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Abstract
Background and purpose: Aluminum phosphide (AlP) is commonly used in Iran (especially in
north) to keep stored rice and cereal grains safe from pests. There are several reports on intentional or
accidental poisoning with AlP tablets also referred to as rice tablets. The goal of this research was to
study the epidemiological, clinical and laboratory features in patients poisoned with AIP tablets.
Materials and methods: In this cross-sectional study, information was extracted from patients’
records in Qaemshahr Razi Haspital and Sari Imam Khomeini Hospital, 2013-2014. Data including
demographic characteristics, number of tablets, methods of intake, time and season of abuse, the time
interval between tablet ingestion and hospital admission, vital signs, and laboratory data were recorded in
a check list.
Results: Fifty two cases (mean age: 23.4±9.2 years) were investigated including 38 females
(73.08%) and 14 males (26.92%). The overall number of poisoned patients was higher in autumn (28.8%)
and in evenings (51.9%). Death occurred in 16 cases (5 males and 11 females) and 36 patients survived of
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whom four (2 males and 2 females) developed complications.
Conclusion: In this study, the number of women poisoned with ALP tablet was dramatically
higher compared to that of males. Autumn and evenings were found with highest rates of poisoning.

Keywords: aluminum phosphide, poisoning, epidemiology, mortality, morbidity

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(137): 188-195 (Persian).

188

پژوهشی

مجـــلـــــه دانـشــــگاه عـــلــــوم پـــزشـــكـــــي مــازنـــــدران
دوره بيست و ششم شماره  731خرداد سال )711- 731( 7331

بررسی ویژگی های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک بیماران بستری
شده در بیمارستان به علت مسمومیت با قرص برنج
سید حسین منتظر
ابوالقاسم لعلی
نوید خسروی

1

2

3

حامد امینیآهیدشتی
مهسا رحیمینژاد

4

1

عارف محمدزاده

5

چكیده
سابقه و هدف :استفاده ازقرص برنج در ایران به ویژه در نواحی شمالی کشور جهت نگهداری برنج و سایر غالت در
انبارها و جلوگیری از تأثیر مخرب حشرا موذی نسبتاً رایج میباشد .گزارشهای متعالددی از مسالمومیتهالای ممالدی یالا
اتفاقی با قرص برنج وجود دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگیهای دموگرافیال و اپیالدمیولویی بیمالاران بسالتری
شده به ملت مسمومیت با قرص برنج در دو بیمارستان انجام شده است.
مواد و روشها :در مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر اطتما از پروندههای موجود در بایگانی بیماران بستری شده باله
ملت مسمومیت با قرص برنج در دو بیمارستان رازی قائم شهر و امام خمینی (ره) ساری در سالهای  29تا  29استخراج شد.
اطتما دموگرافی  ،متیم بدو ورود ،فاصله زمانی مسمومیت تا مراجعه به بیمارستان ،روش استفاده از قرص ،ملت اسالتفاده
از قرص ،زمان استفاده از قرصها در طول روز ،فصل مصرف قرص و تغییرا آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافتهها :از  29بیمار با میانگین سنی  99/4±2/9سال  93نفر زن ( 39/83درصد) و  44نفر مالرد ( 92/29درصالد) بودنالد.
بیشترین فصل استفاده از قرص پائیز ( 93/3درصد) و بیشترین زمان مصرف قرص مصر ( 24/2درصد) بود .از  92بیماری
که زنده ماندند 4 ،نفرشان دچار موارض شدند و در نهایت  42بیمار ( 2مرد و  44زن) فو شدند.
استنتاج :این مطالعه نشان داد که در بین افراد مسموم شده با قرص برنج میزان مرگ در زنان به طالور قابالل متح الهای
بیش تر از مردان بوده و اوج زمانی مسمومیت با این قرص فصل پاییز و مصرها بوده است.
واژه های کلیدی :قرص برنج ،مسمومیت ،اپیدمیولویی ،مورتالیتی ،موربیدیتی
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مقدمه

