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  مسمومیتکلیات 

بابت سم شناسی بالینی امروزه یکی از شاخه هاي مهم پزشکی محسوب می شود و بسیاري از پزشکان در طول ط

خواهند شد. انسان ها بسته به سن، شغل و منطقه جغرافیائی در معرض مواجهه با انواع  خود با بیماران مسموم مواجه

سموم گیاهی، شیمیایی و داروئی قرار دارند. البته بسیاري از این تماس ها خطرناك نیستند اما برخی از آنها می 

مسمویت یکی از علل شایع  علی رغم اقدامات پیشگیرانه هنوز توانند حیات را تهدید کرده و موجب مرگ گردند.

مراجعه به اورژانس هاي بیمارستانی و بستري بیماران بویژه در بخش هاي عمومی می باشد. بیمارانی که تحت درمان 

داروئی بوده و با عالمت یا نشانه جدیدي به مطب هاي خصوصی و یا درمانگاه ها مراجعه می نمایند، در پنجاه 

عوارض دارو، واکنش هاي ناخواسته دارویی و یا مسمومیت دارویی می باشد. درصد موارد مشکل آنان مربوط به 

همچنین در پنجاه درصد حوادث اطفال، مسمومیت نقش دارد. از سوي دیگر حدود سی درصد بیماران کمایی نیز 

واند ناشی از در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با مسمومیت قرار دارند. براي مثال علت یک نزاع منجر به جراحت می ت

 داروها و مواد توهم زا و یا محرك مغزي مانند آمفتامین ها باشد و یا ممکن است کارگري که تحت تأثیر مصرف 

هیپنوتیک و یا مواد مخدري بوده است در حین کار از ارتفاع سقوط نماید و با تروماهاي متعدد  –داروهاي سداتیو 

سال به اورژانس مسمومین بیمارستان  13بیمار مسموم باالي  35000 بطور تقریبی ساالنه به اورژانس آورده شود.

لقمان تهران مراجعه می کنند و  بطور متوسط حدود هفت تا بیست درصد این بیماران به دلیل مسمویت شدید در 

ر آمارهاي موجود در ایران و سایآي. سی. یو  ویژه مسمومین این مرکز تحت مراقبت هاي ویژه قرار می گیرند. 

کشورها بیانگر گسترش روز افزون موارد مسمومیت به خصوص مسمومیت حاد با داروهاست. مسمومیت می تواند 

بصورت عمدي ( اقدام به خودکشی )، بصورت کامالً اتفاقی، در محیط کار ( مسمویت شغلی ) و در مواردي نیز 

خوردگان اغلب بصورت اتفاقی رخ می دهد در مسمومیت در اطفال و سال بصورت جنائی ( اقدام به قتل ) اتفاق افتد.
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حالی که در بالغین جوان، در بیشتر موارد مسمومیت عمدي و ناشی از اقدام به خودکشی می باشد. مرگ هاي ناشی 

میان آنتی از مسمومیت در بیشتر موارد به دنبال مسمومیت هاي عمدي ( اقدام به خودکشی) رخ می دهد و در این 

قه اي شایعترین عامل دارویی منجر به مرگ محسوب می گردند. مواد مخدر ( گروه خانواده دپرسانت هاي سه حل

تریاك )، داروهاي آنالژزیک،  محرك هاي مغزي، داروهاي خواب آور و آنتی سایکوتیک ها نیز به ترتیب شیوع 

ت به گروه سنی زیر بیست ه بعدي قرار داشته اند. در ایران، بیش از هفتاد درصد مرگ هاي ناشی از مسمومیدر درج

و پنج سال تعلق دارد. مسمومیت با مواد مخدر و نفت به ترتیب شایعترین علل مرگ ناشی از مسمویت در کودکان 

مسمومیت در کودکان بصورت اتفاقی رخ می دهد و با مرگ و میر کمی همراه است در حالیکه ایرانی می باشند. 

مدي رخ داده و با مرگ و میر باالتري نسبت به اطفال همراه می باشد. مسمومیت در بالغین ایرانی اغلب بصورت ع

سالگی است و در حدود هشتاد درصد موارد مسمومیت در  4شیوع مسمومیت در اطفال در سنین بین ده ماهگی تا 

 منزل رخ می دهد. نکته قابل توجه این است که یک سوم کودکان مسموم سابقه مسمومیت قبلی دارند و معموالً

مسمومیت با همان سم یا داروي قبلی رخ می دهد یعنی بچه ها تمایل به مصرف همان ماده خاص را که نوبت قبل با 

آن مسموم شده اند را دارند. در کودکان پیش فعال، کودکانی که نقص در کنترل تکانه ها دارند، بچه هایی که در 

ی بر رفتار آنها ندارند مسمومیت بیشتر دیده می شود. خانواده پر استرس زندگی می کنند و یا والدین نظارت کاف

بچه هاي تازه راه افتاده، بیماران افسرده، جوانان، کارگران کارخانه هاي شیمیائی و سالمندان جزء گروهاي پر خطر 

  براي مسمومیت محسوب می گردند.

م گیاهی، حشره کش ها، مسمومیت ممکن است توسط داروها، الکل، مواد مخدر و یا سمومی مانند نفت، سمو

  فلزات سنگین و گزیدگی توسط جانوران اتفاق افتد. 
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از بیماران مسموم بصورت مستقیم به اورژانس هاي بیمارستانی مراجعه می کنند در  بیش از نود درصد  

تی و یا حالیکه بقیه بیماران با عالیم غیر اختصاصی شبیه به بیماري هاي دستگاه اعصاب مرکزي، اختالالت روانشناخ

عفونت به اورژانس آورده می شوند و اغلب این موارد با مشکل تشخیصی همراه می شوند. مسمومیت حاد یکی از 

شایعترین موارد اورژانس هاي طب می باشد بطوریکه حدود پانزده درصد موارد بستري در طب عمومی را به خود 

مانند بخصوص مسمومیت با سموم قوي و کشنده  اختصاص می دهد. در مسمومیت هاي حاد با شدت متوسط تا زیاد

سیانور، آنتی دپرسانت هاي سه حلقه اي و پروپرانولول ممکن است بیمار در مدت کوتاهی از وضعیت بدون عالمت 

در حالت تهدید کننده حیات قرار بگیرد، به همین دلیل تشخیص، درمان سریع و بموقع بیماران مسموم از اهمیت 

 ردار می باشد. بسیار باالیی برخو

به هر ماده شیمیائی طبیعی یا صناعی که پس از ورود به بدن موجود زنده می تواند موجب  Poisonسم یا  تعریف :

آسیب، اختالل در عملکرد و یا مرگ گردد، گفته می شود. سم می تواند به گروه گیاهی، جانوري، مواد آلی و 

  معدنی تعلق داشته باشد. 

  نحوه اثر سموم

بسیاري از سموم در محل تماس ایجاد ضایعه می کنند، براي مثال سموم سوزاننده مانند اسیدها و  موضعی :اثر 

  قلیاها با ایجاد واکنش هاي شیمیائی باعث تخریب موضع می شوند.

برخی از سموم پس از ورود به جریان خون موجب آسیب یک یا چند عضو می اثرات عمومی یا سیستمیک : 

می توان به اثر اوپیوئیدها بر روي سیستم اعصاب مرکزي، ریه ها و دستگاه گوارش و اثرات فلزات شوند از جمله 

    سنگین بر روي کلیه ها، مغز و دستگاه گوارش اشاره نمود.
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بعضی از سموم عالوه بر اثرات موضعی، آثار سیستمیک نیز بر جاي می گذارند. فسفر و  اثر موضعی و عمومی :

  وه بر اثرات موضعی بر روي دستگاه گوارش، تأثیرات سیستمیک فراوانی نیز دارند.اسید اگزالیک عال

  انواع مسمومیت از نظر بالینی 

از نظر بالینی مسمومیت می تواند به صورت فوق حاد، حاد، تحت حاد و یا مزمن دیده شود. همچنین در مواردي نیز 

  ممکن است مسمومیت حاد بر روي مسمومیت مزمن رخ بدهد.

در اثر مصرف یکباره مقادیر زیاد سم، بخصوص سموم با سمیت باال اتفاق می نوع فولمینانت یا فوق حاد : 

افتد. در این موارد ممکن است قبل از اینکه فرد مسموم عالمت دار شود یا حداقل عالیم کالسیک بیماري را بروز 

منواکسیدکربن و گازهاي جنگی ( سارین،  دهد، فوت نماید. مثال واضح آن مسمومیت با ترکیبات سیانید، گاز

  تایون ) می باشد.

مسمومیت هاي اتفاقی بخصوص در اطفال و مسمومیت هاي ناشی از اقدام به خودکشی اغلب به این نوع حاد : 

  صورت بروز می نمایند.

فاصله  مسمومیت حاد در اثر مصرف یک دوز منفرد ولی به مقدار زیاد از یک سم و یا مصرف چند دوز کم به

و اغلب عالئم و نشانه ها به سرعت و به طور ناگهانی ظاهر می شوند. البته در  اندك و در مدت کوتاه اتفاق می افتد

مواردي که جذب دارو یا سم با تأخیر صورت بگیرد مانند مسمومیت با دیفنوکسیالت، آنتی کلی نرریک ها و یا 

د مسمومیت با سم حشره کش پاراتیون عالیم مسمومیت حاد نیز ممکن اینکه متابولیسم دارو با تأخیر همراه باشد مانن

است دیرتر ظاهر شود. این حالت ممکن است منجر به ترخیص زودرس بیمار و بازگشت مجدد وي با وضعیت 
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وخیم گردد. همچنین در مواردي ممکن است عالیم اولیه در مدت کوتاهی رفع شده و بیمار وارد مرحله بدون 

پس از مدتی ضمن بروز مجدد عالیم اولیه بصورت تشدید یافته بیمار وارد مرحله شدید بیماري  عالمت شده و

و استفراغ تنها عالمت باشد و گردد. براي نمونه در مسمومیت با استامینوفن در ساعت هاي اولیه ممکن است تهوع 

و کلیوي بشود. در مسمویت با  پس از یک مرحله بدون عالمت بیمار وارد مرحله سوم یعنی نارسایی شدید کبدي

نیز همین مسئله صدق می کند  فنوکسیالت (داروي اوپیوئیدي) استداروي لوموتیل که حاوي آتروپین و دی

آنتی کلی نرژیکی مربوط به آتروپین بروز نموده و پس از چند ساعت عالیم بطوریکه در ابتداي مسمومیت، عالیم 

اینکه با یک تأخیر زمانی کمتر از بیست و چهار ساعت  بدون عالمت می شود تااز بین می رود و بیمار وارد مرحله 

) سطح هوشیاري و مردمک هاي میوتیک ( کاهش تعداد تنفس، کاهشعالیم مربوط به مسمومیت با دیفنوکسیالت 

  بروز می کند.

می شود. روند بروز  مسمومیت مزمن در اثر ورود سم به مقدار اندك و در مدت زمان طوالنی ایجادنوع مزمن : 

عالئم اغلب تدریجی بوده و ممکن است فرد تا مدت ها بدون عالمت باقی بماند. مسمومیت نوع مزمن مانند 

  مسمومیت با سرب یا جیوه بیشتر در مسمومیت شغلی، محیطی و یا در موارد جنائی دیده می شود.

سمومیت حاد بر روي مسمومیت مزمن رخ بدهد. البته دسته چهارمی نیز می توان متصور شد و آن زمانی است که م

در این موارد معموال مسمومیت شدید و خطرناك تر از سایر موارد خواهد بود. براي مثال بیماري که تحت درمان با 

تئوفیلین یا وارفارین است با اندکی افزایش در مصرف دارو ممکن است دچار مسمومیت حاد شود و یا بیمار مبتال به 

تحت درمان با دیگوکسین است ممکن است به دلیل تداخالت دارویی و یا بروز نارسائی  هزمن قلبی کنارسائی م

نارسائی قلبی گردد و بدنبال آن مراقبان بیمار با  کلیوي و اشکال در دفع دارو، دچار اوردوز و در نتیجه تشدید عالئم
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د که در این حالت مسمومیت حاد بر روي مشاهده تشدید بیماري اقدام به تجویز دوزهاي تکراري دارو نماین

    مسمومیت مزمن اتفاق خواهد افتاد.

  : سموم شایع منجر به مسمومیت در ایران 1جدول 

  منواکسید کربن

  نفت و سایر هیدروکربن ها

  مشتقات مورفین (تریاك،هروئین وسایر اوپیوئیدها)

  سموم حشره کش ( ارگانوفسفره و کاربامات )

  متیلیک )الکل (اتیلیک و 

  مواد شوینده و سفید کننده خانگی 

  جونده کش ها ( قرص برنج، موش کش هاي ضد انعقادي )

  مواد سوزاننده (اسیدها و قلیاها)

  گزیدگی ها ( مار و عقرب )

  سموم گیاهی ( داتوره، بالدونا، دیفن باخیا، دانه کرچک )

  سیانیدها

  بنزودیازپین ها (دیازپام و کلردیازپوکساید)  

  ضدافسردگی ها

  (سه حلقه اي ها و مهارکننده هاي سروتونین)

  استامینوفن

 ضد التهاب هاي غیر استروئیدي 

  بتا بالکرها ( پروپرانولول )

  داروهاي ضد تشنج ( فنوباربیتال و کاربامازپین )

  آنتی سایکوتیک ها

  مهار کننده هاي کانال هاي کلسیمی

  امینیمتیل فنیدت، اکستازي و سایر داروهاي آمفت

  داروهاي قلبی ( دیژیتالین و ضد انعقادي ها )

  سموم و داروها در جدول بر اساس شیوع مسمومیت از باال به پایین لیست شده اند.
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  Classification of poisons   تقسیم بندي سموم

معدنی و آلی تقسیم سموم را می توان به دو گروه طبیعی ( مانند سموم گیاهی و جانوري ) و صناعی و یا به سموم 

نمود. از نظر بالینی نیز سموم به دو گروه سموم داروئی و سموم غیر داروئی تقسیم بندي می شوند. ( جدول شماره 

  دو ).

  : تقسیم بندي سموم از نظر بالینی 2جدول

  انواع داروها -

  الکل -

  تریاك و مشتقات آن -

  

  سموم دارویی   

  مواد هالوسینوژن و آمفتامین ها -

  هیدروکربورها -

  کوکائین و کراك -

  اسیدها و قلیاها -

  سموم گیاهی -

  سموم جانوري مانند سم مار -

  انواع مواد شیمیائی طبیعی و صناعی -

  

  

  

  

      سموم غیر دارویی
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  گازهاي خفه کننده و مضر  -

  فلزات سنگین -

  

  دسته بندي سموم بر اساس نحوه اثر آنها بر بدن

  سموم سوزاننده-1

  اسیدهاي معدنی : اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک. -

  اسیدهاي آلی : اسید کاربولیک ( فنل )، سالیسیلیک، استیک، اگزالیک و اسید فلئوریک. -

  قلیاها : هیپوکلریت سدیم، هیدروکسید سدیم، هیدروکسید پتاسیم و آمونیوم. -

  کافور و سیانید. -

  قلیائی که در داروي نظافت یا همان داروي موبر یافت می شود ). ارسنیک ( به ویژه بصورت -

  پاراکوات ( سم علف کش ). -

  سموم تحریک کننده -2

  سموم معدنی فلزي و غیر فلزي: مانند جیوه و سدیم. -

  سموم آلی با منشأ گیاهی و حیوانی: گیاهی مانند داتورا و حیوانی مانند سم مار. -

  سموم نوروتوکسیک -3
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که بر روي مغز اثر می کنند : مهار کننده هاي مغزي مانند خواب آورها، الکل، ایجاد کننده هاي دلیریوم و  سمومی

  سایکوتروپ ها و تحریک کننده هاي مغزي مانند آمفتامین ها.

  سموم نخاعی: مانند استریکنین ( سم سگ کش )و تالیم. -

  سم اعصاب محیطی: مانند سرب و انتیموان. -

  مانند داروهاي ضد فشار خون، بتابالکرها، ضد انعقادي ها و کاردیو توکسیک ها.عروقی:  - ی سموم قلب -4

سموم گازي مانند گاز کلر، برم، سولفید هیدروژن، گاز سیانید هیدروژن، منواکسیدکربن سموم خفه کننده:  -5

  جذب شده و منجر به       می شوند. و گازهاي جنگی از ریه ها

انند سموم جانوري ( مار و عقرب )، سموم گیاهی، مواد رادیواکتیو و سموم شیمیایی صناعی مسموم متفرقه:  -6

  مانند حشره کش ها و جونده کش ها.

