصد(، 10 نفر HIV )9 درصد(، 3 نفر خودکشي 

)2/7 درصد( و 38  نفر اتوپسي شان نامعلوم بود.
در مرگ هاي ناش��ي از مصرف مواد مخدر  در س��ال 1392 بر حس��ب 
اتوپس��ي اجس��اد، 2 نفر هیپاتی��ت C )2/2درصد(، 20نفر س��ل ریوي 
)22/2 درص��د(، 3 نف��ر تروما )حوادث ترافیكي و س��ایر حوادث( )3/3 
درص��د(، 9 نفر ایس��ت قلبي )10 درصد(، 2نف��ر ترومبوز وریدي )2/2 
درصد(، 6 نفر HIV )6/7 درصد( و 48 نفر اتوپس��ي ش��ان نامعلوم بود 

)53/3 درصد(.

بحث و نتيجه گيري

س��وءمصرف مواد ارتباط تنگانگ و مس��تقیمي با سالمت جسم و روان 
دارد لذا دور از انتظار نیس��ت که هنگامي که س��المت جسم و روان به 
خطر افتد و در مس��یر تحلیل پیش رود بر می��زان کمیت زندگي افراد 
و به عبارتي مرگ و فوت ش��دن اثرگذار مس��تقیم باشد. این موضوعي 
نیس��ت که بتوان اس��تثنایي براي آن یافت بدین معنا که س��وءمصرف 
مواد و اصرار داشتن بر ادامه دادن این شیوه ي منفي از مصرف، بر زنده 
ماندن مؤثر اس��ت. مرگ در اثر سوءمصرف مواد مخدر، سرانجامي است 
که ش��امل حال تمام مصرف کنندگاني اس��ت که فقط لحظه ي مصرف 
را در نظر مي گیرند و س��المت جس��م و روان خود را نادیده مي گیرند. 
مواد مخدر در ارتباط مس��تقیمي با جسم و سالمت جسم هستند، مواد 
محرك نیز در ارتباط تنگاتنگي با سالمت جسم و روان هستند. مصرف 
پایدار داش��تن در مصرف مواد مخدر و محرك به مرور فرس��ایش هایي 
را ایج��اد مي نماید و هنگامي که این دو نوع مواد با هم مصرف ش��وند، 

اثربخشي را دو چندان مي کنند.
نتایج نش��ان داد که  تعداد مرگ هاي ثبت ش��ده ب��ه علت مصرف مواد 
مخدر در سال هاي  1391 و1392 )201 نفر،193 نفر مرد)96 درصد( 
و 8 نفر زن )4 درصد( بوده اس��ت. از نظر محدوده سني، گروه 30-40 
س��ال 90 نفر )44/8 درصد( بیش��ترین بود، که بیشترشان مجرد126 
نف��ر )62/7 درصد(، و 74 نف��ر داراي تحصیالت ابتدایي )36/8 درصد( 

بوده اند، بیشتر افراد فوت شده بیكار92 نفر )45/8 درصد( بودند.
اعتیاد یك بیماري رواني اقتصادي اجتماعي به شمار مي رود و هر فردي 
ب��ا هر ش��رایطي این احتمال را دارد که در دام ای��ن بیماري بیافتد. در 
تبیین این که چرا مقوله ي اعتیاد، ارتباطي به جایگاه حقیقي و حقوقي 
افراد ندارد مي توان به این موضوع اشاره داشت که سبك هاي مقابله اي 
افراد در برخورد با مس��ائل و مشكالت و هم چنین مكان کنترل به کار 
برده، در پدیدآیي این مقوله بس��یار مهم است. افرادي که سبك مقابله 
اي هیجان مدار و اجتنابي دارند و با یك مكان کنترل بیروني با مسائل 
خود برخورد مي کنند، دور از انتظار نیست که به صورت آني و با توسل 

به یك عامل بیروني و در این جا یعني پناه بردن به مصرف مواد، براي 
حل مش��كل خود اقدام کنند. اما در مقابل افرادي که سبك مقابله اي 
مس��ئله مدار دارند و یك مكان کنترل دروني را به کار مي گیرند کاماًل 
منطقي اس��ت که در دام این مقوله گرفتار نش��وند. لذا افراد با هر نوع 
ویژگي جمعیت شناختي مي توانند سبكي را در حل مسائل خود به کار 

