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Suicide Following Injection of Imidacloprid: a Case Report

[1] he epidemiology of intentional non-fatal self-harm poisoning in the United States:2001-2004 [2] Overview 
of the status and global strategy for neonicotinoids [3] Neonicotinoids, bee disorders and the sustainability of 
pollinator services [4] A critical review on the potential impacts of neonicotinoid insecticide use: Current 
knowledge of environmental fate, toxicity, and implications for human health [5] Neonicotinoid insecticide 
toxicology: Mechanisms of selective action [6] toxicity of neonicotinoids attributable to specificity of insect 
and mammalian nicotinic receptors [7] Acute poisoning with the neonicotinoid insecticide imidacloprid in 
N-methyl pyrrolidone [8] Neonicotinoid insecticides: An emerging cause of acute pesticide poisoning [9] 
Acute human self-poisoning with imidacloprid compound: A neonicotinoid insecticide [10] The NPIS pesticide 
surveillance project neonicotinoids: Comparison of toxicity against other insecticide classes [11] Neonicotinoid 
insecticide exposures reported to six poison centers in Texas [12] Toxicology of the newer neonicotinoid 
insecticides: Imidacloprid poisoning in a human [13] Imidacloprid poisoning: A case report [14] Imidacloprid 
poisoning-newer insecticide and fatal toxicity [15] Accidental human poisoning with a neonicotinoid 
insecticide, imidacloprid: A rare case report from rural India with a brief review of literature [16] Acute® 
Confidor (imidacloprid-N-methyl pyrrolidone) insecticides intoxication with mimicking cholinergic syndrome 
[17] Imidacloprid-N-methyl pyrrolidone insecticides poisoning mimicking cholinergic syndrome [18] Fatal 
ventricular fibrillation in a patient with acute imidacloprid poisoning [19] Acute poisoning with neonicotinoid 
insecticide [20] Fatal intoxication with imidacloprid insecticide [21] Severe central nervous system depression 
in a patient with acute imidacloprid poisoning [22] Imidacloprid poisoning presenting as leukoclastic 
vasculitis with renal and hepatic dysfunction [23] Detection of imidacloprid in biological fluids in a case of 
fatal insecticide intoxication [24] Two fatal intoxication cases with imidacloprid: LC/MS analysis [25] 
Parasuicidal poisoning by intramuscular injection of insecticide: A case report

Aims Imidacloprid is a neonicotinoid insecticide that does not block nicotinic acetylcholine 
receptors in the sense of an antagonist but acts as a stimulant and agonist for this receptor. In 
this study, a case of suicide with injectable imidacloprid was reported.
Patient & Methods At the scene of the death of a 24-year-old woman, she was lying on the 
ground in front of the first step of the house. His death was confirmed by the emergency 
services, and a syringe impregnated with poison and several cans of agricultural poison were 
discovered and handed over to the city’s intelligence agents.
Findings In the physical examination and legal autopsy, the corpse bruise was naturally 
colored in the trunk’s posterior areas, and the corpse was frozen. Cyanosis of the lips, nails, 
and subcutaneous injection site was evident outside the right umbilicus and behind the left 
hand. Necropsy findings of pulmonary edema and brief fluid in both pleural spaces showed a 
total of about 20 ml. Vitreous fluid, blood, bile, liver, kidney, stomach contents, and tissue of the 
injection site were sampled for toxicological tests.
Conclusion Many cases of acute imidacloprid poisoning occur with mild symptoms, the most 
common of which are gastrointestinal and neurological manifestations, and the mortality rate 
is low. If you take too much of this toxin, the initial symptoms will appear as cardiovascular 
and central nervous system effects, eventually leading to death. Careful monitoring of acute 
patients exposed to imidacloprid toxin who present with these symptoms is essential.
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 چکیده

عنوان است که به یکش نئونیکوتینوئیدحشره کی دیداکلوپرایمیسم ا :اهداف

در  .کندعمل می ینیکوتیکولین از نوع ناستیل هایرندهیمحرک و آگونیست گ

 د.صورت تزریقی گزارش شاین مطالعه یک مورد خودکشی با سم ایمیداکلوپراید به

ساله در حالت درازکش در جلوی ٢٤در صحنه فوت یک خانم  :هاروشبیمار و 

د ش تاییدمرگ وی توسط عوامل اورژانس منزل روی زمین افتاده بود.  پلهاولین 

و تعداد یک سرنگ آغشته به سم و تعدادی قوطی سم کشاورزی در محل کشف 

 و تحویل عوامل آگاهی شهرستان داده شد.