هندوستان به بازار مرضه شد( )2،4و گزارشهای متعالددی

میکند .متیم دیگر قابل مشاهده در مسمومیت با ALP

حکایت از مسمومیتهای ممدی یا اتفاقی با این محصول

شامل دلیریوم یا کما ،ادم ریه ،اسالیدوز متابولیال

 ،مالت

تالالا حالالدود  42888مالالورد در سالالال در کشالالور هندوسالالتان

هموگلوبینمی ،ناکفایتی آدرنال ،نارسایی کبالد و آسالیب

وجود دارد که دو سوم آنها منجر به مرگ میشالود(.)2

کلیوی میباشد .مسمومیت بالا فسالفین بالا ریسال

بالاﻻی

آمارهالالای کشورما نیز نشاندهنده شیوع باﻻ و رشد روز

مرگ همراه است( .)49،2،4از آنجا که مازندران یکی از

افزون استفاده جوانان از این سم مهل
ی

است .براساﺱ

قطبهای کشاورزی کشور است و مصرف قالرص بالرنج

بررسی در ختل سالهالالای  4932تالالا  4932در بابل

بسیار در این منطقه رایالج مالیباشالد و مالوارد مسالمومیت

سومین ملت خودکشی مربوﻁ به قرص برنج بوده اسالالت(.)3

تصادفی و ممدی قرص برنج به صور گسترده گالزارش

شده در

شده است هدف از انجام این مطالعه توصیفی ارائه آمالار

ختل سالهای  4932تا  442 ،4939مورد بوده است .در

دقی مورتالیتی و موربیدیتی این بیمالاران بالوده اسالت تالا

این شهر در سال  34تعداد مسمومین به  934مورد

پایهای برای مطالعا بعدی فراهم شود.

در شهرستان رشت تعداد مسمومین بستری

رسالیده بالود( .)3ﻻزم به ذکر است که  ALPارزان و بسالیار
موثر ملیه جوندگان میباشد و باله همالین ملالت زیالاد در
کشورهای در حال توسعه استفاده می شود(.)9

مواد و روش ها
این مطالعه از نالوع توصالیفی -مقطعالی بالوده اسالت.

فسفیدها باله صالور گالاز سالمی هیالدروین فسالفین

جمعیت مورد مطالعه ،بیماران مسموم شده با قرص بالرنج

( )PH3هستند کاله در تمالاﺱ بالا آب ،رطوبالت یالا اسالید

مراجعهکننده به بیمارستان رازی قائم شهر و امام خمینالی

هیدروکلری

معده آزاد میشوند .گاز فسالفین خالالص،

بیرنگ و بیبو است(.)2،9
آنتیدو

اختصاصی برای مسمومیت با گاز فسفین

(ره) ساری در فاصله سالهای  29تا  29بودند .اطتما
از پروندههای موجود در بایگانی بیمارستان رازی و امالام
اخش شد و سپس اطتما ﻻزم وارد چال

لیسالتهالایی

وجود نالدارد و بالا وجالود مراقبالتهالای ویالژه بسالیاری از

که از قبل آماده کرده بودیم شد .معیارهای ورود باله مطالعاله

بیماران قابلیت زنده ماندن ندارند(.)44،48

بیمارانی بودند که بهملت مسالمومیت بالا قالرص بالرنج در

برنج در ایران شالناخته مالیشالوند ،در بالازار وجالود دارد.

