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  خالصه 
  مقدمه

طور روز افزون سير صعودي داشته است كه عالوه ه ميرهاي ناشي از مصرف مواد مخدر در جهان ب و موارد  مرگ
اين رو در  از.  بر تحميل بارمالي فراوان بر فرد و خانواده اش ، بار مالي و معنوي فراوانتري بر جامعه نيز داشته دارد

اشي از سوء مصرف مواد مخدر كه به مركز پزشكي قانوني خراسان  سال  كليه موارد مرگ ن2در طي ، مطالعه اي
ده و ضمن تعيين خصوصيات جمعيت شناسي و نيز تعيين راه  مصرف و نوع ماده شه بودند بررسي شدارجاع 

مصرفي، يافته هاي آزمايشگاهي و كالبدشكافي در مصرف كنندگان مواد مخدر منجر به فوت مورد مطالعه قرار 
  . گرفت

  ارروش ك
مقطعي تحليلي كليه موارد فوت ناشي از مصرف مواد مخدر در فاصله زماني دو سال توصيفي در يك مطالعه 

 با استفاده از روش جمع آوري اطالعات بر اساس ،كه به پزشكي قانوني خراسان ارجاع شده بودند) 1382-1384(
گاني و شرح معاينه اجساد و پاسخ آزمايشهاي تكميل پرسشنامه و با استفاده از اطالعات موجود در پرونده هاي باي

در نهايت  داده هاي پرسشنامه هاي طرح با  استفاده از نرم افزار موجود در پرونده ها مورد بررسي قرار گرفتند 
  ثبت و جهت بيان نتايج از آمار توصيفي و براي تحليل يافته با استفاده از آزمونهاي آماري14 نسخه SPSSآماري 
  . عنوان معنا دار بودن در نظر گرفته  شده  ب05/0 كمتر از p استفاده گرديد و مقادير كاي اسكوئر  وتي تست
  نتايج

بوده و از نظر %) 4/93(از بررسي يافته هاي پژوهشي مشخص گرديد اكثريت موارد فوت مربوط به جنس مذكر 
%) 27(بيشترين موارد فوت . ده بودند بيشترين درصد را به خود اختصاص دا%) 4/11( سال با 30 تا 21سني گروه 

شايعترين راه مرگبار مصرف مواد مخدر راه . بود %) 6/24(مربوط به تحصيالت  سيكل و دارندگان شغل آزاد 
بيشترين ميزان را در بين افراد داشت و در نهايت نيز يافته هاي آزمايشگاهي % 7/32تزريقي و ماده مصرفي ترياك با 

باالترين ميزان را دارا بوده و از ميان %) 2/32(و هپاتيت مزمن %) 5/36(داد كه احتقان ريه و كالبد شكافي نشان 
  .بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده بود% 2/59يافته هاي باليني تزريقات غير بيمارستاني با 

  نتيجه گيري
خدر در بين مردان و در سنين نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه مرگ مير ناشي از مصرف مواد م

جواني و افراد داراي شغل آزاد و با تحصيالت كمتر از ديپلم شيوع باالتري داشته و همين امر لزوم مساله آموزش و 
در ضمن با توجه به اينكه شايعترين يافته كالبد شكافي و آزمايشگاهي . مراقبت بيشتر از اين قشر را آشكار مي سازد

ت مزمن بوده ضرورت توجه به روشهاي پيشگيري از انتقال عفونت به سايرين چه در دوران احتقان ريه و هپاتي
          در نهايت با توجه به اينكه تزريقات . دشوزندگي و چه هنگام معاينه و كالبد شكافي افراد معتاد آشكار مي 

ي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه  م،غير بيمارستاني باالترين ميزان را در يافته هاي باليني افراد مورد مطالعه داشته
  . راه تزريقي شايعترين علت مرگ در بين مصرف كنندگان مواد مخدر بوده است

