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Aims The complications of sulfur mustard (SM) in lungs, eyes, and skin of exposed survivors 
have already been studied. This study evaluates health problems of other than the usual 
affected organs in survivors with severe respiratory injuries.
Instruments & Methods In this descriptive cross-sectional study, 292 chemical warfare 
veterans with severe pulmonary complications due to exposure to sulfur mustard were 
examined by two physicians in 2016. Health problems in the veterans were recorded and a 
clinical examination was performed. Data using SPSS software version 2016 and Chi-square 
test and Lambda correlation coefficient were analyzed.
Findings The most common problems of chemical warfare victims with severe pulmonary 
complications were related to musculoskeletal problems 92.1% (low back pain 68.8%), 
neurological system 88.4%(headache 78.1%), auditory system 81.8%(Hearing loss 
62%), gastrointestinal tract 78.1% (reflux 74.3%), kidney and urinary tract (65.1%), 
cardiovascular (52.4%), immune system disorders (43.4%) and infertility 10.6%. The mean 
systolic and diastolic blood pressure of the veterans were 121.1±14.7 and 79.7±8.8mmHg, 
respectively. Most of them were under treatment of respiratory corticosteroids (72.2%) and 
oral corticosteroids (45%). There were no significant relationships between gender, age, 
frequency of exposure to sulfur mustard, and the prevalence of physical complaints and 
musculoskeletal diseases, nervous system, gastrointestinal tract, cardiovascular system, and 
hearing loss (p>0.05).
Conclusion The most important health problems were musculoskeletal, neurological, 
hearing loss, and gastrointestinal problems. Moreover, the rate of using corticosteroids was 
very high while the rate of Infertility was less prevalent than previous studies.  These results 
will help investment policies aiming at considering future health promotion planning.
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 عوارض به مبتال جانبازان در سالمت مشکالت

 گوگردی خردل با مواجهه از ناشی ریه شدید
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 دهیچک

در  یاز مواجهه با خردل گوگرد یناش یو چشم یپوست یویعوارض ر اهداف:

طالعه م نیقرار گرفته است. ا یمورد بررس یدر مطالعات متعدد ییایمیجانبازان ش

 یویر دیمبتال به عوارض شد ییایمیمشکالت سالمت جانبازان ش یابیبه ارز

 پردازد.یم
 دیبا عوارض شد ییایمیجانباز ش ۲۹۲ ،یمطالعه مقطع نیدر ا ها:روش و ابزار

در کل کشور توسط دو پزشک در سال  یاز مواجهه با خردل گوگرد یناش یویر

 نهیها و مشکالت سالمت در جانباز ثبت و معایمار یشدند. سابقه ب نهیمعا ۱۳۹۵

دو یو آزمون آزمون کا SPSS 16افزار ها با استفاده از نرمانجام شد. داده ینیبال

 قرار گرفتند.  لیو تحل هیالمبدا مورد تجز یهمبستگ بیو ضر

 ترتیبهب ریوی شدید عوارض با شیمیایی جانبازان مشکالت بیشترین ها:یافته

 اعصاب و مغز ،)%۸/۶۸ کمردرد( %۱/۹۲ اسکلتی-عضالنی مشکالت به مربوط

 گوارش دستگاه  ،)%۶۲ شنوایی کاهش( %۸/۸۱ شنوایی ،)%۱/۷۸ سردرد( ۴/۸۸%

 ،%۴/۵۲ عروقی-قلبی ،%۱/۶۵ ادراری مجاری و کلیه ،)%۳/۷۴ ریفالکس( ۱/۷۸%

 فشارخون میانگین. بود %۶/۱۰ ناباروری و %۴/۴۳ ایمنی سیستم اختالالت

 و ۱/۱۲۱±۷/۱۴ برابر ترتیببه جانبازان دیاستولیک و سیستولیک

 %۲/۷۲ یتنفس کورتیکواستروئید درمان تحت اکثرا. بود جیوه میلیمتر۸/۸±۷/۷۹

 خردل با مواجهه دفعات سن، جنس، بین داریمعنی ارتباط. بودند %۴۵ خوراکی و

 تمسیس عضالنی،-اسکلتی هایبیماری و جسمی هایشکایت شیوع با گوگردی

 ).p<۰۵/۰( نشد مشاهده شنوایی و عروقی -قلبی سیستم گوارش، دستگاه عصبی،

 اسکلتی،-عضالنی متعدد مشکالت از ریوی شدید شیمیایی جانبازان گیری:نتیجه

 کورتیکواستروئید داروهای مدتطوالنی مصرف و برده هارنج گوارشی و  نورولوژی

 تایجن این. داشت کمی شیوع قبلی مطالعات خالف بر ناباروری. است زیاد آنان در

 .کندمی کمک سالمت ارتقاء راستای در گذاریسیاست به
 بیماری سالمت، ریوی، آسیب شیمیایی، گوگردی، خردل ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 پوست، طریق از که است زاتاول شیمیایی عامل گوگردی خردل

