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Relationship between Blood Lead Levels with Abdominal Pain 
in Consumers of Edible Opium

[1] Blood lead levels and mortality [2] Toxicological profile for lead [3] Environmental lead 
exposure and progression of chronic renal diseases in patients without diabetes [4] 
Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 microg per 
deciliter [5] Childhood lead poisoning from commercially manufactured French ceramic 
dinnerware-New York City, 2003 [6] Heavy metal content of ayurvedic herbal medicine 
products [7] Adult blood lead epidemiology and surveillance-United States, 1998-2001 [8] 
Adult blood lead epidemiology and surveillance-United States, 2002 [9] Family and drug 
abuse [10] Lead poisoning during heroin addiction [11] Presence of lead in opium [12] 
Elevated blood lead levels associated with the consumption of moonshine among emergency 
department patients in Atlanta, Georgia [13] Chronic anemia and abdominal pain as a 
sequela of lead poisoning [14] An acute pseudo-cholecystitis [15] Herbal remedy poisoning 
presenting with acute abdomen and raised urine porphyrins [16] Acute lead poisoning: 
Five cases resulting from self-injection of lead and opium [17] Abdominal pain due to lead-
contaminated opium: A new source of inorganic lead poisoning in Iran [18] Perspectives on 
lead toxicity [19] Lead poisoning in Indian silver refiners [20] Blood lead monitoring in a 
decorative ceramic tiles factory in Singapore [21] Lead poisoning and recurrent abdominal 
pain [22] Report of very severe lead poisoning in inhaled and oral drug addicts [23] 
Comparison of serum lead level in oral opium dependent men with healthy control group

Aims Lead is one of the heavy metals that can be a factor of acute or chronic toxicity. Smugglers 
may add lead to drugs during the production process in order to increase its weight and earning 
more benefits. In this regard, the aim of the present study was to investigate the relationship 
between blood lead levels in consumers of edible opium with abdominal pain.
Instruments & Methods This cross-sectional descriptive study was carried out on 122 
consumers of edible opium with abdominal pain who referred to the emergency department 
of the Rasoul Akram, Firoozgar, Haft-e-Tir and Baharlu hospitals in 2016. The subjects were 
entered in the study by the counting-all method. Demographic information, health condition, 
and lifestyle of the patients were collected using a questionnaire as well as the blood lead level 
and blood factors of the subjects were measured. Data were analyzed through SPSS 22 software 
using independent t-test and Chi-squared test.
Findings The mean of blood lead levels in patients with abdominal pain was 87.49±32.27μg/
dL. The lead level showed the mild, moderate and acute poisoning respectively in the 29.5%, 
39.3% and 27.9% of the patients.
Conclusion The blood lead level in the consumers of edible opium with abdominal pain is 
above 25μg/dL which showed the toxicity. Therefore, there is a strong potential for lead 
poisoning in consumers of edible opium.
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 چکيده

عامل  یکعنوان به تواندیاست که م یناز فلزات سنگ یکیسرب اهداف: 
طی مزمن عمل کند. قاچاقچیان ممكن است به مواد مخدر  یاحاد  یکتوکس

سرب اضافه نمایند. و کسب منافع بیشتر،  منظور افزایش وزن آن، بهتولیدفرآیند 
 یمارانسطح خونی سرب در ب یزانارتباط م یبنابراین هدف این مطالعه، بررس

 .ی با درد شكمی بودخوراک یوممصرف کننده اپ
کننده مصرف بیمار ١٢٢ صورت مقطعی،توصیفی به مطالعهدر این  ها:ابزار و روش

های بیمارستاناورژانس به  ١٣٩٥در سال  كه با شكایت درد شكمخوراکی  اپیوم
، بررسی ندبودمراجعه كرده و بهارلو در شهر تهران تیر هفت ،فیروزگر ،اكرمرسول

با استفاده از  شماری وارد مطالعه شدند.صورت تمامشدند. این افراد به
شامل اطالعات دموگرافیك، وضعیت  بیمارانتمامی اطالعات  ،نامهپرسش

در و فاکتورهای خونی سرب  خونیآوری شد و سطح سالمت و نحوه زندگی جمع
 با استفاده از هاتحلیل داده و تجزیه .قرار گرفتگیری اندازهمورد همه آنها 