، کبودی نعشی به رنگ طبیعی کالبدگشایی قانونی ه ظاهری ودر معاین :هاافتهی

، هابلیافته و جمود نعشی استقرار یافته بود. سیانوز در نواحی خلفی تنه تکوین

و محل تزریق زیرجلدی در ناحیه خارجی سمت راست ناف و پشت دست  هاناخن

ریه و مایع مختصر در هر دو فضای  دمی کالبدگشایی اِ هاافتهچپ مشهود بود. ی

مایع زجاجیه، خون، صفرا، کبد،  ازلیتر را نشان داد. میلی٢٠جنب در مجموع حدود 

ی شناسهای سممنظور انجام آزمایشکلیه، محتویات معده و بافت محل تزریق به

 .عمل آمدبرداری بهنمونه

 فیفبا عالیم خ دیداکلوپرایمیحاد با سم ا تیاز مسموم یادیموارد زگیری: نتیجه

عالمت در آنها مربوط به دستگاه گوارش و تظاهرات  نیترعیکنند و شابروز می

 ،سم نیا ادیومیر در آنها کم است. در صورت مصرف زمرگ زانیاست و م یعصب

روز ب یمرکز  یصبع ستمیو اثرات س یعروق-یصورت اثرات قلببه هیعالیم اول

د در حا مارانیب قیدق یشود. نظارت و بررسه مرگ میمنجر ب تیکند که در نهامی

 است. یضرور  اریکنند، بسعالیم مراجعه می نیکه با ا دیداکلوپرایمیمعرض سم ا
 خودکشی، مسمومیت، ایمیداکلوپراید :هاواژهکلید
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 مقدمه

