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Abstract 

 

Background and purpose: Poisoning is one of the main reasons for hospital admissions and 

even death. In recent years the incidence of poisoning has increased due to development of new drugs and 

chemical compounds. We performed an epidemiological study of acute poisoning in patients admitted to 

Qaemshahr Razi Hospital, Iran. 

Materials and methods: This research is a retrospective epidemiological study of acute 

poisoning that included 915 patients admitted to Qaemshahr Razi Hospital in 2014. Data was collected in 

a checklist and the results were analyzed by statistical tests. 

Results: The mean age of patients admitted to hospital was 27±12 years old including 54.86% 

males and 45.14% females. Among these 52% were married. Suicidal poisoning was found in 71.80%, of 

whom 4.8% have had a previous suicide attempt. The main cause of poisoning was drug intake (78.30%) 

and death occurred in 1.42% among the cases admitted to hospital.   

Conclusion: Most of the cases were intentional suicidal poisoning. Women and young 

individuals are at higher risk of poisoning. Therefore, these groups need to receive more attention and 

supports for which creating safe and peaceful family environments could be an effective factor. 
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 گزارش کوتاه

 بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد مراجعین بیمارستان
 3131رازی قائم شهر در سال 

 
       1سید خسرو قاسمپوری

     2وحید شریفی

 3محبوبه حاتمی 

 چكیده
باشرد  ر  اراایان اریررس مسرمومیت مسمومیت از علل عمده بستری شدن و هم چنین مرگ و میرر مر  و هدف: سابقه

ها و موار شیمیای  به رایل ا ائه فرمول ها و ترکیبات شیمیای  مختلفس شیوع باالی  راشته اات  مطااعه ناش  از مصرف را و
 م  پررازر  3131حاضر به بر ا  اپیدمیواوژیک مسمومیت افرار بستری شده ر  بیما اتان  ازی قائم شهر ر  اال 

 بیمرا ان پرونده کلیه اپیدمیواوژیك  مشخصاتمقطع  گذشته نگرس  -توصیف  به صو ت مطااعه این ها:مواد و روش
گیرر  راره ها وا ر چک م   ا ر  بر 3131پرونده( ر  بیما اتان  ازی قائم شهر ر  اال  339حار ) مسمومیت رچا  بستری
 گررید  تحلیل آما ی هایآزمون از ااتفاره با نتایج و محققان شد تواط شده تهیه ایست

ر صرد  35/59ر صرد و مررران  68/95اال بور  آما  مراجعین زنران  12± 31ر بستری شدهس میانگین ان  افرا ها:یافته
 68/5بروره و ر صد بیما انس مسمومیت عمدی و بره قصرد رورکشر   68/23ر صد این افرار متاهل بورند  ر   91بوره که 

ر صد  51/3ااتفاره از را وها بور  ر صد( با  18/26ها )باالترین علت مسمومیتر صد را ای اابقه قبل  رورکش  بورند  
 فوت نمورند 

های ایجار شده به صو ت آگاهانه و به قصد رورکش  اتفاق افتاره بورند  زنان و افرار جروان اکثر مسمومیت استنتاج:
شرته های بیش تری نیراز رااین قشر از جامعه به توجه و حمایتاذا تری ر  معرض رطر مسمومیت قرا  را ند  به میزان بیش

 این موا ر موثر باشد تواند ر  پیشگیری از بروز رانوارگ  م و آ ام که ایجار محیط امن 
 

 مسمومیتس اپیدمیواوژیس بیما انواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
ام شناا  شاره ای از علرم پزشرك  اارت کره برا 
عملكرر و اثرات بیوشیمیای  را وها و اموم و تظاهرات 

 ارتالل یا توقف ر  عملكررر ( 3)ها اروکا  را ربااین  آن
های بدن پس از و ور ارم  ا مسرمومیت تعریرف ایستم
  مسمومیت هموا ه به عنوان یک مسرااه مهرم (1)کنندم 

 39ای کره باشدس به گونرهم  ر  بهداشت عموم  مطرح
هرا  ا افررار مسرموم ر صد مراجعین به او ژانرس 18اا  

 388دهس ااالنه طبق مقاالت منتشر ش ( 1)رهندتشكیل م 
هزا  مسرمومیت برا قصرد رورکشر  ر  جهران صرو ت 

 طرآن توا و ررزا  مره 188دارس رن تعررر که از ایرگیم 
 

 اات که تواط معاونت تحقیقات و فناو ی رانشگاه علوم پزشك  مازند ان تامین شده اات  1123این مقااه حاصل طرح تحقیقات  شما ه 

 :kh_ghasem_85@yahoo.com E-mail                 بیما اتان  ازیس بخش ام شناا  بااین  :قائم شهر -خسرو قاسم پوریمسئول: مولف 

 علوم پزشك  مازند انس اا یس ایرانژانسس رانشگاه ااتاریا س گروه طب او   3

 س ایرانمرکز تحقیقات پزشك  قانون س اازمان پزشك  قانون  کشو س تهران  1

 علوم پزشك  مازند انس اا یس ایرانس رانشگاه دیریت ردمات بهداشت و ر مانمکا شناا  ا شد   1