 .انجام شد مستقل و مجذور کای Tی های آمارو توسط آزمون SPSS 22افزار نرم
 شکم درد با مارانیبمیانگین سطح خونی سرب در ها: یافته

بیماران سطح سرب در حد  %٢٩٫٥لیتر بود. در میکروگرم در دسی۲۷/۳۲±۴۹/۸۷
در حد  %٢٧٫٩در حد مسمومیت متوسط و در  %٣٩٫٣مسمومیت خفیف، 

 مسمومیت شدید بود. 
 ،درد شکم یتبا شکا یخوراک یومکننده اپمصرف: در تمامی بیماران گیرینتیجه

است.  در حد توکسیکو  لیترمیکروگرم در دسی٢٥میزان سطح سرب خون باالی 
طور قوی كنندگان خوراكی تریاك بهبنابراین احتمال مسمومیت سرب در مصرف

 وجود دارد.
 ، مسمومیتسرب، درد شكم، اپیوم ها:کلیدواژه

 
 ۲۸/۴/۱۳۹۷ دريافت:تاريخ 

 ۰۳/۲/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
 تواندمی و شودمی یافت طبیعت در كه است سنگینی فلز سرب
 هر طریق از سرب با تماس. [2 ,1]شود مزمن یا حاد مسمومیت باعث
 پوستی تماس یا استنشاقی خوراكی، طریق از منابع این از كدام

 سرب با مسمومیت تظاهرات. شود مسمومیت باعث تواندمی
 یبوست، غیراختصاصی، شكمی درد شامل و غیراختصاصی

 میل كاهش اشتهایی،بی سردرد، عضالنی، درد پذیری،تحریك
 در غیراختصاصی شكمی درد. است غیره و تمركز اختالالت جنسی،

 حاد شكمدرد  و پانكراتیت سیستیت،كوله با تواندمی موارد این
 حتی و گوارشی یهابررسی است ممكن موارد این در. شود اشتباه
 . [3]گیرد انجام غیرضروری جراحی اعمال

 را سرب با مسمومیت یهایافته متعدد گزارشات اخیر، هایسال در
 مخدر مواد مصرف سوء. 4]-[8اندكرده گزارش اپیوم به وابستگان در
 متعدد كشورهای در اجتماعی -یبهداشت معضل یك آن عوارض و

 غیراختصاصی عالیم وجود ،این بر عالوه. [9]است ایران نظیر
 را سرب با مسمومیت عالیم مخدر مواد به وابستگان در بسیاری

 هایبیماری شامل متعدد عالیم شیوع، دیگر سوی از. كندمی تقلید

 را پانكراتیت و سیستیتكوله مانند هاییبیماری كه عالیمی روانی،
 به وابسته بیماران در غیراختصاصی شكمی دردهای و كندمی تقلید
با  یتکه با عالیم مسموم یکسان یشترب. 10]-[15است باال مخدر مواد

آن هم  یاک،کننده تراند، مصرفمراجعه کرده هایمارستانسرب به ب
کرده  یترا تقو یتذهن ینله اامس یناند و همبوده یخوراک یوهبه ش

 یاست که به ماده مصرف یدلیل سرببه هایتمسموم یناست که ا
خطرناک است  سیارب یاکتر به سرب افزودن آنها اضافه شده است.

 یعوارض و حت یدشد یشحاد، باعث افزا یتو عالوه بر مسموم
را متوجه افراد و جامعه  یریناپذجبران صدمات ود شومی یروممرگ
برنامه مراقبت  یک یاجرارسد نظر میه ب یلدل ینمه کند. بهمی

مشکالت و  یزو ن یاز بار روان یادیز یزانتواند به مهدفمند می
 . [16]بکاهد یدهپد ینا یتبعات بعد

 ینا یرانیان،ا یندر ب یخوراک یوممصرف اپ یباال یوعبا توجه به ش
 یمارانسطح خونی سرب در ب یزانارتباط م یمطالعه با هدف بررس

 درد شکم انجام شد. یتبا شکا یخوراک یومکننده اپمصرف

 
 هاابزار و روش

کننده مصرف بیمار ١٢٢ صورت مقطعی،توصیفی به در این مطالعه
اورژانس به  ١٣٩٥در سال  كه با شكایت درد شكمخوراکی  اپیوم