  میزان سمیت سموم

تفاوت هاي فردي، بیماري هاي زمینه اي و تداخالت داروئی (خوردن چندین دارو با هم) عوامل مؤثر در میزان 

سمیت دارو یا سم می باشند. مصرف مقادیر مشخصی از دارو یا سم می تواند در افراد تأثیرات مختلفی را از نظر 

شی از اقدام به خودکشی، بیماریهاي مزمن زمینه سال، مسمومیت نا 60سن باالي درجه شدت مسمومیت ایجاد نماید. 

اي، سوء مصرف دارویی، سایکوزهاي دارویی، افسردگی و فقدان حمایت هاي خانوادگی و اجتماعی از عوامل 

خطرزا محسوب می شوند و می توانند میزان کشنده گی را افزایش دهند. در مواردیکه نوع سم مصرفی و یا میزان 

نباشد و یا چندین داروي مختلف همزمان با هم خورده شده باشد و زمان کوتاهی از  مصرف دارو یا سم مشخص
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شروع مسمومیت گذشته باشد، معموالً نمی توان پیش آگهی مسمومیت ( میزان موربیدیتی و یا مورتالیتی ) را تعیین 

ز در پیش آگهی نمود. ضمن اینکه وضعیت خود فرد ( سن، سالمتی و یا بیماري و تفاوت هاي ژنتیکی ) نی

  مسمومیت تأثیر گذار می باشد.

  نحوه ورود سم به بدن

سموم می توانند از راه گوارش، ریه ها ( سموم گازي )، پوست، مخاط و تزریق ( وریدي، عضالنی و زیر جلدي 

سموم گازي به سرعت جذب بدن شده و مسمومیت هاي خطرناك و فوق حاد ایجاد می کنند. از  )وارد بدن شوند.

جائیکه بیشتر موارد مسمومیت بدنبال اقدام به خودکشی رخ می دهند، شایعترین راه ورود سم به بدن، راه گوارشی آن

  می باشد.

  نحوه بروز مسمومیت

  مسمومیت عمدي -1

  اقدام به خودکشی. -

: دیگر کشی (قتل) و مسموم کردن دیگري ممکن است به عمد رخ بدهد.در سال هاي اخیر Criminalجنائی  -

ها و  سارقین با خوراندن مواد غذایی و یا نوشابه هاي آلوده به داروهاي خواب آور مانند بنزودیازپین

  به افراد، اقدام به سرقت اموال آنان می نمایند.) GHB( گاماهیدروکسی بوتیریک اسید

تفریح ماده را سوء مصرف دارویی: مانند مسمومیت با مواد مخدر ( در این حالت فرد بطور عمد ولی به قصد  -

  مصرف می کند ولی بطور اتفاقی دچار مسمومیت می شود ).
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  مسمومیت جنگی و تروریستی. -

مانند مسمومیت در اطفال ( در بیشتر موارد )، مسمومیت هاي شغلی و محیطی و مسمومیت اتفاقی:  - 2  

شتباه خوانده و مقادیر بیشتري مسمومیت دارویی در افراد سالخورده. بیماران پیر ممکن است برچسب دارو را به ا

مصرف نمایند و یا به دلیل زوال عقل فراموش کنند که دارو را خورده اند و دوباره دارو را مصرف نمایند و این 

حالت ممکن است چندین بار طی یک روز اتفاق بیفتد و بیشتر در مصرف داروهاي آرام بخش و خواب آور دیده 

  می شود.

  ی با بیمار مسمومبرخورد اولیه و اورژانس

بیش از نود درصد بیماران با مسمومیت حاد به اورژانس ها مراجعه می کنند و از آنجائیکه مسمومیت حاد یکی از 

موارد اورژانس طب محسوب می شود نیاز به رسیدگی فوري دارد. زمان طالیی براي رسیدگی درمانی به بیمار با 

و چنانچه در این مدت اقدامات درمانی مسمومیت حاد حداکثر شش ساعت اول پس از مواجه با سم می باشد 

صورت بگیرد می توان به میزان قابل توجهی میزان مرگ و میر و معلولیت را کاهش داد و در این میان مهم ترین 

اقدام جلوگیري از جذب سم از داخل گوارش به گردش خون ( سم زدایی ) می باشد. با گذشت زمان سم بیشتري 

وضعیت بیمار وخیم تر خواهد شد و در صورتیکه این زمان طوالنی ساعت  جذب گردش خون شده و ساعت به

شود احتمال نارسایی اعضا و یا نارسایی چند ارگانی بیشتر می شود و پیش آگهی بدتر خواهد شد. برخورد فوري با 

  بیمار مسموم در هفت مرحله اساسی زیر صورت می گیرد. 

 اقدامات اورژانسی اولیه  

  بیمارارزیابی بالینی  
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 جلوگیري از جذب سم  

  تجویز پادزهر (آنتی دوت( 

 حذف سم جذب شده از بدن  

  حمایتی و درمان هاي نگهدارندهاقدامات 

 تصمیم گیري و پیگیري  

  اقدامات اورژانسی اولیه

تنفسی، شوك، کوما، تشنج، هیپرتانسیون بدخیم، آژیتاسیون،  -ارائه درمان هاي فوري مانند درمان ایست قلبی 

هیپرترمی و هیپوترمی در حفظ جان بیمار مسموم از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است و بایستی بالفاصله شروع 

شود گرچه ضروري است که در این مرحله نیز ارزیابی سریع و فوري اولیه از بیمار بعمل آورد. الزم به ذکر است 

د مسموم از محیط آلوده و در موارد آلودگی که در مواردي مانند مسمومیت با گازهاي تنفسی خارج کردن فر

پوست با سمومی که قابلیت جذب پوستی زیادي دارند همچون ارگانوفسفات ها بیرون آوردن لباس ها و شستشوي 

بدن با آب و صابون از جمله اقدامات اولیه و اساسی محسوب می گردد که بایستی بدون از دست دادن زمان صورت 

ي مانند مسمومیت با اوپیوئیدها، مسمومیت با سموم گیاهی ارگانوفسفره و یا کارباماتی گیرد. همچنین در موارد

  تجویز آنتی دوت به عنوان اولین اقدام درمانی نجات دهنده جان بیمارمحسوب می گردد.

آیا بیمار نیاز به اقدامات احیاي به محض مشاهده بیمار که در حالت اغما آورده شده بایستی مشخص نمود که 

تشخیص این حالت با فقدان حرکات تنفسی، عدم لمس نبض شریان هاي کاروتید و ریوي دارد؟  - قلبی 
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فمورال و عدم شنیدن صداهاي قلبی داده می شود. در برخورد با یک شخص به ظاهر مرده ابتدا با تحریک بایستی 

نوباربیتال و کوماي عمیق را رد نمود و پاسخ او را مورد ارزیابی قرار داد تا مواردي مثل مسمومیت با مواد مخدر، ف

  ریوي نمود. -پس از اطمینان از ایست قلبی، اقدام به احیاي قلبی 

سه جزء اصلی احیاي قلبی ریوي عبارتند از: تأمین مجراي هوائی باز، تنفس دادن و تأمین جریان گردش خون کافی 

  )   A.B.C.Dو مؤثر ( مراحل

اقدامات اولیه شامل دادن وضعیت مناسب به سر ( خم کردن سر به عقب ) :  Aباز کردن راه هوائی (  - الف  

و باز نمودن دهان )، خارج کردن اجسام خارجی و مواد اضافی مانند دندان مصنوعی، مواد غذائی و ساکشن کردن 

ردنی ترشحات دهانی و خون می باشد. در بیمار تروماتیک که احتمال شکستگی گردن و یا دررفتگی مهره هاي گ

وجود دارد جلو کشیدن فک تحتانی و قرار دادن لوله دهانی به منظور جلوگیري از عقب افتادن زبان و انسداد حلق 

فوقانی مؤثر می باشد. در صورتیکه بیمار فاقد تنفس و یا رفلکس   باشد بایستی اقدامات پیشرفته مانند لوله گذاري 

  تراشه بالفاصله انجام شود.

  )  B( و اکسیژناسیونبرقراري تنفس  - ب 

تنفسی  - پس از باز نمودن مجراي هوائی بایستی به بیمار اکسیژن کافی داده شود، در صورتیکه بیمار ایست قلبی 

نموده این کار را می توان با استفاده از آمبوبگ یا تنفس دهان به دهان به همراه ماساژ قلبی انجام داد. در صورت 

  تجویز می گردد.        ) T-Tube( ز طریق  لوله سه راهیکارگذاري لوله تراشه، اکسیژن ا

  دستگاه ونتیالتور وصل نمود. چنانچه بیمار فاقد تنفس باشد بایستی وي را به سرعت به 
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  ) C ( برقراري جریان خون - ج 

داشته  پس از تأمین مجراي هوائی و برقرار نمودن تنفس در صورتیکه بیمار فاقد نبض بوده و اختالل همودینامیکی

باشد (ایست قلبی) بایستی اقدام به ماساژ خارجی قلب نمود و در صورت امکان از اقدامات پیشرفته مانند شوك قلبی 

و تجویز داروها بهره گرفت. همزمان بایستی اقدام به تأمین دو رگ باز نمود تا در صورت نیاز بتوان براي بیمار 

جهت بررسی هاي  ایستی نمونه هاي الزم بخصوص خونمایعات وریدي افزایش دهنده حجم تجویز کرد. ب

توکسیکولوژیک و سنجش آزمایشات رایج مانند شمارش گلبولی، قندخون، اوره، سدیم، پتاسیم و بررسی گازهاي 

خون شریانی تهیه گردد. درمان هاي حمایتی و عالمتی مانند درمان تشنج، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون، آژیتاسیون، ادم 

  س ریتمی ها، هیپو و هیپرترمی نیز بایستی بالفاصله آغاز گردد.ریوي، دی

توجه به وضعیت همودینامیک بیمار مسموم بسیار مهم می باشد. کاهش فشار خون، کاهش سطح هوشیاري، انقباض 

عروق محیطی ( رنگ پریدگی و سردي پوست )، تاکیکاردي، کاهش حجم ادرار و اسیدوز متابولیک نشانه هاي 

ب می شوند. کاهش خونرسانی بافتی ( شوك ) در بیمار مسموم می تواند ناشی از کاهش حجم مؤثر محسوشوك 

اختالل در برون ده قلبی ( شوك کاردیوژنیک )، اتساع عروقی ( شوك داخل عروقی ( شوك هیپوولومیک )، 

رسانت هاي سه حلقه اي، توزیعی ) و یا ناشی از اثر تمامی این حاالت باشد. براي مثال در مسمومیت با آنتی دپ

  باربیتورات ها و یا بتابالکرها هر سه حالت شوك بطور همزمان ممکن است رخ بدهد.

    ) D(  تجویز داروها -د 

تجویز پادزهر یا آنتی دوت در برخی مسمومیت ها در این مرحله اندیکاسیون دارد مانند تجویز نالوکسان در 

مسمومیت با مواد مخدر و تجویز آتروپین در مسمومیت باسموم حشره کش ارگانوفسفره و کارباماتی. استفاده از 
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اغماي ناشناخته اندیکاسیون دارد. در بیمار با  کوکتل نالوکسان، گلوکز هیپرتونیک و تیامین در هر بیمار با حالت

وضعیت کوماي همراه با آژیتاسیون و بدون سابقه تشنج که احتمال مسمومیت با داروهاي بنزودیازپینی مطرح باشد و 

سایر علل منجر به کاهش سطح هوشیاري رد  شده و مسمومیت با بنزودیازپین ها بصورت خالص براي وي مطرح 

میکروگرم وریدي ) استفاده نمود. فلومازنیل بصورت  1000تا  200ز داروي فلومازنیل ( به میزان باشد می توان ا

  میکروگرمی (نیم گرمی) در دسترس می باشد. 500آمپول هاي 

  

  ارزیابی بالینی بیمار مسموم

درخواست آزمایشات ارزیابی کلینیکی بیمار مسموم به ترتیب شامل گرفتن شرح حال کامل، معاینات فیزیکی دقیق، 

  و در صورت لزوم انجام تصویر برداري (رادیوگرافی) و تهیه نوار الکتریکی قلب می باشد.

  گرفتن شرح حال -الف 

گرفتن تاریخچه بیماري از بیمار مسموم یا همراه وي مانند سایر بیماري ها از اهمیت باالیی برخوردار است بطوریکه 

درصد موارد می توان به تشخیص صحیح دست یافت. البته به 85دقیق در  در بیشتر موارد با کسب یک شرح حال

خاطر داشته باشید که در بیمار مسموم که تحت تأثیر دارو قرار دارد ممکن است پاسخ هاي وي قابل اعتماد نباشد و 

خ نادرست و یا در مواردیکه مسمومیت عمدي ( خودکشی ) بوده باشد نیز احتمال اینکه بیمار یا همراهان وي پاس

گمراه کننده داده باشند را نباید از نظر دور داشت. همچنین بیماري که ناگهان بدنبال یک حادثه هیجانی اقدام به بلع 

دارو یا سم می نماید ممکن است نداند که چه ماده اي و به چه میزان خورده است، در اینصورت مقایسه گفته هاي 

ی تواند کمک کننده باشد. در شرح حال بایستی در خصوص سن، شغل، بیمار با عالئم و نشانه هاي بیماري م



17 

 

کودکان تازه راه افتاده، سالخوردگان و جوانان گروه  وضعیت تأهل، محل تولد، نژاد و مذهب از بیمار سؤال نمود.

براي مسمومیت می باشند. سالخوردگانی که تحت درمان با داروهاي آرام بخش و خواب آور و یا  هاي پرخطر

روان گردان هستند بدلیل اشتباه در خواندن دوز دارو و یا بدلیل فراموشی از مصرف دوز قبلی دارو ممکن است 

اشتباه مصرف نمایند این موضوع بخصوص در مصرف داروهایی مانند دیگوگسین،  چندین نوبت دارو را به

ز و مسمومیت گردد. در مواردي نیز باریکی دارند می تواند باعث اوردو وارفارین و تئوفیلین که شاخص درمانی

ممکن است بیمار بدلیل درد و مصرف دوزهاي تکراري داروي استامینوفن کدئین دچار اوردوز اتفاقی گردد. در 

شرح حال بایستی در مورد زمان شروع مشکل بیمار و بروز اولین عالیم مسمومیت پرسش نمود. همچنین در مورد 

شدت، مدت، تعداد، زمان شروع و خاتمه آن، عوامل تشدید کننده و تخفیف  هر عالمت اصلی باید کیفیت، محل،

در صورتیکه بیمار در حالت کوما باشد بایستی از همراهان سؤال شود که دهنده و نیز عالئم همراه، پرسیده شود. 