 لینیکوتیاز خانواده کلرون یدینویکوتیونیکش نسم حشره

 بیرکت نیاست و ا نیکوتین یهای صناعوردهآاز فر  نیدیتروگوانین

بار در سال  نیموجود است. اول اهانیاز گ یار یدر بس یدییآلکالو

ثبت شد و در کالس  کایآمر ستیز طیدر سازمان حفاظت مح ١٩٩٤

کنترل حشرات مکنده  ی. براودشمی یبندمیتقس WHO تیدو سم

بدن  یو کک رو یپشه خاک انه،یحشرات جونده مثل مور یو برخ

در محصوالت، خاک  یشد ولداخل منزل استفاده می یاهل واناتیح

. [1]استفاده شده است زین گریموارد د یار یو اصالح بذر و بس

ضر و م یمیهای قدکشحشره ینیگزیجا یبرا هانئونیکوتینوئید

ها کشحشره نیو پرکاربردتر نیتراز محبوب یکیاند. آنها ساخته شده

 یاهاز نئونیکوتینوئید یار یدر حال حاضر بس که در جهان هستند

، نوتفورانی، دنیدیانی، کالسدایپر یاز جمله استام یمصنوع

متوکسام به یاو ت دیاکلوپری، ترامیپتنی، ندیداکلوپرایمی، ادیکامیفلون

ستفاده ا نیشتریب دیداکلوپرایمی، اانیم نیشوند. در ابازار عرضه می

 . 2]-[4را دارد

ولین کاستیل رندهیآگونیست گ کیعنوان به دیداکلوپرایمیسم ا

و  α4β2 رگروهیز یبرا ژهیوکند، بهعمل می (nAChR) ینیکوتین

 نیشود. اعتقاد بر او مرگ در حشرات می یعضالن یباعث فلج عصب

 یهای حشرات و ناتوانnAChRآن به  شتریب لیم لیدلاست که به

 یتر کم تیانسان سم ی، براپستانداران یمغز -یدر نفوذ به سد خون

 یدر انسان ها، گزارشات دیداکلوپرایمیکم ا تیسم رغمیعل. [6 ,5]دارد

ارایه  دیداکلوپرایمیبا ا تیمسموم یاز کشورها در راستا یار یدر بس

 ٢٠٠١ در سال وانیشده مربوط به تامورد گزارش نیشده است. اول

 متحده االتیره، انگلستان و ا، کُ النکایمربوط به سر گریموارد د. [7]بود

مورد در هند،  ٤مربوط به  گریمطالعات د ،نیبر ااست. عالوه آمریکا

ن ، ژاپیعربستان سعود ،هی، ترکرانیمورد در ا کی، وانیمورد در تا ٥

، عشامل تهو تیسم نیا ینیمورد در پرتغال بود. تظاهرات بال ٢و 

 ی، تنگدی، سردرد و در موارد شدیشکم یاستفراغ، اسهال، ناراحت

 یهای ناشفت فشار خون است. مرگو اُ  یکاردینفس آپنه، کما، تاک

 ادجیا دیوپراداکلیمیتوسط ا شتریبا نئونیکوتینوئید ب تیاز مسموم

کم و  دیداکلوپرایمیومیر مرتبط با سم احال، مرگ نیشده است. با ا

گزارش شده  دیداکلوپرایمیحاد با ا تیدر موارد مسموم %٤٫٢تا  ٠از 

 .8]-[24است

 یلدر مناطق شما ژهیوهب یاز سموم کشاورز  جیبا توجه به استفاده را

سموم وجود دارد و  نیبا ا یو غیرعمد یامکان تماس عمد ایران،

که منجر به  یهای عمدمورد از موارد تماس کی ،مطالعه نیدر ا

 .شدگزارش  یقیصورت تزربه دیداکلوپرایمیمرگ با سم ا

 
 هاروشبیمار و 

اطراف شهرستان بابلسر در  ییمورد مرگ مشکوک در روستا کی

شهرستان گزارش شد. در صحنه  ی، به آگاه۱۳۹۸خرداد ماه سال 

و  لوگرمیک۷۵ یبیساله، با وزن تقر۲۴فوت، جسد خانم متاهل 

پله منزل  نیاول یمتر در حالت درازکش در جلویسانت۱۶۰ یبیقدتقر

شد و  دییعوامل اورژانس تا سطتو یافتاده بود. مرگ و نیزم یرو

ر د یسم کشاورز  یقوط یسرنگ آغشته به سم و تعداد کیتعداد 

ه بود ییراهنما التیتحص یدار و داراخانه ی،کشف شد. متوف محل

در منزل پدر  .با همسر خود اختالف داشت ،که طبق گفته خانواده

روز  ندچ یموجود بوده و متوف یسموم کشاورز  ،است که کشاورز

 تهآنجا برداش ها سم را ازقبل از فوت به منزل پدر رفته و طبق گفته

فرزندان خود را به حمام فرستاده و سپس خود  ،در روز حادثه بود.

سم بوتاکلر و  یحاو یدو قوط ،نمود. در محل حادثه قیاقدام به تزر

ه اشد. سرنگ آغشته به سم و درب محافظ همر  افتی دیداکلوپرایمیا

 یررسب یبرداشته شد و برا یآگاه سیسم توسط پل یحاو یوطدو ق

قه خانواده ساب یی متوفهایمار یسوابق ب یسم ارسال نشد. در بررس

 نکهیدر خصوص عامل حدوث آن و ا کنیل ،کردند تشنج را ذکر
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سد ج .نبوددر دست  یمدارک ،بوده باشد ییتحت درمان دارو یمتوف

 انتقال داده شد.محمودآباد برای کالبدگشایی به تاالر تشریح 

 

 هاافتهی

 نیبد یقانون ییو کالبدگشا یظاهر  نهیها در معاافتهی نیترمهم

خلف تنه  یدر نواح یعیبه رنگ طب ینعش یکبود بود:شرح 

 یعشاز فساد ن یو عالیم افتهیاستقرار یو جمود نعش افتهینیتکو

شد.  نیی) تع۲/۳/۱۳۹۸( ریساعت اخ ۲۴فوت  خیمشهود نبود. تار

 مناسب و آراسته یبهداشت تیوضع یمتوف ی،کل یظاهر  نهیدر معا

ها و دو ها و ناخنلب انوزیداشت. س یعیطب یاسکلت تیو وضع

سمت راست ناف و داخل  یخارج هیدر ناح ی(زیرجلد قیمحل تزر

 .)۱(شکل  پشت دست چپ) مشهود بود یدیور

 

 
 الف                               ب

 یخارج هیدر ناحمحل تزریق داخل وریدی پشت دست چپ (الف) و ) ۱شکل 

 (ب) سمت راست ناف
 

 :انجام شد ریبه شرح ز ییکالبدگشا
خلف طاق سر هماتوم  هیپوست در ناح ریز .پوست سر برش داده شد