  
  اعتياد، يافته هاي پس از مرگ، كالبد شكافي، مصرف زياد از حد ترياك، سوء مصرف، مواد مخدر : كلمات كليدي
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  مقدمه
كامال ز و يدر عصر حاضر مساله مواد مخدر مشكل مخاطره آم

 ين حال گسترش جهاني به خود گرفته است و درعيده ايچيپ
 و ي جديانهاياد به مواد مخدر عالوه بر زياعت. داشته است

ر دار ي و واگي عفونيهايماريل ابتال به بي از قبيخطرناك جسم
 يده اجتماعيت، سل، عوارض و مشكالت عديدز، هپاتيهمچون ا
بط با مواد مخدر همچون  مرتيش جرمهايل افزاي از قبيو اقتصاد

 كالن يه هاي و هدر رفتن سرماي گريت، سرقت، تكديجنا
  ).1،2(به دنبال داشته است نيز  كشورها را يماد

 و ييايت جغرافي و موقعيل متعدد فرهنگيز به داليكشور ما ن
 يد كننده مواد مخدر، داراي با دو كشور بزرگ توليهمجوار

اد همه روزه يان به اعتي و مبتال باشدي مد وحايط كامال  بحرانيشرا
       به جامعه ي و فرهنگين اقتصاديجاد خسارات سنگيباعث ا

ن طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد يعالوه برا ).3(  گردنديم
 مشكوك ين عامل فوت در مرگهايمخدر پس از تصادفات دوم

  ).4(اد است ي از اعتيعوارض ناش
مواد مخدر به علل  مصرف ي ناشيامروزه در جامعه مرگها

 از آن ي حاكي مقدماتي هاي دهد كه بررسي رخ ميگوناگون
          ياست كه مصرف مواد مخدر ناخالص و استفاده از راهها

ا پودر ياك و ي تريديق ورير معمول مصرف به عنوان مثال تزريغ
ن افراد است ين از جمله علل منجر به فوت در اي هروئياستنشاق

 از آن است كه يوم حاكي استفاده از اپخچهيار تيبررس ).13، 5(
         خ باز ي ثبت شده در تارين زمانهاي تريياستفاده از آن به ابتدا

ن يح اوليالد مسيها حدود سه هزار سال قبل از ميسومر.  گردديم
 كردند ي استفاده مي مقاصد مذهبيوم براي بودند كه از اپيكسان

ن ي باشند كه اگر چه اي ميدرد اثرات ضد يدها دارايوئياپ. )6(
 است كه ين نكته ضروري اما ذكر ا،ر قابل انكار استيله غمسئ
بات و سوء مصرف آنها، به طرق مختلف خسارت ين تركيهم

در واقع عوارض حاصل از سوء .  سازنديخود را به جامعه وارد م
 فرا رفته و مثال بارز ي پزشكين مواد از حدود و مرزهايمصرف ا
ه ي ثانوي، عفونتهاي هستند كه از اثرات فوريقيان تزرآن معتاد

و عوارض ) دزيا ت ب  ويت، هپاتي، اندوكاردي موضعيآبسه ها(
 برند ين رنج ميق هروئيتزر) تياد، سندرم محرومياعت (ير قانونيغ
ف ي توصي در ابتدا براياكيبات شبه تريا تركيدها يدئي اوپ.)7(

ز ين و نين و كدئيد مرفاك مانني استخراج شده از تريداروها
 شد اما ين به كار گرفته ميك مانند هروئيمه سنتتيمشتقات ن
 يتهاي آنتاگونسين و حتي با اعمال شبه مرفيبات صناعيامروزه ترك

. )8(هند د يم دها قراريدئيز در دسته اوپي مخدر را نيداروها
جه تداخل اثر يدها نتيدئي از مصرف اوپيك ناشيولوژيزياثرات ف

ن تداخالت يا.  متعدد استيرپستورها ن مواد وير كدام از ان هيب
، دستگاه يستم اعصاب مركزيدر درجه اول اثرات خود را بر س

