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  :دهيچک

ز در يـ س نيفلي بـوده و سـ  C, Bت يـ  و هپاتHIV هـا   عفونـت يسک فـاکتور اصـل  ي به عنوان ريقياد از نوع تزرياعت :فاهدا ونهيزم

ان  در معتـاد C, Bت يـ  و هپاتHIVس و يليفي سولوژيدمي سرواپين مطالعه به منظور بررسيا.  استيعي عفونت شايقيمعتادان تزر

  .م تهران انجام گرفتيمارستان لقمان حکي بيقيتزر

 معتـاد  ۷۰از .  مـصاحبه بـود  - مـشاهده ک انجـام آن ي و تکن(cross-sectional) يفيق توصيروش تحق  ين بررس يدرا :يبررسروش  

ق شـدند   يـ قن تح يـ  کـه داوطلـب شـرکت در ا        ۱۳۸۶ مرداد تا آذر     ها م در ماه  يمارستان لقمان حک  ي ب ي در بخش عفون    بستر يقيتزر

  .ل شديشان تکمي ا براشات ارسال و پرسشنامه اينمونه خون جهت انجام آزما

 مـاه و مـواد مخـدر        ۱۵/۶۶±۵/۸۲ ين مدت استفاده از مواد مخـدر خـوراک        يانگي سال با م   ۴/۳۴ ± ۶/۹ماران  ي ب ين سن يانگيم: افته ها ي

، سـابقه اسـتفاده از سـرنگ مـشترک          % ۵/۷۴قه زنـدان در      ماه بود سـاب    ۰۵/۸۷±۱۴/۸۴ ي ماه و مواد استنشاق    ۹۴/۴۸±۴۶/۴۸ يقيتزر

مـاران گـزارش شـده،      يب% ۶ در   HBsAgو  % ۵/۱۱ در   HBsAb،  % ۳۶  در    Anti-HCVماران،  يب% ۳۰ مثبت در    Anti-HIVو  % ۵/۱۱

  .ودندب مثبت نRPRماران يک از بيچ يه

ن استفاده از سرنگ مشترک ي بي دار نبود وليها معن  عفونتولوژيدمين نحوه مصرف مواد مخدر و سابقه زندان با سرواپيرابطه ب

  .P<0.05)(  وجود دارد دار آماري رابطه معنHCV, HIV و مثبت شدن توام Cت يبا مثبت شدن هپات

ن يه در معتـاد   تقلـ ن عفونـت من   يعتري شا HCV فوق را نشان داده و       ماري ب س، کنترل يليفي صفردرصد س  سرولوژ  در :يريجه گ ينت

  . قرار گرفته اند در درجات بعدBت ي و هپاتHIV  بوده ويقيتزر

  ولوژيدمي، سرواپ سيليفي، س C تي، هپاتBتيدز، هپاتيا :د واژه هايکل

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٤  ... و سيفيليس در بين معتادان تزريقيC، هپاتيت B، هپاتيت HIVسرواپيدميولوژي     / 

