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 -1مرکز تحقیقات گوارش و کبد ،دانشکده

مسمومیت با سرب انجام شد.

پزشکی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،تهران،

روش بررسي :این مطالعه مورد-شاددی بر روی  100بیمار با شوادد بالینی مسمومیت با سرب انجام شد که اا

ایران.

اردیبهشت  1397تا دی  1397به بیمارستان لقمان حکیم تهران ارجاع شده بودند .دمچنین 100 ،شرکتکننده دیگر با

 -2گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه

جنسیت و سن دمسان ،با سابقه مصرا تریاک و تماس با سرب یا فلزات غیر مرتبط با محل کار و با سطح نرمال

شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
 -3گروه طب داخلی بیمارستان لقمان حکیم،

سرب ،بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

دانشکده پزشکی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران،

يافتهها :میانگین سطح سرمی سارب در گروهداای ماورد و شاادد باهترتیب  63/0±12/4 µg/dlو  ،6/0±2/1 µg/dlباا

تهران ،ایران.

اختالا یماری معنادار ( )P>0/001بود .با اینحال ،سطح ینزیمدای یلکالن فسفاتاا ( ،)ALKpیسپارتات یمینوترانسافراا
( )ASTو یالنین یمینوترانسفراا ( )ALTدر گروه بیمار در مقایسه با گروه شادد بهطور معناداری باالتر باود (.)P>0/001
سطح دورمون محرک تیرویید ) (TSHدر بیماران مبتال به مسمومیت با سرب ( )0/3±0/04 MIU/Lدر مقایسه باا گاروه
کنترل ( )2/2±1/23بهطور قابل توجهی کمتر بود (.)P=0/04
نتيجهگيري :مسمومیت با سرب میتواند عملکرد کبد را مختل کند و باعث افزایش ینزیمدای کبدی شود .دمچنین
مسمومیت با سرب میتواند بر روی سطوح دورمون تحریککننده تیرویید و دورمون لووتیروکسین تاثیر بگذارد .درک
دقیق مکانیسم دا ممکن است به کنترل اثرات دپاتوتوکسیک در بیماران کمک کند .دمچنین دانستن الگوی افزایش
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ینزیمدای کبدی و ترییرات دورموندای تیروییدی ممکن است به تمیز مسمومیت با سرب اا سایر تشخیصدای
افتراقی کمک کند.
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كلمات كليدي :مسمومیت با سرب ،دورمون تحریککننده تیرویید ،تیروکسین.

دم در کشوردای توسعه یافته و دم کشوردای در حال توسعه،

نداشاتن برناامهدای معایناات دورهای و بررسای بهداشات محیاط
کار ،میازان تماس با این حاللدای یلی شرلی میتواند بسیار قابل
4و5

بسایاری اا کارگران در محال کار خود در ماعرض حاللداای یلی

توجه باشد.

و عاوامال سمای دستند1.و 3در صاورت نادیده گرفتان مقاررات و

فلزات سنگین میتوانند ارگاندای حیاتی را تحت تاثیر قرار ددند ،اا

طبق مطالعات بالینی و تجربی ،حاللدای یلی ،سموم یا
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جمله سیستمدای عصبی مرکزی و محیطی ،سیستم قلبی عروقی و

ترییرات ینزیم کبدی وجود ندارد .بنابراین ،مطالعه حاضر با ددا

سیستم متابولیک اا جمله کلیهدا ،کبد و غده تیرویید6.و 9سطح سمیت

ارایابی ترییرات در الگودای ینزیم کبدی و یامایشات عملکرد

و اختالل عملکرد ارگان با امان تماس ،دوا و مادیت مواد سمی و

تیرویید در بیماران مبتال به مسمومیت با سرب انجام شد.

