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 تعریف مسمومیت

 
 .است آسیب ایجاد در شیمیایی ماده یک توانایی ،(Toxicity) سمیت

 صورتی هر به و طریقی هر از که ای ماده هر عبارتی به

 دائم یا موقت صورت به انسان سالمتی به بتواند و شده مصرف

 .است (Toxin) سم شود مرگ باعث یا برساند آسیب



 عوامل موثر بر عملکرد سموم

 

 ، (IV,IM,SC ) تزریقی ، خوراکی :تماس راه (الف
 و رکتال های شیاف انواع ) مخاطی پوستی تماس

 (تنفسی و انفیه ، تدخین) استنشاقی و (واژینال

 



  وضعیت ، سن :مسموم عمومی وضعیت (ب
  حساسیت سابقه و اعتیاد انواع سابقه ، سالمتی عمومی

 .دارویی های

 

 مسموم بزرگساالن به نسبت تری پایین دوزهای با اطفال  
 .شوند می

 اشباع از تری پایین درجات با مسن افراد و کودکان  
 .شوند می مسمومیت دچار co خونی

 داروها دفع و متابولیسم کلیوی یا کبدی های نارسایی در  
 .کند می تغییر

 



 

 

 و غلظت ، دوز : سمی ماده خصوصیات (ج

  و جذب بر تواند می که سم فیزیکی و شیمیایی وضعیت

 .بگذارد اثر آن حاللیت

 

 



 

 مصرفی داروهای شایعترین ایران در 

  ضد ، ها بنزودیازپین خودکشی جهت

  ترکیبات و ای حلقه سه های افسردگی

 .هستند اپیوئیدی



 تشخیص مسمومیت ها

شرح حال 

یافته های معاینه بالینی 

پارا کلینیک 

استفاده از آنتی دوت 



 شرح حال

چه خورده ؟ 

چه مقدار خورده ؟ 

چه موقع خورده ؟ 

چه اقدامی انجام شده ؟ 

چه عالئمی دارد ؟ 

آیا دارو مربوط به خود بیمار بوده ؟ 

 توصیف دارو از نظر اندازه ، شکل ، رنگ و... 

باقیمانده دارو یا سم و ظروف خالی آنها 

تشخیص نوع مسمومیت 



 مواردی در باشد بیمار خود دهنده حال شرح اگر 

 مثاًل .نباشد اطمینان قابل حال شرح است ممکن

 نتواند و بوده الکل یا مصرفی سم ، دارو تاثیر تحت

 خودکشی موارد در یا و بدهد درستی اطالعات

 .کند گمراه را پزشک عمدًا بیمار است ممکن

 

 اعتماد قابل مواقع بیشتر در حال شرح معتادان در 

 .نیست



 عالئم و نشانه های بالینی

بوی تنفس : 
الکل <<<بوی الکل 

 منواکسید کربن <<<بوی ذغال 

 (قرص برنج)فسفین  <<<بوی ماهی گندیده 



 هیپوتانسیون

اوپیات ها 

اتانول 

باربیتورات ها 

سداتیو هیپنوتیک ها 

ضد افسردگی های سه حلقه ای 

منواکسید کربن 

بتا بالکرها 

آنتی سایکوتیک ها 

داروهای ضد فشار خون 



 هیپرتانسیون

سمپاتومیمتیک ها 

آنتی کولینرژیک ها 

آمفتامین ها 

کوکائین 

  نیکوتین 

ارگانو فسفره ها 



 تاکیکاردی

ها آمفتامین 

ها هیستامین آنتی 

ای حلقه سه های افسردگی ضد 

ها کولینرژیک آنتی 

ها فنوتیازین 

تئوفیلین 

وهیپوگلیسمی تشنج هیپرترمی، موجب که داروهایی کلیه  
 .شوند می

 



 برادیکاردی

انواع دیژیتال 

کولینرژیک ها 

ارگانو فسفره ها 

کلونیدین 

اوپیات ها 

بلوک کننده های کانال کلسیم 

بتا بالکرها 



 هیپرترمی

داروهای نورولپتیک 

SSRIs 

 مهار کننده هایMAO 

آنتی کولینرژیک ها 

آنتی هیستامین ها 

ضد افسردگی های حلقوی 

سالیسیالت ها 

سمپاتومیمتیک ها 

سندرم های محرومیت 



 هیپوترمی

اتانول 

نارکوتیک ها 

سداتیو هیپنوتیک ها 

منواکسید کربن 

انسولین 

داروهای ضد قند خوراکی 

باربیتورات ها 



 میوز

نارکوتیک ها 

اتانول 

کولینرژیک ها 

کلونیدین 

ارگانو فسفره ها 

باربیتورات ها 

 (در کمای عمیق)بنزودیازپین ها 



 میدریاز

آمفتامین ها 

ضد افسردگی های سه حلقه ای 

کوکائین 

آنتی کولینرژیک ها 

منواکسید کربن 

سیانید 

انواع سندرم های محرومیت 



 پارا کلینیک

 

