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 مقاله پژوهشي
 

يكساله علل مرگ و مير ناشي از مسموميتهاي دارويي و بررسي 
  ١٣٨٠شيميايي در بيمارستان سينا همدان طي سال 

   
  ** پريسا رشيديدكتر   ، *  سعيد افضليدكتر

 

 :چكيده
تحت درمان قرار مي گيرند           هرساله تعداد زيادي براثر مسموميتهاي دارويي و شيميايي به اورژانسها مراجعه و 

اكثر مراجعين را بيماراني تشكيل ميدهند كه به قصد . و تعدادي نيز بدنبال شدت عوارض حاصله فوت مي كنند
خودكشي اقدام به اين كار ميكنند و در درجه بعدي كساني قرار دارند كه در اثر سوء مصرف مواد مخدر دچار 

بررسي يكساله مرگ و مير ناشي از مسموميتها در بيمارستان سينا شهر در اين مطالعه هدف ما . مسموميت شده اند
 . بوده است١٣٨٠همدان در سال 

اين تحقيق بصورت توصيفي و گذشته نگر بوده و بر اين اساس اطالعات الزم از پرونده هاي بيماراني كه بعلت           
 بر اثر شدت مسموميت و عوارض حاصل " و نهايتامسموميتهاي مختلف دارويي و شيميايي به اين مركز مراجعه كرده

اطالعات بدست آمده در فرمهاي مخصوص جمع آوري و پس از .از آنها فوت كرده اند جمع آوري گرديده است
 مدت زمان  ميزان تحصيالت، تجزيه وتحليل پارامترهاي مختلفي از جمله سن، جنس، عامل و زمان مسموميت،

از مراجعه به بيمارستان و عوارض منجر به فوت مشخص  پس مرگ ، زمان مصرفزمان  ، مصرف ، انگيزه بستري
 .  گرديده است

  نفر  بر اثر شدت عوارض حاصله ٤٧ بيمار مسموم تعداد ١٠٧٩نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه از تعداد          
ين تعداد مرگ ومير را به خود بيشتر % ٥/٢٥نسبت به زنان با % ٥/٧٤از اين تعداد مردان با  .فوت كرده بودند

موارد در %٣/٢١بيماران فوت شده بطورعمدي اقدام به خودكشي كرده بودند ودر % ١/٦٨ .اختصاص داده بودند
 سال و ١٠-٢٠در هر كدام از سنين بين . كساني ديده شد كه در اثر سوء مصرف مواد دچار مسموميت شده بودند

بيشترين سموم  .شدند داشتيم كه بيشترين تعداد را شامل ميشده ر فوت  نف١٢ سال تعداد ٥٠همچنين سنين باالي 
مصرفي به ترتيب ارگانو فسفره ها، اپيوئيدها، علف كشها و در درجات بعدي ساير داروها ومواد شيميايي قرار 

آزمايشات سم شناسي بر روي اجساد در بيشتر موارد . تنفسي بودشايعترين عارضه منجر به مرگ عوارض  .داشتند
در بين ) %٣/٥٥( بيشترين موارد مرگ .منفي بود و بيشترين موارد مثبت گزارش شده آرسنيك و متانول بود

 .  ساعت پس از مسموميت به بيمارستان مراجعه كرده بودند٦بيماراني مشاهده شد كه بيش از 

مير ناشي از آنها  نشان دهنده ميزان باالي مسموميت با سموم ارگانوفسفره و اپيوئيدها و مرگ و نهايي هنتيج          
 . سموم در همدان ميباشد نسبت به ساير داروها و

 
 مسموميت / مرگ و مير / خودكشي : كليد واژه ها

 
 
 
 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 همداندانشگاه علوم پزشكي پزشكي  استاديار گروه داخلي دانشكده  *  
 همداندانشگاه علوم پزشكي  اي پزشكي دكتري حرفه **  



 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٩ ، شماره مسلسل ١٣٨٢ پائيز، ٣سال دهم ، شماره 

 

٦٣
 

 :مقدمه 
ساالنه ميليونها نفر در اثر تماس با مواد مختلف       

دچار مسموميت ميشوند كه در اين ميان بسياري بر اثر 
اين مسموميتها .شدت عوارض حاصله فوت ميكنند

ميتواند بدنبال اقدام به خودكشي ،  بصورت تصادفي ، 
. بدنبال جنگها ويا به منظور آدمكشي ايجاد شده باشد