  :مقدمه

ـ  بـه عنـوان ر     ي و تمـاس جنـس     يقياستفاده از مواد مخدر تزر     سک ي

 شــناخته شــده يروســي بــزرگ اکتــساب عفونــت رترووفاکتورهــا

 Cت  ي و هپات  Bت  ي، هپات HIV ها توع عفون يش ش ي افزا .)۱(است

 که نحـوه اسـتفاده از مـواد مخـدر فقـط بـه               يطيدر معتادان در شرا   

ـ  نما ي بوده جلب توجه م    يصورت استنشاق  اد از نـوع    يـ و اعت ) ۲(د  ي

ت ي و هپات  HIV  عفونت ها  يسک فاکتور اصل  ي به عنوان ر   يقيتزر

C, Bن و ي کـه کوکـائ  ان افراديز در ميس نيليفيس). ۳و۲( باشدي م

 ).۴( اسـت  يعينـد عفونـت شـا     ي نما يگر استفاده مـ   يا مواد مخدر د   ي

و % ۳۴تـا   % ۴/۳س از   يليفي سـ  وع سـرولوژ  ي شـ  ي،قات قبلـ  يدرتحق

HBsAg    زان  يو م % ۷۵-۳زان  ي مثبت سرم به مAnti-HCV  مثبت 

گـزارش  % ۶۸تـا   % ۶/۰ از   Anti-HIVن  يو همچنـ  % ۷۵تا  % ۸/۰از  

ت يـ  ، هپات  HIVوع  يش ي جهت بررس  هن مطالع يا ).۱۳-۵(شده است 

C,B  يقـ يس در معتـادان تزر    يليفي سـ  ولوژيدمي سرواپ يز بررس ي و ن 

م تهـران در سـال      يمارسـتان لقمـان حکـ     ي ب ي در بخش عفـون    بستر

  . انجام گرفت۱۳۸۶

  :مواد و روش ها

ک انجــام آن يــ و تکن(cross-sectional) يفيق توصــيــروش تحق

 در   بـستر  يقيتزرجامعه مورد مطالعه معتاد     .  مشاهده بود  -مصاحبه

 ۱۳۸۶ر تـا آذر  يـ  تهـا  م در ماهيمارستان لقمان حکي بيبخش عفون 

 همه  برا.  کردند ين طرح اعالم آمادگ   يبودند که جهت شرکت در ا     

 نمونه خون   cc۵ و دي گرد لي تکم ماران داوطلب فوق پرسشنامه ا    يب

ـ جهت انجـام آزما   Anti-HIV، Anti-HCV،   HBsAbشات ي

،HBsAg     به روشELISA     تجـار  ت هـا  يـ  و با استفاده از ک  

Dia-proــاخت ا ــتالي س ــا و ني  Rapid Plasma (RPR)ز ي

Reagineتجارتي با ک   Randox kitمارسـتان  ي بشگاهي به آزما

  و مـاران ي از ب   شـده  اطالعـات جمـع آور    .  ارسال شد  ميلقمان حک 

و  spss 13  آمـار با اسـتفاده  از نـرم افـزار    شات فوقيج آزماينتا

 بـا در   وFisher test ، chi-square ،يفي توصـ ماره هاآزمون آ

ل يـ ه و تحل  ي مورد تجز  significantبه عنوان    P<0.05نظر گرفتن   

  .قرار گرفت

  :يافته ها

 ۲۰ن  يتر جوان( سال   ۴/۳۴±۶/۹ ين سن يانگيمار مرد معتاد با م    ي ب ۷۰

 ماران در يت تاهل ب  يوضع.  شدند يبررس)  ساله ۶۳ن  يساله و مسن تر   

ــاري ب۳۴ ــرد،%) ۵/۴۸( م ــا ري ب۲۴ مج ــل، %) ۳/۳۴(م ــار ي ب۵متاه م

نحوه اسـتفاده از مـواد مخـدر      . وه بود يب%) ۳(ماري ب ۲مطلقه و   %)۱/۷(

 ۷،يخــــوراک%) ۳(مــــاري ب۲، يقــــيتزر%) ۵/۱۱(مــــاري ب۸در 

 ۱۳، ي و خــوراک يقــيتزر%) ۳(مــار ي ب۲، ياستنــشاق%)۱۰(مــاريب

ــاريب ــيتزر%)۵/۱۸(م ــشاقيق ــاري ب۹، ي و استن ــورا%) ۱۳(م  و يکخ

 بـا   ي و استنشاق  يقي و تزر  يخوراک%) ۵/۴۱(ماري ب ۲۹ و در    ياستنشاق