 : 38/6/3139تا یخ تصویب :            36/9/3139 تا یخ ا جاع جهت اصالحات :           38/9/3139 تا یخ ر یافت 
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 ر  بر ا  صرو ت ( 5)گیررنوجوانان و جوانان صو ت م 

ایزری مور و همكا ان مشخص معصوم  و گرفته تواط 

ر صد بیما ان به صو ت عمردی اقردام بره  9/63شد که 

شررایت ترررین نرروع مرراره و  مسررموم نمررورن رررور نمورنررد

ر صرد(  3/93 وان )مسمومیت زاس را وهای اعصرا  و 

   (9)بور

حسنیان ارجام  و ر  مطااعه صو ت گرفته تواط 

 31 ا نوجوانان  مسمومین ر صد 6/33س مقدم و همكا ان

 صد بیما ان مونث ر 9/83رارند  اال تشكیل م  36اا  

ترین ماره مسمومیت زا نیز را وهای اعصا  بوره و شایت

  ( 8)و وان بورند

ااایان اریر مسرمومیت ناشر  با توجه به این که ر  

هرا از مصرف را وها و موار شیمیای  به رایل ا ائه فرمول

و ترکیبات شیمیای  مختلف از شریوع براالی  برررو را  

های شایت ر  جامعرهس الزم بر ا  مسمومیت (س2)باشدم 

 ارد  هردف از انجرام ایرن مطااعره و ضرو ی به نظر م 

یما ارتان  ازی هرای مرراجعین ببر ا  انواع مسمومیت

  باشد م  3131قائم شهر ر  اال 
 

 مواد و روش ها
مقطعرر   -توصرریف پررهوهش حاضرررس مطااعرره ای 

های تمام  بیمرا ان  بوره که بر  وی پرونده گذشته نگر

با عالئم مسمومیت به بیما ارتان  ازی  3131که ر  اال 

افرار را ای شرایط شهر مراجعه راشته اندس انجام شد  قائم

نفر( از مراجعین به بیما اتان  ازی  339)به مطااعه  و ور

 ارال( 61اار   3های ان  مختلف )قائم شهر و ر  گروه

 بورند 

 مشخصات رموگرافیک شامل انسجنسیت و وضعیت

های جسم  و  وان پزشرك س تاهلس اابقه وجور بیما ی

وجررور اعتیررار برره مرروار مخررد س اررابقه قبلرر  اقرردام برره 

آگاه  از طریق بستری و پیش رورکش س میانگین مدت

چنین پرونده بااین  بیما  رور بیما  یا همراهان وی و هم

 های طراح ااتخراج گررید  این اطالعات ر  چک ایست

شررده بررا نظررر اارراتید و تواررط پزشرركان آمرروز  ریررده 

آو ی گررید و اطالعرات بره رارت آمرده توارط جمت

هررای ارهتجزیرره و تحلیررل شرردند  ر Statisticaافررزا  نرررم

هرای میرانگین و راره ±کم  به صرو ت انحرراف معیرا  

های کیف  به صو ت فراوان  گزا   شدند  تحلیل راره

را  معن  p < 89/8 انجام شد  ANOVAکم  با آزمون 

موا ری که مشكالت بیما  پایان یافته  نظر گرفته شد ر  

و ارامه ر مان ر  منرزل برا مصررف را و ممكرن برور بره 

 نسب (( تعبیر شد ))بهبور 
 

 یافته ها و بحث
 اال 12±31میانگین ان  نفر با  339ر  این مطااعهس 

که برا عالئرم مسرمومیت بره بیما ارتان  ازی قرائم شرهر 

مراجعه نمورندس مو ر مطااعره قررا  گرفتنرد  مشخصرات 

 3رموگرافیررک افرررار مررو ر مطااعرره ر  جرردول شررما ه 

 .آو ره شده اات
 

راوان  مشخصات رموگرافیک جمعیت توزیت ف :1شماره  جدول

 مو ر مطااعه
 

 ر صد)تعدار(                                 متغیر                                    

 گروه ان                                     

 (36) 23/38                              اال                               39-3

 (138) 12/51                               اال                            19-39

 (352) 88/38                                 اال                    18-19 

 (338) 81/31                               اال                      19-18 

 (95)  38/9                                  اال                  58-19 

 (15) 23/1                                    اال                   59-58 

 (81) 22/8                                     اال                  89-59 

 (35) 91/3                                    اال                  61-89 

 جنسیت

 (531) 35/59                                                         مرر       

 (981) 68/95                                زن                                     

 وضعیت تاهل

 (513) 88/56                                مجرر                                 

 (528) 88/91                                 متاهل                                

 
 35/59)نفررر  531ر  میرران بیمررا ان مطااعرره شرردهس 

از زن بورند کره ر صد(  68/95)نفر  981مرر و ر صد( 

ر صد اابقه مصرف را و راشتند  تعردار  31میان آن ها 

 68/23نفر ) 892طو  تصارف س ر صد( به 88/38نفر ) 32

 ر صررد(35/33نفررر ) 381ر صررد( برره صررو ت عمرردیس 

ر صد( به رایرل  55/8نفر ) 93به رایل  فتا  نامشخص و 
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(  3عوا ض جانب  را و مسرموم شردند )نمرورا  شرما ه 

