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چکيده

زمينه و هدف: مس��موميت حاد یكي از مش��كالت عمده بهداش��ت روان در سرتاسر جهان مي باشد. این مطالعه به منظور تعيين الگوي مسموميت 
حاد در نوجوانان 13 تا 18 ساله مراجعه کننده به مرکز مسموميت بيمارستان بهارلو طي سال هاي 91 تا 93 انجام گرفته است.

روش بررس��ي: اطالعات دموگرافيک مربوط به مس��موميت 282 نوجوان 13 تا 18 ساله ثبت گردید. نرم افزار SPSS براي تجزیه و تحليل داده ها 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. اطالعات بيماران از پرونده باليني، از طریق مراجعه به قس��مت مدارک پزش��كي بيمارس��تان و به روش پرونده خواني 

استخراج و درپرسش نامه ها وارد شد.
يافته ها: نتایج نشان داد بيشترین عاملي که باعث ایجاد مسموميت شده بود داروهاي مخدر و سداتيو و ضد افسردگي ها بودند. کمتر از 2 درصد 
مس��موميت ها، با مرگ و مير همراه بود که عمدتًا ناش��ي از مصرف قرص برنج بود. خودکشي ميان دختران بيشتر از پسران بود. ارتباط معني داري 
بين سال بستري و نوع داروهاي مصرفي وجود داشت که سال 92 در قياس با سال 91 مصرف داروهاي مخدر و سداتيو افزایش یافته بود. ارتباط 
معني داري بين س��ن و داروهاي مصرفي وجود داش��ت و داروهاي ضدافسردگي و سداتيو در سن باالتر بيشتر بود. 86/8 درصد موارد مسموميت 

داروئي به دليل خودکشي بود.
نتيجه گيري: از آن جایي که عوامل متعددي با نوع داروي مصرفي و ميزان بحراني بودن ش��رایط نوجوانان دچار مس��موميت حاد دارویي مرتبط 
مي باش��ند، پيش��نهاد مي گردد برنامه هاي پيش��گيرانه همه جانبه اي در جهت کاهش مسموميت هاي حاد دارویي در نوجوانان با در نظر گرفتن کليه 

این عوامل موثر اتخاذ شود.
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مقدمه 

نوجواني یكي از مهم ترین و پرارزش ترین دوران زندگي هر فرد محسوب 
مي شود. زیرا سر آغاز تحوالت و دگرگوني هاي جسمي و رواني در اوست 
و بلوغ نقطه عطفي در گذر زندگي او از مرحله کودکي به بزرگ س��الي 
اس��ت. بر اساس تعریف سازمان جهاني دوره نوجواني به گروه سني 13 

تا 18 س��الگي اطالق مي شود و در اکثر کش��ورهاي جهان به خصوص 
کش��ورهاي درحال توس��عه بخش قابل توجهي از جمعیت را نوجوانان 
تشكیل مي دهند )1, 2(. بنابراین در بسیاري از فعالیت هاي قانوني این 
گروه از افراد محدودیت هایي وجود خواهد داش��ت. مطالعات فراوان در 
مورد رش��د فیزیكي، رواني و ذهني نوجوانان صورت گرفته اس��ت. هم 
چنی��ن در مورد مش��كالت جنایي، سواس��تفاده از نوجوانان و حقوق و 
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نیازهاي آن ها بررس��ي هاي فراوان انجام شده است. چراکه این گروه از 
جامعه مي توانند یك عامل تعیین کننده براي وضع کلي سالمت جامعه 
باش��ند. بررس��ي علل مرگ و میر نوجوانان و جلوگی��ري از موارد قابل 
پیش��گیري مي تواند نقش مهمي در وضعیت سالمت و بهره وري جامعه 
داش��ته باش��د. چراکه عواملي که باعث نقص عضو و از کارافتادگي یك 
نوجوان مي ش��وند، با توجه به سن این افراد و طوالني شدن دوره از کار 
افتادگي مي توانند بار مالي و رواني بزرگي براي خانواده و جامعه در پي 
داشته باشند. براي جلوگیري از مرگ و میر و ایجاد عوارض در نوجوانان 
قبل از هرگونه سیاس��ت گزاري و تعیین راه حل هاي کالن، الزم اس��ت 
مش��كل اصلي هر جامعه به وسیله جمع آوري اطالعات همان منطقه و 
تحلیل آن، روش��ن گردد تا بر اساس نیازهاي واقعي آن جامعه تصمیم 