و بهارلو در شهر تهران تیر هفت ،فیروزگر ،اكرمهای رسولبیمارستان
شماری صورت تمامافراد به، بررسی شدند. این ندبودمراجعه كرده 

سازی كار افرادی كه در كارخانجات باطری وارد مطالعه شدند.
 سازی،سفال كشی،كاری، سیملحیم كردند، یا مشاغلی مانندمی

سازی داشتند از طرح خارج سازی و رنگسازی، رادیاتمهمات
 ند.شد

ت شامل اطالعا بیمارانتمامی اطالعات  ،نامهبا استفاده از پرسش
آوری شد و سطح دموگرافیك، وضعیت سالمت و نحوه زندگی جمع

قرار گیری اندازهمورد در همه آنها و فاکتورهای خونی سرب  خونی
 .گرفت
و توسط  SPSS 22افزار نرم استفاده ازبا  هاتحلیل داده و تجزیه
 .شد انجام مستقل و مجذور کای Tهای آماری آزمون

 
 هایافته

 %۹۸سال بود و  ۲۵/۴۹±۰۰/۱۳میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 
شده در بیماران عبارت عالیم مشاهدهزن بودند.  %۲بیماران مرد و 

کاهش ، آنمی، گزگز بدناز کاهش اشتها، یبوست، تهوع و استفراغ، 
بود که بیشترین میزان  درد مفاصلو  تورم پا، وزن، درگیری لثه
 %۵۳٫۳اشتهایی با و سپس بی %۷۲٫۱ست با یبوفراوانی مربوط به 

زمان مصرف اپیوم خوراکی در بیماران از یک سال تا بیش مدت بود.
سال با  ٥سال بود که بیشترین فراوانی به مصرف باالی  ٥از 
 تعلق داشت. ۷/۶۹%

تمام بیماران با درد شکم وارد مطالعه شدند و سطح خونی سرب در 
(توکسیک) بود.  لیترکروگرم در دسیمی۲۵بیماران باالتر از  ۱۰۰%

ی)، حجم سلول یانگینم( MCVهماتوکریت، میزان هموگلوبین، 
SGPT  در سطوح  مدت مصرف مواد یناز) وآمترانسینآالن(آنزیم

کننده کننده اپیوم خوراکی مراجعهمختلف سرب در بیماران مصرف
)، در صورتی که <٠٥/٠pداری نداشت (با درد شکم ارتباط معنی

در سطوح مختلف سرب در بیماران با درد شکم ارتباط مقدار مصرف 
داری طور معنی) و سطح خونی سرب بهp=٠١/٠داری داشت (معنی

 ). ۲و  ۱نسبت به مقدار مصرف افرایش داشت (جداول 
 



 ۶۷ یخوراک ومیکننده مزمن اپمصرف مارانیسرب با درد شکم در ب یسطح خون زانیارتباط مــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یمارانبشده در گیریمیانگین آماری و محدوده متغیرهای اندازه )١جدول 
 نفر) ١٢٢( کننده با درد شکممراجعه یخوراک یومکننده اپمصرف

 حداکثر حداقل میانگین متغیرها
سطح خونی سرب (میکروگرم 

 لیتر)در دسی
۲۷/۳۲±۴۹/۸۷ ٠/١٨٢ ٠/٢٦ 

میزان هموگلوبین (گرم در 
 لیتر)دسی

۹۶/۱±۹۴/۱۰ ٧٠/١٨ ٠/٧ 

 ٢٠/٥٤ ٥٠/٢٢ ۱۹/۳۳±۴۱/۵ هماتوکریت (درصد)
MCV (فمتولیتر) ٦٠/٩٦ ٧٠/٣٣ ۹۱/۸۱±۹۸/۸ 

SGPT المللی در (واحد بین
 لیتر)

۲۳/۱۵±۷۶/۴۹ ٠٠/٣٢٤ ٠٠/٥ 

 
در توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای پژوهش در سطوح مختلف ) ٢جدول 

 نفر) ١٢٢( کننده با درد شکممراجعه یخوراک یومکننده اپمصرف یمارانب
 درصد تعداد متغیرها

