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Case Report 

Background: Lead poisoning has been known since ancient times and today, 

contaminated opium has become a new source of lead poisoning. This report is 

another case of lead poisoning due to consumption of lead contaminated opium, with 

a dose 10 times more than normal, by an opium addict in Isfahan, Iran

Introducing patient: A 41 years old afghan man addicted to opium with 15 years 

of history of addiction was referred to the hospital with severe abdominal pain more 

focused in epigastric area accompanied with nausea and vomiting and weakness and 

lethargy as well as bone pain and severe constipation.  After hospitalization in 

gastroenterology service, the patient was discharged due to financial problems with 

personal satisfaction. Then, he was admitted in the emergency department the same 

day again, due to lack of vital signs and revived with the CPR. In a fast Sonography, 

free fluid in the abdomen was reported. A sharp drop in blood pressure and the 

possibility of mesenteric ischemia and peritonitis led to exploratory limited 

laparotomy that revealed large amounts of funky serous fluid in the peritoneum and 

pale intestines without pulse. The abdominal wall was repaired without any specific 

action and death was declared. The patient's abnormal test results, including 

leukocytosis, disturbances in electrolytes and a little increasing in liver enzymes were 

checked. The positive points observed in pathology after death, including autolysis 

in the intestinal wall and mucosal and lung bleeding, tissue autolysis and the large 

number of pigmented histiocytes within the alveoli. Toxicological tests revealed 

morphine in bile and 16.32 PPM equivalent to 1632 micrograms per deciliter lead 

was found in the blood using voltammetry polarography method. On the basis of the 

above-mentioned findings, the cause of death was determined as lead poisoning and 

its complications.  

Conclusion: Because of the fatality of lead poisoning at high doses and 

irremediable complications of damages, it is always necessary to consider lead 

poisoning in differential diagnosis of addict individuals with unexplained abdominal 

pains.  
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هاي آلوده از دوران باستان نيز شناخته شده است و امروزه تریاك ،مسموميّت با سرب: هدفزمینه و 

اند. این گزارش بار دیگر فوت ناشی از مصرف تریاك آلوده به سرب منبع جدید مسموميّت با سرب معرفی شده

 دهد.نشان می در فرد معتاد در ایرانرا برابر مقدار نرمال  37با ميزان سرب 

ته، با درد شدید سال سابقه اعتياد داش 31ساله افغانی معتاد به تریاك که حدود  43آقاي : گزارش مورد

درد  حالی و همچنينشکم که بيشتر در ناحيه اپيگاستر متمرکز بوده به همراه تهوع و استفراغ و ضعف و بی

پس از بستري شدن بيمار در سرویس گوارش، استخوانی و یبوست شدید به بيمارستان مراجعه نموده است. 

در اورژانس پذیرش شده که  روز مجدداً سپس همان ،دليل مشکالت مالی با رضایت شخصی ترخيص شده ب

یابد. در سونوگرافی سریع، مایع آزاد داخل م حياتی برگشت میئتا حدودي عال CPRه و با نداشتم حياتی ئعال

ضمن افت شدید فشارخون و با تشخيص احتمال ایسکمی مزانتر و پریتونيت تحت در شکم گزارش شده و 

هاي رنگ پریده و مقادیر زیاد مایع سروزي بدبو در صفاق و روده الپاراتومی محدود تجسسی قرار گرفته که

اند و فوت اعالم شده است. بدون ضربان مشاهده شده و بدون هيچ اقدام خاصی دیواره شکم را ترميم نموده

دیده  هاي کبديها و کمی افزایش آنزیمآزمایشات غير طبيعی بيمار شامل لکوسيتوز، اختالل در الکتروليت

هاي مخاطی و نکات مثبت گزارش شده، اتوليز منتشر دیواره روده و خونریزي ،ر پاتولوژي پس از مرگد شد.

