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چكيده
سابقه وهدف :سم زدايي گام نخست در درمان وابستگي به مواد اپيوئيدي است .اين مرحله تنها بخش كوچكي از روند طوالني
درمان وابستگي بوده و با توجه به اينكه مطالعات متعدد به طور ميانگين میزان عود شش ماهه را حدود  %50گزارش كردهاند به نظر
ميرسد عود مسئله قابل توجهي باشد .اين مطالعه با توجه به مطالعههاي پراكندهاي كه در ارتباط با بقا بر درمان پس از سم زدايي
وجود دارد ،طراحي شده است و هدف آن بررسی میزان عود یک وشش ماه در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی پس سم زدایی شده است.
مواد و روشها :اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي بر روي  200پرونده بيمارسم زدايي شده مراجعه كننده به دو مركز ترك اعتياد
خصوصي به صورت گذشته نگر انجام گرفت .پايان سم زدايي آنها با كمك تستهاي  challengeنالوكسان و يا مصرف خوراكي
نالتروكسان تائيد شده بود و همه افراد پس از ترك بر روي نالتروكسان خوراكي گذاشته شده بودند .يافتههاي دموگرافيك ،عود،
مصرف سيگار و سابقه ترك بهوسيله پرسشنامه از پروندهها استخراج و يافتهها از نظر فراواني و ارتباط با يكديگر (بهوسيله كاي ـ دو)
مورد ارزيابي قرار گرفتند.
یافتهها :ميزان عود يكماهه  %18/5و ميزان عود شش ماهه ( %54/5در مجموع) بود .عود با جنسيت زن ،وضعيت تاهل ،شغل و

سابقه ترك رابطه معنيداري داشت .ميزان عود در زنها ( ،)P>0/011افرادي كه مجرد بودند ( ،)P>0/021كارمندان ()P>0/014
و افرادي كه سابقه ترك داشتند ( )P>0/018بيشتر بود.
نتیجهگیری :در اين مطالعه و اكثر مطالعات مشابه ميزان عود شش ماهه حدود %50است كه بيانگر نياز به طراحي مطالعاتي با تمركز
بر روي علل عود و راهكارهاي جلوگيري از آن بهعنوان مشكل اصلي وابستگي به مواد ميباشد.
کلمات کلیدی :سم زدايی مواد اپيوييدي ،ترک مواد اپيوييدي ،عود
مقدمه

عاليم ترك گاهي براي فرد بهقدري ناراحت كننده است كه تحمل آن

بيش از  20نوع داروي اپيوئيدي شناخته شده وجود دارد كه در

را ندارد و مجددا شروع به مصرف مواد ميكند به همين خاطر درسم

كشورهاي پيشرفته از بين اين گروه بيشترين وابستگي به هروئين

زدايي ) (Detoxificationكه ترك تحت درمان و نظارت پزشكي است

ميباشد.وابستگي ) (Dependencyبه اپيوئيدها هم به صورت جسمي

از روشهايي براي كاهش عاليم استفاده كرده به گونهاي كه براي

است وهم به صورت رواني و اگر فرد وابسته ،مواد مورد نظر را

فرد قابل تحملتر بوده و بتواند فرايند سم زدايي را كامل كند .به طور

مصرف نكند دچار عاليم ترك ) (Withdrawalميگردد (.)1

كلي چهار روش سم زدايي وجود دارد -1 :استفاده از آگونيستهاي

1ـ استاديار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،دانشکده پزشکی ،گروه روانپزشکی
2ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،بيمارستان  505نزاجا ،گروه روانپزشکی (*نويسنده مسئول)
آدرس الكترونيكhrkazemi@yahoo.com :
دورنگار22442466 :
تلفن22451706 :
3ـ پژوهشگر علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،دانش آموخته رشته پزشکی
4ـ استاديار ،ایران ،تهران ،داشگاه علوم پزشكي ارتش ،دانشکده پزشکی ،گروه روانپزشکی
5ـ پژوهشگر علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،دانش آموخته رشته پزشکی
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اپيوئيدي براي درمان عاليم ترك كه در اين روش از متادون،

