
          

 

          
  

 

 

www.mums.ac.ir 

Medical Journal of Mashhad 

University of Medical Sciences 

Vol. 62, No.1 P: 3831-1331  

March-May 2019 

 

 

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 1 هشمار، 62 سال 

 1338-1393 ، صفحه89ارديبهشت -فروردين
 

 
 
 

 مقاله اصلی

 مسمومیت با سنگ مرداب )اکسید سرب( گزارش مورد؛

 01/05/98تاریخ پذیرش: -09/11/96تاریخ دریافت: 

 

 1دادپوربيتا 

 *2قاسمي طوسيعليرضا 

 3عباسيانزهره 

 3شفاهياعظم 
 
 علوم دانشگاه ،يشناس سم قاتيتحق مرکز دانشيار، -1

 رانيا مشهد، مشهد، يپزشك
 متخصص ها،تيمسمو و ينيبال يشناس سم پيفلوش -2

 مشهد، مشهد، يپزشك علوم دانشگاه ،يقانون يپزشك
 .رانيا

 يپزشك علوم دانشگاه. يشناس سم قاتيتحق مرکز -3
 رانيا مشهد، مشهد،

 

 يپزشك علوم دانشگاه. يشناس سم قاتيتحق مرکز *

 رانيا مشهد، مشهد،
 38191193893 تلفن:

Email: ghassemita941@mums.ac.ir 
 

 خالصه 
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 چنانچه رسد.ميای  جهت رفع بوی عرق دست وپا بفروش مادهبه عنوان ها در بسياری از عطاری باشد،مي

 اکسيدسرب ترکيبات شود، استفاده ران کشاله پا، کف نظيرزيربغل، ازبدن قسمتي برای ردابم پودرسنگ

در اين مطالعه  .شوندمي بدن وارد پوست ازطريقن آ باالی جذب خاصيت به باتوجهموجود در اين ماده، 

 شود.ميمعرفي  چار عوارض مسموميت با سرب شده بدنبال مصرف اين ماده دخانمي ميانسال که 

به اورژانس مراجعه کرد. عالئم  پيش شروع شده بود به  روز 43که از  ساله با دردشكمي فراگير  44خانم 

 min /48= PR  min /84 = RR  mmHG48/838 = SBP/DBP در بدو ورود شامل حياتي

69%= SPO2  از  از دو ماه قبل ویبود.  به سواالت قادر به پاسخگويي ههوشيار بودبود. بيمار کامال

زمان ورود به در و درد مبهم در ناحيه شكم داشته است. احساس کسالت و خواب آلودگي مراجعه،

صوير چند و در تصاوير ساده شكم خوابيده و ايستاده  ت تندرنس ژنراليزه داشت ، معاينه شكمبيمارستان، در 

 يک درجه شده بود، کبدچرب انجام پيش ماه يک که شكم سطح مايع و هوا ديده شد. درسونوگرافي

های پارتيكلحاکي از وجود  ازبستری قبل روز دو ولگن شكم اسپيرالاسكن  سيتي نتايج و شد گزارش

آزمايشات،  در شد. "باسرب مسموميت"شک بهسبب  کهبودمتعدد درکولون صعودی و سكوم  هايپردانس

گزارش شد. درمان چالتور طي بستری برای  ميكروگرم بر دسي ليتر( 113تقريبا ) باال ،سطح خوني سرب

با توجه به وجود ترکيبات سرب  دردهای شكمي بهبود پيدا کرد.بيمار انجام شد و پس از اتمام دوره درمان 

با يال مصرف آن وجود دارد. ضمنا احتمال مسموميت با سرب و عوارض ناشي از آن بدن سنگ مرداب،در 

نيز در های آلرژيک ی پوستي و واکنشعارضه احتمالخاصيت قليايي دارد،  ،مرداب سنگنكه اي هتوجه ب

لذا توصيه مي شود اطالع رساني وسيع تری در سطح جامعه در مورد خطرات اين  تماس با اين ماده هست

 .ماده و پرهيز از مصرف آن صورت گيرد

افراد تمامي داروها و لوازم آرايشي و بهداشتي خود را از مراکز معتبر و مورد تاييد وزارت  گیري: نتیجه