از مراجعين به اورژانسها را بيماراني تشكيل % ٧يكل بطور
تحت ) تصادفي ،عمدي (د كه به طرق مختلفنده مي
  .)١(ثير سموم مختلف قرار گرفته اندتا

 نفر بصورت تصادفي و ٥٨٠٣ تعداد ١٩٩٠در سال       
 اثر بر  نفر٤٤٥ نفر بدنبال اقدام به خودكشي و ٥٤٢٤

 آمريكا بر  نفر بدون علت مشخص در١٢٢٣آدمكشي و
ارائه شده   بر اساس آمار.)١(ثر مسموميت فوت كرده اندا

 به مركز ١٩٩٧ ميليون نفر مسموم در سال ٣/٢تعداد 
كنترل سموم در آمريكا معرفي شده كه از اين تعداد 

 .)٢(موارد عمدي بوده است% ٢/٨٦
 در آمريكا ١٩٨٦بيشترين داروهاي مصرفي در سال       

  اند به ترتيب الكل، ديازپام،كه باعث مسموميت شده
و اين در ) ٣(مورفين و آسپرين بوده استـ هروئين 

حالي است كه چهار عامل عمده مسموميت در سالهاي 
،  به ترتيب مواد پاك كننده  در آمريكا١٩٩٧ و ١٩٨٧

 .)١،٢(آنالژزيك ها، مواد آرايشي و گياهان بوده است
بر اثر مسموميت در آمريكا  ومير مرگ تعداد بيشترين      

با آنالژزيكها، آنتي دپرسانت ها، خواب آورها، داروهاي 
 .)١(خياباني، داروهاي قلبي و الكل بوده است

 در اسپانيا بيشترين ١٩٩١ -١٩٩٦در طي سالهاي       
آفت كشي كه سبب مرگ شده بود تركيبات ارگانوفسفره 

 .)٤(و كارباماتها بودند
اد مسموميتهاي تصادفي بيشترين تعد ١٩٨٦در سال      

در بين مردان بوده وبيشترين موارد اقدام به خودكشي 
همچنين در سنين .در بين زنان مشاهده شده است

پايين موارد اقدام به خودكشي بيش از موارد تصادفي 
خودكشيها بيشتر با استفاده از چند دارو اتفاق .بوده است

گ براثر افتاده واين در حالي است كه بيشترين موارد مر
سموم از  .)٣(مصرف يك داروي خاص حادث شده است

طرق مختلف وارد بدن شده واثرات توكسيك خود را 
بروز ميدهند و بر همين اساس شروع عالئم و شدت 

 .مسموميت متفاوت خواهد بود
 % ٣/٧٤در آمريكا ١٩٩٤طي آمار ارائه شده در سال       

 
از راه تنفس،  %٧/٦از راه پوست، % ٩/٧ازطريق خوراكي، 

از راه چشم و مابقي از راه تزريقي و گزش دچار % ٢/٦
 .)١(مسموميت شده بودند

در سه مطالعه صورت گرفته در شهرهاي مشهد و       
مهمترين عامل ١٣٧٦ لغايت ١٣٧٤تهران طي سالهاي 

  .)٥-٧(مرگ مسموميت با مواد مخدر بوده است
 قانوني در مطالعه صورت گرفته در مركز پزشكي      
سم شناسي  آزمايشات  در١٣٧٤-١٣٧٦سالهاي طي تهران

بعمل آمده بر روي اجساد بيشترين موارد مثبت شامل 
 ، ، گاز منواكسيدكربن، چند دارويي، سيانور اـــــاپيومه

حلقوي و ارگانوفسفره  ضدافسردگيهاي آرسنيك، آسپرين،
  .)٨(بوده است

ز مسموميتها تحقيق وبررسي علل مرگ ومير ناشي ا      
ميتواند در اتخاذ تصميمات و بهبود استانداردهاي الزم 
جهت پيشگيري رل مهمي را ايفاء نمايد، لذا جهت 

منتج به فوت بيماران مسموم  عوارض شناخت بهتر علل و
به بررسي يكساله مرگ ومير ناشي از مسموميتهاي 

شيميايي در بيمارستان سينا همدان اقدام  دارويي و
 .  نموديم

 :روش كار
اين تحقيق بصورت توصيفي و گذشته نگر بوده و       

اطالعات الزم بر اساس شواهد موجود در پرونده هاي 
بيماراني كه بر اثر مصرف داروها و سموم چه بصورت 

