
ISSN: 1027-1457; Iranian Journal of Forensic Medicine. 2019;25(4):185-188

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attri-
bution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and 
Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Survival Rate of Patients with Vegetative State Referred to 
Forensic Medicine Centers in Tehran from the Beginning of 
2008 to the End of 2017

[1] Knight`s forensic pathology [2] Persistent vegetative state and minimally conscious 
state: a systematic review and meta-analysis of diagnostic procedures [3] Detecting 
awareness in the vegetative state: electroencephalographic evidence for attempted 
movements to command [4] Bedside detection of awareness in the vegetative state: a 
cohort study [5] Detecting awareness in the vegetative state [6] Willful modulation of brain 
activity in disorders of consciousness [7] Vegetative versus minimally conscious states: a 
study using TMS-EEG, sensory and event-related potentials [8] The survey of manner of 
determining amounts of blood money in brain death injuries from the judges and coroner 
physicians Viewpoint [9] Predicting life expectancy in persistent vegetative state [10] Life 
expectancy and median survival time in the permanent vegetative state [11] Life expectancy 
of children in vegetative and minimally conscious states [12] Life expectancy of children in 
a persistent vegetative state

Aim(s) The survival rate of patients with vegetative state depends on many factors such as 
the amount of medical equipment used and how they are cared. By obtaining an average 
survival rate, one can estimate the average maintenance cost. The purpose of this study was 
to investigate the survival rate of patients with vegetative state referred to forensic medicine 
centers in Tehran from the beginning of 2008 to the end of 2017.
Instruments & Methods In this retrospective descriptive cross-sectional study, 58 records of 
patients with vegetative state referred to forensic medical centers in Tehran during 10 years 
(beginning of 2008 to the end of 2017) were studied. Data were analyzed by SPSS 23 software 
using chi-square test.
Findings 31 patients (53.4%) were still alive at the time of study and 27 patients (46.6%) were 
dead. The mean of survival rate of patients with vegetative state was 6.39±1.50 months ranged 
from 2 to 192 months. There was no significant relationship between survival rate of patients 
with vegetative state and sex, age and cause of vegetative state (p>0.05).
Conclusion The mean of survival rate of patients with vegetative state referred to forensic 
medicine centers in Tehran from the beginning of 2008 to the end of 2017 is 6.39±1.50 months. 
The minimum survival rate after vegetative state has been 2 months and the maximum has 
been 192 months (16 years). Therefore, the average cost of maintaining them can be estimated.
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   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                            ايران یمجله پزشكی قانون

 یزندگ تیدچار وضع مارانیماندن بمدت زنده
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  MD پاشایمسعود قاد
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  چکيده
مدت بقای بیماران دچار وضعیت زندگی نباتی بستگی به عوامل متعددی  اهداف:

گیری از تجهیزات پزشکی و چگونگی نگهداری از ایشان دارد. از جمله میزان بهره
طور توان هزینه نگهداری از ایشان را بهآمدن میانگین مدت بقا میدستبا به

 تیوضع دچار افراد ماندنزنده مدت یبررس. هدف این مطالعه، متوسط تخمین زد
 ١٣٨٧ الس یابتدا از تهران شهر یقانون یپزشک مراکزکننده به همراجع ینبات یزندگ
	بود. ١٣٩٦ سال یانتها تا

نگر و مقطعی، تمام گذشتهصورت به توصیفی در این مطالعهها: شروابزار و 
 از آغاز سال(سال  ١٠های بیماران دچار وضعیت زندگی نباتی که طی مدت پرونده
به مراکز پزشکی قانونی در شهر تهران مراجعه کرده  )١٣٩٦ تا پایان سال ١٣٨٧
 توسطشده . اطالعات استخراجپرونده مورد بررسی قرار گرفت ٥٨، به تعداد بودند
	.تحلیل شدند مجذور کایاز آزمون  و با استفاده 23	SPSSافزار نرم
 نفر ٢٧ در هنگام مطالعه هنوز زنده بودند و از بیماران )%٥٣٫٤( نفر ٣١ها: هیافت