 لیتر)(میکروگرم در دسیمیزان سطح سرب 
 ۰ ۰ (غیرتوکسیک) ۲۵زیر 
 ۳/۳ ۴ (توکسیک) ۴۵-۲۵
 ۵/۲۹ ۳۶ (مسمومیت خفیف) ۶۹-۴۵
 ۳/۳۹ ۴۸ مسمومیت متوسط)( ۹۹-۷۰

 ۹/۲۷ ۳۴ مسمومیت شدید)( ۱۰۰بیش از 
 لیتر)(گرم در دسیمیزان هموگلوبین 

 ۸/۲۳ ۲۹ ۱۲بیشتر از 
۱۲-۱۰ ۵۲ ۶/۴۲ 
۹/۹-۸ ۳۴ ۹/۲۷ 

 ۷/۵ ۷ ۸کمتر از 
 (درصد)هماتوکریت میزان 

 ۰/۸۲ ۱۰۰ ۴۰کمتر از 
۵۴-۴۰ ۲۰ ۴/۱۶ 

 ۶/۱ ۲ ۵۴بیشتر از 
 (فمتولیتر) MCVمیزان 

 ۲/۲۶ ۳۲ ۸۰کمتر از 
۹۶-۸۰ ۸۸ ۱/۷۲ 

 ۶/۱ ۲ ۹۶بیشتر از 
 المللی در لیتر)(واحد بین SGPTمیزان 

 ۳/۵۳ ۶۵ ۴۵کمتر از 
۸۹-۴۵ ۳۳ ۰/۲۷ 

۱۳۴-۹۰ ۱۸ ۸/۱۴ 
۱۸۰-۱۳۵ ۰ ۰ 

 ۹/۴ ۶ ۱۸۰بیشتر از 
 

 بحث 
داده شده و هنوز  یصبا سرب از هزاران سال قبل تشخ یتمسموم

 تواندیاست که م یناز فلزات سنگ یکیوجود دارد. سرب  یزن
مزمن عمل کند. سرب  یاحاد  یکعامل توکس یکعنوان به

و دستگاه گوارش جذب و در خون، بافت نرم و  هایهاز ر یکغیرارگان
 با سرب از یتمسموم ینیبال . عالیمکندیم یدااستخوان تجمع پ

با سرب  یت. مسمومیگر کامًال متفاوت استد فرد به یفرد
عروق  یستمس یه،عملکرد کل یطی،و مح یاعصاب مرکز هاییستمس

 یبرتخ ی،قرار داده و سبب آنم یرو دستگاه گوارش را تحت تاث
در موارد مواجهه  .[17]شودیم یو عالیم گوارش ینوروپات یه،کل

و  یمرکز یعصب یستمس یریمتوسط و مزمن، اغلب عالیم درگ
 یشافزا یندر بالغ .[18]شودیمشاهده م یعالیم مربوط به نفروپات

 یط .[2]است یشغل یهادلیل تماسبه سطح سرب خون عمدتاً 
کار،  هاییطدر مح یمنیسطح ا یشدلیل افزابه یراخ یهاسال

در سطح جهان  ینسرب در بالغ یشغل یتبروز مسموم یزانم
ظهور  یغیرشغل یتاز مسموم یدیجد است و فرم یافتهکاهش 

  .[19]استیافته 

آلوده به  یومبا سرب در اثر استفاده از اپ یتاز مسموم یدینوع جد
به مواد  یاداعت. [20]در حال ظهور در منطقه ماست یجتدرسرب به

معضالت مربوط به سالمت در  ینترمخدر و اثرات سوء آن از مهم
به سمت  یاداعت یاست و الگو یرانجمله ا زا یانهخاورم یکشورها

کنندگان و است. عرضه ییرها و مواد پرخطر در حال تغروش
 یلوزن و دال یشافزا یکنندگان مواد مخدر ممکن است برامصرف
مواد سرب اضافه  ینبه ا یسازوسه آمادهپر یط یگرد یانهسودجو

مانند درد  یکپاتولوژ هاییافتهاز  یموارد متعدد ینکنند. همچن
مشاهده شده است.  یاکدر معتادان به تر یو آنم یشکم، نوروپات

افراد  ینبا سرب در ا یتاز مسموم یحاک تواندیم هایییافته ینچن
 یتافراد از نظر مسموم ینا یغربالگر یتاهم یانگرباشد که ب