 آسیب به منجر که ]1[شودمی جذب گوارش دستگاه و تنفس دستگاه

 انواع ،جذب از پس پوست در و شده تنفسی مجاری و چشم به

 به ماده این کند.می ایجاد را قرمزی و تاول خصوصه ب هاواکنش

 دهد.می را اسیدهیدروکلریک تشکیل و شده تجزیه آب در آرامی

 ،چشمی پوستی، هایآسیب مسئول هابافت در اسید این آزادشدن

 .]2[است گوارشی و تنفسی

 سالح ترینرمصرفپُ  و ترینمهم گوگردی خردل گذشته قرن طی

 گرفته قرار استفاده مورد جنگ ۱۰ از بیش در که است بوده شیمیایی

 به )۱۳۵۹-۶۷( ایران علیه عراق جنگ طول در ماده این .]3[است

 علیه عراق جنگ در .]4[است گرفته قرار استفاده مورد گسترده صورت

 رقرا شیمیایی عوامل معرض در ایرانی میلیون یک بر بالغ ایران

 و اندشده مواجهه از ناشی عوارض دچارنفر  هزار۱۰۰ حدود اند.گرفته

 دیررس عوارض از حاضر حال در نفر هزار۵۰۰ از بیش حاضر حال در

  .]6 ,5[برندمی رنج شیمیایی عوامل با مواجهه
 به دهدمی رخ هاچشم در خردل گاز با برخورد از پس معالی اولین

 و فوتوفوبی ریزش، اشک سوزش، احساس دچار شخص که طوری

 زشآبری صورت به تنفسی عوارض سپس د.شومی بلفارواسپاسم

 کنند.می بروز نفس تنگی و تراکئوبرونشیولیت الرنژیت، بینی،

 روزب نکروزان هایتاول تا اریتم صورت به پوستی عوارض سرانجام

 د.دهنمی رخ رگاناُ  سه همین در بیشتر نیز دیررس عوارض کنند.می

 ،COPD ریوی مزمن انسدادی هایبیماری ریه در عارضه ترینشایع

 همچون عوارضی چشم در .]7[است ریه فیبروز و آسم برونشکتازی،

 ینترشایع از قرنیه واسکوالریزاسیون و نازکی تاخیری، کراتیت

 عوارض که شودمی بیان مطالعه این در همچنین بودند. عوارض

 عوارض اما دارند پیشرفت به تمایل زمان طی در چشمی و ریوی

 ترینمهم که است شده داده نشان .]5[اندمانده ثابت معموال پوستی

 عوارض به ابتال گوگردی خردل با مواجهه دیررس بالینی تاثیرات

 دوم،کی از کمتر دوسوم، از بیش ترتیب به چشمی و پوستی ریوی،

 .]6[است بوده یافتگان مواجهه سومیک حدود و

 ۳۷۲ مدتطوالنی سالمت وضعیت نیز همکاران و محسنی موید

 کردند ارزیابی را گوگرد خردل با مواجهه از پس سال ۲۰ غیرنظامی،

 چشم ،)%۵/۹۳( تنفسی سیستم به مربوط شکایت ترینشایع و

 همکاران و نمازی ،۲۰۰۹ سال در .]8[بود )%۷/۹۴( پوست و )۵۲%(

 گزارش %۶/۷۷ را چشم مشكالت و %۸/۸۲ تنفسی را عوارض شيوع

 جانبازان در تاخیری کراتیت بروز چشمی عوارض جمله از .]9[کردند

 شدید، پوستی خشکی پوستی مشکالت ترینمهم از .]10[است

 آتروفی ،پوست خشکی هایپرپیگمانتاسیون، است. رنگدانه تغییرات

 پوستی عوارض ترینشایع جزو نیز هایپوپیگمانتاسیون و

 چون هاییرگاناُ  در دیررس عوارض خصوص در مطالعات .]11[هستند

]12-است بوده پژوهشگران از بسیاری توجه مورد پوست و چشم ریه،

 سالمتی ارزیابی روی معدودی بسیار مطالعات حال این با ،16[

 اتاطالع حیطه این در و است شده انجام بدنی اعضا سایر فیزیکی

  .]17[است رسیده چاپ به محدودی و کم

 هایاندام از غیر در پزشکی مشکالت ارزیابی به مطالعه این در

 ،(ریه گوگردی خردل با یافتهمواجهه جانبازان در دیدهآسیب معمول

 یویر شدید عوارض به مبتال که بهداشتی) نیازهای و پوست چشم،

 نجینیازس مطالعه یک از بخشی مطالعه این .پرداخته شد دندبو شده

 .شد انجام جامعه این در که است سالمت
 

 هاروش و ابزار

همه  جسمانی سالمت وضعیت ،مقطعی-توصیفی عهمطال این در

 خردل با مواجهه اثر در ریوی شدید عوارض به مبتال که جانبازانی



 ۱۱۱ یاز مواجهه با خردل گوگرد یناش هیر دیمشکالت سالمت در جانبازان مبتال به عوارض شدــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قرار ایرانعلیه  عراق جنگ در شیمیایی حمالت طول در گوگردی

 اطالعات بانک از گرفت. قرار بررسی مورد ۱۳۹۵در سال  بودند گرفته

 دهاستفا کل ایران در نظر مورد هاینمونه انتخاب برای شهید بنیاد

این گروه از جانبازان تحت عنوان جانبازان شیمیایی شدید ریه  شد.

