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چکیده
زمینه و هدف:

سوءمصرف موادمخدر صنعتی همانند متآمفتامین یکی از مشکلات مهم رفتاری در دانشآموزان و نوجوانان مییباشید ،بیه-

طوریکه سازمان جهانی بهداشت از آن بهعنوان رویدادی نگرانکننده در جهان یاد کرده است .بنابراین هدف این مطالعه بررسی شییو مصیرف
متآمفتامین در دانشآموزان پسر ایرانی در قالب یک مطالعه متاآنالیز میباشد.

مواد و روشها:

مطالعه متاآنالیز حاضر با استفاده از مدل تصادفی ( )Random effect modelانجام گردیده است .برای انتخاب مطالعیات

انجام شده شیو مصرف متآمفتامین در دانشآموزان ایرانی در پایگیاههیای  ISI ،Pubmed ،Magira ،Iranmedex ،SIDو  Scopusبیین
سالهای 7931تا  7931مورد جستجو قرار گرفتند که  93مقاله استخراج گردید .پس از بررسی مقالات بر اساس معیارهیای ورود  71مقالیه وارد
مطالعه حاضر شدند که با استفاده از نرم افزار CMA-2مورد ترکیب و تجزیه تحلیل قرار گرفتند .برای تعیین ناهمگنی ( )Heterogeneityبیین
مطالعات از شاخصهای  Ƭ2 ،Qو  I2استفاده شده است.

یافتهها:

شیو کلی مصرف متآمفتامین در دانشآموزان ایرانی 7/2درصد با فاصله اطمینان  39درصد بین  1/3-7/9بهدسیت آمیده اسیت .در

تحلیل زیرگروهها ( )Subgroup analysisشیو در مطالات انجام شده قبل و بعد از سال  7933بهترتیب حدود 7/9و  1/3درصد بهدست آمید.
همچنین شاخصهای مربوط به ناهمگنی I2=1/97 ،Ƭ2=1/79و Q=9/93در مرحله تحلیل زیر گروهها بهدست آمید .همچنیین بیر اسیاس نتیای
متارگرسیون بین سن و شیو مصرف متآمفتامین رابطه معنادار آماری بهدست آمد (.)B=7/79 ,p=1/17

نتیجهگیری:

هر چند که شیو متآمفتامین نسبت به سایر مواد مخدر در دانشآموزان پسر کمتر میباشد .اما شییو افزایشیی آن در دانیش-

آموزان پسر ایرانی بهعنوان یک هشدار جدی برای مسؤولان و خانوادهها میباشد.

واژههای كلیدی:

مواد مخدر ،متآمفتامین ،متاآنالیز ،ایران.
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شیوع مصرف متآمفتامین در دانشآموزان

