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مسمومیت با مونوکسیدکربن، مرگ خاموش

اگر فرد به موقع تحت درمان قرار 
نگیرد، به تدریج هوشیاری خود را از 

دست می دهد و دچار تشنج شده و 
وارد فاز کما می شود. درنهایت مرگ 

در انتظار او است. اگر فرد فقط برای 
مدت چند دقیقه در معرض غلظت 

باالی این گاز قرار بگیرد یا یک ساعت 
در محیطی که غلظت گاز پایین است، 

حضور داشته باشد، جان خود را از 
دست خواهد داد

شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت

بروز عالئم مسمومیت به میزان گاز انباشته شده در 
محیط، مدت تماس فرد با گاز و سطح سالمت 
فرد بستگی دارد. اگر فردی در محیط بسته  بدون 
تهویه مناسب باشد، در معرض غلظت باالی این 
گاز قرار می گیرد و با عالئمی از این قبیل مواجه 

خواهد شد:
 سردرد

 تنگی نفس
 رفتار غیرعادی عصبی

 خستگی
 احساس ضعف

 سرگیجه
 اشکال در راه رفتن

 گیجی و اختالل در قوه قضاوت و استدالل
 حالت تهوع و استفراغ

 نفس نفس زدن
 درد قفسه سینه

 ضربان قلب تند یا نامنظم
اگر فرد به موقع تحت درمان قرار نگیرد، به تدریج 
هوشیاری خود را از دست می دهد و دچار تشنج 
شده و وارد فاز کما می شود. درنهایت مرگ در 
انتظار او است. اگر فرد فقط برای مدت چند 
این گاز قرار  باالی  دقیقه در معرض غلظت 
بگیرد یا یک ساعت در محیطی که غلظت گاز 
پایین است، حضور داشته باشد، جان خود را 

از دست خواهد داد.
اگر افراد برای مدت طوالنی  تر، مثال چند هفته 
یا چند ماه در معرض غلظت خیلی کمتر این 
گاز قرار بگیرند، عالئم مسمومیت در آنها به 
صورت عالئم آنفلوانزا ظاهر خواهد شد، مانند 
سردرد، خستگی، احساس ضعف و گاهی هم 
حالت تهوع و استفراغ. عالئم دیگری که در اثر 
تماس طوالنی مدت و با غلظت کم گاز ایجاد 
می شود شامل کرختی، تاری دید بدون اینکه علت 
فیزیکی داشته باشد، اختالل خواب و ضعف 

حافظه و تمرکز است.

تشخیص مسمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن

اگر فرد هوشیاری خود را از دست داده باشد، 
اولویت درمان تثبیت شرایط او است. در این 
مواقع اقداماتی مانند دادن اکسیژن و مایعات 
و کنترل تشنج بیمار ضروری است. در همین 
حال به دست آوردن اطالعات از تیم درمانی و 
بستگان بیمار درباره زمان و میزان تماس بیمار 
با گاز برای روند درمان بیمار اهمیت زیادی 
دارد. اگر مسمومیت در اثر تنفس دود ناشی از 
آتش سوزی ایجاد شده باشد، الزم است پزشک 

معالج از این مورد آگاه شود زیرا بیمار ممکن 
است گازهای سمی دیگری را هم عالوه بر 

مونوکسیدکربن استنشاق کرده باشد.
زمانی که علت مسمومیت، قرار گرفتن در محیط 
بسته آلوده باشد پزشک حتما درباره نوع سوخت 
مصرفی وسایل منزل یا محل کار و کیفیت تهویه 
هوای محیط تحقیق خواهد کرد. همچنین پزشک 
خواهد پرسید بیمار چه مدت در این محیط قرار 
داشته یا اینکه پس از خارج شدن از آن محیط 
احساس بهبود داشته یا نه؟ آیا شخص دیگری 
از اعضای خانواده یا همکاران بیمار هم عالئم 

مشابه وی داشته اند؟ و... 
اگر فرد مسموم باردار است باید فوری پزشک 
مولکول های  میزان جذب  زیرا  کند  مطلع  را 
جفت  هموگلوبین  مولکول های  توسط  گاز 
10تا 15درصد بیشتر از میزان جذب این گاز 
به سمت هموگلوبین مادر است بنابراین می تواند 