(ادراری) کیفی اسکرین 

(خون) کمی اسکرین 



 اصول درمان در مسمومیت ها

 اقدامات اورژانسی و احیاء بیمار1)

 جلوگیری از جذب بیشتر سم یا دارو2)

 افزایش دفع سموم یا داروهای جذب شده3)

 درمان های اختصاصی و استفاده از آنتی دوتها4)

 پیشگیری از مسمومیت مجدد5)



 اقدامات اورژانسی و احیاء بیماران( 1

باید چیز هر از قبل بحرانی وضعیت با بیمار هر در  
 های درمان سراغ به سپس و نمود Stable را بیمار

 تنفسی، قلبی ایست موارد در مثاًل .رفت اختصاصی
  شوک، تنفسی، شدید نارسایی قلبی، خطرناک های آریتمی
 ...و هیپرتانسیون کریز تشنج،

 

CPR 

مراحل ترتیب A،B وC    



 جلوگیری از جذب بیشتر سم یا دارو( 2

سم زدایی پوستی 

آلودگی زدایی از چشم ها 

سم زدایی از دستگاه گوارش 



 سم زدایی از دستگاه گوارش

 تخلیه معده1)

 شارکول فعال و مسهل2)

(3WBI 

 روشهای اندوسکوپیک و جراحی4)

 رقیق سازی سم5)



 تخلیه معده( 1

 

 

 (شربت اپیکا ) ایجاد استفراغ ( الف

 

 الواژ معده( ب

 

 



 الواژ معده

است موثرتر شود انجام سریعتر چه هر الواژ. 

توصیه دارو خوردن از ساعت یک از پس معمواًل      

 .شود نمی

 

آنتی داروهای مثل ها مسمومیت از بعضی در  

  ممکن اندازند می تاخیر به را معده تخلیه که کولینرژیک

 .باشد مفید هم بعد ساعت چند تا است



 کنتراندیکاسیون های الواژ معدی

خوردن مواد سوزاننده مانند اسید ها و قلیاها 

اختالالت انعقادی 

بلع جسم خارجی 

واریس مروی و اشکاالت آناتومیک 

خوردن ترکیبات نفتی 

تشنج 

هیپوترمی واضح 

 الواژ تنبیهی! 



 شارکول فعال و مسهل

فرج و خلل و وسیع بسیار سطح وسیله به فعال شارکول 

 باند خود به را داروها و سموم اکثر دارد که زیادی بسیار

 .شود می آنها جذب از مانع و نموده

 

یا سم خوردن از پس اول ساعت یک در باید شارکول 

 در مگر یابد می کاهش تاثیرش وگرنه شود استفاده دارو

  تاخیر به را معده تخلیه که سمومی و داروها با مسمومیت

 ...و اپیوم ، TCA ها، کولینرژیک آنتی مانند اندازند می



اطفال در و گرم (50) 60-100 بالغین در شارکول دوز  

1gr/kg است. 

دارند انتروهپاتیک سیکل که داروها از بعضی در 

  6 تا 4 معمواًل ساعت 6 تا 4 هر شارکول مکرر دوزهای

  فنوباربیتال، کاربامازپین، مانند شود می توصیه دوز

 ...و سالیسیالتها توئین، فنی دیگوکسین، تئوفیلین،

را شارکول باید نباشد خوردن به قادر بیمار صورتیکه در 

  %15) استفراغ صورت در و (NGT)نمود گاواژ

  لزوم صورت در و تکرار را شارکول دوز باید (موارد

 .نمود استفاده استفراغ ضد داروهای از



 کنتراندیکاسیون های تجویز شارکول

ها الکل مانند شوند نمی شارکول جذب که سمومی 
 لیتیوم ، آهن ) فلزات ، ها هیدروکربن سیانید، ،
 قلیاها و اسیدها ،(...و

 

خوراکی دوت آنتی از استفاده 

 

هوایی راههای از حفاظت در ناتوانی 



   جراحی توسط زدایی سم

  یا و اند بلعیده را مخدر یا دارویی های بسته که بیمارانی در

  تشکیل قرصها از بزرگی چسبیده بهم توده که مواردی در

 کردن خارج جهت جراحی و اندوسکوپی از توان می شده

 .نمود استفاده آنها

 

 سم کردن رقیق

  یا اسیدی (Corrosive) سوزاننده مواد با مسمومیت در

  آب آب، از سوزاننده ماده نوع به بسته توان می قلیایی

 .نمود استفاده مرغ تخم سفیده و میوه کمپوت شیر، میوه،

 

