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Abstract
Aims: Retained bullet or shrapnel fragments are suggested as a possible cause of lead
poisoning. The present study was designed to assess the problem among devotees of Iran-Iraq
war (1981-1988) compared to control group.
Materials and Methods: In the present case-control study, 30 devotees of Iran-Iraq war (19811988) were randomly selected after obtaining informed consent. They were assessed for
symptoms and signs and lab finding of lead toxicity included blood lead level, CBC, BUN,
creatinine, U/A for phosphate and glucose, FBS, AST, and ALT, compared to controls.
Findings: 30 persons in the case group and 30 persons in the control group were assessed. The
mean blood lead level was 10.73±4.73 and 10.01±5.82 microgram per deciliters in case and
control group, respectively (P=0.533). The mean serum MCV, creatinine and FBS levels had
statistically significant differences between the groups (P-value 0.009, 0.022, and 0.023,
respectively). The other variables (hemoglobin, TG, cholesterol, and liver enzymes) had not
statistically significant difference between the case and control groups.
Conclusion: Results of the present study was demonstrated that individuals with retained
shrapnel or bullet fragments have higher but not statistically significant level of lead in their
blood compared to control. However, no clinical or lab findings of lead poisoning were found
in them.
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 ۴مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیسمی ،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران

چکیده
زمینه و اهداف :باقی ماندن قطعات گلوله و ترکش ناشی از انفجارات بهعنوان علتی برای مسمومیت با سرب مطرح شده است .مطالعه
حاضر بهمنظور بررسی این موضوع در جانبازان جنگ تحمیلی دارای ترکش باقی مانده در بدن و مقایسه آن با گروه کنترل طراحی شده است.
روشها :در مطالعه مورد -شاهدی حاضر تعداد  ۹6نفر از مجروحین جنگ تحمیلی بهصورت تصادفی پس از اخذ رضایت آگاهانه جهت
شرکت در مطالعه انتخاب گردیدند .آنها در خصوص علائم احتمالی مسمومیت با سرب تحت معاینه و بررسیهای آزمایشگاهی شامل سطح
خونی سرب U/A ،از نظر پروتئین ،گلوکز و فسفات Uric Acid ،Cr ،BUN ،PBS ،RETIC ،CBC ،و مقایسه با  ۹6نفر بهعنوان
گروه کنترل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین سطح خونی سرب در گروه مورد  ۴6.2۹±۱.2۹و در گروه شاهد  ۴6.6۴±1.2۲میکروگرم در دسی لیتر بود که اختلاف
آنها معنی دار نبود ( .)P =6.1۹۹اختلاف دو گروه در میزان  ،MCVکراتینین و  FBSمعنی دار بود ( P-valueبه ترتیب 6.6۲۲ ،6.66۳
و  .)6.6۲۹در خصوص باقی متغیرها (هموگلوبین ،تری گلیسرید ،کلسترول و آنزیمهای کبدی) ،اختلاف دو گروه معنی دار نبود.
نتیجه گیری :یافته های مطالعه حاضر نشان داد که اگر چه سطح خونی سرب در افراد دارای ترکش باقی مانده نسبت به گروه شاهد بالاتر
است ،اما اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نیست و در هیچ یک از افراد مطالعه علائم آزمایشگاهی مؤید مسمومیت با سرب یافت نگردید.
کلیدواژهها :سرب ،مسمومیت ،ترکش ،جنگ تحمیلی
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مقدمه
سرب بهعنوان یک فلز پایدار میتواند باعث مسمومیت حاد و مزمن
در کوکان و بزرگسالان شود .سرب میتواند در محیط شامل :آب،
خاک و هوا وجود داشته باشد و مسمومیت ایجاد کند [ .]۴مرکز
کنترل بیماریهای ایالات متحده مسمومیت با سرب را در صدر
خطرات بهداشتی محیطی برای کودکان قرار داده است [.]۴
مسمومیت با سرب میتواند بر سیستمهای عصبی ،اندوکرین،
