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           تحقيقي  ه      مقال
  
  
  

 و C و B يها تي ابتال به هپاتوعي شدن با شيارتباط دفعات و مدت زندان
  راني ايها در زندان) HIV (يمني نقص اروسيو

  چكيده    

، از طرفي مطالعات نشان دهنده وجـود        نقش بسزايي دارد  هاي مسري     زندان در انتقال بيماري    :زمينه
هـايي همچـون      انتقـال بيمـاري   كـه سـبب     عوامل خطر مختلف از جمله اعتياد به مواد مخـدر تزريقـي،             

در همين راستا پرسش آن اسـت كـه آيـا تعـداد دفعـات               . در زندانيان است  شد،  با  مي HIVها و     هپاتيت
ها اثر دارد؟ لذا بر آن شـديم تـا ايـن              زنداني شدن و يا مدت زنداني شدن در شانس انتقال اين بيماري           

مسأله را در چند زندان در نواحي مركزي كشور و برروي زندانياني كه با جرائم مرتبط با مواد مخدر    
  . بررسي نماييم،شده بودندزنداني 
كـه در آن    .  انجـام شـد    1382اين مطالعه به روش توصيفي تحليلـي و مقطعـي در سـال               : كار  روش

افـراد ابتـدا از نظـر مـدت و دفعـات      . انـد   استان مركزي كـشور بررسـي شـده   3 در   ، زندان 4زندانيان  
ــداني ــراد انتخــاب شــده از نظــر  . بنــدي شــدند بــودن گــروه زن ــه خــون اف  و HBsAg ،AntiHCVنمون

HIVantibody بندي و تجزيه و تحليل گرديدند اطالعات حاصله دستهپايان مطالعه،  آزمايش شد و در.  
از نظـر   %) 6/3( نفـر    51كـه از آنهـا،      .  نفر زنداني مـرد بررسـي شـدند        1431در اين مطالعه     :ها يافته

HBsAg ،5418/37( نفر (% از نظرAntiHCV نفر 95 و )از نظر %) 6/6HIV Antibody  ،مثبت بودند.  
 در زندانيان با دفعـات زنـداني بـودن و       HIV و   C و   Bهاي    در اين بررسي معلوم شد كه شيوع هپاتيت       
  . مدت زنداني بودن بيشتر، باالتر بوده است

                     ً            هـاي مطالعـه شـده تقريبـا            در زنـدان   HIV و   C و   Bهاي هپاتيت     شيوع ابتال به ويروس    :گيري نتيجه
اما در مطالعـات مـشابه      . مطالعات انجام شده در كشورهاي ديگر است      از  ست آمده   شبيه آمارهاي بد  

در پايـان   .  بررسـي نـشده اسـت      ،هـا   تأثير مدت و دفعات زنداني بودن در ميزان ابتالء به اين ويروس           
ها به كار بندند      ها را در زندان     شود كه مسؤولين راهكارهاي جلوگيري از انتقال اين بيماري          توصيه مي 

 .اي بينديشند سئولين قوه قضاييه در جهت كاهش مدت دفعات زنداني شدن افراد، چارهو م

  
  ، ويروي نقص ايمني، اعتياد تزريقيC، ويروس هپاتيت Bزندان، ويروس هپاتيت : واژگان كليدي

  
  17/12/1385: اله           تاريخ پذيرش مق12/12/1385:            تاريخ اصالح نهايي29/8/1385: تاريخ دريافت مقاله
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   ه  مقدم  
هايي است    زندان يكي از مهمترين مكان    

هاي مـسري از اهميـت        كه در انتقال بيماري   
هـا افـرادي      در زنـدان  . بااليي برخوردار اسـت   

بــراي مــدت طــوالني در يــك محــيط بــسته  
 همچون  شوند و با وجود شرايطي      نگهداري مي 

هـاي    ازدحام، تغذيه نامناسـب، عـدم مراقبـت       
زشكي و تماس جنـسي بـا همجـنس، ايـن           پ

هاي عفوني     مستعد ابتال به انواع بيماري     ،افراد
 در جامعــه ،گردنــد و پــس از آزاد شــدن مــي

