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Abstract
Background and Aim: Opium use is a common cause of lead intoxication in Iran. The present study
was conducted to determine the blood lead levels in oral and inhaled consumption of opium.
Materials and Methods: A retrospective study was carried out between 1396-1395 on 200 patients
with lead intoxication in Loghman-Hakim Hospital. We recorded and evaluated the patients'
demographic information, type of opioid (oral or inhalable), blood lead levels, and treatment
outcomes. For statistical analysis, independent t-test, one-way ANOVA, and correlation coefficient
were performed using SPSS software, version 18.
Results: Based on the obtained results, %97 of the patients were oral opium users. The mean
(standard deviation) of blood lead levels in oral opium users was 34.29( 108.86) ppm and in inhaled
type, 11.44(33.37) ppm. A significant correlation was found between the blood lead levels and age
of the patients (r = 0.002, p=0.2). There was no significant statistical difference between the sexes,
the method of opium use, the outcome of the patient, and the serum level of lead (p >0.05).
Conclusion: Based on our results, the mean blood lead levels in inhaled and oral opium consumption
are close to each other. Also, considering the public perception about the safety of inhalant use
opium, it is suggested that to increase public awareness of the harms of inhaled use, in addition
to oral consumption, educational prorams be planed by administrators and health care providers.
Also, studies with more inhaled opium users should be carried out to statistically compare blood
levels of lead in two groups of oral and inhaled consumptions.
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بررسی سطح خونی سرب در مصرف خوراکی و استنشاقی اپیوم
میترا رحیمی ،1حسین ملت دوست ،2پیمان عرفان طلب اوینی ،1آرزو چوهدری

3و*4

 .1گروه سمشناسی بالینی و مسمومیتها ،بیامرستان لقامنحکیم ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3مرکز تحقیقات عوامل اجتامعی موثر بر سالمت ،بیامرستان امیراملومنین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4مرکز تحقیقات قاعده جمجمه ،بیامرستان لقامنحکیم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دریافت98/7/22 :

پذیرش1399/7/18 :

چكيده:
سابقه و هدف :مرصف اپیوم از دالیل عمده مسمومیت با رسب در ایران است .این مطالعه برای بررسی سطح خونی رسب در مرصفکنندگان اپیوم خوراکی و
استنشاقی انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه گذشتهنگر در یکسال ،1395-1396روی  200فرد مرصفکننده اپیوم مراجعهکننده به مرکز مسمومیتهای بیامرستان لقامنحکیم انجام
شده است .اطالعات دموگرافیک بیامران ،نوع مرصف اپیوم (خوراکی یا استنشاقی) ،سطح خونی رسب و نتایج درمان ثبت و بررسی شد .برای انجام آزمونهای تحلیلی
آماری از independent t-testو  one way ANOVAو  correlation coefficientبا استفاده از نرمافزار  spssویرایش  18بهره بردیم.
یافتهها :در این مطالعه 79درصد مراجعهکنندگان مرصفکننده نوع خوراکی اپیوم بودند .میانگین (انحرافمعیار) سطح خونی رسب در مرصف کنندگان اپیوم خوراکی
( 801/68 mpp )43/92و در مرصفکنندگان نوع استنشاقی ( 701/33 mpp)11/44گزارش شد .بین سطح خونی رسب و سن بیامران همبستگی خطی معنادار وجود
داشت(  =r (. 0/200 =P 0/2بین جنسیت ،روش استفاده اپیوم ،پیامد بیامر و سطح رسمی رسب اختالف معنادار آماری مشاهده نشد(<.)0/50 p
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این مطالعه که میانگین سطح خونی رسب در مرصفکنندگان تریاک استنشاقی و خوراکی به هم نزدیک است ،همچنین درک اذهان
عمومی مبنی بر بی خطر بودن مرصف استنشاقی اپیوم ،پیشنهاد میشود برنامههایی برای افزایش آگاهی مردم از زیانهای مرصف استنشاقی عالوه بر مرصف خوراکی،
توسط متولیان و ارایهدهندگان خدمات بهداشتی طرحریزی شود .همچنین مطالعه با تعداد بیشرتی بیامر مرصفکننده اپیوم استنشاقی انجام شود تا بتوان آزمون مناسب
آماری برای مقایسه سطح خونی رسب در دو گروه انجام داد.
واژگانكلیدی :مسمومیت ،اپیوم(خوراکی /استنشاقی) ،سطح خونی رسب

