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چكيده

مقدمه: با توجه به اينكه امروزه مسموميت هاي شيميايي و دارويي از مشكالت عمده در سرتاسر دنيا محسوب مي شود و مطالعات متعدد در ايران 
نيز شيوع باالي آن را نشان مي دهد، اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژيك مسموميت دارويي در بيمارستان رازي اهواز انجام گرفته است.

ــموم مورد بررسي قرار گرفت و پس  ــد كه در آن پرونده 1007 بيمار مس روش انجام مطالعه: اين مطالعه به صورت يك تحقيق مقطعي انجام ش
از تكميل فرم جمع آوري داده ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss  تحليل شدند.

يافته ها: 46/7 ٪ جمعيت مورد مطالعه را زنان و 53/3 ٪ را مردان تشكيل مي دادند كه اكثر افراد (64/2 ٪) در گروه سني 30-15 سال قرار داشتند. 
ــت. شايع ترين داروهاي  ــكالت رواني وجود داش ــابقه مش ــي اقدام به مصرف دارو كرده بودند و در 20/2 ٪ موارد س 78 ٪ موارد به قصد خودكش

مصرفي به ترتيب ضد افسردگي هاي سه حلقه اي (21 ٪)، بنزوديازپين ها (15/1 ٪)، اپيوييدها (7/9 ٪) و ترامادول (7/1 ٪) بودند.
ــموميت دارويي در گروه سني جوان و اينكه 78 ٪ افراد به قصد خود كشي اقدام به مصرف  ــترين مس ــيوع بيش بحث و نتيجه گيري: با توجه به ش
دارو نموده اند و اينكه داروهاي ضد افسردگي و آرام بخش ها درصد بااليي از موارد مسموميت را به خود اختصاص داده اند، به نظر ميرسد انجام 
ــگيري كننده ضروري مي باشد. همچنين الزم است از طريق آموزش  ــناختي و اجتماعي جهت اقدامات پيش ــتر در حيطه هاي روان ش مطالعات بيش
ــموميت مي شوند و جلوگيري از دسترسي آسان به داروها و فروش بدون  ــتفاده از داروهايي كه باعث مس ــاني عمومي در كاهش اس و اطالع رس

نسخه آن ها اقدام كرد.
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مقدمه

ــموميت ها از اورژانس هاي مهم پزشكي محسوب  با توجه به اين كه مس
ــتري دارند،  ــان بيش ــوارد قابليت درم ــه بقيه م ــبت ب ــوند و نس مي ش
پيش گيري و درمان آن ها مي تواند به ميزان قابل توجهي از آمار مرگ 
و مير در جهان بكاهد. ساالنه هزاران مورد مرگ در اثر مسموميت هاي 
ــموميت هاي تصادفي عمدتا در  ــوند. مس ــي در دنيا گزارش مي ش داروي
ــن رخ مي دهند، در صورتي كه  ــاالن باالي 50 سال س بچه ها و بزرگس
مسموميت عمدي مثال از نوع خود مسموم سازي يا خودكشي بيشتر در 
ــنين نوجواني و جواني ديده مي شود. شناخت الگوي مسموميت ها به  س
ــگيري از آنها به ويژه كاهش وقوع موارد خودكشي، كمك شاياني  پيش

ــموميت هاي اتفاقي و ساير انواع آن  مي كند در ضمن كاهش موارد مس
ــغل نيز كمك مي كند (3-2-1). مرگ  ــي از ش ــموميت هاي ناش به مس
ــت و لذا  ــموميت ها در مناطق مختلف متفاوت اس ــي از مس و مير ناش
ــموميت ها در  ــتي درماني در زمينه مس برنامه ريزي هاي صحيح بهداش
ــد (6-5-4). لذا اين  ــر منطقه نيازمند آمار ويژه همان منطقه مي باش ه
ــده درماني  ــي اپيدميولوژيك و اقدامات انجام ش مطالعه با هدف بررس
ــا توجه به اين  ــي صورت مي گيرد و ب ــموميت داروي ــاران با مس در بيم
ــگيري بهتر از درمان است مي توان از طريق آموزش و  كه هميشه پيش
اطالع رساني عمومي در كاهش استفاده از داروهايي كه باعث مسموميت 
مي شوند و جلوگيري از دسترسي آسان به داروها و فروش بدون نسخه 

آن ها  تاكيد كرد.
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روش انجام مطالعه