مسموميت شده و به  چه بصورت  تصادفي دچار عمدي و
 مراجعه نموده ١٣٨٠مركز درماني سينا همدان در سال 

براين اساس كليه پرونده هاي  .وري شده استگردآ بودند
بيماران مسموم مورد بررسي قرار گرفت و از بين آنها 

 نفر كه بر اثر شدت مسموميت وعوارض حاصل ٤٧تعداد 
آن و عليرغم اقدامات درماني موثر فوت كرده بودند  از

انتخاب و اطالعات الزم كه در پرونده هاي كليه بيماران 
باشد توسط  جامع موجود مي مسموم بصورت كامل و

 . همكار طرح جمع آوري گرديد
 بر اساس شرح حال و معاينات باليني  و در برخي       

موارد با انجام آزمايشات سم شناسي نوع دارو ويا سم 
اقدامات الزم در اين خصوص صورت  مصرفي مشخص و

و در موارديكه منجر به فوت شده بود  گرفته است مي
علت فوت و آزمايشات سم شناسي به جسد جهت تعيين 

 .    گرديد مركز پزشكي قانوني ارسال مي
 اي ــــه حاضر اطالعات كامل در زمينه هـدر مطالع      
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در پرسشنامه  از پرونده هاي موجود جمع آوري و مختلف
جداگانه اي كه به اين منظور تهيه شده بود گردآوري 

في از جمله سن، در فرمهاي اطالعاتي موارد مختل. گرديد
جنس، شغل، نوع داروي مصرفي، زمان مصرف، زمان 
مراجعه به اورژانس ، عوارض منجر به فوت، نتايج 
آزمايشات سم شناسي پس از مرگ و موارد ديگر مورد 

 .ارزيابي قرار گرفتند
عالئم  عوارض حاصل بر اساس درگيري ارگانها،      

و يا سم  وبيمار، تابلوي فوت و عوارضي كه برحسب دار
 مصرفي انتظار ميرفت در بيمار ظاهر شود مشخص 

تحليل  سپس اطالعات بدست آمده مورد تجزيه و. گرديد
قرار داده شده و نتيجه نهايي بصورت گزارشي تهيه و 

 .  ارائه گرديد
 :نتايج 
 نفر بيمار با ١٠٧٩ تعداد ١٣٨٠در طي سال       

 مركز تشخيص اوليه مسموميت دارويي و شيميايي به
آموزشي درماني سينا همدان مراجعه كرده و ازاين تعداد 

 نفر بر اثر عوارض ناشي از مسموميت فوت كرده ٤٧
بيشترين تعداد مرگ ومير در افراد مذكر با  .بودند

 .حادث شده بود% ٥/٢٥نسبت به افراد مونث با % ٥/٧٤
از نظر سني بيشترين تعداد مرگ ومير در دو گروه  

 سال و همچنين  در سنين بيش از ١٠-٢٠سني بين 
 .)١نمودار (مشاهده گرديد%  ٥/٢٥ سال با ٥٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سني بيماران مسموم فوت شدهفراواني : ١نمودار 
 

 ١١نتايج بدست آمده نشان ميدهد در مردان با تعداد 
 سال ٥٠نفر  بيشترين تعداد مرگ و مير در سنين باالي 

يشترين مرگ ومير در سنين  نفر ب٦و در زنان با تعداد 
  .)٢نمودار ( سال اتفاق افتاده است١٠-٢٠بين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بيماران مسموم فوت شده و جنسي سني  فراواني : ٢نمودار 
 

در % ٨/٦٣از نظر ميزان تحصيالت بيشترين تعداد با 
و  افرادي مشاهده شد كه سواد آنها كمتر از ديپلم بود

ي ديده شد كه ـــــدر بيماران% ١/٢ كمترين تعداد با
 . تحصيالت آنها باالتر از ديپلم بود

كمتر از يك روز در %) ٨/٦٣(اكثريت بيماران       
 روز و ١-٣كه بين  بيمارستان بستري بودند و كساني

% ٨/١٢و % ٤/٢٣ روز بستري بودند به ترتيب ٣بيش از 
 .شدند را شامل مي

% ١/٦٨شان داده شده  ن٣همانگونه كه در نمودار       
% ٣/٢١موارد بصورت عمدي اقدام به خودكشي نموده، 