کسانی که پرونده آنها اطالعات ناقصي داشت وکسانی که پیگیری

بوپرينورفين و  LAAMميتوان استفاده كرد  -2استفاده از آگونيستها

بعد از درمان نداشتند از مطالعه خارج شدند .اطالعات بهوسيله

 α2مثل كلونيدين ،لفوكسيدين  -3استفاده از آنتاگونيستهاي مواد

پرسشنامه خصوصيات دموگرافيك ،مصرف سيگار ،سابقه ترك

اپوئيدي كه در روش سريع و فوق سريع از آنها استفاده ميكنند

و عود از پروندهها استخراج گرديد و سپس يافتهها به وسيله نرم

 -4استفاده توأم از آگونيست و آنتاگونيست (.)2

افزار  spssاز نظر فراواني وارتباط با يكديگر (بهوسيله كاي-دو و

پس از سم زدايي عود مجدد مقوله قابل توجهي است و آمارهاي

با سطح معنی دار ) P>0/05مورد ارزيابي قرار گرفتند.

متفاوتي در اين زمينه وجود دارد .در بعضي مطالعات بيشترين
عود در سه ماهه اول بوده و حدود  2افراد پس از شش ماه عود
3
داشتند (.)2

یافتهها
در اين مطالعه  200نفر مورد بررسي قرار گرفتند .از نظر سني

در مطالعه رابينويتز و همكاران در افرادي كه به روش فوق سريع

كمترين سن  15سال ،بيشترين سن  69سال و سن متوسط  33سال

سم زدايي شده بودند و تحت درمان با نالتروكسان قرار گرفته بودند،

بود .ساير خصوصيات دموگرافيك افراد مورد بررسي در جدول

بهطور متوسط  1/5سال  %57هنوز عود نداشتند در حالي كه %43

شماره  1آمده است.

از افراد مجددا مصرف اپيوئيد را از سر گرفته بودند (.)3

بررسي افراد از نظر مصرف سيگار ،سابقه ترك و عود در جدول

در مطالعه هنسل و كاكس پس از  12ماه پيگيري از  72نفري كه به

 2ذكر شده است.

روش سريع سم زدايي شده بودند  6نفر از مطالعه خارج 49 ،نفر

رابطه ميزان عود يك و شش ماهه با متغييرهاي ديگر مورد بررسي

( )%68پاك و17نفر ( )%23/6عود داشتند (.)4

قرار گرفت و رابطه معنيداري بين عود و سن ،تحصيالت ،مصرف

در مطالعه ديويسون و همكاران كه بر روي مرداني با سابقه مصرف
طوالني صورت گرفت  %78موفق به اتمام سم زدايي شدند كه از

جدول  -1خصوصيات دموگرافيك

اين تعداد  %49شروع به مصرف نالتروكسان كردند 3 .ماه بعد تنها
 %22افراد در مراقبتهاي بعدي شركت نموده و فقط  %3از آنها از
نظر آزمايشگاهي تست منفي داشتند (.)5

Àm

مطالعه اخير با هدف بررسي ميزان موفقيت يكماهه و شش ماهه
پس از سم زدايي در بيماران مراجعه كننده سرپايي و خودخواسته

¾

طراحي شد.
مواد و روشها
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اين مطالعه بهصورت توصيفي-تحليلي بر روي  200پرونده بيمار
وابسته به مواد اپيوئيدي مراجعه كننده به دو مركز ترك اعتياد
خصوصي به صورت گذشته نگر انجام گرفت .اين تعداد از بين 250

cÔÌve

پرونده انتخاب شدند و  50نفر ازآنها به خاطر معيارهاي خروج از
مطالعه حذف شدند .افراد وارد شونده به مطالعه وابستگان به مواد
افیونی بودند که دوره سم زدایی را به اتمام رسانده ،تست مورفین
منفی داشتند ،نالتروكسان مصرف نموده و پیگیری بعد از درمان
داشتند .بیمارانی که به سمت درمان نگهدارنده با متادون ) (MMTرفتند،
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كه پاك بودن شش ماهه را  %55گزارش كرد ( ،)7همچنين در مطالعه
گراسيو آلونسو و همكاران  %40افراد پس از شش ماه همچنان پاك
بودند ( ،)8در مطالعه لوپز آيبر آلينو و همكاران  %46افراد شش
ماه پس از سمزدايي عود نداشتند ( ،)9در مطالعه آكوا و همكاران
 %52افراد پس از شش ماه عود نداشتند ( ،)10و در مطالعه كارنو و
همكاران  %55/4افراد پس از شش ماه و  %20/8افراد پس از يكسال
جهت ادامه درمان مراجعه نموده و پاك بودند (.)11

سيگار مشاهده نشد.