سال  29و  29پشیرش شالده و تحالت مالداوا قالرار گرفتاله

قرصهای  9گرمالی شالامل فسالفید آلومینیالوم ،hostoxin

بودند .معیارهای خروج شامل بیمالارانی بالود کاله پرونالده

 Quickphos ،Celphosو  Phostekمالیباشالد کاله بسالیار

آنان از ن ر موارد مورد مطالعه ناقص بود و بیمارانی کاله

سمی هستند و محصول گیاهی با ترکیب سیر که بیضرر

در آنان مدم قطعیالت در تشالخیص مسالمومیت بالا قالرص

است( .)49مسمومیت بالا  ALPاز طریال بلال یالا از طریال

برنج وجود داشت .با توجه به توصیفی بودن این مطالعاله

استنشالالاگ گالالاز صالالات شالالده از فسالالفید آلومینیالالوم ایجالالاد

و براساﺱ مطالعا انجام شده درگششته( )2،4،4و مراجعالاتی

میشالود .بالر اسالاﺱ دادههالای ملمالی ،اخالتتل مملکالرد

که به بخش اوریانس بیمارستان رازی قالائم شالهر و امالام

میتو کندریال نقش اصلی را در پاتوینز این شرایط بالینی

خمینی(ره) ساری انجام شد ،تعداد  29نمونه وارد مطالعه

ایجالالاد مالالیکنالالد( .)9در فاصالالله کمالالی از مواجهالاله متیالالم

شدند .متغیرهایی از قبیل سن ،جنس ،تحصیت

و محل

گاسترو اینتستینال شامل دردشالکم ،تهالوع و اسالتفراه باله

سکونت بیماران ،متیم بالدو ورود ،زمالان مسالمومیت تالا

صور شای مشاهده میشود .بعالد از گششالت زمالان در

مراجعالاله بالاله بیمارسالالتان ،روش اسالالتفاده از قالالرص ،ملالالت

موارد شدید به سمت آریتمالی قلبالی و شالوی پیشالرفت

سالالتفاده از قالالرص (ممالالدی یالالا سالالهوی) ،زمالالان اسالالتفاده از
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دو نوع قرص فسفید آلومینیوم که باله منالوان قالرص

بیمارستان رازی قائمشالهر و امالام خمینالی(ره) سالاری در

پژوهشی

سید حسین منتظر و همکاران

قرصها در طول روز و فصل مصرف قرص ،متئم بالدو

بیمار ( 94/2درصد) و صالب بالا  3بیمالار ( 49/2درصالد)

ورود و تغییرا آزمایشگاهی مورد ارزیالابی قرارگرفالت

بود .در این مورد اگرچه ارجحیت با زمان مصر بالود امالا

و دادههالالا در فالالرم جم ال آوری اطتمالالا وارد گردیالالد و

از لحالالاظ آمالالاری معنالالیدار نبالالود(  .)p=8/24از  29بیمالالار

توسط نسخه  98نرمافالزار  SPSSمالورد تجزیاله و تحلیالل

بررسی شده 99 ،بیمار ( 3مرد و  92زن) زنده ماندند و به

میالانگین ±

زندگی طبیعی برگشتند 4 ،بیمالار ( 9مالرد و  9زن) زنالده

انحرافمعیار بیان گردید و در صالور لالزوم مقایساله بالا

ماندند اما دچار موارض شدند و در نهایت  42بیمار ( 2مالرد

آزمون  Tانجام گرفالت .متغیرهالای گسسالته باله صالور

و  44زن) فو شدند .بیماران مالورد بررسالی در مطالعاله

درصد و فراوانی بیان شد و مقایسهها در صور لزوم بالا

حاضر 9شیوه را برای استفاده از قرص های برنج به کالار

 X2و آزمون دقی فیشر انجام شد .کمتالر از  8/82معنالی

بردند که از بین  29بیمار 92 ،بیمار (32درصد) آن را باله

دار در ن ر گرفته شد.

صور مستقیم خوردند 48 ،بیمار ( 42/9درصد) قالرص

قرار گرفتنالد .متغیرهالای پیوسالته باله صالور

را در آب حل کرده و خوردند و  9بیمار ( 2/2.3درصالد)

یافته ها

آن را بستهبنالدی کالرده و خوردنالد .میالزان موربیالدیتی و

در این مطالعه  29بیمار با میالانگین سالنی 99/4±2/9

مورتالیتی بیماران با توجه به راه استفاده از قرص برنج در

( 9تا 28سال) سال وارد مطالعه شدند که از این تعداد 93

جدول شماره  4آورده شالده اسالت کاله بالا توجاله باله آن

نفر زن ( 39/83درصالد) و  44نفالر مالرد ( 92/29درصالد)

مشخص گردید که تمام بیمارانی که در نهایت فو شدند،

بودنالالد .میالالانگین سالالنی زنالالان مطالعالاله  99/4±2/9سالالال و

قرصها را به صور مستقیم خوردند .در تمالامی مالوارد

مالالردان  94/9±43سالالال بالالود .از ن الالر جنسالالیت اخالالتتف

مسمومیت ممدی و به قصد خودکشی بوده است.