و اطالعات آنان در  است نفر ۳۴۵شوند که تعدادشان شناخته می

با استفاده از روش ود دارد. ایثارگران وجبانک بنیاد شهید و امور 

رد فوق دعوت شد تا در این از تمامی موا، سرشماریگیری نمونه

 .نفر موافقت کردند ۲۹۲که از این میان  شرکت کنندمطالعه 

 باالی دوز معرض در قرارگرفتن شامل مطالعه به ورود معیارهای

 که مواجهه زمان در جدی عوارض ایجاد باعث که گوگردی خردل

 هایمراقبت به نیاز و شیمیایی مصدوم شدنبستری به منجر

 فاز در مزمن عوارض وجود عالوه به( است داشته پیشرفته

 عامل با مواجهه از ناشی ریوی شدید عوارض بروز ،[18])یتاخیر 

 FEV1 (Forced هایشاخص با گوگردی خردل شیمیایی
Expiratory Volume) و %۴۰ از کمتر FVC (Forced Vital 

)apacityC جانبازان  .[19]بود اسپیرومتری تست در %۵۰ از کمتر

و ادامه همکاری  امکان حضور یلیکه به هر دل هیر دیشد ییایمیش

  از مطالعه خارج شدند.، نداشتند

نامه آگاهانه برای شرکت در طرح را امضا کنندگان رضایتشرکت

 ازانجانب پزشکی علوم و مهندسی پژوهشکده اخالق کمیتهو  کردند

 اطالعات ابتدا کرد. تایید E-P-102-87 کد با را طرح این نیز

 مواجهه دفعات تاهل، وضعیت جنس، سن، شامل شناسیجمعیت

 مواجهه زمانمدت و شیمیایی حمالت در گوگردی خردل با

 قهساب شدند. معاینه پزشک توسط جانبازان سپس شد. آوریجمع

توسط  عالمتی و شکایت نوع هر وجود و اخذ انجانباز  هایبیماری

 که رمیف در پزشکی اطالعات شد. فیزیکی معاینه و بررسی ،پزشکان

 عروقی،-قلبی سیستم گوارش، دستگاه ی،ر بارو وضعیت شامل

 و هامهره ستون و مرکزی اعصاب سیستم شنوایی، مشکالت

 توسط بود، کشور سراسر در مطالعه مورد جانبازان تمامی یهااندام

 اخذ نیز مصرفی داروهای اطالعات ،عالوه به شد. ثبت پزشک دو

  شد.

 قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS 16 افزارنرم از استفاده با هاداده

 لیتحل برای یهمبستگ بیدو و ضریکا یمار آ یهازمونآ گرفتند.

