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رفتارهاي پرخطر مرتبط با ایدز شیوع آلودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی و  بررسی
  ن تزریقی شیراز ادر معتاد

  

   ،4دکتر مژگان ثابت ،3دکتر حسن جوالیی ،2محمود امینی الري* ،1دکتر پروین افسرکازرونی
  7مهراب صیادي ،6دکتر مجتبی نقش واریان، 5آبادي رضا حسن دکتر علی

  

 خالصه
  . هسـتند ) HIV(کنندگان مواد نسبت به جمعیت کلی در معرض خطر باالتر ابتال بـه عفونـت ویـروس نقـص ایمنـی اکتسـابی        مصرف :دمهمق

  .و الگوي رفتارهاي پرخطر مرتبط با آن در معتادان تزریقی شیراز بوده است  +HIVي حاضر بررسی شیوع موارد  هدف از مطالعه
ه شـیراز بـ  در اماکن مختلف  گیري بر حسب زمان و مکان، ي نمونه شیوه ابمعتاد تزریقی   360حاضر، طعیمق توصیفی ي مطالعه در :کار روش

 قرار گرفتند مصاحبه  مورد 1386مهر تا آذر ماه  از رفتاري ي مطالعهاستاندارد ي  ساختاریافته ي نامه پرسش ي وسیلهه بورت تصادفی انتخاب و ص
هـاي   توسـط روش  هـا  داده .شـد  اخـذ   HIVسر انگشت جهت انجـام آزمـایش  از سه قطره خون  ،ل از آزمایشپس از انجام مشاوره قب ها و از آن

  .دیدجداول و نمودارها تحلیل گر و توصیفی یعنی میانگین، پراکندگی يآمار
 ي مـورد  ادهریقی و بیشـترین مـ  ها تز مصرف مواد در آن ي بیشترین شیوهخانمان و  بیها  آندرصد  2/30، بودند مردها  تمام آزمودنی :ها یافته
 اسـتفاده از مـواد   ي مرتبـه  میـانگین سـن اولـین     سـال،  33± 26/7 ها میانگین سنی آن .بود%) 1/41( تمجیزكآمپول طی یک ماه گذشته استفاده 

 آلـوده اده از سـرنگ  انتقال عفونت از جمله استف دررفتارهاي پرخطر طی یک ماه گذشته . سال بود 25±32/6 و اولین تزریقسال  63/1±63/18
  از جملـه همسـر و  ثابـت  جنسـی  یک رشـ  بـا از افـراد تـا کنـون     درصـد  8/62. درصـد افـراد دیـده شـد     6/15سرنگ مشترك در  و درصد 15 در

ر ارتباط جنسی برقـرا  يبا مرد دیگردرصد  4/49و بدون دریافت پول یا مواد با غیر همسر درصد  54 و به ازاي دریافت پول یا مواددرصد  3/36 
و در الگوي درصد  3/43سوم  ،درصد 7/31دوم  ،درصد 7/49سال گذشته، در الگوي اول  الگوي روابط جنسی فوق طی یک 4در . کرده بودند

  .بود )نفر 89(درصد  7/24 ها آزمودنیدر  HIV+ موارد شیوع .درصد هرگز از کاندوم استفاده نکرده بودند 6/75چهارم 
 میزان موارد: گیري نتیجه

+HIV   معتادان تزریقی کشور باال استدر و الگوهاي رفتاري پرخطر.  
  ، ویروس نقص ایمنی اکتسابین تزریقیامعتاد، رفتارهاي پرخطرایدز،  :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

  

  خطر  معرض مواد نسبت به جمعیت کلی در  کنندگان مصرف 1

                                                
خیابان زند، رو به روي خیابـان فلسـطین، دانشـگاه     ،شیرازایران، : مولف مسئول*

  علوم پزشکی شیراز، معاونت بهداشتی، مرکز تحقیقات ایدز 
 amini1357@yahoo.com                0711-2348930-4 :تماس تلفن

  10/3/1388: یدتاریخ تای             25/9/1387 :تاریخ وصول
  متخصص پزشکی اجتماعی، عضو مرکز تحقیقات ایدز شیراز 1
  شیراز شناسی، عضو مرکز تحقیقات ایدز کارشناس ارشد روان2

  دکتراي داروسازي، سرپرست مرکز تحقیقات ایدز شیراز3
  ي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پزشک عمومی، حوزه4
  شیراز ت ایدزپزشک عمومی، عضو مرکز تحقیقا5

  متخصص اعصاب و روان، عضو مرکز تحقیقات ایدز شیراز 6
  ي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارشد آمار زیستی، حوزهکارشناس 7

 در ،)1(هستند  2ویروس نقص ایمنی اکتسابیباالتر ابتال به عفونت 
ویژه در ه داري در مصرف مواد ب گذشته افزایش معنی ي دهه

 ي کار وجود داشته و الگوي مصرف مواد از شیوهیقشر ب
تزریقی  ي استفاده ).2(کشیدنی به تزریقی تغییر پیدا کرده است 
هاي خونی در میان  از مواد نقش مهمی در انتقال عفونت

انتقال  عوامل ترین کند و یکی از مهم تزریقی ایفا می معتادان
در میان معتادان تزریقی، ابزار تزریق مشترك است  عفونت

هاي مکرر،  به دلیل تزریق جوانان مبتال به اعتیاد تزریقی  .)3،4(
داشتن الگوهاي  ،ل مشتركیها و سایر وسا از سرنگ استفاده

در قبال پول یا مواد در معرض  یجنسی مختلف و تجارت جنس
                                                                       
1Human Immunodeficieny Virus (HIV) 
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 انو همکارپروین افسرکازرونی دکتر                   لودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی و رفتارهاي پرخطر در معتادان تزریقیآ شیوع

