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 های خودرو و سمی پیشگیری از مسمومیت با قارچ 

هاي خودرو، همه ساله در ابتداي سال متاسفانه با موجي از مسمومیت هاي  با شروع فصل بهار و بروز شرایط مساعد در رشد قارچ

ي علوم پزشکي  هاي خودرو و سمي روبرو هستیم. چنانچه به آمار بدست آمده از دانشگاه هااتفاقي ناشي از مصرف خوراكي قارچ 

 كشور توجه نماییم، مشاهده مي شود:

هاي خودرو و سمي روبه رو بوده ایم. این آمار در سال مورد مراجعه به بیمارستان در اثر مسمومیت با قارچ  1540با    1396در سال  

هاي خودرو و سمي،  قارچ  مسمومیت با   مورد مراجعه به بیمارستان در اثر  398بالغ بر     1398مورد و در سال    1726بالغ بر    1397

كه نشان  اند  نفر در اثر مسمومیت با قارچ سمي به بیمارستان مراجعه كرده  797،  1400مورد و در سال    696، تعداد  1399در سال  

دهنده تعداد باالي قربانیان و شایع بودن این مسمومیت در كشور ما مي باشد و متاسفانه مصرف خوراكي قارچ هاي خودرو و سمي،  

 ر به فوت، نارسایي كبد و بستري شدن بسیاري از هموطنانمان شده است.  منج

مسمومیت   سمي  بیشترین  قارچ  از  كردستان،  ناشي  و  گلستان  لرستان،  غربي،  آذربایجان  كرمانشاه،  استان  شهرهاي  به  مربوط 

 بوده است.  قزوین و شهركرد، همدان، لرستان

هاي خودر در هموطناني كه در مناطق غربي، كوهستاني و یا مرطوب ف قارچهمانطور كه مشاهده مي شود مسمومیت ناشي از مصر

كشور زندگي مي كنند بروز نموده است. این موارد با آموزش عمومي و اطالع رساني و ارائه هشدار به موقع قابل پیشگیري خواهد 

ماییم تا با توجه به آنها از بروز مسمومیت بود. به همین مناسبت هموطنان گرامي را به رعایت توصیه هاي عمومي ذیل دعوت مي ن

 و مرگ ناشي از قارچهاي سمي پیشگیري شود: 

هایي كه در كنار تنه درختان )علي الخصوص درختان خشک شده( مي رویند و  قارچاز مصرف قارچ هاي خودرو مخصوصا   .1

براي حفظ سال كنید.  خودداري  بومي،  افراد  توسط  شده  آوري  اي جمع  فله  هاي  قارچ  تان  یا  خانواده  و  خود  تنها  مت 

 هایي را كه توسط مراكز مجاز و در بسته بندي هاي داراي مجوز مي باشند، خریداري و مصرف نمایید. قارچ

شناسایي انواع خوراكي قارچ از انواع سمي تنها بر اساس خصوصیات ظاهري مانند شکل، رنگ، بو، قوام و مزه مشکل بوده   .2

و گیاه شناسي امکان پذیر است. بنابراین به توصیه هاي برخي   سان مجرب قارچ شناسي صان و كارشناو تنها توسط متخص

 از افراد در تشخیص انواع سمي از  انواع خوراكي قارچ  توجه نکنید.

 مصرف قارچ ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلي و وحشي، نشان دهنده غیرسمي بودن قارچ براي انسان نمي باشد.  .3

اف قارچ و  قاشق نقره در اثر تماس با قارچ، یا وجود حشرات دراطرمعیارهاي سنتي مانند: تغییر رنگ  برخي از روش ها و   .4

 علمي و صحیحي براي تشخیص عدم سمیت قارچ در همه موارد نیست.محل رویش قارچ  معیار 

ه سازي غذا مانند: كباب كردن، آب پز  برخي از سموم موجود در قارچ هاي سمي، مقاوم به گرما بوده و فرآیندهاي آما  .5

 كردن، سرخ كردن، بخار پز كردن قادر به تخریب كامل مواد سمي موجود در آن نمي باشد. 
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تاخیري ) .6 اسهال( به صورت  استفراغ و  نشانه هاي گوارشي )تهوع،  بروز عالیم و  از مصرف    5-12در صورت  ساعت پس 

در مواردي كه   را به مركز درماني تخصصي مسمومیت ها  منتقل كنید.هاي خودرو(، هر چه سریعتر بیمار  خوراكي قارچ

 بهها سمیت  ساعت از مصرف قارچ خودرو( رخ دهد این دسته از قارچ  6عالئم گوارشي بصورت تاخیري )با فاصله بیش از  

 شده است. تعدادي از هموطنانمان  گ هاي گذشته منجر به نارسایي حاد كبدي و مرو در سال ارندمراتب بیشتري د

انتقال سریع بیمار مسموم به یک مركز درماني تخصصي مسمومیت ها امکان درمان موفقیت آمیز را افزایش مي دهد و   .7

هرگونه تاخیر در این امر سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتي مرگ بیمار مي شود. بنابراین با مشاهده عالیم و  

مصرف خوراكي قارچ خودرو، از هرگونه خوددرماني و  یري در فردي با سابقه  از نوع تاخنشانه هاي بالیني اولیه به ویژه  

 درمان عالمتي پرهیز نموده و بیمار را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل نمایید. 

در صورت امکان، نمونه باقي مانده قارچ مصرف شده توسط بیمار را براي شناسایي كادر پزشکي در بیمارستان به همراه  .8

 شید.داشته با
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