 



 آنتی دوت ها و درمان های اختصاصی

 

 

  نگهدارنده درمان حاد های مسمومیت اکثر در

 اختصاصی های دوت آنتی و است کافی دقیق

 .روند می کار به ای ویژه شرایط در



 پیشگیری از مسمومیت مجدد( 5

آن با متناسب سپس و مشخص مسمومیت نوع باید ابتدا  
   .داد انجام را پیشگیرانه اقدامات

 

 های مسمومیت در بیمار به آموزش و کار محیط اصالح (الف
 شغلی

 اطفال اتفاقی های مسمومیت در والدین به الزم های آموزش (ب

 موارد در روانپزشکی مشاورات جمله از الزم تمهیدات (ج
 خودکشی



 

 

چند هر .است خودکشی ها مسمومیت شایع علل از یکی  

  است ممکن خودکشی به اقدام از توجهی قابل موارد

  تا آید عمل به دقیقی بررسی است الزم ولی باشد نمایشی

 الزم تمهیدات و تفکیک نمایشی از جدی خودکشی موارد

 .شود اندیشیده

 



opium 

,          آپومورفین,اوپیات ها به مشتقات طبیعی اوپیوم اطالق می شود   مثل هرویین -  

هیدرومورفین      ,اکسی مورفین     

                       

اوپیوئیدها به مشتقات سنتتیك اپیوم اطالق می شود مثل  -

دیفنوکسیالت و فنتانیل,پروپوکسی فن,پنتازوسین,متادون,پتدین  

 

.گاهي اوقات از اپیوئید براي تمام انواع مصنوعی و طبیعی ،استفاده مي شود -  

 



 مكانیسم عمل

: سه گیرنده عمده برای مواد مخدر در بدن وجود دارد -  

(مو)  mu ، (  كاپا ) kappa ،( دلتا  )delta 

 

عالیم بالیني ناشي ازمصرف این مواد به اثرآنها روي گیرنده هاي فوق بستگي  -

.دارد  

 

اغلب اوپیوئیدهای موجود دارای اثرات انتخابي بیشتر بر روی گیرنده هاي مو  -

.مي باشند  

 



 تشخیص

شرح حال -  

 

و پاسخ به نالوکسان( میوز،دپرسیون تنفسی،كاهش سطح هوشیاري)عالئم بالینی -  

 

اسکرین ادراری -  

 

اگر چه تست های کیفی توانایی شناسایی اپیوئیدها را در ادرار دارند ولي در  -

.شرایط حاد این تستها ارزش زیادي ندارند  

 

 



 عالیم بالیني

 

 

(pin point )تابلو اصلي مسمومیت میوز شدید    

.دپرسیون تنفسي و كاهش سطح هوشیاري است  

 

 



 درمان
.مهمترین بخش درمانی در فرد مسموم با اوپیوئید، مراقبت دقیق راه هوایی است -  

 

اکسیژن در صورت نیاز -  

 

اصالح آب و الکترولیت -  

 

درمان کوما،هیپوتنشن،تشنج -  

 

الواژمعده و شارکول فعال درساعات اولیه -  

 

نالوکسان  -  

 

 



 نالوكسان

 

وریدی، عضالنی، داخل لوله تراشه، زیر جلدی، زیر زبانی : روش تجویز -

.است  

 

دقیقه  2تا  1شروع اثر نالوکسان بعد از مصرف وریدی سریع و در حدود  -

.است  

 

 



.دقیقه است 2تا  1شروع اثر نالوکسان بعد از مصرف وریدی سریع و در حدود  -  

 

.دقیقه دارد 10-30نیمه عمر كوتاه حدود  -  

 

.ساعت طول بكشد 1/5اثر دارو ممكن است تا  -  

 

هدف از درمان با نالوكسان ، ونتیالسیون خودبخودي ومناسب بیماراست نه بیداري   -

.كامل  

 

بار در  12دریك فرد مسموم با كاهش سطح هوشیاري وتعداد تنفس كمتریا مساوي  -

.دقیقه میتوان نالوكسان وریدي تجویزكرد  

 



.میلیگرم وریدي پاسخ مي دهند 0/ 05بیشتربیماران به دوز اولیه  -  

 

دوزهاي باالي نالوكسان درفرد وابسته به اوپیوم باعث عالیم سندروم   -

.محرومیت شده ودرافراد مسن با بیماري زمینه اي قلبي خطرناك است  

 