 HIV، HCV  1هاي ویروسی از قبیل تخطر بیشتر ابتال به عفون
   ).5،6( هستندHBV 2 و

تزریق مواد را  به تازگی که هایی جوان اند دادهمطالعات نشان 
به همان  C ابتال به هپاتیت  تراند در خطر باال شروع کرده

بعد از خطرات تزریق،  .)5( عفونت ایدز هستند ي اندازه
در   HIVعفونت رفتارهاي جنسی پرخطر نیز مرتبط با انتقال

چنین معتادان تزریقی با رفتارهاي  هم ،)7(شود  نظر گرفته می
 جنسی پرخطر با احتمال بیشتري در معرض خطر ابتال به عفونت

HIV   هر چند که برجستگی خطرات تزریق اغلب ) 8(هستند
شدن خطرات انتقال عفونت از طریق   منجر به نادیده گرفته

  ).9(شده است  یریقزتروابط جنسی در میان معتادان 
در اروپاي شرقی  گیر به عنوان یک موضوع همه HIVعفونت 

عفونت اکثرا در میان معتادان تزریقی و  که نیز وجود دارد
مطالعات در روسیه نیز  . )10( شود دیده میها  شرکاي جنسی آن

تزریقی از مواد و ارتباط آن با انتقال  ي استفادهدهد  نشان می
سالمت در روسیه است که  ي ترین مسئله ایدز اصلی سویرو

دهد  از موارد ایدز را به خود اختصاص می درصد 80حدود
از  درصد 3میلیون نفر و یا  3شود که  می تخمین زده). 11،12(

کل جمعیت بزرگسال روسی از مواد اعتیاد آور استفاده کرده و 
 از بزرگساالن روسی معتادان تزریقی هستند درصد 2 حدود

 دهد که ها در چین نشان می نتایج بررسی  چنین هم، )13(
رفتارهاي پرخطر جنسی در میان معتادان تزریقی چینی معمول 

هاي عفونی  ها براي انتقال بیماري بوده و بسیاري از آن
  ).14( باشند می پذیر آسیب

  و یـا بیمـاري ایـدز     HIVدر ایـران نیـز بیشـتر مـوارد عفونـت      
در میـان معتـادان    )گزارش شـده درصد از موارد  62حدود  در(

ــی  ــی تشــخیص داده م ــود  تزریق ــر روي ). 15(ش ــات اخی مطالع
را بـه عنـوان یــک     3HIV/AIDSمعتـادان تزریقـی در ایـران،    

انـد، شـیوع    مشکل مهم و در حال رشد در این گروه نشـان داده 
HIV  ــه ــه محــل نمون ــادان تزریقــی بســته ب ــان معت ــري  در می   گی

ــه( ــاي مب در حــبس، در برنام ــهه ــان   ادل ــا در درم ي ســرنگ و ی
                                                
1Hepatitis C Virus (HCV)  
2Hepatitis B Virus (HBV)  
3Accuired Immuno Deficiency Syndrom  

درصد گـزارش شـده    23تا  15 چیزي حدود) سوءمصرف مواد
مشهد نیز نشان داد که از شهراي در  نتایج مطالعه، )16،17(است 
 درصـد مبـتال بـه    7معتاد تزریقی زندانی مورد بررسی  101میان 

معتـاد تزریقـی مراجعـه     222انـد و در میـان    بوده  HIVعفونت 
اند و  کدام به این عفونت مبتال نبوده ز درمانی هیچکننده به مراک

در مقایسـه بـا معتـادان غیـرمبتال     %) HIV+ )100معتادان تزریقی
با احتمال بیشتري از سرنگ یا سوزن مشترك اسـتفاده  %) 7/44(

، +HIVایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی شـیوع       ). 18(کردنـد   می
ت ایـدز  الگوي رفتارهاي پرخطر جنسی تزریقی مرتبط با عفونـ 

بررسـی سـطح   جهت چنین  در میان معتادان تزریقی شیراز و هم
  .  ها در این خصوص انجام شد آگاهی و نگرش آن

  کار روش
ي  بـر اسـاس برنامـه    مقطعی و حاضر از نوع توصیفی ي مطالعه

کننـدگان   در میـان مصـرف   HIVمراقبت رفتاري براي عفونت 
ر چـه بیشـتر   مواد مخـدر تزریقـی در ایـران بـه منظـور تـاثیر هـ       

در مقیـاس متناسـب بـا اپیـدمی      وHIV ي هاي پیشـگیرانه  برنامه
موجود در کشـور بـا هـدف اصـلی بهبـود مـداخالت بهداشـت        

.  انجـام شـد   1386در سـال  HIV عمومی بـراي کنتـرل اپیـدمی   
معتادان تزریقـی شـیراز و    ي کلیه مطالعه، شاملآماري  ي جامعه
 HIVدرصـد   19وسط با در نظر گرفتن شیوع متتحقیق  ي نمونه

درصـد و خطـاي    95بر اساس تحقیقات فـوق، سـطح اطمینـان    
ــاد تزریقــی  360، 04/0بــرآورد  ــه در نظــر گرفتــه شــد معت که ب

صورت تصادفی از دو زیر گروه معتادان تزریقی یعنی معتـادان  
 کننده به مراکز درمانی و گـذري و معتـادان موجـود در    مراجعه
 هـاي  ، سـاختمان هـا  خیابان  ،ها هاي مختلف از جمله پارك مکان

انتخـاب    86ي زمانی مهرماه تا آذر مـاه   طی دوره …مخروبه و 
گیري بـر حسـب    نمونه "به این منظور با استفاده از روش. شدند

کــز اطــی دو مرحلـه، ابتـدا مراکــز درمـانی، مر    "زمـان و مکـان  
ــم  ــذري و هـ ــه  گـ ــین محلـ ــناخته  چنـ ــاي شـ ــده هـ ــه  شـ اي کـ