نویسنده مسئول :آرزو چوهدری
پست الکترونیکchouhdariarezoo@gmail.com :
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مقدمه:
امروزه استﻔاده از سرب در بﺴﯿاری از مواد و ﺻنایﻊ مختﻠﻒ ،سبﺐ آﻟودﮔی مﺤﯿﻂ
اﻃراف شده است .منابﻊ اﺻﻠی سرب در مﺤﯿﻂ شامﻞ رﻧﮓها ،ﻟوازم آرایشی،
ﮔردوﻏبار ،آبآشامﯿدﻧی ،مﺤﻞکار ،هوا و ﻏذا هﺴتند .بنابرایﻦ اﺣتﻤال شﯿوع آﻟودﮔی
با سرب در ﺟوامﻊ باﻻست .ﮔرچﻪ درﺻد سﻄﺢ خوﻧی ایﻦ آﻻینده در مﯿان افراد
ﺟامﻌﻪ ﻧامشخﺺ است و ﻏﻠﻈت سرب در خون هﯿﭻﮔاه بﻪ ﻃور ﻋﻤومی آزمایﺶ
ﻧشده است اما در مﻄاﻟﻌﻪهای مختﻠﻒ شﯿوع مﺴﻤومﯿت با سرب از  8–20درﺻد
متﻐﯿر بوده است .بﻪ ﺗازﮔی سازمان بهداشت ﺟهاﻧی ،مﺴﻤومﯿت با سرب و خﻄرهای
ﻧاشی از آن را مورد ﺗوﺟﻪ قرار داده است ،زیرا در اﻏﻠﺐ کشورها ﺗﻤاس با سرب و
اﻧتﻘال ایﻦ فﻠﺰ بﻪ بدن منﺠر بﻪ بروز مشﮑﻼﺗی برای سﻼمت مردم شده است ﺗا
ﺟایی کﻪ ﺗﻤاس مداوم با سرب سبﺐ ﺗﺠﻤﻊ آن در بدن و بروز ﺻدمﻪ بﻪ اﻧدامهای
مختﻠﻒ بدن ماﻧند سﯿﺴتﻢ ﻋصبی ،خون ،ﮔوارش ،قﻠبی ﻋروقی و کﻠﯿوی شده
است).(3-1