.  دهدي و دستگاه گوارش نشان ميعروق -يتم قلبسي، سيتنفس
ر در ييق تغي از طري دردي شامل بيستم اعصاب مركزياثرات س

  ).9(اشد ب ي مي و خماري، سرخوشيم بخشاآز ،1تحمل درد
 شود و يار كم مشاهده مي بسي در دوزهاي و عروقياثرات قلب
ون يپرتاي است كه منجر به هيطيون محيالتاسيشامل وازود

دها بر يدئي اثرات مصرف اوپي بررس).10( شود يك ميارتوستات
 يوي، ادم ري دهد ممكن است مهار تنفسي نشان ميدستگاه تنفس

 ).12، 11(فتد ي اتفاق بيوموند و پني، آسم شديپوكسي، هير قلبيغ
 توان به كاهش حركات معده و يدر ارتباط با دستگاه گوارش م

 تواند تهوع و استفراغ را به دنبال يه معده كه خود مير در تخليأخت
  ).18، 16، 13( داشته باشد اشاره كرد

  
          كارروش
 كه علت يه اجسادي كليلي تحليمقطعتوصيفي ك مطالعه ير د

 مصرف مواد مخدر اعالم شده ي قانونيا از طرف پزشكمرگ آنه
 خراسان ي قانونيبه پزشك) 1384-83( دو سال يبود  و در فاصله زمان

ت هدف انتخاب و  با استفاده از يارجاع شده بودند به عنوان جمع
ل پرسشنامه و استفاده از ي اطالعات بر اساس تكميروش جمع آور

نه اجساد و ي و شرح معايگاني باياطالعات موجود در پرونده ها
 يت هدف مورد بررسي موجود در پرونده ها، جمعيشهايپاسخ آزما
 طرح با  استفاده از يپرسشنامه ها يت داده هايدر نها .قرار گرفتند

 ثبت و جهت بيان نتايج از آمار 14 نسخه SPSSنرم افزار آماري 
و تي تست اي آماري توصيفي و براي تحليل يافته با استفاده از آزمونه

          عنوان ه  ب05/0كمتر از  pگرديد و مقادير  استفادهكاي اسكوئر 
  . معنا دار بودن در نظر گرفته  شد

                                                 
1 Telorance 



 

 

  و همكارانآريا حجازي                                                                                                     مرگ ناشي از سوء مصرف مواد مخدر-١٠٣103

  نتايج
 سال 2 پرونده در طي  395 با استفاده از نتايج اين مطالعه در كل

 369 يمورد بررسهاي پرونده از كل . مورد بررسي قرار گرفتند
ميانگين سني  .بوده اند%) 6/6(د زن  مور6و %) 4/93(مورد مرد 

 درصد 3/36 ،ي گروه سن سال و به تفكيك3/36 ±34/8متوفيان 
 ، سال41-31در گروه درصد 6/31،  سال30 تا 21 در گروه موارد

 51در گروه  درصد  4/3 سال، 50 تا41 در گروه درصد 6/20
در  درصد 4/1سال به باال و 60 در گروه درصد 1/3 سال، 60تا

 افراد مورد يع فراواني توزيبررس.  سال قرار داشته اند20ريزگروه 
زان مرگ مربوط به ين مي مشخص كرد باالتريمطالعه از نظر شغل

 9/9 كارگر،  درصد6/6و )  درصد24(دارندگان شغل آزاد بوده 
 درصد 1 كارمند و  درصد3/0محصل ،  درصد 3/0كار، ي بدرصد

الت ي تحصيالت افراد دارايضمنا  از نظر تحص. خانه دار بوده اند
زان را به خود اختصاص داده اند و ين ميباالتر درصد 27كل با يس
 افراد  درصد3پلم و ي افراد د درصد6/5 سواد ي افراد ب درصد7/9

 از اهداف پژوهش يكينكه يبا توجه به ا .پلم بوده انديباالتر از د
ه  و روش مصرف در افراد مورد مطالعي نوع ماده مصرفيبررس
ت افراد فوت ياكثر كه انگر آن استي پژوهش بيافته هاي ،بوده