میانگین مدت زندگی پس از دچارشدن به وضعیت . فوت شده بودند )%٤٦٫٦(
ماندن میان مدت زنده .به دست آمدماه  ١٩٢تا  ٢بین  ،ماه ٣٩/٦±٥٠/١ زندگی نباتی

رتباط اعلت ابتال به زندگی نباتی و  سن، جنسیتبا افراد دچار زندگی نباتی 
	.)<٠٥/٠p( وجود نداشتداری معنی
 ینبات یزندگ تیوضع دچار افراد ماندنزنده مدتمیانگین  گیری:نتیجه
ماه  ٣٩/٦±٥٠/١ سال، ١٠طی  تهران شهر یقانون یپزشک مراکزکننده به همراجع

ماه و حداکثر  ٢ابتال به وضعیت زندگی نباتی  حداقل زمان بقا پس از است که
	میانگین	توانمی	مطالعه	مورد	افراد	دربنابراین  .ه استبودسال)  ١٦( ماه ١٩٢آن 

  .زد	تخمین	را	آنان	از	نگهداری	هزینه
	یزندگی نبات، ماندنمدت زنده ،پزشکی قانونیها: کلیدواژه

  

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  aalimohammadidr@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

	مقدمه
هنگامی که قوای عالیه مغزی در اثر هیپوکسی، تروما یا مسمومیت 

اما فعالیت ساقه مغز ادامه داشته باشد، فرد خودآگاهی  ،از کار بیفتد
اما عملکرد  دهد،میو توانایی ارتباط با محیط اطراف را از دست 
یابد. چنین فردی دارای قلب و سیستم تنفس همچنان ادامه می

است. معموالً علت مرگ این  (	State	Vegetative)زندگی نباتی 
های ثانویه عوارضی چون نکروز وضعیتی پوست یا عفونت ،افراد
	.[1]است

	Persistent) نباتی در حقیقت، زندگی پایدار Vegetative	

State)  کاهش سطح هوشیاری است که در آن، فرد هیچ حالتی از
 رغم اینکند و علیگونه ارتباط شناختی با جهان خارج برقرار نمی

هایی باز است اما نگاه هدفمند به محیط هایش در زمانکه چشم
پیرامون خود ندارد و توانایی برقراری تماس و آگاهی از محیط اطراف 

یا  (syndrome	apallic)م آپالیک ورا ندارد. این وضعیت، سندر
	wakefulness	unresponsive	)م بیداری بدون پاسخ وسندر

syndrome) [2]شودنیز نامیده می.	
در پاسخ  حرکتی رفتار) زندگی نباتی(حالت وضعیت نباتی  بیماران در

د که شوننظر گرفته می این رو در کنند و ازبه دستورات تولید نمی
	.[3]محیط آگاه نیستند خود و از

عنوان بیماران دارای زندگی نباتی شناخته بیمارانی که به %٤٣تا 
هنگامی که توسط یک تیم پزشکی مجرب ارزیابی شوند در  ،اندشده
بندی بندی مجدد دارای یک سطح حداقلی از آگاهی دستهطبقه
ای از بیماران دارای آگاهی شوند. با این وجود زیرمجموعهمی
تحقیقات بالینی  ند که حتی پس ازتوانند وجود داشته باشمی

ل های حاصتخصصی تشخیص داده نشوند. یافته مراکز گسترده در
از تصویربرداری نورولوژیک عملکردی چندین اصل اصلی را که 

مورد بحث قرار داده است؛  گیرد،می بر تشخیص زندگی نباتی را در
که  ریابندتوانند دویژه، میزان این که تا چه حد پزشکان واقعًا میبه

اطالع است، زیرا آنها هیچ واکنش آشکار محیط بی خود و از بیمار
عنوان مثال، با . به[4]دهندرفتاری به تحریک خارجی نشان نمی

همکاران نشان دادند  و اوونعملکردی،  (MRI) آرآیام استفاده از
 کامل در وضعیت زندگی نباتی طوررسید بهمی که بیماری که به نظر