ر صرد( مصررف همزمران را و و  62/8نفرر ) 6 چنینهم

 اند ااكل راشته
 

 
نر  بیمررا ان بسرتری شررده برر حسررب نمرورا  فراوا: 1نمودارر شووماره 

 چگونگ  مسمومیت
 

 361ر صرد( بهبرور یافتنردس  62/21نفر ) 828تعدار 

 ر صرد( 28/5نفر) 51یافتهس ر صد( بهبوری نسب   18نفر )

ر صرد( فروت  51/3)نفرر  31با میل شخص  ترریص و 

 ر صرد( 68/95بر اااس نتایجس مسمومیت ر  زنان ) نمورند 

تر بروره اارت کره مشرابه ر صد( بیش 35/59از مرران )

این امر نشان رهنده ایرن  ( 6)باشدم  Tenenbeinه عمطاا

 ترری را نرد پذیری بریشاات که این قشر از جامعهس آایب

 اار  38ترین موا ر مسمومیت ر  انین بر اااس نتایجس بیش

 تر ر  معررض رطرراال  خ راره ااتس اذا جوانان بیش 19

   ( 3)باشدمطااعه انجام شده ر  ترکیه م  قرا  را ند که مشابه

 66/11نفرر ) 138ر  بر ا  عوامل مسبب مسرمومیتس 

ر صد( به رالیل رانوارگ  مسموم شده انرد  ایرن نكتره 

بیانگر این اات که ایجار محیط رانوارگ  امن و به رو  

تواند از برروز بسریا ی از مروا ر مسرمومیت م از تنشس 

مروا ر  (ر صرد 18/26نفر ) 238تعدار جلوگیری نماید  

را وها بروره کره ایرن امرر برا  مسمومیت به رایل مصرف

  ر  میان مسمومین (33س38)مطااعات گذشته مطابقت را ر

ر صد( با اوء مصرف یرک را و  81نفر ) 598را وی س 

ر صررد( بررا مصرررف همزمرران چنررد را و  12نفررر ) 185و 

 اند مسموم شده

 ر صرد(  25/6فرر )ن 68از میان اموم مصرف شدهس 
 

ر صرررد( برررا  81/1نفرررر ) 15مصررررف قرررر  بررررنج و برررا 

رهنده ایرن انمسموم شده بورند  این امر نش هاکشجونده

اات که این اموم به  احت  ر  ارتیا  افرار قرا  را ر و 

های  برای محردور کرررن راترار  بره بهتر اات برنامه

 اموم تنظیم گررر 

بره رورکشر   ترین فراوان  مسرمومیتس اقردامبیش

تر از مرران ریده م  شرور باشد که ر  بین زنانس بیشم 

پذیری تواند به رایل آایب(  این امر م 3)نمورا  شما ه 

جنس  آنان باشد که ر  مطااعات ریگر نیز بره آن اشرا ه 

امرا ر  ارایر مروا رس نحروه مسرمومیت  ( 31س8)شده اات

 بیمرا انر صرد  62/21اگرچره  مررانس آایب پذیرتر اات 

ر صد( را ای اابقه قبلر   68/5نفر ) 55بهبور یافتندس اما 

اقرردام برره رورکشرر  بورنرردس بنررابراین احتمررال اقرردام برره 

رورکش  مجدر ر  بین افرار بهبور یافته وجور را ر کره 

برا اقردامات حمرایت  و پیشررگیرانه بره رصرو  ر  قشررر 

  ترین حد  ااندتوان این احتمال  ا به کمپذیر م آایب

های مطااعه حاضرس عدم بر ا  میزان محدوریتاز 

به رایل نقرص ر  پرونرده بیمرا   شغل افرارتحصیالت و 

   م  باشد

های اکثر مسمومیت به رات آمدهس با توجه به نتایج

 ایجار شده به صو ت آگاهانه و به قصد رورکش  بورند

 اد راترا   احرت بره را وهرا و ارموم که به نظر م 

باشد  زنران مهم  ر  ایجار مسمومیت م مختلفس عامل 

تری ر  معرض رطر مسمومیت و اقردام بره به میزان بیش

 رورکش  قرا  را ند و با توجه به تاثیر عوامل رانوارگ  ر 

 کرررن محریط ررانوارگ ر صد(س فراهم 66/11مسمومیت)

 تواند ر  کاهش این امر تاثیر راشته باشد منااب م 
 

 ریسپاسگزا
 مصو  1123هوهش  با شما ه پطرح مقااه منتج ازاین 

هرای میكروبر  رانشرگاه علروم مرکز تحقیقات مقاومرت

 این مقااه از زحمراتباشد  نویسندگان پزشك  مازند ان م 

 قررات جنررا  آقررای رکتررر فرهنرر یتحق یااررت مرکز

و رانم فاطمه آهنگرکان  که ر  انجرام ایرن  بابامحموری

 اند کمال تشكر  ا را ند هپروژه ما  ا یا ی کرر
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