در فرد وابسته به اپیوئیدها که دچار كاهش سطح هوشیاري شده ولی دپرسیون   -  

. وریدی تجویزمیشودمیلیگرم 0/05دوز بسیارکم، : تنفسی وی خفیف است

میلیگرم وریدی را تا  0/05-0/ 4نالوکسان ( تیتراتاسیون)افزایش تدریجی 

.دستیابی به اثرات مورد نظر، می توان انجام داد  

 

 

 

 



درفرد غیر وابسته به اپیوئید که دچار كاهش سطح هوشیاري شده ولی دپرسیون   -

.میلي گرم دوز اولیه است 0/4تنفسی وی خفیف است ،   

 

.دقیقه براي پاسخ مناسب تكرار كرد 2-3دوز را درصورت لزوم مي توان هر -  

 

فردی که دچار دپرسیون تنفسی شدید یا آپنه شده است، بدون توجه به شرح حال  -  

دقیقه تا  3در این مورد، دوز بایدهر . میلي گرم وریدی باید تجویز گردد 0/ 2-4

.میلي گرم تجویز گردد تا اثرات تنفسی معکوس گردد10حداکثر دوز   

 

 

 

 

 

 



.است    0/03- 0/1 mg/kg  - دوز شروع نالوكسان در اطفال  

 

در مواردی كه بیمار به نالوکسان بولوس پاسخ می دهد و به علت  -

عود دپرسیون تنفسي نیازمند به تکرار چندین دوز نالوکسان است، 

.مي توان ازانفوزیون مداوم نالوكسان استفاده كرد  

 

دوزي كه دپرسیون تنفسي ( دوسوم) 2/3انفوزیون بصورت تجویز  -

.را برطرف كرده ،در ساعت ، تعریف مي شود  

 

 



دوز را افزایش داده و یا از دوز بولوس استفاده )متناسب با دپرسیون تنفسی  -

.، دوز انفوزیون تغییر داده میشود(دوز کم میشود)یاعالیم محرومیت (میشود   

 

ساعت پس از آخرین دوز نالوكسان بیمار باید از نظر عود عالیم  6حداقل تا  -

.تحت نظر باشد وسپس ترخیص شود  

 

یا دارای متابولیت (مثل متادون)اگرفرد مصرف اپیوئید با نیمه عمرطوالنی  -

فعال یا ترکیبات آهسته رهش و یا مصرف چند دارو همزمان داشته است  

.،باید مدت طوالنی تری تحت نظر باشد  

 

 

 

 



Benzodiazepines 

ساعت بعد از مصرف به پیك  8تا  0/ 5جذب خوراكي كاملي دارند و بعداز حدود  -

.مي رسند  

 

 

-ولي مصرف آنها با سایرسداتیو.اوردوز آنها به تنهایي نسبتا بي خطر است -

هیپنوتیك ها وداروهاي دپرس كننده سیستم عصبي مركزي مانند ضد افسردگیهاي  

.حلقوي،اپیوئید والكل با تشدید اثرات آنها همراه است  

 

.خطرناك است   COPD اوردوز آنها در افراد مسن یا بیماران  -  

 



 عالیم بالیني

CNS -  براساس نوع تركیب بعد از حدود نیم تا دوساعت بعد از خوردن ،دپرسیون  

.آغاز مي شود  

 

.خواب آلودگي، اختالل تكلم،آتاكسي،كما ممكن است ایجاد شود -  

 

.ساعت طول نمي كشد 24درمسمومیت تنها معموال كما سبك است وبیشتر از -  

 

.هیپوتانسیون خفیف و دپرسیون تنفسي و هیپوترمي ممكن است ایجاد شود -  

 



.ارست تنفسي نادر است -  

 

دربعضي افراد بندرت ممكن است اثر تحریكي داشته وباعث آژیتاسیون و       -

.بي قراري شود    

 

.كابوس ،دلیریوم،فراموشي گذرا ودلیریوم نیز ممكن است ایجاد گردد -  

 

.مردمك ها اندازه متوسط ویا میوتیك مي شوند -  

 

مرگ بدنبال مسمومیت با بنزودیازپین ها نادر است وممكن است درمصرف  -

.هیپنوتیك دیده شود-همزمان با الكل وسایرداروهاي سداتیو  

 



 درمان

.درمان مسمومیت عمدتا حمایتي و عالمتي است -  

 

.اقدامات اورژانسي راانجام دهید -  

 

.راه هوایي حفظ شده ودرصورت لزوم ازاكسیژن استفاده نمایید -  

 

.اختالل آب والكترولیت را اصالح كنید -  

 

.تجویز شاركول فعال دراوایل مسمومیت -  

 

درصورت مصرف بنزودیازپین به تنهایي و استفاده ازشاركول ، شستشوي   -

.معده الزم نیست  

 



 

آنتي دوت اختصاصي بنزودیازپین ها فلومازنیل است -  

 