برای جنین خطرات جدی داشته باشد.
پزشک هنگام معاینه بیمار ابتدا به سیستم عصبی 
وی توجه می کند. برای تایید تشخیص بیماری 

از بیمار آزمایش خون گرفته می شود تا سطح 
اکسیژن و کربوکسی هموگلوبین )مونوکسیدکربن 
متصل شده به هموگلوبین( خون اندازه گیری شود. 
بر اساس شدت مسمومیت ممکن است پزشک 
آزمایش های اضافه دیگری را هم برای بیمار 
تجویز کند. به عنوان مثال ممکن است در صورتی 
که بیمار دچار درد قفسه سینه شده یا ضربان 
نامنظم و تند قلبی دارد، پزشک دستور تهیه نوار 
الکتروکاردیوگرام را بدهد یا اگر فرد دچار تشنج 
شده، انجام سی تی اسکن و ام آرآی را درخواست 
کند. در صورتی هم که بیمار باردار باشد، جنین 
به دقت تحت نظر گرفته می شود و تعداد ضربان 
قلب و عالئم کاهش سطح اکسیژن جنین با دقت 

بررسی خواهد شد.
مدت ماندگاری این گاز در بدن کم است و 
درست به همان سرعتی که وارد بدن شده از بدن 
دفع خواهد شد. اگر فردی که دچار مسمومیت 
با این گاز شده در هوای تازه قرار بگیرد، پس 
از 6 ساعت نیمی از گازی که با تنفس بیمار 
وارد جریان خون وی شده، با بازدم از بدن دفع 

خواهدشد. در صورتی که بیمار را در محفظه های 
حاوی اکسیژن با فشار باال قرار دهیم، این زمان 
پاک سازی خون از این گاز کمتر و سرعت دفع 

این گاز بیشتر خواهد شد.
از آنجایی که مسمومیت با  گاز مونوکسید کربن 
منجر به از بین رفتن سلول های بدن، به خصوص 
سلول های مغزی می شود، خطر بروز مشکالت 
عصبی در بلندمدت بین افرادی که دچار این 

مسمومیت شده اند خیلی باالست.

روش های پیشگیری از مسمومیت
گاز مونوکسیدکربن بدون بو، رنگ و طعم است 
بنابراین بدون هیچ اخطاری قربانیان خود را 
به کام مرگ می فرستد. برای کمتر کردن خطر 
مسمومیت با این گاز شاید بهتر باشد به برخی 

نکات توجه کنید، از جمله:
و  خواب  اتاق  ورودی  در  خانه،  در   
پارکینگ هایی که به داخل خانه ارتباط دارد، 
دستگاه آژیر اعالم وجود گاز مونوکسیدکربن 

نصب کنید.

 زمانی که شومینه را روشن می کنید، مطمئن 
شوید مجرای دودکش باز است.

 هرگز از کباب پز زغالی یا منقل زغال داخل 
فضای بسته خانه استفاده نکنید.

 وسایل انرژی زای منزل را به گونه ای انتخاب 
کنید که امکان تهویه به بیرون از خانه را داشته 
باشند و حتما مطمئن شوید تمامی تاییدیه های 

الزم را از نظر ایمنی وسیله داشته باشند.
 برای نصب وسایل منزل از افراد کارآزموده 
کمک بگیرید و هر چند وقت یکبار وسایلتان 
را از نظر مجرای تهویه کنترل کنید که دچار 

انسداد و شکاف نشده باشد.
 قبل از شروع فصل زمستان و استفاده از 
بخاری و گرمکن هایی که با سوخت فسیلی کار 
می کنند از باز و پاکیزه بودن مجرای دودکش ها 
مطمئن شوید و برای بازرسی و احیانا تعمیر 

آن از افراد مجرب کمک بگیرید.
 هرگز برای گرم کردن محیط خانه از اجاق 

گاز و فر آشپزخانه استفاده نکنید.
 هیچ گاه از وسایل و موتورهای گاز سوز 
داخل خانه استفاده نکنید، حتی اگر پنجره ها باز 
باشد یا دستگاه تهویه داخل خانه روشن باشد.
 اگر پارکینگ به داخل منزل ارتباط دارد، 
هیچ گاه موتور ماشین را به صورت روشن داخل 
پارکینگ رها نکنید و هنگام گرم کردن ماشین 

پنجره های داخل خانه را نیمه باز بگذارید.