بگیرند و این شیوه ارتباطي به ویژگي جمعیت شناختي افراد ندارد.
نتایج نش��ان داد که بین مرگ هاي ثبت ش��ده  در پزشكي قانوني شهر 
کرمانش��اه به علت مصرف مواد مخدر در س��ال هاي 1391 و 1392 در 
مواد مصرفي هروئین و کراك، متامفتامین، شیشه و کریستال، متادون 
و نامعلوم بین سال هاي 1391 و 1392 تفاوت معناداري وجود دارد. اما 
در س��ایر مواد مصرفي تفاوت  معناداري بین س��ال هاي 1391 و1392 
وجود ندارد. بدین معنا که مصرفي هروئین و کراك در س��ال 1391 در 
افراد فوت ش��ده بیشتر از سال 1392 بود و مصرف متامفتامین، شیشه 
و کریستال، متادون و نامعلوم در سال 1392 بیشتر از 1391 بود. براي 
مقایس��ه مي توان به این پژوهش اشاره کرد که بر اساس گزارش شارپ 
و ملنیك )2013( طي سال هاي 2003 تا 2012 شمار مرگ و میرهاي 
ناش��ي از س��وء مصرف مواد در نیویورك دو برابر ش��ده است و از 777 
مورد مرگ در سال 2003 به 1950 مورد مرگ در سال 2012 رسیده 
اس��ت. در طي همین مدت، مرگ و میرهاي ناش��ي از اپیوئیدها چهار 
برابر افزایش داش��ته است و از 186 مورد در سال 2003 به 914 مورد 
در سال 2012 رسیده است. در این بین، بیشترین مرگ و میر به سال 
2011 مربوط مي ش��ود که 940 م��ورد مرگ را دربر مي گیرد. طي این 
دوره 10 ساله مرگ و میرهاي ناشي از سوء مصرف مواد و دارو به دلیل 
مصرف اپیوئیدها از 23/9 درصد به 46/9 درصد افزایش پیدا کرده است 

و باالترین میزان آن با 53/5 درصد به سال 2010 بر مي گردد )14(.
به دلیل ای��ن که ایران با بزرگ ترین تولید کنن��ده تریاك جهان یعني 
افغانس��تان هم مرز اس��ت، به یك پل ارتباطي تبدیل ش��ده که منطقه 
تولید را به بازارهاي مصرفي خلیج فارس، ترکیه و اروپا متصل مي نماید. 
ب��ه گزارش )UNDCP(، 90% درصد از کش��فیات جه��ان در ارتباط با 
مورفین و تری��اك در ایران صورت مي گیرد. دولت جمهوري اس��المي 
ایران برآورد مي کند که تعداد افراد وابس��ته به مواد مخدر 1/2 میلیون 
نف��ر و عالوه ب��ر آن 800000 نفر مصرف کننده تفنني هس��تند. البته 
کارشناس��ان ملي ایدز برآورد کرده اند ک��ه بالغ بر 3/3 میلیون نفر، فرد 
وابس��ته به مواد مخدر در ایران وجود داش��ته باش��د. هم چنین برآورد 
مي ش��ود که 200 هزار نفر روزانه و 300 هزار نفر به طور هفتگي یا دو  
هفته یك بار مواد تزریق مي کنند. در برخي از ش��هرها که مسیر اصلي 
قاچاق را تشكیل مي دهند، برآورد مي شود که 10% مردم، مواد مصرف 
مي کنن��د. در تهران که 12 میلیون نفر جمعیت دارد، برآورد مي ش��ود 
که 240 هزار نفر مواد مخدر مصرف مي کنند، اما به نظر مي رس��د این 
رقم بس��یار پائین تر از حد واقعي اس��ت. در تببین ای��ن که در مصرف 
هروئین و کراك، میزان مصرف کنندگان در سال 1391 نبست به سال 
1392 غالب تر هس��تند در تبیین ای��ن تفاوت مي توان به اقبال عمومي 
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این ماده ي مصرفي، قیمت و میزان در دس��ترس بودن آن اشاره داشت 
که این احتمال وجود دارد که این عوامل دس��ت به دس��ت هم داده و 
میزان مصرف را شدت بخشیده باشند. در مصرف متامفتامین، شیشه و 
کریستال میزان مصرف کنندگان در سال 1392 نسبت به سال 1391 
بیشتر هستند. در تبیین این تفاوت و افزایش میزان مصرف این نوع از 
مواد باید تبلیغ��ات کاذب و دروغ پردازي هاي در مورد ویژگي هاي این 
مواد اش��اره داشت. در مصرف متادون، میزان مصرف کنندگان در سال 
1392 نسبت به سال 1391 برتري دارند. در تبیین این تفاوت مي توان 
به اقبال عمومي این ماده ي مصرفي، قیمت و میزان در دس��ترس بودن 
تبلیغات کاذب و دروغ پردازي هاي در مورد ویژگي هاي این مواد اش��اره 