هـا را در      توانند اين بيماري    و مي شده  پراكنده  
  ].1[جامعه گسترش دهند 

دهد كـه روز      از طرفي مطالعات نشان مي    
، HIVهـايي همچـون       به روز ميزان عفونـت    

هـا    ها در زندان    اي مقاربتي و هپاتيت   ه  بيماري
رود و نياز جهـاني بـه يـك برنامـه             باالتر مي 

ــال ايــن   ــراي كــاهش خطــر انتق ــسجم ب من
  ].2[شود  ها بيشتر احساس مي بيماري

 2003 تـا    1993اي كه از سال       در مطالعه 
 عوامـل   ،بر روي زندانيان انجـام شـده اسـت        

هــايي  خطــر مختلــف بــراي انتقــال بيمــاري
هـا،    هـاي مقـاربتي، هپاتيـت       اريهمچون بيم 

HIV    اند كه مهمترين آنها       و سل بررسي شده
رفتارهاي پرخطر جنسي و مصرف مواد مخدر       

در اين مطالعـه بـراي    . تزريقي ذكر شده است   
هـا در     كاهش خطر انتقال اين گونـه بيمـاري       

زندانيان پيـشنهاد شـده اسـت كـه اقـداماتي           
رسـاني و بـاال بـردن سـطح           همچون اطـالع  

مات زندانيان، غربالگري، در اختيـار قـرار        معلو
ــتريل، درمــان     ــدوم و ســرنگ اس دادن كان

توانـد در     بيماران و واكـسيناسيون افـراد مـي       
  ].3[ها مؤثر باشد  كاهش خطر انتقال بيماري

در همــين راســتا بعــضي از كــشورها    
در . انـد   اقداماتي براي كاهش خطر انجام داده     

ــوزش   ــراه آم ــه هم ــدان ب ــان در دو زن  و آلم
 لـوازم تزريـق     ،باالبردن سطح معلومات افراد   

استريل نيز در اختيـار آنهـا قـرار داده شـده و            
شده كه با اين كار هم درصد استفاده از         ديده  

مواد مخدر تزريقي و هم اسـتفاده از سـرنگ          
مشترك كم شده و در نهايت شـانس انتقـال          

HIV هپاتيت ،Bو  C 4[ كمتر شده است.[  
د سـوءتغذيه،   همان طوري كـه گفتـه شـ       

هاي پزشكي مناسـب، ازدحـام و         عدم مراقبت 
تماس جنسي با همجنس از شـرايطي اسـت         
كه افراد زنـداني را در معـرض خطـر انتقـال            

بنابراين ايـن سـئوال     . دهد  ها قرار مي    بيماري
مطرح است كه آيا اين خطرات با مدت زمـان   
اقامت فرد در زندان و تعـداد دفعـات زنـداني           

رسـد     چرا كه به نظر مـي      ؟شدن ارتباطي دارد  
تري در زندان بماند      كه اگر فرد مدت طوالني    

و يا با دفعات بيشتري در زندان گرفتـار شـود           
ال قـ شرايط مهياتر و شانس بيشتري براي انت      

لـذا ايـن مطالعـه      . ها پيدا خواهد شـد      بيماري
  .براي بررسي اين ارتباط طراحي گرديده است

  
  

     روش كار  
 تحليلـي   –ش توصيفي   اين مطالعه به رو   

.  انجام شد1382و به صورت مقطعي در سال     
ــژوهش،    ــن پ ــه در اي ــورد مطالع ــت م جمعي

 اسـتان  3 زندان از    4زندانيان دستگير شده در     

ايـن زنـدانيان در     . مختلف كشور بـوده اسـت     
چه مصرف و چه خريد و      (رابطه با مواد مخدر     

  .دستگير شده بودند) فروش
ــه  ــاب نمون ــراي انتخ ــدا ،ب ــدانيان  ابت زن

بندي شـدند     براساس مدت زنداني شدن گروه    
بـا توجـه بـه ليـست زنـدانيان         به طوري كـه     

موجود در هـر زنـدان، از نظـر مـدت زنـداني             
 1-5شدن، زندانيان به سه گروه زير يكسال،        

 سال تقسيم شـدند و از هـر         5سال و بيش از     
ها افـراد بـه صـورت تـصادفي و            يك از گروه  

