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همبستگی بین شاخصهای خونی و میزان سرب
خون در بیماران پرهاکالمپسی
فاطمه بیات ،1صدیقه امیر علی اکبری ،*2دکتر آتوسا دبیری،3
دکتر ملیحه نصیری ،4دکتر علی اوسط ملتی
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کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استاد گروه بیوشیمی ،مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1315/06/10 :تاریخ پذیرش1315/01/01 :

مقدمه :با توجه به اهمیت بیماری پرهاکالمپسی و تأثیر آن بر روی شاخصهای خونی و نیز وجود مطالعاتی که
نشاندهنده نقش سرب به عنوان یک فلز سمی بر روی این شاخصها میباشد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی
میزان سرب خون با شاخصهای خونی در زنان مبتال به پرهاکالمپسی بدون مواجهه شغلی با سرب انجام شد.
روشکار :این مطالعه همبستگی در سال  1314بر روی  00مادر باردار مبتال به پرهاکالمپسی بستری شده در
بیمارستان آیت اهلل موسوی شهر زنجان ،انجام شد .در بدو ورود به مطالعه  3/5میلیلیتر نمونه خون وریدی جهت
سنجش میزان سرب و شاخصهای خونی از افراد گرفته شد .اطالعات فردی و مامایی واحدهای پژوهش ثبت شد.
جهت اندازهگیری سرب خون از روش پتانسیومتری و از دستگاه  Ion3و برای آنالیز شاخصهای هماتولوژیک از
دستگاه  symexاستفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای
کای دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین سرب خون در بین  00نفر فرد شرکتکننده در این مطالعه  0/04±3/40میکروگرم بر دسیلیتر
بود .نتایج نشان داد که همبستگی مثبت بین سرب خون با دامنه پراکندگی حجم پالکت (r=0/300 ،p=0/017
 )PDW:و همبستگی منفی بین سرب خون با توزیع پراکندگی سلولهای بزرگ پالکت (r=-0/260 ،p=0/047
 )PLCR:وجود دارد .همچنین همبستگی مثبت بین سرب خون با  )BUN: r=0/377 ،p=0/001( BUNو
کراتینین خون ( )Cr: r=0/200 ،p=0/012وجود داشت ،ولی با سایر شاخص های خون ارتباطی وجود نداشت.
نتیجهگیری :سرب خون بر شاخصهای خونی تأثیر دارد ،لذا پیشنهاد میشود راهکارهایی در جهت کاهش مواجهه با
سرب در محیط بهویژه در زنان باردار برنامهریزی و اجرا شود.
کلماتکلیدی :پرهاکالمپسی ،سرب خون ،شمارش کامل سلولهای خونی

