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مسمومیت با سرب
: دو مورد گزارش مبنی بر مسمومیت ناشی از سرب به شرح زیر دریافت داشته استADRبه اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز 

خـوراکی قـرار   ضـد قنـد  حت درمـان بـا داروهـاي   سال به علت ابتال به دیابت ملیتوس ت20ساله اي می باشد که به مدت 68گزارش اول مربوط به آقاي 
روز قبل از مراجعه به بیمارسـتان بـا شـکایت از درد شـکم، ضـعف و بیحـالی مفـرط،        20از حدود . داشته، معتاد به مصرف اوپیوم خوراکی نیز بوده است

mcg/dl168طح خـونی سـرب  بـر اسـاس آزمـایش هـاي صـورت گرفتـه سـ       . کاهش وزن و سپس کاهش سطح هوشیاري به پزشک مراجعه می کنـد 
.بیمار علیرغم اقدامات درمانی الزم فوت می نمایدمتاسفانه . گزارش می گردد

بـه دنبـال درد   از بسـتري در بیمارسـتان،   از یک ماه پـیش  . ساله اي است که شاغل در باطریسازي و معتاد به اوپیوم خوراکی می باشد27مورد دوم آقاي 
سـطح خـونی سـرب بیمـار انـدازه گیـري       . می نماید و از دو هفته قبل لرزش اندامها نیز به عالیم بیمـار اضـافه مـی شـود    شکم و پهلوها به پزشک مراجعه

.پس از دریافت اقدامات درمانی الزم بهبود می یابدو می گرددبستريICUبیمار سریعا در .گزارش می گرددmcg/dl152و
:حترم را به نکاتی درباره مسمومیت با سرب جلب می نمایدبا توجه به گزارش هاي مذکور توجه همکاران م

.سرب امروزه به عنوان یکی از پرمصرف ترین فلزات در صنایع مختلف و همچنین به عنوان یک سم بالقوه مطرح می باشد-1
صـفیه خانـه هـا، تخریـب و بازسـازي پلهـا،      باطریسـازي، تعمیـر رادیـاتور ماشـین، ت    : منابع سرب بسیار متنوعند، عالوه بر برخی مشـاغل صـنعتی ماننـد   -2

ــر  ــابعی نظیـ ــرح           منـ ــرب مطـ ــاوي سـ ــع حـ ــوان منبـ ــه عنـ ــز بـ ــر نیـ ــابع دیگـ ــیاري منـ ــذایی و بسـ ــواد غـ ــرو مـ ــا، کنسـ ــاك، رنگهـ ــوا، آب، خـ هـ
.می باشند

.مسمومیت با سرب مطرح می گردداحتمال،گزارش شودmcg/dl40سطح خونی سرب باالتر از در شرایطی که-3
آسـیب مغـزي و آسـیب برگشـت پـذیر      بهیم مسمومیت حاد با سرب شامل بی اشتهایی، تهوع، ضعف، بی حالی و تشنج می باشدکه ممکن است عال-4

.گرددنیز منجرکلیه
همچنین در کودکان تغییرات در رفتار و برخـورد اجتمـاعی   . عالیم مسمومیت مزمن با سرب در کودکان، کاهش وزن ، ضعف و کم خونی می باشد-5

همچنـین  . در بزرگساالن عالیم گوارشی، کولیک و افتادگی مچ دست نیز به نـدرت بـروز مـی کنـد    . نیز می تواند از عالیم اولیه مسمومیت به شمار رود
.تماس مزمن با سرب اتفاق افتداثرممکن است درافزایش فشار خون و نقرس نیز 

مسـمومیت بـا سـرب در مصـرف کننـدگان مـواد مخـدر        ،نکته اي که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و متاسفانه اخیراً مـواردي از آن مشـاهده شـده   -6
.می باشد

خـوراکی یـا   این فرآورده ها مـی توانـد در مصـرف    ن ها به منظور افزایش وزن افزودن سرب به هروئین، اوپیوم و آمفتامی-7
.وریدي ایجاد مسمومیت نماید

وکاهش وزن،درد شکمی، تهوع، استفراغ، دردهاي ناحیه کمر و پا، ضعف: در برخورد با معتادان با عالیمی نظیر-8
.نیز در نظر گرفته شوداشتهایی باید تشخیص افتراقی مسمومیت با سرببی
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