معنیداری از لحاظ آماری وجود نداشالت (.)p = 8/839
در بررسی بیماران از ن ر محل سکونت 92 ،بیمار (23/9

جدول شماره  :1میزان موربیدیتی و مورتالیتی بیماران با توجه به راه
استفاده از قرص برنج

درصد) ساکن محیط شهری و  43بیمالار ( 99/3درصالد)
ساکن محیط روسالتایی بودنالد .بیمالاران از لحالاظ سالط
تحصالالیت نیالالز مالالورد بررسالالی قالالرار گرفتنالالد کالاله از بالالین
 29بیمالالار 3( 42 ،مالالرد و  49زن) بیمالالار ( 92/2درصالالد)

مستقیم

در آب حل کرده

بسته بندی کرده

مجموع

تعداد(درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بدون مارضه زنده مانده

)92/29(42

)42/99(48

)2/32 (9

)24/29 (99

با مارضه زنده مانده

)3/22( 4

)8(8

)8(8

)3/22(4

فو شده

)98/32(42

)8(8

)8(8

)98/32 (42

مجموع

)32(92

)42/99(48

)2/32(9

)488(29

زیالالردیپلم 2( 94 ،مالالرد و  42زن) بیمالالار ( 48/4درصالالد)
درصد) لیسانس یا باﻻتر بودند .الگوی فصلی اسالتفاده از

ورود بالالود ( 34/24درصالالد) 92 .نفالالر از بیمالالاران (22/99

قرص بالرنج باله صالور فصالل بهالار بالا  44مالورد (92/2

درصد) دارای فشار خون کمتر از  28میلیمتالر جیالوه3 ،

درصد) ،فصل تابستان با  44مورد ( 94/9درصد) ،فصالل

نفر ( 49/42درصد) دارای ضربان قلالب کالمتالر از  28در

پائیز با  42مالورد ( 93/3درصالد) و فصالل زمسالتان بالا 49

دقیقه 43 ،نفر ( 99/22درصد) دارای تعداد تنفس بیشتر

مورد ( 99/4درصد) بوده است .با این که مصرف قالرص

از  99و  2نفالالر از بیمالالاران ( 2/24درصالالد) دارای درجالاله

در فصل پائیز بیشتر بود اما الگوی استفاده از قالرص در

کمتر از  92بودند.بررسی الکترولیتهالای سالرم

فصالاللهالالای مختلالال

از لحالالاظ آمالالاری معنالالیدار نبالالود

حرار

بیماران در بدو ورود در جدول شماره  9آورده شده است.

( .)p=8/393شای ترین زمان اسالتفاده از قالرص در زمالان

میالالالانگین هموگلالالالوبین زمالالالان ورود  49/22±9/3و

مصر با  93بیمار ( 24/2درصالد) ،بعالد از آن شالب بالا 43

میالالانگین هماتوکریالالت  48/89±4/2بالالود .درصالالد اشالالباع
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دیپلم یا فوگ دیالپلم و 9( 49مالرد و  48زن) بیمالار (99/4

تهوع و استفراه شای ترین متمت بیمالاران در بالدو

اکسیژن شریانی  9بیمار ( 9/43درصد) کمتر از  28درصالد،

در ایالن مطالعالاله از بالین  29بیمالالار39 ،درصالد جالالنس

 2بیمار ( 2/24درصد) بالین  28تالا  28درصالد و  94بیمالار

مونث بودند که میتوان نتیجه گرفت که زنالان در خطالر

( 22/2درصد) بیشتر از 28درصد بالود .هالمچنالین میالانگین

بیشتر مسمومیت با این قرص قرار دارنالد .امالا در مطالعالا

زمانی که طالول کشالید بیمالار پالس از اسالتفاده از قالرص باله

انجام شده قبلی در هند نسبت مردان به زنان در مسمومیت

بیمارستان منتقل شود  39/3±29/2سامت بود.
جدول شماره  :2مقادیر الکترولیت های سرم بیماران در بدو ورود
الکترولیت های سرمی