سن ،جنس ،نژاد و ملیت ،اعتقهادات مهبه،ی ،در دسهتر

مقدمه
سوءمصرف مواد یکی از مشکلات مهم رفتاری در

بودن مواد ،نگر

اجتماع نسه،ت بهه سوءمصهرف مهواد،

جوامع امروز بشری است ،به طوری کهه سهازمان جههانی

موقعیت جغرافیایی ،فشار گروه همسالان و وجود یک فرد

بهداشت از آن به عنوان رویدادی نگرانکننده در جهان یاد

معتههاد در خههانوادهی نوجههوان از دلایههل گههرایش بههه

کرده است ( .)1اعتیاد به مواد مخدر خانمانسوز است امها

سوءمصرف مواد مخدر همانند متآمفتامین در این گهروه

مشکلسازتر از آن اعتیاد به داروهها و مهواد شهادیبخهش

سنی است (.)4,5
بر اسا

است .بیشک برخی از نوجوانان وجوانهان بهدون داشهتن

آمار دفتر مواد مخهدر و جهرم وجنایهت

آگاهی کافی ،از این قرصها به عنوان پایاندهنهدهی غهم-

سازمان ملل متحد در سال  2003سوءمصرف متآمفتامین

هایشان استفاده میکنند کهه متأسهفانه آمارهها در کشهور

ایهن

(کریستال یا شیشه) رو به گستر

است .بهر اسها

نشانگر عمق این فاجعه اسهت ( .)2,3از میهان گهروهههای

گزار

سنی در معرض خطر ،نوجوانان و دانشآمهوزان پسهر بهه

متآمفتامینها استفاده میکنند ،در حالی که تعداد استفاده-

دلایل خاص سنی از جمله ایجاد موقعیتی برای به چالش-

کنندگان از کوکایین و هرویین بههترتیهب 15و  10میلیهون

کشاندن احساسات خودمحوری ،نمایش حس استقلال ،به

نفر تخمین زده شده است ( .)6کشور ایران از دیر بهاز بها

دست آوردن جهواز ورود بهه گهروه همسهالان و تسهکین

مشکل سوءمصرف مواد و آسیبها و مشهکلات ناشهی از

تنشهای دوران رشد ،برای گرایش به ایهن امهر مسهتعدتر

آن روبرو بوده است .اما امروزه با مشکل جدیدی روبههرو

هستند و این امر موجب بروز مشکلاتی از جمله بزهکاری،

هست و آن تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سهنتی بهه

اشههاعهی مصههرف مههواد در گههروه همسههالان ،مشههکلات

صنعتی است .این پدیده یک چالش جدیدی میباشد چهرا

تحصیلی ،خودکشی و تداوم مصرف در بزرگسالی میشود

که مواد صنعتی بر خلاف مهواد سهنتی از مهرز جغرافیهایی

(.)1,2

مشخصی وارد کشهور نمهیشهوند بلکهه در لابراتوارههای
سوءمصههرف دارو و مههواد مخههدر هماننههد مههت-

بیش از  35میلیون نفر در جهان بههطهور مهنظم از

کوچک و ناامن خانگی تولید میشوند .بر اسها

آخهرین

آمفتامینها را میتوان با بیانی ساده به هر گونه اسهتفاده از

آمار و ط،ق نتایج تحلیهل وعهعیت سهریع در سهال 1336

این گونه داروها یا مواد بهمنظور تغییر خلق و رفتار اطلاق

حدود  0/3درصهد افهراد سوءمصهرفکننهده مهواد ،سهوء

کرد .تنها داروهای غیر مجاز نیستند که مورد سوءمصهرف

مصرف متآمفتامین را گزار

کهردهانهد .مشهکل سهوء-

واقع میشوند بلکه موادی چون الکهل ،داروههای تجهویز

مصرف و وابستگی به مواد صناعی بهویژه متآمفتامین در

شده توسط پزشکان ،حلالهها ،سهیگار و حتهی قههوه نیهز

سالهای اخیر در کشورمان به مشکل جدی و یک مشهکل

چنانچه در میزان زیانبار مصرف شوند ،مشهمول تعریه

اورژانسی بهداشتی ت،دیل شده است ،بهطوری که بسهیاری

سوءمصرف مواد و داروها خواهند شد .با وجهود تلها -

از مسؤولان را در تمام سطوح از تصمیمگیری تا اجهرا بهه

های گوناگون در عرصههای آموزشی ،بهداشتی و قضهایی

فکر چارهاندیشی انداخته است (.)7,3

جهت پیشگیری از سوءمصهرف مهواد مخهدر ملهل مهت-

مطالعات انجام شده ،حاکی از افزایش سوءمصرف

آمفتامین ،این امر همچنان در میان نوجوانان بهصورت یک

این دارو در سراسر جهان دارند ( .)5,6مطالعهای که در

معضل حل نشده باقی مانده است ( .)4در سنین بلوغ بهه-

استرالیا انجام شد نشان داد که میزان استفاده از مت-

خصوص در پسران ،نوجوانان بههطهور رایجهی بهه سهوء-

آمفتامین در افراد بالای چهارده سال از  4درصد در سال

مصرف مواد مخدر روی میآورند .عوامل مختلفهی چهون

 1995به  3درصد در سال  2007رسیده است .این آمارها
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سهراب زاده و همکاران