کردن سطح اکسیژن خون وابسته آگاه و قادر به تعدیل ،بردمیبه سر 
. [5]های ذهنی گوناگون استسازیبرای انجام شبیه (BOLD)خود 
و همکاران نشان دادند که  مونتیطور مشابه و با همان تکنیک، به
بیمار در وضعیت نباتی، هوشیارانه آگاه بودند و  ٢٤از ) %١٧( نفر ٤

 MRIاسکنر  صورت قابل اعتماد درا بهتوانستند این وظایف ر 
	.[6]عملکردی انجام دهند
هر دو گروه کادر پزشکی و عامه  "،زندگی نباتی"از آغاز تعریف عبارت 

 یندآمردم روی نحوه تشخیص زندگی نباتی از این جهت که در فر 
گیری در پایان زندگی مهم است حساس بودند. یکی از تصمیم
 افتراق بین دو وضعیت ،زندگی نباتی های مهم متمایزکنندهویژگی

تاری م رفیگونه عال پایه هوشیاری یعنی بیداری متناوب از فقدان هر
زندگی نباتی که در آن بیمار رفتارهای  ٢٠٠٢گاهی است. در سال آ از 

که در آن بیمار  (MCS)از وضعیت حداقل حالت آگاه  ،رفلکسی دارد
	.[7]منفک شد ،رفتار شناختی متناقض دارد

ی یك که در این بیماران، مسایل حقوقی و جزایی زیادی مطرح است
شده . این موضوع که دیه و ارش تعییناستاز آنها دیه این افراد 

برای صدمات آنها به چه میزان باشد، قابل تامل بوده و در این زمینه 
در  .[8]بین قضات و پزشكان قانونی اختالف نظرهایی وجود دارد

سنجش میزان بقا این افراد است تا در مطالعه حاضر، هدف 
های آتی به این مهم پرداخته شود که آیا با درنظرگرفتن مدت بررسی



 ۱۸۷... شهر یقانون یکننده به مراکز پزشکمراجعه ینبات یزندگ تیدچار وضع مارانیماندن بمدت زندهـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بقا و تخمین هزینه نگهداری از این افراد، امکان بازنگری در میزان 
ر باشد ترفته ایشان به نحوی که به عدالت نزدیکدیات منافع ازدست

 مدت یبررسلعه با هدف بنابراین این مطاوجود دارد یا خیر. 
 زمراککننده به همراجع ینبات یزندگ تیوضع دچار افراد ماندنزنده
 ١٣٩٦ سال یانتها تا ١٣٨٧ سال یابتدا از تهران شهر یقانون یپزشک

	انجام شد.
  

	هاابزار و روش
نگر و مقطعی، تمام صورت گذشتهبه توصیفی در این مطالعه

سال  ١٠های بیماران دچار وضعیت زندگی نباتی که طی مدت پرونده
به مراکز پزشکی قانونی در  )١٣٩٦ تا پایان سال ١٣٨٧ از آغاز سال(

 از میان و ند، مورد بررسی قرار گرفتشهر تهران مراجعه کرده بودند
 پرونده ٥٨به تعداد  هایی که دارای اطالعات کامل بودندآنها پرونده

  وارد مطالعه شدند. 
زمان بقا پس از دچارشدن مدت، سن، جنسیتاطالعات الزم شامل 

علت  و علت ایجاد وضعیت زندگی نباتی، به وضعیت زندگی نباتی
شده از اطالعات استخراجها استخراج شد. از بین پرونده فوت
از آزمون  و با استفاده 23	SPSSافزار آماری ها به کمک نرمپرونده
	.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مجذور کایآماری 

  

	هایافته
از میان کلیه مراجعین به واحدهای معاینات پزشکی قانونی دچار 

تا پایان  ١٣٨٧ از آغاز سال(سال  ١٠وضعیت زندگی نباتی طی مدت 
پرونده  ٥٨که پیگیری شده و دارای پرونده کامل بودند؛  )١٣٩٦ سال

آنان  )%٥٣٫٤( نفر ٣١ بیمار در نهایت بررسی شدند که ٥٨متعلق به 
فوت شده  )%٤٦٫٦( نفر ٢٧ در هنگام مطالعه هنوز زنده بودند و