  . هر گروه انتخاب شدندمتناسب با تعداد افراد 
دفعـات  سپس افراد انتخاب شده از نظـر        

 4 تا   1بار،   يك(سه گروه   نيز در   زنداني شدن   
  .قرار گرفتند)  بار4بار و بيش از 

ــدانيان از    ــا زن ــاط ب ــراري ارتب ــت برق جه
كاركنان بهداشتي مستقر در زندان كه قادر بـه         

 ، و مورد اعتماد زندانيان نيز بودنـد       هاين كار بود  
ك گرفته شد وپس از كددهي به هريك از         كم

زندانيان جهت شناسايي بعدي آنها، خـونگيري       
ها بالفاصله و يـا در صـورت          انجام شد و نمونه   

 درجه  20لزوم با نگهداري آن در درجه حرارت        
ســانتيگراد زيــر صــفر بــه آزمايــشگاه منتقــل  

فـرد  گرديد و كليه آزمايـشات توسـط يـك            مي
ــ ــشگاه مرك ــات متخــصص و در آزماي ز تحقيق

هاي عفوني و گرمـسيري و در شـرايط           بيماري
آزمايشات به روش اليـزا     . شد  يكسان انجام مي  

(ELISA)    هـاي مـورد تأييـد       و به وسيله كيت
آزمايشگاه رفرانس ايـران انجـام شـد و بـراي           

 Diasorinهـاي شـركت       كنترل نتايج از كيت   
ايتاليا كه آن نيـز داراي تأييديـه از آزمايـشگاه           

  . استفاده گرديد،باشد يرفرانس م
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در صورتي كه آزمايش اليزاي اوليه مثبت       
                                  ً        گرديد روي همان نمونه، آزمايش مجـددا          مي

گرديد و اگر آزمايش دوم نيز مثبـت          تكرار مي 
شـد و از            ً                           مجددا  به زندان مراجعه مـي      ،شد  مي

                                   ً                 افراد شناسـايي شـده از طريـق كـد، مجـددا             
گرفت و با روشي كـه        گيري صورت مي    نمونه

ها به آزمايـشگاه منتقـل         نمونه ،  ً          بال  گفته شد  ق
و آزمـــايش وســـترن بـــالت گرديـــد  مـــي

(Western blot)شــد و نتيجــه   انجــام مــي
  . گرديد نهايي اعالم مي

 
 
     نتايج   

 زنـدان   4 زنداني در    1431در اين مطالعه    
مختلف كشور بررسي شدند، كه همگي مـرد         

و دو فــاكتور مهــم يعنــي دفعــات     بودنــد
شدن و مدت زنداني بودن در ارتباط بـا          زنداني

هـاي هپاتيـت      مثبت بودن سرولوژي بيمـاري    
B هپاتيت ،C و HIV  ،ارزيابي گرديدند.  

ــوع   ــه از مجم ــن مطالع ــر 1431در اي  نف
اعتـراف بـه    %) 6/28( نفـر    403بررسي شده   

 در حـالي كـه      ؛استفاده از مواد مخدر نمودنـد     
از روش تزريقـــي %) 5/99( نفـــر آنهـــا 401
 نفـر   236كردنـد و از ايـن تعـداد           ده مي استفا

  .از سرنگ مشترك بهره برده بودند%) 59(
 بـه  ، زنداني بررسي شده  1431از مجموع   

ژن  از نظــر آنتــي%) 6/3( نفــر 51طــور كلــي 
ــت   ــطحي هپاتي ــر B (HBsAg) ،541س  نف

ــروس  از نظــر آنتــي%) 8/37( ــادي ضــد وي ب
از %) 6/6( نفـر  95 و C (HCV Ab)هپاتيت 

ـ   نظر آنتي  ادي ضـد ويـروس نقـص ايمنـي         ب
(HIV Ab)مثبت بودند  .  