گیري و سیاست گزاري شود. 
اغلب بالغین به صورت عمدي و به قصد خودکش��ي دچار مس��مومیت 
مي شوند )3(. مسمومیت ناخواسته یا غیرعمدي شرایطي است که فرد 
بدون قصد آس��یب رس��اندن به خود به عللي از جمله س��ومصرف مواد 
یا مصرف بیش از حد دارو به اش��تباه دچار مس��مومیت مي شوند )4(. 
مس��مومیت رخ دادي اس��ت که طیف گس��ترده اي از عوامل مي توانند 

زمینه ساز یا مسبب آن باشند. از جمله:
1- مواد ش��یمیایي شامل آفت کش ها، شوینده ها، محصوالت آرایشي- 

بهداشتي و سایر محصوالت خانگي )5(.
2- داروها به دلیل دسترسي آسان افراد به آن ها، به خصوص در بعضي 

از کشورها از جمله ایران )9-6(.
3- س��وء مصرف مواد مخدر ک��ه تحقیقات اخیر رو به رش��د آن را در 

بسیاري از کشورها مانند ایران و امریكا گزارش کرده اند )6, 9(.
4- حیوانات زهرآلود شامل مارهاي سمي، عنكبوت ها و عقرب ها )7(.

در ایران یك مرکز براي جمع آوري اطالعات مس��مومین سراسر کشور 
وج��ود ندارد )8(. با این حال مطالعات انجام گرفته نش��ان مي دهد که 
علل ذکر ش��ده در ایران در دس��ترس همگان هس��تند و همه ساله در 

ایجاد مسمومیت دخیل هستند )9-6(.
مس��مومیت در نوجوانان به سبب شرایط خاص روحي-رواني و جسمي 
در این سنین، از اهمیت مضاعفي برخوردار است. طي آخرین مطالعات 
با توجه به جوان بودن میانگین جمعیتي ایران، مسمومیت در گروه هاي 
نوجوان تا 22 درصد بیماران مراجعه کننده را در بخش هاي مسمومین 
به خود اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با مطالعات کشورهاي 

اروپایي، بسیار قابل مالحظه است )4(.
آنین��ا الهتي1 و همكارانش در س��ال 2014 در فنالند، خودکش��ي در 
کودکان و نوجوانان را طي 25 س��ال اخیر بررسي کردند. به این نتیجه 
رسیدند که اقلیتي از آن ها سابقه بستري در بیمارستان رواني را داشتند 
و عده خودکش��ي میان دختران بیش��تر از پس��ران بود و نیمي از آن ها 

تحت تاثیر الكل در لحظه خودکشي بودند )10(.
پراده��وم رام2 و همكاران��ش در س��ال 2014 در مانگال��ور )جن��وب 
1 Anniina Lahti
2 Pradhum Ram

هندوس��تان( مطالعه اي بر روي الگوي مس��مومیت حاد در 81 کودک 
زیر 15 س��ال )در س��ال هاي 2010 و 2011( انج��ام دادند. ترکیبات 
ارگانوفس��فات بیشترین ماده مورد اس��تفاده جهت مسمومیت گزارش 
شد. پسران بیشتر در سنین زیر 5 سال و دختران بین 10 الي 15 سال 

دست به این کار زده بودند )11(.
در ایران به دلیل فراواني و دردس��ترس بودن داروها و مواد ش��یمیایي 
س��مي و هم چنین س��وء مصرف یا اعتی��اد به مواد مخ��در، هم موارد 

مسمومیت هاي تصادفي و هم عمدي، شایع هستند )12(.
دکتر سعیده سرجمعي و همكاران در سال 82، مسمومیت در نوجوانان 
)12-18 ساله( مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حكیم را طي 6 ماه 
بررس��ي کردند. یافته هاي آنان نشان داد که اکثر بیماران مونث، مجرد 
و دانش آموزان مقطع دبیرستان بودند که به  طریق خوراکي در اقدامي 
عمدي و خودآزارانه در منازل مس��موم ش��ده بودند و فراوان ترین مورد 