از ﻃرفی سوءمصرف مواد مخدر و ﻋوارض آن مﻌﻀﻠی بهداشتی -اﺟتﻤاﻋی در
کشورهای مختﻠﻒ ﺟهان ﻧﻈﯿر ایران است .بﻪ ﺗازﮔی اضافﻪ شدن سرب بﻪ مواد
مخدر در ﻃی فرایند ﺗوﻟﯿدﺗریاك یا استات سرب هنﮕام ﺗوﻟﯿد شﯿشﻪ با هدف افﺰایﺶ
وزن آن برای سود ماﻟی بﯿشتر در ایران و برخی کشورهای مﺠاور افﺰایﺶ یافتﻪ
کﻪ بﻪ ﻋنوان یﮏ منبﻊ باﻟﻘوه برای مﺴﻤومﯿت با سرب مﺤﺴوب میشود).(5-4
هﻤﭽنﯿﻦ وﺟود ﻋﻼیﻢ باﻟﯿنی ﻏﯿراختصاﺻی در مصرفکنندﮔان مواد مخدر ﻋﻼیﻢ
مﺴﻤومﯿت با سرب را ﺗﻘﻠﯿد میکند .بﻪ ﺗازﮔی مﺴﻤومﯿت با سرب هﻢ در مصرف
خوراکی و هﻢ در مصرف استنشاقی اپﯿوم ﮔﺰارش شده است .بنابرایﻦ بررسی سﻄﺢ
سرب خون ) (BLL1مصرفکنندﮔان مواد مخدر در دو ﻧوع مصرف ضروری بﻪ
ﻧﻈر میرسد .بنابرایﻦ با ﺗوﺟﻪ بﻪ اهﻤﯿت موضوع ،در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ بﻪ بررسی سﻄﺢ
خوﻧی سرب در مصرفکننده اپﯿوم استنشاقی و خوراکی و ارﺗباط متﻐﯿرهای بررسی
شده و سﻄﺢ خوﻧی سرب در بﯿﻤاران مصرفکننده اپﯿوم مراﺟﻌﻪکننده بﻪ بخﺶ
مﺴﻤومﯿت بﯿﻤارستان ﻟﻘﻤان ﺣﮑﯿﻢ در سال  1396پرداختﯿﻢ.
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موا د و روشها:
ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ ﮔذشتﻪﻧﮕر ﻃی یﮏ سال  1395 -1396روی 200فرد مراﺟﻌﻪکننده
با ﻋﻼیﻢ و ﻧشاﻧﻪهای مﺴﻤومﯿت مصرف اپﯿوم بﺴتری شده در بخﺶ مﺴﻤومان
بﯿﻤارستان ﻟﻘﻤانﺣﮑﯿﻢ اﻧﺠام شده است .در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋات زمﯿنﻪای بﯿﻤاران،
ﻋﻼیﻢ باﻟﯿنی ،ﻧوع مصرف اپﯿوم )خوراکی ،استنشاقی( و سﻄﺢ سرب خوﻧی بﯿﻤار،
هﻤﭽنﯿﻦ پﯿامد آنها ﺛبت شده است .مﻌﯿار ورود بﻪ مﻄاﻟﻌﻪ ﺗﻤامی مصرفکنندﮔان
اپﯿوم با سﻦ  14سال و باﻻﺗر مراﺟﻌﻪکننده با ﻋﻼیﻢ مﺴﻤومﯿت اپﯿوم یا سرب
)درد و کرامﭗ شﮑﻢ ،استﻔراغ ،یبوست ،سردرد ،رﻧﮓ پریدﮔی ،خﺴتﮕی ﺗﻐﯿﯿرهای
رفتاری و ﻧبود ﺗﻤرکﺰﻋﻼیﻢ و  (...بﻪ بﯿﻤارستان ﻟﻘﻤانﺣﮑﯿﻢ بوده است .مﻌﯿار
خروج از مﻄاﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ مصرف هﻤﺰمان اپﯿوم خوراکی و استنشاقی ،هﻤﭽنﯿﻦ سایر
مواد مخدر در ﻧﻈر ﮔرفتﻪ شد .برای شرکت در مﻄاﻟﻌﻪ از بﯿﻤاران رضایت آﮔاهاﻧﻪ