همان طوري كه در روش مطالعه بـه آن         

اشــاره شــد در ايــن مطالعــه از نظــر دفعــات  
: شدن افراد به سه گروه تقـسيم شـدند         زنداني

گروه اول زندانياني كه يك بار زنـداني شـده          
  بار و گروه   4 تا   1بودند، گروه دوم افرادي كه      

  .  بار زنداني شده بودند4 از سوم افرادي كه بيش
 هر چـه    ،در ارتباط با دفعات زنداني شدن     

 ،د بيـشتر بـوده    اتعداد دفعات زنداني شدن افر    
 و  Cنسبت مثبت بـودن سـرولوژي هپاتيـت         

HIV     باالتر بوده است و ايـن ارتبـاط از نظـر 
  ).1جدول (دار بود  آماري معني

 HBsAgدر ايــن بررســي نــسبت افــراد 
)  بار زنـداني شـده     4 تا   1 (مثبت در گروه دوم   

بيشتر از هر يك از دو گروه ديگر بوده اسـت           
  ).1جدول (

از نظر مدت زنداني بودن نيز افراد به سه         
گروه اول زندانيان با مدت     : گروه تقسيم شدند  

  در زندانيان بررسي شدهHIV و C  و Bهاي   ارتباط دفعات زنداني شدن با مثبت شدن سرولوژي هپاتيت-1جدول 

 دفعات زنداني شدن 
  سرولوژي

   P  جمع كل    بار4بيش از    بار4 تا 1  يكبار

HbsAg          
HBsAg +  )9/2(%18  )5/5(%27  )9/1(%6  )6/3 (%51  
HBsAg -  )1/97 (%603  )5/94 (%460  )1/98 (%317  1380  

  1431  323 487 621  جمع

 
011/0 p = 

HCV Ab           
HCV Ab+  )1/20 (%125  )6/47 (%232  )57 (%184  )8/37 (%541  
HCV Ab-  )9/79 (%496  )4/52 (%255  )43% (139  890  

  1431  323 487 621  جمع

  
0001/0 p< 

HIV Ab           
HIV Ab+  )4/3 (%21  )9 (%44  )3/9 (%30  )6/6 (%95  
HIV Ab-  )6/96 (%600  )91 (%443  )7/90 (%293  1336  

  1431  323 487 621  جمع

  
0001/0 p< 
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كمتــر از يكــسال زنــداني بــودن، گــروه دوم  
 سال زنـداني بـودن و       5 تا   1زندانيان با مدت    

 سـال   5يـشتر از    گروه سـوم زنـدانياني كـه ب       
  . اند زنداني بوده

 هـر چـه     ،در ارتباط با مدت زنداني بودن     
مدت زنداني بودن افـراد بيـشتر بـود، نـسبت           

 بـاالتر  HCV Ab  وHBsAgمثبـت بـودن   
كه اين ارتباط از نظر آماري فقـط        . بوده است 
  ).2جدول (دار بود   معنيHCVدر مورد 

 مثبـت   HIVدر اين بررسي نسبت افـراد       
افـرادي كـه كمتـر از يكـسال         (ول  در گروه ا  

 HIVكمتـر از نـسبت افـراد        ) اند  زنداني بوده 
افـرادي  (مثبت در هر يك از دو گـروه ديگـر           
بـود  ) انـد   كه بيشتر از يك سال زنـداني بـوده        

)0001/0= p) (  2جدول.(  
 

 

 
    بحث  
طبق بـرآورد سـازمان بهداشـت جهـاني         

(WHO) تقريبــا  يــك ســوم مــردم دنيــا بــه                                  ً       
 378اند و حدود       آلوده شده  Bيت  ويروس هپات 
ناقـل  ) جمعيـت جهـان   % 5يعني  (ميليون نفر   

ايـران از   .  هـستند  ،Bمزمن ويروس هپاتيـت     
ــت   ــاني هپاتي ــته Bنظــر الگــوي جه  در دس

گيـرد     قرار مي  1متوسط گيري بومكشورهاي با   
]5.[  

% 35              ً          دهنـد كـه تقريبـا           آمارها نشان مي  
و انـد      مواجه شـده   HBVها با ويروس      ايراني

از ]. 6[آنهــا ناقــل مــزمن هــستند % 3حــدود 
 در  HBsAgطرفي در مطالعات ديگر شـيوع       

افراد مصرف كننـده مـواد مخـدر تزريقـي در           
                                                 

1- Moderate Endemicity 
 

 در حالي كه ايـن آمـار        ،برآورد شده % 3ايران  
هاي جنوب كشور تا بيش از    در زندانيان زندان  