استفاده شده در مسمومیت، داروهاي اعصاب و روان بود )4(.
شواهد نش��ان مي دهد که اطالعات اپیدمیولوژیك در مورد مسمومیت 
به ویژه با داروها به دلیل کمبود داده ها اندک است. بنابراین در مطالعه 
حاضر، به جهت اهمیت این موضوع و آس��یب  پذیري شدید نوجوانان و 
هم چنین تحمیل هزینه هاي اقتصادي ناشي از مسمومیت، این مطالعه 
وضعیت نوجوانان 13 تا 18 س��اله مسموم مراجعه کننده به بیمارستان 

بهارلو در بازه زماني دو ساله را مورد مطالعه قرارداده است.

روش بررسي 

ابزارجم��ع آوري اطالعات پرس��ش نامه اي محقق س��اخته مش��تمل بر 
دو بخ��ش ش��امل اطالعات دموگرافیك )س��ن، جنس، تاهل و س��طح 
تحصیالت( و سئواالتي در خصوص نوع مسمومیت، نوع و تعداد داروي 
مورد اس��تفاده، سابقه قبلي مسمومیت، سابقه بیماري جسماني، سابقه 
قبلي بیماري هاي رواني، سابقه بیماري خانوادگي، استفاده هم زمان از 
داروي دیگ��ر، علل و انگیزه مص��رف دارو )عمدي یا غیر عمدي(، مدت 
بستري، عالیم حیاتي، مدت زمان گذشته از مصرف دارو، عوارض پایدار 
ایجاد ش��ده، اقدامات درماني، وضعیت نهایي )بهبود یا فوت( انجام شده 
بود. ابزار جمع آوري اطالعات پرسش نامه اي طراحي شده براساس کتب 

مرجع و مقاالت پژوهشي بود.
اطالعات بیماران از پرونده بالیني، از طریق مراجعه به قس��مت مدارک 
پزشكي بیمارستان و به روش پرونده خواني استخراج و در پرسش نامه ها 
وارد شد. تمامي اقدامات تشخیصي و درماني بیماران در پرسش نامه ها، 

ثبت شد.
از نرم افزار SPSS جهت آنالیز داده ها اس��تفاده ش��د )13(. براي آنالیز 
متغیره��اي کیف��ي از آزمون هاي آماري مجذورکاي دو و تس��ت دقیق 
فیش��ر و براي آنالیز متغیرهاي کمي از آزمون هاي آماري تس��ت تي و 
آنووا اس��تفاده ش��د و درمواردي که پس از انجام آزمون کولموگروف-

 MannWhitney اسمیرنف، نرمال نبودن توزیع اثبات مي شد، از آزمون
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U استفاده شد. سطح معني دار آماري، P< 0/05 درنظرگرفته شد )14(.
از نظ��ر مالحظات اخالقي، در بازنگري مناب��ع و مقاالت، رعایت امانت 

شده است و از منابع مشكوک و فاقد اعتبار استفاده نشده است. 
در این مطالعه اطالعات ش��خصي بیماراني که وارد مطالعه مي ش��وند، 
یادداشت شده و در پرس��ش نامه ها بر اساس شماره، کدبندي مي شوند 
و نامي از افراد در پرس��ش نامه ها قید نمي شود. اطالعات کسب شده از 
افراد مورد مطالعه، محرمانه خواهد ماند و س��عي ش��ده اس��ت که همه 
اطالعات س��ودمند حاصل از تحقیق، جهت اس��تفاده در دسترس قرار 

گیرد.
معیار ورود داده ها در این پژوهش، مجموعه نوجوانان 13 تا 18 س��اله 
داراي مس��مومیت ح��اد بود که طي س��ال هاي 91 ت��ا 93 به اورژانس 
مسمومیت بیمارستان بهارلوي تهران مراجعه کرده بودند که در مجموع 
شامل 312 پرونده بود. معیار خروج ناقص بودن اطالعات درج شده در 
پرونده )به علت اختالل در هوش��یاري و علل دیگر( بود، که از مجموع 
312 پرونده، تعدادي از مطالعه خارج شد و در نهایت 282 پرونده مورد 