 .ها بوده استهاي حاوي پيگمان درون آلوئولخونریزي ریوي در زمينه اتوليز بافت و تعداد زیاد هيستوسيت

 23/39متري پالروگرافی شناسی مورفين در صفرا یافت شد و در آزمایش خون به روش ولتادر آزمایش سم

PPM لت ع یادشدهليتر سرب یافت گردیده است و باتوجه به جميع شرایط ميکرو گرم در دسی 3923معادل

 فوت نامبرده مسموميّت با سرب و عوارض حاصله تعيين شد.

 هايآسيب عوارض جبران ناپذیر و سرب در دوزهاي باال با بودن مسموميّتکشنده به توجه با :جنتای

 قابل غير شکمی دردهاي افتراقی افراد معتاد با تشخيص در را سرب مسموميّت هميشه است حاصله، الزم

 داشت.  نظر در توضيح،

 پزشکی قانونی فوت، تریاك، سرب، حاد مسموميّت :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

سوءمصرف مواد مخدر یکی از مشکالت عمده در 

. شيوع (1)است بهداشت عمومی همه جوامع از جمله ایران 

گزارش شده  درصد 3-3مصرف مواد مخدر در دنيا حدود 

به نظر بسيار باالتر از مقياس جهانی    ،است که در ایران

گرایش به  درصد 33رسد و در برخی مناطق روستایی تا می

ها منابع جدید . امروزه تریاك(3) د داردمواد مخدر وجو

ند و با توجه به شيوع گسترده استفاده از اآلودگی با سرب

کنندگان مواد تریاك و مواد مخدر سنتی و صنعتی، توزیع

گيري از جرم حجمی مخدر براي سودجویی بيشتر و با بهره

باالي سرب، اقدام به مخلوط کردن این ماده با مواد مخدر 

. جذب سرب (0)تا وزن این مواد را افزایش دهند کنند می

به طوري که ذرات ریزتر زودتر  ،بستگی به حجم ذرات دارد

هاي قرمز متصل شوند. )در خون به گلبولجذب بدن می

ميزان  ،هر چه ميزان آهن در بدن کمتر باشد (.شوندمی

جایگزین آهن در سيستم  جذب سرب بيشتر است )احتماالً

جاذب آهن و سرب  DMT1ترانسپورتر  (ددگرانتقالی می
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مقدار توليد آن افزایش  ،باشد که در موارد کمبود آهنمی