 عویبا ش یشناستیجمع یرهایمتغ نیارتباط ب نییها و تعداده

 یمعنادار سطح  و استفاده شد هایمار یو ب یجسم یهاتیشکا

 در نظر گرفته شده است. %۵کمتر از 
 

 هایافته

میانگین  .بودند انمرد ،مطالعه کنندگانشرکت از) %۹۹(نفر  ۲۸۹

تعداد دفعات مواجهه با عامل خردل  بود. ۲/۵۱±۲/۱۵سن آنها 

) بیش از %١/٢٩نفر ( ٨٥) یک بار و در %٧/٧٠نفر ( ٢٠٥ردی در گوگ

همچنین  .نیز تعداد مواجه نامشخص بود) %٧/٠(نفر  ٢در و یک بار 

) از همسر %٤/١نفر ( ٤) آنها هرگز ازدواج نکرده بودند، ٧/٠نفر ( ٢

) %٩٧/٩رده بود و باقی (همسر فوت کاینکه خود جدا شده بودند یا 

  .متاهل بودند

 کیبه تفک یویر دیشد ییایمیمشکالت سالمت جانبازان ش

  .گزارش شد ۱ها در جدول یمار یب

 
یافته با خردل گوگردی شیوع مشکالت سالمت در جانبازان مواجهه درصد) ۱جدول 

 )n=۲۹۲شدید ریوی (مبتال به ضایعات 

 درصد تعداد مشکالت سالمت

 ۱/۹۲ ۲۶۹ اسکلتی-عضالنی

 ۸/۶۸ ۲۰۱ درد کمر 

 ۲/۵۸ ۱۷۰ درد مزمن مفاصل

 ۵/۱۸ ۵۴ پوکی استخوان

 ۹/۵ ۱۷ سایر موارد

 ۴/۸۸ ۲۵۸ سیستم مغز و اعصاب

 ۱/۷۸ ۲۲۸ سردرد مزمن

 ۳/۶۱ ۱۷۹ سرگیجه

 ۱/۳ ۹ صرع

 ۷/۱ ۵ میگرن

 ۳/۰ ۱ سایر

 ۸/۸۱ ۲۳۹ سیستم شنوایی

 ۶۲ ۱۸۱ کاهش شنوایی

 ۹/۵۹ ۱۷۵ وزوز گوش

 ۷/۰ ۲ سایر

 ۱/۷۸ ۲۲۸ دستگاه گوارش

 ۳/۷۴ ۲۱۷ ریفالکس معده به مری

 ۸/۴ ۱۴ پذیرسندروم روده تحریک

 ۳/۱۱ ۳۳ گاستریت

 ۰/۱ ۳ سایر

 ۳/۷۲ ۲۱۱ دستگاه باروری

 ۶/۶۱ ۱۸۰ اختالل میل جنسی

 ۶/۱۰ ۳۱ نازایی

 ۱/۶۵ ۱۹۰ کلیه و مجاری ادراری

 ۵/۱۷ ۵۱ های ادراریسنگ

 ۶/۸ ۲۵ های ادراری مکررعفونت

 ۷/۰ ۲ پیلونفریت مکرر

 ۷/۰ ۲ نارسایی کلیه

 ۸/۳ ۱۱ سایر موارد

 ۴/۵۲ ۱۵۳ عروقی-سیستم قلبی

 ۸/۴۲ ۱۲۵ درد قفسه سینه

 ۹/۱۹ ۵۸ فشارخون

 ۴/۳ ۱۰ سکته قلبی

 ۱/۲ ۶ نارسایی قلبی

 ۴/۳ ۱۰ سایر

 ۴/۴۳ ۱۲۷ اختالالت سیستم ایمنی

 ۰/۲۱ ۴۵ آلرژی غذایی

 ۲/۷ ۲۱ آلرژی دارویی

 ۹/۸ ۲۶ آلرژی فصلی

 ۸/۱۵ ۴۶ سایر موارد

 
 حساسیت اما بود، طبیعی ،)%۵/۸۰( نفر ۲۳۵ در شکم معاینه

 هپاتومگالی )،%۴/۲( نفر ۷ در شکمی هرنی )،%۸/۶( نفر ۲۰ در شکمی



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران محمدرضا سروش ۱۱۲

  ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱۲دوره                                                                                                                                                                                پژوهشی طب جانباز -نامه علمیفصل