بعلت بي خطربودن مسمومیت با بنزودیازپین،بطور  روتین از فلومازنیل استفاده  -

.  نمیشود  

                                     

.دقیقه بعد از تزریق وریدي است 1-2شروع اثرآن  -  

 

 



 اندیکاسیون

تشخیص مسمومیت با بنزودیازپین ها دربیماران مبتال به دپرسیون تنفسی وکما  -  

 

درمان  سدیشن ناشی ازاستفاده بنزودیازپین ها دراعمال تشخیصی ودرماني  -  

 

 

.درمان مسمومیت با بنزدویازپین ها موقعی که بیمار نیازبه انتوباسیون دارد -  

 

 



 کنتراندیکاسیون

(توجه به نوار قلب )مصرف همزمان ضد افسردگی های سه حلقه ای -  

 

درمان طوالنی مدت با بنزودیازپین یا وابسته به آن -  

 

بیماران با سابقه تشنج -  

 

بیماران ضربه مغزی تحت درمان با بنزودیازپین -  

 

-لیتیوم-کوکائین:اور دوز همزمان با عوامل تشنج زا وایجاد كننده دیس ریتمي -

-پروپوکسی فن-متیل گزانتین ها-ایزونیازید- MAOI  -كاربامازپین-تئوفیلین 

 كلروكین

 

 



 دوز مصرفي

Adult:0.2mg/iv over 30seconds stat -  

  3mg   تا   0/5 mg هریک تا دو دقیقه   :عدم پاسخ -دیگر  o/3 m g عدم پاسخ  -  

0.01mg/kg/iv over 30 seconds –   دربچه ها  

.برسد   1mg - درصورت عدم پاسخ ،دوز فوق تكرار شود تا حداكثر به  

دقیقه بعد ازتزریق  20-120برگشت به اثرات بنزودیازپین ممكن است در عرض  -

.لذا بیماران نباید زود مرخص شوند.فلومازنیل ایجاد شود  

 

درمسمومیت با بنزودیازپین هاي طوالني اثر ممكن است به دوزهاي مكرر یا  -

میلي گرم درساعت دردكستروز یا سالین نیاز  0/1-1انفوزیون فلومازنیل بمقدار

. باشد  

 

     



 ضد افسردگیهای سه حلقه ای

 

:این داروها درموارد  -  

ADHD وسواس، افسردگی ،دردهای نوروپاتیک ،میگرن ، شب ادراری و 

.استفاده می شود  

 

آمی تریپتیلین، ایمی پرامین،نورتریپتیلین:مثل -  



عالیم بالینی مسمومیت   

مردمک دیالته -  

تاری دید -    

پوست خشک -    

تاکی کاردی -    

هیپرترمی -    

احتبا س ادراری -    

ایلئوس -    

خشکی دهان -    

آژیتاسیون،دیلیریوم،هالوسیناسیون وکما -    



دیسریتمی بطنی -    

 

هیپوتانسیون -    

 

تشنج -  

 

وتشنجقلبی عروقی،آنتی کولینرژیک تابلوی اصلی مسمومیت شامل عالیم  -  

 

( ولی ممکن است دیرترباشد)دقیقه بعد ازخوردن 30-40عالیم درعرض-  

   

 

 



 

هوشیاری یا     بیماران هوشیار ممکن هستند بطور ناگهانی دچارکاهش سطح  -

                  .تشنج شوند   

 

(معموال باعث اختالل همودینامیک نمیشود)تاکی کاردی سینوسی شایعترین دیسریتمی  -  

 

تاکی کاردی بطنی شایعترین دیسریتمی کشنده بطنی -  
 

.  تاکی کاردی بطنی  است هیپوکسی ، اسیدوز،هیپرترمی،تشنج زمینه ساز  -   

   

هیپوتنشن مقاوم شایعترین علت مرگ در اوردوز -    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درمان

اینتوباسیون زودرس درموارد کاهش سطح هوشیاری وناپایداری همودینامیک  -  

 

درهمه بیماران  ECG مونیتورینگ قلبی و  -  

 

الواژ معده حتی چند ساعت بعد از اوردوز  -  

 

شارکول فعال   -  



Aluminium phosphide 

.بعنوان آفت کش درمحل انبار غالت استفاده می شود( قرص برنج) فسفید آلومینیوم   -  

 

عدم وجود اثرات مخرب زیست محیطی–پتانسیل سمی باال –در دسترس  -ارزان   -  

 

.خوردن آن یکی از روشهای شایع خودکشی در هند و ایران وسریالنکا است  -  

 

.اکثر افراد  مسموم جوان هستند -  

 

. قابل دسترس است (    dark grey(  -  گرمی به رنگ خاکستری 3معموالبه صورت قرصهای

   

 