براي مصرف یا خریـد مـواد بـه     کنندگان به طور مستمر مصرف
مراکز درمانی و  در .کدگذاري شدند ،کردند جا مراجعه می آن
کننـدگان بـه صـورت     اماکن کدگذاري شـده تعـداد مراجعـه    و

بـه   تخمینی برآورده شد و سـپس واحـدهایی از فهرسـت فـوق    
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ي بعد طی مدت زمانی  در مرحله. صورت تصادفی انتخاب شدند

پس از توضیح اهداف  ه در هر واحدکنند مصرف 15ثابت تعداد 
پس  .و با تمایل شخصی دعوت به شرکت در مطالعه شدند طرح

، اطالعات از تکمیل و امضاء فرم رضایت آگاهانه براي هر فرد
بـه   ي کوتـاه و  دموگرافیک و رفتـاري از طریـق یـک مصـاحبه    

توسط کارشناسان مجرب  یافته ساختار ي نامه یک پرسش ي وسیله
در ضمن فـرم  . آوري گردید جمع ،همسان تعلیم دیدهو یا افراد 

زار تحقیق یک با. شد سواد خوانده  رضایت آگاهانه براي افراد بی
استاندارد معرفی شده  رفتاري ي یافته مطالعه ساختار ي نامه پرسش

مختلـف   هـاي  بود کـه در زمینـه  توسط سازمان جهانی بهداشت 
هـاي   راد در بخـش مرتبط با رفتارهاي پرخطر به بررسی ایـن افـ  

هاي مربوط  هاي عمومی، ویژگی یی چون ویژگیامختلف و مجز
 روابط جنسی ي زندانی شدن و تاریخچه ي به مصرف مواد، سابقه

تمام مصـاحبه،آزمودنی دعـوت بـه انجـام     اپس از  .پرداخت می
به این ترتیـب   .شد ي خون می با استفاده از قطره HIVآزمایش 

نجـام و سـپس بـا اسـتفاده از یـک      مشاوره قبل از آزمایش ا که
النست مخصوص و ایمن چند قطره از خون سر انگشت فرد بـر  
روي کاغذ فیلتر ریخته و نمونه پس از خشک شدن براي انجام 

نتایج مطالعه توسط . آزمایش به انستیتو پاستور ایران فرستاده شد
 هاي آمار توصیفی یعنی میانگین، پراکنـدگی، جـداول و   روش

  .ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنمودارها م
  

  نتایج
 ورد مصـاحبه مـ افراد  ي کلیه :هاي عمومی ویژگی- بخش اول

ــانگین ســنی آن و مــرد) نفــر 360( ــود 33 ±26/7هــا  می   ،ســال ب
 درصـد 1/19هـل،  امت درصـد  4/24ها مجرد،  از آن درصد 5/48

هـا نیـز جـدا از     از آن درصد 6/6. بیوه بودند درصد4/1مطلقه و 
 ،افـراد  یلضعیت تحصیدر مورد و .کردند ندگی میهمسرشان ز

بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه تحصــیالت دبســتان و راهنمــایی  
و کمترین فراوانـی مربـوط بـه تحصـیالت دانشـگاهی       )1/70%(
ــود%) 4/4( ــت و   درصــد 6/31. ب ــغل ثاب ــد 4/68داراي ش  درص

شخصی براي سـکونت  محل ماز افراد  درصد 2/30.بیکار بودند
ها نیـز شـهر مشخصـی     از آن درصد9/1خانمان بودند و  یب ه ونداشت

  . براي سکونت نداشتند

   : هـاي مربـوط بـه مصـرف مـواد مخـدر       ویژگـی  -دوم  بخش
  بـار اسـتفاده از مـواد    میـانگین سـن اولـین   در افراد مورد مطالعـه  

 و 25± 32/6 سال و میانگین سـنی اولـین تزریـق    63/18 63/1±
 ي ک مـاه گذشـته شـیوه   طـی یـ   مصـرف مـواد   ي شیوهبیشترین 
  .)1جدول (بوده است ) %4/55( تزریقی

  

مرد   360در در یک ماه گذشته مصرف مواد ي شیوه - 1جدول
  در شیرازمعتاد تزریقی 

  درصد  تعداد  مصرف مواد ي شیوه
  5/55  200  تزریقی

  1/8  29  یقی و استنشاقیزرت
  9/17  64  مشامی

  7/12  46  استنشاقی
  8/5  21  خوراکی

  100  360  کل
  

بیشترین میـزان تزریـق مربـوط بـه تمجیـزك       دادها نشان  یافته
مـاه گذشـته     طـی یـک   .بود )%6/21( هروئینسپس و  )1/41%(
صورت یـک  ه ب درصد 9/50، افراد مصرف روزانه درصد 3/27

بــار مــواد را  روز یــکدو هــر  نیــز درصــد 8/19و روز در میــان 
ده یـا اظهـار   مانـده پاسـخ نـدا    دو درصد باقی و ندکرد تزریق می

   .)2 جدول( کردند فراموشی می
  

تعداد موارد تزریق و نوع ماده مخدر تزریقی طی یک ماه گذشته  - 2جدول 
  در شیراز معتاد تزریقی 360در بین در یک روز

  درصد  تعداد  
  
  
  

  نوع مواد
  مصرفی 

  1/41  148  تمجیزك
  6/21  78  هروئین

  5/5  20  هروئین و تمجیزك
  7/2  10  تریاك و شیره

  5/2  9  هروئین و تریاك
  2/2  8  کراك، تمجیزك و هروئین 

  4/24  87  سایر موارد
        

  
  

  تعداد موارد 
  تزریق در روز

  27/10  37  مرتبه 1
  1/19  69  مرتبه 2
  3/23  84  مرتبه 3
  72/9  35  مرتبه 4
  38/11  41  مرتبه 5
  27/15  55  مرتبه 10تا  5