* نویسنده مسئول مكاتبات :صدیقه امیر علیاکبری؛ دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن021-00202512 :؛ پست
الكترونیكsedaliakbari@gmail.com :
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مقدمه
پرهاکالمپسی نوعی اختالل فشار خون باال است که  %4از
بارداریها را تحت تأثیر قرار میدهد .این بیماری از علل
مهم مرگومیر و عوارض مادری و جنینی مانند زایمان
زودرس ،مرگ پریناتال و محدودیت رشد داخل رحمی
است ( .)1 ،2پرهاکالمپسی شدید و اکالمپسی ساالنه
جان  40تا  70هزار مادر باردار را در کل جهان را
میگیرد ( .)3در ایران پرهاکالمپسی ،دومین دلیل شایع
مرگومیر مادران است و  %10مرگومیر در این گروه را
به خود اختصاص داده است ( .)4پرهاکالمپسی عالوه بر
تغلیظ خون ،بر پالکتها تأثیر بسزایی میگذارد،
پاتوفیزیولوژی مطرح شده این گونه است که فعالسازی
زنجیره انعقادسازی باعث تشکیل لختههای فیبرین
میشود و پالکتها را گرفتار میکنند که این مصرف
پالکتها سبب ترومبوسیتوپنی میشود .)5 ،3( .دلیل
پرهاکالمپسی همچنان ناشناخته است ولی دادههایی
استنباطی وجود دارند که نشان میدهند عدم تعادل،
بین فعالیت اکسیدانی و آنتیاکسیدانی ،ممکن است
نقش مهمی در پاتوژنز پرهاکالمپسی داشته باشد (.)5
یکی از مهمترین عوامل دخیل در وضعیت استرس
اکسیداتیو ،قرار گرفتن در معرض فلزات سمی بیش از
حد ،در محیط پیرامون و کمبود زیستی عناصر الزم برای
مکانیسمهای دفاعی آنتیاکسیدانی است و یکی از فلزات
سنگین که بسیاری از مردم به صورت متداول با آن در
تماس هستند ،سرب سمی باشد (.)6 ،7
قرار گرفتن در معرض سرب باعث ایجاد استرس
اکسیداتیو و رها شدن گونههای اکسیژن فعال میشود
که به تبع آن فلزات اساسی برای انجام واکنشهای
آنتیاکسیدانی کاهش مییابد و از طرفی روی تمامیت
غشای سلولی و ترکیب اسیدهای چرب آن تأثیر گذاشته
و سبب آزاد شدن پراکسیدازهای لیپیدی میشود (.)0
دیگر مکانیسمها شامل :کاهش اکسیدنیتریک افزایش
تولید اندوتلین و ترومبوکسان و با مهار ATPase
عضالت صاف عروق است که سبب افزایش فشار خون
شود ( .)1این فلز سمی به طور طبیعی در پوسته زمین
وجود دارد و استفاده بیش از حد آن منجر به آلودگی
گسترده زیست محیطی ،قرار گرفتن انسان در معرض آن
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و مشکالت بهداشت عمومی قابل توجه در بسیاری از
نقاط جهان شده است سرب مادهای سمی و تجمعی
است که سیستمهای مختلف بدن را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)10سرب فلزی ،نرم و سنگین به رنگ آبی
مایل به خاکستری است .راه اصلی ورود سرب به بدن از
طریق دستگاه تنفسی است و جذب آن از راه معدی-
رودهای بسیار کم است و از راه مدفوع دفع میشود (.)11
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت میزان سرب در
خون مادران باردار باید کمتر از  10میکروگرم بر
دسیلیتر باشد و در رهنمود مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها نشان داده شده است که فعالیتهای پیگیری و
مداخله در زنان باردار و شیرده از سطح سرب 5
میکروگرم بر دسی لیتر و بیشتر آغاز شود (.)12
در دوران بارداری بازجذب سرب از استخوانهای مادر
افزایش مییابد ،بنابراین باعث مواجهه جنین با سرب و
افزایش خطر مسمومیت در وی میشود .در زنان