.میلی گرم آن دربالغین باعث مرگ می شود 500خوردن  -  

 

(فاقد هرگونه فسفید فلزی)عصاره سیر،کلرورسدیم،تالک ونشاسته:قرص برنج خانگی یاگیاهی -  

 

 

 



 مکانیسم مسمومیت

 

 

.آب و اسید کلریدریک معده گاز فسفین آزاد می کند –قرص در تماس با هوا  -  

 

 

 

بعد از مصرف خوراكي گاز فسفین بسرعت از طریق سیستم گوارشي جذب شده واثرات   -
كلیه و كبد وایجاد آریتمي و ادم ریه و اسیدوز و  –ریه  -توكسیك  خود را با درگیري قلب

.شوك مقاوم به درمان اعمال مي كند  

   

 

 



 عالیم بالینی

 

 

 

.دقیقه بعداز خوردن قرص شروع مي شود 30عالیم اولیه مسمومیت معموال درعرض  -  

 

شده وامكان مرگ وجود    ( عمدتا قلبي وتنفسي)ساعت باعث ایجادعالیم سیستمیك 6درعرض  -

. دارد    

 

اسهال و      -استفراغ -تهوع -درد اپیگاستر –عالیم اولیه معموال شامل سوزش رترو استرنال  -

.استشمام بوي سیر یا ماهي گندیده در تنفس بیمار است       

 

 



شامل هیپوتنشن مقاوم وشوك وآریتمیاثرات قلبي وعروقي   

 

ادم ریه -آسیب حاد ریه -سیانوز –سرفه  –دیس پنه  –هیپرپنه  –شامل تاكي پنه عالیم تنفسي  -  

(ساعت بعد  72تا  48) ادم ریه ممكن است با تاخیر ایجاد شود               .  ARDS و        

    

بیمار ممكن است تا مراحل انتهایي مسمومیت هوشیار . دلیریوم و كما  –شامل تشنج  CNS در  -

. بوده ونهایتا به كما برود  

 

.اسیدوز متابولیك به دلیل تجمع اسید الكتیك ایجاد مي گردد -  

   

 



 تشخیص

 

 

 

شرح حال و معاینه بالیني -  

 

استشمام بوی سیریا ماهي گندیده در تنفس بیمار -  

 

Silver nitrate test -  

 

 



 درمان

ABC -  

 

IV LINE & serum -   

 

درمان تشنج و کاهش فشار خون -  

 

.گاز فسفین خارج شده از مواد استفراغ شده ممكن است باعث آلوده كردن كادر درماني گردد -  

 

ازطرفي جذب      .استفراغ بیمار استفاده از شاركول را بعلت خطر آسپیراسیون مشكل مي كند -

.فسفیدها به شاركول جاي سؤال دارد و دربعضي منابع توصیه نمي شود    

 

 



الواژ معده در مراحل اولیه مسمومیت بویژه مصرف دوزهاي خیلي زیاد در بعضي منابع         -

(ساعت بعد ازخوردن  1-2درعرض .) توصیه شده است    

 

.بعضي منابع الواژ معده را بدلیل آزاد شدن گاز فسفین توصیه نمي كنند -  

 

استفاده ازمحلول بي كربنات سدیم درالواژ معده بدلیل كاهش اسید معده ممكن است تولید گاز     -

.فسفین را كاهش دهد    

 

گاز فسفین را به فسفات غیرتوكسیك     (  1: 10000) الواژ معده با محلول پرمنگنات پتاسیم  -

.تبدیل مي كند    

 



 

 

 

.ازروغن نارگیل وپارافین مایع براي جلوگیري ازآزاد شدن گازفسفین استفاده می شود -  

 

.از رانیتیدین وریدي براي كاهش درد اپیگاستر استفاده مي شود -  

 

از هیدروكورتیزون وریدي در درگیري آدرنال بویژه در صورت عدم پاسخ هیپوتنشن به  -

.مایعات داخل وریدي و وازوپرسورها استفاده مي شود  

 

.نوراپي نفرین یا فنیل افرین مي تواند استفاده شود –براي هیپوتنشن مقاوم دوپامین  -  

 

 

 

 



Organophosphate 

مثل        .این دسته درزراعت وکشاورزی وهمچنین اهداف نظامی استفاده میشود: سمیت باال

پاراتیون                     

 

دردامپروری برای کنترل حشرات بدن حیوانات مثل پشم گوسفند کاربرد      : سمیت متوسط

مثل کومافوس وتری کلرفون .دارد                           

 

مثل ماالتیون و دیازینون  .درباغات کوچک ومنازل مورد استفاده قرارمیگیرد: سمیت پائین  

 



 عالئم بالينی

عالیم بالینی به میزان تماس وراه تماس و نوع سم وابسته است -  

 