  86/10  39  مرتبه 20تا  10

از  بـار   حـداقل یـک   از افـراد  درصـد 15، ماه گذشـته  ی یکط
از  بار حداقل یک درصد 6/15و استفاده شده روي زمینسرنگ 
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 انو همکارپروین افسرکازرونی دکتر                   لودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی و رفتارهاي پرخطر در معتادان تزریقیآ شیوع

 .بودنـد شده فرد دیگري براي تزریق استفاده کـرده   استفادهسرنگ 
ــا  درصــــد 39   نفــــر و 2بــــا  درصــــد 8/9نفــــر،  1از افــــراد بــ
ند و بقیـه  تمشترك از سرنگ داشـ  ي ادهفنفر است 3نیز با  درصد 8/9

چنـین اسـتفاده از    هـم  .کردنـد  پاسخ نداده یـا اظهـار فراموشـی مـی    
ــد، ناشـــناس د 34ســـرنگ اشـــتراکی دوســـت در میـــان       رصـ

ي مـواد   درصـد، فروشـنده   4/6درصد، در زندان با فرد دیگـر   9/36
در میـان افـرادي   . درصـد دیـده شـد    4/18موارد درصد و سایر 3/4

قبـل از  هرگـز   درصـد  7/21 کردند، که از سرنگ آلوده استفاده می
از افـراد   درصـد  6/19 و ودنـد نکـرده ب مصرف سـرنگ را اسـتریل   

 و گـاهی از اوقـات   درصـد  6/19اکثـر اوقـات،    درصـد  13 ،همیشه
 ي هقـ یکـه طر  کردنـد  سرنگ را اسـتریل مـی   به ندرت درصد 1/26

. بـود  %)4/3(الکلو سپس با  %)8/45( کردن بیشتر جوشاندن استریل
مـاه گذشـته بـه ترتیـب       سرنگ نو طی یـک  ي هیهبیشترین مراکز ت

ــه  ــز گــذري  ،%)8/53(داروخان ــز  ،%)8/18(مراک ــه و مراک داروخان
هـاي   داروخانـه و گـروه  ،  %)5/11(هاي سـیار   گروه ،%)7/6(گذري 

  .بوده است %) 2/8(و سایر اماکن  %)1(ار یس
بقیـه بـه     از افـراد در آخـرین تزریـق از سـرنگ نـو و      درصـد  86

ــرد دیگــر ،%)3/9( خــودش ي ســرنگ اســتفاده شــده ترتیــب از    ف
اسـتفاده کـرده   %) 8/0(روي زمـین ي  استفاده شدهسرنگ و  %)3/2(

. کردنـد  درصد نیز جواب نداده یا اظهـار فراموشـی مـی    6/1 ،بودند
درصد از افراد سرنگ مصرفی خـود   1/58بعد از آخرین بار تزریق 

 ،جهـت درمـان اعتیـاد    افـراد بیشترین فراوانی . را دور انداخته بودند
  و درمان نگهدارنده با%) 23(شرکت در درمان به روش سم زدایی 

 از افـراد  درصـد  3/30فقـط  . بوده اسـت %) MMT(1 )9/21( متادون
در میــان ). 3جــدول ( در حــال حاضــر تحــت درمــان قــرار داشــتند

از   درصـد  6/20 کردنـد،  اسـتفاده مـی   MMTافرادي که از برنامـه  
متوسـط  رضـایت   درصد 1/53زیاد، رضایت تی فمیزان متادون دریا

  .و بقیه پاسخ نداده بودند داشتند کمی رضایت درصد 4/18و
از افــراد  درصــد 9/75: زنــدانی شــدن ي ســابقه -بخــش ســوم

 ي سـابقه  درصـد  1/28در زنـدان   .ندزندانی شـدن داشـت   ي سابقه
از ایـن   درصـد  60و تزریق مواد ي سابقه درصد 3/27خالکوبی، 

  . ندمشترك داشت لیبا وسا تزریق ي هسابقافراد 
                                                
1Methadone Maintenance Treatment (MMT)  

  معتاد تزریقی 360در فراوانی شرکت در درمان اعتیاد   -3 جدول
  درصد  تعداد  نوع درمان

  23  82  زدایی سم
  MMT(  78  6/21( درمان نگهدارنده با متادون

  MMT  23  4/6 +سم زدایی 
  9/3  14  هاي خودیار درمان توسط گروه+ سم زدایی 

  9/3  14  هاي خودیار درمان توسط گروه
  4/4  16  هاي خودیار درمان توسط گروه +  MMT +سم زدایی 

  8/18  68  تاکنون در درمان شرکت نکرده بودند
  18  65  سایر
  100  360  کل

  
  کـه  نتایج نشـان داد  :روابط جنسی ي تاریخچه -بخش چهارم

از جملـه  ثابـت  جنسـی  یک رشـ  بـا از افراد تاکنون  درصد 8/62
بـا   درصـد  54 ،به ازاي دریافت پول یا مواد رصدد 3/36 ،همسر

بـا مـرد    درصـد  4/49و بـدون دریافـت پـول یـا مـواد      غیرهمسر 
 سال گذشـته  طی یک .ارتباط جنسی برقرار کرده بودند يدیگر

جنسـی بـه    ي در رابطـه  کمترین فراوانی عدم استفاده از کاندوم
 بیشــترین آن مربــوط بــه و %)7/31(ازاء دریافــت پــول یــا مــواد 

ترین علت  مهم .بوده است %)6/75(جنسی با مرد دیگر  ي رابطه
 و عـدم اسـتفاده از کانــدوم در رابطـه بـا شــریک جنسـی ثابــت     