درمان مسمومیت
از  را  مسموم  فرد  بالفاصله  اقدام  اولین  در 
محیطی که گاز مونوکسیدکربن در آن منتشر 
شده، خارج کنید و در سریع ترین زمان به 
از  اکسیژن  است  بهتر  بدهید.  اکسیژن  او 
طریق ماسک مخصوص به بیمار داده شود 
که جریان اکسیژن را به صورت یکطرفه به 
سمت ریه منتقل می کند. این اقدام موجب 

می شود فرد هوای بازدم خود را که حاوی گاز 
مونوکسیدکربن است دوباره استنشاق نکند.
سپس بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. اگر پس 
از چند ساعت که بیمار تحت درمان با اکسیژن 
قرار گرفت، عالئم مسمومیت از بین رفت و 
آزمایش خون و معاینات فیزیکی وی نشان دهنده 
شرایط طبیعی بود، می تواند از بیمارستان مرخص 
شود. به دلیل احتمال بروز عوارض مغزی و 
عصبی ممکن است بعدا الزم باشد بیمار مورد 

معاینات دوباره قرار بگیرد.
اگر مسمومیت بیمار شدید باشد، ضروری است 
تنفس بیمار به کمک دستگاه تنفس مصنوعی 
با اکسیژن صددرصد انجام شود. ممکن است 
بسیار  آنها  را که شدت مسمومیت  بیمارانی 

باالست در محفظه های اکسیژن قرار دهند.

چه زمانی به مراکز درمانی مراجعه کنیم؟
اگر فرد کنار وسایلی است که با سوخت فسیلی 
کار می کنند، در معرض خطر مسمومیت با این 
گاز قرار دارد بنابراین با مشاهده اولین عالئم 
از محیط و  بیرون  به  باید فوری  مسمومیت 
جایی که هوای تازه جریان دارد، منتقل شود. 
نباید منتظر بروز عالئم شدیدتر مسمومیت شد.
کار  فسیلی  با سوخت  که  کنار وسایلی  اگر 
می کنند، زندگی می کنید و متوجه سردرد، عالئم 
سرماخوردگی و خواب آلودگی شدید، فوری 

با مراکز درمانی تماس بگیرید.
اگر متوجه شدید فردی دیگر در محیط کار 
یا زندگی تان دچار مسمومیت شده فوری از 
مراکز درمانی درخواست کمک کنید و وی را 
به بیرون از محیط منتقل کنید اما احتیاط کنید 
زیرا ممکن است خود شما هم دچار مسمومیت 

شده باشید و نتوانید به قربانی کمک کنید.

پیش آگهی مسمومیت
پیش آگهی به شدت مسمومیت بستگی دارد. 
بین افرادی که دچار مسمومیت شدید شده اند، 
عوارض  دچار  نفر   2 معموال  نفر   3 هر  از 
بلندمدت مسمومیت خصوصا عوارض عصبی 

خواهند شد. 
از هر 5  نه چندان شدید  در مسمومیت های 
نفر، 1 نفر دچار عوارض عصبی خواهد شد. 
عوارض عصبی مسمومیت در طیفی قرار دارد 
که می تواند از تغییرات شخصیتی تقریبی تا 
آسیب های ذهنی، نابینایی و ناشنوایی باشد. 
مسمومیت خانم های باردار ممکن است منجر 

به مرگ جنین یا فلج مغزی او شود.
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گاز مونوکسیدکربن بدون رنگ، بو و طعم است 
که در اثر سوختن مواد کربن دار و سوخت های 
فسیلی مانند چوب و بنزین حاصل می شود. 
مسمومیت با این گاز زمانی اتفاق می افتد که 
فرد هوای حاوی این گاز را استنشاق کند که می تواند خطرناک 

و مرگ آفرین باشد.
بنزینی  کوچک  موتورهای  خودرو،  جمله  از  وسایل  تمامی 

مانند ماشین های چمن زنی، اجاق خوراک پزی، فانوس، شومینه، 
کباب پز، آبگرمکن و ماشین های خشک کننده لباس هنگام کار 
کردن این گاز را هم تولید می کنند. خطر مسمومیت هنگام کار 
کردن با این وسایل زمانی بیشتر می شود که وسیله موردنظر 
ندارد،  امکان تهویه هوا در آن وجود  در فضای بسته ای که 
استفاده شود. یک گروه از قربانیان مسمومیت با این گاز افرادی 
هستند که دود ناشی از آتش سوزی را استنشاق می کنند. بیش 

از یک سوم مرگ های ناشی از مسمومیت با این گاز در زمان 
خواب افراد اتفاق می افتد.