ــورد مطالعه  ــت و جامعه م ــوع توصيفي- مقطعي اس ــن مطالعه از ن اي
ــت  ــد. اين مطالعه بر روي بيماراني صورت گرفته اس ــان ها مي باش انس
ــخيص مسموميت دارويي در  ــفند 1387 با تش كه از مهر 1383 تا اس
بيمارستان رازي شهر اهواز كه مركز ارجاعي موارد مسموميت در استان 
ــده  بودند. جمعيت مورد مطالعه اين طرح به گونه اي  ــت، بستري ش اس
ــموم كه براساس شرح حال و  ــت كه تمامي افراد مس ــده اس انتخاب ش
ــموميت دارويي بستري  ــخيص مس معاينه فيزيكي به عمل آمده با تش
ــده اند، مورد مطالعه قرار گيرند. نمونه ها از طريق بررسي پرونده هاي  ش
ــده و اطالعات  ــتاني موجود در بايگاني اين مركز جمع آوري ش بيمارس
مربوط به بيماران در فرم جمع آوري اطالعات كه به همين منظور تهيه 
ــاري از طريق آزمون هاي t-test جهت  ــده بود، درج گرديد. آناليز آم ش
ــه بين گروهي داده ها  ــه بين دو گروه و ANOVA جهت مقايس مقايس

استفاده از نرم افزار آماري spss 17 انجام گرفت.

يافته ها 

ــده 646 مورد (64/2 ٪) در رده سني 15-30  ــي ش از بين موارد بررس
ــني 45-30 سال و 153 مورد  ــال و 208 مورد (20/7 ٪) در رده س س
(15/2 ٪) در رده سني باالي 45 سال قرار داشتند. در اين مطالعه 470 

مورد (46/7 ٪) زن و 537 مورد (53/3 ٪) مرد بودند.
ــاكن شهر و 210 مورد  ــي شده 797 مورد (79/1 ٪) س در موارد بررس
(20/9 ٪) در روستا سكونت داشتند. در مطالعه صورت گرفته 439 مورد 
ــتند و 568 مورد (56/4 ٪)  ــتفاده از آنتي دوت داش (43/6 ٪) نياز به اس
ــتند. در مجموع در اين تحقيق  15  ــتفاده از آنتي دوت نداش نياز به اس

مورد (1/5 ٪) فوت نمودند و 992 مورد (98/5 ٪) زنده ماندند.
با توجه به نتايج  785 مورد (78 ٪) به قصد خودكشي اقدام به مصرف 
دارو كرده بودند و 222 مورد (22 ٪) به طور تصادفي و يا به صورت اور 

دوز دچار مسموميت شده بودند.
ــتند و 804 مورد  ــكالت رواني داش ــابقه مش ــورد (20/2 ٪) س 203 م
(79/8 ٪) سابقه هيچ مشكل خاصي نداشتند. در مجموع در اين مطالعه 
شايع ترين داروهاي به كار رفته به ترتيب ضدافسردگي هاي سه حلقه اي 
ــورد (21 ٪)، بنزوديازپين ها 152 مورد (15/1 ٪) و اپيوييدها80  211 م

مورد (7/9 ٪) و ترامادول 71 مورد (7/1 ٪) بودند.

بحث و نتيجه گيري

با توجه به نتايج بدست آمده از مطالعه مورد نظر مي توان استنباط كرد، 
بيشترين فراواني مسموميت ها در رده سني 30-15 سال با شيوع 646 
ــال 153  ــني باالي 45 س مورد (64/2 ٪) و كمترين فراواني در رده س
ــال 1382  ــت (نمودار1)، كه با نتايج مطالعه س مورد (15/2 ٪) بوده اس

نمودار1- فراواني گروه هاي ســني در بيماران با مســموميت 
ــتان رازي اهواز در ســال هاي  ــي در بيمارس داروي

1383-1387

- - <

 

 

نمودار2- توزيع جنســيتي بيماران با مســموميت دارويي در 
بيمارستان رازي اهواز در سال هاي 1383-1387

 

ــتفاده در بيماران با  ــورد اس ــي داروهاي م ــودار3- فراوان نم
ــتان رازي اهواز در  مســموميت دارويي در بيمارس

سال هاي 1383-1387
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ــتان طالقاني اروميه  ــموميت بيمارس ــار بخش مس ــر روي 2605 بيم ب
ــترين فراواني مسموميت ها در رده سني 19-15) و مطالعه سال  (بيش
ــموميت در بزرگساالن در گروه  ــهر (بيشترين موارد مس 1380 در بوش

سني در 25-17) همخواني دارد (7-8). 
ــر روي 500 بيمار در بخش  ــال 1378 ب ــه اي ديگر كه در س در مطالع
مسموميت لقمان تهران انجام گرفت، نيز بيشترين فراواني مسموميت ها 
ــال (47/3 ٪) بود. (9) و در مطالعه اي كه در  ــني 22-15 س در رده س
سال 1380 در اصفهان، بيشترين موارد (62/5 ٪) را گروه سني 15-40 
سال و كمترين موارد را گروه سني زير 15 سال و گروه سني بيشتر از 

40 سال تشكيل مي دادند (10).
با توجه به مطالعه مورد نظر 797 مورد (79/1 ٪) ساكن شهر بودند كه 
ــابه در سال 1382 در بخش مسمومين بيمارستان  با نتيجه مطالعه مش