همراه با  کنیل ؛غشا آپونوروز و زیرجلد مشهود بود یالدر البه

ج مغز نس ،کنار زده شد ینبود. طاق جمجه بدون شکستگ یشکستگ

از  یپر نشده بود. عالیم ها کامالً شکنج یمختصر ادماتو ول

فاقد  ،در برش و مشهود نبود زهای مغپرده یالدر البه یخونمردگ

 زی) بود و پرده مغز نیدروسفالیای (توده و هنهیزم یمار یعالیم ب

اهده مش یو خونمردگ یکف جمجمه شکستگ هیدر ناح .بود یعیطب

پوست گردن و  ریز ؛نشد. پوست بدن از چانه تا عانه برش داده شد

مشهود نبود. عناصر حلق و حنجره  یعضالت خونمردگ یالالبه

پوست قفسه  ریز .مشاهده نشد ییدر راه هوا یو جسم خارج یعیطب

 مشاهده نشد. جناغ یخونمردگ ،ایدنده نیعضالت ب یالو البه نهیس

د داشتن زیها محتقن و در برش خهیر ؛ها کنار زده شداز دنده یو بخش

 ع حدوداً در مجمو(جنب  یمختصر در هر دو طرف فضا عیو ما

 عیفاقد خون و ما ؛مشهود بود. آبشامه برش داده شد )لیترمیلی۲۰

گرم ۳۶۰به وزن  ؛جدا شد یهای عروقهیبود. قلب از پا یعیرطبیغ

نکته  ،مدخل عروق و ساختار عروق و عضله قلب یبود و در بررس

 پوست و عضالت شکم ریشکم، ز هیمشاهده نشد. در ناح یعیغیرطب

حفره صفاق فاقد خون و  یمشهود نبود. فضا یو پهلوها خونمردگ

 یجوز هند یبرش نما در یعیو قوام طب زیبود. کبد در سا عیام

 یبود. معده حاو یعیمستقر و طب کیداشت. طحال در محل آناتوم

ز ا یرنگ ناش رییها فاقد تغهضم بود. رودهمهین ییغذا اتیمحتو

بودند. رحم و تخمدان خارج  یو فاقد جسم خارج یعیو طب یسکمیا

ای بود. خلف نهیزم یمار یب قدو فا یشد و فاقد محصوالت باردار 

 یعیمستقر و طب کیاحشاء در محل آناتوم ریصفاق فاقد خون و سا

 بودند. 

و  هیخون، صفرا، کبد، کل ه،یزجاج عیشناسی از ماهای سمنمونه

 .سال شدار  شگاهیبه آزما قیهای تزرمعده و بافت محل اتیمحتو
 اتیشناسی نشان داد که امحاء و احشاء و صفرا و محتوسم جینتا

 GC/Massبه روش  دییو تا TLCمعده از نظر داروها به روش 

 نشد. تکه افتی صیدر حد قابل تشخ یسم ایشد و دارو  یبررس

از نظر سموم دفع آفات به روش  قیهای تزراز محل یپوست ارسال

HPLC شد. امحاء و احشاء و  افتی دیداکلوپرایمیشد و ا یبررس

 TLCگردان به روش معده و صفرا از نظر مواد مخدر و روان اتیمحتو

در حد قابل  یشد و ماده مخدر  یبررس GC/Massبه روش  دییو تا

 ینشد. خون از نظر الکل به روش گاز کروماتوگراف افتی صیتشخ

 هیزجاجنشد.  افتی صیدر حد قابل تشخ یشد و در آن الکل یبررس

در  یشد و در آن الکل یبررس یاز نظر الکل به روش گاز کروماتوگراف

ه ب نیمعده از نظر فسف اتینشد. محتو افتی صیحد قابل تشخ

 نشد.  افتی نیشد و فسف ینقره بررس تراتیروش ن

 جینتا یو بررس ییهای کالبدگشاافتهیو  یظاهر  نهیحسب معابر 

 دیلوپراداکیمیسم ا قیتزر بالدنبه تیعلت فوت مسموم ،شناسیسم

در  یشد و الزم به ذکر است که پس از استعالم از آگاه نییتع

 ،ه فوتنشده در صحافتیسم  یسرنگ و بطر  یخصوص بررس

 یمنظور بررسو به هدرخواست نشد یشگاهیآزما یگونه بررسچیه

  بود. هارسال نشد یقانون یبه پزشک زین یلیتکم

 