تعداد (درصد)

سدیم
هایپوناترمی(سدیم زیر)498 mEq/L

)42/99( 48

هایپرناترمی(سدیم باﻻی )mEq/L428

) 8( 8

هایپوکالمی(پتاسیم زیر)9.2 mEq/L

)49/42( 3

هایپرکالمی(پتاسیم باﻻی)2.2 mEq/L

)4/29( 4

پتاسیم

با قرص برنج دو به ی

بوده است( )44که میتواند بیالان

گر این واقعیت باشد که میزان مسالمومیت زنهالا در ایالن
مطالعه به مراتب بیشتر از دیگر مناط است که میتواند
بالاله ملالالت رواج بالالیشتالالر کشالالاورزی در ایالالن منالالاط و
سهلالوصول بودن این ماده مرگ بار باشد .سن بیمالاران
مسالالالموم در دو جالالالنس تفالالالاو معنالالالیداری نداشالالالت .در
مطالعهای که توسط مصالطفی زاده و همکالاران بالا هالدف
بررسی متیم بالینی و یافتههای پاراکلینیال

بحث

در بیمالاران

مسموم با  ALPبین سالهای  34تا  32در بیمارستان امالام

مسالالمومیت بالالا  ALPیکالالی از کشالالندهتالالرین انالالواع

خمینی اردبیل انجام شد ،تعداد بیماران زن چندین برابالر

مسمومیتهای ممدی و اتفاقی است که به خصالوص در

بیماران مرد بود و میانگین سنی بیماران نیز مشابه مطالعاله

سالهای اخیر رشد رو به ازدیادی در کشالور ایالران پیالدا

حاضر بود( .)43در مطالعاله حاضالر میالانگین سالنی هالر دو

کالرده اسالت و ملالیرغالم ممنومیالت هالر گونالاله واردا ،

جنس حدود  94سال بود که نشان گر شیوع بیشتالر آن

توزی و فروش این آفت کش و کالاربرد محالدود آن در

در بالالین جوانالالان اسالالت .بالالرای بررسالالی شالالیوع ایالالن نالالوع

سیلوها ،کشتیها و غیره و به دلیل تمایالل کشالاورزان باله

مسمومیت در جمعیت جوان بایالد هالرم جمعیتالی نیالز در

مصرف آن جهت نگهداری محصوﻻ از کشالور همسالایه

محاسبا آماری مورد توجه قرار گیرد.

به ایران قاچاگ میشود( .)44،4در گششالته مالوارد مسالمومیت

رهبر طارمسری و همکالاران در مطالعاله خالود نشالان

با فسفین نسبتاً اندی بودهاست بهطالوریکاله از سالال 4288

دادند که در فاصله سالهالای  4932تالا  4939از مجمالوع

میتدی لغایت  4223در آمریکا تنها  22مورد مسمومیت

 442بیمار مسموم با قرص برنج در بیمارستان رازی شالهر

با گاز فسفین و فسفیدهای فلزی با مرگ و میر  92نفر در

رشت در استان گیتن 24/9 ،درصد بیماران مشکر و بقیه

مطالعا پزشکی گزارش شده است(.)42،42

مونث بودنالد و میالانگین سالنی مسالمومین  92سالال بالوده

مشکل شای پزشکی قانونی در ایالران اسالت.

مسمومین با قرص برنج در مناط شهری تقریبالاً دو برابالر

با وجود محدودیتها و هشدارهایی که دپارتمان غالشا و

مناط روستایی بالوددر حالالی کاله در روسالتاها باله ملالت

داروی ایران برای فروش یا استفاده از قرص برنج ایجالاد

استفاده از این ترکیب جهت آفتکشی دسترسی بیشتالری

کرده است این ماده همچنان در دسترﺱ اسالت و میالزان

وجود دارد .پژوهشهای بیشتری ﻻزم اسالت تالا دﻻیالل

مورتالیتی بهدنبال مسمومیت با این ماده همچنان باﻻسالت(.)43

مصرف این قرصها و بیشتر بودن خودکشی در شهرها

بهجزکشورهای آسیایی ALP ،فقط در دسترﺱ افراد خالاص

بررسی شود.