از لحاظ .  كرده انديم  ماده مخدر  استفادهيقيشده از روش تزر
تفاوت در نوع ماده مخدر در  از ي دو حاكيز آزمون كاي نيآمار

  .)2، 1نمودار ( افراد مورد مطالعه است
اگر  TLC1ش ي است كه در آزماين نكته ضروريذكر ا

 هر ين وين و مرفيش كدئياك مصرف كرده باشد آزماي تريردف
ن مصرف كرده باشد فقط ي مرفي شود اما اگر فرديدو مثبت م
  .شود ي مثبت مين ويجواب مرف
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ك نوع ماده يت مورد مطالعه به تفكي جمعي فراوان -1 نمودار

  يمخدر مصرف

                                                 
1  Thin-layer chromatography  
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تزريقي استنشاقي خوردني ساير طرق

  
ك نوع  يت مورد مطالعه به تفكي جمعيفراوان -2نمودار 

  يقه مصرف ماده مخدر مصرفيطر
  
 وجود مواد مخدر در ادرار و احشاء افراد مورد مطالعه يرسبر

در .  افراد وجود ندارد درصد6/89نشان داد كه ماده مخدر در ادرار 
ن ياما دراشتر بوده يزان ماده مخدر در ادرار افراد بيقات مشابه ميتحق
ن امر مثانه ي باالتر بوده و علت  ايي مخدر احشا زان مادهيق ميتحق
ن شدت ماده مخدر در يعالوه بر ا.  افراد مورد مطالعه بوده استيخال

زان شدت ين مي قرار گرفت كه كمتريافراد مورد مطالعه مورد بررس
           ف يزان به مثبت ضعين ميشتريو ب)  درصد4/3 (يوقبه مثبت 

 و ي كالبد شكافيز بافته هايت نيدر نها.  شديمربوط م)  درصد8/27(
 شد كه ي كبد افراد مورد مطالعه بررس وهي در ريب شناسيآس
ه و در كبد به يه و ادم ريه مربوط به احتقان ريافته ها در رين يعتريشا
  .)3نمودار (  شديت مزمن مربوط ميهپات

راد مورد مطالعه حاكي در ضمن بررسي يافته هاي باليني در اف
 درصد 8/0 درصد افراد خود زني داشته اند و 1/26از آن بود كه 

 درصد افراد از 4/9افراد از تزريقات غيربيمارستاني قديمي و 
                 درصد از آنها از تزريقات 2/59 تزريقات بيمارستاني و

رسي بر. غير بيمارستاني قديمي و جديد با هم استفاده مي كردند
در يافته هاي باليني افراد CPR2وجود اسكار و سوختگي ناشي از 

  درصد افراد فوت شده داراي اسكار 9/35نشانگر آن بود كه 
 CPR  درصد از آنها دچار سوختگي ناشي از 7/12بوده اند و 

  . )4نمودار ( شده اند 
  

                                                 
2 Cardio pulmonary resuscitation  
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  ه اجسادي ريب شناسي آسيك اتوپسيطالعه به تفكت مورد مي جمعيفراوان  -3 نمودار
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خودزني هر دو تزريقات بيمارستاني

  
  ت مورد مطالعهي در جمعيني باليافته هاي يفراوان  -4نمودار 

  
  بحث

 چنين نتيجه گيري  توانيمطالعه حاضر ميافته هاي با توجه به 
 كه مصرف مواد مخدر و مرگ ناشي از آن در بين مردان كرد

ليكن با توجه به اينكه در تحقيقات قبلي ميزان . شتري داردشيوع بي
مصرف در ميان زنان درصد بيشتري را به خود اختصاص داده 
       است نمي توان به مساله مصرف مواد مخدر در بين زنان و 

همچنين با توجه به اينكه . مرگ هاي ناشي از آن بي توجه بود
رگ و مير را در افراد  سال بيشتري درصد م30 تا 21گروه سني 