دمچنین ترکیب چند عامل سمی ارتباط مستقیم دارد 10.در برخی اا
یامایشات ،مسمومیت با سرب با افزایش ینزیمدای کبدی دمراه بوده
است ،احتماال بهدلیل فعال شدن استرس اکسیداتیو ناشی اا سرب و
مستقل اا سایر عوامل امینهای مانند دپاتیت ویروسی یا سو مصرا

روش بررسي
این یک مطالعه مورد شاددی بود که روی بیماران مبتال به

11و12

مسمومیت با سرب مراجعهکننده به بیمارستان لقمان حکیم وابسته به

در برخی مطالعات ،سرب بهعنوان یک عامل نوروتوکسیک با اثرات

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران و در اردیبهشت

رفتاری و عصبی شیمیایی شناخته شده که به انتقالددندهدای عصبی مرز

 1397تا دی  1397انجام شد .تشخیص مسمومیت با سرب براساس

الکل.

یسیب میرساند و در نتیجه الگوی ترشح دورمون محرک تیرویید را
13

سطح سرمی سرب (> )25 μg/dlانجام شد.
 100نفر با مسمومیت به سرب در افراد با سابقه مصرا تریاک

ترییر میددد .این اختالل منجر به کادش مکانیسم انتقال ید میشود.

 Lopezو دمکاران  75بیمار با مواجهه شرلی با سرب را ارایابی
کردند .در این مطالعه اختالا قابلتوجهی در سطح تیروکسین در

بهعنوان گروه مورد و  100نفر با سابقه مصرا تریاک بدون گزارش
مسمومیت به سرب بهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند.

گروهدایی که در معرض بودند با افرادی که تماسی نداشتند ،دیده

دمه افراد با سابقه اختالالت سیستمیک مزمن (سیروا ،دپاتیت

شد ،به اینصورت که با افزایش میزان سرب ،سطح دورمون

ویروسی ،بیماریدای کبد چرب ،اختالل عملکرد تیرویید ،نارسایی

تیروکسن کادش مییابد.

12

کلیه یا اختالالت قلبی عروقی) یا مصرا دارودای موثر بر متابولیسم

طبق منابع موجود ،بیشتر غدد درونریز تحت تاثیر مسمومیت با
سرب قرار میگیرند .طبق مشاددات ،دورمون رشد در اثر کادش

کبد یا تیرویید یا سابقه پرتو درمانی یا شیمی درمانی ،اا مطالعه خارج
شدند.

15

در بیماران با سطح ینزیمدای کبدی باال یا یلکالین فسفاتاا،

دمچنین گزارش شده است که پروالکتین افزایش یافته است 16.سرب

مارکردای سرولوژی ویروسی ( Anti-HAV ،HBsAgو )Anti-HCV

ممکن است باعث یسیب به بیضه یا تخمدان شود که در درجه اول

و بیومارکردای خود ایمنی ( Anti-LKM1 ،ANA ،ASMAو ،)SPEP

منجر به کادش تستوسترون در مردان و درجاتی اا ناباروری در انان

سرولوپالسمین ،فریتین و یلفا  1ینتیتریپسین جهت رد کردن سایر

سنتز ،ترشح  GHRHیا کادش پاسخ سوماتوتروپ سرکوب میشود.

میشود.

17و18

علل اختالل عملکرد کبدی ،بررسی شدند .در افراد با الگوی

عالوه بر این ،ترییر سطح پایه پالسما و ناشی اا استرس
کورتیکواسترون و کادش اتصال گیرندهدای سیتواولیک و

کلستاتیک AMA ،بررسی شد و برای رد انسداد مجاری صفراوی،
بیماری کبد چرب یا سیروا نیز سونوگرافی انجام شد.

19و20

یا مصاحبه با شرکتکنندگان توسط یک محقق یمواش دیده

سیتولوژیک در مطالعات درون جانداری ) (in vivoذکر شده است.