. سرب (0) دشوباعث جذب بيشتر آهن و سرب می یابد ومی

 شود همچنين باعثهاي سلولی میباعث از بين بردن فعاليت

اختالل در ليپيدهاي غشایی و در نتيجه با آسيب زدن به 

. شوداعث انسداد آنها و نکروز در سراسر بدن میجدار عروق، ب

مصرف این مواد به صورت خوراکی و خصوصاً در  ،از این رو

-مصرف خوراکی تریاك، باعث بروز مسموميّت مصرف

هاي به ثبت رسيده ناشی در گزارش .(5) شودکنندگان می

با توجه به  ،از  مصرف تریاك آغشته به سرب در ایران

گزارش سوء مصرف تریاك  6، در شدههاي انجام بررسی

و گزارشی از  استتنها در مردان دیده شده  ،آغشته به سرب

 سنی ميزان .مسموميّت در زنان یا کودکان مشاهده نگردید

 96تا  31بين  ،کننده تریاك آغشته به سربافراد مصرف

سال بود و در همه آنها درد شکم و تهوع دیده شد. در بررسی 

ها آنمی و افزایش در همه گزارش ،آزمایشگاهیهاي یافته

ولی اثري از اختالل کليوي وجود  ،هاي کبدي دیده شدآنزیم

روز تحت  31تا  4همه افراد پس از  ،نداشت و در نهایت

جز یك مورد که به درمان ه ب ،درمان و بهبودي قرار گرفتند

-تحقيقات نشان می .(6)شد  اوپاسخ نداد و منجر به مرگ 

سموميّت با تریاك آلوده به سرب مختص ایران نبوده دهد م

 ،7) و در برخی کشورها از جمله چين نيز دیده شده است

. افراد زیادي که به صورت خوراکی اقدام به مصرف تریاك (3

کردند، با عالئمی همچون مشکالت و دردهاي گوارشی، می

خونی، مشکالت عصبی و حالی، دردهاي مفصلی، کمبی

تی حاد همراه با تغيير رفتار، درد شکم، یبوست، آنسفالوپا

استفراغ، اختالل تمرکز، خستگی، سر درد، طعم فلزي در 

ها و در نهایت دهان، افزایش فشار خون، خطوط سربی در لثه

اند.  مسموميّت تشنج و اغما به مراکز درمانی مراجعه کرده

 سرب ،زیرا تنها در این روش ؛گوارشی دارد أحاد اغلب منش

شود و به سرعت سطح خونی آن به مقدار زیاد وارد بدن می

 کامالً دیگر فرد فردي به از . عالئمیابدمی در بدن افزایش

، حاد صورته سرب ب با تماس ینکه ا به بسته .است متفاوت

متفاوت است. با  مسموميّت عالئم باشد مزمن یا ،حاد تحت یا

تریاك آلوده  هاي متعدد مسموميّت باتوجه به وجود گزارش

در این مطالعه به شرح یك مورد  ،به سرب در ایران

مسموميّت منجر به مرگ ناشی از مصرف تریاك آلوده به 

 پردازیم.برابر نرمال می دهسرب با ميزان بيش از 

 شرح مورد
ساله افغانی و کارگر ساختمان که معتاد به  43آقاي 

اشته، در سال سابقه  اعتياد د پانزدهتریاك بوده و حدود 

با درد شدید شکم که بيشتر در  6/9/61بامداد  9ساعت 

به همراه تهوع و استفراغ و  ،ناحيه اپيگاستر متمرکز بوده

حالی و همچنين یبوست شدید به بيمارستان ضعف و بی

کوثر سمنان مراجعه نموده است. درد وي که از دو ساعت 

و به شدید و  دائمی بوده  ،قبل از مراجعه شروع شده بود

تغيير موقعيت نيز ربطی نداشته است. فرد مذکور مصرف 

 به همراه اعتياد ،تریاك خود را ترکيب خوراکی و استنشاقی

شدید و طوالنی نيز به مصرف سيگار ذکر کرده است. در 

مشکل جراحی نامبرده که است مشاوره جراحی ذکر شده 

مشاوره داخلی درخواست برایش درخواست اورژانس ندارد و 

ویزیت نمود و اعالم او را بالفاصله رزیدنت داخلی است. ده ش

کرد که بيمار گاردینگ ادراري دارد و پيشنهاد بستري در 

بالفاصله پس از  و تقریباً سرویس گوارش را مطرح نموده

دليل مشکالت مالی با رضایت شخصی ه بستري شدن بيمار ب

س در اورژان مجدداً 36روز ساعت  ترخيص شده است. همان

و  CPRبا  وپذیرش شد نداشت، م حياتی ئکه عالدرحالی 

 .یابدم حياتی برگشت میئتزریق دوپامين تا حدودي عال

در سونوگرافی سریع، مایع آزاد داخل شکم گزارش شده 

 براي ،است ضمن اسيدوز و افت شدید فشارخون داشتهدر و 

از ورید فمورال اقدام شده که موفقيت آميز  CV lineتعبيه 

و سپس از طریق سابکالوین راست اقدام شده که است وده نب

Central venous pressure (CVP)  .به صفر بوده است

حال با تشخيص احتمالی ایسکمی مزانتر و پریتونيت تحت هر

الپاراتومی محدود تجسسی قرار گرفته که مقادیر زیاد مایع 

هاي رنگ پریده و بدون ضربان سروزي بدبو در صفاق و روده

بدون هيچ اقدام خاصی دیواره شکم  است کهمشاهده شده 

اند و فوت اعالم شده است. در نتایج آزمایشات را ترميم نموده

هاي کبدي دیده لکوسيتوز به همراه آنمی و افزایش آنزیم

 3شد که شرح نتایج آزمایشات غير طبيعی بيمار در جدول 

 .استمشهود 

ر سالن تشریح اداره پزشکی قانونی سمنان مورد د امتوفّ

آثار ضرب  ،کالبدگشایی قرار گرفت که در معاینه کالبدگشایی

خون سيال و هماتوم در  ،و جرح وجود نداشت و در شکم

سمت راست صفاق و خون در داخل روده باریك و خونریزي 

جدار روده باریك گزارش شد. همچنين در نتایج پاتولوژي 

نکات مثبت گزارش شده، اتوليز منتشر دیواره پس از مرگ 
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هاي مخاطی و خونریزي ریوي در زمينه روده و خونریزي