کلیوی ،تولید مثل و خون سازی تأثیر بگذارد [ .]۱-۲امروزه نیز
خطر مسمومیت با سرب برطرف نشده و مشاغل و حالاتی موجودند
که ایجاد مسمومیت با سرب را در پی دارند .شواهدی وجود ندارد
که مقادیری از سرب در بدن که قبلاً عاری از خطر در نظر گرفته
میشدند منجر به اثراتی ولو جزئی در بدن نشود [.]1
بسیاری از علائم مسمومیت با سرب غیراختصاصی هستند و این
میتواند منجر به تأخیر در تشخیص و حتی عدم تشخیص
مسمومیت شود .علائم مبهمی مثل سردرد ،خستگی ،تهوع و درد
شکم که بهوفور در مراجعین اورژانسها دیده میشوند ممکن است
ناشی از مسمومیت با سرب باشد [ .]2-0اثرات سمی سرب میتواند
از تغییر جزئی در عملکرد شناختی مغز تا آنسفالوپاتی کشنده در
مسمومیت حاد با سرب متغیر باشد .بهطور خلاصه علائم اولیه
مسمومیت با سرب شامل :ضعف عضلانی منتشر ،میالژی ،درد
مفاصل ،بیاشتهایی ،احساس مزه غیرمعمول در دهان ،سر درد،
بیخوابی ،تحریک پذیری ،کاهش میل جنسی ،کاهش وزن و
تغییرات شخصیتی است .در مسمومیت مزمن نیز علائم زیر ممکن
است دیده شود :درد و کرامپ شکمی ،تهوع و استفراغ ،از دست
دادن حافظه ،افسردگی ،احساس کرختی و سوزن سوزن شدن
اندامها ،یبوست ،عدم توانایی در تمرکز و ناتوانی جنسی است [،۳
.]۴6
در بزرگسالان  ۲6-26درصد و در اطفال  ۴66درصد سرب خورده
شده ،وارد خون میشود .اطفال در محدوده سنی  ۳ماه تا  ۹سال
در معرض خطر بیشتری هستند؛ زیرا  1تا  ۴6درصد بزرگسالان قادر
به جذب سرب میباشند .همچنین زنان حامله و جنینهای آنها
نیز جزء گروه پر خطر در نظر گرفته میشود [.]1
مواجهه انسان با سرب عمدتاً از طریق دستگاه تنفسی و گوارشی
اتفاق میافتد .حدوداً  ۹6تا  ۱6درصد سرب استنشاقی به داخل
جریان خون جذب میشود .جذب گوارشی آن بستگی به وضعیت
تغذیه و سن دارد؛ مثلاً آهن به نظر میرسد جذب رودهای سرب را
مختل کند یا افزایش کلسیم موجود در غذا باعث کاهش جذب
سرب میشود .چربی نیز جذب گوارشی سرب را کاهش میدهد.
سرب آلی جذب اندکی از طریق پوست دارد؛ اما تترا اتیل سرب
(بنزین حاوی سرب) بهخوبی از طریق پوست نیز جذب میشود [.]۴
باقی ماندن اجسام خارجی حاوی سرب در بدن بهعنوان علتی برای
مسمومیت با سرب مطرح شده است .اگرچه در خصوص میزان
جذب سرب از این اجسام ،زمان شروع علائم و شدت مسمومیت
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اتفاق نظر وجود ندارد .قطعات گلوله و ترکش ناشی از انفجارات
میتواند در زمره این منبع مسمومیت قرار گیرد [ .]0بعضی معتقدند
اگر ترکش در بافت نرم قرار داشته باشد بهمرور زمان یک پوشش
از بافت فیبروز اطراف آن را گرفته و در این حالت احتمال جذب
سرب جزئی میباشد .بر عکس ،در ترکشهایی که در مجاورت
مفاصل و ارگانهای کیستیک دارای شبکه عروقی غنی قرار دارند
احتمال جذب سیستمیک سرب بیشتر میشود [.]0
مقالات منتشر شده در این خصوص عمدتاً حاکی از احتمال بروز
مسمومیت مزمن با سرب در مجروحینی است که قطعاتی از گلوله
یا ترکش در بدن آنها باقی مانده بوده است [ .]۴1-۴6 ،0اکثر این
مقالات در قالب گزارش مورد ( )Case Reportبودهاند .عواملی
همچون تعداد و محل ترکش ،نزدیکی آن به استخوان یا مفاصل
بزرگ ،یا سن بهعنوان عوامل خطر معرفی شدهاند.
با توجه به اینکه چنانچه با در نظر گرفتن مقالات ذکر شده احتمال
مسمومیت با سرب در صورت باقی ماندن ترکش در داخل بدن
وجود داشته باشد و در کشور ما به علت وجود جانبازان جنگ
تحمیلی افراد زیادی وجود دارند که دارای ترکشهایی در بدن خود
بوده و از طرف دیگر ،علائم مسمومیت با سرب غیراختصاصی و
مبهم بوده و در صورت عدم ظن بالینی از سوی پزشک معالج،
ممکن است تشخیص مناسب و بهتبع آن درمان مناسب صورت
نگیرد ،فلذا ممکن است جانبازان عزیز کشور ما به همین دلیل در
خطر مسمومیت مزمن با سرب قرار داشته یا اینکه هم اکنون نیز
به آن مبتلا بوده اما مورد شناسایی قرار نگرفتهاند ،لذا بر آن شدیم
تا با انجام پژوهش حاضر در این خصوص به بررسی بپردازیم.