ما را به مسمومیت یافتن فرد مسموم در یک مزرعه  بیمار را در چه وضعیتی و در چه مکانی پیدا کرده اند براي مثال

یافتن بیمار  مانند سموم گیاهی ارگانوفسفره ویا گزیدگی مار مشکوك می سازد. با سموم جونده کش و آفت کش

در پارکینگ منزل مسمومیت با گاز منواکسید کربن، حشره کش هاي گیاهی مورد استفاده در باغچه و یا نفت و 

خود پیدا شده بایستی در مورد وجود نامه اي مبنی بر خودکشی از بنزین را مطرح می نماید. چنانچه بیمار در اطاق 

همراهان پرسش نمود و بخواهید جیب لباس هاي بیمار، زیر تخت و یا سطل آشغال محلی را که بیمار پیدا شده است 

. همچنین را از نظر وجود پوکه هاي داروئی و یا بقایاي مربوط به سم بررسی و شما را به سرعت در جریان قرار دهند

گاهی الزم است که از همراهان بیمار خواسته بایستی در خصوص سابقه مصرف دارو توسط بیمار سئوال شود. حتی 

شود که به داروخانه نزدیک منزل رفته و درخصوص تهیه دارو یا سم توسط بیمار پرسش نمایند. پرس و جو در 

خواب آور توسط بیمار، وجود داروهاي انباري در مورد مصرف داروها بویژه داروهاي روان گردان، آرامبخش و 
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مثل مادر و پدر بزرگ در بسیاري موارد در تشخیص نوع داروي  منزل و حتی مصرف دارو توسط سایر افراد خانواده

بلع شده توسط بیمار، می تواند کمک کننده باشد. دسترسی به نوع دارو و بروشور سم شما را در تشخیص و درمان 

  یاري می کند. بموقع و مؤثر

در ارزیابی  ) Dosing(  و میزان مصرف ) Timing(  پس از تعیین نوع ماده مصرفی، تعیین زمان رخ داد مسمومیت

شدت مسمومیت و تدوین طرح درمانی بسیار حیاتی و کمک کننده است و بایستی در تمامی موارد مسمومیت انجام 

ساعت  24شود. براي مثال چنانچه بیماري مشکوك به مسمومیت با سم ارگانوفسفره باشد بایستی حداکثر ظرف 

ها در این بیمار منتفی خواهد بود و یا در مسمومیت با عالمت دار شود در غیر اینصورت مسمومیت با ارگانوفسفره 

قرص ضداسهال لوموتیل که حاوي آتروپین و ترکیب صناعی اوپیوئیدي دیفنوکسیالت می باشد. پس از گذشت 

 72چند ساعت از زمان شروع مسمومیت که عالئم اولیه مربوط به اثرات آتروپینی آن رفع گردید ممکن است تا 

  الئم مسمومیت با دیفنوکسیالت را بروز ندهد.ساعت نیز بیمار ع

در تاریخچه پزشکی بایستی در خصوص بیماري ها بویژه بیماري کبدي و کلیوي سؤال نمود. از آنجائیکه بسیاري از 

داروها و سموم در کبد متابولیزه و از کلیه ها دفع می شوند نارسائی و بیماري این اعضا در ایجاد و تشدید مسمومیت 

رند. براي نمونه بیماري که مبتال به دیابت قندي بوده و از داروهاي پائین آورنده قند خون استفاده می کند در نقش دا

می تواند با همان دوز درمانی قبلی و یا با مختصر افزایش دوز  دارودفع جریان بیماري کلیوي به دلیل کاهش میزان 

آورده شود. سابقه مثبت حوادث حاد هیجانی و تنش هاي  دارو دچار آووردوز شده و در وضعیت کوما با اورژانس

روحی اخیر مانند مرگ نزدیکان، مشاجره هاي خانوادگی و شکست هاي عشقی و یا تحصیلی در یک بیمار با 

کاهش سطح هوشیاري در تشخیص مسمومیت کمک کننده خواهد بود. همچنین وجود سابقه مثبت اختالالت 
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بیمار یا سایر اعضاي خانواده و یا در همکالسی ها، می تواند در تشخیص  روانشناختی و خودکشی قبلی در

مسمومیت به عنوان عامل کوما کمک کننده باشد. همچنین سابقه سوء مصرف مواد مخدر، الکل و هالوسینوژن ها 

عالئم  مانند حشیش در بیمار کومائی که سایر علل منجر به کوما مطرح نباشد بنفع مسمومیت می باشد. توجه به

بیماري در بسیاري از موارد می تواند راهنماي خوبی در دستیابی به تشخیص باشد. براي مثال وجود یک اسهال 

شدید و فراوان در مسمومیت با ارسنیک و داروي لیتیوم و یا اسهال موکوئیدي ( کولیت هموراژیک ) در مسمومیت 

ا آهن و تئوفیلین و استفراغ به همراه مدفوع با بخار لومینسانت با جیوه، اسهال و استفراغ مکرر و پایدار در مسمومیت ب

در مسمومیت با سموم فسفره دیده می شود. البته استفاده همزمان چندین داروي مختلف و یا دارو به همراه سم دیگر 

ري می تواند باعث پیچیدگی عالئم و دشواري در تشخیص گردد. مسمومیت در اطفال و سالخوردگان، وجود بیما

زمینه اي، تداخالت دارویی تروماهاي همراه مواردي است که می تواند تشخیص را با مشکل مواجه سازد. در هر 

بیمار مسموم با کاهش سطح هوشیاري بایستی در مورد زمین خورن بیمار پرسش نمود و در معاینه نیز به نشانه هاي 

  تروماي به سر توجه داشت.

  معاینه فیزیکی - ب 

اقدامات اولیه اورژانسی و ارایه درمان هاي حمایتی به منظور حفظ عالیم حیاتی و تعیین عامل  پس از انجام

سم ( زمان گذشته از ورود دارو یا سم مسمومیت ( نوع سم یا داروي بلع شده )، مقدار مصرف شدهو زمان مواجه با 

قیق، بایستی اقدام به معاینه فیزیکی بیمار به بدن تا زمان رسیدن به بیمارستان ) از راه گرفتن یک شرح حال خوب و د

نمود. از آنجائیکه در برخی موارد شرح حال نامطمئن و یا ناکامل می باشد ( دادن اطالعات اشتباه از سوي بیمار که 

به واقع قصد خودکشی داشته و یا حتی ارایه اطالعات اشتباه از سوي همراهان به دلیل ناآگاهی یا مالحظات قانونی 
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جام معاینه فیزیکی دقیق و کامل اهمیت بیشتري پیدا می کند. معاینات بایستی در ابتدا برروي عالئم حیاتی، ان)، 

ریوي،پوست و مخاط و سیستم عصبی بیمار متمرکز شوند تا در صورت نیاز، اقدامات حمایتی  - وضعیت قلبی

ازه مردمک ها، در معاینه پوست توجه به بالفاصله آغاز گردد. در معاینه نورولوژیک توجه به سطح هوشیاري و اند

خشکی یا مرطوب بودن پوست، خشکی و نمناکی مخاط ها و همچنین توجه به وضعیت پریستالتیسم روده ها و پر 

از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد. در زیر در ) Toxidrom( بودن مثانه در تشخیص سندرم هاي مسمومیت 

  بحث شده است. مورد نشانه هاي عمومی و علل آن

در مسمومیت با آمفتامین ها، سالیسیالت ها، آنتی کلینرژیک ها، فن سیکلیدین، هیپرترمی بدخیم و هیپرترمی : 

روز بعد) در بیمار مسموم می تواند  3تا  2هیپرترمی یاتب تأخیري ( دیده می شود. L.S.Dو  MAO مهار کننده هاي

آسپیراسیون یکی از عفونت هاي شایع بویژه در بیمار مسموم با کاهش ناشی از بروز عفونت ثانویه باشد. پنومونی 

سطح هوشیاري می باشد. در حالیکه تب خفیف بویژه در روزهاي اول و دوم در بیمار مسموم با آژیتاسیون شدید، 

وضعیت دلریوس نوع تحریکی، سندرم ترك داروها، میوکلونوس شدید و یا تشنج نیز دیده می شود که در 

  رت سایر شواهد عفونت وجود ندارد.اینصو

در مسمومیت با اتانول، باربیتورات ها، کاربامازپین، فنوتیازین ها و نارکوتیک ها و همچنین تمامی هیپوترمی : 

  مسمومیت هاي با اختالل همودینامیک شدید دیده می شود.

دها، کلونیدین، سداتیوها، قارچ هاي مسمومیت با دیژیتال ها، بتابالکرها، کلسیم بالکرها، اوپیووئیبرادیکاري : 

  سمی خوراکی و کلی نرژیک ها.
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در مسمومیتبا سمپاتومیمتیک ها، فن سیکلیدین و ترکیبات آمفتامینی مانند فن فلورامین، مت هیپرتانسیون : 

آمفتامین، متیل فنیدات و داروي خیابانی معروف به اکستازي دیده می شود در حالیکه در اغلب مسمومیت هاي 

  دارویی تاکیکاردي و هیپوتانسیون دیده می شود و تقریباً فاقد ارزش تشخیصی می باشند.

پوست در مسمومیت با سموم همولیزان و یا ثانویه به خونریزي دیده رنگ پریدگی تغییرات پوست و مخاط : 

ینوفن، سندروم راي در می شود. سیانوز در موارد هیپوکسی و متهموگلوبینمی، ایکتر در مسمومیت با داروها (استام

اثر سالیسیالت ها)، سموم هپاتوتوکسیک (مس، آهن، کلروفرم و قارچ هاي سمی خوراکی) و سموم همولیزان دیده 

تغییرات رنگی پوست در مواجه مزمن با ترکیبات حاوي برم و کلر مشاغل صنعتی، تاول هاي پوستی در می شود.

د فنوباربیتال و فالشینگ در مسمومیت با ترکیبات بالدونا، آنتی مسمومیت هاي شدید با دپرسانت هاي مغزي مانن

به همراه تعریق در هیستامین ها، فنوتیازین ها و آنتی دپرسانت هاي سه حلقه اي دیده شود. پوست نمناك و مرطوب 

خشک و هیپوگلیسمی،مسمومیت با سالیسیالت، ارگانوفسفره ها، الکل و سندرم ترك اوپیوئیدها و داروها و پوست 

گرم در مسمومیت با داروهاي آنتی کلی نرژیکی دیده می شود. سوختگی پوست در مواجهه با ترکیبات اسیدي و 

آلوپسی (ریزش موهاي سر) در مسمومیت با سموم فلزي مانند ارسنیک و تالیم دیده می شود. سوختگی مخاط دهان 

ر و پاراکوات (سم علف کش) و قرمزي، تورم و دراز در مسمومیت با سموم سوزاننده مانند اسیدها و قلیاها، سیانو

شدن زبان کوچک مسمومیت با ماري جوانا (کانابیس) را مطرح می نماید. خشکی مخاط دهان در مسمومیت با 

سمپاتومیتیک ها و آنتی کلی نرژیک ها دیده می شود در حالیکه در مسمومیت با کلی نرژیک ها مانند سموم 

  زوستیگمین دهان پر از آب بوده و ممکن است آب دهان جاري شود (سیالوره).ارگانوفسفره و داروي فی



22 

 

، میزان ترشحات دهانی و بوي تنفس ممکن است کلید تشخیصی براي تعیین عامل Gag Reflexوجود یا فقدان 

فت و مسمومیت باشد. استشمام بوي سیر بنفع مسمومیت با حشره کش ها و بوي هیدروکربورها به نفع مسمومیت با ن

یا کتونمی الکلی ممکن بنزین می باشد. بوي بادام تلخ در مسمومیت با سیانور و بوي استون در مسمومیت با استون 

  است به مشام برسد.

در معاینه ریه ها، شنیدن کراکل هاي دمی منتشر و دو طرفه بنفع ادم ریوي در مسمومیت شدید با منواکسید کربن، 

سیانور، نارکوتیک ها، آنتی دپرسانت هاي سه حلقه اي، مسمومیت با گازهاي تنفسی و سالیسیالت ها می باشد. در 

به مسمومیت با هیدروکربورها، مهارکننده هاي سیستم اعصاب نشانه هاي پنومونی اسپیراسیون ثانویه معاینه بایستی به 

مرکزي و یا بیمار مسمومی که دچار تشنج و کوما شده است، توجه نمود. خس خس مربوط به اسپاسم مجاري 

هوایی در مسمومیت با کلی نرژیک ها، بتابالکرها، اوپیوئیدها و مسمومیت با سموم گازي مانند کلرین و برمین 

ود. آمفیزم مدیاستن بنفع مسمومیت با ماري جوانا، کوکائین، کراك و یا پاراکوات می باشد. در معاینه شنیده می ش

قلب ممکن است عالئم کاردیومیوپاتی ( ناشی از الکل یا سموم فلزي سنگین )، عالئم اندوکاردیت ( مصرف 

تاکی و برادي اریتمی یافت شود و کلید آمفتامین ها و اوپیوئیدهاي تزریقی ) و یا اختالالت الکتریکی قلب مانند 

تشخیصی براي تعیین نوع سم باشد. در معاینه شکم، فقدان صداهاي روده اي و حرکات پریستالتیسم بنفع مسمومیت 

پریستالتیسم نیز بنفع مسمومیت با ترکیبات کلی با داروهاي آنتی کلی نرژیک، اوپیوئیدها و باربیتورات ها و افزایش 

  د.نرژیکی می باش

در بیشتر مسمومیت هاي دارویی، بیمار با درجاتی از تحریک پذیري، بی قراري و کاهش سطح هوشیاري به 

اورژانس آورده می شود، به همین دلیل پس از بررسی عالئم حیاتی، بالفاصله بایستی سطح هوشیاري بیمار تعیین 
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نورولوژیک در بیمار مسموم براي تعیین  ستمگردد و معاینه کامل نورولوژیک انجام شود. همچنین معاینه مکرر سی

شدت مسمومیت و تعیین پیش آگهی بسیار اهمیت دارد. اختالالت سیستم اعصاب ممکن است ناشی از اثرات 

مستقیم خود سم و یا بطور غیرمستقیم بدلیل هیپوکسی و عدم تعادل الکترولیتی ناشی از سم باشد. بعضی از سموم 

ي دستگاه اعصاب مرکزي اثر می کنند، برخی مانند آمفتامین ها داراي اثرات تحریکی بطور ویژه و اختصاصی بررو

نشان  C.N.S) اثرات سموم را برروي 3و برخی مانند الکل و خواب آورها داراي اثر مهارکنندگی هستند. جدول(

ي از مسمومیت هاي می دهد. معاینه حرکت چشم ها نیز مهم می باشد. افتالموپلژي بویژه فلج زوج ششم در بسیار

عالمت فوکال عصبی محسوب گردد. نیستاگموس افقی بنفع مسمومیت شدید دیده می شود و نبایستی به عنوان یک 

با کاربامازپین و الکل می باشد. تغییرات مردمک ها جزء عالئم اصلی مسمومیت محسوب می گردد و اندازه 

ی بدقت انجام شود. مسیرهاي عصبی مربوط به رفلکس مردمک مردمک ها (میوز و میدریاز)و پاسخ آنها به نور بایست

به نور مقاوم به عوامل توکسیک هستند بنابراین وجود یا عدم وجود رفلکس به نور مردمک یک نشانه فیزیکی مهم 

در افتراق اغماي ناشی از عوامل متابولیک از ضایعات ساختمانی مغز محسوب می گردد. گشادي یکطرفه مردمک 

ب ساختمانی مغز مانند هماتوم ساب دورال می باشد. مردمک هاي میوتیک دوطرفه بنفع مسمومیت هاي بنفع آسی

خاصی چون ترکیبات اوپیوئیدي و سموم مهار کننده استیل کولین استراز می باشد. میوز مردمک با پاسخ کند به نور 

دمک را نشان می دهد. مردمک هاي ) علل میوز دوطرفه مر4به نفع مسمومیت با فنوباربیتال می باشد. جدول(

میدریاتیک مسمومیت با سمپاتومیمتیک ها و آنتی کلی نرژیک ها را مطرح می نماید. در مسمومیتبا آنتی کلی 

در مسمومیت با سمپاتومیمتیک ها ممکن  نرژیک ها مردمک ها فیکس بوده و به نور پاسخ نمی دهد در حالیکه

و یا فقدان بینائی در مسمومیت با متانول، تاري دید در مسمومیت با ترکیبات است به نور واکنش داشته باشد. کاهش 

کلی نرژیکی و آنتی کلی نرژیکی و دید زرد رنگ در مسمومیت با دیگوگسین دیده می شود. اختالالت عملکرد 
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ی در مخچه اي و هیپراستزي در مسمومیت با منواکسید کربن و یا فلزات سنگین دیده می شود. اسپاسم عضالن

  مسمومیت با آنتی کلی نرژیک ها، استریکنین و بوتولیسم ممکن است بروز نماید.

معاینه مکرر و بررسی عالئم حیاتی به همراه معاینه قلب، ریه و سیستم نورولوژیک بیمار مسموم یک اقدام حیاتی و 

  اساسی در درمان و اداره بیمار مسموم محسوب می گردد.