ساعت از تماس وتقریباهمه بیماران درعرض        8دربیشتر مسمومیت های حادعالیم بعد از -

. ساعت عالمتدار میشوند 24    

 

دقیقه عالمت دار ودر عرض          5درمسمومیت های شدید ممکن است بیماران در عرض  -

. دقیقه دچار مرگ شوند15    

 

 



. بسته به شدت مسمومیت عالئم ونشانه ها به موسکارینی،نیکوتینی تقسیم میشود -    

 

 

 

میوزیس بیشترین نشانه ایجاد شده وبرونکوره بیشترین اختصاصیت برای سمیت موسکارینی  -

.   است که ممکن است به حدی باشد که ادم  ریوی را تقلید کند  

 

بصورت آژیتاسیون کانفیوژن وکماوتشنج    CNS عالیم موسکارینی در  -  

 

ازبین رفتن رفلکسهای -(تنفسی)عالیم نیکوتینی بصورت ضعف و فاسیکوالسیون وفلج عضالنی -

. تاکی کاردی وهیپرتانسیون رخ می دهد-سیانوز-تاندونی  

 

 

  

 



DUMBBLES 

 

 Diarrhea/diaphoresis (تعریق/اسهال)  

 Urination (بی اختیاری ادرار)  

 Miosis 

 Bradycardia 

 Bronchospasm   / Bronchorrhea 

 Emesis (استفراغ)  

 Lacrimation (اشک ریزش)  

 Salivation (افزایش بزاق)  

 

 



 درمان

.لباسهای آلوده خارج گردد -  

.پرسنل درمان مواظب آلودگی باشند -  

جذب پوستی با محتویات اسهالی و استفراغ امکان . پوست آلوده با آب و صابون شسته شود -

.دارد  

.شارکول فعال والواژ معده در مسمومیت خوراکی بخصوص در ساعت اول موثر است -  

.درمان باآتروپین برای عالیم موسکارینی و پرالیدوکسیم برای عالیم نیکوتینی -  

موثراست ولی روی عالیم  CNS آتروپین روی عالیم موسکارینی و -  

.نیکوتینی اثری ندارد    

ضعف عضالنی و دپرشن تنفسی بعلت تحریک رسپتورهای نیکوتینی ایجاد شده، با پرالیدوکسیم  -

.درمان می شود     

میلی گرم برای مسمومیتهای خفیف تا متوسط        1-2آتروپین دربزرگساالن بصورت وریدی  -

درصورت نیاز این دوز       .میلی گرم برای مسمومیت های شدید استفاده می گردد 3- 5و  

   .دقیقه میتوان دوبرابر نمود 3-5راهر  

. میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن استفاده می شود 0/02- 0/ 05در اطفال  -  

 



Amphetamines 

مکانیسم اولیه عمل آمفتامینها آزاد سازی کاتکول آمینها بخصوص دوپامین ونوراپی نفرین  -

. ازانتهای پره سیناپتیک است  

 

 

.این ترکیبات جذب خوراکی خوبی دارند -  

 

 

.  مغزی  عبورمیکنند –نسبتا لیپوفیلیک هستند وبنابراین راحت ازسد خونی  -  

 



 عالیم بالینی

.    اثرات بالینی آمفتامینها درارتباط با تحریک گیرنده های آدرنرژیک محیطی و مرکزی است -

   

 

آمفتامین ها سبب احساس سرخوشی وافزایش اعتماد به نفس میشوند ووابستگی سریع روانی  -

.ایجاد می کنند  

 

. تاکی کاردی و هیپرتانسیون شایعترین عالیم سمیت قلبی است -  

 

.به اورژانس آورده میشوند  CNS بیشتربیماران بدلیل تظاهرات -  

 

سرخوشی ،پرحرفی،اضطراب،آژیتاسیون،تشنج و کما ازاثرات حاد آمفتامین ها روی سیستم  -

.  عصبی مرکزی می باشد  

 

. خونریزی داخل جمجمه بدلیل افزایش فشارخون ممکن است رخ دهد -  

 

 



تعریق ، ترمور، میدریاز ،رژیدیتی وفاسیکوالسیون عضالنی ، : اثرات حاد محیطی شامل  -

.تاکی کاردی وهیپرتانسیون ، ایسکمی وانفارکتوس میوکارد  

 

سایکوز حاد احتماال بدلیل اثرات دوپامینرژیک ممکن است ایجاد گردد که مانند اسکیزوفرنی  -

. پارانوئید بنظر می رسد وممکن است  منجر به خودکشی یا دیگرکشی گردد  

   

.ممکن است بیماران مضطرب وتهاجمی بوده وتوهم بینایی والمسه داشته باشند -  

 