در صورت استنشاق این گاز، مولکول های گاز از طریق ریه وارد 
گردش خون می شوند و به مولکول های هموگلوبین خون که 
وظیفه انتقال مولکول های اکسیژن را در خون دارند، می چسبند،  
درنتیجه هموگلوبین نمی تواند اکسیژن را منتقل کند. اگر زمان 
تماس فرد با این گاز ادامه پیدا کند، مولکول های مونوکسیدکربن 

جایگزین مولکول های اکسیژن بیشتری می شوند، درنتیجه میزان 
نیاز سلول های بدن به اکسیژن تامین نمی شود. بدون تامین اکسیژن 
مورد نیاز سلول های بدن، آنها رفته رفته می میرند و از بین می روند. 
قلب  و  مغز  مانند  بدن  ارگان های حیاتی  در  بیشتر  اتفاق  این 
رخ می دهد که به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. از سوی دیگر، 
گاز مونوکسیدکربن می تواند مستقیم مانند سم عمل کند و بر 

واکنش های شیمیایی داخل سلول ها تاثیر بگذارد.

 ترجمه:
صدرا بنکدار

همان طور که گفته شد، گاز مونوکسیدکربن بدون بو و رنگ است بنابراین 
تشخیص وجود گاز برای ما مشکل خواهد بود اما برخالف گازهای 
دیگر، حتی وجود مقادیر کم این گاز هم می تواند آسیب های جدی 
به سالمت ما وارد کند. در سال 2015 میالدی )آخرین آماری که در 
دسترس است( در بریتانیا 53 نفر و در آمریکا 170 نفر بر اثر مسمومیت 
با این گاز جان خود را از دست دادند. هر چند این ارقام آمار باالیی را 
نشان نمی دهد، می توان از بروز این مرگ های خاموش جلوگیری کرد. 
متاسفانه هم در سطح عموم و هم در سطح جوامع علمی اطالعات 
کمی درباره خطرات مسمومیت جزیی با این گاز وجود دارد. همه ما 
خیلی خوب می دانیم عالئم مسمومیت شدید با این گاز چیست و چه 
تاثیرات مخربی بر بدن ما می گذارد اما آنچه که به آن توجهی نشده، 
مسمومیت جزیی با مقادیر کم گاز طی مدت طوالنی است که آژیرهای 
هشدار وجود گاز را هم به صدا درنمی آورد.این نوع مسمومیت عالئم 
غیرمشخص ولی بسیار مهمی دارد.  همان طور که اشاره شد، مسمومیت 
شدید عالئم مشخصی مانند سردرد، سرگیجه، تشنج و نهایتا هم کما و 
مرگ دارد. اینها عالئمی هستند که همواره توسط وسایل ارتباط جمعی 
بیان می شود اما عالئم مسمومیت مزمن با این گاز متفاوت و گاهی هم 
مبهم و نامشخص است. معموال افرادی که دچار مسمومیت مزمن هستند 
از احساس خستگی، وجود عالئم سرماخوردگی، کم شدن حافظه، 
دردهای عضالنی- اسکلتی، اختالل حرکتی و اختالالت عاطفی و خلقی، 
افسردگی و زودرنجی گالیه دارند. بروز این عالئم در همه افراد یکسان 

نیست و به همین دلیل کامال تشخیص داده نمی شود. البته لزوما بروز این 
عالئم را نمی توان تنها به مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن نسبت داد.