جنسـی بـا    ي دریافت پول یا مواد و رابطـه  ارتباط جنسی به ازاء
در ارتبــاط  واعــالم شــد دوســت نداشــتن کانـدوم   ،مـرد دیگــر 

مخالفـت   ،جنسی بـا غیرهمسـر و بـدون دریافـت پـول یـا مـواد       
در آخـرین تمـاس   . داریـم  )4جـدول  ( بیان شـد شریک جنسی 

ارتبـاط  در  از افراد، درصد 6/65 ،جنسی با شریک جنسی ثابت
نسی با جباط ، در ارت)%7/48(یا مواد دریافت پول  ازاءجنسی به 

 ي رابطـه و در  درصـد  3/56یا مواد  غیرهمسر بدون دریافت پول
ــرد دیگــر  ــا م ــ درصــد 2/88جنســی ب ي جنســی  رابطــهراد از اف

بیشترین  .محافظت نشده داشته و از کاندوم استفاده نکرده بودند
 فراوانــی عــدم اســتفاده از کانــدوم در آخــرین تمــاس جنســی، 

   .  بود مرد دیگرمربوط به ارتباط جنسی با 
معتاد تزریقی مـورد   362از میان  : +HIVشیوع  -بخش پنجم

 HIVبـتال بـه عفونـت    ها از لحـاظ ا  خون آن ي مطالعه که نمونه
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  175- 184 ، صفحه)43پیاپی( 3، شماره یازدهمسال  ،1388 پاییز                                    علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیي  مجله

  
 نفــر 35 ،مثبــت%) 7/24(نفــر 89مــورد آزمــایش قــرار گرفــت، 

  .بینابین و بقیه منفی بودند%) 6/9(
هاي آمیزشی و سطح نگـرش و آگـاهی    بیماري -بخش ششم

طـی   در میـان افـراد مـورد مطالعـه     :افراد در مورد بیمـاري ایـدز  
شـاهد  درصـد  21شـاهد زخـم و    درصـد 7/17سال گذشته  یک

تناسلی  ي ناحیه غیرطبیعی از نظر رنگ، بو و مقدار در ترشحات
براي درمـان بـه پزشـک     درصد 9/34که از این میان  خود بوده

ه خـود درمـانی داشـته یـا بـ      درصـد  5/21 .مراجعه کـرده بودنـد  
هـا   از آن درصد 6/43دوستان خود درمان شده بودند و  ي وسیله

  .براي درمان اقدامی نکرده بودند
  

   دالیل عدم استفاده از آنو   فراوانی استفاده از کاندوم، با شرکاء جنسی مختلف جنسی ي د رابطهتعد -4جدول 
  )به درصد( سال گذشته معتادان تزریقی طی یک 360در 

ارتباط جنسی با 
 مرد دیگر

نسی با غیر همسر جارتباط 
 بدون دریافت پول

 ازاءارتباط جنسی به 
 یا مواددریافت پول 

  شریک جنسی
 ثابت 

  

   نفر 1  2/48  9/15  7/16 7/11
  
  

ــه  ــدد رابط ــی ي تع ــا  جنس ب
  شرکاء جنسی مختلف 

  

 نفر 2  4/8 1/9 1/12 8/7
 نفر 3  2/6 11 6/7 4/10

 نفر 4  7/2 3/4 1/6 9/3
 نفر 5  8/1 1/6 1/7 9/3
 نفر و بیشتر 6  - - - 6/2
 نداشته  5/26 3/43 8/26 1/48
 بدون پاسخ  2/6 3/10 6/23 6/11

      

   هرگز 7/49 7/31 3/43 6/75
  

  فراوانی استفاده از کاندوم 
  ندرت به 4/8 9/11 4/13 6/6
 گهگاهی 1/15 8/17 6/14 7/6
 اکثر اوقات 3/9 9/9 2/10 4/4
 همیشه 5/17 7/28 5/18 7/6

      

    عدم دسترسی 2/22 4/31 3/28 7/31
  

  
  

ــدم اســـتفاده از  دالیـــل عـ
  کاندوم 

 گران بودن 7/0 - 4/5 -
  

7/1 
  

1/39 
  

6/8 
  

9/4 
مخالفت 
 شریک

 دوست نداشتن 7/41 3/34 7/8 7/46
  

3/8  
  

1/1 
  

3/4 
  

9/6 
  سایر راههاي

 جلوگیري
  سایر 6/23 4/21 4/17  6/11

 
  

از افراد تاکنون در مورد بیماري ایـدز یـا ویـروس     درصد 7/86
کـه بـا   اظهـار داشـتند    درصـد  3/75 ،ایدز چیـزي شـنیده بودنـد   

جنسـی فقـط بـا یـک شـریک جنسـی        ي محدود کـردن رابطـه  
تـوان احتمـال ابـتال بـه عفونـت ایـدز را        غیرآلوده و وفادار مـی 

ــط   درصــد  2/85 ،کــاهش داد ــدوم در رواب ــتفاده از کان ــه اس ب
جنسی براي کاهش احتمال ابـتال بـه عفونـت ایـدز نظـر موافـق       

ـ    درصد 6/79داشتند،  ا ظـاهر  اعتقاد داشتند که حتی یـک نفـر ب

 درصـد  9/36 ،توانـد بـه ویـروس ایـدز مبـتال باشـد       سالم نیز می
ه ویـروس ایـدز   بتوان  اد داشتند از طریق گزش پشه نیز میقاعت

ــاعت درصــد 8/19 ،مبــتال شــد اد داشــتند کــه خــوردن غــذاي  ق
تواند باعـث ابـتال    مشترك با یک فرد آلوده به ویروس ایدز می

 در اثـر ال ویروس ایدز از انتق درصد 8/95به این ویروس شود، 
 درصد 3/75 ،استفاده از سرنگ یا سوزن مشترك اطالع داشتند