اخذ شد .بﻪ بﯿﻤاران اﻃﻤﯿنان داده شد اﻃﻼﻋات آنها مﺤرماﻧﻪ باقی ماﻧده و ﻧتایﺞ
فﻘﻂ بﻪ ﺻورت ﮔروهی منتشر خواهد شد .در ﻧهایت آﻧاﻟﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻠی بﯿﻦ سﻄﺢخوﻧی
سرب و مشخصات دموﮔرافﯿﮏ هﻤﭽنﯿﻦ ﻧوع مصرف و پﯿامد بﯿﻤاران با استﻔاده
از آزمون independent t-teﬆو  one way , ANOVAو correlation
 coeﬃcientﺗوسﻂ ﻧرمافﺰار  spssویرایﺶ  18اﻧﺠام شده است.
یافتهها:
در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ ﮔذشتﻪﻧﮕر مﯿاﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤراف مﻌﯿار ( سنی  200مصرفکننده
اپﯿوم خوراکی و استنشاقی مراﺟﻌﻪکننده بﻪ بﯿﻤارستان ﻟﻘﻤانﺣﮑﯿﻢ ﻃی سال
 ،1395-1396بﻪ ﺗرﺗﯿﺐ ) 49/68 (12/57و) 42 (2/53سال بود .هﻤﻪ بﯿﻤاران
با درد شﮑﻤی ﺣاد مراﺟﻌﻪ کردﻧد .مﯿاﻧﻪ سنی بﯿﻤاران در ﮔروه مصرفکننده اپﯿوم
خوراکی  48سال با ﺣداقﻞ و ﺣداکﺜر سﻦ  23و  84ودر ﮔروه مصرفکننده
اپﯿوم استنشاقی  41سال با ﺣداقﻞ و ﺣداکﺜر سﻦ  40و  46ﮔﺰارش شد .در 194
)97درﺻد( مورد مصرف بﻪ ﺻورت خوراکی و ﺗنها در 3) 6درﺻد( مورد بﻪ
ﺻورت استنشاقی بوده است .در ﮔروه مصرفکننده اپﯿوم خوراکی )97/9درﺻد(
 190ﻧﻔر و در ﮔروه اپﯿوم استنشاقی ) 100درﺻد(  6ﻧﻔر بﯿﻤاران مرد بودﻧد.
مﯿاﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤراف مﻌﯿار( سﻄﺢ خوﻧی سرب در مصرفکنندﮔان خوراکی )(34/29
 108/ppm86و در مصرفکنندﮔان استنشاقی )107/33 ppm (11/44ﮔﺰارش
شد95/5) 191 .درﺻد( بﯿﻤار با درمان دارویی و ﻧﮕﻪدارﻧده بهبود یافتند .برای
ﺗﻤام بﯿﻤاران با سﻄﺢ خوﻧی  40-100 ppmدرمان خوراکی کﭙﺴول ساکﺴی مر و
دی پنیسﯿﻼمﯿﻦ و در ﺻورت سﻄﺢخوﻧی سرب  100و باﻻﺗر  EDTA2وریدی
و  BAL3ﻋﻀﻼﻧی ﺗﺠویﺰ شد3/5 ) .درﺻد(  7بﯿﻤار با رضایت شخصی قبﻞ از
اﺗﻤام دوران درمان مرخﺺ شدﻧد .ﺗنها 1) 2درﺻد( مورد مرگ در اﺛر آﻧﺴﻔاﻟوپاﺗی
مشاهده شد .ﻧتایﺞ آﻧاﻟﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻠی در ﺟدول شﻤاره  1آورده شده است.
ﺟدول  :1بررسی رابﻄﻪ سﻄﺢ خوﻧی سرب و متﻐﯿرهای ﺗﺤت مﻄاﻟﻌﻪ
متﻐـﯿـــــر