با توجه به تفاوت قابل توجه  ییبا سرب است. از سو یاحتمال
مناطق مختلف و لزوم  هاییتمتوسط سطح سرب خون در جمع

 ییعنوان مبنابه یتاز مقدار متوسط سرب خون در جمع یآگاه
مرور متون موجود،  ین کهمعتادان و با توجه به ا یغربالگر یبرا

سطح سرب خون در معتادان و  ینب اییسهاکمبود مطالعات مق
در  تیمطالعا ینضرورت انجام چن دهد،یافراد سالم را نشان م

 . [21]منطقه ما وجود دارد
قای آ انجام شد، ۱۳۸۸در سال که و همکاران  فاطمیمطالعه  در

با شكایت از درد شكمی و تهوع و استفراغ پیشرونده از  ایساله۲۵
. گزارش شدكاهش وزن طی این مدت  کیلوگرم۷ماه قبل و  ۲حدود 

خصوص درد كمر و زردی در هبیمار از درد استخوانی ژنرالیزه ب
مصرف مواد مخدر  یها نیز شاكی بود. بیمار سابقه طوالنچشم

پریدگی خوراكی و استنشاقی داشت. در معاینه فیزیكی زردی و رنگ
رنگ در اهتاسیون سینمخاط مشهود بود و در معاینه دهان پیگما

 یناحیه مارجین لثه دیده شد. هپاتواسپلنومگالی و لنف آدنوپات
مشاهده نشد. در بررسی از دستگاه گوارش با روش آندوسكوپی، 

شده از در آزمایشات انجام فوقانی نرمال گزارش شد. وارشدستگاه گ
فسفاتاز ولی آلكالن ،بیمار آمینوترانسفرازهای كبدی افزایش داشت

روبین غیرمستقیم نیز افزایش داشت. در همچنین بیلینرمال بود. 
تیك گزارش شد و یهمول و خونی غیراتوایمیونآزمایش خون، كم

(بیوپسی  BMBبود.  یتست كومبس مستقیم و غیرمستقیم منف
آمده از عملهب )مغز استخوان یراسیونآسپ( BMAو مغز استخوان) 

را نشان داد و همچنین بیمار  یتروئیدهیپرپالزی ار ،بیمار
سال  ۶ای از مصرف سیگار و مواد مخدر خوراكی را از حدود تاریخچه

ای از عالیم با شك به مسمومیت داد. با توجه به مجموعهپیش می
سطح  وگیری شد میزان سرب سرم خون اندازه ،با سرب

گزارش شد كه سطح بسیار باالیی در لیتر گرم در دسیمیکرو۳۵۰
شود. همزمان سطح سرب ماده میت با سرب محسوب میمسمو

تحت  EDTA ،B.A.L مخدر بسیار باال گزارش شد. بیمار با كلسیم
درمان قرار گرفت و با كاهش تدریجی سطح سرب خون عالیم بیمار 

 ردلیل مصرف مواد مخد. موارد مشابهی از بیماری به[22]بهبود یافت
وی سرب است در ایران شده حاهای انجامخوراكی كه طی بررسی

  گزارش شده است.
به مقایسه سطح  خود ، در مطالعه۱۳۸۸و همکاران در سال  یصالح

سرب خون در وابستگان به مواد مخدر با افراد سالم سرمی 
 اعتیاد ترک مرکز در شاهدی –. این مطالعه موردندپرداخت

و  ۱۳۸۶در سال  رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه مرادی بیمارستان
نمونه در دو گروه مورد و  ۴۴سطح سرب خون در  .انجام شد ۱۳۸۷

قابل مالحظه سطح  یش. نتایج این بررسی افزاشد بررسیشاهد 
سرمی سرب خون را در وابستگان به مواد مخدر در مقایسه با گروه 
کنترل نشان داد. بنابراین غربالگری غلظت سرب خون در افراد 
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شکایات غیراختصاصی مفید با  وابسته به مواد مخدر خصوصاً 
 . [23]است

(سطح سرب خون)  BLL ،۲۰۰۱و همکاران در سال  ولفمطالعه  در
از گروه شاهد بود كه  باالتروابسته به مواد مخدر گروه بیماران  در