توانند با تغییر الگوي مصرف  اد داشتند که افراد تزریقی میقاعت
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 انو همکارپروین افسرکازرونی دکتر                   لودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی و رفتارهاي پرخطر در معتادان تزریقیآ شیوع

هاي غیرتزریقی احتمال ابـتال بـه    خود از روش تزریقی به روش
افـراد خـود را در معـرض     درصـد  55 ،ویروس را کاهش دهند

بـه ایـن سـئوال     درصـد  1/11دیدنـد و   دز مـی ابتال به ویروس ای
بـراي  از افراد تـا کنـون    درصد 3/60دانم داده بودند،  پاسخ نمی

ــراد  درصـــد 70 ،ویـــروس ایـــدز آزمـــایش داده بودنـــد   از افـ
 ي آخرین بار بـراي آزمـایش ویـروس ایـدز بـه مرکـز مشـاوره       

ــه پزشــک یــا آزمایشــگاه  درصــد 1/9هــاي رفتــاري،  بیمــاري ب
خـون مراجعـه کـرده     ياهـدا  بـه مراکـز   ددرص 6/4 خصوصی،

هـا   در مدت دستگیري آزمـایش خـون از آن   درصد 3/2 بودند،
ها یا مراکـز گـذري    از طریق انجمن درصد 9عمل آمده بود، ه ب

ــایش داده و  ــی  درصــد 5آزم ــی م ــار فراموش ــز اظه ــد نی   ،کردن
خبـر بودنـد،    آزمایش خـود بـا   ي از افراد از نتیجه درصد  1/72
آزمایش  ي نیز نتیجه درصد 4/1العی نداشتند و اط درصد 5/26

  . آوردند را به یاد نمی
  

  گیري بحث و نتیجه
که با  بود فارس در استانات اولین مطالع یکی از این پژوهش

پـر خطـر و اطـالع از     هايهاي مختلف رفتار هدف بررسی جنبه
هاي مقـاربتی از جملـه    سطح آگاهی معتادین تزریقی از بیماري

و بیمـاري ایـدز بـه منظـور اقـدامات پیشـگیرانه و        عفونت ایـدز 
هـاي   در کـل یافتـه  اي در گروه هدف انجام گردید کـه   مداخله

این تحقیق تا حدود زیادي با نتایج سایر مطالعات در این زمینـه  
  .)2،14،19( دهد همسویی نشان می

 و بوده افراد داراي تحصیالت زیر دیپلم ینبیشتر در این مطالعه
هر سه که  بودند )%2/30(خانمان  ابت و بیثشغل عمدتا بدون 

ي فرد جهت ابتال به اعتیاد تزریقی  از موارد مستعدکننده مورد
  زاوو تا حدود زیادي با نتایج مطالعات ها این یافته ود نباش می

میانگین سنی  ).20،14(د نخوانی دار هم) 2007( و زانگ )2006(
 ئلهشیوع این مس ي دهنده شاناولین استفاده از مواد و اولین تزریق ن

اي در  در سنین نوجوانی و جوانی است که نیاز به اقدامات مداخله
   .کند تر می ها را نمایان خصوص در دبیرستانه مدارس ب

درصد از معتادان  96 دهد اي در روسیه نشان می نتایج مطالعه
درصد از  75 و تزریقی در یک ماه گذشته از هروئین استفاده کرده

ماه  طی یک .)21( ي تزریق مشترك با دیگران داشتند ها سابقه آن
استفاده از سرنگ  بار حداقل یک از افراد درصد 15 ،گذشته

 استفادهاز سرنگ  بار حداقل یک درصد 6/15و شده روي زمین
 ي در مطالعه .بودندشده فرد دیگري براي تزریق استفاده کرده 

از  درصد 2/26 دیگري استفاده از سوزن و سرنگ مشترك در
بیشترین  ).14(ها در طی سه ماه گذشته وجود داشته است  آن

بار  20ي یک تا زاز روو تزریق روزانه  ،میزان مصرف تزریقی
معتاد تزریقی نیز  354اي روي  در مطالعه ،متغیر بوده است

   ).22(از افراد دیده شده است  درصد 9/62تزریق روزانه در 
 ها از ساز انتقال عفونت رخطر و زمینهرفتارهاي پدر این مطالعه 

 روابط جنسی ناایمنو مشترك و   آلودهجمله استفاده از سرنگ 
 دنتوان میبا شیوع باال مشاهده شد که  همگی ،با شرکاي متعدد

 به جمعیت عادي و هاي مختلف ساز شیوع و انتقال عفونت زمینه
 جملهنیاز به مداخالت الزم از  و دنخود معتادان تزریقی باش

هاي جنسی  هاي سیار، آموزش گسترش مراکز گذري، گروه
 گیري سرنگ مستعمل و از پسبنو و  گسرن توزیع ایمن،

انتقال ایدز در  وگیري از شیوع  هاي الزم جهت پیش وزشمآ
   .کند کارتر میشاین افراد را آ
  دهد که در دیگري در ایران نشان می ي نتایج مطالعه

تزریق مشترك وجود  ي ی سابقهاز معتادان تزریق درصد 73
چنین استفاده از سرنگ مشترك در  هم .)23(داشته است 

هاي تزریق متقابل و روابط جنسی و عاطفی  روش ي زمینه
از طرفی دیگر مشخص شده  .)24(دهد  نزدیک بیشتر رخ می

روانی اجتماعی مرتبط با استفاده از سرنگ  عواملکه است 
تر  مشکل بزرگ ،تزریق ایمنآگاهی پایین از فواید  ،مشترك

و استفاده مشترك از  باشد می تزریق ایمن ي ناآشنایی با شیوه
وسایل مورد استفاده در اعتیاد نیز عالوه بر ارتباط با سطح 

تزریق ایمن، خود کارآمدي  ي آگاهی و درك پایین از شیوه
بیشتر از  ي پایین افراد جهت متقاعدکردن دیگران براي استفاده