سیگاری و زنانی که مصرف کلسیم کمتری دارند ،سرب
به میزان بیشتری از استخوانهای مادر در طول بارداری
آزاد میشود و فقر غذایی ناشی از مصرف یکنواخت رژیم
غذایی با محتوای کم مواد معدنی و ویتامینها در
کشورهای در حال توسعه بیش از بیش به این مسأله
دامن میزند .سرب به آسانی و از طریق مکانیسم انتشار
غیرفعال از جفت به جنین میرسد و قبل از پایان سه
ماهه اول در مغز جنین قابل اندازهگیری است (.)13 ،12
این عنصر حدود ابتدای هفته دوازدهم بارداری به جنین
میرسد و در دوران بارداری به راحتی از جفت عبور کرده
و با پیامدهای نامطلوب بارداری و جنینی همراه است
(.)14
قرار گرفتن در معرض سرب با تعدادی از عوارض جانبی
از جمله نوروپاتی محیطی ،کمخونی ،آسیب کلیوی و
اختالل شناختی همراه است ( .)16 ،15همچنین سرب
در ابتالء به زایمان زودرس ( ،)17پارگی کیسه آب (،)10
ابتالء به ماالریا ،وزن کم هنگام تولد ،فشارخون ()13
افزایش میزان مرگ شیرخوار ( ،)11کاهش تکامل ذهنی
کودکان ( ،)20فشارخون بارداری ،پرهاکالمپسی،
کمخونی هیپوکرومیک میکروسیتیک ( ،)21کاهش
سطح پارامترهای گلبولهای قرمز (تعداد گلبول قرمز،
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میشدند .فشارخون باال به صورت تجربی هنگامی
تشخیص داده میشود که فشارخون ثبت شده در شرایط
صحیح ،بیش از  140میلیمتر جیوه سیستولی یا بیش از
 10میلیمتر جیوه دیاستولی باشد .واحد ویژه 2013
کالج متخصص زنان و مامایی آمریکا معیارهای جدیدی
را جهت تشخیص پرهاکالمپسی مطرح کردهاند که یا
پروتئینوری ( +1پایدار در تست نواری  dipstickو یا
پروتئینوری مساوی یا بیش از  300میلی گرم در 24
ساعت) وجود داشته باشد یا شواهد درگیری چند عضوی
مادر که شامل ترومبوسیتوپنی ،اختالل عملکرد کلیه
(افزایش کراتینین خون) ،اختالل عملکرد کبد (افزایش
ترانس آمینازهای کبدی) ،اختالالت دستگاه عصبی
مرکزی (وجود عالئم خطر سردرد ،سرگیجه ،تاری دید و
درد اپی گاستر) یا ادم ریوی وجود داشته باشد ( )5که
بیمارستان مذکور نیز از این تعریف جدید برای
پرهاکالمپسی استفاده میکرد .از بیماران پس از اخذ
رضایت آگاهانه و تکمیل پرسشنامه فردی و پرسشنامه
مامایی و پزشکی ،و توضیح در مورد مطالعه1/5 ،
میلیلیتر خون وریدی گرفته شد و در کمتر از یک
ساعت در دمای اتاق به آزمایشگاه فرستاده شد .به منظور
آنالیز نمونهها با روش پتانسومتری از دستگاه
) PSAIon3اسروگالس ایتالیا) استفاده شد .این
دستگاه ،آنالیزکننده بسیار دقیق و حساس است که
کاربرد آن در جداسازی دقیق فلزات سنگین در
محیطهای ساده و حتی مخلوطی از چند ماده از جمله
محیطهایی مانند خون ،آب ،غذاها و مواد شیمیایی،
دارویی ،مواد نفتی و مشتقات آن و غیره میباشد (.)27
جهت آنالیز پارامترهای خونی  2میلیلیتر خون وریدی
با استفاده از دستگاه  Symexمورد بررسی قرار گرفت.
برای پایایی دستگاه یک نمونه  10بار آزمایش شد و
نتیجه یکسانی حاصل شد و آزمایشها توسط یک
متخصص علوم آزمایشگاهی انجام شد تا اطمینان
بیشتری از یکسان بودن نحوه انجام آزمایشات توسط یک
فرد واحد و دستگاه واحد وجود داشته باشد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه
 )22آزمون کای دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام
شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