هاي حاوي پيگمان اتوليز بافت و تعداد زیاد هيستوسيت

 ها بوده است.درون آلوئول

شناسی مورفين در صفرا یافت شد و در در آزمایش سم

 PPM 23/39آزمایش خون به روش ولتامتري پالروگرافی 

 ده استشميکروگرم در دسی ليتر سرب یافت  3923معادل

 ،علت فوت نامبرده یادشدهتوجه به جميع شرایط  و با

مسموميّت با سرب و عوارض حاصله تعيين شد.

 

 . نتایج آزمایشات غیر طبیعی در فرد معتاد به تریاك مسموم با سرب1جدول 

 رنج نرمال مقدار نام پارامتر

WBC /µL31177 /µL 37777 -4177 

Hb g/dl 0/6 g/dl 4/30-34 

Na m Eq/L 336 m Eq/L 341-321 

K m Eq/L 2 mEq/L  1-9/2 

ALP U/L 319 U/L 327-27 

ALT U/L 96 U/L 17-37 

AST U/L 16 U/L 41-7 

Po2 mm Hg 10 mm Hg 61-67 

Pco2 mm Hg 43 mm Hg 41-21 

PH < 6/9 41/0-21/0 

 

 گیری بحث و نتیجه

ما ا ،ها با سرب ناشناخته استهرچند علت آلودگی تریاك

ل اینکه اوّ :دو دليل مهم در این خصوص وجود دارد

فروشندگان و قاچاقچيان مواد مخدر به جهت افزایش وزن 

بيشتر تریاك و سود بيشتر حاصل از فروش تریاك این کار را 

دهند و دوم اینکه ممکن است موقعيت جغرافيایی انجام می

 . (6) هاي کشت تریاك در مجاور معادن سرب باشدزمين

طالعات مختلفی به بررسی مسموميّت با سرب در افراد م

-9 ،7 ،6)کننده تریاك و هروئين انجام شده است مصرف

که همگی آنها به وجود سرب و مسموميّت با طيف  (10

م  ناشی از آن در فرد معتاد به تریاك گزارش ئگسترده از عال

هایی مبنی بر فوت فرد مسموم در این بين گزارش ؛شده است

 ،مطالعهاین اما نکته قابل توجه در  ؛(10) خوردز به چشم میني

-( ميکروگرم در دسی3923وجود دوز بسيار باالیی از سرب )

برابر بيشتر از مقدار توکسيك و حاد آن  دهليتر که حدود 

 شده است.منجر باشد که به فوت  فرد مورد مطالعه می

د ابسته به ميزان سطح سرب در افر ،مسموميّت با سرب

م متفاوتی را ایجاد کند که به مسموميّت ئتواند عالمختلف می

  .(13) شودحاد، تحت حاد و مزمن تقسيم می

 67در مسموميّت حاد که ميزان سطح سرب بيش از 

-عالئم عصبی، ضعف عضالنی، بی ،ليتر استگرم بر دسیميلی

هایی مرتبط با حسی و سوزن سوزن شدن، و به ندرت نشانه

شود. درد شکم، تهوع، استفراغ، اسهال زي دیده میالتهاب مغ

مشکالت  .(15)است و یبوست دیگر عالئم مسموميّت حاد 

اشتهایی، یا از دست دادن گوارشی مانند یبوست، اسهال، بی

وزن، در مسموميّت حاد شایع است جذب مقدار زیادي سرب 

مز هاي قرتواند باعث پارگی سلولبيش از یك زمان کوتاه می

در مسموميّت مزمن  .(15) خون و هموگلوبين در ادرار شود

ليتر گرم بر دسیميلی 07تا  27که سطح سرب حدود 

اما با سه نوع  ،شودبا عالئم مختلفی دیده می معموالًاست.