منظور ه لذا مداخالت آموزشی ب . )25( باشد میمن تزریق ای
 ي تواند به توسعه اهی و خودکارآمدي این افراد میگافزایش آ

 ي بیشترین محل تهیه .هاي کاهش آسیب کمک کند برنامه
نو در این افراد داروخانه و به میزان کمتري مراکز  گسرن
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به  هاي اخیر تمایل در سال .هاي سیار بوده است گذري و گروه

به  ي راهبردي وسایل تزریق ایمن به عنوان یک برنامه ي هیارا
منظور کاهش خطرات ناشی از استفاده از موارد اعتیادآور باال 

نشان داده معتاد تزریقی  1082روي اي  نتایج مطالعه .رفته است
رفتارهاي تزریقی در ، از این افراد درصد 75 در است که

 درصد 80تغییر پیدا کرده است، راهکاراستفاده از این  ي نتیجه
هاي با  از معتادین گزارش داده بودند که این برنامه در تزریق

اند  اشاره داشته درصد 71است،  کمتري داشته ي عجله نتیجه
هاي بیرونی و خطرزا را کاهش  تزریق در مکان ،که این برنامه
هاي مستعمل  اهش وجود سرنگنیز ک درصد 56داده است و 
ارزیابی ادراك فرد نسبت  چنین هم. )26( اده بودندرا گزارش د

 ،یرات رفتاري استیمهم تغ ي که تعیین کننده HIVبه خطر 
جهت کاهش شیوع عفونت ایدز در جمعیت هدف ضروري 

تر  فعالیت گستردهلزوم  لذا با توجه به مطالعات فوق )27(است 
هاي الزم و  آموزش ي هیجهت اراهاي سیار  این مراکز و گروه

 .شود تر می سطح آگاهی و ادراك گروه هدف ملموس يارتقا
 3/27، شدن در این افراد  زندانی ي سابقه ،درصد 9/75آمار 
در  استفاده از وسایل مشترك تزریقی درصد 60تزریق و درصد

 ستا ها شیوع رفتارهاي پرخطر در زندان ي دهنده زندان نشان
نتایج  .داردها  به مداخالت گسترده در سطح زندان نیاز که

دهد که معتادان تزریقی در خطر باالي ابتال  مطالعات نشان می
بیشترین  .)19(از طریق تماس جنسی هستند  HIVبه عفونت 

جنسی با مرد دیگر  ي آمار عدم استفاده از کاندوم در رابطه
تواند عدم آگاهی افراد از خطرات انتقال عفونت در این نوع  می

ترین آمار عدم استفاده از کاندوم در چنین بیش هم .رابطه باشد
جنسی مربوط به رابطه با غیرهمسر و بدون  ي آخرین رابطه

تواند بیانگر این  دریافت پول یا مواد بوده است که این آمار می
مطلب باشد که اجتناب از مصرف کاندوم در روابطی که صرفا 

 دیگري در ي در مطالعه .افتد به قصد لذت است بیشتر اتفاق می
روز  30از افراد در  درصد 28همین راستا مشخص شد که 
 درصد 23 اند، جنسی داشته ي گذشته با دو نفر یا بیشتر رابطه

دست آوردن ه براي ب درصد 24یک شریک جنسی تزریقی، 
ها در  درصد از آن 80اند و بیش از داشته ي جنسی رابطه ،مواد

آمار . )19(کردند  روابط جنسی خود از کاندوم استفاده نمی
استفاده از کاندوم در روابط جنسی با شریک  عدمدرصد  7/49

تواند به علت اعتقاد به سالم بودن  جنسی ثابت از جمله همسر می
هاي جنسی مکرر باشد که آمار نسبتا باالي  وي به دلیل ارتباط

هاي فالک  عدم استفاده از کاندوم با شریک جنسی ثابت در یافته
آمار باالتر عدم استفاده از ). 22(شود  می و همکاران، نیز دیده

تواند حاصل  جنس مرد می کاندوم در رابطه با شریک هم
 .ناآگاهی افراد نسبت به انتقال ویروس در این نوع رابطه باشد

بیشترین علت عدم استفاده از کاندوم در روابط جنسی با شریک 
میلی  بیبه ازاي دریافت پول یا مواد و با مرد دیگر  ،ابتثجنسی 

جنسی با غیر همسر و  ي دوست نداشتن کاندوم و در رابطهو 
بدون تبادل پول یا مواد، عدم رضایت شریک جنسی بوده است 

تواند به این دلیل  که در این مورد عدم استفاده از کاندوم می
باشد که این نوع رابطه صرفا به قصد لذت بردن بوده که استفاده 

که بیشترین علت  شده است ن میاز کاندوم باعث کاهش لذت آ
میلی و دوست نداشتن در رابطه با  عدم استفاده از کاندوم یعنی بی

). 28(شود  نیز دیده میبوکارت هاي  جنسی ثابت در یافته شریک
اي مشابه نیز بیشترین علت عدم استفاده از کاندوم در  در مطالعه

رف عدم تمایل ط%) 5/41(جنس  ي جنسی با شریک غیرهم رابطه
آمار هرگز استفاده نکردن از بیشترین ). 14(مقابل بوده است 

کاندوم در انواع روابط جنسی نیز همسو با نتایج مطالعه برت و 
اي روي  چنین در مطالعه هم). 29(همکاران، در آمریکا است 

ي  معتاد تزریقی بازداشت شده در آمریکا با سابقه 1756
  درصد همیشه و 13 ماه گذشته، 6رفتارهاي جنسی فعال در 

  کردند و درصد بعضی اوقات از کاندوم استفاده می 22 
در ). 29(گاه از کاندوم استفاده نکرده بودند  درصد نیز هیچ 65 