هموگلوبین ،هماتوکریت) ( ،)22افزایش مارکرهای
استرس اکسیداتیو در زنان باردار کمخون ( )23مؤثر
است .نقش سرب در کمخونی با مکانیسم اختالل در
سنتز نیز شناخته شده است ( .)24همچنین بین افزایش
سطح سرب خون با کاهش تعداد گلبولهای قرمز،
هموگلوبین و هماتوکریت نیز ارتباط وجود دارد (.)25
عالوه بر این سرب خون روی پالکتها و شاخصهای
پالکتی نیز تأثیر میگذارد که قرار گرفتن در معرض
سرب ممکن است عملکرد انعقاد را از طریق آسیب بافت
اندوتلیال و کاهش اکسیدنیتریک مختل کنند ( .)26لذا
مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی بین
شاخصهای خونی و سرب خون در زنان مبتال به
پرهاکالمپسی انجام شد.

روشکار
این مطالعه همبستگی از تیر ماه تا اسفند ماه سال
 1314بر روی  00مادر باردار مبتال به پرهاکالمپسی
بستری شده در بیمارستان آیت اهلل موسوی شهر زنجان،
انجام شد .پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه
(دانشگاه شهید بهشتی تهران) به شماره
) ،(IR.SBMU.PHNM.1394.244دادهها با روش
مبتنی بر هدف جمعآوری شد .با توجه به میزان
همبستگی بین سرب خون و شاخصهای خونی با توجه
مطالعات قبلی است و میزان آلفا  0/05و میزان بتا 0/01
حجم نمونه  00نفر در نظر گرفته شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :مادران باردار 15-40
ساله ،ملیّت ایرانی ،سن بارداری  20هفته یا باالتر ،عدم
بارداری حاضر حاصل  ،IVFبارداری تک قلویی ،عدم
سابقه بیماری دیابت ،عدم سابقه لوپوس یا ترومبوفیلی،
عدم سابقه مصرف موادمخدر و الکل ،شاخص تودهبدنی
قبل از بارداری کمتر از  35و عدم سابقه فامیلی
پرهاکالمپسی بود و معیارهای خروج از مطالعه شامل:
ابتالء به دیابت وابسته به انسولین حین درمان یا
تشخیص بیماریهای زمینهای مثل سندرم نفروتیک،
ابتالء به  ،ITPابتالء به سندرم ترومبوفیلی بود .افراد
شرکت کننده در این مطالعه بیماران مبتال به پره
اکالمپسی بودند که در صورت تمایل ،به این مطالعه وارد
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یافتهها
در مطالعه حاضر ،میانگین سن مادران شرکتکننده
 21/67±6/37سال و میانگین سرب خون0/04±3/40

جدول  -1مشخصات فردی واحدهای پژوهش
متغیرها

تحصیالت

درآمد خانواده

تعداد بارداری

تعداد زایمانها

تعداد سقطها

شغل مادر
نوع زایمان

درصد

تعداد

بیسواد

6/3

5

زیر دیپلم

50/0

47

دیپلم

20

16

دانشگاهی

15

12

کمتر از ده میلیون ریال

36/3

21

بین ده تا بیست میلیون ریال

45

36

بیشتر از بیست میلیون ریال

10/0

15

1

35

20

2

26

21

3

22/5

10

 4و باالتر

16/3

13

نولیپار

37/5

30

1

36/3

21

2

17/5

14

 3و بیشتر

0/0

7

صفر

01/3

65

1

12/5

10

2

3/0

3

 3و بیشتر

2/5

2

خانهدار

00/0

71

شاغل

11/3

1

طبیعی
سزارین

45
55

36
44

کاهش معناداری داشت .همچنین بین سرب خون و
 BUNو کراتینین خون نیز همبستگی مثبت و
معناداری وجود داشت (جدول .)2

بر اساس آزمون همبستگی پیرسون ،بین سرب خون و
شاخصهای پالکتی  PDWو  PLCRهمبستگی
معنیداری وجود داشت؛ بهطوری که با افزایش میزان
سرب خون ،شاخص  PDWافزایش و شاخص PLCR

جدول  -2همبستگی سرب خون و پارامترهای خونی در زنان باردار مبتال به پرهاکالمپسی

( WBCمیکرومول)
( RBCمیکرومول)
( Hbگرم بر دسیلیتر)
( HCTدرصد)
( MCVفمتولیتر)

میانگین  ±انحراف معیار

ضریب همبستگی
پیرسون با سرب خون

سطح معناداری

10675/64 ±3330/23
4/33±0/45
12/73±1/4
37/21± 3/42
05/41±0/00

0/034
0/041
-0/047
-0/010
-0/144

0/7
0/7
0/6
0/3
0/2
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میکروگرم بر دسیلیتر بود .سایر مشخصات فردی در
جدول  1نشان داده شده است.