روشها
در مطالعه مورد -شاهدی حاضر جانبازانی که در جنگ دچار ترکش
باقی مانده در بدن شده بودند ،از نظر مسمومیت با سرب بررسی
شدند .ضمن هماهنگی با مرکز پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران
قزوین مجروحین جنگ تحمیلی که دارای ترکش در بدن خود
میباشند فراخوان گردیده ،تعداد  ۹6نفر از آنها بهصورت تصادفی
ساده و پس از اخذ رضایت برای شرکت در مطالعه انتخاب گردیدند.
حجم نمونه توسط مشاور آماری و بر اساس مطالعه قلبی  06نفر
تعیین گردید [ .]0مطالعه حاضر توسط کمیته اخلاق در پژوهش
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأیید گردیده (کد
 )IR.QUMS.REC.1393.201و از افراد مورد مطالعه ،قبل از
ورود به مطالعه رضایت نامه کتبی و آگاهانه اخذ گردید.
پس از ثبت مشخصات فردی و پرسش از بیماران در خصوص علائم
( )symptomsمسمومیت مزمن با سرب ،بیماران مورد معاینه
جهت علائم ( )signsاحتمالی مسمومیت با سرب توسط یکی از
پژوهشگران قرار گرفتند .از افراد مورد مطالعه در خصوص تجربه
علائم مسمومیت با سرب شامل :ضعف عضلانی ،درد عضلانی ،درد
مفاصل ،بیاشتهایی ،احساس مزه غیرمعمول در دهان ،سر درد،

علائم مسمومیت با سرب در جانبازان دارای ترکش ۲۴2 /

بیخوابی ،کاهش میل جنسی ،کاهش وزن ،درد شکم یا دل پیچه،
تهوع و استفراغ ،فراموشی ،احساس سوزن سوزن شدن اندامها،
یبوست و اسهال در طی سه ماهه اخیر سؤال شد .همچنین آنها
تحت معاینه کامل عصبی و عضلانی شامل بررسی رفلکسهای
وتری عمقی و قدرت عضلانی ،فوندوسکوپی جهت بررسی ادم پاپی
و اندازه گیری فشار خون قرار گرفتند .وجود ترکش و تعداد آنها
نیز از مطالعه شوندگان پرسش شد.
سپس نمونه اخذ شده از ورید محیطی افراد مورد مطالعه توسط
یکی از پژوهشگران تحت بررسیهای آزمایشگاهی شامل سطح
خونی سرب U/A ،از نظر پروتئین ،گلوکز و فسفات،CBC،
 Uric Acid، Cr،BUN، PBS،RETICقرار گرفت.
آزمایش سطح خونی سرب در آزمایشگاه خصوصی پیشرو با استفاده
از روش  ion-selective glass electrodeو با استفاده از
دستگاه  streoglassشرکت  ionixانجام شد .سایر آزمایشات
(شامل U/A ،از نظر پروتئین ،گلوکز و فسفات،RETIC ،CBC ،
 )Uric Acid، Cr،BUN،PBSدر آزمایشگاه بالینی درمانگاه
امام سجاد قزوین تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام
گردید.
گروه شاهد از میان مراجعه کنندگان فاقد ترکش همان درمانگاه
انتخاب شدند .این افراد از نظر سن و شغل همسان سازی شده و
بررسیهای انجام شده جهت گروه مورد شامل اخذ شرح حال مبتنی
بر علائم مسمومیت با سرب ،معاینه بالینی و بررسیهای
آزمایشگاهی ذکر شده در بالا برای آنها انجام شد.
چنانچه در سابقه شغلی افراد مورد مطالعه در هر دو گروه مورد و
شاهد ،شرح حال اشتغال قبلی یا فعلی در صنایع مهمات سازی،
باطری سازی ،مجسمههای برنزی ،جوش فلزات ،چینی سازی،
تجهیزات نظامی ،پمپهای داخل وریدی ،مانیتورهای جنین و
تجهیزات جراحی وجود داشت ،از مطالعه حذف گردیدند.
دادههای جمع آوری شده با نرم افزار آماری  SPSSنسخه ۴0/6
و با استفاده از روشهای آماری توصیفی (دامنه ،میانگین و انحراف
معیار) Regression ،Mann-Whitney ،و  t-testتجزیه و
تحلیل گردید.