بررسي قرار گرفت.
پژوه��ش حاضر ی��ك مطالعه توصیفي اس��ت که ب��ر روي 282 نفر از 
نوجوانان 13 تا 18 ساله دچار مسمومیت که در طي 2سال از فروردین 
ماه س��ال 1391 تا پایان اسفند ماه سال1392 به اورژانس مسمومیت 
بیمارستان بهارلوي تهران مراجعه و در بخش و نیز ICU بستري شدند، 
انجام ش��د. نمونه هاي این پژوهش شامل همه مسمومین نوجوان 13 تا 
18 س��اله اعم از عمدي، غیرعمدي، تصادفي، ش��غلي و جنایي مراجعه 

کننده به بخش مسمومیت بیمارستان بهارلو بودند.
روش نمونه گیري به صورت س��اده و مبتني بر هدف است، بدین صورت 
ک��ه اطالعات پرونده کلی��ه بیماران 13 تا 18 س��اله مراجعه کننده به 

اورژانس مسمومیت بیمارس��تان بهارلو که به وسیله پزشك با تشخیص 
مسمومیت حاد دارویي، طي سال هاي 91 تا 93 پذیرش شده بودند، به 
روش پرونده خواني مورد بررسي قرارگرفتند و به روش مطالعه داده هاي 

موجود بررسي گردید. 

يافته ها

یافته ها نش��ان داد، 41/5 درصد بیماران در سال 91 و 58/5 درصد در 
سال 92 بستري شده بودند. نوع داروي مصرفي در 6/7 درصد از موارد 
الكل، 3/5 درص��د آفت کش، 1/8 درصد محرک، 23/4 درصد اپیوئید، 
8/9 درصد قلبي عروقي، 10/6 درصد ضدافس��ردگي، 2/5 درصد آنتي 
س��ایكوتیك، 8/9 درصد ضدتش��نج، 15/6 درصد س��داتیو، 0/4 درصد 
ضددیابت، 6/4 درص��د ضدالتهاب، 1/1 درصد آنتي هیس��تامین، 1/1 
درصد آنتي بیوتیك، 6 درصد قرص برنج و 3/2 درصد استامینوفن بود 

که در شكل 1 توزیع فراواني داروهاي مصرفي را مشاهده مي کنید.
همان طور که در جدول ش��ماره 1 مش��اهده مي گ��ردد، ارتباط آماري 
معن��اداري بی��ن س��ال بس��تري و ن��وع داروي مصرفي وجود داش��ت 
(P=0.019) و در س��ال 92 مصرف داروهاي س��داتیو و مخدر به میزان 

معناداري افزایش یافته است.
ارتب��اط آم��اري معناداري بین س��ال بس��تري و ن��وع داروي مصرفي 
وج��ود داش��ت (P=0.019) و در س��ال 92 مصرف داروهاي س��داتیو و 
مخ��در به میزان معن��اداري افزایش یافته بود که در ش��كل 2 روند آن 
مش��اهده مي ش��ود، هم چنین ارتباط معناداري بین سن بیماران و نوع 
داروي مصرف��ي در آن ها وجود داش��ت (P=0.016) و مصرف داروهاي 
ضدافسردگي و سداتیو در سنین باالتر بیشتر بود که در شكل 3 نمودار 

شکل 1� نمودار درصد داروهاي استفاده شده نسبت به نوع دارو

نرگس رستميان و همكاران
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آن مشاهده مي شود.
ارتب��اط معناداري بین تعداد دارو در بیم��اران و نوع داروي مصرفي در 
آن ه��ا وجود داش��ت (P=0.0001) و تعداد قرص برن��ج مصرفي از همه 
کمتر و داروهاي ضدتش��نج از همه بیش��تر بودند. در ش��كل 4 نمودار 
درصد داروهاي استفاده شده نسبت به میزان مرگ و میر دیده مي شود.

در ش��كل 5، نمودار درصد داروهاي اس��تفاده ش��ده نس��بت به علل و 
انگیزه مصرف دارو را مش��اهده مي ش��ود که در مجموع در 96/5 درصد 

از م��وارد مص��رف دارو به صورت عمدي ب��ود و 27 بیمار )9/6 درصد( 
براي سرخوش��ي و 245 بیمار )86/9 درصد( براي خودکش��ي مصرف 

نموده بودند.