 در .شد مشاهده )%۳/۰( نفر ۱ در اسپلنومگالی و )%۷/۰( نفر ۲ در

  نداشت. وجود شکمی توده و گاردینگ از موردی هیچ معاینه

 مورد ۲ و داشته CCU در بستری سابقه )%۲/۸( مورد ۲۴تعداد 

 .بودند گرفته قرار قلب کرونری عروق پسبای جراحی تحت )۷/۰%(

 )،%۲/۶۹( جانباز ۲۰۲ در ECG داد نشان نیز قلبی هایبررسی

  و )%۶/۱۱( ۳۴ در آنژیوگرافی )،%۳/۵۰( ۱۴۷ در اکوکاردیوگرافی

 میانگین بود. شده انجام )%۵/۴( جانباز ۱۳ در تالیوم اسکن

 مترمیلی۱/۱۲۱±۷/۱۴ مطالعه مورد جانبازان سیستولیک فشارخون

 میانگین همچنین بود. جیوه مترمیلی۹۰-۲۰۰ دامنه با جیوه

-۱۱۰ دامنه با جیوه مترمیلی۷/۷۹±۸/۸ آنها دیاستولیک فشارخون

 فشارخون جانبازان از )%۴/۱۶( نفر ۴۸ بود. جیوه مترمیلی۶۰

 جیوه مترمیلی۱۴۰ محدوده درنظرگرفتن (با غیرطبیعی سیستولیک

 ۴۵ ،همچنین .داشتند سیستولیک) باالی خون فشار برای باالتر و

 ده(محدو غیرطبیعی دیاستولیک خون فشار جانبازان از )%۴/۱۵( نفر

 مجموع در .داشتند دیاستولیک) باالی خون فشار برای ۹۰ باالی

 سمع داشت. وجود جانبازان از )%۹/۱۹( نفر ۵۸ در هایپرتانسیون

 S4، ۵ )%۲/۷( مورد ۲۱ و بود طبیعی )%۸/۹۱( جانباز ۲۶۸ در قلبی

 مورد ۲ و S3 )%۷/۰( مورد ۲ قلب، غیرطبیعی ریتم )%۷/۱( مورد

  داشتند. سوفل )۷/۰%(

 )%۳( نفر ۸ و کردندمی استفاده سمعک از )%۱/۴( انجانباز نفر از  ۱۲

  داشتند. گوش جراحی عمل سابقه

 دارو انجام تحقیق، زمان در ریه شدید شیمیایی جانبازان تمامی

 یکوکورت برنکودیالتورها، از عبارت مصرفی داروهای .کردندمی مصرف

رف مص بودند. ریفالکسآنتی و خوراکی/استنشاقی استروئیدهای

، )%۷/۶۲( جانباز ۱۸۵ در )برنکودیالتور یوردا ترینشایع( سالبوتامول

 و دِسریتاي ،ِبلکلومتازون (شامل استنشاقی کورتیکواستروئید

 رد خوراکی کورتیکواستروئید و )%۲/۷۲( جانباز ۲۱۰ در )فلیکسوتايد

  .گزارش شد )%۷/۴۵( مورد ۱۳۲

 ارتباط المبدا یهمبستگ بیدو و ضریکا طبق نتایج آزمون

 با گوگردی خردل با مواجهه دفعات سن، جنس، بین داریمعنی

 ستمسی عضالنی،-اسکلتی هایبیماری و جسمی هایشکایت شیوع

اهده مش شنوایی و عروقی-قلبی سیستم گوارش، دستگاه عصبی،

 .)<۰۵/۰p( نشد
 

  بحث

 مشکالت جمله از مزمن هایبیماری شیوع مورد در کمی اطالعات

-قلبی و گوارش دستگاه شنوایی، سیستم عصبی، ،عضالنی-اسکلتی

 قرار (SM) گاز خردل گوگردی معرض در که جانبازانی در عروقی

 متسال مشکالت بار،اولین برای پژوهش این در .دارد وجود اندگرفته

 ایران در ریوی شدید عوارض به مبتال که شیمیایی جانبازان در

مربوط  ترتیب به شکایات ترینشایع .گرفت قرار مطالعه مورد اندشده

 )%۸۸( اعصاب و مغز سیستم ،)%۹۲( عضالنی-اسکلتی به مشکالت

 از شدهچاپ هایگزارش اولین از .بود )%۸۲( شنوایی اختالالت و

 جانباز ۲۳۶ درکه  SM با مواجهه اثرات از ناشی شیمیایی عوارض

 حوزه ۳-۴ در فقط را عوارض ،شده انجام سال ۲ الی ماه ۲ بین ایرانی

 ربوطم اثرات بیشترین که داد نشان مطالعه این و است کرده بررسی

 پوست ،)%۴۵( اعصاب و مغز سیستم ،)%۷۸( تنفسی سیستم به

 .]20[است بوده )%۳۶( چشم و )۴۱%(
 حمالت زمان در یافتگانمواجهه در مزمن و حاد هایبیماری شیوع

 یسهمقا و بررسی امکان دلیل، همین به و است نامشخص شیمیایی

 و شیمیایی عامل با مواجهه زمان در سالمت مشکالت شیوع روند

 مطالعه یک در کند.می غیرممکن را دهه) ۳ (گذشت مواجهه از پس

 شیمیایی، جانباز ۳۴۰۰۰ پرونده آن در که اپیدمیولوژیک غربالگری

 ،شده بررسی SM معرض در قرارگرفتن از پس سال ۲۰ تا ۱۳

 پوست و )%۳۹٫۵( چشم ،)%۴۲٫۵( هاریه در عارضه ترینشایع

 انجام سردشت در که ایمطالعه در .]6[است شده مشاهده )۲۴٫۵%(

 از سال ۲۰ از پس افراد این پزشکی شکایات ترینشایع گرفت،

 براساس گرفت. قرار بررسی مورد )۲۰۰۹ (سال خردل گاز با مواجهه

 مشکالت از %۹۴٫۲ ریوی، مشکالت از %۹۳٫۵ ،بیماران خود شکایت

 پزشکیروان مشکالت از %۶۹٫۲ و چشمی مشکالت از %۵۲ پوستی،

 در پوستی هایبیماری ،پزشکان معاینه براساس داشتند. شکایت

 در چشمی هایبیماری ،%۴۲٫۵ در تنفسی هایبیماری ،۷۵٫۵%

 داده تشخیص بیماران %۶۲٫۷ در پزشکیروان هایبیماری و ۱۹٫۶%

 در ایمالحظه قابل طور به ذکرشده هایتشخیص و شکایات شد.