عالوه بر این ،ترییرات دورمون تیرویید در محور مرکزی یا ترییر در

جمعیوری شد .برای بررسی سطح سرب در گروه کنترل ،پنج

متابولیسم  T4یا توانایی ین برای اتصال به پروتییندا در منابع گزارش

خون وریدی اا ورید ینتهکوبیتال در ساعت  7-8صبح در لولهدای

شده است 21.اخیرا گفته شده که خطر اختالالت اسکلتی بهدلیل ترییر در

استریل حاوی  EDTAبهعنوان ضدانعقاد جمعیوری شد.

22

دورمون کلسیتریول ( )Calcitriol Hormoneافزایش مییابد.

ml

سطح سرمی سرب با دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی مدل

در مورد اثرات مسمومیت با سرب در یامایشدای عملکرد کبد

 GBC Avanta atomic absorption spectrophotometerارایابی شد.

و تیرویید نتایج متناقضی وجود دارد .دنوا دیچ الگوی مشخصی برای

در این روش پس اا جداساای سرم اا خون ،پروتییندای موجود در

مجله دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،فروردین  ،1401دوره  ،80شماره  48 ،1تا 56

] [ Downloaded from tumj.tums.ac.ir on 2022-08-09

گلوکوکورتیکویید دستهای در پارانشیم یدرنال ،ترییرات بافتی و

اطالعات دموگرافیک با بررسی پروندهدای ثبت شده بیمارستان

تغییرات آزمایشگاهی عملکرد کبد و تیرویید در بیماران مبتال به مسمومیت با سرب

50

سرم با اسید تریکلرواستیک جدا و محلول حاصل به مدت پنج دقیقه

شد .طرح و جزئیات مطالعه برای دمه بیماران توضیح داده شد و به

سانتریفیوژ شد .سپس محلول شفاا در دستگاه جذب اتمی قرار داده

بیماران اا یشکار نشدن دویت یندا و محرمانه بودن اطالعاتشان

شده و پس اا کالیبراسیون دستگاه ،سطح سرب اندااهگیری شد.

اطمینان داده شد .تمام مراحل مطالعه مطابق با بیانیه دلسینکی

دساتگااه ()Diffraction Technology Pty Ltd, Australia
 GBC Avantaجهت افزایش دقت و صحت تحلیلی خود سه روش

( )Helsinki Declarationانجام شد .فرد نمونهگیرنده و ینالیزکننده
اطالعات اا تقسیمبندی گروهدا مطلع نبود.

کنترل کیفیت را ارایه میددد و در عین حال امکان بهبود بهرهوری اا
جمله  ،recovery spikeاصالح نمونه بالنک و رقت اتوماتیک نمونه
23

را فرادم میکند.

يافتهها

سطح سرب بیش اا  25 µg/dlبهعنوان مسمومیت با سرب در

تمام بیماران شرکتکننده مذکر با میانگین سنی 49/00±7/80

برای ارایابی سطح ینزیمدای کبدی ،در نمونه

سال بودند .متوسط مدت مصرا تریاک پنج سال بود .در گروه مورد،

حدود  15دقیقه سانتریفیوژ شد تا سرم جدا شود .ابتدا خون بهدست

 83نفر اا مواد مخدر بهصورت خوراکی و  17نفر اا طریق استنشاق

یمده به مدت  15دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ شده

استفاده میکردند .عالوه بر این 78 ،و  22فرد در گروه شادد بودند

و سرم ین جداساای شد .سپس نمونهدای سرم تا اندااهگیری ینزیمی

که تریاک را بهصورت خوراکی یا استنشاقی مصرا میکردند.

نظر گرفته شد.

19

در یخچال و در دمای  20درجه سلسیوس نگهداری و ذخیره شدند.