هاي  معتاد تزریقی مرد با فعالیت 1770 ي دیگري روي مطالعه
درصد داراي یک شریک جنسی اصلی و ثابت و  24 جنسی نیز

اند  ء جنسی اصلی و هم اتفاقی بودهدرصد نیز هم داراي شرکا 49
 و استفاده مداوم از کاندوم با یک شریک جنسی اصلی، در
مردان با یک شریک جنسی انحصاري و شرکاي جنسی متعدد به 

   ).30(پایین بوده است و  درصد 17درصد و  12 ترتیب
  HIVمطالعه مبتال به عفونت در ایناز افراد %) 7/24(نفر 89
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 انو همکارپروین افسرکازرونی دکتر                   لودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی و رفتارهاي پرخطر در معتادان تزریقیآ شیوع

ر بیانگر شیوع باالي عفونت در این گروه است بودند که این آما
طلبد؛ این نتیجه  که مداخالت سریع و ساماندهی این افراد را می

). 2،21(تا حدود زیادي همسو با نتایج مطالعات دیگر است 
سال گذشته شاهد زخم و  از افراد در طی یک درصد 39حدود 

 9/34تنها  اند که تناسلی خود بوده ي یا ترشح غیرطبیعی در ناحیه
ها جهت درمان به پزشک مراجعه کرده و بقیه  از آن درصد

، هاي درمانی استفاده کرده بودند مراجعه نکرده و یا از سایر شیوه
معتاد تزریقی نیز  272روي  2006ي گو و همکاران،  در مطالعه

در ). 31(شود  هاي مقاربتی دیده می درصدي بیماري 30 شیوع
 55 ،ر مورد ایدز چیزي شنیده بودندد درصد 7/86 مطالعه این

 درصد 3/60ند و یدد یمخود را در معرض خطر ایدز  درصد
بیشترین میزان  ؛تاکنون از نظر ویروس ایدز آزمایش داده بودند
هاي  بیماري ي مراجعه براي آزمایش ایدز به مرکز مشاوره

سایر مراکز به ترتیب به میزان مراجعه رفتاري بوده است و 
ها و  ، زندان و انجمننزمایشگاه خصوصی، انتقال خوپزشک یا آ

شناخته شدن  ي که این آمار نشان دهنده مراکز گذري بوده است
قریب به . نسبتا خوب مرکز مشاوره رفتاري در بین این افراد است

اتفاق افراد مورد مطالعه از احتمال ابتال در صورت استفاده از 
در  ها آنان آگاهی میزو  %)8/95(سرنگ مشترك مطلع بودند 

هاي کاهش انتقال ویروس ایدز از طریق استفاده از  شیوه ي زمینه
 ي یر شیوهیتغاز طریق و  درصد 2/85کاندوم در روابط جنسی

آمار فوق بیانگر سطح  .بود 3/75مصرف از تزریقی به غیرتزریقی
تا خوب افراد معتاد تزریقی در مورد بیماري ایدز و بآگاهی نس

قال آن است که با این وجود گاهی اوقات به دالیلی هاي انت شیوه
چون فقر، وابستگی شدید جسمی و روانی به ماده و عدم توجه به 

بروز رفتارهاي پرخطر در  غیره،طلبی و  لذت ،عواقب ناگوار مسئله
اي که نتایج  گونهه ب ودش میاین افراد باعث انتقال ویروس ایدز 

    .است بوده  دز در این افرادي ایدرصد 3/27مطالعه بیانگر شیوع 

مطالعه روش خودگزارشی و امکان  هاي این ز جمله محدودیتا
 هشده بود خواستهبه یادآوري بعضی از اطالعات  در ناتوانی

چرا که  توسط افراد استاطالعات جنسی دیگر بیان   محدودیت
ي حساس در فرهنگ ایرانی است که  رفتار جنسی یک مقوله

هاي افراد در مصاحبه به دلیل شرم حضور  خپاس در استممکن 
تواند یک استنباط  نمی این مطالعه. صراحت بیان نشودبه خوبی و با 

ي توصیفی  علی از نتایج را به دست دهد چون مطالعه یک مطالعه
است و در آخر این که حجم نمونه کم و انجام مطالعه در یک 

معتادان تزریقی در  ي تواند بیانگر رفتارهاي کلیه ي خاص نمی منطقه
هاي مختلف باشد لذا مطالعات بعدي باید با حجم  شهرها و فرهنگ

 ي این رفتارها در تر با مقایسه ي وسیع ي بیشتر و در محدوده نمونه
  .مناطق مختلف صورت گیرد

تواند به تدوین  ي رفتاري حاضر می هاي حاصل از مطالعه یافته
پیشـگیري و   در جهـت هاي استراتژیک و مداخالت الزم  برنامه

بـا   ،هاي عفـونی کمـک کنـد    درمان این بیماري و سایر بیماري
مداخالت گسترده  ،جنسی ناایمن ي توجه به درصد باالي رابطه

ــ   ــادان تزریقــی و ب ــه در گــروه معت ــن زمین خصــوص در ه در ای
که به عنـوان پـل انتقـال    ) زنان تن فروش(ها  شرکاي جنسی آن

HIV  یار اهمیت داردبه عموم جامعه هستند، بس.   
  

  تشکر و قدردانی
 مرکز مدیریت و کنترل حاضر ازطرح کشوري  ي بودجه
تامین هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  بیماري

ها جناب  ریاست محترم مرکز مدیریت بیماري از. شده است
جناب آقاي دکتر سامان مشاور علمی طرح  و آقاي دکتر گویا

  زمانی و ریاست محترم انستیتو پاستور ایران جناب آقاي 
منافع شخصی  .آید عمل میه تقدیر و تشکر ب آزادمنش دکتر

  . نویسندگان با نتایج این تحقیق ارتباطی نداشته است
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