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Death Due to Strychnine Poisoning in a Health Worker’s 
Suicide: A Case Report

[1] Naming and toxicity: a history of strychnine [2] About the toxicity of some Strychnos 
species and their alkaloids [3] Strychnine poisoning: gone but not forgotten [4] Case report: 
Survival after deliberate strychnine self-poisoning, with toxicokinetic data [5] Predator 
damage control, 1980: recent history and current status [6] Animal poisoning in Europe [7] 
Fatal strychnine poisoning -- a case report and review of the literature [8] The distribution 
of glycine receptors in the human brain [9] Acute strychnine intoxication [10] Massive 
strychnine intoxication: serial blood levels in a fatal case [11] Strychnine poisoning: 
recovery from profound lactic acidosis, hyperthermia and rhabdomyolysis [12] Strychnine 
poisoning [13] Fatal cases of strychnine ingestion referred to Fars Legal Medicine 
Organization; autopsy findings and analytical methods used in strychnine detection [14] 
Investigation of Suicides and their causes in Kermanshah province [15] Forensic toxicology 
analysis of self-poisoning suicidal deaths in Tehran, Iran; trends between 2011-2015 

Introduction Strychnine is a natural alkaloid, which is used as pesticide for many years. In this 
report, a case of suicide with Strychnine was presented.
Patient Information In a suicide scene, a 55-year-old male health worker was found with 
spastic and arched back spine and rigid muscles similar to rigor mortis. In autopsy, signs of 
superficial burning were seen in the mucous membranes of mouth, pharynx. The lungs were 
anthracotic and edematic and had diffuse hemorrhage. There were signs of ischemia in the 
ventricular muscles. A suicidal note and a glass containing a small amount of a white fluid 
were found in death scene. Samples of contents of stomach, gallbladder, blood, and liver were 
obtained for toxicology investigations. In these samples, the presence of strychnine toxin was 
confirmed by high performance liquid chromatography.
Conclusion Despite the ban on the use of strychnine, it seems that this poison is still used 
in some areas. By observing suicide cases, it seems that there is a need for more precise 
monitoring to prevent stereotypes.
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  دهیچک

ورد کش معنوان آفتها بهیدی طبیعی است که سالئاستریکنین آلکالو: مقدمه
به معرفی یک مورد خودکشی با گزارش استفاده قرار گرفته است. در این 

  .شداستریکنین پرداخته 
، با ستون فقرات مردساله ۵۵در صحنه خودکشی، یک بهورز بیمار:  اطالعات

اسپاستیک و عضالت بسیار سخت با ظاهری مشابه جمود نعشی یافت شد. در 
 هاریهتگی سطحی در مخاط دهان و حلق دیده شد. معاینه کالبدگشایی، سوخ

ی، بافتی بودند. در عضالت بطنآنتراکوز و دارای ادم بافتی و خونریزی پراکنده درون
وجوی محل، یادداشتی مبنی بر خودکشی و لیوانی ایسکمی وجود داشت. با جست

ده، عسفیدرنگی وجود داشت یافت شد. از محتویات م که در کف آن محلول تقریباً 
ر . دشدنمونه اخذ  شناسیسم هایآزمایشکیسه صفرا، خون و کبد برای انجام 

نین یی باال وجود سم استریکآبا استفاده از کروماتوگرافی مایع با کار  هانمونهاین 
   تایید شد.
چنان رسد همبا وجود ممنوعیت استفاده از استریکنین، به نظر می گیری:نتیجه

گیرد. با مشاهده موارد خودکشی این استفاده قرار میدر بعضی از مناطق مورد 
تری برای ممانعت از مصرف استریکنین رسد باید نظارت دقیقچنینی به نظر می
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  مقدمه
کشف شد.  ۱۸۱۸ید طبیعی است که در سال ئاستریکنین یک آلکالو

که در میان آنها  آیدمیاستریکنین از گیاهان مختلفی به دست 
از همه  (vomica	nux	Strychnos) ومیکا نوکس استریکنوس

است. این گیاهان در جنوب غربی آسیا وجود دارند، جایی  ترمعروف
کردن سر تیرهای که مردمان بومی سالیان سال از آنها برای سمی

 ۱۹۵۴ سال . استریکنین برای اولین بار در[1]کردندمیخود استفاده 
کش عنوان یک جوندهاز استریکنین به ۱۶. از قرن [2]سنتز شد
عنوان با دوزهای بسیار پایین از آن به شد. در سالیان دوراستفاده می
های معده، محرک گردش کننده، درمانی برای ناراحتیضدعفونی

