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مسموميت    ، مرگ ناشي از 1390تا  1381هاي  در فاصله سال 

نفر  185نحوي كه از   دارويي در كشور سير صعودي داشته، به 

كه از اين  رسيده 1390سال   رنفر د 627به  1381در سال 

  .زن بودند 232مرد و  395تعداد 
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هر دارو يا ماده اي كه فرد براي درمان، بيش از حد مجاز استفاده 

كاربرد درماني در دوز مجاز  مي كند و حتي داروهايي كه براي

مشكالتي در بدن مي شوند و از بدن دفع  مصرف ولي منجر به

 .نمي شوند را مسموميت دارويي مي گوييم

بسيار مهم  مصرفي در مسموميت دارويي تشخيص نوع داروي

گاهي اوقات بعضي داروها عوارض و مسموميت شان  .ستا

 نسبت به مقدار دوز درماني بسيار به هم نزديك هستند، مثال

ي لبمشكالت ق دارويي مثل ديگوكسين براي كساني كه به

دچارند تجويز مي شود اما نكته مهم اين است كه دوز درماني به 

  .نزديك است بسيارزسمي دو
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 كلوميپرامين ،ايمي پرامين

  

   آمي تريپتيلين 

   دوكسپين و ورتريپتيلينن

  .باشد مي  4mg/kg-2    هاTCAدوز درماني 

شود  نرژيك دارو شروع مي يكول عوارض آنتي 10mg/kg-5از  

. گردد عوارض قلبي و عروقي دارو آغاز مي mg/kg 20-10و از 

  .تواند كشنده باشد بيش از يك گرم بالقوه مي TCAمصرف 

پرامين  كيلوگرم دو عدد قرص ايمي 10مثالً اگر كودكي با وزن 

رض قلبي و احتمال ايجاد عوا  گرم را مصرف نمايد ميلي50

 .عروقي در او متصور است

                        آهن 

   :مورد نيازآهن مقدار

  اهن يك ماده ضروري

مي باشد كه مقدارآن دربعضي  

  .رژيم هاي غذايي ناچيزاست

, ميلي گرم  15سال  11 -15ميزان موردنيازاهن درخانم هاي 

ميلي گرم ودربزرگساالن با سن بيشتراز 30درخانم هاي باردار

در دوراني كه كودكان به . ميلي گرم در روزميباشد10سال  50

ميلي گرم 10ه بايستي روزان) سالگي 4- 6(سرعت رشد مي كنند

   . اهن مصرف كنند

  عاليم مسموميت با آهن

اين مرحله با درد شكم، استفراغ و اسهال مشخص : 1مرحله 

استفراغ به طور مشخص، در مدت چند ساعت اول بعد . شود مي

ترين نشانه باليني ثابت در  استفراغ شايع. كند از مصرف بروز مي

  هاي گوارشي در  عدم وجود نشانه. مسموميت حاد با آهن است

  



قابل توجه آهن ساعت از زمان مصرف تشخيص مصرف  6مدت 

 .كند را رد مي

يا مرحله خاموش مسموميت آهن  2معموال مرحله : 2مرحله 

ساعت بعد از زمان مصرف،  24تا  6در دوره . افتد اتفاق نمي

 . شود هاي گوارشي برطرف مي نشانه

. شود اين مرحله با مسموميت در كل بدن مشخص مي: 3مرحله 

 . خونريزي و متعاقب آن بروز شوك از عالئم اين مرحله است

روز بعد از مصرف،  2ـ  5مرحله كبدي در فاصله زماني : 4مرحله 

 . شود و ممكن است به نارسايي كبدي منتهي شود حاصل مي

د خروجي معده در اين مرحله از مسموميت شامل انسدا: 5مرحله 

اين تغييرات نادر . نتيجه اثرات خورنده آهن روي معده است

هفته   6تا  4است و در مدت 

بعد از مصرف، اتفاق 

  .افتد مي
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  كاهش سطح هوشياري-

  مردمك ميوتيك،- 

   ساپرس تنفسي در نهايت-

  كماي عميق -

  .سيانوز ،آپنه-
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متادون، حتي در دوزهاي بسيار پائين، از تحويل شربت -1

و )…نظير بطري نوشابه و (يداروي هاي غير در شيشه

  هاي بدون شيشه

   .برچسب حاوي نام دارو وساير نكات اكيداً خودداري گردد

در صورت امكان، تحويل دوز مورد نياز بصورت روزانه در -2

 .مراكز ترك اعتياد انجام پذيرد

و افراد غير معتاد، بدليل بروز مسموميت شديد در اطفال -3

بايد داراي برچسب مخصوص  متادون مي هاي حاوي شيشه

الزم مربوط به  هشداردهنده حاوي نام فرآورده و توضيحات

  .نحوه مصرف دارو باشند

از انجائيكه طعم شربت متادون شيرين است و مصرف  -4

همراه چاي يا نوشابه مصرف موارد به  كنندگان دارو در برخي

بيمار و بستگان وي، بر  نمايند، عالوه بر توضيحات كامل به مي

در  روي برچسب شيشه واضحاً ذكر گردد كه از نگهداري دارو

  .نوشيدنيها خودداري گردديخچال يا كنار ساير 

بر روي برچسب دارو حتماً ذكر گردد دور از دسترس اطفال  -5

  .نگهداري شود

درمان و نيز در تمام طول دوره مصرف دارو، عاليم در شروع 

. مسموميت بامتادون براي بيمار و بستگان وي توضيح داده شود

 توان از جمله اين عالئم مي

به اختالل هوشياري، اختالالت 

تنفسي، نبض ضعيف، اختالالت 

و  گوارشي همچون تهوع

هاي  استفراغ، و نيز سفتي و تكانه

  .عضالني اشاره نمود

  

  

  

در هر دوره مراجعه بيمار، عالئم مسموميت براي وي مرور -7

شود كه در صورت برو عالئم مسموميت در بيمار يا  گردد و تاكيد

 بستگان وي حتماً به اورزانس

    .مراجعه نمايند

          فني توئين

رل بيماري صرع است تكني توئين يكي از داروهاي اساسي درفن

موثر بودن وكم عارضه بودن در صد كه در سطح جهاني بعلت 

عوارض مصرف . سال گذشته اعتبارش را حفظ نموده است

است از قبيل رويش موي اضافي،  دطوالني مدت دارو متعد

. ضخيم شدن لثه ها،پوكي استخواني و بزرگ شدن غدد لنفاوي

  مسموميت حاد موجب لرزش چشم و عدم تعادل و تشديد تشنج 

  ..و گاهي مرگ ميگردد
اي كنترل تشنج كودكان مصرف بت فني توئين كه بيششتر برشر

از دو نظر اشكال دارد ، يكي رسوب شدن دارو در داخل ميشود

شيشه است بطوريكه اگر هر بار موقع مصرف خوب تكان داده 

نشود در ابتداي مصرف قسمت رقيق دارو برداشته شده در 

مل باعث نوبتهاي بعدي دارو باغلظت بيشتر داده ميشود واين عا

مسئله دوم نوع شربت است كه به دو . مسموميت كودك ميشود

 25شكل به بازار ارائه شده در شكلي كه هر پنج سي سي حاوي 

ميلي گرم دارو است معموآل مشكل پيش نمي آيد ولي در نوعي 

كه با همان شكل شيشه و برچسب با غلظت هر پنج سي سي 

ر حاوي دارو است ميل گرم توليد شده و پنج برابر بيشت 125

  .مشكل پيش مي آيد

  

  