	بودند.
 تا ١٨ در دامنهسال  ٥٢/٧٤±١٧/٦ میانگین سنی افراد مورد مطالعه

 ٢٤سال بود. کمترین و بیشترین سن در میان مردان به ترتیب  ٩٠
  سال بود. ٩٠و  ١٨سال و در میان زنان به ترتیب  ٧٧و 

 نفر ٤٠، نفر افراد مبتال به وضعیت زندگی نباتی ٥٨از میان مجموع 
زن بودند که به تفکیک حیات در  )%٣١٫٠( نفر ١٨ مرد و )%٦٩٫٠(

 ١٦ از میان متوفیان دچار وضعیت زندگی نباتی ،زمان انجام مطالعه
از میان افرادی که در  وزن  )%٤٠٫٧( نفر ١١ مرد و )%٥٩٫٣( نفر

نفر  ٧ مرد و )%٧٧٫٤( نفر ٢٤ هنوز زنده بودند ١٣٩٦انتهای سال 
	زن بودند.) %٢٢٫٦(

 میانگین مدت زندگی پس از دچارشدن به وضعیت زندگی نباتی
از میان مجموع  ١٣٩٦ماه به دست آمد. در پایان سال  ٣٩/٦±٥٠/١
ابتال به وضعیت زندگی  ازنفر مورد مطالعه، حداقل زمان بقا پس  ٥٨

در زمان مطالعه بود. سال)  ١٦( ماه ١٩٢ماه و حداکثر آن  ٢نباتی 
افراد دارای  %٥با حذف (افراد وسط مطالعه  %٩٠میانگین مدت بقای 
دچارشدن  مدت بقا پس از افراد دارای حداکثر %٥حداقل مدت بقا و 

ماه بود که این میانگین بقا  ١٢/٣±٣٤/١) به وضعیت زندگی نباتی
	.به دست آمدماه  ٣٨/١±٥٢/١ ماه و در زنان ٣٢/٣±٠٣/٢ در مردان

ت علل ابتال به وضعی ،نفر افراد دچار زندگی نباتی ٥٨از میان مجموع 
افراد صدمات متعدد از  )%٥٥٫٢( نفر ٣٢ زندگی نباتی به ترتیب در

 ،)فاعط از ارتتصادف اتومبیل، سقو( بدنی در اثر اصابت جسم سخت
 حادثه عروقی مغزی، )%٦٫٩( نفر ٤در  ناشناخته، )%٢٠٫٧( نفر ١٢در 
	Post) ریوی ‐قلبی یپس از انجام عملیات احیا )%٥٫٢( نفر ٣در 

CPR)،  گرفتگی،برق )%٣٫٤( نفر ٢در  تومور مغزی، )%٥٫٢( نفر ٣در 
مسمومیت  نیز) %١٫٧در یک نفر ( انسفالیت و )%١٫٧( در یک نفر

	دارویی بود.
  علل  ،در افرادی که زندگی نباتی منتهی به فوت آنها شده بود

نفر  ٧، در رگانینارسایی چنداُ ) %٤٤٫٤نفر ( ١٢ فوت به ترتیب در
 ٢در  سکته حاد قلبی،) %١٨٫٥نفر ( ٥در  ،شوک سپتیک )%٢٥٫٩(

سکته حاد  )%٣٫٧در یک نفر (نارسایی حاد کلیه و ) %٧٫٤نفر (
	مغزی بود.

 )p=٣٣/٠(جنسیت با ماندن افراد دچار زندگی نباتی مدت زندهمیان 
داری به دست نیامد. همچنین رابطه آماری معنی )p=٣٤/٠( و سن

داری میان علت ابتال به زندگی نباتی و مدت ارتباط آماری معنی
	.)p=٩٣/٠( ماندن افراد دچار زندگی نباتی وجود نداشتزنده

  

	 بحث
ن به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران که طی ااز میان کلیه مراجع

دچار وضعیت ) ١٣٩٦ تا پایان سال ١٣٨٧ از آغاز سال(سال  ١٠مدت 
نفر وارد  ٥٨پرونده  ،زندگی نباتی شده و دارای پرونده کامل بودند

آنان در هنگام مطالعه هنوز زنده بودند و  %٥٣٫٤مطالعه شد که 
پس از ابتال به زندگی فوت شده بودند. میانگین مدت بقا  %٤٦٫٦
ابتال به  ماه به دست آمد. حداقل زمان بقا پس از ٣٩/٦±٥٠/١ نباتی

در زمان سال)  ١٦( ماه ١٩٢ماه و حداکثر آن  ٢وضعیت زندگی نباتی 
	مطالعه بود.