سﻄﺢ سرب خون

مﯿاﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤراف مﻌﯿار(

مرد
زن

نوع مصرف اپیوم

خوراکی
استنشاقی
پیامد بیماران

بهبود
رضایت شخصی
فوت

)109/22(34/01
)88/75(11/50
)108/86(34/29
)107/33(11/44
)108/87(33/34
)109/71(40/48

0/001
0/2

0/9

0/9

(100/50)0/70

2 Ethylenediaminetetraacetic acid
)3 Dimercaprol, also called British anti-Lewisite (BAL
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سن (سال)
جنسیت

r= 0/02

p-value

شﮑﻞ  :1رابﻄﻪ سﻄﺢ خوﻧی سرب ) (ppmو سﻦ )سال ( در مصرفکنندﮔان
اپﯿوم استنشاقی یا خوراکی
بحث و نتیجهگیری:
سوءمصرف مواد مخدر و ﻋوارض آن یﮏ مﻌﻀﻞ بهداشتی اﺟتﻤاﻋی در کشورهای
مختﻠﻒ ﺟهان ﻧﻈﯿر ایران است .مﺴﻤومﯿت با سرب یﮑﯽ از مﺴﻤومﯿتهایﯽ است
کﻪ ﺗﻈاهرات آن وابﺴتﻪ بﻪ مﯿﺰان سﻄﺢ سرب خون است .هﻤﭽنﯿﻦ وﺟود ﻋﻼیﻢ
باﻟﯿنی ﻏﯿراختصاﺻی در وابﺴتﮕان مواد مخدر ﻋﻼیﻢ مﺴﻤومﯿت با سرب را ﺗﻘﻠﯿد
میکند .بنابرایﻦ بررسی سﻄﺢ سرب خون  ((BLLدر مصرفکنندﮔان مواد مخدر
با ﺗوﺟﻪ بﻪ اضافﻪ کردن سرب بﻪ اپﯿوم با هدف افﺰایﺶ وزن برای سود بﯿشتر
ضروری بﻪ ﻧﻈر میرسد) 4و .(5
مﯿاﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤراف مﻌﯿار( سﻄﺢ خوﻧی سرب در مصرفکنندﮔان خوراکی )(34/29
 108/ppm86و در مصرفکنندﮔان استنشاقی )107/33 ppm (11/44ﮔﺰارش
شد .بﯿﻦ سﻄﺢ سرب خون و سﻦ بﯿﻤاران هﻤبﺴتﮕی خﻄی مﻌناداری وﺟود داشت
)  .=r ). 0/002 =P 0/2یﻌنی با افﺰایﺶ سﻦ مﯿﺰان سرب خون افﺰایﺶ پﯿدا
میکرد .در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ ،مﯿاﻧﮕﯿﻦ سﻄﺢ سرب در مردان بﯿشتر از زﻧان بود کﻪ ایﻦ
ﻧتﯿﺠﻪ با ﺗوﺟﻪ بﻪ مﯿﺰان مواﺟهﻪ بﯿشتر با زیاد شدن سﻦ قابﻞ اﻧتﻈار بود ،وﻟی ایﻦ
ﺗﻔاوت از ﻧﻈر آماری مﻌنادار ﻧشد .ﺗﻔاوت اﻧدکی در مﯿاﻧﮕﯿﻦ سﻄﺢ سرب خون در
روش استنشاقی و خوراکی دیده شد کﻪ آن هﻢ مﻌنادار ﻧبود .هﻤﭽنﯿﻦ سﻄﺢ سرب
خون در ﮔروه فوت شده پایﯿﻦﺗر از افراد بهبود یافتﻪ یا ﺗرخﯿﺺ با رضایت شخصی
بود ،وﻟی ﺗﻔاوت مﻌنادار بﯿﻦ سﻪ ﮔروه مﻘایﺴﻪ وﺟود ﻧداشت) >.( 0/p05
در مﻄاﻟﻌﻪای کﻪ ﺗوسﻂ  Busseو هﻤﮑاران در آﻟﻤان اﻧﺠام و ﻧتایﺞ آن در
سال  2008اﻋﻼم شد ،مشاهده شد کﻪ سﻄﺢ خوﻧی سرب در مصرفکنندﮔان
ماریﺟواﻧا باﻻﺗر از ﺣد ﻧصاب مذکور بود و بنابرایﻦ ﺗوﺻﯿﻪ بﻪ موﻧﯿتورینﮓ دقﯿﻖ
از ﻧﻈر ﻋوارض ﻧاشی از باﻻ بودن سرب سرم ماﻧند کوﻟﯿﮏهای شﮑﻤی و آﻧﻤی
شده بود) .(6در مﻄاﻟﻌﻪای کﻪ  Nortonو هﻤﮑاران در آمریﮑا در سال  1996اﻧﺠام
دادﻧد ،با بررسی  92فرد مﻌتاد ﺗﺰریﻘی مﯿاﻧﮕﯿﻦ سﻄﺢ خوﻧی سرب  6/22مﯿﻠیﮔرم