ـ تر: ب عبـارت بـود از     يـ  به ترت  ينوع مواد مخدر مصرف   . هم بود  اک ي

، %)۵/۶۱(مــاري ب۴۳ ياک استنــشاقيــ، تر%)۵/۶۱(مــاري ب۴۳ يخــوراک

، %)۴۳(ماري ب ۳۰ ين استنشاق ي، هروئ %)۷/۴۵(ماري ب ۳۲يقين تزر يهروئ

 ،%)۲۳(مـار   ي ب ۱۶ يقـ ي، کـراک تزر   %)۳۷(مار  يب ۳۶ يکراک استنشاق 

  %). ۷(ماري ب۵ يقيزک تزري، تمج%)۲۳(ماريب ۱۶ يقيزک تزرينورچ

 ۱۵/۶۶ ± ۵/۸۲ يكن مدت زمان استفاده از مواد مخدر خـورا        يانگيم

 ي مـاه و مـواد استنـشاق       ۹۴/۴۸ ± ۴۶/۴۸ يقـ يماه، مـواد مخـدر تزر     

بــا %) ۵/۷۴(ار مــي ب۵۲ســابقه زنــدان در .  مــاه بــود±۰۵/۸۷ ۱۴/۸۴

سابقه استفاده از سـرنگ     .  ماه وجود داشت   ۵۷/۳۱ ± ۲۶/۴۸ن  يانگيم

ــشترک در  ــاري ب۸م ــس %) ۵/۱۱(م ــاس جن ــامطمئن در ي، تم  ۳۲ ن

 ۵ک پارتنر در سـال،      ي%) ۵/۱۸(ماريب۱۳. وجود داشت %) ۷/۴۵(ماريب

 پـارتنر در    ۲ش از   يب%) ۲۰(مار  ي ب ۱۴دو پارتنر در سال و      %) ۷(ماريب

 ۱۲هرگـز،   %) ۱۳(مـار ي ب ۹ نحوه استفاده از کانـدوم در        .سال داشتند 

  . بوديبه صورت گاه گاه%) ۱۶(ماري ب۱۱شه و يهم%) ۱۷(ماريب

Anti-HIV ــار ي ب۲۱ در ــار ي ب۲۵ در Anti-HCV، %)۳۰(مــ مــ

)۳۶(%  ،HBsAb   ماري ب ۸ در)۵/۱۱ (%  وHBsAg   مار  ي ب ۴ در)۶ (%

 IU ۳/۱۷± ۴۳/۲۹مـاران   ي در ب  HBsAbتـر   ين ت يانگيـ م. مثبت بود 

ـ جـدول شـماره     . ماران مثبت نبود  يک از ب  يچ  ي در ه  RPR. بود ک ي

رابطـه  .  دهـد  يمـاران را نـشان مـ      يماران توامان ب  يت عفونت ب  يوضع

 ولوژيدمين نحــوه مــصرف مــواد و ســرواپي بــ داري معنــآمــار

  . فوق وجود نداشتها عفونت

 وه مصرف مـواد مخـدر بـا مثبـت شـدن تـوام      ـن نحيه بـ رابطيول

Anti-HIV   وHBsAb دار بـود   ي معن (P<0.05)  ـ  ي همچنـ ن ين ب

 و HCV و HIVقه مصرف مـواد مخـدر بـا عفونـت توامـان      يطر

HBsAbوجود داشت دار آماري رابطه معن .(P<0.05)   

دن ـه زنـدان و مثبـت شـ       ـن وجود سابقـ   ي ب ارـ دار آم  يه معن ـرابط

ـ . وجود نداشـت HBsAg   ها و باديآنت  اسـتفاده از سـرنگ   يول

 ن مثبـت شـدن تـوام      ي و همچنـ   Anti-HIVا مثبت شدن    مشترک ب 

Anti-HIV و Anti-HCVداشـــته  دار آمـــاري رابطـــه معنـــ 

ر مـــشروع بـــا يـــ غيســـابقه روابـــط جنـــس . (P<0.05)اســـت

  داري رابطــه معنــي مــورد بررســهــا  عفونــتولوژيدميسـرواپ 

  .نداشت

  

  



٥٥ /ن زاده و همکاران يزهره ام                                                 )۱۳۸۶ پاييز ۳ شماره ۱سال ( کي ايران مجله ميکروب شناسي پزش

    

  ۱۳۸۶م تهران يمارستان لقمان حکي، بيقيس در معتادان تزريليفي و سHIV و C,Bت ي توام هپاتها  عفونتولوژيدميت سرواپي وضع:۱جدول 

  تعداد  سرولوژ
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۳  
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HBsAb 