بصورت تصادفي، % ٢/٤در اثر سوء مصرف مواد مخدر، 
 هيچ "علت مصرف نامشخص بوده است، ضمنا% ٤/٦

 .موردي از آدمكشي مشاهده نگرديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراواني افراد مورد مطالعه  : ٣نمودار 
 بر حسب انگيزه مصرف 

 

ترين مواد مصرفي به ترتيب سموم ارگانوفسفره ، بيش
 ر ـــاپيوئيدها و علف كشها بودند و در درجات بعدي ساي

 .)١جدول(مواد شيميايي قرار داشتند داروها و
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 و مير به تفكيك عامل مسموميت مرگ فراواني :١جدول 
 

 داروي مصرفي تعداد درصد
 ارگانوفسفره ١١ ٤/٢٣

 اپيوم ١٠ ٣/٢١

 اراكواتپ ٧ ٩/١٤

 چند دارويي ٤ ٥/٨

 داروي نظافت ٣ ٤/٦

 متانول ٣ ٤/٦

 ارگانوكلره ٣ ٤/٦

 نامشخص ٣ ٤/٦

 فسفيد روي ٢ ٢/٤

 منو اكسيد كربن ١ ١/٢

 جمع ٤٧ ١٠٠

 
در آزمايشات سم شناسي بعمل آمده بر روي اجساد 

بيشترين مواردي كه مثبت گزارش شده بيماران مسموم 
نتايج بدست آمده نشان  .بود آرسنيك و متانول بود

ميداد كه بيشترين عارضه اي كه منجر به فوت شده بود 
در درجه اول عوارض تنفسي و بعد از آن نارسايي چند 

 .)٢جدول (قرار داشت ) M.O.F(ارگان 
 

 هعوارض منجر به فوت در افراد مورد مطالع: ٢جدول 
 

 درصد تعداد عوارض

 ٢/٥٣ ٢٥ تنفسي

 ١/١٩ ٩ چند ارگان

 ٧/١٠ ٥  عروقي–قلبي 

 ٥/٨ ٤ عصبي

 ٥/٨ ٤ متابوليك

 ــ ــ گوارشي     

 ١٠٠ ٤٧ جمع

 
 ساعت پس ٦با گذشت بيش از %) ٣/٥٥(بيشتر بيماران 

از مسموميت به بيمارستان مراجعه كرده بودند و تنها 
 ساعت وارد بيمارستان ٢تر از كم مدتي در بيماران از %١٧

در % ٣/٣٨بيشترين موارد مرگ با . )٤نمودار(شده بودند
 ساعت پس از مراجعه به بيمارستان ٢٤زماني بيش از 

در كساني ديده % ٦/٢٧با  اتفاق افتاده بود و پس از آن
 ساعت پس از مراجعه فوت نموده ٦شد كه كمتر از 

 .بودند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

راواني افراد مورد مطالعه بر حسب زمان مراجعه ف : ٤ نمودار
 پس از مسموميت

 
 :بحث
مسموميت با داروها و مواد شيميايي در تمامي       

سنين ميتواند خطراتي را ايجاد نمايد كه البته پر واضح 
است اين خطرات در دو گروه سني اطفال و افراد مسن 

 در برخي موارد شدت.بيشتر ميتواند نمايانگر باشد
عوارض حاصله به حدي است كه حتي با اصولي ترين 
اقدامات درماني اقدام موثري را نميتوان براي نجات جان 

 .بيمار انجام داد
انگيزه مسموميتها متفاوت بوده بطوريكه در سال       

اران مراجعه كننده به مراكز ـــــ بيشترين بيم١٩٩٠
كه مسموميت در آمريكا را بيماراني تشكيل ميدادند 

 ولي در .)١(بصورت تصادفي دچار مسموميت شده بودند
 اكثريت قريب به اتفاق بيماران به طور ١٩٩٧سال 

بررسيهاي ما  .)٢(عمدي دچار مسموميت شده بودند
نشان دهنده اين موضوع بوده كه بيش از نيمي از 

بصورت  بيمارانيكه در اثر مسموميت فوت كرده بودند
ف دارو يا ماده شيميايي اقدام به مصر) خودكشي( عمدي

 .نموده بودند
در سه مطالعه مختلف كه در شهرهاي تهران و       

مشهد انجام پذيرفته بيشترين عامل مسموميت منجر به 
بررسيهاي ما در شهر . )٤-٦(فوت مواد مخدر بوده است