نشان میدهند که در بین دانشآموزان سال آخر دبیرستان

تحقیق جستجوی همزمان مقالات چاپ شهده بها موعهوع

میزان سوءمصرف متآمفتامین از  5به 12درصد رسیده و

مصرف متآمفتامین در دانشآموزان ایرانی بهطور همزمان

از هر  10دانشآموز ،یک نفر آن را تجربه کرده است .اکلر

انجام دادنهد .معیارههای اصهلی ورود مقالهات بهه مطالعهه

مصرفکنندگان متآمفتامین در جهان در گروه سنی -13

حاعر ع،ارت بودند از اینکه گزار

شیوع کلهی مصهرف

10سال قرار داشتند ( .)9سوءمصرف این دارو موجب

متآمفتامین در دانشآموزان پسر ،مشهخ

بروز اثرات ناگواری از جمله هیپرترمی ،خشکی دهان،

نمونه در مطالعه و اینکه فقط مطالعات از نوع مقطعی کهه

تاکیکاردی ،تهوع ،اعطراب ،اختلالات خواب و افسردگی

بین سالهای  1330تا  1394که در ایران انجام شهده ،کهه

میگردد .حتی یک بار استفاده از متآمفتامین ممکن است

به زبان فارسی یا انگلیسی چاپ شده بودند؛ وارد مطالعهه

موجب مرگ شود .خطر مرگ پس از اولین استفاده از این

شدند .جستجو بهصورت اینترنتهی و بها اسهتفاده از کلیهد

دارو ،از یک مورد در هر  2000مصرفکننده تا یک مورد

واژههههههای فارسههههی و انگلیسههههی ،مفههههتآمفتههههامین

شده است (.)3,10

( ،)Methamphetamineکشور ایران ( ،)Iranدانشآمهوزان

متأسفانه استفاده از متآمفتامین در سالهای گبشته در

) ،(Studentنوجوانان ( ،)Adolescenceسوءمصهرف مهواد

و به فرمها،

مخدر)(Drug abuseو یا ترکی،ی از این کلید واژهها انجهام

در هر  50000متفاوت گزار

ایران نیز رایج شده و در اشکال مختل

اسامی و رنگهای گوناگون و حتی با قیمتهای بسیار

بهودن حجهم

گردید.

پایین یافت میشود .شیوع مصرف متآمفتامین در دانش-

بعد از جستجوی کامل توسط سه نفر گروه تحقیق

آموزان پسر ایرانی بین  0/4در مطالعه نجفی ( )11تا 2/3

 69مقاله استخراج گردید که برای بررسی کیفیت مقالهات

شده

چاپ شده ابتدا لیستی از کل مقالات جسهتجو شهده تهیهه

است .بنابراین با توجه به اهمیت بحثهای ذکر شده

( 69مقاله) و اسم نویسهندگان ،اسهم مجلهه مخفهیسهازی

هدف این مطالعه برآورد شیوع مصرف متآمفتامین در

گردید و در اختیار دو نفهر از اعضهای گهروه تحقیهق بهه-

متاآنالیز در

صورت مستقل قرار گرفت که معیارهای ورود یها خهروج

درصد در مطالعه براتی و همکاران ( )12گزار

دانشآموزان پسر ایرانی با استفاده از رو
مطالعات انجام شده در ایران میباشد.

مقالههات را در مطالعههه حاعههر در نظههر بگیرنههد و مههوارد
اختلاف نظر توسط مرورگر سوم مورد داوری قرار گرفت.