باورهای اشتباه 
جنبه دیگر ناآگاهی افراد نسبت به مسمومیت با این گاز مربوط به نحوه 
بهبود پس از مسمومیت است. دانسته های ما بر این اساس است که هر 
گاه فردی با این گاز مسموم شد، به محض بیرون آوردن او از محیط 

آلوده مولکول های گاز از جریان خون او خارج می شوند.
این دانسته در راستای این دیدگاه کلی است که آسیب ناشی از مسمومیت با 
این گاز ناشی از کمبود اکسیژن و دسترسی نداشتن به اکسیژن )هیپوکسی( 
است زیرا می دانیم کربن به هموگلوبین متصل شده و مانع حمل اکسیژن 
توسط هموگلوبین می شود، درنتیجه فرد آرام آرام خفه می شود بنابراین 
تصور ما این است که اگر فرد را به محیط بیرون منتقل کنیم بالفاصله 
بهبود می یابد، در حالی که مکانیسم مسموم شدن بسیار پیچیده است. 
بدون شک کمبود اکسیژن نقش مهمی در مسمومیت و آسیب های ناشی 
از آن بازی می کند، در عین حال مونوکسیدکربن به مولکول های پروتئینی 
دیگر هم متصل می شود و با ایجاد سم سیستم تنفسی سلول ها را فلج 
می کند و موجب التهاب سلول می شود. در این میان سلول های مغز و 
قلب بیشتر از سایر ارگان ها آسیب می بینند. از سوی دیگر، استنشاق 
دوباره اکسیژن هم می تواند به سلول هایی که بر اثر مسمومیت با گاز 

مونوکسیدکربن از این عنصر محروم شده بودند، آسیب مجدد بزند.

تاثیرات بلندمدت مسمومیت
آنچه که در بلندمدت موجب رنج بسیار برای این افراد می شود، اختالالت 

عاطفی ناشی از مسمومیت است. یکی از افرادی که 
در بلندمدت با این گاز مسموم شده بود، سرانجام 

مجبور شد  شغل خود را که در انجام آن بسیار 
موفق بود، عوض کند. او معلم جوانی بود 

صدای  و  سر  نمی توانست  دیگر  که 
کند.  تحمل  را  کالس  دانش آموزان 

این مسمومیت همچنین می تواند 
روی روابط خانوادگی تاثیرات 
سوئی بگذارد زیرا فرد مسموم 
دیگر نمی تواند مانند قبل روابط 
عاطفی خود را حفظ کند یا اینکه 

دچار فراموشی می شود. به عنوان 
مثال یکی از بیماران گالیه می کرد بعد 
از 30 سال فراموش کرده بود همسرش 

هیچ گاه چای نمی نوشد. 
این افراد احتماال قادر نخواهند بود مانند 

زمانی که مسموم نشده بودند با دیگران 
ارتباط برقرار کنند یا کار کنند و فعالیت های روزانه 
خود را انجام دهند. بسیاری از این بیماران ممکن است 

ماه ها یا حتی سال ها به پزشک مراجعه کنند اما پزشک به آنها خواهد 
گفت همه این تغییرات طبیعی است، در حالی که اگر پزشک به غیر 
از وضعیت فیزیکی بیمار به وضعیت محیط زندگی او هم توجه کند، 
متوجه می شود این تغییرات ذهنی و روانی ناشی از مسمومیت تدریجی 

با این گاز است و ابدا طبیعی نیست.

چه باید کرد؟
وجود مونوکسیدکربن را نمی توان انکار کرد، حتی بدن ما مقدار کمی 
از این گاز را تولید می کند. افرادی که دخانیات مصرف می کنند 
مقدار بیشتری از این گاز را تولید می کنند. در محیط های زندگی 
بیشترین عامل تولید این گاز اجاق گازهای خانگی است. در 
بریتانیا از بین اجاق گازهای هر 6خانه، اجاق گاز یک خانه 
وضعیت ایمنی ندارد پس باید اجاق گازهای خانگی 
به طور مرتب سرویس شوند تا اطمینان حاصل 
شود به خوبی می سوزند. همچنین نصب آژیر های 
اعالم وجود گاز مونوکسیدکربن در محیط های 
خانگی یکی از ضروریات ایمنی است، حتی اگر 
در محل زندگی شما تمام وسایل انرژی زا الکتریکی 
است نصب این آژیر ضروری است زیرا گاز ممکن 
است از خانه های دیگر به محل زندگی شما منتقل 
شود. در حال حاضر بیش از 
نیمی از خانه های واقع در 
بریتانیا به این آژیر مجهز 

شده اند.

آیا مسمومیت خفیف با مقادیر کم گاز خطرناک تر است؟
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