 نمازی مطالعه .]8[بود شاهد گروه از بیشتر شیمیایی جانبازان گروه

 عوارض دچار بیماران %۱۰۰ که داد نشان فارس استان در همکاران و

 دچار بیماران این %۷۷٫۶ و پوستی عوارض دچار %۸۲٫۸ ریوی،

 .]9[بودند چشمی عوارض

 با بازماندگان از نفر ۴۰ همکاران و مود باللی دیگری، مطالعه در

 ارزیابی سال ۲۰ تا ۱۶ از پس را SM با مواجهه از ناشی شدید عوارض

 محیطی اعصاب ،)%۹۵( هاریه در عارضه ترینشایع .کردند

 .]19[است شده مشاهده )%۶۵( چشم و )%۷۵( پوست ،)۷۷٫۵%(

 مشكالت غيراز به که دادند نشان خود بررسی در همکاران و زوجاجی

 اعصاب یدرگير  یهااندام ترينشايع پوستی،-چشمی-تنفسی

 .]21[است بوده )%۲/۱۶( گردن و سر مشكالت و )%۷۷( یمحيط

 متمرکز پوست و چشم ریه، هایبیماری روی مطالعات بیشتر

 خردل مزمن و حاد عوارض انواع به متعددی مطالعات .اندشده

 دهندمی قرار ثیرتا تحترا  پوست و چشم ریه، که گوگردی

 یگرید پزشکی مشکالت سایر از بازماندگان که حالی در اند،پرداخته

  است. مانده مغفول هاپژوهش در که برندمی رنج

 ترینشایع سرگیجه و سردرد ،اعصاب و مغز ،مشکالت میان از

 دوسوم از بیش در که سردرد خصوص، به بودند مشکالت

 در سردرد مورد در کمی اطالعات .شد گزارش کنندگانشرکت

 یک در همکاران و نمازی .دارد وجود SM معرض در بازماندگان

 ترینشایع مواجهه،از  پس سال ۲۲ تا ۱۷ بیمار، ۱۳۴ روی مطالعه

 )%۹۴/۱۱( سرگیجه و )%۴۲/۱۶( صرع ،)%۸/۲۶( سردرد عصبی عوارض

 ۱۸۴۹۵ تعداد همکاران و کرونکه دیگر، مطالعه در .]9[شد گزارش

 تشکای سومین سردرد و ندکرد ارزیابی را فارس خلیج جنگ جانباز
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 خستگی و )%۰/۵۰( مفاصل درد وجود از پس )%۷/۳۹( شایع

 ۳ تا ۲ حاضر مطالعه در سرگيجه و سردرد شيوع .]22[بود )۹/۴۶%(

 هدید كمتر صرع بیماری شیوع چندهر بود، مشابه مطالعات برابر

 SM معرض در قرارگرفتن حیوانی، و انسانی مطالعه دو هر در .شد

 رخداد و شود مرکزی اعصاب سیستم برانگیختگی باعث است ممکن

 نیجها جنگ در این، بر عالوه کند.می توجیه را آن از ناشی مشکالت

 مقادیر معرض در قرارگرفتن كه شد گزارش عراق، و ایران جنگ و اول

  .]23[است شده تشنج به منجر حاد صورت به SM باالی

 .شد مشاهده کنندگانشرکت اکثر در گوارش دستگاه مشکالت

 رونکهک .بود پذیرتحریک روده سندرم و معده ریفالکس آن ترینشایع

 بیماران در را کمتری بسیار گوارش دستگاه مشکالت همکاران و

 با و شیمیایی جانبازان از همکاران و قانعی .]22[نداکرده گزارش خود

 وپیآندوسک ،بودند شده ریوی عوارض به مبتال که کنترل گروه یک

 وانیفرا که دادند نشان وکرده  بررسی را معده و مری پاتولوژی و کرده

 ورط به شیمیایی جانبازان در پاتولوژیک و آندوسکوپی ازوفاژیت

 در %۳۲( و )%۴۲ مقابل در %۷۰( کنترل گروه از باالتر داریمعنی

  .]24[بود )%۱۴ مقابل

 وانتمی و است فوق هاییافته تایید همسو در حاضر مطالعه نتایج

 املعو معرض در بیماران در معده ریفالکس شیوع که گرفت نتیجه

 هرچند ؛است بیشتر عادی جمعیت با مقایسه در شیمیایی

 دهنش مشخص هنوز مشکل این نحوه مکانیسم و پاتوفیزیولوژی

 تحقیقی جامعه %۹۰ از بیش در عضالنی-اسکلتی مشکالت است.