طالقاني اروميه (77/7 ٪ ساكن شهر) همخواني دارد (7).
در اين مطالعه شيوع در مردان با  537 مورد (53/3 ٪) بيشتر از زنان با 
470 مورد (46/7 ٪) بود (نمودار 2). در نتايج به دست آمده در مطالعه 
شرفي و همكاران در اصفهان نيز شيوع مسموميت در بين مردان درصد 
باالتري داشته است (68/8 ٪ موارد را مردان و 31/82 ٪ را زنان تشكيل 
مي دادند) (10). نتايج اين بررسي با آمار به دست آمده در بيمارستان 
طالقاني اروميه كه شيوع در زنان با 54/9 ٪ بيشتر از شيوع در مردان با 

45/1 ٪ بوده است، همخواني ندارد.
در تجزيه و تحليل انجام شده شايع ترين داروهاي مصرفي به ترتيب ضد 
افسردگي هاي سه حلقه اي 211 مورد (21 ٪)، بنزوديازپين ها 152 مورد 
(15/1 ٪)، اپيوييدها 80 مورد (7/9 ٪) و ترامادول 71 مورد (7/1 ٪) بود 
ــتان لقمان تهران  ــابه در بيمارس ــودار 3) كه با نتايج مطالعات مش (نم
شايع ترين داروها به ترتيب بنزوديازپين ها (42/5 ٪) و ضدافسردگي هاي 

ــدارد كه احتماال در  ــا بلوكرها همخواني ن ــه حلقه اي  (21/3 ٪) و بت س
سال هاي اخيري كه در مطالعه ما بررسي شد مصرف و تجويز آن بيشتر 
ــال 1381 بر روي 194 مورد  ــت (9). در مطالعه اي كه در س ــده اس ش
ــموميت حاد در بيمارستان بوعلي و نيمه شعبان ساري انجام شده  مس
بنزوديازپين ها و داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي رايج ترين داروهاي 

ايجاد كننده مسموميت بودند (25/5 ٪) (11).
ــموميت  ــترين مس در يك جمع بندي نهايي مي توان نتيجه گرفت، بيش
ــني جوان بوده است و 78 ٪ افراد به قصد خودكشي  دارويي در گروه س
ــردگي و آرام  اقدام به مصرف دارو نموده اند. همچنين داروهاي ضد افس
ــموميت را به خود اختصاص داده اند  بخش ها درصد بااليي از موارد مس
ــهر صورت گرفته است  ــاكن ش ــموميت در افراد س و اكثريت موارد مس
ــد انجام مطالعات بيشتر در حيطه هاي  (79/1 ٪). بنابراين به نظر ميرس
ــيني، به منظور  ــايل زندگي شهرنش ــي و مس ــناختي و اجتماع روان ش
ــگيري كننده و برنامه ريزي در جهت كاهش موارد اقدام به  اقدامات پيش
ــي و مسموميت ضروري مي باشد. بيشترين نوع داروي مصرفي  خودكش
ــه حلقه اي بوده اند كه احتماال به دليل دسترسي  ضد افسردگي هاي س
آسان و فروش بدون نسخه آن ها است. هم چنين با در نظر گرفتن آمار 
ــموميت، افزايش سطح آگاهي  22 درصدي موارد اتفاقي يا اور دوز مس
ــالمندان  ــي در خصوص نحوه صحيح مصرف دارو خصوصا در س عموم
بسيار مهم است. با اينكه درصد زيادي از افراد، نيازمند استفاده از آنتي 
ــتري در ICU بودند، با اين وجود ميزان مرگ و مير در افراد  دوت و بس
ــود و 98/5 ٪ افراد زنده  ــموميت ها 1/5 ٪ ب مراجعه كننده به بخش مس
ماندند. به نظر مي رسد تشخيص سريع نوع مسموميت خصوصا با توجه 
ــي  به عدم همكاري بيماران در اكثر موارد، و اقدامات درماني و اورژانس

الزم، در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي نمايد. 
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Abstract

Background: Chemical and pharmacological poisoning are the main problems in all over the world, and various 
studies in Iran show its high prevalence. This study has been done in the purpose of showing the evaluation of 
epidemiologic of drug poisoning in the Ahvaz Razi Hospital. 

Methods: This consideration (study) has been done as a cross-sectional like statistical research. 1007 files of 
poisoned patients has been considered. The questionnaire was completed and the data has been analyzed with the 
(SPSS) statistical software.

Findings: 46.7 percent of the studied population were female and 53.3 of them were male. The majority of people 
(64.2 ٪) were in the age range of 15-30. 78 ٪ of the cases in order to commit suicide consumed the medicine and in 
20.2 ٪, were the record of psychic problems. The most prevalent medicine which was used in the most cases were TCA 
(21 ٪), BZD (15.1 ٪) Opium (7.9 ٪) and Tremadol (7.1 ٪).

Conclusion: Considering most prevalent drug toxicity at young age group and that 78 ٪ were suicides, further 
studies at the psychological and social area is essential for preventative efforts. It is also necessary to reduce the use 
of drugs that are toxic and prevention easy access to drugs and non-prescription sale, through education and public 
awareness. 
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