نتايج اين مطالعه با مطالعه تيموري و همكاران كه در آن از مجموع

رابطه عود با جنسيت ،تاهل ،شغل و سابقه ترك معني دار بود .در

 104فرد مراجعه كننده كه تحت سم زدايي فوق سريع قرار گرفته

مورد جنسيت از 24نفر زن  19نفر ( )%79عود داشتند ،در حالي

بودند در پايان شش ماه  %86عود نداشتند ( )12و مطالعه ديويسون

كه از 176نفر مرد  90نفر ( )%51آنها مجددا شروع به مصرف

كه پس از  3ماه كمتر از  %3افراد پاك بودند ( )5تفاوت قابل

اپيوئيد نمودند ( .)P> 0/011در رابطه با وضعييت تأهل از  86نفر

توجهي دارد.

مجرد  55نفر ( )%64عود و از  114نفر متأهل  54نفر ( )%47عود

به نظر ميرسد علت عود باال در مطالعه ديويسون گروه خاص

داشتند ( .)P> 0/02 1از  140نفري كه سابقه ترك داشتند  84نفر

شركت كننده در مطالعه است كه ساختار خانواده و حمايتي آنها

( )%60عود و از  60نفري كه سابقه ترك نداشتند  25نفر ()%42

دچار مشكل بوده و احتمال وجود ساير اختاللهاي روانپزشكي

عود داشتند ( .)P> 0/018و باالخره در رابطه با شغل از  105نفري

همراه نيز در آنها باالست.

كه شغل آزاد داشتند  46نفر ( ،)%44از 32نفري كه كارمند بودند

در مورد تفاوت معنيدار عود در دو جنس ،علت عود بيشتر در

 23نفر ( ،)%72از  18نفري كه دانشجو بودند  11نفر ( )%61و از

خانمها ميتواند مصرف بيشتر هروئين به جاي ترياك در اين

 45نفري كه بيكار بودند  29نفر ( )%64عود داشتند كه بيشترين

مطالعه باشد.

عود مربوط به قشر كارمند و كمترين عود مربوط به مشاغل آزاد

در خصوص معنيدار بودن رابطه تجرد با عود بيشتر ،ميتوان علت

بود (.)P> 0/014

آنرا سيستم حمايتي ضعيفتر و انگيزه كمتر افراد در نظر گرفت كه
البته نياز به مطالعه اختصاصيتري جهت تاييد اين فرضيه ميباشد.

بحث و نتیجهگیری

در اين مطالعه تعدادي از پروندهها ناقص بوده و تعدادي از پروندهها

در اين مطالعه ميزان پاك بودن شش ماهه  %45/5بود كه به نتايج

نيز به داليل مختلف از مطالعه خارج شدند البته موارد حذف شده

بسياري از مطالعات مشابه كه عود شش ماهه را بررسي كردهاند

از نظر دموگرافيك تفاوت برجستهاي با ساير افراد نداشتند.
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Abstract
Background: Opioid Detoxification with Relieving Sign and Symptoms is the first step in Management of
Opioid Dependents. However, many studies show that 6 month relapse after Detoxification is nearly 50%.The
aim of this study was the Evaluation of the rate of 1 & 6 month relapse staying in Detoxified opioid dependent
Patients.
Materials and Method: 200 Completed files from consecutive referrals were used in this Study.
Completion of Detoxification was been Confirmed by Naloxone Challenge Test or Consuming Orally 50 mg
daily Naltrexone Capsules. At first Identifying data of all Patients extracted. Then in follow ups 1 & 6 month
relapse of patients Assessed.
Results: In our study 88% were male, 7.5% were less than 20 years old, 42% was between 20-30 years
old, 26% were above 40 years old. Mean age of Patients was 33 years old. 57% were married. 52% have
Unsteady Job. 16% were Organizational Employee and 22.5% have no work. The Educational grades of 28
patients were under 8, 40% had Diploma Degree. 2.5% had degrees higher than Bachelor. 70% patients had
2 or More times history of Relapse after Detoxification.
Conclusion: 1 month relapse was 18.5% and 6 moth relapse was 54.5%. The relapse was significantly
higher among Women, employers (more than non employers), Singles and those with the history of relapse
in the past.
Keywords: Opioid Detoxification, Relapse
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