 .بود ]22[مشابه مطالعات هاییافته برابر دو از بیش که داشت وجود

 یشیمیای جانبازان در شایع مشکالت جزو نیز مفاصل درد و کمردرد

 فارس، خلیج جنگ جانبازان مورد در مطالعه یک در .بودند ریوی

 شکایت ترینشایع و %۴۷ عضالنی-اسکلتی سیستم شکایات شیوع

 عوارض ترینشایع .]22[بود شده گزارش %۵۰ حدود در مفاصل درد

 به مربوط آمد دستبه جانبازان چهارپنجم در که گوش شنوایی

 زا باالتر بسیار شنوایی کاهش این .بود گوش وزوز و شنواییکم

 افراد از %۴۷( سالخورده جمعیت از بیشتر حتی عادی، جمعیت

 زوزو و شنوایی کاهش مهم دالیل از البته .است )باالتر یا ساله۷۵

 هاآسیب سایر و انفجار و ضربه چون عواملی ،جنگ طول در گوش

 را SM مستقیم اثرات دنتواننمی نتایج این رو این از دارند نقش

 عروقی-قلبی مشکالت میزان ایمطالعه در .دنده نشان گوش روی

 .]9 ,25[بود باالتر حاضر مطالعه هاییافته از شدهمشاهده

 مواجهه از ناشی عروقی و قلبی دیررس عواقب که ایمطالعه تنها 

 همکاران و نژاد غالمرضا مطالعه کرده، ارزیابی را گوگردی خردل با

 به نسبت SM معرض در بیماران که داد نشان مطالعه این .است

 روقع هایبیماری به بیشتر یابتال مستعد ،طبیعی کنترل گروه

 میزان مطالعه این در .]26[هستند قلبی خفیف تغییرات یا کرونر

 و علت اما است، شده مشاهده عروقی-قلبی عوارض از باالتری

 طالعاتم آن اثبات برای بنابراین و نشده مشخص دقیقا آن مکانیسم

 .است الزم بیشتری

 جانبازان در جنسی مشکالت و ناباوری مورد در محدودی مطالعات

 در همکاران و عزیزی .دارد وجود ریوی شدید عوارض با شیمیایی

 هایسال در مرد شیمیایی جانبازان در که اسپرم شمارش مطالعه

 ،انجام دادند گوگردی خردل با مواجهه سال) ۳ تا ۱ (بین اولیه

 زا کمتر هااسپرم تعداد هانمونه از نیمی از بیش در که دریافتند

 سال ۹ تا ۳ که دیگر مطالعه یک .]27[است لیترمیلی هر در میلیون۳

 نیزه است شد انجام گوگردی خردل معرض در قرارگرفتن از پس

 همطالع نتایج .دهدمی نشان را اسپرم تحرک و اسپرم تعداد کاهش

 ار  نازايی ميزان نتوانست فوق مطالعات خالف بر همکاران و قانعی

 شانن بودند، گوگردی خردل معرض در که سردشت شهر ساكنين بين

 با که بود %۱۰ حدود ناباروری میزان نیز حاضر مطالعهدر  .]28[دهد

 اتمطالع نتایج دارد. بیشتری خوانیهم همکاران و قانعی هاییافته

 رد جنسی اختالالت اینکه اول ؛دندهمی نشان را نکته دو ذکرشده

 ینکها دوم، نکته و است شایع بسیار ریه شدید شیمیایی جانبازان

SM منفی اثرات اولیه هایسال در و مواجهه حاد فاز در است ممکن 

 ات شودمی رنگکم اثر این زمان طول در اما بگذارد مردان باروری بر

 جامعه افراد شبیه ناباروری احتمال چنددهه از پس که جایی

  شود.می

 ود جانبازان دوسوم از شیب در یدکورتیکواستروئ باالی مصرف

 ضرورت برای تردقیق بررسی به نیاز اول، است: یادآور را فوریت

 هایارزیابی به توجه دوم، شیمیایی، جانبازان در دارو این از استفاده

 کورتون. مصرف از ناشی عوارض خصوص در بالینی و تشخیصی

 در شود،می توصیه موضوع این اهمیت دلیل به و منظور بدین

  گیرد. قرار پژوهشی هایالویت در موضوع این بعدی هایپژوهش

 مرداناکثرا  ،مطالعه مورد جامعه ها این بود کهمحدودیتاز جمله 

 خردل با یافتهمواجهه زن جانبازان گروه برای هایافته و بودند

 ناسیشعلیت نوع از مطالعه که آنجا از نیست. استناد قابل گوگردی

 تواننمی ،نداشت وجود هاداده مقایسه برای کنترل گروه و نبوده

 اییشیمی جانبازان در مشکالت این باالی شیوع که گرفت نتیجه

 .است بوده گوگردی خردل با مواجهه دلیل به صرفا

 دو رد مزمن هایبیماری شیوع به دستیابی برای شود،پیشنهاد می

 انجام گروه هر در مشابه هایپژوهشنیز  متوسط و خفیف گروه

 نآ اثبات برای کنترل گروه با یبیشتر  مطالعاتو همچنین،  شود

 .انجام شود
 

 گیرینتیجه

(کمردرد)، مغز و اعصاب (سردرد مزمن)،  یعضالن-یمشکالت اسکلت

معده  فالکسی) و دستگاه گوارش (ریی(کاهش شنوا ییشنوا ستمیس

 هیر دیشد ییایمیمشکالت سالمت در جانبازان ش نیترمعده) از مهم

 یگذار هیو سرما یز یردر برنامه گذاراناستیبه س جینتا نیهستند. ا

به  مبتال ییایمیسطح سالمت جانبازان ش یمنظور ارتقادرست به

 .کندیکمک م هیر دیعوارض شد
 

 کترد آقای از را خود قدردانی و تشکر مراتب نویسندگان قدردانی: و تشکر

 شیرین خانم و پرور گنج زهره خانم ،عسگری دکتر خانم ،پیروزی پیروز

 میدارند. اعالم عبدالکریمی
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-87 کد با اخالق مجوز کسب از پس پژوهشی طرح این اخالقی: تاییدیه
E-P-102 پزشکی علوم و مهندسی تحقیقات مرکز اخالق کمیته از 

 شد. اجرا جانبازان

 .ندارد وجود منافع در تعارضی گونه هیچ :منافع تعارض
 شناس/پژوهشگر(نویسنده اول)، روش محمدرضا سروشنویسندگان:  سهم