داشت. 
از آن جا که پژوهش حاضر در ش��هر کرمانش��اه انجام گرفت در تعمیم 
نتایج باید جانب احتیاط رعایت ش��ود. پیش��نهاد مي ش��ود که در سایر 
اس��تان ها نیز این آمار تحلیل ش��ود که بتوان به یك جمع بندي کلي 
از میزان مرگ و میر در کش��ور دس��ت یافت. از آن جا که مصرف مواد 
مخدر مي تواند در بسیاري موارد ضربات جبران ناپذیري از جمله مرگ 

را براي ش��خص مصرف کننده پدید آورد. آم��وزش مهارت هایي جهت 
آگاه سازي و ایمن سازي افراد ضروري به نظر مي آید. با توجه به نتایج 
اتوپس��ي و ش��یوع بیماري هایي هم چون س��ل ریوي در بین معتادین 
توصیه مي  ش��ود که راه ه��اي انتقال عفونت در بین معتادان بررس��ي و 
اقدامات پیش��گیرانه به عمل آید. هم چنین با توجه به این که اتوپسي 
بس��یاري از اجساد نامعلوم بود توصیه مي شود در پژوهش هاي آتي این 

نكته در نظر گرفته شود. 
از س��وي دیگر نتایج گویاي آن اس��ت که مرگ ناش��ي از س��ل در بین 
معتادین باال اس��ت و در این باره باید اقدامات پیشگیرانه بیشتري را در 

نظر داشت. 
این پژوهش با حمایت مالي اس��تانداري اس��تان کرمانش��اه و اداره کل 
پزش��كي قانوني اس��تان کرمانش��اه به ش��ماره ثبت10486-125543 
در س��ایت س��مات ثبت گردیده است. و در آخر نویس��ندگان از مرکز 
تحقیقات پیشگیري از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه  
و کلیه کس��اني که در این پژوهش همكاري داش��تند کمال س��پاس و 

قدرداني مي نمایند. 
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Abstract 
Background: Nowadays addiction to drug abuse and dependency is one of the most psychosocial and public 

health challenge in the world that increasing every day and lead to disablement and a lot of mortality. It is additionally 
imposition abundant financial burden on person and families so have more financial burden and moral influence in 
community. According to this, the current investigation with aimed to survey register death in Kermanshah forensic 
pathology due to drug abuse from 2012 to 2013 was performed.

Methods: Research design was descriptive analytic study. Community and sampling of study involved total of 
register death due to drug abuse in Kermanshah forensic pathology by years2012-2013. Method of collection data 
was based on fulfillment questionnaire from available information in archived files and using reports from body 
autopsy and tests was enclosed in folders. Ultimately, analysis of gathered data was done with statistical software 
SPSS ver. 19 and  extraction descriptive statistic index such as frequency , mean , standard deviation and chi square 
was done based on statistical test.

Findings: The findings demonstrated number of deceased in drug abuse induced deaths that totally was 201 <193 
was male (96%) and 8 female (4%)>. Aged 30-44 years had higher rate in other age group (90 person) 44/8%, a lot 
of them unmarried (126 person) 62/7% and had elementary education level (74 person) 36/8%, most of deceased were 
out of works (92 person) 45/8%.the most common method of injecting of drug was 92(45.8%) and most of the opium 
and opium and sap has been 93(46.3%) and 60(29.9%) were heroin and crack. Result of laboratory and autopsy 
finding demonstrate high score in MI ( 32 person) 15/9% , pulmonary TB ( 29 person) 14/4%  and unknown ( 86  
person)42/8%.  Based on result significant difference exist between 2012 years by 2013 (p< 0/01) in consumption of 
heroin and crack of heroin, methamphetamine, ice &crystal and methadone.

Conclusion: It is recommended to also check the statistics in other cities in order to reach a total pluralization of 
mortality in the country for and regarding to in determinate autopsy of much body’s. It is recommended to consider 
this point in future researches.
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