 اشت تهيه نمايند.بهد

 سنگ مرداب، اکسيد سرب، مسمويت با سرب کلیدي:کلمات 

 .اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

 Oxide Lead شيميايي فرمول باPbO  ،مولي جرمبا  شيميايي ترکيب  g/mol 223.20که استرنگ  زرد پودربشكل  ترکيباين . باشدمي 

پودر  . (1)شودمي ناميده(  Litarge) ليتارژ و گشته متبلور شدن سرد و ذوب از پس اما دارد نام(  Massicot) ماسيكوت نباشد متبلور اگر

به ها در بسياری از عطاری باشد،ميمردار سنگ، پودر سنگ مردار،  پودر سنگ نقره،  سنگ مرده نيز معروف  هایبه نامسنگ مرداب 

زيرا حاوی  باشدميبوی بد بدن  و رفع قادر به کاهشرسد. پودر سنگ فوق جهت رفع بوی عرق دست وپا بفروش ميای عنوان ماده

 .(2)های مولد بوی بد بدن باشدتواند از بين برنده موجودات زنده از جمله باکتری، ميترکيبات سرب بوده و سرب

 ترکيبات شود، استفاده ران کشاله پا، کف زيربغل، نظير بدن از قسمتي برای مرداب سنگ پودر چنانچه و داشته پوستي جذب ادهم اين

 مربوط وعلوم پزشكي دانش فاقد ها،عطاری متاسفانه. شوندمي بدن وارد پوست ازطريق آب باالی جذب خاصيت به باتوجه سرب اکسيد

 .(2)دارند توجه درآن موجود سربميس اثرات از فارغ  بدن بد بوی جذب خاصيت به صرفا و هستند مواد شناخت به

پودر سنگ مرداب عامل ايجاد سرطان است. استفاده از اين ماده به منظور کااهش باوی عارق    گزارشاتي وجود دارد مبني بر اينكه عالوه، به

های حساس ونازك پوست تاثير گذاشته و باعث ايجاد حساسيت پوساتي  روی قسمت؛ (1)را ايجاد نمايد متعددیتواند عوارض در بدن مي

( تاثيرگاذاری بار   4شاود، ) ماي ماي آن سابب  بدن خونساز سوءبرسيستم تاثيرات، (3)گذاردميسيستم اعصاب مرکزی بدن تاثير ( بر2، )گردد

با  .(2)شودتهوع ميو ميشك هایدستگاه گوارش باعث يبوست، دردبر  تاثيربا ، (9)گرددميسيستم قلبي عروقي منجر به افزايش فشار خون 

باا هادف گازارش و    های مختلف بادن، مطالعاه حاضار    توجه به گسترش استفاده از اين ماده در ايران به منظور کاهش بوی عرق در قسمت

 .انجام شدناشي از استفاده از سنگ مرداب جهت از بين بردن بوی عرق بدن  سرب با  بررسي مسموميت

 گزارش مورد

روز پيش از آن شروع شده بود به  به اورژانس مراجعه کرد. عالئم حياتي در بدو ورود شامل  43 ساله با دردشكمي فراگير  که از  44خانم 

PR = 84/ min- SBP/DBP = 131/80 mmHg - RR = 18/min - SPO2  = %96  (1جدول)بود . 

بيمار سابقه هيچ گونه اعتيادی به مواد مخدر نداشت، همچنين سقط جنين ساه  بيمار کامال  هوشيار بود و قادر به پاسخگويي به سواالت بود. 

کرد. وی سابقه بيمااری نداشات و   تر به بوی خاص ادرار نيز در روزهای اخير اشاره ميدرشرح حال کامل .کردميماه قبل ازبستری را ذکر 

وی از دو مااه قبال   کرد. ميودر سنگ مرداب جهت رفع بوی عرق را ذکر کرد. تنها از دو سال قبل استفاده از پنميدارويي خاصي مصرف 

را گاهي اسهال سبز تيره و در برخاي اوقاات يبوسات    احساس کسالت و خواب آلودگي  و درد مبهم در ناحيه شكم داشته است. از مراجعه،

در معايناه شاكم در زماان    ش يافتاه باود.   رگسات هاا  و انادام قفسه سينه  و به پشت و حتي شده  شديد ،های شكميو به مرور درد کردميذکر 