مقدار دقیق مصرا مواد افیونی بهدلیل سوگرایی یادیوری قابل

برای سنجش فعالیت ینزیمدای کبدی یسپارتات یمینوترانسفراا

اندااهگیری نبود .دمانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،دیچ

) (ASTو یالنین یمینوترانسفراا ) ،(ALTاا کیت ینزیمی  COبیوشیمی ( lot

تفاوتی در خصوصیات فردی اا جمله سطح تحصیالت ،وضعیت

 )Iran Pars Azmun Company ،92005 noو برای سنجش ینزیم یلکالین

شرلی ،امان مصرا مواد افیونی یا بیماریدای امینهای (دیابت شیرین،

Iran Pars

فشار خون باال یا سکته مرزی) بین دو گروه وجود ندارد .میانگین

 )Azmun Companyتوسط روش پیشنهادی فدراسایون بین المللی

شاخص توده بدن در گروه مورد و شادد بهترتیب  6/24±78/23و

شیمی بالینی و طب یامایشگادی ) (IFCCو با کمک دستگاه اتوینالیزور

23/7±883/32

فسفاتاا ) (Alkpاا کیت ینزیمی  COبیوشیمی (،92005 lot no

) COBAS MIRA (Roche, Switzerlandاستفاده شد.

24

kg/m2

بدون اختالا یماری معنادار بود.

میانگین سطح سرمی سرب در گروه مورد و شادد بهترتیب

برای متریردای کمی نتایج بهصورت میانگین±انحراا معیار

( 63/0±12/4 µg/dlدر بااه  )95/6-37/9 µg/dlو 6/0±2/1 µg/dl

( )SDارایه و برای متریردای دستهای ،با فراوانی و درصد خالصه شد.

(در بااه  )4/1-11/3 µg/dlبود که نشانگر اختالا یماری معنادار

نرمال بودن دادهدا با استفاده اا یامون کولموگروا اسمیرنف

است ( .)P>0/001دمه بیماران گروه مورد درد شکمی را گزارش

) (Kolmogorov-Smirnoffمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کردند ،اما دیچ مدرکی اا حساسیت به لمس (تندرنس) یا توده قابل

لزوم  Fisher’s exact testمقایسه شدند .متریردای کمی نیز با استفاده اا

در جدول  3نشان داده شده است AST ،Alkp ،و  ALTدر گروه

یامون  Tیا  Mann-Whitney U testمقایسه شدند .جهت تجزیه و

مورد در مقایسه با گروه کنترل سطح باالتری داشتند .عالوه بر این،

SPSS software, version 16 (IBM

دورمون محرک تیرویید در بیماران مبتال به مسمومیت با سرب

) SPSS, Armonk, NY, USAبرای ویندوا ()IL ،Chicago ،SPSS Inc

( )0/3-0/04 MIU/Lبهطور قابلتوجهی کمتر اا گروه کنترل بود

استفاده شد .مقادیر  P>0/05اا نظر یماری معنادار در نظر گرفته شد.

(.)P=0/04( )2/1±5/23

تحلیل یماری ،اا نرمافزار یماری

مالحظات اخالقی :این مطالعه مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم

دورمون تیروکساین در بیاماران مبتال به مسمومیت با سرب

پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت (.)IR.SBMU.MSP.REC.1397.296

 19/2±3/4 µg/dlبهطور معناداری باالتر اا گروه کنترل

پیش اا ثبتنام رضایت کتبی یگادانه اا دمه شرکتکنندهدا دریافت

 7/5±1/5بود (.)P=0/02

µg/dl
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جدول  :1خصوصيات فردي شركتكنندگان در مطالعه
گروه مورد (  100نفر)

گروه شاهد ( 100نفر)

سن ،ميانگين±انحراف معيار (سال)

50±5/3

48±2/9

جنسيت

مذکر

مذکر

دیپلم یا ایر دیپلم

(73)%73

(68)%68

لیسانس

(23)%23

(29)%29

فوق لیسانس

(4)%4

(3)%3

بیکار

(69)%69

(56)%56

یااد

(25)%25

(39)%39

ميزان تحصيالت

وضعيت شغلي

تعداد دفعات استفاده از مواد
افيوني (روزانه)

تمام وقت یا باانشسته

(6)%6

(5)%5

یک بار

(13)%13

(11)%10

دو بار

(57)%57

(50)%50

سه بار یا بیشتر

(30)%30

(40)%40

63±12/4

6±2/1

سطح سرمي سرب ()µg/dl

جدول  :2ويژگيهاي درد شكمي در بيماران با مسموميت با سرب
متغير
محل حداكثر حساسيت به درد
ماهيت درد