مواد و روشها

همچنین بر اسها

چهک لیسهت  STROBEنیهز کیفیهت

مطالعه متاآنالیز حاعر بها اسهتفاده از مهدل اثهرات

مقالات مورد بررسی قرار گرفت و مقالات واجهد شهرایط

تصهادفی ( )Random effect modelانجهام گردیهد .زیهرا

وارد مطالعه شدند .نحوه استخراج مقالات مربوط به شیوع

فرض بر این بود کهه انهدازه اثهر (میهزان شهیوع) در همهه

آمفتامین در دانش آموزان پسر ایرانی در نمودار شهماره 1

مطالعات یکسان نمیباشد و بهدلیل متفاوت بودن شهرایط

نشان داده شده است.
پس از بررسهی مرورگرهها بهر اسها

جمعیههتهههای موردمطالعههه و همچنههین تفههاوت در ابههزار

معیارههای

اندازهگیری مدل ثابت ( )Fix effect modelمناسب نمهی-

ورود و چههکلیسههت  10 ،STROBEمقالههه وارد مطالعههه

باشد ( .)13بهرای انتخهاب مطالعهات انجهام شهده شهیوع

مدل اثرات تصادفی و با استفاده

حاعر شدند که بر اسا

مصرف متآمفتامین در دانشآموزان پسر ایرانی در پایگاه-

از

ههههههههای  ISI ،PubMed ،Magiran،Iranmedex ،SIDو

ورژن  2مورد ترکیب و تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

 Scopusمورد جسهتجو قهرار گرفتنهد .سهه نفهر از گهروه

برای تعیین ناهمگنی بین مطالعات از شاخ
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شیوع مصرف متآمفتامین در دانشآموزان

 Ƭ2 ،Qو I2استفاده گردید .که شاخ
ناهمگنی تأثیر و شاخ

 Qمعناداری آماری

شیوع کلی شیوع مصرف آمفتامین در دانهشآمهوزان پسهر

های Ƭ2و I2بزرگی تاثیر ناهمگنی

ایرانی  1/2درصد با فاصله اطمینان  95درصهد بهین -1/6

را برآورد میکنند .همچنهین از رو

معکهو

()Inverse

 0/3درصد بهدست آمده اسهت .کهه بهرای ایهن شهاخ
 Q=20/39بهها درجههه آزادی  9و

P-0/01

برای برآورد واریانس و وزندهی برای هر مطالعه استفاده

مقههدار شههاخ

شد (یک تقسیم بر واریانس درونگروههی ههر مطالعهه

= valueبهههدسههت آمههده اسههت .همچنههین  Ƭ2=0/14و

واریانس بین گروهی مطالعات)

 I2=0/62بهدست آمده است که نشان میدههد کهه حهدود
 62درصد از کل واریانس مشاهده شده در بهین مطالعهات
مربههههوط بههههه واریههههانس واقعههههی بههههین مطالعههههات

یافتهها
از  10مقاله چاپ شده وارد شده به مطالعه حاعر،

( )Truevariationمیباشد.

بیشترین شیوع مصرف آمفتامین در دانشآموزان مربوط به

با توجه به نمودار شکل  2نهاهمگنی )(Heterogeneity

مطالعه براتی در استان همدان در سال  1339با  2/3درصد

معناداری بین مطالعات وجود دارد .با توجهه بهه ایهن امهر

بود و کمترین شیوع مربوط بهه مطالعهه نجفهی در اسهتان

سهال

گیلان با شیوع  0/4درصد گهزار

گردیهده اسهت .تعهداد

حجم نمونه در کل مطالعات  11551دانشآموز مهیباشهد.

تحلیل زیرگروهها ( )Subgroup analysisبر اسها

انجام مطالات انجام شهده اسهت کهه نتهایج آن در نمهودار
شماره  2آمده است.

همچنین میانگین سنی آنها 15/74±4/35سال بهدست آمد.

بر ط،ق نمودار شماره  3شیوع مصرف آمفتامین در

مشخصههات توصههیفی  10مطالعههه اصههلی شههیوع مصههرف

دانشآموزان ایرانی در مطالات انجهام شهده بعهد از سهال

آمفتامین در دانشآموزان پسر ایرانی شامل مطالعات براتی

 )2010( 1339حدود  1/6درصهد بها فاصهله اطمینهان 95

( ،)12طارمیان ( ،)14عرابی ( ،)15ممتازی ( ،)16پوراصل

درصد 1/1-2/4درصد بهدست آمده است و برای مطالهات

( ،)17احمدی ( ،)13نجفهی ( ،)11علهایی ( ،)19قریشهی

انجام شده ق،ل از سهال  1339انهدازه اثهر  0/9درصهد بها

( )20و بیدل ( )21در جدول شماره  1آمده است.

فاصله اطمینان  95درصد  0/6-1/2درصد بههدسهت آمهده

در نمودار شماره  2نتایج ترکی،ی مطالعات مربهوط

است .برای شاخ

ترکی،ی حاصل از تحلیل زیر گروههها

به شیوع مصرف آمفتهامین در دانهشآمهوزان پسهر ایرانهی

مقههدار  Q=7/19بهها درجههه آزادی  3و  P=0/07و بههرای

نشان داده شده است که بر ط،ق آن نتهایج ههر مطالعهه بها

مطالعات انجهام شهده ق،هل از  2010بههدسهت آمهد .ایهن

شده است.