م مرتبط با دستگاه گوارش، عصبی و عضالنی ئاصلی از عال

 شود.تقسيم بندي می

سوب در هيپو کامپ از آنجایی که سرب تمایل زیادي به ر

م حاد مسموميّت با سرب مانند اختالل ئدارد، بعضی از عال

 مئکه بيمار ما عال استدر راه رفتن و تشنج مربوط به آن 

 آنسفالوپاتی مانند تشنج و کما را در این شرایط بروز داد

(16). 

در بيمار ما یبوست شدید به همراه  وجود مایع آزاد 

از اختالل شدید در کارکرد داخل شکم دیده شد که ناشی 

 .استسيستم اتونوم دستگاه گوارش 

اختالل  ،بود طبيعی  ميزان کراتينيندر حالی که 

ه ب احتماال   د. این موردهيپوناترمی و هيپو کالمی دیده ش

 که سبب است هاي کليويدليل اختالل در عملکرد توبول

این  .شودهاي بدن میریختگی در سطح الکتروليتهمهب



 حاد با سرب در فرد معتاد به تریاك : گزارش موردي تيّمرگ ناشی از مسموم.  349

 (69)تابستان  3شماره  32 دوره                                                                                                               نرایا یقانون یمجله پزشک

دهد که اثر سرب بر کليه باعث افزایش سطح ورد نشان میم

-بلکه تنها سبب اختالل الکتروليتی می ؛شودکراتينين نمی

هرچند در مطالعات انجام شده گزارشی از اختالل در  ،شود

باال بودن  ،  احتماالً(11 ،9 ،7)عملکرد کليه وجود نداشت 

د سطح سرب )بيش از ده برابر سطح نرمال( باعث ایجا

 اختالل کليوي نيز شده است.

 Verhei، (7)و همکاران  Masoodiدر تمامی مطالعات  

، (13)و همکاران  Fatemi، (9)و همکاران 

Baigmohammadi  در افراد معتاد دچار  (11)و همکاران

 مسموميّت با سرب درد شکم ، تهوع، آنمی و افزایش

نی خواهمهاي کبدي دیده شد که با نتایج این مطالعه آنزیم 

ميکروگرم در  37داشت. همچنين سطح سرب بيشتر از 

دست آمده در مطالعه ه ليتر گزارش شد که با ميزان بدسی

ليتر( تفاوت زیادي وجود ميکروگرم در دسی 3923ما )

 داشت.

که  (10)و همکاران  Shariat Moharariدر مطالعه 

 گزارشی از فوت ناشی از مسموميّت با سرب در فرد معتاد

هاي مشترکی با فرد مورد مطالعه ما ویژگیکه ساله بود  96

ت حاد دیده شد و م مسموميّئدر هر دو آنها عال. داشت

ا این ب با یکدیگر داشتند،هاي آزمایشگاهی مشترکی گزارش

ميکروگرم در  367 ،تفاوت که سطح سرب در آن مطالعه

ليتر گزارش شد و وي پس از پنج روز به درمان پاسخ دسی

 3923که در این مطالعه، با سطح سرب در حالی ،دادن

ليتر فرد در کمتر از یك روز فوت کرد که ميکروگرم در دسی

کيدي بر کشنده بودن سرب در دوز باال أاین مقدار از سرب ت

 دهد. را نشان می

سرب در  با بودن مسموميّتکشنده به توجه با نهایت در

 در را سرب مسموميّت هميشه است دوزهاي باال، الزم

 قابل غير شکمی دردهاي افتراقی افراد معتاد با تشخيص

داشت و سنجش سطح سرب در سرم افراد  نظر در توضيح،

-م مشخص ضروري به نظر میئکننده با عال-معتاد مراجعه

 رسد. 

 تقدیر و تشکر
نویسندگان از همکاري تمامی کسانی که در این امر 

 سپاس و قدردانی دارند.همراه و راهنما بودند کمال 

 تعارض منافع
.ندارد وجود منافعی تعارض هيچگونه نویسندگان، بين
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