  مسمومتظاهرات بالینی بیمار 

Clinical presentation of poisoned patient  

شایعترین عالمتی که یک بیمار با مسمومیت حاد بخصوص در موارد عمدي (اقدام به خودکشی) مراجعه می کند 

بدون عالمت بودن است. این حالت بیشتر در چند ساعت اول پس از مسمومیت دیده می شود و اغلب یک پزشک 

خطرناك ترین حالت این است که پزشک، بیمار مسموم بدون عالمت را  مواجه می کند. کم تجربه را با مشکل

ترخیص نموده و ساعاتی بعد بیمار را با حالت وخیم و یا فوت شده دوباره به اورژانس بیاورند. بنابراین فقدان عالئم 

مسمومیت هاي خطرناك و جدي را  و نشانه ها در زمان مراجعه بیمار با مسمومیت حاد به هیچ عنوان نمی تواند حتی

  رد کند. 

  تظاهرات مسمومیت

 . )( Asymptomaticبی عالمتی  - 1

  عالئم غیر اختصاصی ( تقلید عالیم سایر بیماري ها ). - 2

  اختالل ریوي ( تاکی پنه و برادي پنه، سیانوز، آپنه، تنفس کوسمال ). - 3
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  آژیتاسیون، تشنج و کوما ).عالئم نورولوژیک ( خواب آلودگی، بیقراري،  - 4

  اختالل روانشناختی ( هالوسیناسیون، دلریوم، هذیان ). - 5

  نارسائی حاد کلیوي. - 6

  عالئم حاد گوارشی ( تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکمی و خونریزي گوارشی ). - 7

   نارسائی حاد چند ارگانی. - 8

کومائی وجود یک اسیدوز متابولیک شدید با شکاف  اختالل الکترولیتی و اسید و باز : بخصوص در یک بیمار - 9

آنیونی و شکاف اسمواللیته بنفع مسمومیت، به ویژه مسمومیت با متانول و اتیلن گلیکول می باشد. شکاف اسمواللیته 

  عبارتست از اختالف بین اسمواللیته محاسبه شده و اسمواللیته اي که در آزمایشگاه تعیین می گردد.

حرکتی : ضعف عضالنی، فلج باالرونده، افتادن ناگهانی دست و پا بخصوص در اطفال ما را به اختالل حاد  - 10

مسمومیت مشکوك می سازد. در موارد بروز عالئم و نشانه هاي حاد نورولوژیک، رفتار عجیب و غریب و لتارژي 

   در هر کودك که بدون تب باشد بایستی به فکر مسمومیت بود.

  سمومعلل بی عالمتی بیمار م

  میزان ماده مصرفی به مقداري که ایجاد عالئم و نشانه بکند نبوده است.مقدار سم مصرفی کم بوده :  - 

  سم به اندازه کافی قوي نبوده است. - 
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براي مثال بیماري که از قبل تحت درمان با داروي فنوباربیتال بوده و یا فردي وجود تحمل نسبت به دارو :  - 

رف می کند نسبت به آن تولرانس دارد و ممکن است حتی با مصرف مقادیر زیاد نیز که مدتهاست مواد مخدر مص

مواد استفاده نمی کرده مصرف عالمت دار نشود، در حالی که اگر کمتر از این میزان را فرد دیگري که قبالً از این 

  نماید ممکن است دچار مسمومیت شدید و کشنده گردد.

بویژه در مسمومیت با داروهایی مانند آنتی کلی نرژیک ها، آنتی این حالت سم هنوز جذب نشده :  - 

هیستامینیک ها، داروهاي آهسته رهش، داروهاي پوشش دار، مواد مخدر و یا مسمومیت با داروها، سموم و یا در 

  حضور بیماري هایی که منجر به کاهش موتیلیتی دستگاه گوارش و تأخیر در تخلیه معده می شوند، دیده می شود.

بسیاري از داروها و سموم پس از جذب و زمانیکه وارد جریان سم جذب شده ولی هنوز متابولیز نشده :  - 

خون می شوند ابتدا در کبد متابولیزه و به نوع فعال و توکسیک تبدیل شده و این تبدیل بسته به نوع توکسین می 

اتیون ( سم حشره کش ارگانوفسفره ) براي تبدیل تواند چند دقیقه تا چندین ساعت بطول بینجامد. براي مثال سم پار

  در کبد به چندین ساعت زمان نیاز دارد. Paraoxoneشدن به نوع فعال خود یعنی پاروگزون 

  خودکشی غیر واقعی و تظاهر به خودکشی.بیمار سم یا دارو را مصرف نکرده :  - 

ی از خود سم و یا در نتیجه اقدامات در اثر استفراغ ناشخروج سم در نتیجه اقدامات اولیه درمانی :  - 

  درمانی پیش بیمارستانی قسمت عمده ماده مصرفی از دستگاه گوارش خارج شده باشد.

در بیشتر مسمومیت هاي حاد اغلب در مدت کوتاهی عالیم مسمومیت بروز می کند ولی برخی موارد ممکن است 

)و یا پس از عالیم کوتاه مدت  Toxin time bombکه عالیم مسمومیت حاد با تأخیر ظاهر شوند ( 
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غیراختصاصی مانند تهوع و استفراغ پس از چند ساعت تا چند روز عالیم اصلی و خطرناك مسمومیت ظاهر شوند 

از جمله می توان به مسمومیت با کدئین، استامینوفن، متانول، اتیلن گلیکول، داروهاي پایین آورنده قندخون، 

  ها و قارچ هاي سمی خوراکی اشاره نمود.MAO-I فتالین، دیفنوکسیالت، کینین، ضدانعقادي ها، فلزات سنگین، ن

پس از بی عالمتی، شایعترین عالمت در یک بیمار مسموم عالئم غیراختصاصی می باشد. عالئم بویژه در موارد 

مغز، اختالل  کوما، اغلب شبیه به بیماري هاي عفونی ( مننژیت و یا انسسفالیت ). تروماهاي مغزي، حواث عروقی

باز و الکترولیتی، بیماریهاي متابولیک ( مانند هیپوگلیسمی، کوماي کبدي و کلیوي ) و بیماریهاي التهابی می  -اسید

ممکن است شرح حال مواجه با دارو و یا شرح حال مثبت براي عوامل خطرزا مانند سابقه باشد. در این موارد 

فقدان سابقه بیماري مهم در بیمار و بروز ناگهانی و بدون توجیه  خودکشی قبلی، استرس هیجانی اخیر همراه با

کاهش سطح هوشیاري در تشخیص مسمومیت کمک کننده باشد، به عبارت دیگر کاهش سطح هوشیاري ناگهانی 

و بدون توجیه در یک فرد جوان در حضور عوامل خطرزا بطور قوي مطرح کننده مسمومیت می باشد و بایستی براي 

  اري اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه مسمومیت مدنظر قرار گیرد. چنین بیم

بطور کلی در حدود بیست تا سی درصد علل کوما بصورت مستقیم ( خالص ) یا غیرمستقیم به مسمومیت مربوط می 

بایستی سایر علل کوما از جمله عوامل متابولیک ( هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی، کوماي کبدي و شود. همزمان 

انسفالوپاتی اورمیک )، ضایعات آناتومیک مغزي ( خونریزیهاي ساب آراکنوئید، هماتوم ساب دورال و اپی دورال 

نژیت و آبسه هاي مغزي ) و همچنین و یا خونریزي هاي داخل پارانشیم مغز و تومورها )، علل عفونی ( انسفالیت، من

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک، انسفالوپاتی هیپرتانسیو و در موارد ناشایع کاهش سطح هوشیاري بعد از تشنج 

(صرع) و انسفالوپاتی ورنیکه را بررسی و رد نمود. مردمک هاي با اندازه طبیعی بدون واکنش به نور، وجود عالئم 
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، دیالتاسیون یک طرفه مردمک، حالت دکورتیکه و دسربره هر یک به تنهایی به نفع لترالیزه و فوکال عصبی

ساختمانی پارانشیم مغز می باشند. افتالموپلژي به تنهایی، عالمت نورولوژیک موضعی محسوب نمی گردد. ضایعات 

غز بخصوص در پونز دیده ضایعات ساختمانی مغز معموالً در ناحیه نیمکره ها و مغز میانی و بطور ناشایع در ساقه م

می شوند. پس از گرفتن یک شرح حال دقیق و معاینه فیزیکی کامل بایستی به تشخیص یا تشخیص هاي احتمالی 

دچار مسمومیت شده، این اتفاق چه زمانی به وقوع دست یافت، همچنین باید تعیین نمود که بیمار توسط چه ماده اي 

سمومیت ) و چه مقدار مصرف کرده است. در نهایت پس از ارزیابی پیوسته ( مدت زمان سپري شده از شروع م

بالینی بیمار از طریق گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی و بکارگیري روش هاي پاراکلینیک بایستی مشخص نمود که 

و زمان  آیا بیمار مسموم هست یا نه؟ و در صورتیکه بیمار مسموم است بایستی عالوه بر تعیین نوع و مقدار ماده سمی

  دقیق مصرف آن، شدت مسمومیت را جهت تدوین طرح درمانی و تعیین پیش آگهی مشخص نمود.

  مواردیکه تشخیص مسمومیت با مشکل مواجه می شود :

  مسمومیت همزمان با چندین ماده. -

  تداخل داروئی. -

  وجود بیماریهاي زمینه اي بویژه بیماري کبدي و کلیوي. -

  لخوردگان.مسمومیت در اطفال و سا -

  وجود صدمات همراه بویژه تروماهاي مغزي متعاقب کاهش سطح هوشیاري. -

  مسمومیت در زنان باردار. -
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  بررسی هاي پاراکلینیک - ج 

درصد موارد تشخیص اولیه بدست می آید. گاهی 85شرح حال کامل و معاینه فیزیکی دقیق در پس از گرفتن 

یا تأیید تشخیص از روش هاي آزمایشگاهی، بررسی هاي  اوقات الزم می شود براي رسیدن به تشخیص و

  توکسیکولوژیک و حتی رادیولوژي کمک گرفت.

در تمامی موارد مسمومیت متوسط تا شدید بایستی اندازه گیري گلوکز، اوره، کراتینین، مطالعات آزمایشگاهی : 

یافته هاي بسیار مهم، تغییرات اسید و باز الکترولیت ها، محاسبه اسمواللیته و شکاف آنیونی سرم انجام شود. یکی از 

است بطوریکه از آن به عنوان عالمت ماژور یاد می شود. در یک بیمار کومائی پس از رد علل متابولیک مانند 

کتواسیدوز دیابتی و اسیدوز الکتیک ناشی از هیپوکسی و هیپوپرفیوژن بافتی، وجود یک اسیدوز متابولیک با 

قوي به نفع مسمومیت به ویژه مسمومیت با متانل و اتیلن گلیکول است. نغییرات الکترولیتی  شکاف آنیونی باال بطور

نیز می تواند در تشخیص کمک کننده باشد براي نمونه وجود هیپرکالمی به نفع مسمومیت با دیورتیک هاي 

ژیتالین ها، ضدالتهاب هاي غیر نگهدارنده پتاسیم، مهارکننده هاي آنژیوتانسین ( مانند کاپتوپریل )، بتابالکرها، دی

استروئیدي و سموم ایجاد کننده رابدومیولیز خواهد بود. هیپوکالمی در مسمومیت با کربنات لیتیم، دیگوکسین، 

  باریم، تالیم، تئوفیلین، تیازیدها و سالیسیالت ها دیده می شود.

مسمومیت با آنتی دپرسانت هاي قویاً بنفع  EKGطوالنی در  Q.R.Sوجود یک کمپلکس نوار الکتریکی قلب : 

سه حلقه اي می باشد. مسمومیت با داروهاي آنتی آریتمیک کالس یک و سه، کربنات لیتم، فنوتیازین ها و 

  می شوند. QRS Wideningهیپرکالمی نیز منجر به    

  شد.در بیمار مسموم ممکن است به دالیل زیر نیاز به مطالعات رادیولوژیک بامطالعات رادیولوژیک : 
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گاهی اوقات ممکن است انجام گرافی از قفسه سینه و یا شکم در تشخیص و درمان مؤثر براي مشاهده سم :  - 

فنوتیازین ها، سولفات فروس، داروهاي  باشد. ترکیبات فلزي مانند ارسنیک، سرب، تالیوم و بعضی داروها از جمله

کلسیمی، مپروبامات، کلرال هیدارات، ترکیبات یددار، بسته هاي هروئین بلع شده و قرص هاي پوشش دار اغلب در 

  گفته می شود. CHIPESگرافی قابل مشاهده هستند و به اختصار 

گوارش مانند ایلئوس پارالیتیک در تهیه رادیوگرافی براي تعیین عوارض سم روي ریه یا بررسی اثرات سم : 

مسمومیت با آنتی کلی نرژیک ها، آسپیراسیون یا ادم ریوي، بررسی پرفوراسیون معده یا مري در مسمومیت با 

اسیدها، قلیاها و مصرف استنشاقی کوکائین، بررسی عوارض مغزي سموم مانند خونریزي مغزي در مسمومیت با 

یک ها و ترکیبات ارگوت، بررسی آتروفی مغز در مصرف مزمن الکل و یا مواجه آمفتامین ها، کوکائین، سمپاتومیمت

مزمن با تولوئن، بررسی نکروز هسته هاي قاعده اي و دمیلینیزاسیون نورون هاي مغزي در مسمومیت با گاز 

سطح  منواکسیدکربن و سیانید هیدروژن و یا بررسی عوارض ناشی از تروماي مغزي در هر بیمار مسموم با کاهش

  هوشیاري اندیکاسیون دارد.

  براي مثال انجام گرافی قفسه سینه و شکم در مسمومیت احتمالی با قرص آهن.جهت تأیید تشخیص :  - 

بررسی گرافی کنترل براي اثرگذاري سم زدایی معده در مسمومیت با بمنظور بررسی کارایی درمان :  - 

  فلزات سنگین.

جهت انجام آزمایشات سم شناسی تهیه نمونه خون، ادرار و مواد استفراغ شده با  بررسی توکسیکولوژیک : - 

ماده نگهدارنده سدیم کلراید ( براي خون سدیم فلوراید ) بایستی صورت گیرد. در صورت بسته بودن آزمایشگاه 
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آزمایشگاه ارسال توصیه می شود نمونه ها در اولین فرصت ممکن تهیه و در یخچال نگهداري تا در زمان ممکن به 

      شوند. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  مواد قلیایی سوزاننده

از قدیم بلع اسید به منظور خود کشی در ایران رایج بوده است و هنوز در مواردي دیده می شود. بلع مواد شیمیایی 

  پرداخته ایم.قلیایی بیشتر به صورت اتفاقی و با مواد شوینده خانگی دیده می شود که در فصل چهل و هفت به آن 
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سوزاننده هاي قلیایی قادر به تخریب بافت دستگاه گوارش به ویژه مري هستند. شایعترین مواد مسمومیت با 

محصوالت خانگی حاوي هیدروکسید پتاسیم مانند شوینده ها و پاك کننده هاي کف و دیوار و سرویس هاي 

درصد، کاربید کلسیم، 5ك با غلظت بیش از  دستشویی رخ می دهد. سایر مواد قلیایی سوزاننده شامل آمونیا

هیدروکسید کلسیم خشک، اکسید کلسیم، هیدروکسید سدیم، تترااتیلن پنتامین و تترامین و فسفات تري سدیم می 

  باشند.

در تماس بافت با سوزاننده هاي قلیایی، اسیدهاي چرب غشاي سلولی صابونی می شوند و سلول  پاتوفیزیولوژي:

ون هیدروکسید موجب نکروز بافت بصورت نرمی و لزج شدن (سوختگی قلیایی) و افزایش آسیب می بیند. ی

ضخامت و کوتاه شدن کالژن بافت (عامل تنگی و انسداد مري) می شود. تمامی مخاط گوارشی مانند دهان، مري و 

باالتر)  PHلیا (معده آسیب می بینند ولی بیشترین آسیب به مري وارد می شود. هرچه مدت تماس و غلظت ماده ق

  بیشتر باشد، آسیب بافتی نیز بیشتر خواهد بود.