ها برای مطالعهات بعهد از سهال  2010بههترتیهب

فاصله اطمینان آن و نتیجه ترکی،ی آنها گزار

شاخ

جدول  :1مطالعات انجام شده شیوع مصرف متآمفتامین در دانشآموزان ایرانی از سال  1831تا 1831
شیوع مصرف مت

نویسنده

سال

استان

حجم نمونه

میانگین سنی(سال)

براتی

9831

همدان

044

91/34

2/3

آمفتامین(درصد)

طارمیان

9833

تهران

0444

91/82

9

ضرابی

9831

گیلان

301

91/15

4/30

ممتازی

9810

زنجان

114

91/5

9/1

پوراصل

9831

آذربایجان شرقی

9531

91/53

9/43

احمدی

9832

تهران

815

91/21

4/3

نجفی

9833

گیلان

9125

91/92

4/0

علایی

9831

البرز

005

91/19

9

قریشی

9812

زنجان

9244

91/02

9

بیدل

9812

ایلام

9444

91/24

9/2
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SID=22

69

Iranmedex/
Magiran=18

26
(

)

43

Pubmed=13

33

ISI=9
10

(
)

Scopus=7

نمودار  :1نحوه استخراج مقالات مربوط به شیوع آمفتامین در دانشآموزان پسر ایرانی

نمودار  :2وضعیت شیوع مصرف مت آمفتامین در دانشآموزان پسر ایرانی در بین سالهای 1931-1931

 Q=6/33بهها درجههه آزادی  5و  P=0/13بهههدسههت آمههد.

است.

همچنههههین  Ƭ2 =0/16و  I2=0/31در مرحلههههه تحلیههههل

بر ط،ق نمودار شماره  ،3با افزایش سن در دانهش

سال انجام مطالات بهدسهت آمهد کهه

آموزان پسر شیوع مصرف متآمفتامینها نیز بیشهتر شهده

نشان میدهد که حدود فقط  31درصهد از کهل واریهانس

اسهههت .همچنهههین عهههریب رگرسهههیونی ایهههن رابطهههه

مشاهده شده مربوط به شیوع مصرف آمفتامین در دانهش-

( )B=1/13,p=0/01بهدست آمد که نشاندهنهده تغییهرات

آموزان پسر ایرانی در بین مطالعهات مربهوط بهه واریهانس

معنادار مصرف مت آمفتامینها در دانشآموزان بر اسها

واقعی بین مطالعات ( )Truevariationمیباشد.

سن آنها میباشد.

زیرگروهها بر اسا

همچنین نتایج متارگرسیون انجام شهده شهده بهین
میانگین سنی دانشآمهوزان پسهر در ههر مطالعهه و شهیوع
مصرف متآمفتامین در نمودار شماره  3نشهان داده شهده
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شیوع مصرف متآمفتامین در دانشآموزان

نمودار  :9وضعیت شیوع مصرف متآمفتامین در دانش آموزان پسر ایرانی بر اساس سال انجام مطالعات

Regression of Age on Logit event rate
-3.00
-3.30
-3.60

-4.20
-4.50
-4.80
-5.10

Logit event rate

-3.90

-5.40
-5.70
-6.00
16.97

16.77

16.56

16.36

16.16

15.96

15.76

15.56

15.36

15.15

14.95

Age
نمودار  :1متارگرسیون بین میانگین سنی دانش آموزان پسر در هر مطالعه و شیوع مصرف مت آمفتامین

مصرف آمفتامین در دانش آموزان پسر ایرانی با اسهتفاده از

که نشان میدهد کهه حهدود  62درصهد از کهل واریهانس

مطالعه متاآنالیز در ایران از سال  1330تها  1394بهود .بهر

مشاهده شده در بین مطالعات مربوط به واریهانس واقعهی

ط،ق جستجوی اینترنتی اولیه  69مقاله مرت،ط توسط گهروه

بههین مطالعههات ( )True variationمههیباشههد .در واقههع

پژوهش جستجو گردید که پس از بررسهی آنهها از لحها

ناهمگنی نس،تاً زیادی بین مطالات دیده شد که بر ط،ق این

معیارهای ورود و خروج  10مقاله وارد این مطالعه شدند.