در مطالعـه مـا     ]. 5[گزارش شده اسـت     % 25
ژن سـطحي     نتـي افراد زنداني از نظـر آ     % 6/3

 مثبـت بودنـد كـه تفـاوت         Bويروس هپاتيت   
  .هاي جنوب كشور دارد زيادي با آمار زندان

اي كه در ويكتوريـاي اسـتراليا         در مطالعه 
 زنداني مـرد و     3429 ماه بر روي     12در طول   

آنهـا  % 46 ، زنداني زن انجام شده اسـت      198
مصرف كننـده مـواد مخـدر تزريقـي بـوده و            

] 7[اند     مثبت بوده  HBsAgآنها از نظر    % 5/2
ايـن عـدد   . كه به آمار مطالعه ما نزديك است  

% 5/6اي بـرروي زنـدانيان يونـان          در مطالعه 
 8اي كــه در  و در مطالعــه] 8[گــزارش شــده 

 نفر انجـام شـده      973زندان در ايتاليا بر روي      
 مثبــت HBsAgافــراد از نظــر % 7/6 ،اســت
  ].9[اند  شده

  زندانيان بررسي شده درHIV و C  وB ارتباط مدت زنداني شدن با مثبت شدن سرولوژي هپاتيتهاي -2جدول 

  مدت زنداني بودن
  سرولوژي

 P Value  جمع كل    سال5بيش از    سال5 تا 1  كمتر از يكسال

HBsAg          
HBsAg +  )3/3(%30  )5/3 (%14  )4/5 (%7  )6/3 (%51  
HBsAg -  )7/96 (%874  )5/96(%383  )6/94(%123  )4/96(%1380  

  1431  130 397 904  جمع

 
4/0   p = 

HCV Ab           
HCV Ab+  )3/35 (%319  )37 (%147  )7/57 (%75  )8/37 (%541  
HCV Ab-  )7/64 (%585  )63 (%250  )3/42 (%55  )2/62(%890  

  1431  130 397 904  جمع

  
0001/0 p< 

HIV Ab           
HIV Ab+  )2/6 (%56  )6/7 (%30  )9/6 (%9  )6/6 (%95  
HIV Ab-  )8/93 (%848  )4/92 (%367  )1/93 (%121  )4/93(%1336  

  1431  130 397 904  جمع

  
0001/0  p< 
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ه سابقه  در مطالعه ما معلوم شد كه هر چ       
 شانس مثبت بـودن     ،زنداني بودن بيشتر شود   

HBsAgبــه ،شــود  در زنــدانيان بيــشتر مــي 
 5طوري كه در زنـدانيان بـا سـابقه بـيش از             

تواند   رسد كه مي    مي% 4/5سال اين ميزان به     
بيانگر نقش محـيط زنـدان در ايـن افـزايش           

در مطالعـات مـشابه ايـن نقـش         . نسبت باشد 
  .بررسي نشده است

 تـأثير مـدت زنـداني بـودن بـر           عالوه بر 
 در مطالعـه مـا      ،HBsAgشانس مثبت شدن    

معلوم شد كه دفعـات زنـداني شـدن نيـز بـر             
 تأثيرگذار اسـت    HBsAgشانس مثبت شدن    

به طوري كه وقتي فرد بيش از يكبار زنـداني          
 اگـر چـه     .رود   اين نسبت باالتر مي    ،شده باشد 

 در زندانياني كـه     HBsAgنسبت مثبت بودن    
.  كمتر بوده است   ،اند   بار زنداني شده   4بيش از   

، %9/2انـد     زندانياني كه يكبار زنـداني شـده      ( 
، و  %5/5 بـار زنـداني شـده،        4 تـا    1زندانيان  

 بـار زنـداني شـدن       4زندانيان با سابقه بـيش      
كه ما براي اين كـاهش     ) =P 011/0و  % 9/1

  .توجيهي نداريم
 ،WHO محاسبه شـده توسـط    در برآورد   

مــردم % 3معــادل (نفــر  ميليــون 180حــدود 
در نقـشه   ]. 5[ آلوده هستند    HCVبه  ) جهان