شروع التهاب در ساعات اولیه مسمومیت بصورت زخم ها و اروزیون هاي سطحی که  مرحله اول(فاز التهابی):

  روز طول می کشد. 1- 2

یزي شدید در ساعت پس از تماس اولیه شروع می شود. ابتدا پوسته ر 48تا  24 مرحله دوم (فاز نکروتیک):

هفته وجود دارد  3مخاط مري رخ می دهد. خطر پارگی مري در این مرحله به حداکثر می رسد و احتمال پارگی تا 

  (به دلیل نازکی و نرمی بافت مري). در این مرحله بایستی مراقب عوارضی مانند مدیاستینیت و پریتونیت ثانویه بود.

مسمومیت شدید به دلیل کوتاه شدن فیبرهاي کالژن تنگی و انسداد هفته پس از  2-3 مرحله سوم (فاز انقباض):

  هفته بعد وجود دارد. 6مري رخ می دهد. خطر بروز تنگی و یا انسداد تا 
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  تظاهرات بالینی

عالیم موضعی: درد و سوزش دهان و پشت جناغ (ناشی از سوختگی مخاط و اسپاسم مري)، افزایش بزاق، اختالل 

م هستند. استفراغ خونی و دیسترس تنفسی (ادم و التهاب حنجره) نیز ممکن است رخ بدهد. در بلع شایعترین عالی

استفراغ خونی نشانه شدت باالي سوختگی مري و معده می باشد. ممکن است سوختگی پوست چانه، لب و مخاط 

ر غیاب آن نیز دهان و حلق نیز بصورت سوختگی هاي خاکستري یا سفید رنگ با یک حاشیه قرمز دیده شود ولی د

سوختگی شدید مري محتمل می باشد. بهرحال وجود سوختگی در مخاط دهان و حلق بیانگر سوختگی همزمان در 

  مري نیز خواهد بود.

  عالیم سیستمیک: تب، لوکوسیتوز، تاکیکاردي و تاکی پنه، هیپوتانسیون و شوك ممکن در سوختگی شدید بافتی.

  ارزیابی بیمار

نوع ماده شیمیایی مشخص شود بهتر است که درخواست نمایید تا ظرف ماده شوینده را در شرح حال  بایستی 

بیاورند. غلظت ماده و مقدار حجم خورده شده را در صورت امکان مشخص نمایید. همچنین بایستی سوال شود که 

نیاز به  بطور اتفاقی و یا به قصد خودکشی بلع شده است. در صورت شک به سوختگی متوسط تا شدید بیمار

ساعت بعد انجام شود زیرا پس از  24ساعت اول پس از تماس و حداکثر تا  12اندوسکوپی دارد. این کار بایستی در 

آن احتمال پرفوراسیون مري به شدت افزایش می یابد. اندوسکوپی بهترین روش براي تعیین شدت سوختگی مري 

یین روش درمانی مورد نیاز (درمان طبی یا جراحی) می باشد. است و هدف از انجام آن تعیین بیمار با خطر باال و تع

بیمارانی که بصورت اتفاقی مقادیر کمی از ماده قلیا را بلع کرده و بدون عالمت هستند نیازي به انجام اندوسکوپی 

  ندارند.
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  تقسیم بندي سوختگی مري (بر اساس اندوسکوپی) در بلع قلیاها

مخاط است، تورم و قرمز مخاط و پوسته ریزي مخاطی سطحی (جدا سوختگی محدود به  سوختگی درجه یک:

  شدن مخاط نکروز و مرده).

تخریب مخاط، زیر مخاط و گسترش سوختگی به الیه عضالنی بهمراه اگزوداي فراوان و  سوختگی درجه دو:

  زخم هاي و اروزیون هاي سطحی.

)، زخم هاي عمیق سیاه Full-thickness injuryدرگیري تمامی الیه هاي مخاطی مري ( سوختگی درجه سه:

  رنگ (نکروز کوآگوالتیو) و احتماالً پرفوراسیون دیواره مري.

شمارش سلولهاي خونی، آزمایشات انعقادي، گرافی قفسه سینه (شک به آسپیراسیون و یا  آزمایشات مورد نیاز:

ساعت  12کوپی مري و معده (در مدیاستنیت) و گرافی ساده شکم (در صورت شک به پرفوراسیون) و انجام اندوس

  اول).

  

  درمان

باز نگهداشتن راه هوایی بویژه در صورت تورم حنجره(بیمار تنگی نفس،  اقدامات اولیه اورژانسی: - 1

  استرایدور و احساس خفگی دارد)، برقراري اکسیژناسیون و تهویه کافی و مناسب.

  لی به دفعات زیاد (بمنظور جلوگیري از استفراغ).: تجویز مایعات (آب یا شیر) به مقدار کم ورقیق سازي -2
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  بمنظور کاهش خطر بروز پنومونی آسپیراسیون. جلوگیري از استفراغ : -3

در ساعات اولیه پس از بلع به ویژه در آسیب هاب متوسط ممکن است موثر باشد. در  کورتیکواستروئید: -4

  ) توصیه نمی شود.آسیب هاي خفیف و شدید (به دلیل افزایش خطر بروز تنگی 

تجویز رانیتیدین یا سایمیتیدین وریدي و یا پنتوپرازول براي  :PPIیا تجویز  H2مهار کننده هاي گیرنده  - 5

  بهبود اولسرهاي مخاطی و کاهش احتمال آسیب مري ناشی از رفالکس.

  در صورت بروز عفونت ثانویه و یا مدیاستنیت تجویز آنتی بیوتیک وریدي اندیکاسیون دارد. آنتی بیوتیک: -6

  نکته: القاي استفراغ و الواژ معده منع مصرف مطلق دارد و تجویز شارکول نیز بی فایده است و استفاده نمی شود.

باشد) و سرم وریدي دریافت  NPOنکته: در آسیب هاي شدید مخاط دهان و مري بایستی بیمار تغذیه دهانی نشود (

  نماید.

نکته: شک به پرفوراسیون مري یا معده و مدیاستینیت اندیکاسیون اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و 

  ازوفاگوسکوپی دارد.

  اسیدهاي سوزاننده

اسیدها بصورت موضعی موجب تخریب بافت می شوند عالیم سیستمیک نیز می دهند ولی منجر به شوك نمی 

. اسیدهاي رقیق شده بیشتر اثر تحریکی روي موضع دارند. اسیدها به دسته آلی یا ارگانیک (اسید کاربولیک یا شوند

فنل، اسید اگزالیک و اسید سالیسیلیک) و دسته معدنی (اسید سولفوریک، نیتریک، کلریدریک و فلئوریک) تقسیم 
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موجب نکروز انعقادي و تشکیل اسکار در بافت  Hمی شوند. اسیدهاي معدنی مانند اسید سولفوریک با تولید یون 

  می شوند. خودکشی با بلع اسید کلریدریک هنوز در ایران دیده می شود.

مکانیسم مسمومیت: با کشیدن آب بافتی و کوآگوالسیون پروتئین هاي سلولی و تبدیل هموگلوبین به هماتین اثر می 

  کنند.

د گرما می کند و با دهیدراته کردن، پوست و مخاط را کربونیزه اسید سولفوریک: میل زیادي به آب دارد و تولی

سی سی از آن می تواند منجر به مرگ شود. عالیم در موارد  15کرده و به رنگ قهوه اي یا سیاه در می آورد. بلع 

ها به  بلع شامل درد سوزانده پشت جناغ و ناحیه اپیگاستر، دیسفاژي، استفراغ و اسهال سیاه رنگ و زبان و دندان

رنگ سفید گچی می باشد. پرفوراسیون گوارشی، تنگی مري، نارسایی حاد کلیوي و عفونت هاي ثانویه شایعترین 

  عوارض هستند.

اسید نیتریک: اکسیدان قوي است و رنگ پوست و مخاط را زرد می کند. به دلیل تولید گاز فراوان بیمار آروغ می 

  زند و شکم متسع می شود.

): به صورت  رقیق شده به نام جوهر نمک در منازل براي نظافت سرامیک استفاده می HCL(اسید هیدروکلریک

شود. انواع لوله باز کن آن با غلظت باالتر نیز در دسترس می باشد(چاه بازکن چانته). بخار آن (گاز کلرین) به ویژه 

ود. رنگ مخاط و پوست را خاکستري هنگام ترکیب با شوینده هاي قلیایی منجربه نارسایی تنفسی و ادم ریوي می ش

  می کند.
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) به Liquefactiveاسید هیدروفلئوریک: سم بسیار قوي(قدرت نفوذ باال) است و به دلیل ایجاد نکروز میعانی (

سرعت زخم هاي عمیق و دردناك می دهد و حتی می تواند منجر به تخریب استخوان (دکلسیفیه) بشود. استنشاق 

  ه نارسایی شدید تنفسی بشود.بخار آن می تواند منجرب

اسید کاربولیک (فنل): تیمول، کرزول و اسید تانیک مشتقات آن محسوب می شوند. منجربه نکروز گوست و 

مخاط با تشکیل اسکار سفید رنگ صدفی می شود. ولی به دلیل تخریب پایانه هاي عصبی بدون درد است و به دلیل 

وارش به ندرت رخ می دهد. مرگ ممکن است به دلیل نارسایی افزایش ضخامت مخاطی پرفوراسیون دستگاه گ

  تنفسی و اختالل همودینامیکی رخ بدهد.

سندرم مرسموس اسید کاربولیک (فنل): سردرد، سرگیجه، افزایش بزاق؛ بی اشتهایی شدید (می تواند منجر به 

یم شدید و کشنده تجویز الغري شدید شبیه به مرسموس شود) و هیپرپیگمانتاسیون پوست. در صورت وجود عال

  فیزوستیگمین اندیکاسیون دارد.

  

  

  

  

  : تقسیم بندي زخم هاي ناشی از بلع اسید23جدول 

  مخاط و دیواره دستگاه گوارش طبیعی و بدون سوختگی است.  سوختگی درجه صفر
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  تورم و قرمزي مخاط  Iدرجه 

همراه با خونریزي، اگزوداي شکنندگی مخاط، تاول، اروزیون هاي سطحی پراکنده  II  a درجه
 سطحی و پوشش سفید رنگ

b   اولسر عمیق در دور تا دور معده به همراه یافته هاي سوختگی درجهII a 

  اولسر هاي عمیق و نکروتیک متعدد و پراکنده در مخاط و دیواره معده  III aدرجه 

b  نکروز وسیع  

  

  سوزانندهاقدامات تشخیصی اورژانسی در بیمار با بلع مواد 

گرفتن شرح حال مناسب: بایستی تا حد امکان نام ماده، غلظت آن، حجم بلع شده و زمان بلع تعیین گردد.  - 1

همچنین از نظر عالیم مانند استفراغ، استفراغ خونی، درد شکمی، درد اپیگاستریک، درد در قفسه سینه، درد در حین 

  بیمار سوال شود. بلع، اشکال در بلع، درد در نواحی حلق و حنجره از

معاینه فیزیکی دقیق: سوختگی مخاط لب، دهان و پوست ناحیه چانه از ریزش اسید یا قلیا به نفع تایید تشخیص  - 2

) و دیسترس Drooling)، آبریزش از دهان (Stridorمسمومیت با مواد سوزاننده می باشد. وجود استرایدور (

یی فوقانی (حلق و حنجره) می باشد. آمفیزم ناحیه گردن بهمراه تنفسی یا تنگی نفس به نفع سوختگی راههاي هوا

تب و لوکوسیتوز می تواند بیانگر پرفوراسیون مري و میاستینیت حاد باشد. درد و تندرنس شکمی نیز می تواند ناشی 

یستاده می از پرفوراسیون معده باشد که در اینصورت نیاز به تهیه گرافی قفسه سینه و گرافی ساده شکم در وضعیت ا

  باشد. 
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ساعت اول بایستی از نظر عوارضی مانند انسداد راههاي هوایی، پرفوراسیون مري و بروز  48تا  24بیمار در 

  مدیاستنیت حاد و همچنین پروفوراسیون معده تحت نظر و مراقبت دقیق قرار گیرد.

  درمان

  درمان بلع مواد اسیدي شبیه به بلع مواد قلیایی می باشد شامل: 

) : شامل باز نگهداشتن راه هاي هوایی، اکسیژناسیون و تهویه مناسب و در ABCDاقدامات اولیه اورژانسی ( - 1

صورت وجود استرایدور و تنگی نفس انجام الرنگوسکوپی اورژانس و انتوباسیون تراشه، باز نگهداشتن راه وریدي 

  یتورینگ بیمار.بزرگ (آنژیوکت) به منظور پایدار نمودن وضعیت همودینامیکی و مان

  الرنگوسکوپی اورژانس: براي تعیین میزان سوختگی و درگیري راه هاي فوقانی. - 2

اندوسکوپی اورژانس: پس از پایدار نمودن عالیم حیاتی، تمامی بیمارانیکه قصد خودکشی داشته اند و یا اسید یا  - 3

حت اندوسکوپی فوقانی گوارشی قرار گیرند. قلیاي با غلظت باال (انواع صنعتی) بلع کرده اند بایستی بالفاصله ت

بیمارانیکه بطور اتفاقی مقادیر کمی از اسید یا قلیاي با غلظت کم را بلع کرده باشد و بدون عالمت باشد معموال نیاز 

  به اندوسکوپی ندارد.

  ار گیرد.الپاراتومی یا الپاراسکوپی اورژانس: در موارد زیر بایستی به سرعت بیمار تحت عمل جراحی قر - 4

  یا باالتر در بررسی اندوسکوپیک. IIسوختگی درجه  -

وجود عالسم و نشانه هاي پرفوراسیون: مانند درد و تندرنس شکمی، مشاهده مایع یا هواي آزاد زیر  -

 دیافراگم یا قفسه سینه در گرافی شکمی و سینه.



40 

 

 بلع اسید یا قلیاي صنعتی غلیظ. -

 اسیدوز متابولیک شدید با آنیون گپ باال. -

 .DICبروز شوك، استفراغ خونی (خونریزي گوارشی) و یا  -

نکته: هر گونه اقدام در جهت سم زدایی گوارشی (مانند الواژ معده، تحریک استفرغ، تجویز شارکول و سوربیتول)، 

  ) ممنوع است.Dilutionخنثی سازي و رقیق سازي سم(

ت اطراف دهان و مخاط دهان با آب معمولی نکته: در صورت آلودگی بایستی لباس ها بیرون آورده شود و پوس

  شستشو داده شود.

  نکته: تجویز کورتون توصیه نمی شود. آنتی بیوتیک تنها در صورت تایید عفونت تجویز می شود.

 

 

 

 

 

  

  

 بیان مسأله وبررسی متون
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ه می تواند اسیب مسمومیت با اسید و باز شامل طیف وسیعی از مواد شیمیائی خطرناك و در دسترس افراد می باشد ک
 هاي برگشت ناپذیر و حتی تحدید کننده حیات را در پی داشته باشد.

  

شایعترین تظاهرات بیماران از یک احساس سوزش در مسیر مجراي گوارشی تا استفراغ هاي مکرر ناشی از انسداد مري و 
  معده و حتی سوراخ شدگی مجاري گوارشی و پریتونیت می تواند متغیر باشد

  

  مسمومیت به طور کلی در دو دسته ي مسمومیت تصادفی و اقدام به خودکشی قرار می گیردنوع 

  

نوع برخورد اولیه با بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز تحت تاثیر عوامل گوناکونی قرار دارد که از جمله ي ان نوع و 
  ..1عالئم بالینی بیمار و.... می باشد ..میزان ماده مصرف شده . فاصله زمانی مصرف تا رسیدن به بیمارستان. 

  

در سریالنکا صورت گرفت اسیب  2006-1986در یک مطالعه که توسط دکتر ویجراتند و همکارانش طی سالهاي - 1
گزارش گردید که درمان هاي جراحی  GOOهاي معده ناشی از اسید هاي خورنده بررسی شد که شایع ترین عارضه 

درصد از بیماران دچار درگیري دستگاه گوارش با گرید باالتر  20تایج به دست امده حدود مناسب نیز معرفی شد..طبق ن
در نیمی از بیماران شده بود و استفاده از بالون و ساب توتال گاسترکتومی شایع ترین  gooبودند که منجر به  1از 

  2اقدامات انجام شده بود

  

  

ن در مارسی فرانسه انجام شد ارتباط بین نوع ضایعه مشاهده شده در یک مطالعه که توسط دکتر کوستانزو و همکارا- 2
در اندوسکوپی و درمان جراحی متناسب با ان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به شدت و نوع ضایعه اندوسکوپیک از 

  3ساب توتال گاسترکتومی تا توتال گاسترکتومی متغیر بود...
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انواع درمان  1993- 2000بی و همکاران در ایران انجام شد در طی سالهاي در مطالعه ي دیگري که توسط اقاي رج- 3
  ..4هاي جراحی موجود جهت بیماران مسموم با اسید و باز و ارجحیت انها نسبت به هم بررسی شد ..