درصد
پریامبلیکال)%83( ،
اپیگاستر)%17( ،
مبهم ومداوم در دمه مورددا
خفیف ()%0

شدت درد

متوسط ()%19
شدید ()%81

انتشار درد

تسكين درد با مسكنها

انتشار به پشت ()%15
بدون تشدید ()%23
تشدید بر اثر غذا خوردن ()%71
بیتاثیر ()%89
تا حدودی موثر اما موقت ()%11
نفخ ()%92
تهوع ()%67

اختالالت گوارشي

استفراغ ()%88
بیاشتهایی ()%98
یبوست ()% 98
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(عوامل) تشديد درد

بدون انتشار ()%85
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جدول  :3آزمايشهاي عملكرد كبد و تيروييد در گروههاي مورد و شاهد
آزمايشات كبد

گروه مورد

گروه شاهد

آلكالين فسفاتاز ()Alkp

389±11/3/5

96/4±9/8

*

آسپارتات ترانسآميناز ()AST

78/6±23/4

24/3±6/9

*

آالنين آمينوترانسفراز ()ALT

57/7±12/4

29/9±4/6

هورمون محرک تيروييد ()TSH

0/3±0/04

2/2±1/23

113/42±11/7

103/24±12/1

0/1

19/2±3/4

7/5±1/5

0/02

تري يدوتيرونين ()T3
تيروكسين ()T4

مقدار احتمال
<0/001
<0/001

*

<0/001
*

0/04

*
*
*

;Independent T test, P˂0.05 was considered as statistically significant .Alkp: Alkaline phosphatase, AST; aspartate aminotransferase, ALT; Alanine aminotransferase, TSH
Thyroid Stimulating Hormone.

میزان در کارگران غیر صنعتی بود .دمچنین سطح  ALKpو الکتات

بحث

ددیدروژناا نیز در یندا باالتر بود 27.این نتیجه ادمیت پیگیریدای

قرار گرفتن در معرض سرب به ارگاندای حیاتی یسیب
میرساند و یکی اا نگرانیدای جهانی محسوب میشود .این مواجهه
میتواند اا طریق استنشاق و بلع رخ ددد .سرب میتواند در استخوان

روتین در کارگران در محل کاردای خاص را برای جلوگیری اا ایجاد
مسمومیت با سرب برجسته میکند.
امرواه ،قرار گرفتن در معرض دوادای پایین فریوردهدای نفتی
منبع اصلی مسمومیت با سرب در بین کارگران و دمچنین جمعیت

و بافتدای نرم ،بهویژه کبد انباشته شود.
اثرات دپاتوتوکسیک مسمومیت با سرب اا نظر بالینی ارایابی

عمومی است و گزارشدای ایادی اا بیماریدای کبدی غیر قابل

شده است .با این حال ،مسیردای مولکولی و بیوشیمیایی تحت تاثیر

توجیه وجود دارد که ناشی اا دپاتیت ویروسی ،دپاتیت الکلی ،چاقی

مسمومیت با سرب بهصورت جداگانه بررسی نشدهاند 25.دمچنین،
الگوی ترییرات ینزیم دای کبدی بهخوبی توضیح داده نشده است.
 Verheijو دمکاران در یک مطالعه مورد شادد اثرات دپاتوتوکسیک
مسمومیت با سرب را با نمونهبرداری اا کبد بررسی کردند .در این

و دموکروماتوا ،بهویژه در صنایع کالن شهردا ،نیست.

28و30

مکانیسم اصلی سمیت کبدی مسمومیت با سرب فعال شدن
استرس اکسیداتیو است .با اینحال ،میتواند به فعالساای مسیردای
التهابی و اختالل عملکرد میتوکندری نیز مربوط باشد.