WHO         ايران در دسته كشورهاي بـا شـيوع ،
و ] 5[آورده شده اسـت      HCV درصد   5/2-1

ــزارش  ــيوع EMROدر گ  در AntiHCV ش
آمــده % 04/0اهداءكننــدگان خــون در ايــران 

  ].5[است 
 AntiHCVدر اين مطالعه ميزان شـيوع       

محاسبه شده  % 8/37ه  در زندانيان بررسي شد   

است كه اين ميزان مشابه مطالعات ديگـر در         
% 40هاي مختلف ايران بوده است كـه          زندان

ــده ] 11% [8/30و ] 10[ ــزارش شـ ــدا گـ . نـ
همچنين در مطالعـات مـشابه در كـشورهاي         

و ايتاليـا بـا     ] 7% [39ديگر، استراليا با ميـزان      
آماري نزديك بـه آمـار مطالعـه مـا          ] %9 [38

، ]8% [6/80اما اين آمـار در يونـان        . اند  داشته
% 10و در مكزيـــك ] 12% [4/22در چـــك 

  .اعالم شده است] 13[
همان طوري كه در نتايج مطالعه ما ديده        
شد هرچه تعداد دفعات و مدت زنـداني بـودن        

ــوده  ــاالتر ب ــراد ب ــودن  ،اف ــت ب ــانس مثب  ش
AntiHCV        توانـد     باالتر بوده اسـت كـه مـي

نتقال ويـروس در    توجيه كننده افزايش خطر ا    
  . طول زنداني شدن باشد

 در ايران طبق آخرين گـزارش مـديريت        
هاي وزارت بهداشت، درمـان       مبارزه با بيماري  

 HIV نفر مبتال به  13357 ،و آموزش پزشكي  
و ايدز در ايران وجود دارند كـه از ايـن تعـداد       

 8650 بـوده و  AIDS نفر آنها مبتال بـه      788
ــي    ــدر تزريق ــواد مخ ــا م ــر آنه ــتفاده نف  اس

  ]. 14[اند  كرده مي
 گفتـه شـده اسـت      WHOدر گزارشي از    

ــت    ــزان عفون ــه مي ــشورهايي HIVك  در ك
همچون الجزاير، ليبـي، مـراكش، سـومالي و         
ايران رو به افزايش اسـت كـه در همـه ايـن             
 ،كــشورها بجــز ايــران مهمتــرين راه انتقــال 

تماس جنسي بدون محافظ اسـت، در حـالي          
ه انتقـال اسـتفاده از      كه در ايران مهمتـرين را     

  ].15[مواد مخدر تزريقي ذكر شده است 
 HIVدر اين گزارش گفته شده است كه        

كننــدگان مــواد   بيــشتر در مــصرف،در ايــران
 2003شود و تـا سـال     مخدر تزريقي ديده مي   

 200000 ، مثبـت در ايـران     HIVتعداد افـراد    
  .نفر برآورد شده است

 در  ، همان طور كـه در نتـايج ديـده شـد          
 مثبـت   HIVافـراد از نظـر      % 6/6مطالعه مـا    

 اين در حالي است كه ميـزان شـيوع          .اند  بوده
HIV          در بزرگساالن در خاور ميانـه و شـمال 

در مطالعـه   ]. 5[ذكر شده است     % 2/0آفريقا  
مشابهي كه در ايتاليا انجام شده است ميـزان         

بـرآورد  % HIV   ،5/7آلودگي افراد زنداني به     
به آمار مطالعه مـا شـباهت       كه  ] 9[شده است   

ــضي از  ؛دارد ــايج در بعـ ــه نتـ ــالي كـ  در حـ
ــثال  در   ــاوت اســت، م                             ً               كــشورهاي ديگــر متف
مطالعه مشابهي كـه در اسـتراليا انجـام شـده          

 مثبـت   HIVزنـدانيان از نظـر      % 47/0 ،است
آنها معتـاد بـه     % 46 در حالي كه حدود      ؛بودند

 ايـن آمـار در      .]7[اند    مواد مخدر تزريقي بوده   
ــدان ــان زن ــك] 8% [27/0يان يون  ،و در مكزي