 فاطمه بیات و همكاران

( MCHپیکوگرم)
( MCHCگرم بر دسیلیتر)
( Pltمیکرولیتر)
( Lynدرصد)
( Mixدرصد)
( Netدرصد)
( RDWدرصد)
( PDWدرصد)
( MPVفمتولیتر)
PLCR
( BUNمیلیگرم /دسی لیتر)
( Crمیلیگرم /دسی لیتر)
( ASTواحد /لیتر)
( ALTواحد /لیتر)
(ALPواحد /لیتر)
( LDHواحد /لیتر)
( Bill-Tمیلیگرم  /دسی لیتر)
( Bill-Dمیلیگرم  /دسی لیتر)

21/40±2/7
34/01±1/10
170/62×103±6/00×103
11/00±0/04
73/42±13/35
13/04±1/00
11/60±4/00
32/64±1/41
13/25±11/64
1/05±2/06
13/25±11/64
1/05±2/06
43/30±56/60
32/21±47/71
206/31±123/41
513/54±202/67
0/23±0/36
0/77±0/44

-0/104
0/066
0/120
0/0560
-0/010
0/021
0/205
0/300
-0/122
-0/260
0/377
0/206
0/004
0/114
-0/015
0/171
0/005
-0/036

0/3
0/5
0/2
0/5
0/1
0/0
0/00
* 0/01
0/3
*0/04
*0/001
*0/01
0/4
0/00
0/0
0/1
0/1
0/7

بیماران مبتالء به پرهاکالمپسی همبستگی معناداری
وجود داشت.
در اکثر مطالعات انجام شده ،سرب خون روی میزان
هموگلوبین و هماتوکریت و سایر شاخصهای خونی
گلبول قرمز تأثیر داشت و در غلظتهای باالی سرب
خون ( 50میکروگرم در دسیلیتر) کمخونی به طور
واضح مشاهده شده بود ( .)24در مطالعاتی که بر روی
افراد با مواجهه ی شغلی با سرب انجام شده بود،
کمخونی مشاهده شده است؛ بهطوریکه در مطالعه پنگ
و همکاران ( )2002مشخص شد که مقادیر هموگلوبین،
هماتوکریت و  RDWشاخصهایی هستند که ممکن
است وقوع و درجه کمخونی را در کارگران مرد و زن در
معرض مواجهه با سرب نشان دهد؛ بهطوریکه در سطوح
باالی سرب خون میزان هموگلوبین و هماتوکریت کاهش
مییابد و میزان  RDWافزایش پیدا میکند (.)30
مطالعه بشیر و همکاران ( )1115نشان داد که مقادیر
باالی سرب خون با کاهش میزان هموگلوبین همراه است
ولی تأثیری روی MCHC ،MCH ،MCH ،TRBC
و Hctندارد .به صورتی که مواجهه مزمن با سرب باعث
کمخونی نرموسیتیک نرموکرومیک شده و بین شدت
کمخونی و میزان سرب خون ارتباط معناداری وجود
داشت ( .)31همچنین در افرادی که مواجهه با سرب
دارند استرس اکسیداتیو نیز مشاهده شد .افزایش

بحث
در مطالعه حاضر بین سرب خون و نسبت پالکتهای
بزرگ ( )PLCRدر زنان باردار مبتال به پرهاکالمپسی،
همبستگی معنادار متوسط و معکوسی وجود داشت؛
بهطوریکه در غلظتهای باالی سرب خون این شاخص
پالکتی کاهش داشت .همچنین همبستگی معنادار
متوسط و مثبتی نیز بین سرب خون و دامنه پراکندگی
حجم پالکت ( )PDWدر واحدهای پژوهش یافت شد،
بهگونهای که با افزایش سطح سرب خون میزان PDW
نیز افزایش داشت .مطالعه نیکولیک و همکاران ()2013
نشان داد ،سرب خون روی حیوانات نیز باعث کاهش
تعداد پالکتها و افزایش  MPVو  PDWمیشود
( )20همچنین مطالعه برمان و همکاران ( )2014که
روی افراد شاغل در کارخانه باطریسازی انجام شد،
نشان داد بین سرب خون و شاخصهای پالکتی ارتباط
معناداری وجود دارد و در واحدهای پژوهش تعداد
پالکتها کاهش یافته و دامنه پراکندگی حجم پالکت
( )PDWو نسبت پالکتهای بزرگ ( )PLCRافزایش
داشت ( .)21ترومبوسیتوپنی در بیماران مبتال به
پرهاکالمپسی نیز مشاهده شده است که نشاندهنده
شدت این بیماری میباشد ( .)5در مطالعه حاضر ،بین
شاخصهای پالکتی  PLCR ،PDWو سرب خون در
01