سهوی ی

در کشالالورهای اروپالالایی ن یالالر انگلسالالتان اسالالت و لالالشا

در مطالعه رهبر و همکاران نیز  23/2درصالد مالوارد

خودکشی با مصرف ALPدر این کشورها نادر است(.)43

مسمومیت در مناط شهری بوده است که با نتایج مطالعه
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مسمومیت با  ALPبه صور خودکشی یا مصالرف

است( .)42بررسیها در مطالعه حاضر نشان داد که تعالداد

پژوهشی

سید حسین منتظر و همکاران

حاضر همخوانی دارد( .)3همچنین در ایالن مطالعاله نشالان

به صور تصادفی بوده ،ممده آنها به ملت خودکشالی

داده شد که سط تحصیت می تواند مامل مالوثری در

بوده است(.)99

مسمومیت با قرص برنج باشد بهطوری کاله بیمالارانی کاله

در مطالعهای که توسط  Christophersو همکالاران

مدری لیسانس و باﻻتر داشتند ،تنهالا  99درصالد از کالل

در سالالال  9889بالالا هالالدف بررسالالی مالالرگ و میالالر ناشالالی از

بیماران را تشکیل میدادند در حالیکاله در بیمالاران زیالر

مسمومیت با قرص برنج در هند انجام شد ،نشان داده شد

دیپلم این آمار تقریباً دو برابر بود که میتواند نشاندهنالده

که دو سوم مسمومیتها منجر به فو میشوند(.)99

آگاهی بالیشتالر افالراد تحصالیل کالرده نسالبت باله مالرگ
اسفنای در طی مصرف آگاهانه قرص برنج باشد.

در کشور ایران نیز جتلی و همکاران در مطالعالهای
دیگر نشان دادند که در فاصله سالهای  4932تالا ،4933

در مطالعه شالکرزاده و همکالاران بالیشتالرین مالوارد

از  942مورد مرگ ناشی از مسمومیت با موامل دارویالی

بالالروز خودکشالالی در مالالردان دارای شالالغل آزاد و زنالالان

و شیمیایی در بین مسمومین باﻻی  49سال مراجعهکننالده

خانالالهدار گالالزارش گردیالالد کالاله بالالا نتالالایج مطالعالاله حاضالالر

به بخالش مسالمومین بیمارسالتان لقمالان حکالیم تهالران2 ،

همخوانی دارد(.)98

مورد ( 9/2درصد) ناشالی از مسالمومیت بالا ( ALPقالرص

مختل

الگوی فصلی استفاده از قرص بالرنج در فصاللهالای

برنج) بوده است( .)94این بررسیها حاکی از مرگ و میر

از لحاظ آماری معنیدار نبود اما در فصالل پالاییز

باﻻ به دنبال مصرف قرص برنج خصوصاً در کشور هنالد

استفاده از قرص برنج بیشتر بود .باید توجه داشالت کاله
جم آوری محصوﻻ

و ایران است.