خون و سیستم اعصاب مرکزی و حتی یک داروی افزایش عملکرد 
 عنوان سم برایشد. استفاده از آن بهورزشی (دوپینگ) استفاده می

علت وجود به ولی، [4	,3]کنترل حیوانات تا سالیان اخیر رواج داشت
ایاالت در  ۱۹۷۲های بهتر، استفاده از استریکنین در سال جایگزین

. این ممنوعیت در کل اتحادیه اروپا از سال [5]ممنوع شد متحده
ها مسمومیت با دلیل این ممنوعیت. به[6]اتفاق افتاد ۲۰۰۶

ر زیرا در اکث ؛ولی هنوز مهم است ،استریکنین دیگر معمول نیست
گزارش . در این [7]میردمیر قبل از رسیدن به بیمارستان موارد، بیما
  .دشبه معرفی یک مورد خودکشی با استریکنین پرداخته  موردی

  

  هابیمار و روش
فوت یک بهورز در یک خانه بهداشت در روستایی اطراف شهرستان 
کرمانشاه، به پزشکی قانونی گزارش شد. در صحنه مرگ، جسد مرد 

 طورهبقرار داشت که پاها  صورتیبهساله، پشت میز روی صندلی ۵۵
اسپاستیک و به پشت خم بود و  صورتبهمستقیم، ستون فقرات 
اسپاستیک و مستقیم از  صورتهب هادستسر به عقب قرار داشت. 

دهنده دو طرف صندلی آویزان بود. وضعیت صندلی و میز نشان
حرکت صندلی به خلف و دور از میز بود. وسایل روی میز جلوی 
جسد در اطراف آن و روی زمین پرتاب شده بود. مخاط دهان خشک 

سخت و شبیه جمود  باز بودند. عضالت جسد شدیداً نیمه هاپلکو 
گرم بود. جسد مورد  زودرس بود، ولی در لمس جسد نسبتاً نعشی 

کالبدگشایی قرار گرفت و از محتویات معده، کیسه صفرا، خون و 
د ششناسی نمونه اخذ های سملوب راست کبد برای انجام آزمایش

و کروماتوگرافی  (TLC)و با استفاده از کروماتوگرافی الیه نازک 
  بررسی قرار گرفت. مورد (HPLC)یی باال آمایع با کار 

گی و آثار خف هاچشمو  هاپلکدر معاینه کالبدگشایی، پتشی مخاط 
بود.  پریدهرنگ در گردن مشاهده نشد. مخاط دهان خشک و شدیداً 

م شبیه به التهاب و سوختگی سطحی در مخاط دهان، لب و یعال
رنگ سرخ صورتبه هادندانحلق دیده شد. تغییر رنگ لثه در حاشیه 

در ناحیه جمجمه وجود نداشت. در حلق و  ایضایعهمشاهده شد. 
جز التهاب مخاط مجاری تنفسی فوقانی نکته قابل ذکری حنجره به

آنتراکوز و دارای ادم بافتی و خونریزی پراکنده  هاریهمشهود نبود. 
هر دو دست سیانوتیک بود. در  هایناخنبافتی بودند. بستر درون

ر ایسکمی وجود داشت. در معده مایع دارای عضالت بطنی مختص
ذرات معلق قرمز وجود داشت و مخاط معده پرخون بود. کبد و 

  به رنگ قرمز آجری بودند. مثانه فاقد ادرار بود. هاکلیه
 همراهگرم بود، به اسپاستیک و نسبتاً  صورتبهکه جسد  این

 س، پنمودمیوضعیت صندلی و میز احتمال وجود تشنج را تداعی 
. از این رو داشتمیتعدادی از داروها و سموم را باید مد نظر 

داروهای موجود در خانه بهداشت مورد بررسی قرار گرفت. در 
وجوی محل، یادداشتی مبنی بر خودکشی و دالیل آن و جست

 سفیدرنگی به میزان همچنین لیوانی که در کف آن محلول تقریباً 
اطالع از این که سالیان پیش با توجه به 	کم وجود داشت پیدا شد.

 برایدر مراکز بهداشتی درمانی روستایی از سم استریکنین 
وجو ، با پرسشدمیهای ولگرد و جوندگان استفاده بردن سگازبین

شدن و دستور از همکاران متوفی، معلوم شد با وجود ممنوع اعالم
این بهداشت، هنوز هم در تعدادی از  هایخانهآوری این سم از جمع

	. شودمیمراکز از جمله این خانه بهداشت، مقداری از آن نگهداری 
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، در محتویات معده TLCدر نتایج ارسالی از آزمایشگاه، با استفاده از 
و در احشا شواهد وجود استریکنین یافت شد. از سم پیداشده در 

عنوان شاهد در این آزمایش استفاده شد. سپس خانه بهداشت، به
وجود سم استریکنین تایید  HPLCبا استفاده از  هانمونهدر این 

 اخذ شد شناسیبافت هاینمونهشد. همچنین از ریه، کلیه و قلب 
  که در بررسی میکروسکوپی آنها یافته قابل ذکری مشاهده نشد.