اریتروپوئز در کارگرانی که در معرض سرب بودند
مشاهده شده است که احتماالً با مکانیسم استرس
اکسیداتیو عمل میکند ( .)32در مطالعه تیواری و
همکاران ( )2012مشخص شد که در زنان باردار آنمیک
میزان مارکرهای استرس اکسیداتیو به طور معناداری
بیشتر از گروه کنترل بود که نشان داد ،استرس
اکسیداتیو حتی در میزانهای پایین سرب خون نیز
ممکن است اتفاق بیفتد .مارکرهای اکسیداتیو مانند
محصوالت پراکسیداز لیپیدی ،سوپراکسیداز دیسموتاز
( )SODو کاتالز ( )CATهمبستگی معناداری با میزان
سرب خون داشت که ممکن است مکانسیم کمخونی را
در این افراد توجیه کند .میزان مارکرهای استرس
اکسیداتیو با شدت کم خونی ارتباط داشت ( .)23در
مطالعات ذکر شده ارتباط سرب خون و شاخصهای
کمخونی در گروه با و بدون مواجهه با سرب مشاهده شد
که این افراد کارکنان کارخانههای سرب یا باتریسازی
بودند که مواجهه زیادی با سرب داشتند (،30،20 ،25
 ،)31در حالی که مطالعه حاضر روی افراد مبتال به
پرهاکالمپسی که هیچ گونه مواجهه شغلی با سرب
نداشتند ،انجام شده است .همبستگی دیده شده بین
سرب خون و شاخصهای پالکتی ممکن است بهدلیل
نقش پرهاکالمپسی بر پالکتهای خونی و تأثیر سرب در
پاتوفیزیولوژی ایجاد پرهاکالمپسی باشد (.)6 ،32
سرب خون از کلیهها دفع میشود لذا بر عملکرد آن تأثیر
داشته و سبب آسیب کلیوی شود ( .)15از طرفی تأثیر
پرهاکالمپسی بر کلیهها و ایجاد اندوتلیوز در بسیاری از
مطالعات اثبات شده است ( .)3همبستگی مشاهده شده
دیگر در مطالعه حاضر ،همبستگی مثبت ،معنادار و
متوسط بین سرب خون و  BUNو کراتینین بود

نتیجهگیری
در این مطالعه همبستگی بین میزان سرب خون با
 BUN ،P-LCR ،PDWو کراتینین خون مشاهده
شد ،با توجه به نتایج بهدست آمده توصیه میشود با
تعداد نمونه بیشتر تحقیقات دیگری نیز صورت گیرد.
همچنین پیشنهاد میشود راهکارهایی در جهت کاهش
مواجهه با سرب در محیط بهویژه در زنان باردار برنامه
ریزی و اجرا شود.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی زنان باردار و نیز پرسنل بیمارستان
آیت اهلل موسوی شهر زنجان که در انجام این تحقیق
همکاری داشتند ،تشکر و قدردانی میشود.
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( BUN: r=0/377 ،p=0/001و r=0/200 ،p=0/012
 .)Cr:بر این اساس ممکن است یکی از عوامل واسطهای
مشکالت کلیوی در بیماران پرهاکالمپسی ،سرب خون
باشد .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،مشاهده شد که
مواجهه شغلی یا محیطی با سرب ،حتی در مقادیر بسیار
کم میتواند باعث آسیب رساندن به ارگانهای بدن شود.
همچنین به دلیل این که سرب در استخوان ذخیره
میشود و در دوران بارداری در خون آزاد میشود لذا
مواجهه قبلی مادر نیز بسیار حائز اهمیت میباشد .با
توجه به کافی نبودن یافتههای علمی ،هنوز هیچ روش
پزشکی یا بالینی برای کاهش میزان مواجهه جنین با
سرب یافت نشده است و امروزه تنها راه کاهش مواجهه
جنین با سرب ،جلوگیری از مواجهه با سرب در مادران
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