نتایج
مطالعه حاضر بر روی  ۹6نفر در گروه مورد (جانبازان) و  ۹6نفر در
گروه شاهد (افراد سالم) انجام شد و اطلاعات آنها مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
میانگین سنی در گروه مورد 1۲/۴0±۱/0۳ ،و در گروه شاهد
 1۴/1۴±۱/02سال بود که اختلاف آنها معنی دار نبود
(.)P=6/1۱0
در گروه مورد ،میانگین فشار خون سیستول  ۴۲۲/۲0±۴۴/۱0و
میانگین فشار خون دیاستول  26/66±1/۴0بود که در محدوده
طبیعی قرار میگیرد .در گروه شاهد میانگین فشار خون دیاستول

 ۴۴2/۲±۳/۹2و میانگین فشار خون دیاستول  2/۴۴±۳/1۴به
دست آمد .سایر معاینات (شامل معاینات عمومی و عصبی و
عضلانی) افراد مورد مطالعه در هر دو گروه مورد و شاهد طبیعی
بود.
افراد گروه مورد وجود  2±۱ترکش را گزارش نمودند (دامنه -۹6
 .)۴میانگین سطح خونی سرب در گروه مورد  ۴6/2۹±۱/2۹و در
گروه شاهد  ۴6/6۴±1/2۲میکروگرم در دسی لیتر بود که اختلاف
آنها معنی دار نبود ( %12 .)P=6/1۹۹از افراد مورد بررسی در گروه
مورد سطح خونی سرب بالاتر از  ۴6میکروگرم در دسی لیتر داشتند،
در حالی که نسبت مشابه برای گروه شاهد  %۱۱بود (نمودار شماره
 .)۴اگرچه اکثر افراد گروه مورد وجود بعضی از علائم ()symptom
مسمومیت با سرب را در خود گزارش میکردند و علائم ذکر شده
غیراختصاصی و نامتجانس بودند اما تعداد این علائم با سطح خونی
سرب آنها همبستگی نداشت ( .)r=6/۱۱2مطالعه شوندگان بهطور
متوسط وجود  ۱/1±۹/2علامت را گزارش نمودند.
میزان هموگلوبین در گروه مورد  ۴۹/21±6/۳0و در گروه شاهد
 ۴۱/۴1±6/۳۲گرم در دسی لیتر بود که بر اساس آنالیز آماری
اختلاف آنها معنی دار نبود ( .)P= 6/02۳میزان  MCVدر گروه
مورد  21/2۱±1/1۱و در گروه شاهد  2۱/2۲±۴2/2۲بود که با
توجه به بررسی آماری اختلاف آنها معنی دار بود (.)P =6/66۳
میزان  MCHدر گروه مورد  ۲2/۳6±۲/۱۲و در گروه شاهد
 ۲۳/1۱±۲/۴2بود که اختلاف آنها معنی دار نبود (.)P= 6/۲61
میزان  MCHCدر گروه مورد  ۹۲/۹۳±۴/۹۹و در گروه شاهد
 ۹۹/۴2±۴/۱۳بود که اختلاف آنها معنی دار نبود (.)P=6/۲6۲
سایر یافتههای مهم آزمایشگاهی در جدول شماره  ۴آورده شده
است.
در بررسی و مقایسه ارتباط احتمالی متغیرهای مورد بررسی با
یکدیگر با انجام تستهای آماری  Mann-Whitneyو
 Regressionبه اختلاف معنی دار از نظر آماری دست نیافتیم
(.)r=6/0۴0