۳  
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HBsAg  

۱  

)۵/۱(%  

  :بحث

% ۳۴تـا   % ۴/۳س را از    يليفي مثبت س   سرولوژ وعيش يگزارشات قبل 

ــا % ۳ مثبــت ســرم را از HBsAgو   Anti-HCVزان يــو م% ۷۵ت

% ۶۸تـا   % ۶/۰ از   Anti-HIVن  يو همچنـ  % ۷۵تا  % ۸/۰مثبت را از    

وع همزمـان  ي کـه شـ  يقـات ي تحق يدر بعض ). ۱۳-۱,۵(  دهند ينشان م 

HBsAg و Anti-HCV و Anti-HIVــ  نمودنــــد ي را بررســ

ــهپات ــه اول و ســـپس هپاتCت يـ ــ در رتبـ ــرار HIV و Bت يـ  قـ

ن مــدت زمــان يانگيــم) ۱۱ (Pandaق يــدر تحق). ۱۰و۸و۶(داشــتند

 سال بوده که با مطالعه حاضر مشابه        ۵ يقياستفاده از مواد مخدر تزر    

ـ س در مطالعـه ا    يليفي و سـ   Bت  ي و هپات  HIVوع  ي ش ياست ول  شان ي

کـه اسـتفاده از     نيباتوجـه بـه ا    . بوده است % ۴و  % ۱۹،  % ۱ب  يبه ترت 

و تمـاس  % ۸۸زان يـ بـه م ) Panda) ۱۱سرنگ مـشترک در مطالعـه       

 باشد  ي برابر مطالعه ما م    ۲ و   ۸ب  يبوده که به ترت   % ۸۹ ناسالم   يجنس

ت مـورد مطالعـه   يـ  در جمعHIVش ين مسئله نـشان دهنـده افـزا    يا

  .ق حاضر استيتحق

مثبت  ولوژيدميق، نحوه استفاده از مواد مخدر با سرواپ       ين تحق يدر ا 

  بـا   نداشـت کـه     دار آمـار   ي رابطـه معنـ    ي مورد بررس  ها عفونت

ـ متفاوت است چرا که ا    ) Santana) ۲مطالعه   وع يش شـ  يشان افـزا  ي

 کـه مـواد      در افراد  ي را حت  HIV و   HCV . HBV ها عفونت

   . مصرف نموده بودند مشاهده کردنديق استنشاقيمخدر فقط به طر

مصرف مواد مخدر بـه صـورت       ن نحوه   ي که ب  آمار دار يرابطه معن 

ز يـ  و نHBsAb و HCV و HIV تـوام  هـا   بـا عفونـت   يقيتزر

ق حاضر وجـود    ي در تحق  HBsAbو   Anti-HIVمثبت شدن توام    

 مـواد را در  يقـ ينقـش روش تزر ) Fiscus) ۳ همانند مطالعـه    ،دارد

  . دهدي فوق نشان مها جاد عفونتيا

ـ  ۲ مثبـت    ق حاضر سرولوژ  يتحقدر   % ۳۳م در    عفونـت بـا هـ      ۳ا  ي

 و  HIVزان عفونت تـوام عفونـت       ين م ي که باالتر  موارد مشاهده شد  

HCV با هم بود که با مطالعه Jian-Rong) ۱۳ (مشابه است.  

 با سابقه روابط    HCV و   HIV ولوژيدمين سرواپ ين مطالعه ب  يدر ا 

 وجـود نداشـت کـه بـا          دار آمـار   ير مشروع ارتباط معن   ي غ يجنس

  .استمشابه ) Rhodes )۱۴مطالعه 

  :يريجه گينت

 ماري دهد که ب   ي مطالعه حاضر نشان م     در سيليفي س آمار سرولوژ 

ـ    ين شـ  يشتريـ  ب HCVو  فوق خوشبختانه کنترل شـده       ن يوع را در ب

 هـا   داشـته و عفونـت     يقـ يق تزر يع منتقله از طر   ي شا ها عفونت

HIV  ت  ي و هپاتB   ي مـ بـه نظـر  . رنـد ي گي قرار م   در درجات بعد 

ز به موقع آن در     ي و تجو  Bت  ياده از واکسن هپات   م با استف  ي بتوان رسد

ـ وع ا ي در جهت کـاهش شـ      ي گام يقيمعتادان تزر   هـا در    مـار ين ب ي

  .ميت فوق برداريجمع
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