  ]. 13[گزارش شده است % 6/0
 بـا افـزايش     HCVدر مطالعه ما هماننـد      

ــدت   ــدن و مـ ــداني شـ ــات زنـ ــداد دفعـ تعـ
 باالتر رفتـه    HIV شيوع ابتال به     ،بودن زنداني

است و اين همان چيزي است كـه در ارتبـاط     
  .  نيز ديده شدHBsAgبا شيوع 

ك از  الزم به ذكر اسـت كـه در هـيچ يـ           
ــشابه ذكــر شــده كــه در ديگــر   ــات م مطالع
كشورها انجـام شـده اسـت، ارتبـاط مـدت و            
ــه    ــتال ب ــا شــيوع اب ــداني شــدن ب دفعــات زن

 بررسي  HIV و   HCV ؛   HBVهاي    ويروس
  .نشده است
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     363               و همكاران                  دكتر مرتضي پوراحمد  

  

با توجه به نتايج اين مطالعه و مقايسه آن         
رسد كه در زندان      با ساير مطالعات به نظر مي     

 و  C و Bپاتيـت   هاي ه   شانس ابتال به ويروس   
HIV  رود كـه مهمتـرين علـت آن           باالتر مي
تواند تجمع افراد با رفتارهاي پـر خطـر در          مي

كنار هم و ادامه اين رفتارها در محـيط بـسته           
ــدان باشــد ــايج . زن همــان طــوري كــه در نت
 اكثر قريب بـه اتفـاق زنـدانيان         ،مالحظه شد 

كننـد    معتاد، از مواد مخدر تزريقي استفاده مي      
تـر بـودن               ً                   كه احتماال  به دليل سـاده     %) 5/99(

روش مصرف است و بديهي است كه زنـداني    
) بـا مـدت بيـشتر و يـا دفعـات بيـشتر            (بودن  
تواند شانس ادامه رفتارهـاي پـر خطـر در            مي

ــدن را    ــوده ش ــانس آل ــت ش ــراد و در نهاي اف
چرا كه اگر به اعتراف زنـدانيان       . افزايش دهد 

 ،يممعتاد به مواد مخـدر تزريقـي اعتمـاد كنـ          
ايــن افــراد از ســرنگ مــشترك اســتفاده  % 59
  .كنند مي

ــراي     ــداتي ب ــد تمهي ــسئولين باي ــذا م ل
ها در بين افراد      جلوگيري از انتشار اين عفونت    

زنــداني شــده طراحــي نماينــد كــه ايــن امــر 
      ً                                            مخصوصا  در زندانياني كه با جرم مربـوط بـه          

 از اهميـت بـسيار      ،انـد   مواد مخدر زنداني شده   
از جمله اين تمهيـدات     . استبااليي برخوردار   

تر و بيشتر بر ورود مواد        تواند نظارت دقيق    مي
مخدر به داخل زندان، استفاده از مواد مخـدر         
به صورت دسته جمعي و يا استفاده از سرنگ         

از طرفي در بعضي از مطالعات      . مشترك باشد 
هاي داخل زندان در جهت عدم        نقش آموزش 

ندانيان در استفاده از مواد مخدر و روشنگري ز     
مورد عوارض استفاده از اين مواد و رفتارهاي        

 بـسيار مـؤثر نـشان داده        ،پرخطر مرتبط با آن   
اســتفاده از ســرنگ مــشترك از . شــده اســت

مهمترين رفتارهاي پر خطري است كه باعث       
 در افراد معتاد بـه مـواد        HIVانتقال ويروس   

و زنـدان جـايي     ] 16[گردد     مي ،مخدر تزريقي 
تزريق به راحتي در دسـترس     است كه وسايل    

 لذا افراد بـه اسـتفاده از ايـن روش           .باشد  نمي
آورند و اين امر به انتشار ويـروس در      مي يرو

  .كند بين آنها كمك مي
 ،به همـين دليـل در بعـضي از كـشورها          

لوازم تزريق استريل و تميز در اختيار زندانيان        
هاي مختلـف در      قرار داده شده است و تالش     

 عدم استفاده از مواد مخدر و       جهت تشويق به  
حتي آموزش چگونگي مـصرف مـواد مخـدر         