در  BLL ،عالوهدار بود. بهتفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی
مصرف مواد مخدر ارتباط داشت. هر دو  زانبا می ،بیماران وابسته

و تنها تفاوت، مصرف مواد  ندسازی شده بودگروه با یكدیگر همسان
تواند در گروه مورد می BLLمخدر خوراكی بود. بنابراین افزایش 

بیماران سطح  %۴۰ ناشی از آلودگی مواد مخدر با سرب باشد. حدود
میکروگرم ۲۵ از سمی از سرب داشتند كه معادل سرب خون بیشتر

 . [13]بود لیتردر دسی
هیچ  انجام شد، ۲۰۰۱در سال که و همکاران  اندرسون مطالعه در

گروه  با طول مدت مصرف مواد مخدر در BLLارتباط مشخصی بین 
روزه سرب و ۳۶عمر مورد مشاهده نشد كه این مورد با توجه به نیمه

قابل طول مدت مصرف مواد مخدر در بیماران (حداقل دو سال) 
 .[15]انتظار است

سطح خونی  میانگین باالیدهنده مطالعه حاضر نشان هاییافته
 یمورد بررس یتدر جمعاپیوم خوراکی سرب خون در معتادان به 

میکروگرم ٢٥و در تمامی بیماران میزان سطح سرب خون باالی  بود
 ینا هاییافته ین. همچنبود در حد توکسیکو  لیتردر دسی

 یینها یصاز تشخ یگزارشات متعدد حاک ییدکنندهمطالعه، تا
 یمارانکننده عالیم در بیهعنوان عامل توجبا سرب به یتمسموم

 یکیشامل درد کول یکننده با عالیم غیراختصاصمعتاد مراجعه
است که  یرهو غ ینوروپات ی،شکم، تهوع، استفراغ، کاهش وزن، آنم

ب خون در سطح سر یدهنده ضرورت غربالگرنشان تواندیم
 تریاز عوارض جد یشگیریپ برای یاکیبات تریمعتادان به ترک

این مطالعه نشان داد كه پزشك بایستی احتمال مسمومیت  باشد.
ویژه در كننده مزمن تریاك خوراكی بهبا سرب را در هر بیمار مصرف

های مزمن و حاد شكمی بدون علت مشخص در ذهن صورت درد
تواند تشخیصی باشد. خونی سرب می داشته باشد. غربالگری سطح

همچنین این مطالعه نشان داد كه درد شكمی رابطه مستقیمی با 
شدت و میزان افزایش سطح سرب خون ندارد و در افراد با سرب در 

 شود.لیتر دیده میمیکروگرم در دسی۲۵حد توكسیك یعنی باالی 
با سرب  یتمسموم یامدهایو پ هاینهنکته که هز ینبا توجه به ا

 یزودهنگام سطوح باال یصبا کاهش و حذف منابع مواجهه و تشخ
 یضرور ینهزم یناست، در ا یشگیریقابل پ یسرب در خون، به کل

را در  ینقش فعال یهاول یهامراقبت هایینیسیناست که کل
 یهادر معرض روش که یمارانیزودهنگام ب یصو تشخ یشگیریپ

 کنند. یفاارند، اشده با سرب قرار دمواجهه شناخته
مطالعه  ینا چون این است کههای این مطالعه از محدودیت

سرب در  یسطوح خون، نگر انجام شدهصورت گذشتههب
 پیشنهاد سنجیده شده است. بنابراینمختلف  هاییشگاهآزما

 یکسنجش سطح سرب در  یشود که در مطالعات بعدیم
 ینا انمحقق یشنهادانجام شود. پ یکسانروش  یکو با  یشگاهآزما

که با درد شکم با علت نامعلوم به اورژانس  یماریاست که هر ب
را دارد از نظر سطح  یاککند و سابقه مصرف مزمن تریمراجعه م

 .یردگ قرار یو غربالگر یسرب مورد بررس یخون
 

 گیرینتیجه
 ،درد شکم یتبا شکا یخوراک یومکننده اپمصرفدر تمامی بیماران 

در حد و  لیترمیکروگرم در دسی٢٥میزان سطح سرب خون باالی 

است. بنابراین احتمال مسمومیت سرب در  توکسیک
 طور قوی وجود دارد.كنندگان خوراكی تریاك بهمصرف
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