  

  بحث
ده است. ش هخوبی شناختم عمل مسمومیت با استریکنین بهز مکانی

اری عصبی مه دهندهانتقالبرای این سم یک آنتاگونیست رقابتی 
آن در طناب نخاعی، ساقه مغز و مراکز  هایگیرندهگالیسین در محل 

 ذیریپتحریکباالتر است. عمل آن باعث افزایش فعالیت عصبی و 
 هایویژگی. [8]شودمیاست که منجر به افزایش فعالیت عضالنی 

که  افتدمیدقیقه بعد از بلع اتفاق  ۳۰تا  ۱۵کالسیک مسمومیت 
شامل افزایش هوشیاری، اسپاسم و تیک عضالنی و افزایش 

مقدار  که عموماً  هاخودکشی. در موارد هاستمحرکحساسیت به 
شود، عالیم باال پیشرفت کرده و تبدیل به زیادی سم بلع می

که طی و بعد از آنها فرد هوشیار  شودمیعمومی دردناک  هایتشنج
 علتایست تنفسی ثانویه به موالً . علت مرگ معماندمیباقی 

 تواندمی. اسپاسم طوالنی عضالت [9]اسپاسم عضالت تنفسی است
منجر به هایپرترمی، رابدومیولیز و نارسایی کلیوی ناشی از 

. اسیدوز متابولیک شدید [10]میوگلوبینوری مربوط به آن شود
 رعلت افزایش سطح الکتات ناشی از فعالیت عضالنی مکربه تواندمی

اتفاق بیفتد، هرچند هنگامی که اسپاسم عضالنی تحت کنترل در 
. بعد از بلع، استریکنین [11]سرعت حذف خواهد شدبیاید الکتات به

صورت گذرا شود. سم بهسرعت از طریق مجاری گوارشی جذب میبه
ین آن کم است و سریع به ئ، اتصال به پروتشودمیدر خون ظاهر 

شناسی . در این مورد هم در گزارش سم12][شودمیتوزیع  هابافت
ولی در احشا قابل ردیابی بوده است.  ،سم در خون یافت نشده است

. در [9]بعد از خوردن استریکنین معمول نیست خودیخودبهاستفراغ 
توجه  با	ای از استفراغ در صحنه مرگ دیده نشد.این مورد نیز نشانه

طعی ریکنین، تعیین قبه عالیم غیراختصاصی مسمومیت حاد با است
ا هترین روششناسی است. مطمئنهای سمعلت مرگ نیازمند روش

کروماتوگرافی گازی همراه با  و HPLCدر این خصوص شامل 
  .[13]هستند MS)‐(GCاسپکتروسکوپی جرمی 

دهد که مسمومیت های خودکشی در دنیا نشان میبررسی آمار روش
تر در بسیاری از های سنتیحال جایگزینی روش با سموم و دارو در

درصدی دومین روش ٩/١٤خوردن سم با سهم کشورهای دنیاست. 
طبق آمار در  .[14]شی در استان کرمانشاه استکشایع اقدام به خود

مورد خودکشی با سم در تهران،  ۷۶۴از  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۱ هایسالفاصله 
  .[15]ت) توسط سم استریکنین بوده اس%۱٫۳مورد ( ۱۰

  

	گیرینتیجه
راحتی دسترسی به سم استریکنین یکی از فاکتورهای انتخاب آن 

رسد که باید بر وضعیت منظور انجام خودکشی است. به نظر میبه

روانی شاغلینی که در محل کار خود به موادی که پتانسیل کشندگی 
دارند نگاهی ویژه داشت. همچنین با توجه به تجربیات خوب کاهش 

آوری استریکنین، لزوم نظارت دقیق در در اثر جمع ومیرمرگ
آوری آن، چه در بین عموم مردم و چه در بین شاغلین حوزه جمع

  شود.بهداشت پیشنهاد می
  

 زشکیپ کارکنان و محترم کل مدیر از وسیله بدین تشکر و قدردانی:
 ورکش قانونی پزشکی تحقیقات مرکز و کرمانشاه استان قانونی

  .شودمی سپاسگزاری
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