  . شده است،تزريقي به روش استريل
ــه ــك مطالع ــه 14 ،در ي ــژوهش در س  پ

كشور سوييس، آلمان و اسـپانيا مطـرح شـده          
در ايـن مطالعـات سـرنگ اسـتريل در          . است

اختيار زندانيان قرار داده شده ولي عـالوه بـر          
 جهت عدم اسـتفاده     هاي الزم در    آن، آموزش 

از مواد مخدر نيز داده شده اسـت و مالحظـه           
كه تعـداد اسـتفاده كننـدگان از مـواد          گرديده  

 كمتر شده و يـا حـداقل ثابـت          ،مخدر تزريقي 
 و استفاده از سـرنگ مـشترك بـه           باقي مانده 

هيچ مورد جديـدي    . شدت كاهش يافته است   
 گزارش نگرديـده    C و يا    B، هپاتيت   HIVاز  

گيري شده كه با انجام ايـن          نتيجه و در پايان  
 رفتارهاي پر خطـر در زنـدانيان كمتـر       ،برنامه

ها به شدت پايين      شده و شانس انتقال بيماري    
  ].17[آيد  مي

كننـد    لذا نويسندگان اين مقاله توصيه مي     

كه مسئولين كشوري بـا بررسـي دقيـق ايـن           
ــه ــه و   برنام ــه جانب ــق هم ــا و بررســي دقي ه

هـاي    ها در زنـدان     مهچگونگي اجراي اين برنا   
ــشور ــاره،ك ــضل    چ ــن مع ــع اي ــراي رف اي ب

بينديشند تا در آينده شـاهد افـزايش بـيش از           
 در HBV و   HIV،HCVپيش مبتاليـان بـه      

  .ها و در نهايت در سطح جامعه نباشيم زندان
نكته مهم ديگري كه بايد در نظر داشـت   

 از ،وضعيت اين زندانيان در بدو ورود به زندان      
در . باشـد   هـا مـي     ه اين ويروس  نظر آلودگي ب  

 2004اي كه در كشور چين از نـوامبر           مطالعه
 زنداني  297 ، انجام شده است   2005تا فوريه   

كه هرگز مواد مخدر تزريقي اسـتفاده نكـرده         
% 1/13در اين مطالعـه  . اند   بررسي شده  ،بودند

ــراد از نظــر  آنهــا از نظــر % HBsAg ،4/8اف
AntiHCV   آنها از نظر    % 7/1 وHIV  مثبت

در اين مطالعه پيشنهاد شده است كه       . اند  بوده
زندانيان قبل از زنـداني شـدن بهتـر اسـت از            

هـا غربـالگري      نظر آلودگي بـه ايـن ويـروس       
  ]. 18[شوند 

هـا در     امروزه راه انتقال مهم اين ويروس     
هاي غيـر از      راه) به جز ايران  (اكثر جوامع دنيا    

راه استفاده از مواد مخدر تزريقـي و بـه ويـژه        
تماس جنسي ذكر شده است، در حالي كه در         

اسـتفاده از مـواد     ) و در جامعه ايران   (ها    زندان
 راه انتقال مهمتري اسـت؛ لـذا        ،مخدر تزريقي 

شايد بهتر باشد كه در همان ابتداي ورود بـه          
زندان، زندانيان معتاد به مواد مخـدر تزريقـي         

 جدا شوند و با     شناسايي شده و از ساير زندانيان     
هاي آموزشي مؤثر از گسترش ايـن         اي برنامه اجر

  .ديها در بين زندانيان جلوگيري به عمل آ عفونت
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نكته آخري كه بايد بـه آن اشـاره نمـود           
هـا بـا      ارتباط افزايش شانس انتقـال بيمـاري      

مدت زنداني بـودن و دفعـات زنـداني بـودن           
است كه بسيار اهميت دارد، لذا مـسئولين بـه          

ــضايي  ــوه ق ــسئولين ق ــژه م ــي وي ــد طرف ه باي
بينديشند كه از اقامت طوالني مدت زنـدانيان        
ــات     ــداد دفع ــا از تع ــد و ي ــدان بكاهن در زن

شدن افراد تا آنجـا كـه ممكـن اسـت            زنداني

هـاي    بكاهند و براي مجـازات ايـن افـراد راه         
  .ديگري را طراحي و اجرا نمايند
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