همدان نشان داد كه بيشترين عامل مرگ در درجه اول 
اد مخدر  و علف كشها سموم ارگانوفسفره و بعد از آن مو

همچنين بيشترين ماده مصرفي منجر به  .قرار داشتند
فوت در مردان اپيوئيدها و در زنان سموم ارگانوكلره و 

 هــالزم به ذكر است با توجه به اينك. علف كش ها بودند
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اين استان يكي از مراكز كشاورزي كشور ميباشد اين 
ياد سموم موضوع تا حدود زيادي توجيه كننده مصرف ز
 .كشاورزي و بالطبع مسموميت با آن نيز ميباشد

ه كه انتظار ميرفت تعداد مردان بيش از ــــهمانگون      
 ١٠-٢٠بيشترين مورتاليتي در دو گروه سني  و زنان بود

افراديكه ميزان  در . سال مشاهده گرديد٥٠سال و باالي 
 وتحصيالت آنها كمتر از ديپلم بود بيشترين تعداد مرگ 

 مدت زمان بستري در بيمارستان در .مير مشاهده شد
 ساعت بود و از طرفي بيشتر ٢٤اكثر بيماران كمتر از 

ساعت از  ٦بيماران پس از گذشت زماني بيش از 
با توجه به نوع  .بيمارستان آورده شده بودند به مسموميت
كشنده   بسيار خطرناك و"سموم مصرفي كه نوعا داروها و

ر يك چنين زمان كوتاه بستري تا زمان باشند انتظا مي
 با توجه به مراجعه "ضمنا باشد، مرگ دور از انتظار نمي

دير برخي از بيماران به اورژانس و همچنين انتقال آنها 
از شهرهاي اطراف به همدان باعث اين شده بود كه در 

 .زمان ديرتري به دست ما برسند
ه نوع داروهاي همانگونه كه انتظار ميرفت با توجه ب      

مصرفي بيشترين علت فوت نارسايي تنفسي و عوارض 
متعاقب آن بود، با اين تفاوت كه در مسموميت با سموم 

پاراليزي عضالت تنفسي  تنفسي نارسايي علت ارگانوفسفره
و در مسموميت با اپيوئيدها دپرشن مركز تنفس عامل 

 ازطرف ديگر در مسموميت با  .ي محسوب ميشدــــاصل
ها  و ريه كبد چند ارگان نظير كليه ها، نارسايي كشها علف

در مسموميت با داروي .علت اصلي فوت محسوب گرديد
قلبي ـ نظافت و فسفيد روي مهمترين عامل عوارض 

  C.N.Sي و در مسموميت با ارگانوكلره عوارض ـــــعروق
نظير تشنج و درمسموميت با متانول اسيدوز متابوليك 

 .        عث مرگ شده بودونارسايي تنفسي با
با توجه به نتايج بدست آمده كه نشان دهنده آمار       

باالي مسموميت با آفت كشها در اين شهر ميباشد 
ميتوان با استفاده از روشهاي بيولوژيك براي ازبين بردن 

كشاورزي استفاده از سموم را به حداقل ممكن  آفات
موم ارگانوكلره از طرف ديگر با توجه به اينكه س .رساند

 محيط اطراف داشته و  بقاي طوالني مدت در بدن و
 تواند اثرات زيان آوري را در دراز مدت بجاي بگذارد  مي

 
 
 

 
همچنين با . بهتر است از سموم جايگزين استفاده گردد

 توجه به اينكه مسموميت با اپيوئيدها و مرگ ومير ناشي 
 برنامه ريزيهاي از آن بسيار شايع ميباشد بنظر ميرسد با 

دقيق تر و مبارزه مستمر با قاچاق اين مواد و آگاهي 
دادن بيشتر افراد به خصوص قشر جوان جامعه نسبت به 

 . عوارض آنها ميتوان سبب كاهش ميزان مرگ ومير شد
نتايج بدست آمده نشان ميدهد نارسايي تنفسي       

ميتوان  طرف شناخته شده كه از يك مرگ مهمترين عامل
ا درمانهاي مناسب نظير برقراري راه تنفسي مناسب ، ب

جلوگيري از آسپيراسيون و تهويه كافي و از طرف ديگر 
با آموزش مناسب پرسنل در ارائه خدمات پرستاري تا 

 . مير ناشي از آن كاست حدود زيادي از ميزان مرگ و
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