
های غیر واگیر مرکز بهداشت  ول واحد بیماریبه گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، کارشناس مسئ

شهرستان بوشهر در این خصوص گفت: امروزه استفاده از سرب در صنایع مختلف موجب آلودگی محیط شده است و با توجه به 

باشند  آرایشی، گردوغبار، آب آشامیدنی، محیط کار والدین، هوا و غذا می ها، لوازم کننده شامل رنگ اینکه منابع اصلی آلوده

 احتمال شیوع آلودگی با سرب در جوامع باالتر رفته است.

فرزانه گشمردی افزود: گرچه درصد شیوع این آلودگی در میان افراد جامعه نامشخص است و متأسفانه آزمایش غلظت سرب در 

تا بیست درصد متغیر  8گاه برای همه مورد آزمایش قرار نگرفته اما در مطالعات مختلف شیوع مسمومیت با سرب از  خون هیچ

 بوده است.

وی بیان داشت: اخیراً سازمان جهانی بهداشت، مسمومیت با سرب و خطرات ناشی از آن را موردتوجه قرار داده است زیرا در 

اغلب کشورها تماس با سرب و انتقال این فلز به بدن مشاهده و منجر به بروز مشکالتی برای سالمت مردم شده است، تا جایی که 

های مختلف بدن مانند سیستم عصبی، خون،  شماری به اندام اس مداوم با سرب سبب تجمع آن در بدن و بروز صدمات بیتم

 گوارش، قلبی عروقی و کلیوی خواهد شد.

سال و زنان باردار دو گروه پرخطر در معرض این فلز هستند اضافه کرد: سرب  5فرزانه گشمردی بابیان اینکه کودکان زیر 

 با تجمع در بدن زنان باردار به جنین صدمه برساند. تواند می

سال نسبت به صدمات ناشی از  5تر است، کودکان زیر  های مسمومیت با سرب در کودکان کمی متفاوت وی تصریح کرد: نشانه

ی ناپذیر است، وجود مقدار معین سرب بسیار حساس هستند و گاهی اوقات صدمات عصبی ناشی از سرب در کودکان برگشت

هزار مورد ناتوانی مغزی جدید در کودکان جهان به  066شود، ساالنه  در کودکان می IQنمره  5سرب در خون باعث کاهش حدود 

 گردد. علت تماس با سرب ثبت می

های غیر واگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در رابطه با سوابق مواجهه با سرب اظهار داشت:  کارشناس مسئول واحد بیماری

گری و مصرف تریاک  سازی، چاپ، کوزه سازی، کشتی سازی، الستیک سازی، رادیاتورسازی، شیشه ال دریکی از صنایع باتریاشتغ

 گردد. صورت خوراکی باعث تجمیع فلز سرب در بدن می به



لیکی، یبوست درد مزمن وکو این مقام مسئول در رابطه با عالیم بالینی فرد مسموم شده با سرب اضافه کرد: عالئمی همچون دل

آلودگی،  حوصلگی، خواب ها و عالئم عصبی مانند ضعف وبی حالی، سردرد، بی پریدگی، وجود خط سربی روی لثه طوالنی، رنگ

 باشد. پذیری از عالیم بالینی شایع مسمومیت می قراری و تحریک بی

 النی، تشنج، سردرد، اختالل حافظه،های غیر واگیر مرکز بهداشت بوشهر گفت: ضعف و فلج عض کارشناس مسئول واحد بیماری

اختالل عملکرد مغز، نارسایی کلیوی، اختالالت خلقی، پرفشاری خون، درد عضالنی و مفصلی مزمن )خستگی مزمن و افت کاری( 

توان ازجمله عوارض مسمومیت سرب در بالغین دانست و تشخیص نهایی مسمومیت با سرب به عهده  و اختالل در ناباروری را می

 باشد. ک متخصص و با انجام آزمایش خون مخصوص میپزش

. 

 