 بحث

ر د يک مورد خودکشی نادر با تزريق سم گزارش شد.در اين مطالعه، 

داخل  سم قیعلت تزربود که به دیداکلوپرایمیسم از نوع ا این مورد،

ای به و همکاران در مطالعه فوا و فوت شد. یعروق دچار عارضه آن

بروز  از علل یکیعنوان های نئونیکوتینوئید بهکش"حشره یبررس

درک بهتر عالیم  یاختند. آنها براها" پردکشحاد با آفت تیمسموم

 یهای نئونیکوتینوئید به بررسکشبا حشره تیحاصل از مسموم

. در ختندپردا وانیسم تا یشده به مرکز ملنگر موارد گزارشگذشته

 دیراداکلوپیمیها سم اشد که در اکثر مواجهه یبررس ماریب ۷۰مجموع 

 تیبه مسموم یادیشباهت ز ینیاستفاده شده بود و تظاهرات بال

 ۸تا متوسط بود،  فیها از شدت خفدارد. اکثر مواجهه نیکوتیحاد ن

 یداشته و دو نفر فوت کردند. پنومون یعوارض جد ماریب

 . [8]دبو دیسمت شد یعلت اصل یتنفس ییرساو نا ونیراسیآسپ

 است)که متداول ( دنیجای بلعروش اقدام به ،شدهیمورد بررس در

 جهیتو در ن دیواکنش شد لیاز دال یکیتواند بود که می یقیروش تزر

ا ب تی"مسمومی ای به بررسو همکاران در مطالعه محمد مرگ باشد.

 ۷و  یمورد خودکش ۶۱که  ماریب ۶۸ در " پرداختند.دیمداکلوپرایسم ا

خون  هایو نمونه ی شدبررس بود، پوست با سم یمورد تماس تصادف

ورت صبه .آوری شدجمع دیداکلوپرایمیغلظت سم ا نییمنظور تعبه

 فیفصورت خعالیم به شتریو ب لیتر مصرف شده بودمیلی۱۵متوسط 
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 ارمیب کیتنها  و مانند حالت تهوع، استفراغ، سردرد و اسهال بود