امر تحلیل زیرگروهها بهرای تعیهین ایهن نهاهمگنی انجهام

بر ط،ق نتایج بهدسهت آمهده شهیوع کلهی شهیوع مصهرف

گردید.

آمفتههامین در دانههشآمههوزان ایرانههی 1/2درصههد بهها فاصههله

بر اسا

مطالعه  Maxwellشیوع مهتآمفتهامین و

اطمینان  95درصد بهین  0/3-1/6درصهد بههدسهت آمهده

مشتقات آن در کشورهای آمریکای شمالی در سال ،2003

است .همچنین  Ƭ2=0/14و I2=0/62بهدسهت آمهده اسهت

در کانههادا 0/3درصههد ،مکزیههک 0/1درصههد و آمریکهها
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شده است ( )22که نتایج آن به مطالعهه

بالای  12سال از  2درصد در سال  1995بهه  3درصهد در

1/4درصد گزار

حاعههر تهها حههدودی همخههوانی دارد .دلیههل تفههاوتهههای

سال  2007رسیده است .این آمارها نشان میدهنهد کهه در

مشاهده شده در کشهورها و شههرهای مختله

از لحها

بین دانشآموزان سال آخهر دبیرسهتان میهزان سوءمصهرف

شیوع متآمفتامین و مواد مخدر میتواند ناشی از متفاوت

مواد بیشتر است .اکلر مصهرفکننهدگان مهتآمفتهامین در

بودن رو های بررسی ،تغییر الگوی مصرف مواد مخهدر

جهان در گروه سنی  13تا  10سال و پس از آن در گهروه

در سالهای مختل  ،حجم نمونههای مختل
های فرهنگی در جوامع مختله

و تفهاوت-

باشهد ( .)23در مطالعهه

سنی  12تا  17سال قرار دارند (.)9
میزان شیوع های مختل

در مطالعات و ناهمنگنی

Miuraدر ناجوانان شهر ناگویا ژاپن شیوع مصهرف مهت-

در میزان شیوع می تواند ناشهی از ابزارههای انهدازهگیهری

آمفتامین  6/3درصد بهدست آمهد و شهیوع آن در پسهران

مورد اسهتفاده در مطالعهات ،تغییهر الگهوی مصهرف مهواد

حدود 4برابر نس،ت به دختران گزار
در تحلیل زیرگروهها بر اسها

گردید (.)24

مخدر در سالهای مختل  ،درک دانشآمهوزان از مصهرف

سهالههای انجهام

مواد ،محیطهای متفهاوت فرهنگهی و اجتمهاعی کهه درآن

مطالعات ،شیوع مصرف متآمفتامین در دانشآموزان پسهر

زندگی میکنند و یا عدم گزار دهی باشد که توجیهکننده

ایرانی در مطالعات انجام شهده ق،هل از  2010حهدود 0/9

نههاهمگنی بههین شههیوع بههرآورد شههده از مطالعههات اسههت

درصد با فاصله اطمینان  95درصد  0/6-1/2بهدست آمده

(.)25,26

است و برای مطالعات انجام شده بعد از  2010شهیوع 1/6
درصد با فاصله اطمینان  1/1-2/4درصهد بههدسهت آمهده
است .در تحلیل زیرگروهها مقدار شاخ

نتیجهگیری

ههای نهاهمگنی

هر چند که شیوع متآمفتامین نس،ت به سایر مواد

 Ƭ2=0/16و  I2=0/31بهدست آمد که نشهان مهیدههد کهه

مخدر در دانشآمهوزان پسهر کمتهر مهیباشهد ،امها شهیوع

حدود فقط  31درصد از کل واریانس مشاهده شده مربوط

افزایشی در دانشآموزان ایرانی در سالهای اخیر بهعنهوان

به شیوع مصرف آمفتامین در دانشآموزان پسهر ایرانهی در

یک هشدار جدی برای مسؤولان و خهانوادههها مهیباشهد.