بررسی استئاتوا ( )Steatosisمیکرووایکوالر و ماکرووایکوالر گسترده،

 Louو دمکاران اثرات مواجهه مزمن با دوادای پایین سرب بر

دموسیدروا ( )Hemosiderosisو کلستاا ( )Cholestasisو کالنژیت

روی کبد موشدا را ارایابی کرد .یندا نتیجه گرفتند که سرب

لنفوسیتیک ( )Lymphocytic cholecystitisاا یافتهدای یندا بود که پس

میتواند مسمومیت کبدی را القا کرده و ینزیمدای کبدی را اا طریق

26

اا شالتور درمانی ( )Chelation therapyاا بین رفت.

31

سیگنالینگ  AMPKو متابولیسم اسیددای چرب افزایش ددد.

این یافتهدا با مطالعه ما مطابقت دارد .طبق مطالعه ما سطح ینزیمدای

در مطالعه دیگری Labudda ،و دمکاران اثرات سمیت کبدی

کبدی در بیماران مسمومیت با سرب ترییر میکند ،با اینحال ،ما دیچ

سرب را با تولید گونهدای فعال اکسیژن ،اختالالت در سیستم

نمونهبرداری اا کبد را انجام ندادیم و پیشنهاد میشود در تحقیقات

ینتیاکسیدان سلولی ،پراکسیداسیون لیپید و مهار پروتییندای ینزیمی

بعدی انجام شود.

32

تایید کرده است که با مطالعه ما مطابقت دارد.

در مطالعهای که  Al-Neamyو دمکاران انجام دادند ،متوسط

عالوه بر این ،در مورد الگوی ترییرات ینزیم کبدی در

سطح سرب خون کارگران صنعتی بهطور قابل توجهی باالتر اا این

مسمومیت با سرب اتفاق نظر وجود ندارد .مطالعه ما الگوی ترکیبی اا

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2022 April;80(1):48-56
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دمچنین ،ینزیمدای کبدی پس اا درمان به حد نرمال بااگشتند.

چندین مسیر اا جمله مسیردای سیگنالینگ  ،PPARمسیردای

بهزاد حاتمی و همکاران
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یسیب سلولدای کبدی و کلستاتیک را نشان داد .سطح باالی  ASTو

نبود .اا طرا دیگر Meeker ،و دمکارانش ارتباط بین سطح سرب و

 ALTرا میتوان با مکانیسمدای فوقالذکر توجیه کرد ،با این وجود

دورمون محرک تیرویید را بررسی کردند.

اصالح  Alkpباال میتواند بحثبرانگیز باشد .پیشنهاد میشود در
مطالعات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

یندا مشادده کردند که افزایش سطح سرب بهطور معکوس
باعث کادش سطح دورمون محرک تیرویید میشود.

35

نتایج این

عالوه بر این Mazumdar ،و دمکارانش متوجه افزایش سطح

مطالعه با تحقیقات ما مطابقت دارد .توجیه احتمالی این مسئله تاثیر

 AST ،ALT ،Alkpو  y-GTدر کارگران صنعت پالستیک شدند .یندا

مستقیم سرب بر عملکرد غده دیپوفیز و در نتیجه عدم ترشح دورمون

فرض کردند که افزایش استرس اکسیداتیو منجر به یسیب متابولیکی

محرک تیرویید است.

گلبولدای قرمز خون و غشای سلولی میشود .با اینحال ،نکروا

دیچ شوادد روشنی در مورد تاثیر دقیق سرب بر عملکرد

سلولهای کبدی و یسیب دپاتوسلوالر رخ میددد که بهدنبال ین

تیرویید وجود ندارد Singh .و دمکاران نتیجه گرفتند که سطح سرب

ضایعات اشرالکننده فضای کبدی ایجاد میشود 33.یسیب به مجاری

باالی  50 µg/dlمیتواند ترشح  TSHاا غده دیپوفیز را افزایش ددد،

صفراوی کوچک کبدی ممکن است افزایش در  Alkpو  y-GTرا
توجیه کند.