 چیداشت و ه ژهیهای وبه مراقبت ازیشده و ن یتنفس ییدچار نارسا

 یهمکاران به بررسو  لیوای، در مطالعه .[9]گزارش نشد یومیر مرگ

 یمرد ،مورد نیدر ا که سم پرداختند قیبا تزر یمورد خودکش کی

 هیلیتر) در ناحمیلی۱۰( میفوکس قیبا تزر یساله اقدام به خودکش۳۳

 یتیمسموم کیستمینشانه س چی. هکرده بود چپ یدور بازو

 بود ودچار اسهال و استفراغ  ماریحال، ب نیبا ا ه بود؛مشاهده نشد

 منتقل شد. در تیبه بخش مسموم شتریدرمان ب یروز برا ۹از  سپ

 یاندام فوقان یرا رو کسیکاتریس یطور تصادفبه ماری، ب۱۴روز 

 عیما ختنیپوست، ر دنیمنجر به ترک ،نیا و سمت چپ خراش داد

، سطح ۱۵داشت. در روز  OPکش حشره یشد که بو یخون

 نی، اگرچه اافتی شیافزا تریواحد در ل ۱٫۸۷۷استراز سرم به نیکول

 و هیمعمول خون، کل ناتیمعا ، امابود یعیحد طب ریباز هم ز زانیم

استراز نی، سطح کول۲۱را نشان داد. تا روز  یعیطب ریعملکرد کبد مقاد

و عالیم کامًال  افتهی شیافزا تریواحد در ل ۳۸۲۳به  ۱۸۸۷از  مسر 

 .[25]مرخص شد مارستانیاز ب ماریبرطرف شد و ب

م که س یمارانیمشهود از ب جینتا یبه بررس یگر ید یمطالعه مرور 

اد که نشان د جیرا استفاده کرده بودند، پرداخت. نتا دیداکلوپرایمیا

که  دنشویم یبندطبقه دیو غیرشد دیبه دو دسته شد عالیم معموالً 

د که گذارنمی شیهایی را به نمانشانه ایکه عالیم  یمسموم مارانیب

ل قابل شک رییتغ ای یمنجر به ناتوان ایهستند  یندگز  دکنندهیتهد

 یایکاردی، تاکیتنفس ییعنوان مثال صرع، نارساشوند (بهمی یتوجه

 یروق، انعقاد داخل عیتنفس ای یقلب ستیفت فشار خون، ابا اُ  یبطن

ست. ا دیملنا) در دسته تظاهرات شد ایگسترده  سیمنتشر، هماتمز

 ١٣٠و  دیمورد عالیم شد ٢٢ ت،یمسموم مورد ١٥٢مطالعه از  نیدر ا

و  دید شدر ) مو%١٦( ٢١ نینشان دادند که از ا دیمورد عالیم غیرشد

 ١مسموم شدند. فقط  یبا مصرف خوراک دی) مورد غیرشد%٨٤( ١١٠

استنشاق و  قیاز طر دی) مورد غیرشد%٩٥( ٢٠و  دی) مورد شد%٥(

و  تیروش مسموم ریتاث سهیمقا رمسموم شدند. د یتماس پوست

موارد  نینشد و از ب افتی یدار یتفاوت معن تیشدت مسموم

 %٢٫٦ومیر مرگ زانیمورد از موارد فوت کردند و م ٤شده تنها یبررس

 . [3]برآورد شد

، شودمی دهید زیومیر ن، مرگدیشد تیدر موارد سم نکهیبا توجه به ا

موقع بتوان به یتیو حما یهای عالمترود که با مراقبتانتظار می

 .ات دادنجرا  دیداکلوپرایمیحاد با سم ا تیمبتال به مسموم مارانیب

در  یار یو در موارد بس عیشا اریبس ی،با سموم کشاورز  تیمسموم

 تیکشنده خواهند بود. مسمو یبه مراکز درمان یصورت عدم دسترس

 قیاز روش تزر تیکه مسموم(است  یفوق از موارد نادر  وهیبه ش

 ایموقع در صورت عدم درمان به تیو در نها )سم صورت گرفته

گ به مر  منجر یو قلب یسو وقفه تنف دیشد یتیواکنش حساس

در خصوص نحوه پرداختن به موضوع از منظر  .شودفرد می یناگهان

آوری در صحنه فوت و جمع نهیمعا بایدابتدا  یقانون یپزشک

سرنگ آلوده  ایف آلوده از جمله ظرو تیهایی به نفع مسمومافتهی

 تیدنبال مسمومقبل از مرگ به میبر اساس عال ،و سپسشود آغاز 

ر آثا تیو با عدم رو رهیتهوع و استفراغ و غ ،میگشت. از جمله عال

 شناسی وهای سمیبررس جینتا تیرو ،تیو در نها است وجرحضرب

مرگ خواهد شد.  قیعلت دق نییکه منجر به تع یشناسبیسآ

را در پاسخ به مرجع  یپزشکان قانون ،از موارد فوق کیاختالل در هر 

 کرد.چالش خواهد  چاردر خصوص نحوه فوت د ییقضا

 یشده در صحنه فوت در بررسافتی یستیهای غیرزنمونه یبررس

گشا خواهد بود و در راه یقانون یشده در مراکز پزشکانجام یلیتکم

 ود.ب همورد انجام نشداین کننده است که در کبر موضوع کم دییتا

 

 گیرینتیجه

 فیبا عالیم خف دیداکلوپرایمیحاد با سم ا تیاز مسموم یادیموارد ز

عالمت در آنها مربوط به دستگاه گوارش  نیترعیکنند و شابروز می

در  ، اماومیر در آنها کم استمرگ زانیم .است یو تظاهرات عصب

 یروقع-یصورت اثرات قلببه هیعالیم اول ،سم نیا ادیصورت مصرف ز

ه منجر ب تیکند که در نهابروز می یمرکز  یصبع ستمیو اثرات س

حاد در معرض سم  مارانیب قیدق یشود. نظارت و بررسمرگ می

 یضرور  اریکنند، بسعالیم مراجعه می نیکه با ا دیداکلوپرایمیا

 ؛انتخاب کرده استنادر را  اریبس یروش ی، متوفاین گزارش است. در

 قیسرنگ به پشت دست و اطراف ناف خود تزر قیاو سم را از طر

 .بودکرده 

 

 یقانون یمحترم و کارکنان پزشک کل ریاز مد لهیوس نیبد تشکر و قدردانی:
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