
 نکاتی در مورد مسمومیت ناشی از گیاهان سمی و پیشگیري از آن

  دکتر کامبیز سلطانی نژاد
  متخصص سم شناسی، عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور

  هفته پیشگیري از مسمومیت ها  برگزاري به مناسبت 
  

سال  5بویژه در کودکان زیر  گیاهان در بسیاري از کشورهاي جهان به عنوان یکی از علل مهم بروز مسمومیت ها

، بـیش از  2008بر اساس گزارش ساالنه انجمن مراکز کنتـرل مسـمومیت  آمریکـا در سـال     . محسوب می شوند

مـورد آن   000/40مورد مسمومیت ناشی از گیاهان سمی در این کشور گزارش شده است، که بیش از  000/60

درصد از کل موارد مسمومیتهاي گزارش شده در ایـن   4/3سال روي داده است که معادل  5در کودکان کمتر از 

به عبارتی، گیاهان سمی به عنوان دهمین عامل بروز مسمومیت در کودکان در ایـن کشـور   . گروه سنی می باشد

  . محسوب می شوند

ــی           ــدارد ول ــود ن ــاهی وج ــاي گی ــمومیت ه ــیوع مس ــمی از ش ــق و رس ــار دقی ــد آم ــر چن ــا ه ــور م   در کش

ز بروز انواع مسمومیت هاي اتفاقی و عمدي در اثر مصرف گیاهـان در منـاطق مختلـف    گزارشهاي موردي حاکی ا

شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در کشور ما منجر به ایجاد تنوع زیادي در گونه هـاي گیـاهی   . کشور می باشد

از کشور مـی  شده است که این امر خود موجب دسترسی مردم به انواع گیاهان دارویی و سمی در مناطق وسیعی 

در سالیان اخیر، افزایش گرایش مردم به مصرف داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی،  سبب مصـرف گیاهـان   . شود

  .شده است -با حدس داشتن ارزش دارویی و به منظورخوددرمانی بیماري ها  -به صورت ناآگاهانه و خودسرانه 

همـان گونـه کـه    . یزان بیشتري مشاهده می شـود مسمومیت با گیاهان در برخی از گروه هاي سنی و شغلی به م

کنجکاوي ذاتی کودکان در ایـن  . سال شیوع بیشتري دارد 5ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در کودکان زیر 

محدوده سنی و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش هاي مختلف یک گیاه سمی مانند میـوه، دانـه و بـرگ آن،    

اقی و از روي کنجکاوي اقدام به بلع قسمت هاي مختلف یـک گیـاه سـمی    سبب می شود تا کودك به صورت اتف

از نظر شغلی، بروز مسمومیت هاي گیاهی در کشاورزان، باغداران، شکارچیان و کارگران مزارع و گلخانه ها . نماید



در  قابل ذکـر اسـت بسـیاري از گیاهـان دارویـی     . به علت تماس بیشتر با انواع گیاهان سمی شیوع بیشتري دارد

صورتی که به صورت خودسرانه و با مقادیر بیش از حد مصرف شوند می توانند سبب بـروز مسـمومیت در انسـان    

عالوه بر آن برخی از انواع گیاهان تزیینی مانند دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه هاي منازل و آپارتمـان  . شوند

ورت مصـرف اتفـاقی موجـب بـروز مسـمومیت در      هاي مسکونی کاشته و نگهداري می شوند نیز می توانند در ص

  . انسان شوند

توسط بوده و داراي ماهیـت  خوشبختانه مسمومیت با گیاهان در بسیاري از موارد از نظر شدت از نوع خفیف یا م 

محدود شونده می باشد، بطوري که تنها در صورت درمان هاي اولیه و عالمتی عالیـم و نشـانه هـاي مسـمومیت     

با این وجود برخی از گیاهان مانند شوکران، خرزهـره، تـاتوره، گـل انگشـتانه و     . کاهش یافته و برطرف می شوند

تی کشنده در انسان می باشند، که این امر خـود نیـاز بـه انجـام     کرچک قادر به ایجاد مسمومیت هاي شدید و ح

  .  اقدامات درمانی فوري و ویژه و انتقال سریع بیمار مسموم  به یک مرکز درمانی را اجتناب ناپذیر می نماید

مانند جنس و گونه گیـاه، سـن   (شدت مسمومیت هاي گیاهی بستگی به عوامل  متعددي مانند خصوصیات گیاه 

) رایط آب و هوایی محل رویش گیاه، مقدار و قسمت هاي مصرف شده گیاه نظیر میوه، برگ، ریشه و دانهگیاه، ش

به عبارت بهتر . دارد) مانند سن ، جنس ، سابقه بیماري هاي زمینه اي و خصوصیات ژنتیکی(و خصوصیات بیمار 

  .ظاهر شوندشدت مسمومیت هاي گیاهی در افراد می تواند به صورت متفاوتی نسبت به هم 

وجود مواد شیمیایی با ساختار متنوع در گیاهان به عنوان سموم گیاهی مـی تواننـد بـا تـاثیر بـر سیسـتم هـاي        

مهم ترین این  مواد موثره از دسته آلکالوئیـدها، اسـیدهاي آلـی،    .  زیستی بدن موجب بروز اختالل و آسیب شوند

  .می باشند  رزین ها و ترکیبات شبه رزینی، مواد معدنی و الکل ها

  :رعایت نکات زیر می تواند در پیشگیري از مسمومیت هاي گیاهی بسیار حایز اهمیت باشد 

  .مصرف هر نوع گیاهی توسط حیوانات اهلی و وحشی، بیانگر غیر سمی بودن آن نیست  -

  . از خوردن قسمت هاي مختلف هر نوع گیاهی که براي شما ناشناخته است خودداري کنید -



م قدم زدن در پارك، جنگل و باغ مواظب کودکانتان باشید و از دسـت زدن و خـوردن گیاهـان توسـط     در هنگا -

  . آنها ممانعت بعمل آورید

در صورت تمایل به نگهداري دانه ها و قسمت هـاي خشـک شـده گیاهـان در منـزل، آنهـا را دور از دسـترس         -

  .کودکان نگهداري کنید

ار و منزل خود را یاد بگیریـد تـا در صـورت مصـرف آنهـا  توسـط افـراد        نام گیاهان موجود در اطراف محیط ک -

  .مختلف بتوانید با ذکر نام گیاه، پزشک را در درمان هر چه بهتر مسموم یاري کنید

  . در بسیاري از موارد، پختن گیاه سبب از بین رفتن مواد سمی موجود در آن نمی شود  -

  .استفاده نکنید -به صورت دم کرده، جوشانده و غیره –رویی هرگز از گیاهان ناشناخته جهت مصارف دا  -

در صورت تمایل به مصرف گیاهان دارویی، حتماٌ آنها را مکان هاي مجاز و معتبر و تحت نظر پزشک و داروساز  -

  .مصرف نمایید

ایی هـاي  در صورت برخورد با هر گونه مسمومیت گیاهی بویژه در کودکان، جهت اخذ اطالعات اولیـه و راهنمـ   -

در میـان گذاشـته و در   )  190و یـا 1490 بـا شـماره   (مورد نیاز،  موارد را با  مراکز اطالع رسانی داروها و سموم 

  . صورت نیاز بیمار را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید

 