36

احتماال بهدلیل میل ترکیبی بیشتر  TRHبه گیرندهدای دیپوفیز.

سرب دمچنین جذب و ترییرات ید در بافت تیرویید را مختل

با این وجود ،مطالعات نتایج متناقضی را در مورد تاثیر سرب بر
دورموندای تیروییدی نشان دادهاند .در مطالعه  Chenو دمکاران

37

میکند .با اینحال ،رکود محور تیرویید یا ترییر متابولیسم  T4مانند
اتصال به پروتییندا بهعنوان مکانیسمدای احتمالی ذکر شده است.

ارتباط دورموندای عملکردی تیرویید با سرب ادرار ،جیوه خون و

برخی اا مطالعات حیوانی ،سطح پایین  T3را نشان داده است

سطح کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه  1109نوجوان

که احتماال بهدنبال کادش یدوتیرونین -5مونودی دیودیناا کبدی نوع
38و39

 12-19ساله و  4409بزرگسال مورد مطالعه قرار گرفتند .سطح

 (5D-I) Iاست.

سرب ،جیوه و کادمیوم در نوجوانان بهترتیب  0/47 ،0/81و 0/21

مختلفی اا ترییرات دورمون تیروییدی را نشان داده است .یندا اظهار

 µg/dlو در بزرگساالن بهترتیب  0/96 ،1/43و  µg/dl 0/38بود.

داشتند که این تاثیرات سرب احتماال بهدلیل تولید گونهدای فعال

دیچ الگوی قابل توجهی بین سطح این فلزات و سطح
دورموندای تیرویید در بزرگساالن یافت نشد .دمچنین دیچ ارتباطی

مطالعات دیگر روی مرغ ،موش و گاو درجات

اکسیژن است که منجر به پراکسیداسیون لیپید و یسیب به
میشود.

DNA

40و42

بین سطح سرب و دورموندای تیرویید در بزرگساالن وجود نداشت،

با اینحال ،در بررسی ترییرات یامایشگادی عملکرد کبد و

اما ارتباط معکوس بین سطح جیوه و دورموندای تیرویید و ارتباط

دورموندای تیروییدی ،باید اثرات ترکیبی سو مصرا مواد مخدر و

34

مستقیم بین سطح کادمیوم و دورموندای تیرویید گزارش شد.

عالوه بر این López ،و دمکارانش دورموندای تیرویید را در

مسمومیت با سرب در نظر گرفته شود ایرا بسیاری اا مطالعات میزان
باالی سو مصرا مواد مخدر در معتادان را گزارش کردهاند.

43و44

 75بیمار با مواجهه شرلی با سرب مورد بررسی قرار گرفتند .اختالا

استفاده شد که اثر احتمالی مخدوشکننده تریاک بر ترییر سطوح

معناداری در سطح تیروکسین بین گروهدای با و بدون تماس با سرب

ینزیمدای کبد و تیرویید را اا بین ببریم و تاثیر خالص مسمومیت با

مشادده شد ،به اینصورت که با افزایش میزان سرب ،سطح

سرب رو بسنجیم .بنابراین ،برخی اا ترییرات ممکن است ناشی اا میزان

تیروکسین کادش مییافت.

12

نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر مرایرت دارد .علت ممکن

باالی سو مصرا مواد مخدر باشد که معموال بهدلیل استفاده غیر قانونی
اا مواد مخدر و ترس اا بیان ین دشوار است.