مورد مطالعه شامل بوده مي توان نتيجه گرفت كه گروه سني 
ج يج حاصل با نتاي كه نتاجوانان در معرض بيشترين خطر هستند

 رن مطالعه دكتيمچنه و ييعمو ر مطالعه دكتري نظيمطالعات قبل
در ضمن بررسي توزيع فراواني . )14، 12(  داردي همخوانيخلخال

 مي دهد كه مرگ و مير ناشي از مصرف مواد تحصيالت نشان
) كمتر از ديپلم(مخدر در افرادي كه تحصيالت كمتري دارند 

بيشتر ديده مي شود و اين امر حاكي از آن است كه با افزايش 
آگاهي افراد نسبت به عوارض نامطلوب مصرف مواد مخدر 

 جيج حاصل با نتايكه نتاتمايل آنها به مصرف مواد كمتر مي شود 
ن مطالعه دكتز يمچنه و يير مطالعه دكترعموي نطيمطالعات قبل

         همان طور كه يافته ها نشان .)14-12(  داردي همخوانيخلخال
 درصد 9/5 ديپلم فقط تر ازديپلم و باالبا تحصيالت مي دهد افراد 

كل افراد فوت شده را شامل بوده اند و همين امر اهميت مساله 
           افراد كم سواد را نسبت به عوارض آموزش و آگاه سازي 

 در رابطه با يافته هاي .سوء مصرف مواد مخدر آشكار مي سازد
اتوپسي الزم به ذكر است كه در اين تحقيق احتقان ريه، هپاتيت 

ترين ميزان را به خود اختصاص مزمن و ادم ريه به ترتيب باال
           دارد يخوان هميج مطالعات قبليج حاصل با نتايكه نتا دادند

 ضروري است كه اين افراد چه در دوران .)18، 16، 14، 12، 5(
زندگي و چه در هنگام معاينه و كالبد شكافي حتما  از نظر ريه و 
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كبد مورد بررسي قرار گيرند تا در دوران زندگي از عوارض 
ضمنا  اجساد از نظر خالكوبي و رابطه . مرگ و مير كاسته شود

 با هپاتيت و ديگر مولفه ها مورد آناليز آماري قرار احتمالي آن
 اما .)<5/0p(گرفتند كه از نظر آماري رابطه معني داري پيدا نشد 

باز هم هپاتيت مزمن شايعترين يافته اتوپسي و آسيب شناسي كبد 
افراد مورد نظر مي باشد و مويد آن است كه به راه ديگري براي 

  . زريقي است بايد توجه داشتابتال به هپاتيت كه همان راه ت
  

  نتيجه گيري 
            %) 1/26(بررسي ميزان خودزني در افراد مورد مطالعه 

طبق دهنده وجود اختالل شخصيت ضد اجتماعي است كه  نشان
منابع روانشناسي نيز، ميزان استفاده از ماده مخدر و ميزان 

 در اسكارپوستي مشاهده شده. خودكشي در اين افراد باالست
افراد به علت تزريقات غير استريل و تزريق مواد مخصوص 

                 كه تزريقات  مي باشد و در نهايت با توجه به اين فيبروژنيك
  افراد مورد مطالعهيغير بيمارستاني و اسكار در ميان يافته ها

ييد بستگان فوت ، همچنين طبق تأ داشتهبيشترين ميزان استفاده را
 تزريقي شايعترين علت مرگ افراد مورد مطالعه  روش،شدگان

دهنده  نشان%) CPR) 7/12 تگيسوخضمنا  ميزان . بوده است
عدم دسترسي سريع اين افراد به بيمارستان براي نجات از مرگ 

  .مي باشد
  

  تشكر و قدرداني
 محتـرم  تحمات كليـه كاركنـان و معاونـ       زاز   نويسندگان مقاله 

شهد نهايـت سـپاس و تـشكر را          پژوهشي دانشگاه علوم پزشـكي مـ      
  .داشته و خواهند داشت
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