  

  

د در مقدونیه صورت گرفت میزان مسمومیت بااسی 2012در مطالعه ي دیگر که توسط اقاي پرسکا و همکاران در سال - 4
و باز از نظر شیوع و نوع ماده مصرفی به همراه روش هاي درمانی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است..که به ترتیب 

  5درصد بیشترین شیوع را داشتند که اقدامات در مانی مناسب نیز توصیه شد 18درصد و  44وایتکس و جوهر نمک با 

  

  

ر سوئیس انجام گرفت به بررسی انواع مواد شوینده که ترکیبات در این مطالعه که توسط اقاي فابین و همکاران د - 5
اسیدي و بازي دارند و نوع و میزان مسمومیت با انها و اسیب هاي دستگاه گوارشی پرداخته شده است..که باز وایتکس و 

یک جوهر نمک بیشترین شیوع را از نظر مصرف هم به صورت تصادفی و هم خودکشی داشتند که ضایعات اندوسکوپ
  7.و6ر نمک شدت بیشتري داشتند.....جوه

 

 فصل سوم                                                                      

 روش اجرا و طراحی تحقیق :                                                 

دید ردر این طرح کھ یک مطالعھ توصیفی می باشد کھ بھ صورت مقطعی انجام گ  

در بیمارستان بو علی سینای  ٩٣-٩٢مجموع بیماران بستری شده در سال ھای 
 قزوین با شکایت مسمومیت با اسید و باز بررسی شدند             
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 ھدف اصلی طرح :                                 

                               
در  29-93 در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز که طی سالهايتعیین یافته هاي بالینی و اندوسکوپیک 

                                                 بیمارستان بوعلی بستري شده اند

 

هداف فرعی طرح :                               ا  
 1                                          تعیین شیوع یافته هاي بالینی در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز -

                                تعیین شیوع یافته هاي اندوسکوپیک در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز-2

                                                            تعیین مدت بستري در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز-3

                                                            تعیین انواع درمان در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز -4

 

 

 

 اھداف کاربردی :                                     

 

 با اطالعات حاصل از این طرح در درمان بیماران اتی استفاده خواهد شد
 

 فرضیھ ھا :                                         
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             شیوع یافته هاي بالینی در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز چقدر است؟

 

          شیوع یافته اي اندوسکوپیک در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز چقدر است؟

 

                         اسید و باز چقدر است؟مدت بستري در بیماران دچار مسمومیت با 

 

؟                     درمان جراحی مناسب در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز کدام است  

 

 

 

 

 

 

 جامعه مورد مطالعه :                                      
ید و جامعھ مورد نظر شامل کلیھ بیماران بستری شده با شکایت مسمومیت با اس

ه در بیمارستان بوعلی سینای قزوین بستری شد ٩٣-٩٢باز کھ طی سال ھای 
نمونھ استخراج گردید                                    ١٢٠اند کھ در نھایت تعداد 
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                روش اجرا:                          

 در این مطالعھ روش کار بھ صورت جمع اوری اطالعات بیماران بستری شده با شکایت
 در بیمارستان بوعلی سینا قزوین می باشد کھ اطالعات ٩٣- ٩٢اسید و باز طی سال ھای 

ه و مذکور از طریق چک لیست ھای طراحی شده از قبل کھ در ادامھ می بینید استخراج شد
زار اس پی اس اس انالیز شده اند                                                   توسط نرم اف  

د نمونھ بھ صورت دقیق استخراج گردید و اطالعات استخراج و انالیز ش ١٢٠ابتدا تعداد 
 جدول بھ دست امد کھ جداول تحلیل و انالیز شد کھ در قسمت یافتھ ھا امده ٣٠کھ حدود 

                                                                                     است             

  

 

 

 

 

 

 یافتھ ھا
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در مطالعھ حاضر بھ بررسی اپیدمیولوژیک بیمارانی پرداختھ 

شده است کھ با شرح حال مسمومیت با مواد خورنده در 

 بیمارستان بوعلی تحت درمان قرار گرفتھ اند .

بھ بایگانی بیمارستان و بررسی پرونده ھای با مراجعھ 

ھزار  ٢٠کھ مجموعا حدود  ٩٣و  ٩٢بیمارستانی طی سال ھای 

پرونده را شامل می شد ، بر اساس تشخیص بالنی ثبت شده ، 

پرونده ھای مربوط بھ تشخیص مورد مطالعھ شناسایی و استخراج 

 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و یافتھ ١٢٠گردید . مجموعا 

 ھای آنھا بھ شرح زیر گزارش می شود :

حدود نیمی از افراد مورد مطالعھ مرد و بقیھ مونث بودند ( 

 ).١جدول 

درد شکم ، تھوع و استفراغ شایع ترین عالئم بیماران در بدو 

مراجعھ بھ بیمارستان بود . اطالعات بیشتر در خصوص عالئم 

سفید آورده شده است . محلول  ٢بیماران در جدول شماره 

مسمومیت ھا بوده  %٧۵کننده خانگی (وایتکس) عامل بیش از 

 آورده شده است . ٣است . سایر مواد مسئول در جدول 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
  

: توزیع بیماران مورد مطالعھ بھ تفکیک جنسیت ١جدول   
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid male 60                    50    50.0 50.0 

female 60            50       50.0 100.0 

Total 

120        100 100.0 

 

 

 
 

: توزیع فراوانی عالئم و شکایات بیماران مورد مطالعھ در ھنگام مراجعھ بھ بیمارستان٢جدول   

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid a.discomfort 36 29.8 30.0 30.0 

vomiting 37 30.6 30.8 60.8 

hematemes 6 5.0 5.0 65.8 

o & p 36 29.8 30.0 95.8 

dyspnea 3 2.5 2.5 98.3 

caugh 2 1.7 1.7 100.0 

Total 

120 100 100.0 

 

 
 
 

مورد مطالعھ: توزیع فراوانی مواد ایجاد کننده مسمومیت در بیماران ٣جدول   

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid vaitex 
91 75.2 75.8 75.8 

johar namak 16 13.2 13.3 89.2 

parakoat 7 5.8 5.8 95.0 

lule baz kon 6 5.0 5.0 100.0 

Total 

120 100 100.0 

 

 
مسمومیت ھا اقدام بھ خودکشی بود . موارد مسمومیت  %٧٨دلیل 

 ۴اتفاقی و حادثھ کار در رده ھای بعدی قرار داشتند (جدول 

بیماران مورد مطالعھ ، قبل از ورود بھ  %۶٠بیش از ) . 

بیمارستان تحت ھیچ گونھ درمانی قرار نگرفتھ بودند. 

ات بیماران ، اقدام %١٢اورژانس پیش بیمارستانی فقط برای 

 ) .  ۵درمانی را انجام داده بود (جدول 

 
 
 
 
 
 

: توزیع فراوانی دلیل مسمومیت در افراد مورد مطالعھ٤جدول   

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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: توزیع فراوانی اقدامات درمانی برای افراد مورد مطالعھ قبل از ورود بھ بیمارستان۵جدول   

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid self treat 33 27.3 27.5 27.5 

ems 14 11.6 11.7 39.2 

noun 73 60.3 60.8 100.0 

Total 

120 100 100.0 

 

 

 

 
در معاینھ بیماران ، عالئم شایع شامل تندرنس شکم و اریتم 

) . حدود نیمی از بیماران با  ۶دھان و حلق بود (جدول 
فاصلھ زمانی یک ساعتھ از زمان مسمومیت بھ بیمارستان رسیده 

Valid suicidal 
94 77.7 78.3 78.3 

accidental 15 12.4 12.5 90.8 

work 11 9.1 9.2 100.0 

Total 120 99.2 100.0  
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بیماران و  %١٧) . مشاوره جراحی برای  ٧بودند (جدول 
آنھا درخواست شده بود .  در سابقھ  %٨٠مشاوره داخلی برای 

بیماران سابقھ خودکشی قبلی و سابقھ بیماری  %٣۶پزشکی 
حجم ماده مصرفی بیماران گزارش شده بود .  %١۶روانپزشکی در 

(جدول  بود سی سی گزارش شده ١٠٠تا  ١٠مراجعین بین  %٦١در 
٨ (  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: توزیع فراوانی عالئم یافت شده در حین معاینھ بالینی بیماران مورد مطالعھ ٦جدول   

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid a. tendernes 68 56.2 56.7 56.7 

erythem o & p 50 41.3 41.7 98.3 

tachycardi 2 1.7 1.7 100.0 

Total 

120 100 100.0 
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: میزان حجم ماده مصرفی در بیماران مورد مطالعھ ٨جدول   

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid less 10 cc 14 11.6 11.7 11.7 

10-100 cc 74 61.2 61.7 73.3 

more 100 cc 32 26.4 26.7 100.0 

Total 

120 100 100.0 

 

: توزیع فاصلھ زمانی بروز مسمومیت تا رسیدن بھ بیمارستان در افراد مورد مطالعھ ٧جدول   

 
 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid less 1 14 11.6 11.7 11.7 

1 h 52 43.0 43.3 55.0 

2h 36 29.8 30.0 85.0 

3h 18 14.9 15.0 100.0 

Total 120 99.2 100.0  
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بیماران ، اندوسکوپی مجاری گوارشی فوقانی انجام  %٦٠در 

شده بود . برای حدیافتھ ھای اندوسکوپی بیماران حائز توجھ 

موارد آثار قابل توجھی  %٤٠است . در ناحیھ حلق در بیش از 

بر خالف آن ، در ناحیھ مری در ) .  ٩دیده نشده بود (جدول 

آ ،  ٢سیب درجھ موارد آ %١۵و در  ١موارد آسیب درجھ  %٢٨

 % ٢۵) . ھمچنین در ناحیھ معده در ١٠گزارش شده بود (جدول

آ گزارش  ٢موارد آسیب درجھ  %١٨و در  ١موارد آسیب درجھ 

دیده می  ١٢) . ھمانگونھ کھ در جدول  ١١شده بود ( جدول 

شود ، در ناحیھ دوازدھھ نیز آسیب درجھ یک شایع ترین آسیب 

بیماران  %۵رد ) . فقط در موا %٣٨گزارش شده بود ( در 

  مداخلھ جراحی الزم شده بود .

: توزیع فراوانی آسیب ھای ناحیھ حلق بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپی در افراد مورد مطالعھ ٩جدول   

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid grade 0 51 42.1 71.8 71.8

grade 1 14 11.6 19.7 91.5

grade 2a 4 3.3 5.6 97.2

grade 2b 2 1.7 2.8 100.0

Total 
71 58.7 100.0 

 

Total 

121 100.0 
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: توزیع فراوانی آسیب ھای ناحیھ مری بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپی در افراد مورد مطالعھ ١٠جدول   

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid grade 0 11 9.1 15.5 15.5 

grade 1 34 28.1 47.9 63.4 

grade 2a 18 14.9 25.4 88.7 

grade 2b 6 5.0 8.5 97.2 

grade 3a 2 1.7 2.8 100.0 

Total 71 58.7 100.0  

Missing System 50 41.3   

Total 121 100.0   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

معده بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپی در افراد مورد مطالعھ: توزیع فراوانی آسیب ھای ناحیھ  ١١جدول   

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid grade 0 9 7.4 12.7 12.7 

grade 1 30 24.8 42.3 54.9 

grade 2a 22 18.2 31.0 85.9 

grade 2b 4 3.3 5.6 91.5 

grade 3a 2 1.7 2.8 94.4 

grade 3b 4 3.3 5.6 100.0 

Total 71 58.7 100.0  

Missing System 50 41.3   
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معده بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپی در افراد مورد مطالعھ: توزیع فراوانی آسیب ھای ناحیھ  ١١جدول   

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid grade 0 9 7.4 12.7 12.7 

grade 1 30 24.8 42.3 54.9 

grade 2a 22 18.2 31.0 85.9 

grade 2b 4 3.3 5.6 91.5 

grade 3a 2 1.7 2.8 94.4 

grade 3b 4 3.3 5.6 100.0 

Total 71 58.7 100.0  

Missing System 50 41.3   

Total 121 100.0   

 
 
 
 
 
 

: توزیع فراوانی آسیب ھای ناحیھ دوازدھھ بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپی در افراد مورد مطالعھ ١٢جدول   

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid grade 0 22 18.2 31.0 31.0 

grade 1 47 38.8 66.2 97.2 

grade 2a 2 1.7 2.8 100.0 

Total 71 58.7 100.0  

Missing System 50 41.3   

Total 121 100.0   
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و  ٩٢اگر عالئم بیماران را بھ تفکیک دو سال مورد مطالعھ ( 

مقایسھ کنیم ، تفاوت قابل توجھی دیده نمی شود (جدول )  ٩٣

در مقایسھ عالئم بیماران بھ تفکیک شدت آسیب معده در ) .  ١٣

اندوسکوپی ، تفاوت قابل توجھ از نظر آماری یافت نگردید 

) . ھمچنین ، توزیع فراوانی عالئم بیماران بھ  ١۴(جدول 

 ١٧تا  ١۵ تفکیک شدت آسیب حلق ، مری و دوازدھھ در جداول

 آورده شده است .  

 
 

: توزیع فراوانی عالئم بیماران مورد مطالعھ بھ تفکیک سال ١٣جدول   

 

 

  Cc 

Total 
  

a.discomfort vomiting Hematemes o & p dyspnea caugh 

year 92 19 20 3 14 0 2 

93 17 17 3 22 3 0 

Total 

36 37 6 36 3 2 120
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: توزیع فراوانی عالئم بیماران مورد مطالعھ بر حسب شدت آسیب معده در اندوسکوپی ١٤جدول   

  
Symptones 

Total 
  

a.discmfort vomiiting hematemes o & p dyspnea caugh 

gastric grade 0 3 4 0 2 0 0 

grade 1 8 10 1 9 1 1 

grade 2a 7 6 0 6 2 1 

grade 2b 0 1 2 1 0 0 

grade 3a 1 0 0 1 0 0 

grade 3b 0 1 1 2 0 0 

Total 

19 22 4 21 3 2 

 

 
 

: توزیع فراوانی عالئم بیماران مورد مطالعھ بر حسب شدت آسیب حلق در اندوسکوپی ١٥جدول   

  
pharynx 

Total 
  

grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b 

symptones a.discmfort 16 3 0 0 19 

vomiiting 14 6 2 0 22 

hematemes 0 2 1 1 4 

o & p 16 3 1 1 21 

dyspnea 3 0 0 0 3 

caugh 2 0 0 0 2 

Total 

51 14 4 2 71 
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: توزیع فراوانی عالئم بیماران مورد مطالعھ بر حسب شدت آسیب مری در اندوسکوپی ١٦جدول   

  
Esophagous 

Total 
  

grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b grade 3a 

symptones a.discmfort 3 11 4 0 1 19 

Vomiting 4 10 7 1 0 22 

hematemes 0 0 2 2 0 4 

o & p 3 12 2 3 1 21 

Dyspnea 0 1 2 0 0 3 

Caugh 1 0 1 0 0 2 

Total 
11 34 18 6 2 71 

 
 
 

شدت آسیبدوازدھھ در اندوسکوپی : توزیع فراوانی عالئم بیماران مورد مطالعھ بر حسب ١٧جدول   

  deudenum 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a 

symptones a.discmfort 7 12 0 19 

vomiiting 8 13 1 22 

hematemes 0 4 0 4 

o & p 6 14 1 21 

dyspnea 1 2 0 3 

caugh 0 2 0 2 
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شدت آسیبدوازدھھ در اندوسکوپی : توزیع فراوانی عالئم بیماران مورد مطالعھ بر حسب ١٧جدول   

  deudenum 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a 

symptones a.discmfort 7 12 0 19 

vomiiting 8 13 1 22 

hematemes 0 4 0 4 

o & p 6 14 1 21 

dyspnea 1 2 0 3 

caugh 0 2 0 2 

Total 

22 47 2 71 

 