 بستری، تندرنس ژنراليزه داشت و در تصاوير ساده شكم خوابيده و ايستاده  تصوير چند سطح مايع و هاوا دياده شاد. پايش از بساتری، طاي      

همه نرمال گزارش انجام شده و های فانكشن کبدی تستهای بيوشيميايي مربوطه شامل آميالز و ليپاز و تست ،مراجعه به متخصص گوارش

اسپيرال شكم و لگن درسونوگرافي شكم که يک ماه پيش انجام شده بود، کبد چرب درجه يک گزارش شد و نتايج سيتي اسكن  ،بود شده

 "مساموميت باا سارب   "باه های هايپر دانس متعدد در کولون صعودی و سكوم نشان دادکه سبب جلب نظردر دو روز قبل از بستری پارتيكل

 شد.

 . گزارش شدميكروگرم بر دسي ليتر( 9/112) ميكرو گرم/ليتر  1129 سطح سرب درخواست شدهزمايش آنتيجه نهايتا و 

 BAL)شاامل تزرياق آمپاول     پتدين بستری شاد. درماان چالتاور   مپول آ شيرمنيزی وبيمار با دستورات  سرم تراپي، آمپول رانيتيدين، شربت 

 4ساعت انفوزيون مداوم و شاروع انفوزياون    12ميلي گرم هر  EDTA 1933ميلي گرم هر هشت ساعت در کنار آمپول  233ديمرکاپرول( )
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و  درد هاای شاكمي  بهباود يافات     پنج روزه،  پس از اتمام دوره درمان. طي بستری برای بيمار انجام شد( BALساعت پس از شروع آمپول  

 .شناسي مراجعه کندبه کلينيک سم بطور سرپايي بيمار توصيه شد که به .با رضايت شخصي بيمارستان را ترك کردروز بيمار  6پس از 

 نتايج آزمايشات باليني بيمار با مسمويت اکسيد سرب )سنگ مرداب( -1جدول 

Chemistry 

833 BS(mg/dl) 

8 Creatinin(mg/dl) 

26 Urea(mg/dl) 

137 Sodium 

3/3 Potassium 

9.8 Calcium,Total(mg/dl) 

2.5 Phosphor 

Toxicology 

NEG Morphine 

NEG Methadone 

NEG Tramadol 

CBC/diff 

3.81 RBC 

31.7 HCT 

10.3 Hb 

83.2 MCV 

27.0 MCH 

32.5 MCHC 

9.1 WBC 

64.3 Neut 

31.9 Lym 

166 PLT 

13.7 RDW –CV 

3.8 Mixed 

13.3 PDW 

10.5 MPV 

29.5 PLCR 

 

 نتیجه گیري

شود، افزايش آنهاا  ميگرم بر سانتيمتر مكعب هستند اطالق  9ای از فلزها و شبه فلزهايي که دارای چگالي بيش از مجموعهفلزات سنگين به 

هاای زيار آلاي    آاليناده شاود کاه   ماي اصالي از جاايي آزااز     شكلم .های بسيار مضر و خطرناك خواهد شدآلودگيدر بدن منجر به توليد 

 .شاوند ميشوند و به نوعي منجر به تجمع زيستي در بدن انسان نميتجزيه ناپذير هستند و در بدن متابوليزه و دفع  ،های آليآاليندهبرخالف 

را فلازات   (آن %33در حادود  )حجم اين مااده  بيشتر  .(3)شودميعرضه ها در عطاری برای رفع بوی عرق بدنای است که مادهمردار سنگ 

تواند از طريق سمي است و مي یه است که سرب عنصرشدامروزه ثابت  .دهدتشكيل مييا سرب اکسايد Pboبشكل سنگين از جمله سرب 

هاای جادی باه ساالمت فارد وارد      آسايب  سبب بروز عاليم گردد و درنهايتها و ساير ارگاندستگاه گوارش در و  جذب شود پوست هم 

 مطالعات اندکي در مورد عوارض مسموميت با سرب در مواجهه با اکسيد سرب ثبت شده است. (.4)سازد
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فارد شاازل در پااليشاگاه نقاره باا مياانگين        93از  کارگر 31نتايج تحقيقاتي که بر روی پااليشگاه های نقره در هند انجام شد، نشان داد که 