بحث و نتيجه گيري

در انتها بر اس��اس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط مي شود 

شکل 3� نمودار درصد بيماران پذيرش شده نسبت به سن

شکل 2� نمودار درصد پذيرش بيماران در سال هاي 91 و 92
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که مس��مومیت هاي حاد دارویي در نوجوانان 13 تا 18 ساله عمدتاً در 
جنس مونث ش��ایع بوده و بیشتر ناشي از مصرف مواد مخدر مي باشند 
و در دوس��وم از موارد نیاز به بستري در بخش مراقبت هاي ویژه دارند؛ 
اما پیش آگهي نهایي خوب بوده و کمتر از دو درصد موارد با مورتالیتي 
همراه اس��ت که البته در جمعیت مورد بررس��ي عمدتاً ناشي از مصرف 
ق��رص برنج بوده اس��ت. از آن جایي که عوامل متع��ددي با نوع داروي 
مصرفي و میزان بحراني بودن ش��رایط نوجوانان دچار مس��مومیت حاد 
دارویي مرتبط مي باشند، پیشنهاد مي گردد برنامه هاي پیشگیرانه همه 
جانبه اي در جهت کاهش مسمومیت هاي حاد دارویي در نوجوانان با در 
نظر گرفتن کلیه این عوامل موثر اتخاذ ش��وند. به عالوه مطالعات بیشتر 
به صورت چندمرکزي و با حجم نمونه باالتر مي تواند اهمیت به سزایي 

در راستاي کاهش ابعاد مسومیت دارویي در نوجوانان داشته باشد.

جدول 1- توزيع فراواني نوع داروي مصرفي بر اس��اس سال 
بستري بيماران مورد مطالعه

11 8 19
9.4% 4.8% 6.7%

2 8 10
1.7% 4.8% 3.5%

5 0 5
4.3% .0% 1.8%

20 46 66
17.1% 27.9% 23.4%

12 13 25
10.3% 7.9% 8.9%

17 13 30
14.5% 7.9% 10.6%

1 6 7
.9% 3.6% 2.5%

12 13 25
10.3% 7.9% 8.9%

14 30 44
12.0% 18.2% 15.6%

0 1 1
.0% .6% .4%

8 10 18
6.8% 6.1% 6.4%

3 0 3
2.6% .0% 1.1%

1 2 3
.9% 1.2% 1.1%

7 10 17
6.0% 6.1% 6.0%

4 5 9
3.4% 3.0% 3.2%

117 165 282
100.0% 100.0% 100.0%

Alcohol

Pesticide

Stimulant

Opioid

Cardiac

Antidepressant

Antipsychotic

Anticonvulsant

Sedative

Anti-DM

Anti-Inflammatory

Antihistamine

Antibiotic

Aluminium Phosphide

Acetaminophen

Used
Drug

Total

91 92
Admission Year

Total
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Abstract

Background: Acute poisoning is a major problem in the field of mental health throughout the world. This study 
was carried out to identify a pattern for acute poisoning in adolescents (13 to 18 years old) admitted to Baharlu 
hospital from 2012 to 2014.

Methods: Demographic data of poisoning of 282 adolescents were recorded. SPSS software was used to analyze 
the data. Questionnaires were completed through direct access to these patients' hospital records.

Findings: The results revealed narcotics, sedatives and anti depressant as the most common causes of poisoning 
in these subjects. Less than 2 percent of cases were fatal, mostly due to aluminium phosphide (aka rice pill). The rate 
of suicide was higher among girls than boys. There was a significant relationship between the date (year) of admission 
and the type of drugs used, with an increase in use of narcotics and sedatives in 2014 compared to 2012. There existed 
a significant relationship between the age of subjects and type of drugs used, with an increased use of antidepressants 
and sedatives in higher ages. Eighty six point eight percent of cases of drug poisoning were due to suicide attempts.

Conclusion: Since the type of drugs used and criticality of conditions of drug poisoned adolescents are multi 
factorial phenomena, it is advisable to take various comprehensive preventive measures to decrease the rate of acute 
drug poisoning in adolescents considering all these factors.
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