 
 
 
 
 
 
 

Count      

  pharynx 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b 

kind Vaitex 43 8 1 0 52 

johar namak 1 4 2 2 9 

Parakoat 3 2 0 0 5 

lule baz kon 4 0 1 0 5 



59 

 

 

Count      

  pharynx 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b 

kind Vaitex 43 8 1 0 52 

johar namak 1 4 2 2 9 

Parakoat 3 2 0 0 5 

lule baz kon 4 0 1 0 5 

Total 

51 14 4 2 71 

....توزیع فراوانی نوع ماده مصرفی بر اساس یافتھ ھای دھان و حلق در ١٨جدول 
                                                                                         اندوسکوپی  

بوط در بررسی جدول باال مشھود است کھ بیشترین اسیب پس از موارد نرمال مر
و در موارد شدید مربوط بھ جوھر نمک در حد درجھ  ١بھ وایتکس و در حد درجھ 

 .                                                                                    ب می باشد  ٢
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Count       

  esophagous 

Total 
  

grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b grade 3a 

Kind Vaitex 9 28 11 2 2 52 

johar namak 0 1 4 4 0 9 

Parakoat 1 2 2 0 0 5 

lule baz kon 1 3 1 0 0 5 

Total 
11 34 18 6 2 71 

 
درجھ  جدول فوق نشان می دھد بیشترین میزان اسیب در بیماران مسموم با وایتکس از نوع

می باشد کھ حدود نیمی از موارد مسموم با وایتکس را تشکیل می دھد  در حالی کھ  ١
ا می باشد   ٢ب . ٢درگیری در موارد مصرف جوھر نمک بھ نسبت شدیدتر و در حد درجھ 

                       
 
 

 

Count 
       

  
Gastric 

Total 
  

grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b grade 3a grade 3b 

kind Vaitex 8 22 18 0 2 2 52 

johar namak 0 1 2 4 0 2 9 

Parakoat 1 3 1 0 0 0 5 

lule baz kon 0 4 1 0 0 0 5 

Total 

9 30 22 4 2 4 71 
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...نمودار توزیع فراوانی نوع ماده مصرفی بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپیک معده               ٢٠جدول 
   
 
 
و  ١جدول فوق نشان می دھد کھ عمده یافتھ ھای اندوسکوپیک معده بھ صورت درجھ     

درصد موارد را تشکیل داده است                                      ٥٠ا می باشد کھ حدود ٢  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Count     

  deudenum 

Total 
  

grade 0 grade 1 grade 2a 

kind Vaitex 19 32 1 52 

johar namak 0 8 1 9 

Parakoat 3 2 0 5 

lule baz kon 0 5 0 5 

Total 

22 47 2 71 
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      ...نمودار توزیع فراوانی نوع ماده مصرفی بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپیک روده باریک٢١جدول 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Count       

  esophagous 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b grade 3a 

sign a. tendernes 4 23 13 2 0 42 

erythem o & p 6 11 5 4 2 28 

tachycardi 1 0 0 0 0 1 

Total 11 34 18 6 2 71 
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...جدول توزیع فراوانی یافتھ ھای بالینی بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپیک مری      ٢٢جدول   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Count      

  pharynx 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b 

sign a. tendernes 30 7 4 1 42 

erythem o & p 20 7 0 1 28 

tachycardi 1 0 0 0 1 

Total 51 14 4 2 71 

         ...جدول توزیع فراوانی یافتھ ھای بالینی بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپیک دھان و حلق٢٣جدول 
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....جدول توزیع فراوانی یافتھ ھای بالینی بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپیک معده                 ٢٤جدول 
        

 
 
 

 

 

 

 
 

..جدول توزیع فراوانی یافتھ ھای اندوسکوپیک حلق بر اساس مقدار ماده مصرفی                ٢٥جدول 
     

 
 

 

  gastric 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b grade 3a grade 3b 

sign a. tendernes 6 18 15 2 0 1 42 

erythem o & p 3 12 6 2 2 3 28 

tachycardi 0 0 1 0 0 0 1 

Total 9 30 22 4 2 4 71 

  
grade 0 grade 1 grade 2a  

sign a. tendernes 12 28 2 42 

erythem o & p 10 18 0 28 

tachycardi 0 1 0 1 

Total 22 47 2 71 

amount * esophagous Crosstabulation 

Count        

  Esophagous 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b grade 3a 

amount less 10 cc 1 2 3 0 1 7 

10-100 cc 10 23 5 4 1 43 

more 100 cc 0 9 10 2 0 21 

Total 11 34 18 6 2 71 
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..جدول توزیع فراوانی یافتھ ھای اندوسکوپیک مری  بر اساس مقدار ماده مصرفی          ٢٦جدول   

 

..جدول توزیع فراوانی یافتھ ھای اندوسکوپیک معده  بر اساس مقدار ماده مصرفی                ٢٧جدول
     
 

 

 
 
 
 
 
 

amount * deudenum Crosstabulation 

Count      

  Deudenum 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a 

amount less 10 cc 3 4 0 7 

10-100 cc 13 30 0 43 

more 100 cc 6 13 2 21 

Total 22 47 2 71 

..جدول توزیع فراوانی یافتھ ھای اندوسکوپیک دئودنوم  بر اساس مقدار ماده مصرفی            ٢٨جدول
      

 

Count         

  Gastric 

Total   grade 0 grade 1 grade 2a grade 2b grade 3a grade 3b 

amount less 10 cc 2 2 2 0 1 0 7 

10-100 cc 5 22 11 1 1 3 43 

more 100 cc 2 6 9 3 0 1 21 

Total 9 30 22 4 2 4 71 
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ر افراد با مقایسھ جداول باال می توان نتیجھ گرفت کھ بیشترین میزان مصرف د

نی سی سی بوده کھ شایع ترین درگیری حلق بھ صورت نرمال یع ١٠٠-١٠بین 
بھ  بوده اما در مورد مری معده و روده باریک بیشترین یافتھ ھای بالینی ٠گرید 

ت                                الف بوده اس٢و  ١صورت اریتم و اروزیون یعنی گرید
                                                                 

سی سی مصرف داشتھ اند بیشتر  ١٠٠این در حالی است کھ در افرادی کھ باالی 
و باالتر گزارش شده اند                                                       ٢موارد گرید 
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  بحث و نتیجه گیري :                                            

  

بیمار که با شکایت اصلی مسمومیت با مواد اسید و باز به بیمارستان بوعلی قزوین (سانتر  120مطالعه حاضر بر روي حدود 

مرجع مسمویمت در استان قزوین ) ارجاع شده بودند ، انجام گردید . نتایج مطالعه نشان داد حدود نیمی از افراد مورد مطالعه 

  مرد و بقیه مونث بودند 

  ، تهوع و استفراغ شایع ترین عالئم بیماران در بدو مراجعه به بیمارستان بود .              درد شکم 

  مسمومیت ها بوده است . %75محلول سفید کننده خانگی (وایتکس) عامل بیش از 

  شتند           مسمومیت ها اقدام به خودکشی بود . موارد مسمومیت اتفاقی و حادثه کار در رده هاي بعدي قرار دا %78دلیل 

بیماران مورد مطالعه ، قبل از ورود به بیمارستان تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفته بودند. اورژانس پیش  %60بیش از 

  بیماران ، اقدامات درمانی را انجام داده بود. %12بیمارستانی فقط براي 

لق بود . حدود نیمی از بیماران با فاصله زمانی یک در معاینه بیماران ، عالئم شایع شامل تندرنس شکم و اریتم دهان و ح

آنها  %80بیماران و مشاوره داخلی براي  %17ساعته از زمان مسمومیت به بیمارستان رسیده بودند . مشاوره جراحی براي 

ران بیما %16بیماران سابقه خودکشی قبلی و سابقه بیماري روانپزشکی در  %36درخواست شده بود .  در سابقه پزشکی 

 سی سی گزارش شده بود  100تا  10مراجعین بین  %61حجم ماده مصرفی در گزارش شده بود . 

 

بیماران ، اندوسکوپی مجاري گوارشی فوقانی انجام شده بود . یافته هاي اندوسکوپی بیماران حائز توجه است . در  %60در 

موارد آسیب درجه  %28بر خالف آن ، در ناحیه مري در موارد آثار قابل توجهی دیده نشده بود .  %40ناحیه حلق در بیش از 
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 %18و در  1موارد آسیب درجه  % 25ارش شده بود . همچنین در ناحیه معده در آ ، گز 2موارد آسیب درجه  %15و در  1

  آ گزارش شده بود  .  2موارد آسیب درجه 

  

  

بیماران مداخله  %5موارد ) . فقط در  %38در ناحیه دوازدهه نیز آسیب درجه یک شایع ترین آسیب گزارش شده بود ( در 

  جراحی الزم شده بود .

مقایسه کنیم ، تفاوت قابل توجهی دیده نمی شود  . در )  93و  92را به تفکیک دو سال مورد مطالعه ( اگر عالئم بیماران 

  مقایسه عالئم بیماران به تفکیک شدت آسیب معده در اندوسکوپی ، تفاوت قابل توجه از نظر آماري یافت نگردید

در سریالنکا صورت گرفت اسیب هاي  2006-1986در یک مطالعه که توسط دکتر ویجراتند و همکارانش طی سالهاي 

گزارش گردید که درمان هاي جراحی مناسب نیز  GOOمعده ناشی از اسید هاي خورنده بررسی شد که شایع ترین عارضه 

  1درصد از بیماران دچار درگیري دستگاه گوارش با گرید باالتر از   20معرفی شد..طبق نتایج به دست امده حدود 

  بودند  1درصد مواد باالتر گرید  45ررسی ما حدود بوددر حالی که در ب

در مقدونیه صورت گرفت میزان مسمومیت بااسید و باز  2012در مطالعه ي دیگر که توسط اقاي پرسکا و همکاران در سال 

س و از نظر شیوع و نوع ماده مصرفی به همراه روش هاي درمانی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است..که به ترتیب وایتک

  درصد بیشترین شیوع را داشتند                                        18درصد و  44جوهر نمک با 

  درصد بیشترین شیوع مصرف را داشتند                   13و  75در حالی که در بررسی ما وایتکس و جوهر نمک به ترتیب با 

یس انجام گرفت به بررسی انواع مواد شوینده که ترکیبات اسیدي و که توسط اقاي فابین و همکاران در سوئ اي مطالعهدر 

وایتکس و جوهر هم بازي دارند و نوع و میزان مسمومیت با انها و اسیب هاي دستگاه گوارشی پرداخته شده است..که باز 
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جوهر نمک  پیکنمک بیشترین شیوع را از نظر مصرف هم به صورت تصادفی و هم خودکشی داشتند که ضایعات اندوسکو

  شدت بیشتري داشتند.

و در موارد شدید مربوط به ) س از موارد نرمال ( 1بیشترین اسیب پ مربوط به وایتکس و در حد درجه  مطالع حاضردر 

  ب می باشد                                                                                                                   2جوهر نمک در حد درجه 

  

  

  خالصه و نتیجه گیري :                     

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین یافته هاي بالینی و اندوسکوبی در بیماران دچار مسمومیت با اسید و باز صورت گرفت 

  که از مجموع اطالعات و جداول به دست امده می توان نتیجه گرفت که :   

زان مسمومیت در هر دو جنس مشاهده نشد و همین طور می 93و  92از رویکرد اماري اختالف معنی داري بین سال هاي 

درصد موارد مربوط به خودکشی می شود که اغلب به  78مرد و زن یکسان بود که مطابق معمول سایر بررسی ها حدود 

درصد افراد به  60که حدود بود   درصد  13درصدي و جوهرنمک با  75علت دسترسی اسان از نوع وایتکس با فراوانی 

  رده اند                            سی سی مصرف ک 100تا  10میزان 

شایع ترین شکایت بیماران سوزش دهان و درد شکم بود که با یافته هاي بالینی شایع که اریتم حلق و تندرنس شکم بود 

در حالی که یافته هاي تنفسی و استفراغ خونی موارد را شامل می شدند  درصد موارد 30مطابقت داشت که هر کدام حدود 

  کمتري را شامل می شدند        به نسبت 

موارد آثار قابل توجهی  %40بیماران ، اندوسکوپی مجاري گوارشی فوقانی انجام شده بود . در ناحیه حلق در بیش از  %60در 

آ ، گزارش شده  2موارد آسیب درجه  %15و در  1موارد آسیب درجه  %28بر خالف آن ، در ناحیه مري در دیده نشده بود . 
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آ گزارش شده بود .  در ناحیه  2موارد آسیب درجه  %18و در  1موارد آسیب درجه  % 25همچنین در ناحیه معده در بود . 

  درصد                                                     38دوازدهه نیز آسیب درجه یک شایع ترین آسیب گزارش شده بود  در 

درصد در گستره نرمال و اریتم خفیف یافت  55افته هاي اندوسکوبی در حدود که به طور کلی می توان گفت که بیشتر ی

به  2سی سی و در ارتباط با وایتکس بودند در حالی که موارد شدیدتر و گرید  10شدند که بیشتر با میزان مصرف کمتر از 

باشد که بیشتر مربوط به میزان  ب می2بیشترین نوع شایع از نوع  1بعد از گرید باال بیشتر مربوط به جوهرنمک می شدند 

سی سی و جوهر نمک می باشد که به طور عمده شامل معده و روده باریک می باشد و کمترین  100مصرف باالي 

 درگیري در دهان و حلق می باشد   
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    خالصه

مسمومیت با اسید و باز شامل طیف وسیعی از مواد شیمیائی خطرناك و در دسترس افراد می باشد که می تواند آسیب هاي برگشت ناپذیر  زمینه:
و حتی تهدید کننده حیات را در پی داشته باشد. شایعترین تظاهرات بیماران از یک احساس سوزش در مسیر مجراي گوارشی تا استفراغ هاي 
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نسداد مري و معده و حتی سوراخ شدگی مجاري گوارشی و پریتونیت می تواند متغیر باشد. این نوع مسمومیت ممکن است مکرر ناشی از ا

  تصادفی یا ناشی از اقدام به خودکشی باشد.

ه حاضر به لعبا توجه به عدم وجود اطالعات اپیدمیولوژیک کافی در خصوص مسمومین با اسید و باز در قزوین ، بر آن شدیم تا با مطا هدف:
م. بررسی جوانب مختلف مسمومیت هاي مذکور در بیمارستان بوعلی قزوین به عنوان مرکز درمان مسمومین در شهر قزوین بپردازی  

در بیمارستان بوعلی  93-92در این طرح که یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد، مجموع بیماران بستري شده در سال هاي  مواد و روش ها:
ا شکایت اسید و ن با شکایت مسمومیت با اسید و باز بررسی شدند. روش کار به صورت جمع آوري اطالعات بیماران بستري شده بسیناي قزوی

اند. باز بود که اطالعات مذکور از طریق چک لیست هاي طراحی شده از قبل استخراج شده و توسط نرم افزار اس پی اس اس آنالیز شده  

راجعه به راد مورد مطالعه مرد و بقیه مونث بودند. درد شکم ، تهوع و استفراغ شایع ترین عالئم بیماران در بدو محدود نیمی از اف یافته ها:
 مسمومیت ها بوده است و جوهر نمک در جایگاه بعدي قرار داشت . %75بیمارستان بود . محلول سفید کننده خانگی (وایتکس) عامل بیش از 

 %16 در یروانپزشک يماریب سابقه و یقبل یخودکش سابقه مارانیب %36 یپزشک سابقه در.  بود یخودکش به اقدام ها تیمسموم %78 لیدل

 و 1 درجه بیآس موارد %28 در يمر هیناح در.  بود شده انجام یفوقان یگوارش يمجار یاندوسکوپ ، مارانیب %60 در . بود شده گزارش مارانیب
 گزارش آ 2 درجه بیآس موارد %18 در و 1 درجه بیآس موارد % 25 در معده هیناح در نیهمچن. بود شده گزارش ، آ 2 درجه بیآس موارد %15 در

. بود شده  

 10تر از درصد در گستره نرمال و اریتم خفیف یافت شدند که بیشتر با میزان مصرف کم 55بیشتر یافته هاي اندوسکوبی در حدود  نتیجه گیري:
بیشترین  1بعد از گرید به باال بیشتر مربوط به جوهرنمک می شدند  2در حالی که موارد شدیدتر و گرید  سی سی و در ارتباط با وایتکس بودند

سی سی و جوهر نمک می باشد که به طور عمده شامل معده و  100ب می باشد که بیشتر مربوط به میزان مصرف باالي 2نوع شایع از نوع 

و حلق می باشد. روده باریک می باشد و کمترین درگیري در دهان   

مسمومیت؛ اسید؛ باز؛ اپیدمیولوژي کلمات کلیدي:  

  

Epidemiologic study of clinical and endoscopic findings in the patients with 
corrosive poisoning admitted in Buali hospital: a two years study 

Abstract 
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Background: Ingestion of corrosive substances may cause severe to serious injuries of the 
upper gastrointestinal tract and the poisoning can even result in death. Acute corrosive 
intoxications pose a major problem in clinical toxicology since the most commonly 
affected population are the young with psychic disorders and suicidal intent. 