و انبار آن و در نتیجه اسالتفاده از

بیماران مورد بررسالی در مطالعاله حاضالر  9شالیوه را

این آفتکش در این فصل (به خصوص در موارد افالراد

برای استفاده از قرصهای برنج باله کالار بردنالد .دو سالوم

روستایی مصرفکننده این قرص) بیشتر است.اسالتفاده

بیماران آن را به صور مستقیم خوردند ،بقیه بیماران به

از  ALPدر ایران به ویژه در نواحی شمالی کشور جهت

ترتیب قرص را در آب حل کرده و خوردند و یالا آن را

نگهداری برنج و سایر غت در انبارهالا و جلالوگیری از

بستهبندی کرده و خوردند .در بررسی میالزان موربیالدیتی

تأثیر مخرب حشرا موذی نسبتاً رایج میباشد .این موامالل

و مورتالیتی بیماران با توجه به راه استفاده از قرص بالرنج

به ملت قیمت پایین و پتانسیل سمیتزایی باﻻ و قابالل در

مشخص گردید که تمالام بیمالارانی کاله در نهایالت فالو

دسترﺱ بودن سبب بروز مسمومیتهالای حالاد ممالدی و

شدند قرصها را به صور مستقیم خوردند در حالی که

تصادفی و در نهایت مرگ و میر میگردند(.)94

تمام بیمارانی که قرصهای برنج را به صور بستهبندی

قرصها نیز مورد بررسی قرار گرفتند که نشالان داده شالد

این نتیجاله را گرفالت کاله شالیوه اسالتفاده از قالرص بالرنج

شای ترین زمان استفاده از قرصها در زمان مصالر بالود و

میتواند به شکل چشمگیری مورتالیتی آن را تغییر دهد.

صب ها نیز کمترین زمان استفاده از قرصها بوده اسالت.

میانگین زمانی که طول کشالید بیمالار پالس از اسالتفاده از

اگرچه ارجحیت با زمان مصر بالود امالا از لحالاظ آمالاری

قرص به بیمارستان منتقل شالود  39/3±29/2سالامت بالود

معنیدار نبوده است .از  29بیمار بررسی شده در این مطالعاله

که این فاصله باﻻی انحراف معیار میتواند به دلیل پنهان

در نهایت  42بیمار (99درصد) فو شالدند .در  92سالال

کاری بعضی از بیماران پالس از مصالرف قالرص بالرنج تالا

اخیر موارد زیادی از مسمومیت با میزان مرگ و میر بالاﻻ

بروز متیم شالدید بالوده باشالد .فسالفین مالیتوانالد بامالث

در اثالالر تمالالاﺱ بالالا فسالالفیدهای آلومینیالالوم ،روی و کلسالالیم

کالالاهش میالالزان انسالالولین شالالود و هیپرتونیسالالیته ناشالالی از

گزارش شده است که به جز موارد نالادری از آنهالا کاله

هیپرگلیسمی میتواند سبب خروج پتاسیم از ساللولهالا و
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در ایالالن مطالعالاله بیمالالاران از ن الالر زمالالان اسالالتفاده از

درآوردند و خوردند ،بدون مارضه زنده ماندند .میتوان

،روش پالالیشگیالالری اولیالاله

مالالاده سالالالالمی بالاله منالالوان یال

 مکانیسم دیگر میتواند ناشی از اسیدوز.هیپرکالمی شود

اطتعرسانی و آگاهی دادن به مردم از طری کانالهالای

) امالا در92(حاصل از مسمومیت با فسفین باشد

 متخصالص و آگالاه در ارتبالاﻁ بالا سالمیت قالرص،ذیربط

.بیماران مطالعه حاضر بیشتر هیپوکالمی دیده شده است

برنالالالج و اصالالت آگالالاهی افالالرادی کالاله ایالالن قالالرص را بالالا

شای ترین اختتﻻ الکترولیتی در بیماران تحت بررسی

فرضالیا دیگالالری مصالالرف مالالیکننالد ونیالالز بررسالالیهالالا و

 البته.در این مطالعه هایپوناترمی و هایپوکالمی بوده است

.پژوهشهای بیشتری در این زمینه پیشنهاد میشود

بیش از نیمی از بیمالاران دارای یافتالههالای آزمایشالگاهی

سپاسگزاری
در پایان نویسندگان این مقاله از معاونت تحقیقالا

متابولی

 همچنالین نیمالی از بیمالاران در.نرمال در بدو ورود بودند
 در.بدو ورود درصد اشباع اکسیژن شریانی نرمال داشتند
پایان می توان نتیجهگیری کرد که در بین افالراد مسالموم

و فناوری دانشگاه ملوم پزشکی مازندران برای تصالویب

شده با قرص برنج میالزان مالرگ در زنالان باله طالور قابالل

 و حمایت مالی از این طالر4283 طر با شماره گرانت

متح های بیشتر از مردان بوده و اوج زمانی مسمومیت

.کمال تشکر را دارد

 تقویالالالت.با این قرص فصل پاییز و مصالرها بالوده اسالت
موازین کنترل و ن ار نسالالبت به توزیال و فالروش ایالن
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