بحث
در مطالعه حاضر ،به بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت
با سرب در جانبازانی که دارای ترکشی در بدن خود بودند ،پرداختیم
و آن را با گروه شاهد مقایسه کردیم.
تنها در سه متغیر  ،MCVکراتینین و  FBSدر بین دو گروه اختلاف
معنی دار به دست آمد .در گروه مورد بر خلاف انتظار میزان MCV
بالاتر از گروه شاهد بود ( .)P=6/66۳به همین صورت ،میزان
کراتینین در گروه مورد پایینتر از گروه شاهد بود (.)P=6/6۲۲
میزان  FBSدر گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود ()P=6/6۲۹
مواجهه با سرب میتواند تأثیر مخربی بر سیستم عصبی ،خونی،
اندوکرین ،کلیوی و تولید مثل داشته باشد .اگرچه اثرات زیان آور
سرب از مدتها قبل شناخته شده است ،اما مواجهه با سرب از
Vol. 18, No. 2, Summer 2016
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طریق آلودگیهای محیطی و شغلی هنوز هم اتفاق میافتد.
مسمومیت با سرب اگر زود تشخیص داده شود ،اثراتش برگشت
پذیر است [ .]۲علیرغم افزایش آگاهیها در باره مسمومیت با سرب،

مواجهه با سطح پایین سرب هنوز هم ممکن است در بعضی جوامع
رخ بدهد [.]1

جدول  .8مقایسه یافتههای آزمایشگاهی در افراد مورد مطالعه
نوع آزمایش

گروه مورد (تعداد )93

گروه شاهد (تعداد )93

P-value

WBC
پلاکت
FBS
BUN
کراتینین
تری گلیسرید
کلسترول
SGOT
SGPT

5078±1315
 227±61هزار
112±56
۹6/۱1±۴0/0۱
0/92±0/27
159±52
189±51
21/84±9/65
22/61±12/05

6292±1673
 223±55هزار
103±94
۲2/۳۹±۳/1۱
0/97±0/30
155±55
153±111
20/75±12/70
23/75±15/05

6/2۲۹
6/221
6/6۲۹
6/۳12
6/6۲۲
6/۱22
6/۱۲0
0/744
0/293

نمودار  .8سطح خونی سرب در افراد مورد مطالعه

در مطالعهای که در نیویورک انجام شده است ،باقی مانده قطعات
گلوله در داخل بدن ،بهعنوان  ۲/1درصد موارد سطح خونی سرب
بین  ۲1تا  ۹۳میکروگرم در دسی لیتر و  ۱/۱درصد موارد سطح
خونی سرب بالاتر از  ۱6میکروگرم در دسی لیتر معرفی شده است
[.]۲
در افراد مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،سطح خونی سرب
 ۴6/2۹±۱/2۹میکرو گرم در دسی لیتر بود که اختلافی غیر معنا
دار با گروه شاهد داشت و بالاتر بود .علاوه بر آن باید خاطر نشان
نمود که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد برای سرب میتوان
حد خاصی را معین نمود که کمتر از آن هیچ گونه خطری برای
بدن نداشته باشد [.]1
در مطالعهای که در سال  ۴۳۳۳توسط فارل بر روی حدود  ۴1نفر
با شرح حال وجود قطعات باقی مانده گلوله یا ترکش در بدن انجام
شده است و سابقه اصابت ترکش یا گلوله تا  ۲۹سال نیز میرسید
و از این جهت با مطالعه حاضر قابل مقایسه است ،سطح خونی
مجله طب نظامي