بین مطالعات مربوط به واریانس واقعی بین مطالعات مهی-

افزایش آگاهی دانشآموزان در زمینه اثهرات مخهرب ایهن

باشد و در واقع سال انجام مطالعهات علهت نهاهمگنی در

ماده مخدر میتواند در کاهش شیوع آن در دانهشآمهوزان

نتایج مطالعات در متاآنالیز بهوده اسهت و رونهد افزایشهی

پسر مؤثر باشد .با توجه به اینکه سهلامت دانهشآمهوزان و

شیوع مصرف متآمفتامین در سالهای اخیر باعث ایجهاد

نوجوانان به دلایل متعددی از جمله ماهیهت سهنی آنهها و

اثهر شهده بهود .همچنهین بهر

فشار همسالان آنها را در معهرض خطهرات بیشهتری قهرار

ناهمگنی در برآورد شاخ

متارگرسیون انجام شده بین میهانگین سهن دانهش-

میدهد ،آگاهی دانهشآمهوزان ،دبیهران ،اولیهاء و متولیهان

آموزان پسر و شیوع مصرف متآمفتهامین رابطهه معنهادار

بهداشت و درمان کشور نس،ت بهه شهناخت اثهرات سهوء

آماری مشاهده گردید ،که نشان مهیدههد بها بالهاتر رفهتن

مصرف مواد مخدر عروری بهنظر میرسد .در این راسهتا

میانگین سنی دانشآموزان پسر شیوع مصرف متآمفتامین

لازم است تدابیر مدیریتی ،حمایتههای اجتمهاعی ،به،هود

نیز در آنها بیشتر میشود.

شرایط محیط مدرسه و آموز های لازم در رابطه با مقابله

اسا

مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از افزایش

با مواجهه با مواد مخدر و مشکلات بهمنظور کاهش ،کنترل

سوءمصرف این دارو دارند .مطالعهای که در استرالیا انجام

و پیشگیری از مواد مخدر صنعتی اندیشیده شود .بررسهی

شد ،نشان داد که میزان استفاده از مهتآمفتهامین در افهراد

عوامل خطهر مصهرف مهتآمفتهامین در قالهب مطالعهات
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 دانشگاه علومپزشکی ایلام، اجتماعی-آسیبهای روانی

کوهورت و موردشاهدی برای پژوهشهای بعدی پیشنهاد

ت، ث3522  و کد کمیته اخلاق909533 با شماره طرح

.میشود

 از زحمات کارشناسان و کارکنان این مرکز،شده است
.میشود

قدردانی

تقدیر و تشکر
این پژوهش توسط مرکز تحقیقات پیشگیری از
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Background: The use of industrial drug such as methamphetamine
,reported asan important health problemin students and adolescents
in around the world. It was regarded as a concerning event in the
students by World Health Organization (WHO). Therefore, the aim of
present study was determining prevalence of methamphetamine in
the Iranian male student using a meta-analysis study.
Material and Methods: the present meta-analysis was conducted
using random effect model. For the selecting studies on the
prevalence of methamphetamine were searched in SID, Iranmedex,
Magiran, Medlib, Pubmed, ISIand Scopus databases by three
researchers from 2001 to2014. Then, were identified 69articles and
after reviewing based on inclusion and exclusion criteria
wereincluded10 articles in the study and was used from the randomeffects model by CMA-2 software for analyzing data. Also, the
heterogeneity was determined to Q,Ƭ2 and I2 coefficients.
Results:The pooled effect size (prevalence)was obtained around
1.2% (CI 95%: 0.8-1.6). Also, in the subgroup analysis, the
prevalence of amphetamine was attained 1.6% and 0.9%after and
before 2010, respectively. Moreover, the indices related to
heterogeneity were including; Q=6.38, I2=0.31 and T2=0.16. In
addition, there was a significant association between age and the
prevalence of methamphetamine (B=1.13, p=0.01) in the metaregression analysis.
Discussion: Although, the prevalence of methamphetamine was
less than other drugs in the male students. But, the increasing
prevalence of methamphetamine in the Iranian students, especially
in male students, is as a serious warning to the authorities and
families.
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