، شاغل ايان افاراد    .ناد بردمي( از مسموميت با سرب رنج 3/  8-64/  3 -23ده )در محدو ترلي ميكروگرم در دسي 39/32 ± 93/1سرب خون 

جديد با استفاده از قطعات جواهرات استفاده از نقره و جواهرات قديمي برای توليد  ای قديمي و نقرهاستخراج نقره از طريق پرداختن نقوش 

و  تغيير رنگ آبي لثاه در اکثر کارگران کم خوني، درد شكمي،  بود. اين افراد با بخارات سرب و اکسيد سرب مرتبا در تماس بودند.  سرب

 . (9)ليل عضالني نشانگر سميت سرب مشاهده شدحت

کارگر در يک کارخانه بااتری   22ای که در خاورميانه در زمينه اکسيد سرب انجام شد، بيست و هفت فرزند يک تا شش ساله از مطالعهدر 

خاانواده سااکن در محلاه )عادم اشاتغال در       22سااله در   6کاودك ياک تاا     32با خطر باالی قرار گرفتن در معرض اکسيد سرب باا  سازی 

انجاام شاد نشاان داد کودکااني کاه والادين        يش جذب سرب کودکان کارگر نسبت به کودکاان کنتارل  کارخانه( به منظور نشان دادن افزا

در بررساي   .سارب خاون و مقاادير پروتوپاورفيرين ادراری داشاتند      ی در ساطح کاهش معني دار زيرشازل در کارخانه باتری سازی داشتند

زلظات   ، کاه ياک گاروه کنتارل    در مقايساه با کارگر مرد از يک کارخانه سرب اکسايد و   44های کشت شده از لنفوسيتدر ها کروموزوم

افازايش قابال تاوجهي در تغييارات کروماتياد و      باود،  در گاروه کنتارل    39μg / dlتا  19و  39μg / dlتا  33بين افراد کارگر سرب در خون 

 .(6)مشاهده شددر افرادی در معرض سرب بودند کروموزوم 

های مسكوني که در آنها اطفال و افراد خردسال و همچنين افراد سالمند و بيمار تردد و نگهداری از مردار سنگ و يا سنگ مرده در محل

 نيز و ماده اين مصرف بدنبال سرب با مسموميت احتمال به باتوجه (. 4)های اين ماده بسيار خطرناك استاسكان دارند، با توجه به ويژگي

 مصرف از پرهيز و ماده اين خطرات مورد در جامعه سطح در تریوسيع رساني اطالع شودمي توصيه وآلرژيک پوستي عوارض بروز احتمال

 .گيرد صورت آن
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 Abstract 

Swamp stone powder is also known as carrion stone. It may be sold as a 

material for removing the smell of underarm odor and sweaty feet. After 

local use of carrion stone for underarms, lead oxide compound presented in 

this material, is absorbed to the body due to its high absorption through the 

skin. In this study, middle-aged woman who has been diagnosed with lead 

poisoning following consumption of swamp stone is introduced. 

A 44-year-old woman was admitted to emergency unit of clinical toxicology 

department because of abdominal pain that began 40 days before admission. 

Vital signs were PR = 84 / min, SBP / DBP = 131/80 mmHg, RR = 18 / min 

and SPO2 = 96% on admission. The patient was completely alert and able to 

answer questions. She had a feeling of drowsiness and vague pain in the 

abdomen Since two months before admission. Physical examination, 

generalized abdominal tenderness was detected and several air fluid levels 

were seen in PA and AP supine abdominal XRs. The abdominal 

ultrasonography that was performed one month before admission reported 

grade one fatty liver; results of spiral abdominal and pelvic CT scan showed 

several hyper dense particles in ascending colon and cecum two days before 

admission. This finding was suspicious to lead poisoning. Blood Lead level 

(approximately 113 μg /dL) was high. Chelating therapy by British anti-

Lewisite (BAL or dimercaprol) and EDTA was performed during a 5 days 

course in hospital, and after the end of treatment, abdominal pain was 

improved. 

Key Words: Swamp stone,  Lead Oxide,   lead poisoning 
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