در دسیﻟﯿتر اﻋﻼم شد کﻪ ﻧﺴبت بﻪ مﯿﺰان مﺠاز اﻋﻼم شده بﯿشتر بود ،وﻟی در
مﻄاﻟﻌﻪ مذکور بﯿﻦ سﻄﺢ خوﻧی سرب مصرفکنندﮔان مواد مختﻠﻒ ﺗﻔاوﺗی دیده
ﻧﻤیشد) .(7در مﻄاﻟﻌﻪ ﺻاﻟﺤی و هﻤﮑاران در ایران و در شهر رفﺴنﺠان در سال
 ،2009با بررسی  44ﻧﻤوﻧﻪ خون در دو ﮔروه شاهد ساﻟﻢ و ﮔروه مصرفکننده
مواد مخدر ،اختﻼف مﻌناداری بﯿﻦ سﻄﺢ خوﻧی سرب بﯿﻤاران وﺟود داشت و در
ﮔروه مصرفکنندﮔان مواد بﻪ مﯿﺰان مﻌناداری سﻄﺢ سرمی سرب باﻻﺗر بود )
> .(8)( 0/p05در سال  2018در ﺗهران زماﻧی و هﻤﮑاران یﮏ زن  51ساﻟﻪ
 Body-Packerاپﯿوم کﻪ  30بﺴتﻪ اپﯿوم بﻪ وزن هر کدام  50ﮔرم را بﻠﻌﯿده بود
و دستﮕﯿر شده بود را بررسی کردﻧد .وی هﯿﭻ ﻋﻼیﻢ باﻟﯿنی ﻧداشت و با مصرف
 polyethylene glycolاپﯿومها دفﻊ شدﻧد .در بررسی آزمایشﮕاهی ،ﻧﻤوﻧﻪ اپﯿوم
سﻄﺢ سرب  3200 ppmﮔﺰارش شد) .(9قاﻧﻊ و هﻤﮑاران در مﻄاﻟﻌﻪای در ﺗهران
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درﺻد3  درﺻد مصرفکنندﮔان مصرف خوراکی و97 ،خوراکی و استنشاقی
استنشاقی داشتند کﻪ ﻧشاﻧﮕر مصرف قاﻟﺐ خوراکی در ﺟامﻌﻪ آماری ما است و
 در اﻧتها با. ﺗﻔاوت مﻌناداری بﻪ دست ﻧﯿامد،با ﺗوﺟﻪ بﻪ اختﻼف زیاد اﻧواع مصرف
ﺗوﺟﻪ بﻪ اینﮑﻪ در ایﻦ پﮋوهﺶ اﻃﻼﻋاﺗی از مﺤﻞ زﻧدﮔی و ﻧوع کار و سایر موارد
 پﯿشنهاد میشود مﻄاﻟﻌﻪهایی،موﺛر در باﻻبردن سﻄﺢ خوﻧی سرب وﺟود ﻧداشت
 هﻤﭽنﯿﻦ راهﮑارهای.برای بررسی سایر آیتﻢها و ﻋﻼیﻢ باﻟﯿنی بﯿﻤاران اﻧﺠام شود
ﺟﻠوﮔﯿری از هرﻧوع مصرف اپﯿوم و سایر مواد مخدر با ﺗوﺟﻪ بﻪ زیانهای آن و
 اﻧﺠام شود ﺗا بار ایﻦ مﺴﻤومﯿت مهﻠﮏ در کشور،اﺣتﻤال آﻟودﮔی با سرب اﺣتﻤاﻟی
.کاهﺶ چشﻤﮕﯿر ﻧشان دهد
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 متوﺟﻪ شدﻧد کﻪ ﺗﻌداد مراﺟﻌان مصرفکننده اپﯿوم کﻪ با2016-2017 در سال
80 ﻋﻼیﻢ مﺴﻤومﯿت با سرب مراﺟﻌﻪ کردﻧد افﺰایﺶ چشﻢﮔﯿری داشتﻪ کﻪ در
 مﯿﻠیﮔرم بر دسیﻟﯿتر بود140/3 بﯿﻤار ﺗﺤت مﻄاﻟﻌﻪ سﻄﺢ متوسﻂ سرب سرمی
 مﯿﻠیﮔرم سرب3/55 و آﻧاﻟﯿﺰ یﮏ ﻧﻤوﻧﻪ از اپﯿوم آﻟوده ﻧشان داد در هر ﮔرم اپﯿوم
 ﺗﻌداد مراﺟﻌان بﻪ بﯿﻤارستان ﻟﻘﻤان ﺣﮑﯿﻢ2017  در هﻔت ماه در سال.وﺟود داشت
 مورد ﮔﺰارش شد و ﻧتﯿﺠﻪﮔﯿری کردﻧد4294 ()قﻄﺐ ﻋﻠﻤی سﻢشناسی کشور
 مﺴﻤومﯿت با سرب میﺗواﻧد،کﻪ با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﺗراﻧﺰیت ﻋﻤده اپﯿوم از ﻃریﻖ ایران
 در مﺠﻤوع چنﯿﻦ استنباط.(10)یﮏ خﻄر ﺟهاﻧی در مصرفکنندﮔان اپﯿوم باشد
میشود کﻪ مﯿاﻧﮕﯿﻦ سﻄﺢ خوﻧی سرب در بﯿﻤاران مصرفکننده اپﯿوم )استنشاقی
 در مﻘایﺴﻪ ﻧوع مصرف.و خوراکی ( باﻻ بوده و با سﻦ باﻻﺗر در بﯿﻤاران ارﺗباط دارد