بیماران  %٥٠ شده در دیگر کشورها تقریباً در سایر مطالعات انجام
کنند که فوت میدچار زندگی نباتی طی یک سال پس از صدمه 

ترین علت منجر به فوت آنها پنومونی و پس از آن سپسیس شایع
 ترین علت منجر به فوت در مطالعه حاضرشایع .[9]ادراری است
	رگانی و پس از آن شوک سپتیک بود.نارسایی چنداُ 
بیمار دچار زندگی نباتی از  ١٠٢١ای که در کالیفرنیا روی در مطالعه

شامل  ،فاکتورهای مورتالیتیریسک ،ام شدانج ١٩٩٦تا  ١٩٨١ سال
ای در مطالعه. [10]گاستروستومی و وابستگی به ونتیالتور بودند

سال دچار زندگی نباتی از  ١٥تا  ٣کودک بین  ٧٠٥ کالیفرنیا روی
افراد تنها  %٦٣انجام شد که طی این بازه زمانی  ١٩٩٧تا  ١٩٨٨سال 
فرد دچار  ٨٤٧یگری روی همچنین مطالعه د. [11]سال زنده ماندند ٨

زندگی نباتی در کالیفرنیا انجام شد که در آن میانگین بقای افراد 
بنابراین نتایج . [12]سال متغیر بود ٨/٦ تا ٣ از) براساس اتیولوژی(

را  )سال ٣حدود (طور تقریبی میزان بقای مشابهی مطالعه ما نیز به
	با نتایج مطالعات مذکور همخوانی دارد. که دادنشان 

 از اعم هاپرونده در نواقص وجود، های این مطالعهاز محدودیت
 عهمراج عدم لیدلبه ینبات یزندگ به دچارشدن از پس بقا زمانمدت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران پاشایمسعود قاد ۱۸۸
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 یندگز  تیوضع جادیا علت ثبت عدم و یقانون یپزشک به یبعد
  .شد مطالعه از آنها شدنخارج به منجر که بود پرونده در ینبات

 رمنظوبهاین تحقیق مبنایی ، در مطالعات آتیشود پیشنهاد می
رفته متعلق به این گروه از افراد با بررسی تعداد دیات منافع ازدست

نها پس از دچارشدن به وضعیت زندگی آعنایت به طول مدت بقای 
رسد با تخمین نباتی و هزینه نگهداری آنها قرار گیرد. به نظر می

هزینه نگهداری از این افراد در مدت اندک حیات بتوان تجدید نظری 
  د.تر باشدر تعداد دیات متعلقه به ایشان نمود تا به عدالت نزدیک

  
  گیرینتیجه

 ینبات یزندگ تیوضع دچار افراد ماندنزنده مدتمیانگین 
 لسا یابتدا از تهران شهر یقانون یپزشک مراکزکننده به همراجع
حداقل زمان  است کهماه  ٣٩/٦±٥٠/١ ،١٣٩٦ سال یانتها تا ١٣٨٧

 ماه ١٩٢ماه و حداکثر آن  ٢ابتال به وضعیت زندگی نباتی  بقا پس از
	مطالعه	مورد	افراد	دربنابراین  .ه استدر زمان مطالعه بودسال)  ١٦(

  .زد	تخمین	را	آنان	از	نگهداری	هزینه	میانگین	توانمی

  
ای محترم واحده کارکنانن این مقاله از کلیه امولف تشکر و قدردانی:

ها نهایت همکاری آوری دادهپزشکی قانونی استان تهران که در جمع
  نمایند.قدردانی می ،را نمودند

 IR.LMO.REC.1397.75 کد اخالق مقاله حاضر تاییدیه اخالقی:
  است.
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