هیپرترمی بدلیل آژیتاسیون وافزایش فعالیت عضالنی ونیزتشنج شایع بوده که ممکن است باعث  -

.اسیدوز متابولیک ،رابدومیولیز ومیوگلوبینوری ونارسایی کلیه شود  

 



 درمان

اقدامات اورژانسی وکنترل عالیم حیاتی ومعاینه فیزیکی  -  

 

شارکول فعال والواژ معده به ویژه درساعت اول مسمومیت -  

 

که درصورت افزایش، نیاز به ( هیپرترمی ) توجه ویژه به دمای بدن  -  

.مداخله وخنک کردن سریع بیمار دارد    

 

آژیتاسیون بیمار را با دیازپام کنترل کنید وتا حد امکان ازهالوپریدول بدلیل کاهش آستانه تشنج  -

.استفاده نکنید بجز درموارد مقاوم  

 



 

 

درمان تشنج وهیپرترمی واداره کما -  

 

 

درمان اولیه وانتخابی افزایش فشارخون دیازپام است ودرصورت عدم کنترل می توان -

.ازوازودیالتورها نمود  

 

 

 



 





 مواد سوزاننده

:ترکیبات صنعتی وخانگی اسیدها -  

  -رنگ برها-جالدهنده فلزات-ضدعفونی کننده ها-آب باتری اتومبیل-ضد زنگ  

... و (وایتکس)سفیدکننده ها-تمیزکننده توالت ودستشویی-لوله بازکن    

 

 

:ترکیبات حاوی قلیا  

صابون وشامپو-رنگ برها-پاک کننده اجاق گاز -لوله باز کن ها-سفید کننده ها  

...گندزاهاو-فرآورده های ظرفشویی ورختشویی  

 



:تظاهرات بالينی   

                             دستگاه پوست، ها، چشم سوزاننده مواد دنبال به آسیب شایع مناطق از

    مشابه قلیا و اسید در آنها اولیه عالیم كه است، گوارشي دستگاه و تنفسي

 :از عبارتند عالیم این .باشد مي

آبریزش و تنفسی دیسترس استریدور، دیسفونی، :حنجره و حلق آسیب            

 (اوروفارنژیال ادم)دهان

و اپیگاستر درد ،(مری درگیری) ادینوفاژی دیسفاژی، :گوارشی آسیب 

  (معده درگیری)هماتمز

به استفراغ، آسپیراسیون یا مستقیم استنشاق درجریان :تنفسی آسیب 

 و پنه تاكي -تنفسی دیسترس پنومونی، صدا، خشونت استریدور، صورت

 متابولیك اسیدوز به درپاسخ هایپرپنه

شكم و سینه ،قفسه حلق دهان، ها، لب در شدید درد  

 



.خوردن اسید قوی منجر به سوزش سریع دهان ،حلق واپی گاسترمیشود -  

 

درموارد شدید احتمال اسیدوزمتابولیک،هیپوتانسیون،نارسایی حاد کلیه، -  

. ،آسیب کبد ،خونریزی وپرفوراسیون گوارشی وجود دارد  DIC   

 

عوارض دیررس ناشی ازآسیب اسیدی شامل تنگی مری وپیلوراست که می تواند حدود          -

.هفته بعد از خوردن اسید ایجاد شود 3-2    

 

.تماس اسید با چشم ضایات تخریبی ایجاد می کند -  

 

. تماس اسید با پوست ممکن است باعث اریتم،تاول وزخم های نافذ شود -  

 



 درمان

 اولویت اول  و اهمیت انجام زودهنگام ودقیق ودائمی حمایت راه هوایی -

استریدوروتغییر )درموارد وجودعالیم ونشانه های ادم راه هوایی سریعروش انتخابی انتوباسیون -

 (   صدا

NGTube :گذاشته نشود 

 

30>)در مصرف غیر عمدی اطفال یا بالغین که بدون درد قادر به بلع باشند :رقیق سازي 

 (دقیقه، منزل یا محل کار

 

خطر آسیب حرارتی، دیستانسیون، افزایش خطر : خنثی سازی به دالیل زیر انجام نمي گردند

 آسیب راه هوایی و استفراغ و پرفوراسیون

 



oLARGE IV LINE   

 

oکریستالویید 

 

oدرمان شوک ، سایر موارد ، خونریزی ، اختالل اسید وباز و متابولیک 

 

oCVLINE و مانیتورینگ 

 

 



  نیست الزم معده الواژ. 

 

 است مفید شیر یا آب با آن كردن رقیق اسید، خوردن از بعد اول ساعات در 

 و گاز و حرارت تولید علت به شیمیایي هاي كننده خنثي از استفاده لي و

 .باشد مي ممنوع آسیب تشدید
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