(نویسنده دوم)،  حامد اخوی زادگان)؛ %۳۵( /تحلیلگر آماریاصلی

ی بتول موسو)؛ %۳۰/تحلیلگر آماری (شناس/پژوهشگر اصلیروش

حث /نگارنده بشناس/پژوهشگر اصلینده مقدمه/روش(نویسنده سوم)، نگار 

)۳۵%.( 
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	1649-IJWPH-Ds-Mousavi(7-13)-TXT
	ابزار و روشها: در این مطالعه مقطعی، 292 جانباز شیمیایی با عوارض شدید ریوی ناشی از مواجهه با خردل گوگردی در کل کشور توسط دو پزشک در سال 1395 معاینه شدند. سابقه بیماریها و مشکلات سلامت در جانباز ثبت و معاینه بالینی انجام شد. دادهها با استفاده از نرم...
	یافتهها: بیشترین مشکلات جانبازان شیمیایی با عوارض شدید ریوی بهترتیب مربوط به مشکلات عضلانی-اسکلتی ۱/۹۲% (کمردرد 8/68%)، مغز و اعصاب ۴/۸۸% (سردرد 1/78%)، شنوایی ۸/۸۱% (کاهش شنوایی 62%)،  دستگاه گوارش ۱/۷۸% (ریفلاکس 3/74%)، کلیه و مجاری ادراری ۱/۶۵%، ...
	مقدمه
	طی قرن گذشته خردل گوگردی مهمترین و پُرمصرفترین سلاح شیمیایی بوده است که در بیش از 10 جنگ مورد استفاده قرار گرفته است[3]. این ماده در طول جنگ عراق علیه ایران (67-1359) به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است[4]. در جنگ عراق علیه ایران بالغ بر یک م...
	موید محسنی و همکاران نیز وضعیت سلامت طولانیمدت 372 غیرنظامی، 20 سال پس از مواجهه با خردل گوگرد را ارزیابی کردند و شایعترین شکایت مربوط به سیستم تنفسی (5/93%)، چشم (52%) و پوست (7/94%) بود[8]. در سال 2009، نمازی و همکاران شيوع عوارض تنفسی را 8/82% و ...
	در این مطالعه به ارزیابی مشکلات پزشکی در غیر از اندامهای معمول آسیبدیده در جانبازان مواجههیافته با خردل گوگردی (ریه، چشم، پوست و نیازهای بهداشتی) که مبتلا به عوارض شدید ریوی شده بودند پرداخته شد. این مطالعه بخشی از یک مطالعه نیازسنجی سلامت است که ...
	ابزار و روشها
	در این مطالعه توصیفی-مقطعی، وضعیت سلامت جسمانی همه جانبازانی که مبتلا به عوارض شدید ریوی در اثر مواجهه با خردل گوگردی در طول حملات شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران قرار گرفته بودند در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. از بانک اطلاعات بنیاد شهید برای انتخاب...
	شرکتکنندگان رضایتنامه آگاهانه برای شرکت در طرح را امضا کردند و کمیته اخلاق پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان نیز این طرح را با کد 87-E-P-102 تایید کرد. ابتدا اطلاعات جمعیتشناسی شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، دفعات مواجهه با خردل گوگردی در حملات شیمی...
	دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آزمونهای آماری کایدو و ضریب همبستگی برای تحلیل دادهها و تعیین ارتباط بین متغیرهای جمعیتشناسی با شیوع شکایتهای جسمی و بیماریها استفاده شد و سطح معناداری کمتر از 5% در نظر گرف...
	یافتهها
	289 نفر (99%) از شرکتکنندگان مطالعه، مردان بودند. میانگین سن آنها 2/15±2/51 بود. تعداد دفعات مواجهه با عامل خردل گوگردی در 205 نفر (7/70%) یک بار و در 85 نفر (1/29%) بیش از یک بار و در 2 نفر (7/0%) نیز تعداد مواجه نامشخص بود. همچنین 2 نفر (7/0) آنها ...
	مشکلات سلامت جانبازان شیمیایی شدید ریوی به تفکیک بیماریها در جدول 1 گزارش شد.
	تمامی جانبازان شیمیایی شدید ریه در زمان انجام تحقیق، دارو مصرف میکردند. داروهای مصرفی عبارت از برنکودیلاتورها، کورتیکو استروئیدهای خوراکی/استنشاقی و آنتیریفلاکس بودند. مصرف سالبوتامول (شایعترین داروی برنکودیلاتور) در 185 جانباز (7/62%)، کورتیکواستر...
	طبق نتایج آزمون کایدو و ضریب همبستگی لامبدا ارتباط معنیداری بین جنس، سن، دفعات مواجهه با خردل گوگردی با شیوع شکایتهای جسمی و بیماریهای اسکلتی-عضلانی، سیستم عصبی، دستگاه گوارش، سیستم قلبی-عروقی و شنوایی مشاهده نشد (05/0p>).
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