Aims: to determined epidemiologic variables in the poisoned patients with corrosive 
injury. 

Materials and Methods: in the present cross sectional study the patients who had been 
admitted in Buali hospital, Qazvin, Iran were included. Their pertinent data were 
extracted from their medical records in checklists and were analyzed using SPSS 
software. 

Finding: about half of the patients were male. Abdominal discomfort, nausea and 
vomiting were the most common complaint. Bleaching agents and Sulfuric acid solution 
were the most common involved materials. The poisoning was suicidal in 78% of the 
cases. 36% had previous history of suicidal attempt and 16% had positive history of 
psychiatric diseases. Upper GI endoscopy had been performed in 60%. Grade 1 and 2a 
was seen in 28% and 15% of the patients in their esophagus and 25% and 18% in their 
stomach, respectively.  

Conclusion: patients with ingestion of little amount of the corrosive especially bleaching 
agents had less severe GI injuries. While patients with ingestion of higher amount of the 
corrosive especially sulfuric acid had more severe injuries. 

Key words: poisoning; Acid; Base; epidemiology   

 

 

 

 

از مراجعه کننده به مسمومیت با اسید و ببررسی اپیدمیولوژیک یافته هاي بالینی و اندوسکوپیک بیماران دچار 
93و  92بیمارستان بوعلی قزوین در سال هاي   

 امیر محمد کاظمی فر، حسان داورزنی، پیمان نامدار
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 مقدمه

ب هاي برگشت مسمومیت با اسید و باز شامل طیف وسیعی از مواد شیمیائی خطرناك و در دسترس افراد می باشد که می تواند آسی
). شایعترین تظاهرات بیماران از یک احساس سوزش در مسیر مجراي 1تهدید کننده حیات را در پی داشته باشد ( ناپذیر و حتی

متغیر باشد.  گوارشی تا استفراغ هاي مکرر ناشی از انسداد مري و معده و حتی سوراخ شدگی مجاري گوارشی و پریتونیت می تواند
ه با بیماران مومیت تصادفی و اقدام به خودکشی قرار می گیرد. نوع برخورد اولیاین نوع مسمومیت به طور کلی در دو دسته ي مس

ه زمانی دچار مسمومیت با اسید و باز تحت تاثیر عوامل گوناکونی قرار دارد که از جمله آن نوع و میزان ماده مصرف شده ، فاصل
). 1مصرف تا رسیدن به بیمارستان، عالئم بالینی بیمار و.... می باشد (  

در سریالنکا صورت گرفت آسیب هاي معده ناشی از اسید  2006-1986در یک مطالعه که توسط ویجراتند و همکارانش طی سالهاي 
شد.  هاي خورنده بررسی شد که شایع ترین عارضه انسداد خروجی معده گزارش گردید که درمان هاي جراحی مناسب نیز معرفی

بودند که منجر به انسداد  1بیماران دچار درگیري دستگاه گوارش با درجه باالتر از درصد از  20طبق نتایج به دست آمده حدود 
). در 2ده بود (خروجی معده در نیمی از بیماران شده بود و استفاده از بالون و ساب توتال گاسترکتومی شایع ترین اقدامات انجام ش

دوسکوپی و نجام شد ارتباط بین نوع ضایعه مشاهده شده در انمطالعه اي که توسط دکتر کوستانزو و همکاران در مارسی فرانسه ا
استرکتومی تا درمان جراحی متناسب با آن مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به شدت و نوع ضایعه اندوسکوپیک از ساب توتال گ

 1993-2000د در طی سالهاي ). در مطالعه دیگري که توسط رجبی و همکاران در ایران انجام ش3توتال گاسترکتومی متغیر بود (
). در مطالعه ي دیگر 4انواع درمان هاي جراحی موجود جهت بیماران مسموم با اسید و باز و ارجحیت انها نسبت به هم بررسی شد (

رفی در مقدونیه صورت گرفت میزان مسمومیت بااسید و باز از نظر شیوع و نوع ماده مص 2012که توسط پرسکا و همکاران در سال 
درصد  18درصد و  44همراه روش هاي درمانی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است که به ترتیب وایتکس و جوهر نمک با  به

). در مطالعه اي که توسط فابین و همکاران در سوئیس انجام 5بیشترین شیوع را داشتند که اقدامات درمانی مناسب نیز توصیه شد (
ستگاه گوارشی ترکیبات اسیدي و بازي دارند و نوع و میزان مسمومیت با آنها و آسیب هاي د گرفت به بررسی انواع مواد شوینده که

شی داشتند پرداخته شده است که باز هم وایتکس و جوهر نمک بیشترین شیوع را از نظر مصرف هم به صورت تصادفی و هم خودک
). 7و 6که ضایعات اندوسکوپیک جوهر نمک شدت بیشتري داشتند(  

طالعه حاضر به به عدم وجود اطالعات اپیدمیولوژیک کافی در خصوص مسمومین با اسید و باز در قزوین ، بر آن شدیم تا با مبا توجه 
ن بپردازیم. بررسی جوانب مختلف مسمومیت هاي مذکور در بیمارستان بوعلی قزوین به عنوان مرکز درمان مسمومین در شهر قزوی  

 

 

 مواد و روش ها 
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در بیمارستان بو علی  93-92ک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد، مجموع بیماران بستري شده در سال هاي در این طرح که ی
ده با شکایت سیناي قزوین با شکایت مسمومیت با اسید و باز بررسی شدند. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیماران بستري ش

 120 ستان بوعلی سیناي قزوین بستري شده اند که در نهایت تعداددر بیمار 93-92مسمومیت با اسید و باز بود که طی سال هاي 
 نمونه استخراج گردید و بررسی گردید .                                   

در  93-92در این مطالعه روش کار به صورت جمع اوري اطالعات بیماران بستري شده با شکایت اسید و باز طی سال هاي 
وسط نرم افزار قزوین بود که اطالعات مذکور از طریق چک لیست هاي طراحی شده از قبل استخراج شده و تبیمارستان بوعلی سینا 

 اس پی اس اس آنالیز شده اند.

 یافته ها

هزار پرونده  20که مجموعا حدود  93و  92با مراجعه به بایگانی بیمارستان و بررسی پرونده هاي بیمارستانی طی سال هاي 

ایی و استخراج بر اساس تشخیص بالینی ثبت شده ، پرونده هاي مربوط به تشخیص مورد مطالعه شناسرا شامل می شد ، 

پرونده مورد بررسی قرار گرفت و یافته هاي آنها به شرح زیر گزارش می شود : 120گردید . مجموعا   

در بدو  شایع ترین عالئم بیماراندرد شکم ، تهوع و استفراغ  .رد مطالعه مرد و بقیه مونث بودندحدود نیمی از افراد مو

آورده شده است . محلول سفید  1مراجعه به بیمارستان بود . اطالعات بیشتر در خصوص عالئم بیماران در جدول شماره 

و جوهر نمک در جایگاه بعدي قرار داشت .  مسمومیت ها بوده است %75کننده خانگی (وایتکس) عامل بیش از   

 

الئم و شکایات بیماران مورد مطالعھ در ھنگام مراجعھ بھ بیمارستان: توزیع فراوانی ع١جدول   

  Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid a.discomfort 36 29.8 30.0 

vomiting 37 30.6 60.8 

hematemes 6 5.0 65.8 

o & p 36 29.8 95.8 

dyspnea 3 2.5 98.3 

caugh 2 1.7 100.0 
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Total 

120 100 

 

 
 %60 زا شیب. داشتند قرار يبعد يها رده در کار حادثه و یاتفاق تیمسموم موارد.  بود یخودکش به اقدام ها تیمسموم %78 لیدل

 %12 يبرا فقط یانمارستیب شیپ اورژانس. بودند نگرفته قرار یدرمان گونه چیه تحت مارستانیب به ورود از قبل ، مطالعه مورد مارانیب
  . بود داده انجام را یدرمان اقدامات ، مارانیب

 از ساعته کی یزمان فاصله با مارانیب از یمین حدود. بود حلق و دهان تمیار و شکم تندرنس شامل عیشا عالئم ، مارانیب نهیمعا در
.   بود شده درخواست آنها %80 يبرا یداخل مشاوره و مارانیب %17 يبرا یجراح مشاوره. بودند دهیرس مارستانیب به تیمسموم زمان

 ماده حجم.  بود شده گزارش مارانیب %16 در یروانپزشک يماریب سابقه و یقبل یخودکش سابقه مارانیب %36 یپزشک سابقه در
.بود شده گزارش یس یس 100 تا 10 نیب نیمراجع %61 در یمصرف  

 حلق هیناح در.  است توجه حائز مارانیب یاندوسکوپ يها افتهی.  بود شده انجام یفوقان یگوارش يمجار یاندوسکوپ ، مارانیب %60 در
 موارد %15 در و 1 درجه بیآس موارد %28 در يمر هیناح در ، آن خالف بر. بود نشده دهید یتوجه قابل آثار موارد %40 از شیب در

 آ 2 درجه بیآس موارد %18 در و 1 درجه بیآس موارد % 25 در معده هیناح در نیهمچن) . 2جدول( بود شده گزارش ، آ 2 درجه بیآس
 در فقط) .  موارد %38 در(  بود شده گزارش بیآس نیتر عیشا کی درجه بیآس زین دوازدهه هیناح در) .  3 جدول(  بود شده گزارش

. بود شده الزم یجراح مداخله مارانیب 5%  

افراد مورد مطالعھ: توزیع فراوانی آسیب ھای ناحیھ مری بر اساس یافتھ ھای اندوسکوپی در  ٢جدول   

  

Frequency Percent 

Valid grade 0 11 9.1 

grade 1 34 28.1 

grade 2a 18 14.9 

grade 2b 6 5.0 

grade 3a 2 1.7 

Total 71 58.7 

Missing System 50 41.3 

Total 121 100.0 
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ھای اندوسکوپی در افراد مورد مطالعھ: توزیع فراوانی آسیب ھای ناحیھ معده بر اساس یافتھ  ١١جدول   

  
Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid grade 0 9 7.4 12.7 

grade 1 30 24.8 54.9 

grade 2a 22 18.2 85.9 

grade 2b 4 3.3 91.5 

grade 3a 2 1.7 94.4 

grade 3b 4 3.3 100.0 

Total 71 58.7  

Missing System 50 41.3  

Total 121 100.0  

 

 بحث و نتیجه گیري                                            

جاع شده بودند بیمار که با شکایت اصلی مسمومیت با مواد اسید و باز به بیمارستان بوعلی قزوین  ار 120مطالعه حاضر بر روي حدود 
راغ شایع ترین درد شکم ، تهوع و استف .افراد مورد مطالعه مرد و بقیه مونث بودند، انجام گردید . نتایج مطالعه نشان داد حدود نیمی از 

 مسمومیت ها بوده است . %75محلول سفید کننده خانگی (وایتکس) عامل بیش از به بیمارستان بود .  عالئم بیماران در بدو مراجعه 
نه در معای.  و حادثه کار در رده هاي بعدي قرار داشتند مسمومیت ها اقدام به خودکشی بود . موارد مسمومیت اتفاقی %78دلیل 

ه از زمان بیماران ، عالئم شایع شامل تندرنس شکم و اریتم دهان و حلق بود . حدود نیمی از بیماران با فاصله زمانی یک ساعت
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 %16بیماري روانپزشکی در بیماران سابقه خودکشی قبلی و سابقه  %36مسمومیت به بیمارستان رسیده بودند . در سابقه پزشکی 
  .سی سی گزارش شده بود 100تا  10مراجعین بین  %61بیماران گزارش شده بود . حجم ماده مصرفی در 

موارد آثار قابل توجهی دیده  %40بیماران ، اندوسکوپی مجاري گوارشی فوقانی انجام شده بود . در ناحیه حلق در بیش از  %60در 
آ ، گزارش شده بود . همچنین  2موارد آسیب درجه  %15و در  1موارد آسیب درجه  %28ر ناحیه مري در نشده بود . بر خالف آن ، د

آ گزارش شده بود  .  2موارد آسیب درجه  %18و در  1موارد آسیب درجه  % 25در ناحیه معده در   
بیماران مداخله جراحی الزم  %5) . فقط در موارد  %38در ناحیه دوازدهه نیز آسیب درجه یک شایع ترین آسیب گزارش شده بود ( در 

) مقایسه کنیم ، تفاوت قابل توجهی دیده نمی شود  . در  93و  92اگر عالئم بیماران را به تفکیک دو سال مورد مطالعه (  شده بود .
دردیمقایسه عالئم بیماران به تفکیک شدت آسیب معده در اندوسکوپی ، تفاوت قابل توجه از نظر آماري یافت نگ  

در سریالنکا صورت گرفت اسیب هاي معده ناشی از اسید  2006-1986در یک مطالعه که توسط ویجراتند و همکارانش طی سالهاي 
 1درصد از بیماران دچار درگیري دستگاه گوارش با گرید باالتر از   20طبق نتایج به دست امده حدود ). 1(هاي خورنده بررسی شد 

  .بودند 1گرید از درصد مواد باالتر  45ی ما حدود در حالی که در بررس؛  بود

و  در مقدونیه صورت گرفت میزان مسمومیت بااسید و باز از نظر شیوع 2012که توسط پرسکا و همکاران در سال  يدر مطالعه دیگر

درصد  44ا هر نمک بکه به ترتیب وایتکس و جو نوع ماده مصرفی به همراه روش هاي درمانی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است
درصد بیشترین  13و  75در حالی که در بررسی ما وایتکس و جوهر نمک به ترتیب با )؛ 5( درصد بیشترین شیوع را داشتند 18و 

ده که ترکیبات در مطالعه اي که توسط فابین و همکاران در سوئیس انجام گرفت به بررسی انواع مواد شوین. شیوع مصرف را داشتند
س و جوهر که باز هم وایتک زي دارند و نوع و میزان مسمومیت با انها و اسیب هاي دستگاه گوارشی پرداخته شده استاسیدي و با

ر نمک شدت نمک بیشترین شیوع را از نظر مصرف هم به صورت تصادفی و هم خودکشی داشتند که ضایعات اندوسکوپیک جوه
س از موارد نرمال ) و در موارد شدید پ( 1مربوط به وایتکس و در حد درجه سیب آحاضر بیشترین  هدر مطالع .)6( بیشتري داشتند

                                                                                                    .ب می باشد2مربوط به جوهر نمک در حد درجه 
                

تر درصد در گستره نرمال و اریتم خفیف یافت شدند که بیش 55یافته هاي اندوسکوبی در حدود به طور کلی می توان گفت که بیشتر 

به باال بیشتر مربوط به  2سی سی و در ارتباط با وایتکس بودند در حالی که موارد شدیدتر و گرید  10با میزان مصرف کمتر از 
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سی سی و  100ی باشد که بیشتر مربوط به میزان مصرف باالي ب م2بیشترین نوع شایع از نوع  1بعد از گرید جوهرنمک می شدند 
.جوهر نمک می باشد که به طور عمده شامل معده و روده باریک می باشد و کمترین درگیري در دهان و حلق می باشد  
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