است به این دلیل باشد که رفتار غده تیرویید در غلظتدای مختلف

این مورد میتواند یک محدودیت مهم در مطالعه ما باشد که

سرب یکسان نیست ،اما اندااه نمونه دیچ یک اا مطالعهدا جهت

باید در تحقیقات بعدی مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بر این ،افزایش

ارایابی دقیق اثر غلظتدای مختلف سرب بر عملکرد تیرویید کافی

دورموندای تیروکسین در گروه مورد میتواند بهدلیل پرکاری
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بیماران مرد مبتال به مسمومیت با سرب بررسی کردند .در این مطالعه،

به این علت در مطالعه ما اا بیماران معتاد به تریاک در گروه کنترل

Hatami
بیماران مبتال به مسمومیت با سرب
ید درB.,
رویet
و تیal.تغییرات آزمایشگاهی عملکرد کبد
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 پیشنهاد میشود مطالعات بزرگتر و با.تشخیصدای افتراقی کمک کند

تیرویید امینهای تشخیص داده نشده باشد که باید با یامایشات خاص

حجم نمونه باالتری انجام شود و جهت ارایابی ترییرات در ینزیمدای

. این مورد در مطالعه ما ارایابی نشده است.رد شود

. بیماران براساس سطح سرب طبقهبندی شوند،کبد و تیرویید

بسیاری اا مطالعات اثرات سمی سرب را بر دپاتوسیت دا تایید

 این مقاله حاصل پایاننامه تحت عنوان بررسی ترییرات:سپاسگزاری

 در این مطالعه اثرات سرب بر عملکرد کبد و، بهطور کلی.کردهاند

ینزیمدای کبدی و دورموندای تیروییدی در بیماران مبتال به مسمومیت

تیرویید با یشکارساای ترییرات ینزیمدای کبد و دورموندای تیرویید

با سرب مراجعهکننده به بیمارستان لقمان حکیم در مقطع دکترای

 درک دقیق مکانیسمدا ممکن است به کنترل اثرات.ارایابی شد

میباشد که با حمایت151  با کد1397 تخصصی طب داخلی در سال

 دانستن الگوی افزایش، دمچنین.دپاتوتوکسیک در بیماران کمک کند

.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی اجرا شده است

ینزیمدای کبدی میتواند به تشخیص مسمومیت با سرب اا سایر
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Background: Exposure to lead, damages vital organs and is now a global concern.
Toxic effects of lead on the liver and thyroid gland have been mentioned previously,
sometimes with conflicting results. Therefore, the present study aimed to assess
changes in liver and thyroid function tests in patients with lead poisoning.
Methods: This case-control study was performed on 100 patients with clinical evidence
of lead poisoning who were referred to Loghman-e-Hakim hospital in Tehran from
April to December 2018. Also, another 100 participants with the matched sex and age,
a history of opium use, and exposure to lead or non-work-related metals, and with
normal lead levels, were considered as a control group. Demographic information was
collected by a trained researcher by reviewing hospital records or interviewing
participants. To monitor lead levels in the control group, 5 ml of venous blood was
collected from the antecubital vein at 7 to 8 am in sterile tubes containing EDTA as an
anticoagulant. Serum lead levels were assessed by GBC Avanta atomic absorption
spectrophotometer. Values in the two groups were compared. SPSS version 16 (SPSS
Inc. Chicago, Il, The USA) was used for data analysis. A P-value below 0.05 was
considered statistically significant.
Results: The mean level of serum lead in case and control groups were 63.0±12.4
μg/dL and 6.0±2.1 μg/dL, respectively with a statistically significant difference
(p<0.001). However, Alkaline phosphatase (ALKp), aspartate aminotransferase (AST)
and alanine aminotransferase (ALT) enzymes were significantly higher in cases
compared to controls (p<0.001). The thyroid-stimulating hormone in patients with lead
poisoning (0.3±0.04 MIU/L) was significantly lower than those in the control group
(2.5±1.23) (P=0.04).
Conclusion: Lead poisoning could potentially damage liver function and elevate liver
enzymes. Moreover, it can also affect the levels of TSH and levothyroxine.
Understanding the exact mechanisms might help to control The hepatotoxic effects of
lead in patients. Also, knowing the pattern of elevated liver enzymes and thyroid
hormones changes might help discriminate lead poisoning with other differential
diagnoses.
Keywords: lead poisoning, thyroid stimulating hormne, thyroxin.
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