دوره  ،81شماره  ،2تابستان 8931

سرب افراد مورد مطالعه  ۴2±۳/22میکرو گرم در دسی لیتر گزارش
شده که از میزان به دست آمده در مطالعه حاضر بالاتر است [.]0
البته سطح خونی سرب در گروه شاهد آن مطالعه حدود  2میکرو
گرم در دسی لیتر بوده که نسبت به گروه شاهد مطالعه حاضر
پایینتر بوده است.
در مطالعه حاضر  %12از افراد مورد بررسی در گروه مورد سطح
خونی سرب بالاتر از  ۴6میکروگرم در دسی لیتر داشتند ،در حالی
که نسبت مشابه برای گروه شاهد  %۱۱بود .در مطالعهای که توسط
مک کوایتر بر روی  ۱16بیمار دارای قطعات باقی مانده گلوله در
بدن انجام شده است ،این میزان حد اکثر  %۹2گزارش شده است
(بسته به زمان باقی ماندن قطعه گلوله در بدن) که پایینتر از میزان
به دست آمده در مطالعه حاضر است [ .]1اگرچه میزان در نظر
گرفته شده  ۴6و حتی  ۲6میکروگرم در دسی لیتر در مقایسه با
میزان  16که در مواجهات شغلی بهعنوان حد خطر در نظر گرفته
شده ،پایین به نظر میرسد ،اما همین میزان در محدوده اعلام شده
توسط مرکز کنترل بیماریهای ایالات متحده ( )CDCبهعنوان
محدوده خطر برای کودکان واقع شده است و گزارشاتی وجود دارد
که نشان میدهد همین میزان نیز ممکن است اثرات مضری بر
روی بدن داشته باشد [.]۴6
در مطالعه مک کوایتر ادعا شده محل ترکش ،نزدیکی آن به مفاصل
بزرگ ،ستون فقرات و استخوانهای بزرگ ،تشکیل بافت فیبروز
در اطراف ترکش میتواند بر آثار آن از نظر آزاد سازی سرب تأثیر
گذار باشد []۴6؛ اما در مطالعه حاضر به دلیل فقدان اطلاعات کافی
در خصوص مکان و اندازه ترکشها به دلیل معذورات اخلاقی جهت
گرفتن گرافی جدید از افراد مورد مطالعه ،امکان ارزیابی این ادعا
ممکن نگردید.
در مطالعه حاضر با محدودیتهایی نیز روبرو بودیم .فراخوان افراد
مورد مطالعه به دلیل مشکلاتی که در راه شناسایی ،یافتن نشانی
آنها در و همکاری آنها برای شرکت مطالعه با مشکلاتی روبرو

۲۴۳ / علائم مسمومیت با سرب در جانبازان دارای ترکش

هیچ یک از افراد مطالعه علائم آزمایشگاهی مؤید مسمومیت با
 به نظر میرسد لازم است این افراد از نظر.سرب یافت نگردید
احتمال مسمومیت با سرب مورد ارزیابی و معاینات دورهای قرار
.بگیرند
 بدینوسیله از جانبازان عزیزی که در انجام:تشکر و قدرداني
 مرکز بهداشت و درمان بنیاد شهید،مطالعه حاضر همکاری نمودند
 آزمایشگاه،و امور ایثارگران بهویژه جناب آقای دکتر بخارایی
 آزمایشگاه پیشرو،درمانگاه امام سجاد بهویژه جناب آقای بابایی
 معاونت،بهویژه جناب آقای دکتر سید محمد مهدی میرجلیلی
پژوهشی دانشکده پزشکی قزوین که ما را در انجام پژوهش حاضر
. صمیمانه قدردانی میگردد،یاری نمودند

 با این وجود با همکاری مرکز بهداشت و درمان بنیاد شهید و.بود
 همچنین به.امور ایثار گران استان به انجام این امر نائل آمدیم
 اندازه و،علت عدم وجود گرافیهای قبلی برای تعیین دقیق تعداد
 تعداد،محل ترکشها و معذورات اخلاقی برای گرفتن گرافی جدید
ترکشها فقط بر اساس اظهارات افراد مورد مطالعه تعیین گردید و
نتوانستیم اندازه و محل آنها را تعیین کنیم و بهعنوان متغیر بر
.روی آنها آنالیز انجام دهیم

نتیجهگیری
 یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه سطح،بهطور خلاصه
خونی سرب در افراد دارای ترکش باقی مانده نسبت به گروه شاهد
 اما اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نیست و در،بالاتر است
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